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تأتــي هــذه الوثيقــة فــي إطــار «برنامــج موزاييــك» الــذي تديــره وزراة الشــؤون االجتماعيــة بدعــم مــن الســفارة
اإليطاليــة فــي لبنــان.
هــي وليــدة جهــد مشــترك بيــن جمعيــة دار الطفــل اللبنانــي ومنظمــة أبعــاد اللتيــن نفذتــا مشــروع «مأسســة سياســة
بنــاء علــى حاجــة طرحتهــا وزراة الشــؤون
حمايــة الطفــل فــي المؤسســات العاملــة مــع األطفــال فــي لبنــان»،
ً
االجتماعيــة وبدعــم مــن مجموعــة العمــل الوطنيــة لتعزيــز نظــام حمايــة األطفــال علــى المســتوى المحلــي.
تشـ ّ
ـكل هــذه الوثيقــة حصيلــة مســار عملــي وعلمــي ّ
تضمــن ورشــة عمــل ومشــاورات شــاركت فيهــا الجمعيــات األهليــة
ّ
المتخصصــة فــي وزراة الشــؤون اإلجتماعيــة.
المتعاقــدة مــع دائــرة حمايــة األحــداث ودائــرة الرعايــة اإلجتماعيــة
شكرًا لجميع من ساهم في هذا العمل!
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أوالً:
تعريفات خاصة بحماية الطفل
الطفل:
هــو كل إنســان لــم يتجــاوز الثامنــة عشــرة مــن العمــر مــا لــم يبلــغ ســن الرشــد قبــل ذلــك بموجــب القانــون المنطبــق عليــه
(المــادة األولــى مــن اإلتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفل)

حماية الطفل:
ّ
ّ
المتعمــد،
المتعمــد واألذى غيــر
تشــمل اإلجــراءات والتوجيهــات والمعاييــر الهادفــة إلــى وقايــة األطفــال مــن األذى
واعتمــاد المنهجيــات المناســبة لالســتجابة الفوريــة لــدرء الخطــر أو معالجتــه .فــي هــذه الوثيقــة ،ينطبــق مصطلــح
«حمايــة الطفــل» بشــكل خــاص علــى واجــب الجمعيات/المؤسســات والعامليــن/ات فيهــا تجــاه األطفــال الذيــن هــم فــي
عهدتهــم وتحــت رعايتهــم.

العنف:
يعنــي «كافــة أشــكال العنــف أو الضــرر أو اإلســاءة البدنيــة أو العقليــة ،واإلهمــال أو المعاملــة المنطويــة علــى إهمــال،
وإســاءة معاملــة أو إســتغالل ،بمــا فــي ذلــك اإلســاءة الجنســية» ( الفقــرة  1مــن المــادة  19مــن إتفاقيــة حقــوق الطفــل).

أشكال العنف:
اإلهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال:

يُقصــد باإلهمــال عــدم تلبيــة احتياجــات الطفــل البدنيــة والنفســية أو عــدم حمايتــه مــن الخطــر أو عــدم الحصــول علــى
الخدمــات الطبيــة أو تســجيل الــوالدة أو غيــر ذلــك مــن الخدمــات عندمــا تكــون لــدى المســؤولين/ات عــن رعايــة الطفــل
الوســائل والمعــارف والفــرص التــي تكفــل لهــم الحصــول عليهــا .ويشــمل اإلهمــال مــا يلــي:

اإلهمال البدني:

عــدم حمايــة الطفــل مــن الضــرر ،ألســباب منهــا عــدم
المراقبــة ،أو عــدم تزويــد الطفــل بالضروريــات األساســية
ومنهــا الغــذاء الكافــي والمــأوى والملبــس والرعايــة
الطبيــة األساســية؛

اإلهمال النفسي أو العاطفي:

ومنــه عــدم إبــداء أي دعــم عاطفــي أو اإلحاطــة بالحــب،
ً
مطلقــا بالطفــل ،وعــدم «جهوزيــة
وعــدم االهتمــام
ً
مقدمــي الرعايــة نفســيا» إذ ال ينتبهــون إلــى العالمــات
واإلشــارات الصــادرة عــن الطفــل؛

إهمــال صحــة الطفــل البدنيــة أو العقليــة :الحرمــان
مــن الرعايــة الطبيــة األساســية؛
اإلهمــال علــى الصعيــد التعليمــي :عــدم االمتثــال
للقوانيــن التــي تلــزم مقدمــي الرعايــة بضمــان
حصــول أطفالهــم علــى التعليــم بالحضــور إلــى
المــدارس أو بوســيلة أخــرى؛

ً
ً
كبيــرا
قلقــا
التخلّــي عــن األطفــال :ممارســة تثيــر
ويمكــن أن تؤثّــر فــي األطفــال أكثــر مــن غيرهــم،
وبخاصــة األطفــال المولــودون خــارج نطــاق الــزواج
واألطفــال ذوي اإلعاقــة فــي بعــض المجتمعــات(.)١

( )1التخلي المقصود بالتعريف فهو إحجام اآلباء عن تقديم الرعاية عندما تكون لديهم الوسائل الكفيلة بتلبية احتياجات أطفالهم .ومن الضروري "أن تقدم المساعدة
المالئمة للوالدين ولألوصياء القانونيين في االضطالع بمسؤوليات تربية الطفل" (الفقرة  2من المادة  18من االتفاقية).
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العنف النفسي:

يشــمل إســاءة المعاملــة النفســية ،أو اإلســاءة العقليــة ،أو اإلســاءة اللفظيــة واإلســاءة العاطفيــة ،ويمكــن أن يشــمل
كذلــك مــا يلــي:
جميــع أشــكال التفاعــل مــع الطفــل التــي تنطــوي
دائمـً
ـا علــى ضــرر ،مثــل إشــعاره بأنــه عديــم القيمة أو
غيــر محبــوب أو مرغــوب فيــه أو بأنــه مع ـرّض للخطــر
أو بــأن ال قيمــة لــه ســوى فــي تلبيــة احتياجــات
غيــره؛
الترعيــب والترهيــب والتهديــد؛ واالســتغالل
واإلفســاد؛ واالزدراء والنبــذ؛ والعــزل والتجاهــل
و ا لتحيــز ؛
المجافــاة؛ وإهمــال الصحــة العقليــة واالحتياجــات
الطبيــة والتعليميــة؛

الشــتم والنبــذ واإلذالل واالزدراء والســخرية والنيــل
مــن مشــاعر الطفــل؛
مشاهدة العنف المنزلي؛
اإليــداع فــي الحبــس االنفــرادي أو العــزل أو االحتجــاز
فــي ظــروف مذلّــة أو مهينــة؛
ـلطا نفسـ ً
تســلّط البالغيــن أو األطفــال اآلخريــن تسـ ً
ـيا
علــى غيرهــم وتنكيلهــم بهــم( ،)٢بمــا فــي ذلــك
مــن خــال تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت مثــل
الهواتــف النقالــة واإلنترنــت (وهــو مــا يعــرف ب
«التســلط عبــر وســائل التواصــل اإلجتماعــي»).

العنف الجسدي:

يعـرّف علــى أنــه أي عقــاب ُتســتخدم فيــه القــوة الجســدية ويكــون الغــرض منــه إلحــاق درجــة معينــة مــن األلــم أو األذى،
مهمــا قلــت شــدتهما .ويشــمل معظــم أشــكال هــذا العقــاب ضــرب األطفــال («الصفــع» أو «اللطــم» أو «الضــرب علــى
الردفيــن») باليــد أو باســتخدام أداة  -ســوط أو عصــا أو حــزام أو حــذاء أو ملعقــة خشــبية ومــا إلــى ذلــك.

العنف الجنسي :

يشــمل كل أنــواع وأشــكال العنــف الجنســي بمــا فــي ذلــك ســفاح القربــى أو الــزواج المبكــر االجبــاري أو االغتصــاب أو
االشــراك فــي أعمــال إباحيــة أو اإلســتعباد الجنســي وقــد يتضمــن اإلعتــداء الجنســي علــى الطفــل ،المالمســات ذات
المدلــول الجنســي أو الظهــور بطريقــة غيــر محتشــمة واســتخدام لغــة جنســية مــع االطفــال وعــرض مــواد اباحيــة عليــه.

العنف بين األطفال:

تشــمل هــذه الفئــة العنــف الجســدي والنفســي والجنســي ،الــذي يقــع فــي الغالــب مــن خــال تســلط أطفــال علــى
أطفــال آخريــن ،فــي إطــار مجموعــات مــن األطفــال فــي كثيــر مــن األحيــان ،وهــو عنــف ال يضــر بســامة الطفــل ورفاهــه
ـرا شـ ً
الجســديين والنفســيين فــور وقوعــه فحســب ،بــل يؤثّــر فــي الغالــب تأثيـ ً
ـديدا علــى نمــوه وتعليمــه واندماجــه فــي
المجتمــع فــي األجليــن المتوســط والبعيــد.

إيذاء النفس:

تشــمل هــذه الفئــة اضطرابــات األكل وتعاطــي المخــدرات وإدمانهــا واإلصابــات الذاتيــة واألفــكار االنتحاريــة ومحــاوالت
االنتحــار واالنتحــار بالفعــل.

العنف في وسائل اإلعالم:

لجــوء بعــض المؤسســات االعالميــة الــى إعتمــاد االثــارة أو العنــف فــي نقــل الخبــر ،اذ تبــرز الحــوادث الفظيعــة ،دون
مراعــاة لخصوصيــات االطفــال ،وتعالــج قضاياهــم بصــورة ال تأخــذ بعيــن االعتبــار مصلحــة الطفــل الفضلــى ،وقــد يســتخدم
االطفــال لتمريــر رســائل ال يدركــون معانيهــا .
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( )2يشير "التنكيل" إلى طقوس وأنشطة أخرى تنطوي على التحرش أو العنف أو اإلذالل تستخدم كوسيلة لضم شخص إلى مجموعة ما.

