
دعممركز الموارد والاإللكترونية يقّدمها ندوة الأهال بكم في 

بشأن الصونإخفاقات القادة
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سنبدأ بعد قليل

:الحواريةجلسة الشاركون في الم

مركز الموارد والدعم في جنوب السودان-وطنية شريكة–كارولين كيبوس 

مركز الموارد والدعم في جنوب السودانة فيمستشار–ريتا لوبيديا 



:ما يلياإللكترونيةهذه الندوةتناولست

ةالتنظيميالصون والقيادة ثقافة-1

!على صعيد القيادةماذا يحدث عندما تسوء األمور -2



لصونباالخاص مركز الموارد والدعم نع

صة تعزيز سياسة وممارسات الصون الخاالى نة وعيهدف مركز الموارد والدعم إلى دعم المنظمات في قطاع الم-

.واالنتهاك والتحرش الجنسيضد قضايا االستغالل ابه

 Safeguarding Resource and Support Hubقم بزيارة -
(safeguardingsupporthub.org) حداثأوأخبار ودلةأموارد ووعلى أدوات واالطالع للحصول

 Safeguarding Resource and: ويمكنك اإلنتقال إلى صفحة مركز جنوب السودان هناعالمية
Support Hub (safeguardingsupporthub.org)

نشطة أيركز على المركز عالمي ولكن . هي محور عملناقيد النموالمنظمات المحلية األصغر حجما في البلدان -

.أكثر تعمقا في بعض الدول مثل جنوب السودان وإثيوبيا ونيجيريا حاليا

يكون ذلك و؛التعاون مع الشركاء والشبكات األخرىبوبينما نحدد الفجوات الرئيسية، سنبحث عن طرق لسدها-

. ت الصوتيةالمدّوناندوات عبر اإلنترنت والوإقامة والتدريب عبر اإلنترنت ، ترشيدخالل تطوير الموارد والمن 
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https://safeguardingsupporthub.org/
https://southsudan.safeguardingsupporthub.org/


للصونالركائز الرئيسية 
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تنظيميةالثقافة ال❖

دم المساواةالتصدي لعالتنوع، وتبني•

مقبولةالعدم التسامح مطلقا مع التصرفات غير •

األنظمة واإلجراءات❖

التدريب والتطويروالُمحكمالتوظيف•

االمنةمجالبرا•

المجتمع بالمنظمةتدعيم ثقة •

آليات آمنة لإلبالغ واالستجابة•

الوعي والثقة❖

التعبير عن الرأي بحرية وعلى العلن•

تعزيز الممارسات االمنة•

لسيئةلتصرفات الالتصدي•



تنظيميةالثقافة ال
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تنظيميةالثقافة ال

رسمي

يتغيير فرد

غير رسمي

تغيير ممنهج

المواردوصول الىال
وعي النساء والرجال، 

ن/هموتصرفاتن/هممعتقداتو

ةنظمة وهيكلية متينثقافة الم سياسات وإجراءات رسمية



ة تتّسم بالصونثقاف

:من خالللصونثقافة اقيقيمكن تح

نموذًجا يُحتذى بهيكون سلوك القادة-

فهم ومعالجة المخاطر القائمة على السياق-

تشجيع والتعامل الجيد مع الشكاوى والتقاريرال-

والناجياتدعم الناجين-

الشفافية والخضوع للمساءلة-

6



سلوك القادة نموذًجا يُحتذى به

ي وتعطيضمن القادة أن رسالة المنظمة ورؤيتها والقيم مناسبة -

األولوية للصون

ة مسؤولين عن ن قاد، بما في ذلك تعييةمناسبةتنفيذيهيكلية توظيف -

وفي همأهداففيمنظمةأن يتم تضمين ثقافة الوالتأكد من لصون، ا

دائهمأم يتقي

قافة الصونسهم في تعزيز ثيكون السلوك نموذًجا يُحتذى به، ما يُ -
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دعم التنوع-