االستغالل :

ً
غالبــا مــا يــؤدي الــى
يقصــد باســتغالل االطفــال اســتعمالهم لمصلحــة شــخص اخــر أو الرضائــه أو لمنفعتــه بشــكل
معاملــة الطفــل بطريقــة ظالمــة وقاســية ومؤذيــة .وتأتــي هــذه الممارســات علــى حســاب صحــة الطفــل الجســدية أو
النفســية وتعليمــه ونمــوه االخالقــي أو االجتماعــي العاطفــي وتشــمل حــاالت مــن التالعــب وســوء االســتخدام واالعتــداء
والقمــع واالخضــاع وســوء المعاملــة .امــا الشــكالن المعتــرف بهمــا الســتغالل االطفــال فهمــا:
االســتغالل الجنســي :هــو اســتغالل الشــخص لضعــف
الطفــل او لفــرق القــوة بينــه وبيــن الطفــل او لثقــة
الطفــل ،الغــراض جنســية بمــا فــي ذلــك االســتفادة
الماليــة او االجتماعيــة او السياســية الناتجــة عــن
اســتغالل اآلخــر باالضافــة الــى االرضــاء الجنســي
الشــخصي ( كمثــل دعــارة االطفــال ،االتجــار باالطفــال
مــن اجــل االعتــداء الجنســي واالســتغالل الجنســي،
اســتخدام االطفــال فــي الممارســات االباحيــة.)...
االســتغالل االقتصــادي لالطفال:اســتخدام االطفــال

فــي العمــل أو فــي نشــاطات أخــرى لمنفعــة آخريــن
وهــذا يتضمــن علــى ســبيل المثــال ال الحصــر عمــل
االطفــال .ويتضمــن االســتغالل االقتصــادي فكــرة جنــي
ربــح أو فائــدة مــا مــن خــال انتــاج ســلع او خدمــات أو
توزيعهــا واســتهالكها وهــذه الفائــدة الماديــة لهــا اثــر
علــى اقتصــاد كيــان معيــن قــد يكــون الدولــة أو المجتمــع
أو العائلــة ( مثــال عمــل االطفــال فــي المنــازل ،تجنيــد
االطفــال واشــراكهم فــي النزاعــات المســلحة ،اســتخدام
االطفــال فــي بيــع وتوزيــع المــواد المخــدرة أو اســتخدام
االطفــال فــي االعمــال الشــاقة).

العنف من خالل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:

تشمل المخاطر المتعلقة بسالمة الطفل فيما يتصل بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المجاالت المتداخلة التالية:
االعتـداء الجنسـي علـى األطفـال إلنتـاج تسـجيالت
ّ
تيسـره شـبكة
بصريـة وسـمعية لذلـك االعتـداء،
اإلنترنـت وسـائر تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت؛

الكراهيــة أو متحيــزة أو عنصريــة أو إباحيــة(  )3أو غيــر
مرغــوب فيهــا أو مضللــة ،تكــون ضــارة بالفعــل أو
يحتمــل أن تكــون ضــارة؛

عمليــة التقــاط صــور فوتوغرافية أو صــور فوتوغرافية
زائفــة («تشــكيل الصــور») وأشــرطة فيديــو منافيــة
لــآداب تتعلــق باألطفــال واألشــخاص الذيــن يســخرون
مــن طفــل أو فئــة مــن األطفــال ،أو إنتاجهــا أو
الســماح بالتقاطهــا أو توزيعهــا أو عرضهــا أو
حيازتهــا أو اإلعــان عنهــا؛

يمكــن أن يتعــرض األطفــال ،فــي ســياق اتصالهــم
بغيرهــم مــن خــال تكنولوجيــا المعلومــات
واالتصــاالت ،للتســلط عليهــم أو التحــرش بهــم أو
مالحقتهــم («إغــواء» الطفــل) و/أو إكراههــم أو
ً
شــخصيا خــارج
خداعهــم أو إقناعهــم بلقــاء آخريــن
اإلنترنــت ،و»اســتدراجهم» لممارســة الجنــس و/أو
تقديــم معلومــات شــخصية؛

األطفــال بإعتبارهــم مســتعملين لتكنولوجيــا
واالتصــاالت:
المعلومــات
يمكــن أن يتعــرّض األطفــال ،بوصفهــم متلقيــن
للمعلومــات ،إلعالنــات تجاريــة ورســائل إلكترونيــة
طفيليــة وإعالنــات دعائيــة ومعلومــات شــخصية
ومحتويــات عدوانيــة أو عنيفــة أو تحــض علــى

يمكــن أن يتــورط األطفــال ،كفاعليــن ،فــي عمليــات
التســلط علــى غيرهــم أو التحــرش بهــم ،أو لعــب
ً
ســلبا فــي نموهــم النفســي ،أو
ألعــاب تؤثــر
إنتــاج وتحميــل مــواد جنســية غيــر الئقــة ،أو تقديــم
معلومــات أو نصائــح مضللــة ،و/أو تنزيــل محتويــات
بصــورة غيــر قانونيــة أو القرصنــة أو القمــار أو
االحتيــال المالــي و/أو اإلرهــاب(.)4

( )3يمكن أن يؤدي التعرض للمواد اإلباحية إلى زيادة اعتداء الطفل جنسيا على طفل آخر ،ألن األطفال الذين تعرض عليهم المواد اإلباحية «يجربون» ما يرونهعلى
أطفال يصغرونهم سنا أو على غيرهم ممن يسهل عليهم الوصول إليهم والسيطرة عليهم.
( )4مقتبس من جدول أعده مشروع ُ ،EUKids Online
وذكر في AUPs in Context: Establishing Safe and Responsible Online Behaviours (Becta, 2009), p. 6
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ثانيًا:
تعريفات عن فئات االطفال ضمن أنواع الرعاية
األطفال المحرومون من رعاية الوالدين :
هــم جميــع االطفــال الذيــن ال يلقــون الرعايــة أو ال يقيمــون مــع أحــد األبويــن ألي ســبب مــن األســباب مهمــا كانــت
الظــروف ،ويمكــن اإلشــارة الــى األطفــال المحروميــن مــن رعايــة الوالديــن والذيــن يقيمــون خــارج بلــد إقامتهــم المعتــاد،
أو ممــن هــم ضحايــا حــاالت الطــوارىء ،األطفــال غيــر المصحوبيــن أو المنفصليــن عــن ذويهــم .

األطفال غير المصحوبين:
أي طفــل قــد انفصــل عــن كلـ ّ
ـي األبويــن أو األقــارب وال يوجــد مــن يهتــم بــه مــن األشــخاص البالغيــن الذيــن يعتبــرون بحكــم
ً
القانــون أو العــرف موكليــن برعايتــه .وهــذا يعنــي احتماليــة افتقــار الطفــل لرعايــة البالغيــن كليــا أو احتمــال أن يكــون
القائميــن علــى رعايتــه أشــخاص غيــر معروفيــن بالنســبة لــه أو ال تربطهــم بــه ايــة عالقــة أو قــد يكونــوا مــن مقدمــي
الرعايــة غيــر المعتاديــن مثــل الجيــران أو طفــل آخــر دون ســن الثامنــة عشــر أو شــخص غريــب.

االطفال المنفصلون عن ذويهم :
اي الطفــل الــذي انفصــل عــن كلــي االبويــن أو عــن الشــخص المــوكل برعايتــه بحكــم القانــون او العــرف ولكــن ليــس
بالضــرورة عــن اقــارب آخريــن.

الطفل اليتيم:
هو الطفل الذي توفي والداه كالهما أو أحدهما.
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ثالثًا:
تعريفات خاصة بالرعاية									
مقدمو الرعاية:
تعريــف «مقدمــي الرعايــة» ،كمــا هــو مشــار إليهــم فــي الفقــرة  1مــن المــادة  19مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل باعتبارهم
«الوالــد (الوالديــن) أو الوصــي القانونــي (األوصيــاء القانونييــن) [ ،]...أو أي شــخص آخــر يتعهــد الطفــل برعايتــه» ،يشــمل
األشــخاص الذيــن يتحملــون مســؤولية قانونيــة أو مهنيــة  -أخالقيــة أو ثقافيــة واضحــة ومعترفـً
ـا بهــا عــن ســامة الطفــل
وصحتــه ونمــوه ورفاهــه ،وهــم باألســاس الوالــدان ،والوالــدان الكافــان ،والوالــدان بالتبنــي ،ومقدمــو الرعايــة فــي
نظــام الكفالــة فــي القانــون اإلســامي ،واألوصيــاء ،وأفــراد األســرة الموســعة والمجتمــع المحلــي؛ والعاملــون فــي
المجــال التربــوي وفــي المــدارس وفــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة؛ ومقدمــو الرعايــة الذيــن يســتخدمهم الوالــدان؛
والمدربــون الترفيهيــون والمدربــون الرياضيــون  -بمــن فيهــم المشــرفون علــى مجموعــات مــن الشــباب؛ وأربــاب العمــل
أو المشــرفون فــي مــكان العمــل؛ وموظفــو المؤسســات (الحكوميــة أو غيــر الحكوميــة) الذيــن يتولــون مهامـً
ـا شــبيهة
بالرعايــة  -مثــل األشــخاص البالغيــن المســؤولين فــي أوســاط الرعايــة الصحيــة وقضــاء األحــداث وفــي مراكــز االســتقبال
ومرافــق الرعايــة الســكنية .وفــي حالــة األطفــال غيــر المصحوبيــن بذويهــم ،تتولــى الدولــة تقديــم الرعايــة بحكــم الواقع.

الرعاية البديلة:

هــي الرعايــة التــي ُت َقــدَّم عندمــا تكــون أســرة الطفــل غيــر قــادرة ،حتــى مــع وجــود الدعــم المناســب ،علــى توفيــر الرعاية
المالئمــة للطفــل ،أو عندمــا تقــوم األســرة بالتخلــي أو بالتنــازل عنــه .وقــد تتخــذ الرعايــة شـ ً
ـكال رسـ ً
ـميا أو غيــر رســمي،
وهــي تشــتمل علــى رعايــة ذوي القربــى ،أو حضانــة الطفــل ،أو أشــكال أخــرى مــن الرعايــة األســرية ،أو أماكــن الرعايــة
التــي تشــبه األســرة مثــل الرعايــة المؤسســية ،أو ترتيبــات العيــش المســتقل التــي تتــم تحــت اإلشــراف.

اإلتصال المباشر مع األطفال:

هــو التواجــد الحســي مــع طفــل أو أطفــال عــن قرب فــي إطــار عمــل المؤسســة /الجمعيــة ،ســواء كان اإلتصال عرضيـً
ـا أم
ـا ،قصيـ ً
منتظمـً
ـرا أم طويــل األمــد .وقــد يتضمــن ذلــك التواصــل مــع األطفــال ســواء خــال إقامــة جلســة توعيــة أو إقامــة
مجموعــات بؤريــة أو مرافقــة األطفــال فــي ســفرات أو خــال المتابعــة النفســية واإلجتماعيــة والقانونيــة لألطفــال.

اإلتصال غير المباشر مع األطفال:

القــدرة علــى الوصــول إلــى معلومــات عــن األطفــال كأســمائهم أو عناوينهــم أو أرقــام الهواتــف الخاصــة بأهلهــم أو
ملفاتهــم أو الحصــول علــى صورهــم.
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رابعًا:
مبادئ حقوق الطفل األساسية
الحق في الحياة والبقاء والنماء:
يشــير المبــدأ الــى ســامة عيــش الطفــل وحياتــه ،كمــا ان الحــق فــي النمــاء يشــمل كل جوانــب تطـ ّ
ـور الطفــل مــن انجازات
رياضيــة وتعلّميّــة ،وفنيّــة وثقافيّــة ،والتمتّــع بفــرص للرفــاه والخيــال والبهجــة ،وتعزيــز هويــة الطفــل الفرديــة ضمــن
أسرته وبيئته.

مصالح الطفل الفضلى:
تعنــى بتلبيــة حاجــات الطفــل الماديــة والعاطفيــة والنفســية والنمائيــة واالجتماعيــة ،وحمايــة االطفــال مــن أي مخاطــر
ّ
تؤثــر فــي صحتهــم أو ّ
وتطورهــم أو عالقاتهــم االجتماعيــة ومســتقبلهم .تســتند هــذه المصالــح الــى القوانيــن
نموهــم
ّ
ـون أيضــا مــن قيــم الثقافــة المحليّــة ،والبحــث ّ
الموضوعــة ،وتتكـ ّ
المختصيــن (مثــل الطبيــب ،أو
عمــا بيــن كل هــذا وآراء
المعلّــم ،او العامــل االجتماعــي ،او غيرهــم )....والمعنيّيــن االساســيين (الطفــل واالهــل).
وعندمــا تتع ـدّد الخيــارات فــي قــرارات تخـ ّ
ـص الطفــل ،تكــون اعتبــارات مصلحــة الطفــل الفضلــى هــي العامــل الحاســم
فــي مــا بينهــا.

عدم التمييز:
تأكيــد تكافــؤ الفــرص لجميــع االطفــال فــي أي قــرار ،وعــدم التمييــز فــي مــا بينهــم ،بغـ ّ
ـض النظــر عــن عــرق الطفــل أو
لونــه أو جنســه أو قدراتــه أو مولــده أو طائفتــه أو اي وضــع آخــر ،فبذلــك ،يحـ ّ
ـث هــذا المبــدأ علــى معالجــة أي عوائــق
مادّيــة أو بيئيّــة أو إجتماعيّــة أو ثقافيــة التــي قــد تســبب هــذا التمييــز.

المشاركة:
كل مــن المبــادئ االربعــة هــو حــق مــن حقــوق الطفــل ،ولكنهــا ايضــا مبــادئ اساســية ،اي انهــا اساســية لتطبيــق اي
حــق مــن حقــوق االتفاقيــة كافــة ،واخــذ هــذه المبــادئ باالعتبــار عنــد أيــة مقاربــة أو مبــادرة أو قــرار ليصبــح مبنيـ ً
ـا علــى
الحقــوق .وهــي ايضـ ً
ـا الســبيل لتأميــن نظــام الحمايــة لالطفــال ،ان كان بالوقايــة مــن أيــة اســاءة أو معالجتهــا بهــدف
تأميــن مصالــح الطفــل الفضلــى.
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خامسًا:
المبادئ التوجيهية للعمل مع االطفال
السريّة:

هــي مبــدأ أخالقــي يرتبــط بالمهــن الطبيــة والخدمــات االجتماعيــة والنفســية والقانونيــة .تتطلــب المحافظــة علــى
الســرية حمايــة مقدمــي الخدمــات للمعلومــات التــي ُجمعــت عــن المســتفيدين وعــدم الســماح بتبادلهــا إال بــإذن صريــح
منهــم .ويتــم االحتفــاظ بكافــة المعلومــات المدونــة فــي مــكان ســري وفــي خزائــن مقفلــةُ.يســمح فقــط بتدويــن
المعلومــات غيــر المعرفــة بهويــة المســتفيدين فــي ملفــات الحــاالت .وللحفــاظ علــى ســريّة المعلومــات المتعلقــة
باإلســاءة ،ينبغــي لمقدمــي الخدمــات عــدم مناقشــة تفاصيــل الحالــة مطلقـ ً
ـا مــع األســرة أو األصدقــاء أو مــع الزمــاء
ً
ً
ً
أيضــا حــدود للســرية ال ينبغــي تجاوزهــا أثنــاء
ضروريــا .هنــاك
أمــرا
الذيــن ال تعتبــر معرفتهــم باإلســاءة التــي وقعــت
العمــل مــع األطفــال (. )٥

الموافقة الواعية/المستنيرة:

القــدرة علــى إعطــاء الموافقــة المجانيــة المبنيــة علــى كل المعلومــات المتاحــة ،وذلــك وفقـ ً
ـا لســن الطفــل وقدراتــه
الناشــئة .علــى ســبيل المثــال ،عندمــا تطلــب موافقــة الطفــل علــى التقــاط صورتــه واســتعمالها ألغــراض الدعايــة،
يعطــى الطفــل معلومــات عــن كيفيــة اســتعمال الصــورة ويمنــح فرصــة للرفــض .وإذا دعــي الطفــل إلــى تقديــم
المعلومــات أثنــاء تطويــر سياســة لحمايــة الطفــل فعليــه أن يــدرك الفتــرة الزمنيــة التــي ســيتطلبها ذلــك ،ومــا ســيدخل
فــي هــذا اإلطــار ،ودوره ،ومســؤولياته .عندئــذ فقــط يســتطيع الطفــل إبــداء « موافقتــه الواعيــة .

مبادئ توجيهية محددة للعمل مع االطفال المعرضين للخطر
.1

تعزيــز مصلحــة الطفــل الفضلــى :تعتبــر مصلحــة
ً
ً
أساســيا للرعايــة الجيــدة.
أمــرا
الطفــل الفضلــى
ويتمثــل االعتبــار األساســي لمصلحــة الطفــل
الفضلــى فــي تأميــن ســامة األطفــال البدنيــة
والعاطفيــة – وبعبــارة أخــرى ،رفــاه األطفــال – مــن
خــال رعايتهــم ومعالجتهــم .وينبغــي لمقدمــي
الخدمــة تقييــم النتائــج اإليجابيــة والســلبية لإلجــراءات
مــع الحــرص علــى مشــاركة األطفــال والموكليــن
ً
مناســبا) .ويفضــل
برعايتهــم (عندمــا يكــون ذلــك
ً
ً
دائمــا اتخــاذ مســار اإلجــراءات األقــل ضــررا ،كمــا
ينبغــي لكافــة اإلجــراءات ضمــان عــدم المســاس
بحقــوق األطفــال فــي التمتــع باألمــان والتطــور
المســتمر.

		
 .2ضمــان ســامة الطفــل :يعتبــر ضمــان الســامة
ً
أمــرا فــي غايــة
البدنيــة والعاطفيــة لألطفــال
األهميــة أثنــاء الرعايــة والمعالجــة .وينبغــي علــى
جميــع اإلجــراءات المتخــذة بالنيابــة عــن الطفــل
حمايــة رفاهــه الجســدي والعاطفــي علــى المــدى
القصيــر والبعيــد.

()٦

.3

مواســاة الطفــل :يحتــاج األطفــال الذيــن يفصحــون
عــن أي نــوع مــن أنــواع االعتــداء وال ســيما االعتــداء
الجنســي إلــى الشــعور بالراحــة والتشــجيع والدعــم
مــن قبــل مقدمــي الخدمــات .وهــذا يتطلــب تدريــب
مقدمــي الرعايــة حــول كيفيــة التعامــل مــع اإلفصــاح
عــن االعتــداء الجنســي بشــكل مناســب .يتوجــب علــى
مقدمــي الرعايــة تصديــق األطفــال الذيــن يفصحــون
عــن االعتــداء الجنســي وعــدم إلقــاء اللــوم عليهــم
ّ
بــأي شــكل مــن األشــكال بخصــوص االعتــداء الــذي
تعرضــوا لــه .ومــن المســؤوليات الرئيســية التــي
تقــع علــى عاتــق مقدمــي الخدمــات جعــل األطفــال
يشــعرون باألمــان والرعايــة أثنــاء تلقيهــم للخدمــات.

.4

ضمــان الســريّة بشــكل مناســب :ينبغــي جمــع
المعلومــات عــن حادثــة تعــرض الطفــل لإلســاءة
واســتخدامها وتبادلهــا وتخزينهــا بطريقــة ســرية.
وهــذا يعنــي ضمــان جمــع المعلومــات بســرية أثنــاء
ً
وفقــا
إجــراء المقابــات؛ أن يتــم تبــادل المعلومــات
للقوانيــن والسياســات المحليــة وعلــى أســاس

( )5رعاية األطفال الناجين من االعتداءات الجنسية  -اللجنة الدولية لإلغاثة  /اليونيسيف2012 ،
( )6المرجع المذكور سابقا
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الحاجــة إلــى المعرفــة ،وفقــط بعــد الحصــول علــى
إذن مــن الطفــل و /أو المــوكل برعايتــه؛ وأن تخــزن
معلومــات الحالــة بشــكل آمــن .وفــي بعــض األماكــن
يتعيــن علــى مقدمــي الخدمــات بموجــب القانــون
المحلــي اإلبــاغ عــن حــاالت االعتــداء علــى األطفــال
إلــى الســلطات المحليــة .وبالتالــي ينبغــي إبــاغ
األطفــال والموكليــن برعايتهــم بإجــراءات اإلبــاغ
اإللزامــي عنــد بدايــة تقديــم الخدمــات .وفــي
الحــاالت التــي تكــون فيهــا صحــة الطفــل أو ســامته
معرضتيــن للخطــر ،توجــد حــدود للســرية مــن أجــل
حمايــة الطفــل.

.5

إشــراك الطفــل فــي عمليــة صنــع القــرار :لألطفــال
الحــق فــي المشــاركة فــي عمليــة اتخــاذ القــرارات
التــي تؤثــر علــى حياتهــم .ينبغــي أن يكــون
مســتوى مشــاركة الطفــل فــي اتخــاذ القــرار
ً
مناســبا لمســتوى نضجــه وعمــره .وينبغــي أال
يتعــارض االســتماع إلــى أفــكار وآراء األطفــال
مــع حقــوق ومســؤوليات الموكليــن برعايتــه فــي
التعبيــر عــن وجهــات نظرهــم حــول المســائل التــي
تؤثــر علــى أطفالهــم .وعندمــا ال يكــون مقدمــي
الخدمــات قادريــن علــى تلبيــة رغبــات الطفــل (بنـ ً
ـاءا
علــى اعتبــارات المصلحــة الفضلــى) ،عندهــا يتعيــن
عليهــم االســتمرار بتمكيــن ودعــم األطفــال والتعامــل

معهــم بطريقــة شــفافة مــع مراعــاة أقصــى درجــات
االحتــرام .وفــي الحــاالت التــي ال يمكــن فيهــا تلبيــة
رغبــات الطفــل ،ينبغــي توضيــح األســباب وراء ذلــك
لــه.
 .6معاملــة كل طفــل بعــدل ومســاواة (مبــدأ عــدم
التمييــز والشــمولية) :ينبغــي تقديــم نفس مســتوى
الجــودة العاليــة مــن الرعايــة والعــاج لألطفــال ،بغض
النظــر عــن العــرق ،أو الديــن ،أو الجنــس ،أو الحالــة
األســرية ،أو وضــع الموكليــن برعايتــه ،أو الخلفيــة
الثقافيــة ،أو الوضــع المالــي ،أو القــدرات النــادرة،
أو اإلعاقــة ،ممــا يتيــح لهــم فرصــة تحقيــق أقصــى
إمكاناتهــم .وينبغــي أال يعامــل ّ
أي طفــل بطريقــة
غيــر عادلــة ّ
ألي ســبب مــن األســباب.
		