التحيزاتإدراك-

اإلنفتاح-

اتللتصدي للتصرفتمكين الموظفين-

ل الصون بشكبشأن االلتزامالتواصل ب-

دوري وواضح

دعم اإلبداع، ونشر المعرفة والخبرات-



فهم ومعالجة المخاطر القائمة على السياق

.بمعالجة هذه المخاطريلتزموامنظماتهم وأن شكلهايحتاج القادة إلى فهم مستوى المخاطر التي ت-

فيها، وكيف قد في السياقات التي تعمللخارطة المخاطر التي تهّدد الصون الخاصة بالمنظمة التقييم الذاتي إجراء -

.يكون األفراد في خطر

.استعراض منتظم لفعالية نظام المنظمة وعملياتها للسيطرة على المخاطر-

.قيام بتقييم المخاطر بشأن الصون وإدارتهاللالتدريب المناسب للموظفين تقديم -

(.او سياسة)موافق عليهمخاطر الدارة إطار عمل إل-

.وكيفية إدارتهاوتصنيفها بحسب األولوية واالتفاق عليها التي تّم تحديدهامراجعة المخاطر-
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تبليغ ومعالجتها بشكل جيدالشكاوى والعلى تقديم تشجيع ال

.المنظمةمارسات الى مالشكاوى والتقارير كنافذة  الىالقادة ينظر -

على ق تحقيليضمن القادة أن المنظمة لديها سياسات وإجراءات معمول بها، وأن أي مخاوف يتم إثارتها تخضع ل-

.وعادل وحساسنحو دقيق وصارم

.يضمن القادة أن تكون اإلجراءات عادلة ، وأن تؤدي إلى النتائج المناسبة-

السياسات ن بشأنين والمتطوعين والموظفين التنفيذييمجلس اإلدارة، المسؤوللتدريب فرصيضمن القادة-

.واالجراءات

9



والناجياتدعم الناجين

.وليس سمعة المنظمة-والناجيات في صميم االستجابةالقادة يضعون الناجين-

.والناجياتالناجين/قائمة لدعم مقّدمي الشكوىيضمن القادة ان الموارد ذات الصلة -

ظيمية بشأنالتنممارساتالتحسين والناجيات حيث يكون ذلك مناسبًا من أجل الناجيناستقاء آراءيضمن القادة -

.الصون
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الشفافية والخضوع للمساءلة

ساس مجهول على أ( عند الضرورة)وتعبير على نحو سريللتمكين األفراد لإثارة المخاوف /آليات الشكاوىوضع -

.المصدر

.فعالية تلك السياسات واالجراءاتلمجلس األمناء ضمانيةكيف-

إذا لزم عنها صة السلطات المختومجلس اإلدارةكيفية تبليغ كيفية التعامل مع الشكاوى والمخاوف والتحقيق فيها و-

.األمر

.الدروس المستفادة وأي إجراءات يجري تنفيذها نتيجة لذلك-

.ملخص لحاالت الصون التي تم التعامل معها خالل العام-
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دور القادة

دور القادة في الصون

ادعم الصون ولتكن رسائلك عميقة وكن قُدوة يُحتذى بها ثقافة تنظيمية تتّسم بالصون والمحافظة عليهاإنشاء 

االستراتيجية والخطة والميزانية للصون ق تنفيذ لصون من اجل تنسيباالجهات التنسيقية المعنية العمل مع أو دعم 

التدابير الالزمة

وضمن نطاق الرئيسيةمناقشة منتظمة حول الصون في االجتماعات

األنشطة\التأثير

ة  رقاباإلبقاء على الصون، و التي تهّددمخاطرالكن مسؤوال عن إدارة 

الرئيسيّةالمخاطر التنظيمية

والتعلم من الحوادثاإلدارة توصيات تنفيذ الصونرصد التقدم الُمحرز بشأن 
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.....مشكلة \عند حدوث خطأ

أوالجنسيمرتكب االستغالل واالنتهاك والتحّرشفي بعض األحيان يكون القائد هو أنّه في هذا القطاع وقد يحدث