 .7تعزيــز مرونــة األطفــال :لــكل طفــل قــدرات ونقــاط
قــوة فريــدة ،باإلضافــة إلــى امتالكــه القــدرة علــى
الشــفاء .بالتالــي ،يقــع علــى عاتــق مقدمــي
الخدمــات مســؤولية التعــرف علــى واالســتفادة مــن
نقــاط القــوة الطبيعيــة لــدى الطفــل واألســرة وذلك
ـزء مــن عمليــة التعافــي والشــفاء .ينبغــي تحديــد
كجـ ٍ
العوامــل التــي تعــزز مرونــة األطفــال والبنــاء عليهــا
أثنــاء تقديــم الخدمــات.

المبادئ التوجيهية للعمل مع األطفال ذوي االعاقة

()٧

احترام الكرامة واالستقاللية الفردية ،بما في ذلك ،حرية اتخاذ القرارات واستقاللية األشخاص
عدم التمييز
االنخراط في المساهمة الفعالة الكاملة في المجتمع وعدم التمييز واإلقصاء
احترام االختالفات وتقبل األشخاص ذوي اإلعاقة كجزء من التنوع البشري واإلنسانية
تكافؤ وتساوي الفرص
إمكانية الوصول إلى الخدمات
المساواة على اساس النوع االجتماعي
احترام القدرات المتطورة لألطفال ذوي اإلعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هوياتهم
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( )7المبادئ العامة التفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة2006 ،

إجراءات توجيهية محددة أثناء العمل مع االطفال
 -1إجراءات متعلقة بدور المؤسسات:
تقديــم أقصــى أوجــه التعــاون والمســاعدة
المشــتركة بيــن المنظمــات والمؤسســات للوقايــة
مــن والتصــدي للعنــف وهــذا يشــمل تبــادل تحليــل
األوضــاع ومعلومــات التقييــم لتجنّــب االزدواجيــة
ولزيــادة الفهــم المشــترك للوضــع.
تطويــر تدخــات متعــددة القطاعــات منســقة بعنايــة
بيــن المؤسســات للوقايــة مــن والتصــدي للعنــف
واالســاءة ،والمحافظــة عليهــا.
إشــراك المجتمــع بالكامــل فــي فهــم وتعزيــز
المســاواة بيــن الجنســين وعالقــات القــوة التــي
تحمــي وتحتــرم حقــوق النســاء والفتيــات.

ضمــان المشــاركة المتســاوية والفعالــة للفتيــات
والفتيــان فــي تقييــم وتخطيــط وتنفيــذ ورصــد
البرامــج مــن خــال االســتخدام المنظــم لألســاليب
التشــاركية.
ضمان المساءلة على جميع المستويات.
يتعيــن علــى جميــع الموظفيــن والمتطوعيــن
المعنييــن فــي الوقايــة مــن والتصــدي للعنــف ،بمــا
فــي ذلــك المترجميــن والعامليــن المتعاقديــن ،فهم
مدونــة قواعــد الســلوك والتوقيــع عليهــا أو علــى
وثيقــة مشــابهة تحــدد معاييــر الســلوك نفســها.

 -2إرشادات متعلقة بدور المتدخل مع الضحية
ضمــان ســامة االطفــال الضحايــا والمعرضيــن للخطــر
وأســرهم فــي جميــع األوقــات.
ضمــان عــدم التمييــز فــي كافــة التفاعــات مــع
االطفــال الضحايــا وعنــد تقديــم كافــة الخدمــات.
احتــرام ســرية معلومــات األطفــال المتضرريــن
وأســرهم فــي جميــع األوقــات:
إذا قــدم الطفــل الضحيــة الموافقــة المحــددة،
يمكنــك فقــط تبــادل المعلومــات ذات الصلــة مــع
اآلخريــن وذلــك ألغــراض تتعلــق بمســاعدته ،مثــل
اإلحالــة لتلقــي الخدمــات.
المحافظــة علــى جميــع المعلومــات المدونــة عــن
المتضرريــن فــي ملفــات آمنــة ومغلقــة.
احتــرام رغبــات وخيــارات وحقــوق وكرامــة االطفــال
الضحايــا والمعرضيــن للخطــر.

إستشــارة الطفــل الضحيــة بشــأن الجهــة التــي يرغب
طلــب المســاعدة منهــا واحتــرام رغباتــه ،وعــدم
الضغــط عليــه واقتــراح اتجــاه معيــن أو توجيهــه
نحــوه.
إجراء المقابالت في مكان خاص.
إبــداء االحتــرام فــي جميــع األوقــات ،والتعامــل
بطريقــة تخلــو مــن إصــدار األحــكام .عــدم الضحــك أو
إظهــار عــدم االحتــرام للفــرد ،أو لثقافتــه ،أو ألســرته،
أو لوضعــه.
التحلّــي بالصبــر ،وعــدم الضغــط للحصــول علــى
مزيــد مــن المعلومــات إذا كان الطفــل الضحيــة غيــر
مســتعد للتحــدث عــن تجربتــه.
طرح فقط األسئلة ذات الصلة.
تجنــب الطلــب مــن الطفــل الضحيــة تكــرار القصــة
فــي مقابــات عــدة.
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سادسًا:
عناصر البيئة اآلمنة

()٨

 .1االلتزام الحكومي بإعمال الحقوق في الحماية:

يشــمل سياســات الرعايــة االجتماعيــة ،وتوفيــر الموازنــات الكافيــة ،واالعتــراف العــام بالصكــوك الدوليــة والتصديــق
عليهــا.

 .2التشريع:

يشمل اطارا تشريعيا مناسبا ،وتنفيذه على نحو متّسق .وخضوعه للمساءلة وعدم االفالت من العقاب.

 .3المواقف والعادات والتقاليد والسلوكيات والممارسات:

يشمل االعراف والتقاليد االجتماعية التي تدين الممارسات المؤذية وتدعم الممارسات الحمائية.

 .4المناقشات المفتوحة:

بمــا فيهــا اشــراك وســائل االعــام والمجتمــع المدنــي :يُعتــرف ،فــي اطــار هــذا العنصــر ،بالصمــت كعائــق رئيســي
امــام تأميــن التــزام الحكومــات ،ودعــم الممارســة اإليجابيــة وكفالــة اشــراك االطفــال واســرهم.

 .5مهارات االطفال الحياتية ومعارفهم ومشاركتهم:

تشــمل االطفــال ،بمــن فيهــم الفتيــات والفتيــان علــى الســواء ،كأطــراف فاعليــن فــي مجــال حمايتهــم الذاتيــة عــن
طريــق اســتخدام معرفتهــم بحقوقهــم فــي الحمايــة وبطــرق تجنــب المخاطــر والتصــدي لهــا.

 .6قدرات من هم على اتصال بالطفل:

ويشــمل مــا تحتاجــه االســر وأعضــاء المجتمــع المحلــي واالســاتذة والعمــال فــي المجاليــن الصحــي واالجتماعــي
والشــرطة مــن معــارف وتحفيــز ودعــم بغيــة حمايــة االطفــال.

 .7الخدمات االساسية والموجهة:

تشــمل الخدمــات االجتماعيــة االساســية ،والخدمــات الصحيــة والتعليميــة التــي يحــق لالطفــال االســتفادة منهــا ،دون
تمييــز ،وايضــا خدمــات محــددة تســاعد فــي منــع العنــف واالســتغالل وعلــى تأميــن الرعايــة والدعــم والمســاعدة
علــى إعــادة االدمــاج فــي حــاالت العنــف واالســاءة واالنفصــال.

 .8الرصد والمراقبة:

تشــمل النظــم الفعالــة للرصــد مثــل جمــع البيانــات ومراقبــة االتجاهــات واالســتجابات .وبمــا ان الحمايــة مرتبطــة
بعوامــل اجتماعيــة متغيــرة ،ويجــب ان تســتجيب الــى اوضــاع ومخاطــر متجــددة فــا غنى عــن عمليــة الرصــد والمراقبة
التــي تــدل علــى المحــاوالت الناجحــة وتســرع فــي كشــف نقــاط ضعــف المحــاوالت االخــرى.
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( )٨حسب تعريف منظمة اليونيسف

سابعًا:
لماذا نحتاج إلى سياسة حماية الطفل؟
سياسة حماية الطفل :
هــي «إعــان نيــة يظهــر التزامـً
ـا بصــون األطفــال مــن األذى ،ويوضــح مــا تتطلبــه حماية الطفــل .يســاهم هذا اإلعــان في
تأميــن بيئــة آمنــة وإيجابيــة لألطفــال ،ويشــير إلــى أن المؤسســة أو الجمعيــة تأخــذ علــى عاتقهــا رعايــة وحمايــة الطفــل.
تؤمــن هــذه السياســة إطـ ً
ّ
ـارا مــن المبــادئ والمعاييــر والتوجيهــات تبنــى عليهــا الممارســات الفردية والمؤسســاتية.
«علــى كل منظمــة غيــر حكوميــة أن تضــع سياســة لحمايــة الطفــل ،ســواء كان المســتفيدون منهــا المباشــرون وغيــر
المباشــرين يضمــون أفــرادًا دون ســن الثامنــة عشــر».
تقــع علــى عاتــق المنظمــات العاملــة مــع األطفــال
مســؤولية معنويــة وقانونيــة لحمايــة االطفــال
الذيــن فــي عهدتهــا.
كانــت المنظمــات العاملــة مــع االطفــال المعرّضيــن
لــأذى ،ومــا زالــت ،معقـ ً
ـا لحــاالت إســاءة المعاملــة،
وســتبقى مــا لــم تصـرّح عــن هــذه المســائل أم تطــور
اإلجــراءات التــي تحــول دون حصولهــا.
تســاهم سياســات وإجــراءات حمايــة الطفــل فــي
إنشــاء منظمــات «آمنــة للطفــل»:
تتميز «بثقافة واعية»
تبذل كل ما في استطاعتها لتمنع تعرّض
ّ
ّ
المتعمد
المتعمد واألذى غير
األطفال لألذى
يشعر فيها األطفال باألمان
يستطيع فيها األطفال التعبير عن آرائهم
يحظى فيها األطفال بمن يستمع إليهم
يحظى فيها األطفال والموظفون باالحترام
والتمكين.

ّ
ً
مرشــدا أثنــاء معالجــة
تشــكل السياســة الجيــدة
الحــاالت الصعبــة .ففــي األزمــات ،يصعــب التفكيــر
بوضــوح ،لكــن إذا اتبعــت سياســة موثوقــة ،يمكنــك
ان تتحــرك بوعــي وتتفــادى أن تتهــم باالســتجابة
المنحــازة إمــا لصالــح أحــد المشــاركين وإمــا لغيــر
صالحــه.
تعتبــر المنظمــات التــي ال تملــك سياســات،
وتوجيهــات ،وأنظمــة لحمايــة الطفــل اكثــر عرضــة
التهامــات باإلســاءة الخاطئــة أو المغرضــة.
يمكــن لالدعــاءات بحصــول إســاءة معاملــة ،ســواء
كانــت مؤكــدة أم غيــر مؤكــدة ،أن ّ
تدمــر ســمعة
المنظمــة إذا لــم تضــع هــذه األخيــرة سياســات،
وتوجيهــات ،وإجــراءات مناســبة .فقــد يــؤدي ذلــك
إلــى تعقيــدات فــي جمــع األمــوال (مــا يقـ ّ
ـوض مجال
عمــل المؤسســة كلــه) ،وإلــى تدميــر ســمعة قطــاع
المنظمــات غيــر الحكوميــة العاملــة مــع األطفــال.
يطلــب المانحــون بشــكل متزايــد مــن المنظمــات أن
تعتمــد سياســات حمايــة الطفــل واضحــة كمعيــار
أساســي لتمويلهــا.
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ثامنًا:
المبادئ العامة في بناء سياسة حماية الطفل
إن بنــاء نظــام وقايــة فعــال ومتيــن مــن أي اســاءة او انتهــاك ،يفــرض علينــا ان نكــون جاهزيــن لالســتجابة فــي حــال تعرض
اي طفــل فــي عهدتنــا الــى أي نــوع مــن أنــواع االســاءة .وكــي تكــون عمليــة االســتجابة ســريعة ومجديــة ومنتظمــة مــع
ـدا للتعامــل مــع ايــة حالــة اســاءة ،إطـ ً
ـيا موحـ ً
جميــع األطفــال وفــي جميــع الحــاالت ،علينــا أن نعتمــد إطـ ً
ـارا اساسـ ً
ـارا يحتــرم
الطفــل وحقوقــه ،ويكــون معممـً
ـا علــى جميــع العامليــن/ات العامــات فــي المؤسســة /الجمعيــة .علــى ان يتضمــن هــذا
االطــار جملــة مــن المعاييــر واالجــراءات االساســية ،التــي يجــب ان تتوفــر فــي المؤسســة ســواء فــي نظمهــا االداريــة أو
الداخليــة أو حتــى فــي منهــاج عملهــا ،ســواء كانــت تعمــل مــع االطفــال بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ،هــذه الخطــوات
والعناصــر مجتمعــة سـ ّ
ـتكون سياســة حمايــة الطفــل.

المعايير االساسية الواجب اعتمادها لتطوير سياسة حماية الطفل في المؤسسة/الجمعية:
المعيار

لماذا يعتبر مهما» لحماية الطفل؟

النهج المبني
على حقوق
الطفل

ـارا مفيـ ً
يؤمــن هــذا النهــج إطـ ً
ـدا لتخطيــط مســائل حمايــة الطفــل ،وإتخــاذ القــرارات الخاصــة بهــا،
وتطبيقهــا ،ومراقبتهــا .ذلــك ان تبنــي النهــج الحقوقــي ،واعتبــار أن كل طفــل كائــن بشــري
متميــز يتســاوى فــي القيمــة مــع غيــره ،وان الحقــوق هــي حقــوق أصيلــة ،غيــر قابلــة للتجزئــة،
وأن المبــادئ األساســية لالتفاقيــة (عــدم التمييــز ،الحيــاة والبقــاء والنمــو ،مصلحــة الطفــل
الفضلــى ،المشــاركة ،توفيــر المــوارد) يجــب أن تراعــى فــي شــتى مجــاالت العمــل مــع االطفــال.
ّ
ويذكــر هــذا النهــج بــأن الحمايــة هــي حــق جوهــري ،ويضــع االطفــال فــي قلــب العمــل المخصــص
لمصلحتهــم ،ويشــركهم كفاعليــن فــي حمايــة انفســهم.

االستشارة/
اللجوء الى
اخصائيين

الملكية

السرية
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اذا لــم تلجــأ الــى االستشــارة المالئمــة فقــد تتخــذ القــرارات الخاطئــة .وتطبّــق سياســات واجــراءات
غيــر ّ
فعالــة وغيــر عمليــة ال تســتند الــى خبــرات المعنييــن جميعهــم .تتعلــق االستشــارة بحمايــة
الطفــل بشــكل خــاص .فــإذا لــم تستشــر األطفــال أنفســهم والراشــدين المعنييــن باألمــر فــي
مؤسســتك ،فقــد تضــع سياســات واجــراءات ال يفهمهــا األطفــال ويعجــزون عــن الوصــول اليهــا،
وال تفيدهــم بالضــرورة .يســتطيع األطفــال ان يســاعدوا مســاعدة كبيــرة عبــر فهــم واضــح لحالتهــم
الخاصــة وطــرق حمايــة أنفســهم التــي تمكننــا مــن دعمهــم.
اذا لــم يتمتــع المعنيــون بحـ ّ
ـس الملكيــة تجــاه سياســات واجــراءات حماية الطفــل .فمن المســتبعد ان
يأخــذوا علــى عاتقهــم مســؤولية تطبيــق حمايــة الطفــل فــي عملهــم .بقــدر مــا يشــعر األشــخاص
المعنييــن بملكيــة خاصــة تجــاه هــذه االجــراءات ،وتحميلهــم مســؤوليات وااليمــان بقدراتهــم
وكفاءتهــم .تصبــح السياســات واالجــراءات الخاصــة بحمايــة الطفــل أكثــر اســتدامة.
وبغيــاب الملكيــة الشــاملة فــي المؤسســة ،تصبــح حمايــة الطفــل متوقفــة أكثــر ممــا يلــزم علــى
أفــراد معنييــن .عنــد ذلــك ،فــد تضعــف حمايــة الطفــل أو تختفــي عندمــا يغــادر هــؤالء األفــراد
المؤسســة.
إن عــدم المحافظــة علــى الســريّة قــد يع ـرّض االشــخاص لــأذى الجســدي والشــائعات الخاطئــة.
ـارا وأطفـ ً
فيجــب أن ُنطمئــن األشــخاص فــي المؤسســة (كبـ ً
ـاال) بــأن كل معلومــة شــخصية عنهــم
هــي موضــوع احتــرام .وهــذا يعنــي ان هــذه المعلومــة ال تبلــغ اال العــدد األدنــى مــن األشــخاص
الــازم لســير عمــل المؤسســة .وأن الحــاالت التــي ال بــد مــن أن تكشــف فيهــا الســرية لمصلحــة
ً
مثــا اال
الطفل/حمايــة الطفــل هــي حــاالت تخضــع الرشــاد واضــح .قــد يطلــب منــك األطفــال
تفضــح أي معلومــات ،لكــن عليــك أن تشــرح لهــم أنــك ال تســتطيع مســاعدتهم اال بإشــراك اآلخريــن.
كمــا يجــب أن تتخــذ القــرارات الصعبــة فــي الحــاالت التــي تتقاطــع فيهــا مصالــح الطفــل الفضلــى

مــع االجــراءات والتدابيــر العامــة  .فعلــى ســبيل المثــال ،قــد يــود الطفــل أن تنتظــر قبــل ان تفصــح
عــن المعلومــات ألنــه يريــد أن يســتجمع الشــجاعة ليبلــغ الســلطات بنفســه بمــا حــدث معــه .اال أن
ذلــك قــد يعــرض اطفـ ً
ـاال آخريــن للخطــر .وقــد يطلــب منــك الطفــل ان تتعهــد بأنــك ســتبقي «اســاءة
ـي الكتمــان .لكــن هــذا األمــر قــد يعرضــه ويعــرض أطفـ ً
المعاملــة» طـ ّ
ـاال اخريــن للخطــر .التوجيــه
ّ
العــام فــي حمايــة الطفــل هــو اال تتعهــد بالصمــت لألطفــال الذيــن يفصحــون عــن تعرضهم الســاءة
معاملــة ،وقــد ّ
تفضــل أن تنشــئ توازنــا» :أن تحافــظ علــى ســرية ســجالت العامليــن /ات وأن تشــارك
منظمــات اخــرى قلقــك حيــال شــخص معيّــن يهمهــا توظيفــه فــي حيــن أنــك صرفتــه ألنــه أبــدى
ســلوكا» غيــر الئــق تجــاه األطفــال.

الشفافية

الحساسية

الشــفافية تكافــح وتختــرق ثقافــة الصمــت ،والمحرمــات ،والتّكتــم ،والخــوف ،التــي تزدهــر فيهــا
حــاالت اســاءة المعاملــة تجــاه األطفــال .كمــا أن الشــفافية ،والفســحة والفرصــة للتكلــم بحريــة،
تولّــد بيئــة وقائيــة وحاميــة لألطفــال .وفــي الواقــع ،تظهــر الشــفافية أن المؤسســة ال تخفــي
شـ ً
ـيئا وهــي مســتعدة لالقــرار بأخطائهــا والتعلــم منهــا .مــا يشــير بحــق الــى أنهــا مؤسســة قابلــة
للتعلــم والمســاءلة.
وكــي تكــون المؤسســة قابلــة للمســاءلة يجــب أن تحفــظ المعلومــات بشــكل صحيــح ،وتوقعهــا،
وتوثقهــا وتؤرخهــا ،وتضــع عليهــا بوضــوح عالمــة تشــير الــى أنهــا رأي أم وقائــع ،أو علــى أن
أحـ ً
ـدا آخــر شــهدها ...كمــا أن الشــفافية تعنــي وضــع عمليــة تســتند الــى معاييــر معيّنــة تهــدف
الــى تقليــص االرتبــاك والشــائعات .لكــن ال يجــوز خلــط الشــفافية بالســريّة ،فعلــى سياســات
واجــراءات حمايــة الطفــل أن تكــون شــفافة أي أن يعــرف الجميــع أنهــا موجــودةّ ،
ويطلــع علــى مــا
تتضمنــه ،وعلــى العواقــب التــي تتأتّــى عــن انتهاكاتهــا .إال أن المعلومــات الفعليــة التــي تمــرّر
فــي االجــراءات (كاألســماء والحــاالت) يجــب أن تبقــى ســرية ،وال يجــوز أن تصــل اال الــى المتخصــص
والمشــارك فــي االســتجابة لالســاءة.
التحديــات ّ
األهــم التــي قــد تواجههــا هــي :كيــف تناقــش داخــل مؤسســتك اســاءة معاملــة الطفــل
والح ـ ّد منهــا دون أن تولــد الريبــة والذعــر ،فبعــض األشــخاص قــد يشــعر بــأن المســألة بحــد ذاتهــا
تهــدده أو تزعجــه بشــدة .فــي الواقــع ،شــهدت برامــج عــدّة مشــاركة طويلــة األمــد ألشــخاص
أقامــوا صداقــات وصــات حميمــة .غالبـ ً
ـا مــا كانــت هــذه الحميميــة مبنيــة علــى الثقــة واالنخــراط
فــي المجتمــع المحلّــي .لكــن ،أحيانـً
ـا يســتحيل علــى هــؤالء األشــخاص أن يتوقعــوا حصــول اســاءة
معاملــة فــي برنامجهــم .ويبــدي بعضهــم قلقـً
ـا علــى خصوصيتهــم اذا خضعــوا للفحــص وتدقيــق
الشــرطة .هكــذا تعتبــر الحساســية أساســية فــي المناقشــات التــي تتمحــور حــول حمايــة الطفــل.
ً
ً
ً
شــخصيا اســاءة المعاملــة .األمــر الــذي يســبّب
وأطفــاال) خبــروا
(كبــارا
فقــد يكــون المشــاركون
لهــم ازعاجـ ً
ـا.
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تاسعًا:
من الملزم بتطبيق سياسة حماية الطفل في المؤسسة؟
يعتبــر كل فــرد أو شــخصية معنويــة ضمــن مؤسســات المجتمــع المدنــي ملزمــا بالتوقيــع علــى إعــان التــزام بالمبــادىء
الخاصــة بسياســة حمايــة الطفــل فــي المؤسســة:

الهيئة اإلدارية/المجلس اإلداري :
يوقع أعضاء الهيئة اإلدارية على سياسة حماية الطفل ويحرصون على اإللتزام الكامل بهذه السياسة.