ون عن المخالفات وفي بعض األوقات، يكون المبلّغ. ةقادة المنظمة في التعامل مع التقارير أو المخاوف بفعالييترّدد 

.تغييرالذين يبلّغون عن أفعال القادة أو عن تقاعسهم هو ما يؤدي الى إحداث 
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اوى والتقارير ال يديرون الشكالذين أو االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي القادة الذين يرتكبون 

بشكل مناسب

التي يمكن من خاللها اإلبالغ عن حاالت االستغاللينبغي أن يكون للمنظمات جهات تنسيق داخل المنظمة-

.واالنتهاك والتحرش الجنسي

ول إليها الوصلجميع الموظفينالمجلس ويمكنجهة تنسيقية فييجب على مجلس اإلدارة تعيين أحد أعضائه ك-

.بسهولة للتبليغ عن أي مخاوف

ى العمل معًا والجهة التنسيقية في المنظمة قادرة علمجلس اإلدارة تكون كّل من الجهة التنسيقية في وينبغي أن -

جلس اإلدارةإثارة أي مخاوف مباشرة مع مالتنظيميةيمكن لجهة التنسيقبحيث لقضايا المتعلقة بالصونعلى ا

حماية من شبكة المنتدى المنظمات غير الحكومية أو الى يمكن للموظفين اإلبالغ عن المخالفات خارجيا، إما إلى -

.في جنوب السودانأو الى لجنة اإلغاثة وإعادة التأهيلالتحرش الجنسياالنتهاك واالستغالل و
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أمور واجب تذكرها خالل رحلة الصون

طين بهامرتبالأو /يتعلق الصون بالحفاظ على سالمة الناس من الضرر الناتج عن المنظمة وخاصة الموظفين و-

.ومعالجة هذا الضررالذين يسيئون استخدام السلطة

.في أي منظمة ، وفي اي مكانالجنسيين والتحرش نتهاكاالستغالل الجنسي  واإليمكن أن يحدث -

.تحتاج المنظمات إلى فهم أين تكمن السلطة في المنظمة، وعلى القادة خلق ثقافة االحترام والمساءلة-

ون، وإنشاء ومراقبة الصالتي تهّددمخاطرالتقييم وتحتاج المنظمات إلى تقييم نفسها بانتظام مقابل معايير الصون، -

.على نطاق المنظمة بشأن الصونخططال

مرتبطين فراد اللموظفين واألالجميعيمكن ميسرة الوصولت إلى أنظمةنظمالمعالجة حوادث الصون، تحتاج الم-

الحاالت دارةواضحة إلإجراءاتالىتحتاج المنظمات . واألشخاص في المجتمعات الوصول إليهابها

.والتحقيقات
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إستكشف أكثر عن الخدمات على الموقع اإللكتروني

الموقع العالمي

safeguardingsupporthub.org

موقع جنوب السودان

https://southsudan.safeguardingsupporthub
.org/

اشترك في النشرة اإلخبارية لمركز الموارد والدعم في جنوب 

السودان

https://southsudan.safeguardingsupporthub
.org/southsudan/newsletter

لمتابعتنا على وسائل التواصل االجتماعي

ولينكد إنفايسبوك، وتويترعلى 

https://safeguardingsupporthub.org/
https://ethiopia.safeguardingsupporthub.org/ethiopia
https://nigeria.safeguardingsupporthub.org/
https://southsudan.safeguardingsupporthub.org/southsudan/newsletter
https://twitter.com/SafeguardingRSH
https://www.facebook.com/SafeguardingResourceandSupportHub/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQEV3OsMkcY_JwAAAYMcrT04EY0aUpqT_uPyQVDNdQy4YGm7STQoZOUGrMVhRm1eY0awto6owmpTh6-bOB-yqL5OW3QSm064HNvFLXkrYQ-SY76EMDLhSa1m9OD2xR2px7PtDnA=&original_referer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F69449682%2F