الموظفون/فريق العمل:
كل موظف يتلقى ً
أعمال بدوام كامل او جزئي هو ملزم بالتوقيع واإللتزام بتنفيذ سياسة حماية الطفل.
أجرا لقاء
ٍ

المتطوعون:
مــن محاميــن وأفــراد مــن المجتمــع المدنــي وطــاب جامعييــن ومتدربيــن هــم ملزمــون بالتوقيــع والتقيــد بالمبــادىء
المعلنــة فــي سياســة حمايــة الطفــل .
الشركاء :
مــن جمعيــات حكوميــة أو غيــر حكوميــة وجهــات دوليــة مانحــة ومموليــن والقطــاع الخــاص واالعالمييــن ملزميــن بمبــادىء
سياســة حمايــة الطفــل.
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عاشرًا:
عناصر سياسة حماية الطفل
قــد تنطــوي مناقشــة إعتمــاد سياســة حمايــة الطفــل ضمــن المؤسســة علــى سلســلة مــن التحديــات ،اذ انــه مــن المفيــد
ان يتــم ذلــك بعيـ ً
ـدا عــن جــو الهلــع واالرتيــاب .وأن يَعتبــر جميــع االفــراد انهــم شــركاء ،يتحملــون مســؤولية تجــاه االطفــال،
وانهــم معنيــون ببــذل قصــارى جهدهــم لحمايــة االطفــال الذيــن علــى اتصــال بهــم .ذلــك أن إنشــاء مؤسســة آمنــة
للطفــل وصديقــة لــه تراعــي شــروط الســامة البيئيــة وتضمــن الحمايــة مــن االســاءة الجســدية ،والنفســية ،والجنســية،
تســتلزم جملــة مــن االجــراءات المتعلقــة بـــ:
توظيف العاملين وتدريبهم
هيكلية االدارة  /النظم االدارية
توجيهات حول السلوك  /الموقف المالئم وغير المالئم
توجيهات حول وسائل التواصل الخاصة باألطفال
تمييز االدعاءات بحصول اساءة معاملة ،واالبالغ عنها ،واالستجابة لها
عواقب سوء التصرف
ال تتنــاول السياســة اســاءة المعاملــة الجنســية فحســب بــل تشــمل أيضــا» كل أشــكال حمايــة الطفــل ،بمــا فيهــا ،علــى
ســبيل المثــال ال الحصــر :التدابيــر التأديبيــة ،والتدابيــر الصحيــة ،وتدابيــر الســامة ،واألذى الجســدي ،والتعامــل مــع
المعلومــات المتعلقــة باألطفــال ،والتوظيــف المناســب واالجــراءات االداريــة ،وعواقــب ســوء التصــرف.
في ما يلي ،قائمة باالجراءات والتدابير المنطبقة ضمن المؤسسة ،والتي تشكل عناصر سياسة حماية الطفل:

أوالً :اختيار فريق العمل :
عناصر السياسة

أساسي

التحقــق لــدى قــوى االمــن الداخلــي او المراجــع
المختصــة مــن وجــود معلومــات عــن المرشــحين
للوظيفــة حــول إدانــات أو تحقيقــات ســابقة
متعلقــة بحمايــة الطفــل عــدم انتمــاء االشــخاص
العامليــن الي حــزب سياســي او دينــي متطــرف.
طلــب مرجعيــن كحــد أدنــى (ليســا مــن العائلــة،
وعلــى عالقــة بالمرشــح منــذ أكثــر مــن عاميــن):
التأكــد مــن أن المرجعيــن حقيقيــن وطلــب أرقــام
الهاتــف – المراجــع مفيــدة لتفــادي الوثائــق
المــزورة وضــرورة التنبــه إلــى الفجــوات الغريبــة
فــي تاريــخ عمــل المرشــح

مرغوب

+

+

إدراج مواصفــات المرشــح ضمــن الوصــف
الوظيفــي والعمــل علــى تحديــد معاييــر
للمقا بلــة

+

أن يكــون أحــد األعضــاء الموكليــن بعمليــة
التوظيــف علــى معرفــة بقضايــا األطفــال أو
تلقــى تدريبـً
ـا عليهــا حيــث بإمكانــه إجــراء التقييــم
الســليم لكفــاءة الموظفيــن الذيــن يتطلــب
عملهــم التواجــد مــع االطفــال

+

التبرير

للتأكــد مــن عــدم وجــود أحــكام صــادرة
بحــق المرشــحين وكــي ال نوظــف اشــخاصا
مدانيــن.
اهميــة االخــذ بعيــن االعتبــار الوضــع
واالجتماعــي.
السياســي

للتأكــد مــن صحــة المعلومــات المعطــاة
مــن قبــل المرشــح للوظيفــة

ضمان توظيف الشخص المناسب
أن يكــون هنــاك شــخصا علــى األقــل يمكنــه
اإلجابــة علــى األســئلة المتعلقــة بحمايــة
الطفــل
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أن تشــير اإلعالنــات عــن الوظيفــة إلــى إلزاميــة
التوقيــع علــى «سياســة حمايــة األطفــال» مــن
قبــل المرشــحين للوظيفــة .كمــا وأن المرشــحون
الذيــن يرغبــون فــي أن يصبحــوا أمنــاء أو
متطوعيــن فــي المؤسســة هــم كذلــك ملزمــون
بالتوقيــع علــى « إفــادة االلتــزام « بسياســة
المؤسســة لحمايــة األطفــال وتلقــي التدريــب
المناســب.
علــى عضــو فريــق العمــل الجديــد ان يوقــع
ً
ً
شــخصيا عــن عــدم وجــود إدانــات
تصريحــا

ألن مــن ال يرغــب فــي التوقيــع على سياســة
حمايــة الطفــل ال يحــق لــه اإلنتســاب إلــى
المؤسســة

هــذا االمــر مهــم بشــكل خــاص فــي
الحــاالت التــي ال يتوافــر فيهــا تدقيــق مــن
قبــل الشــرطة

+

التمكين وتطوير القدرات:
عناصر السياسة
اشــراك كل فريــق العمــل فــي تدريــب مســتمر
حــول مفاهيــم ومبــادىء وإجــراءات سياســة
حمايــة األطفــال ،وتطبيقاتهــا وكيفيــة رصــد
أوضــاع إســاءة معاملــة االطفــال وإدارتهــا

+

حتــى يكــون كل الموظفيــن علــى معرفــة
بكافــة إجــراءات حمايــة الطفــل( رصــد ،احالة،
تبليــغ)

العمــل علــى تأميــن بيئــة مالئمــة وآمنــة
لطــرح أســئلة عــن مســائل حمايــة األطفــال
وتعلمها

+

إلكتســاب معلومــات عــن كيفيــة حمايــة
األطفــال مــن اإلســاءة

توفيــر التدريــب علــى المبــادىء الســلوكية لمــن
هــم علــى عالقــة مباشــرة باألطفــال وتمكينهــم
مــن التدريــب علــى مهــارات الحمايــة الذاتيــة
ووضــع برامــج لبنــاء تقديــر الــذات و الثقــة
بالنفــس
تعريــف واشــراك األطفــال حــول كافــة جوانــب
سياســة المؤسســة وإجراءاتهــا لحمايــة األطفال
عــرض المدونــة بوضــوح لتســهيل حصــول كافــة
ممثلــي المؤسســات واألطفــال عليهــا وأن
يكــون هنــاك ممثلــون لترويــج نســخ عــن المدونــة
فــي كل الحــاالت حيــث تكــون الجمعيــة مســؤولة
عــن وضــع األطفــال فــي اتصــال مباشــر مــع
الكبــار
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أساسي

مرغوب

التبرير

+
+

لكــي يكتســبوا مهــارات التواصــل مــع
األطفــال و العمــل علــى تمكيــن قدراتهــم
فــي الدفــاع عــن انفســهم
لكــي يكونــوا األطفــال علــى إطــاع
بسياســة المؤسســة حتــى يتمكنــوا مــن
حمايــة أنفســهم

لكي يكون الجميع على إطالع بالمنظمة

تدريــب فريــق عمــل المنظمــة والموظفيــن
الجــدد و الموظفيــن بنصــف دوام علــى حمايــة
الطفــل خــال فتــرة إنفــاذ وتطبيــق سياســة
المؤسســة فــي حمايــة الطفــل و تدريبهــم
علــى ادارة الحــاالت و كيفــة االســتجابة و توفيــر
الدعــم النفســي االجتماعــي

+

تدريــب فريــق عمــل المنظمــة والموظفيــن
الجــدد و الموظفيــن بنصــف دوام والمتطوعيــن
علــى حمايــة الطفــل خــال فتــرة إنفــاذ وتطبيــق
سياســة المؤسســة فــي حمايــة الطفــل

+

توفيــر التدريــب علــى تبــادل المعلومــات
«المقبــول» أو «غيــر المقبــول» مــع وعــن
ا أل طفــا ل

+

تأميــن الدعــم النفســي العاطفــي االجتماعــي
والروحــي لفريــق العمــل فــي حــال حصــول ردة
فعــل عاطفيــة علــى المواضيــع المطروحــة

+

تحديث برامج تطوير القدرات باستمرار

لضمان تطبيق سياسة حماية األطفال
و حمايــة االطفــال بصفــة عامــة و خــال
االزمــات بصفــة خاصــة

لضمان تطبيق سياسة حماية الطفل وتوفير
الحماية لالطفال في المؤسسة

تطبيــق مبــدأ الســرية بخصــوص المعلومات
المتعلقــة باألطفال
لضمان حماية األفرلد وخصوصا األطفال

لمعرفــة مــدى فعاليــة التدريــب علــى
سياســة حمايــة الطفــل

+

التركيبة اإلدارية :
عناصر السياسة
تعزيــز قنــوات اإلتصــال والتواصــل والتوثيــق
بهــدف توفيــر جــو مــن الدعــم والتشــجيع لالفــادة
والتنســيق والتبليــغ عــن االتهامــات والقــرارات
واالحــداث لتبــادل معلومــات عبــر تقاريــر
واجتماعــات دوريــة
تشــكيل لجنــة مرجعيــة لرصــد ومتابعــة وتقييــم
سياســة حمايــة الطفــل علــى درايــة بمبــادئ
حمايــة الطفــل وشــمل كل مــن هــو عامــل مــع
الخطــوط االماميــة مــع االطفــال( تحديــد شــخص
معيــن لمتابعــة تطبيــق سياســة حمايــة الطفــل)

أساسي

+

مرغوب

التبرير
لكــي يشــعر األطفــال والموظفيــن بالثقــة
ولمراقبــة وتقييــم ضمــان حســن ســير العمل

+

لكــي يشــرف علــى تطبيــق سياســة حمايــة
ا لطفل

اإلشــراف علــى شــؤون فريــق العمــل ومتابعــة
وتقييــم ادائهــم ودعمهــم باســتمرار

+

العمــل علــى تطويــر اداء فريــق العمــل
ورفاهــه لضمــان جــودة ادائــه

تعريــف واشــراك األطفــال حــول كافــة جوانــب
سياســة المؤسســة وإجراءاتهــا لحمايــة األطفال

+

للتعــرّف علــى الثغــرات والمخــاوف
المتعلقــة بحمايــة الطفــل
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يجــب أن تعكــس اإلدارة المبــادىء والقيــم
األساســية فــي حمايــة األطفــال وأن تظهــر
ً
وعيــا ومعرفــة بقضايــا إســاءة المعاملــة
ومقاربتهــا بطــرق مهنيــة

+

لكــي ّ
تؤمــن اإلدراة الدعــم وااللتــزام علــى
كل المســتويات بقضايــا حمايــة الطفــل

حصــر كشــف المعلومــات الشــخصية عــن االطفال
بالجهــة المعنيــة مباشــرة بمتابعــة الملــف
بصــورة ضامنــة لمصلحــة الطفــل الفضلــى

+

تطبيــق مبــدأ الســرية بخصــوص المعلومــات
المتعلقــة باألطفــال

إدراج حمايــة األطفــال فــي البرنامــج الداخلــي
والخارجــي للمنظمــة وفــي إجتماعــات التقييــم

+

لكــي تكــون سياســة حمايــة الطفــل هــي
األســاس فــي المنظمــة

تفعيــل عمليــات التشــبيك والتنســيق بيــن
المنظمــات التــي تعمــل فــي نفــس المجــال مــع
الجهــات الحكوميــة ذات الصلــة

+

التشــاور والمشــاركة مــن العناصــر
المهمــة التــي يجــب االخــذ بهــا و تفعيلهــا
فــي جميــع المراحــل

تطوير بروتوكوالت /مدونة السلوك
عناصر السياسة
تطويــر مدونــة ســلوك تتناســب مــع المؤسســة
وتضــم توجيهــات حــول ســلوك فريــق العمــل
المالئــم تجــاه األطفــال .يجــب أن تشــمل مدونــة
ً
بيانــا يشــجع الموظفيــن علــى ترجمــة
الســلوك
ً
عمليــا بــروح مــن الشــفافية
بنــود المدونــة
والحــس الســليم ،وإعطــاء مصلحــة الطفــل
الفضلــى اإلعتبــار األول
وضــع مدونــة الســلوك بالتعــاون مــع األطفــال
ليشــمل توجيهــات حــول الســلوك المالئــم الــذي
يجــب أن يتبعــه األطفــال تجــاه األطفــال اآلخريــن
عــدم تعريــض الطفــل ألي نــوع مــن أنــواع
اإلســاءة ( الجســدية  /المعنويــة /النفســية /
الجنســية  /اإلقتصاديــة )
احترام حساسية الطفل
احترام ملكية الطفل
احترام سرية المعلومات المعطاة من قبل الطفل
احترام كافة حقوق األطفال
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أساسي

+

+
+
+
+
+
+

مرغوب

التبرير

لتحديــد الســلوك المالئــم والســلوك غيــر
المالئــم فــي التعاطــي مــع األطفــال

لضمــان حــق األطفــال فــي المشــاركة
ولضمــان حمايتهــم مــن كافــة أشــكال
اإلســاءة
ضــرورة حمايــة الطفــل مــن كافــة أنــواع
العنــف واإلســتغالل

مــن المعاييــر األساســية لبنــاء سياســة
حمايــة الطفــل

وسائل التواصل واألطفال :
عناصر السياسة
وضــع آليــة تواصــل تشــمل العناصــر األساســية
لسياسة حماية الطفل
ّ
موقــع مــن قبــل:
الحصــول علــى إذن خطــي
الطفــل  /الوصــي  /المنظمــة غيــر الحكوميــة
المســؤولة مــن أجــل اســتعمال صــور األطفــال
للدعايــة  /للتمويــل /للتوعيــة علــى أن يكــون
ً
ّ
ومعمقــة
مبنيــا علــى معرفــة مســتنيرة
اإلذن
باالهــداف

أساسي

+
+

تعزيــز قــدرة األطفــال عــل تقديــم روايتهــم
الشــخصية بأنفســهم مــع احتــرام قــدرات كل
طفــل

+

وصــف موضوعــي وحيــادي عــن حــاالت
«الضحايــا» ( يوصــى باســتعمال صــور  /قصــص
لمــا حصــل «قبــل» و «بعــد»)

+

تمثيــل األطفــال تمثيــا عــادال  :تفــادي التالعــب
بالنصــوص والصــور أو تحويلهــا إلــى موضوعــات
«مثيــرة» ،التشــديد علــى صــون الكرامــة

+

وضــع نظــام ونمــاذج «موافقــة موقعــة»
الســتعمال المــواد المرئيــة – فــي حــوزة
المؤسســة – مــن قبــل أفــراد  /منظمــات مــن
خــارج البرنامــج مــع تحديــد آليــات فــي حــال
ســوء اإلســتعمال أو التصــرف بهــا تحــت طائلــة
المالحقــة القانونيــة

+

عــدم اســتعمال التعابيــر والصــور المهينــة أو
ـا غيــر دقيقـ ً
المذلــة التــي قــد تظهــر تعميمـ ً
ـا أو
أي نــوع مــن التمييــز ،نــزع الصــورة مــن ســياقها
المحــدد ( مــع محاولــة إضافــة شــرح عنهــا)
و احتــرام خصوصيــة االطفــال وتفــادي توثيــق
الصــور المثيــرة

+

عــدم ذكــر أي معلومــات شــخصية وحســية يمكــن
أن تــدل علــى مــكان الطفــل ممــا قــد يعرضــه
للخطــر ســواء أكان ذلــك علــى موقــع إلكترونــي
ام جميــع مواقــع التواصــل االجتماعــي

+

مرغوب

التبرير
لضمــان التواصــل الفعــال والجيــد مــع
ا أل طفــا ل

ألن حماية الطفل هي المحور األساسي

لضمان حق الطفل في التعبير

للتعرف على وضع الضحية

لضمــان حمايــة واحتــرام خصوصيــة
الطفــل

لضمان حماية الطفل

لضمان حماية الطفل

لضمــان عــدم تعريــض الطفــل ألي
نــوع مــن أنــواع اإلســاءة
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اإلبالغ ومدونة ( بروتوكول ) الرد:
عناصر السياسة
اشــراك الطفــل فــي اتخــاذ القــرار بمــا يتوافــق
مــع نمــوه و عمــره.
رســم آليــة واضحــة محــددة المعاييــر ومتاحــة
لكافــة فريــق العمــل المؤسســة واألطفــال،
لتشــمل التبليــغ وتوثيــق وحفــظ وادارة
المعلومــات.
•تطويــر نمــوذج إبــاغ مــع آليــة واضحــة
وموحــدة وجعلهــا متوفــرة للجميــع .
•تســهيل عمليــة االتصــال بخدمــات حمايــة
االطفــال (ارقــام هاتــف)...
•االلتزام بمبدأ السرية في تبادل المعلومات
•مراجعــة وتقييــم االجــراءات والتدابيــر
القائمــة بطريقــة دوريــة
•تطويــر وتأميــن مســار إداري «معيــاري»
للتبليــغ عــن أي اشــتباه بوجــود ســوء
معاملــة عبــر ادخــال انظمــة واضحــة لالبــاغ
عــن الشــكاوى و كيفيــة التعامــل مــع
الحــاالت المثيــرة للقلــق

+

+

الن مصلحــة الطفــل الفضلــى ومشــاركته
هــي محوريــة فــي عمليــة

لوضــع آليــة موحــدة للتبليــغ ولكــي يتبــع
الموظفيــن فــي المنظمــة المعاييــر
ذاتهــا فــي التبليــغ وللحفــاظ علــى ســرية
المعلومــات

ً
فورا
إلــزام كافــة العامليــن بالتعبيــر عــن قلقهــم
للشــخص المعنــي /األشــخاص  /المعينيــن الذيــن
يمكنهــم بدورهــم الحصــول علــى التوجيــه فــي
محيطهــم المحلــي أو مــن مراكــز الخدمــات
اإلنمائيــة

+

لضمان حماية األشخاص

اإللتــزام باتخــاذ الخطــوات الالزمــة مــن ضمــن
ســلطة المنظمــة لحمايــة الطفــل مــن أي أذى
إضافــي ووضــع آليــات خاصــة لمتابعــة

+

لكــي تكــون القــرارات متوافقــة مــع
مصلحــة الطفــل الفضلــى

توفيــر توجيهــات إضافيــة لتأطيــر التعاطــي مــع
ادعــاءات الطفــل  :مثــا  :الطمأنــة ،اإلســتماع
بانتبــاه وهــدوء ،محاولــة تكرار األســئلة نفســها،
عــدم الوعــد بالســرية ،اتخــاذ الخطــوات الالزمــة
لضمــان أمــن الطفــل ،التمييــز بيــن مــا قالــه
الطفــل وكيفيــة تفســيرك لــه ،عــدم الســماح
للشــك الشــخصي أن يحــول دون رفــع تقريــر
عمــا حــدث وذلــك يتــم عبــر خلــق اماكــن صديقــة
لالطفــال حيــث يشــعر الطفــل باالمــان والثقــة
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أساسي

مرغوب

التبرير

+

لضمــان حمايــة الطفــل والتعــرف علــى
كيفيــة التعاطــي مــع األطفــال مــن قبــل
الموظفيــن عبــر عملية تشــاركية و تشــاورية
لالطفــال حــول القصايــا التــي تهمهــم

اإلرشــاد فــي كيفيــة التعامــل مــع ادعــاءات
الطفــل بمــا يضمــن معاملــة الطفــل باحتــرام
وإجــراء /اتخــاذ ترتيبــات لإلشــراف وتأميــن الدعــم
للمعنييــن خــال وبعــد حصــول اإلدعــاء
االلتــزام باالجــراءات المعياريــة الموحــدة لنظــام
االحالــة والتبليــغ المعتمــدة مــن قبــل وزارة
الشــؤون االجتماعيــة ووزارة العــدل

لضمــان حمايــة الطفــل المدعــي
واألفــراد المدعــى عليهــم

+

لتوحيــد منهجيــات العمــل فــي
االحالــة والتبليــغ علــى مســتوى
الوطنــي

+

عواقب سوء التصرف :
عناصر السياسة
فــي حــال اإلدعــاء علــى فــرد محــدد مــن قبــل
مصــدر موثــوق فيــه( فريــق العمــل ،االهــل،
الطفــل) ،يعلــق عمــل الفــرد المتهــم ( يدفــع
ً
مناســبا) حتــى
لــه أجــره بالكامــل إن كان ذلــك
معرفــة نتيجــة التحقيــق المســتقل بالحالــة
رســم الخطــوات التأديبيــة وغيرهــا مــن الخطــوات
التــي قــد تشــمل رفــع تقريــر إلــى المراجــع
االمنيــة ،بمــا فيهــا االجــراءات التأديبيــة التــي
تتخــذ داخــل المؤسســة مــن انــذارات وصـ ً
ـوال الــى
الصــرف
فــي حــال صــدر عــن التحقيــق قــرار «مخالــف»
يجــب ضمــان القــدرة علــى تحــدي القــرار مــن
خــال عمليــة اســتئناف

أساسي

+

+
+

مرغوب

التبرير
ألن الفــرد المتهــم بــريء حتــى يتــم
إثبــات إدانتــه حســب نــوع ودرجــة االســاءة

لضمان تحقيق العدالة

لكــي تكــون الخطــوات التأديبيــة
واضحــة وغيــر قابلــة للشــك فيهــا
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توجيهات حول البيئة اآلمنة لسالمة األطفال من أي حادث:
عناصر السياسة
البيئة الهندسية:
مراجعــة كل عناصــر البيئــة الهندســية – الــدرج،
واألبــواب والنوافــذ وطــرق إقفالهــا .واإلنــارة
(تحاشــي أي أمــكان معتمــة) ،وشــروط النظافــة
(ال ســيما المرافــق الصحيــة) .ومآخــذ الكهربــاء،
وأماكــن وحجــم مســتوعبات القمامــة وغيرهــا
وسائل النقل:
التدقيــق المنتظــم فــي حســن ســير جميــع
وســائل نقــل األطفــال (ســيارة ،فــان ،بــاص).
ووجــود أدوات الوقايــة مــن حيــث حــزام األمــان،
وعمليــة فتــح واغــاق األبــواب والنوافــذ ،وجــود
مرافقــة مشــرفة ومــا الــى ذلــك.

أساسي

مرغوب

التبرير
حمايــة األطفــال مــن مخاطــر أي حــوادث أو
أي أمــراض خــال الوقــت الــذي يمضونــه
فــي أي مــكان .مــع األخــذ بعيــن االعتبــار
طبيعــة األطفــال المتحركــة دائمــا»
واالستكشــافية.

+

تفــادي حــوادث محتملــة بســبب قصــور
أو نقــص فــي المعــدات( ،عوامــل تخــص
الســائق وحســن القيــادة تنــدرج فــي عنصــر
التوظيــف والتدريــب)

+

توجيهات حول البيئة اآلمنة لسالمة األطفال من أي حادث:
عناصر السياسة
وضــع واعتمــاد معاييــر واضحــة صحيــة وســليمة
مــن حيــث محتــوى الغــذاء ،وتحضيــره ،وحفظــه،
وتقديمــه ،وتلفــه ،وتوفيــر شــروط الســامة
الغذائيــة

أساسي

مرغوب

+

التبرير
حمايــة األطفــال مــن أي ضــرر صحــي ينتــج
مــن التعامــل مــع كميــات كبيــرة مــن الطعــام

آلية اإلبالغ
عنــد وقــوع أو الشــك بوقــوع إســاءة معاملــة لطفــل أو اســتغالل داخــل المؤسســة أوضمــن إطــار أنشــطتها الخارجيــة
يتــم:
إبالغ مسؤول الحماية  :تحديد شخصين متخصصين مؤهلين
إذا كانت اإلساءة من أحدهما فيتم إبالغ مدير/ة المنظمة او المشروع
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حادي عشر:
دور إدارة المخاطر في حماية الطفل
إن تحديــد المخاطــر التــي يتعــرض لهــا االطفــال داخــل الجمعية/المؤسســة ،وتحليلهــا بشــكل صحيــح واتخــاذ الخطــوات
التــي تــؤدي الــى تقليصهــا بإســتخدام المعاييــر الموصــى بهــا ،أساســي فــي التطبيــق الفعــال لسياســة حمايــة
الطفــل.
تعني إدارة المخاطر «التعرّف على إحتمال وقوع حادث ،وإتخاذ الخطوات الالزمة لتقليص احتمال وقوعه»ً .
مثال:
قــد يــؤدي عــدم التدقيــق فــي طلبــات العمــل
إلــى توظيــف شــخص مســيء إلــى الطفــل فــي
مؤ سســتك .
قــد يتعــرض الطفــل أثنــاء برنامجــك التدريبــي
المهنــي إلصابــات إن لــم تكــن النشــاطات ،كصنــع
األدوات المعدنيــة ،مــزودة بتجهيــزات األمــان
(مالبــس ،وحمايــة للعينيــن ...إلــخ).

قــد يــؤدي عــدم حفــظ ســجالت الطفــل بأمــان
إلــى فقدانهــا و /أو وصولهــا إلــى الشــخص غيــر
المناســب ( مثـ ً
ـا ،إلــى أطفــال آخريــن قــد يضايقــون
الطفــل عندئــذ ،أو راشــد يســتغل المعلومــات إلبتــزاز
ً
عاطفيــا).
الطفــل

بعض الخطوات التي تساعدنا في قياس المخاطر؟
الخطوة -1

نحــدد المخاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا األطفــال فــي مؤسســتنا .نحــرص علــى إشــراك العامليــن فــي المؤسســة جميعـً
ـا
ـرا» :مثـ ً
ـوع وجهــات النظــر حيــال مــا يعتبــر « خطـ ً
ـوع األشــخاص يعنــي تنـ ّ
فــي هــذه العمليــة ،بمــن فيهــم األطفــال .فتنـ ّ
ـا،

قــد يظــن العامــل االجتماعــي أن غيــاب صنــدوق إســعافات أوليــة هــو الخطــر األهــم فــي المشــروع .وقــد يقلــق مديــر
ّ
المتطوعيــن .أمــا الطفــل فقــد يقلــق الضطــراره الــى اجتيــاز طريــق مزدحــم فــي ســبيل
المشــروع أكثــر لعــدم تطبيــب
بلــوغ المشــروع.

الخطوة -2

نرتّــب المخاطــر التــي قــد يتع ـرّض لهــا األطفــال والتــي تحــددت فــي الخطــوة  ،1وذلــك اسـ ً
ـتنادا إلــى مصــادر حدوثهــا
المحتملــة فــي المؤسســة .فــي مــا يلــي بعــض مصــادر الخطــر:
ً
ّ
مثــا :غيــاب التدقيــق
والمتطوعــون( :
الموظفــون
المناســب أثنــاء التوظيــف واإلشــراف ،واألنظمــة
اإلداريــة ،والتدريــب علــى كيفيــة التعامــل مــع
األطفــال).
ً
المــكان /البيئــة الماديــة( :مثــا :مخــارج الحريــق،
وأماكــن الترفيــه ،ومنشــآت المنامــة).
ً
مثــا :التربيــة والصحــة،
النشــاطات والبرامــج( :
وخدمــة المجتمــع المحلــي ،والتدريــب المهنــي،
والرحــات الترفيهيــة ،وتبــادل الزيــارات).
ً
مثــا :حفــظ المعلومــات الشــخصية
المعلومــات( :

عــن الطفــل ،وتســجيل االدعــاءات بحصــول
إســاءة معاملــة ،ونشــر المعلومــات حــول مصــادر
المســاعدة).
ً
(مثــا :التشــاور،
تنظيــم العمــل داخــل المؤسســة:
وأنظمــة التواصــل ،والهيكليــة ،والمواقــف حيــال
التعلّــم داخــل المؤسســة) .ستســاعدك هــذه العملية
كــي تحلّــل المخاطــر بشــكل منظــم أكثــر ،وتحـدّد مــن
المســؤول عــن كل عمــل يجــب أن تــدار فيــه المخاطــر
التــي قــد يتع ـرّض لهــا األطفــال.
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الخطوة -3

َ
ضررا ،إلى المتوسط ،فالشديد ونستخدم السؤالين التاليين:
نصنّف المخاطر من االقل

 -1ما هي العواقب المحتملة وما مدى خطورتها؟
 -2ما نسبة إحتمال حصول هذه العواقب؟

الخطوة -4

نقرر الخطوات التالية:
عدم القيام بأي خطوة أخرى( ال حاجة إلى أي تحرك؟ خطر ضعيف والفوائد تفوق المخاطر).
المراقبة عن كثب أكبر لفترة معينة بهدف اتخاذ قرار أكثر وعيا» (خطر ضعيف).

تغيير النشاطات /السياسات /الخطط /االجراءات لتقليص الخطر( خطر متوسط إلى شديد).

ّ
مجهــزة أكثــر إلتمامــه ،أو إيقافــه
إيقــاف النشــاط أو العمليــة (قــد يتضمــن ذلــك نقــل النشــاط إلــى مؤسســة أخــرى
بالكامــل) (خطــر متوســط إلــى شــديد).
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خاتمة
ال يعفــي إعتمــاد سياســة لحمايــة الطفــل فــي المؤسســة /الجمعيــة مــن القيــام بمزيــد مــن التحــرك .فهــذه الخطــوة
تعــد بدايــة لحمايــة االطفــال ،ال نهايــة لهــا ،وال تتنــاول السياســة بالضــرورة إســاءة المعاملــة الجنســية فقــط ،كمــا ال
ـرة مــع األطفــال بشــكل منتظــم .تلــك التــي ال تعمــل مباشـ ً
تنحصــر بالمنظمــات التــي تعمــل مباشـ ً
ـرة مــع األطفــال ،ال
تــرى أن معاييــر «حمايــة الطفــل» تالئمهــا نظـ ً
ـرا الــى عوامــل عــدة .لكننــا ال نتفــق معهــا علــى ذلــك ونعتقــد أن علــى

كل مؤسســة (ســواء عملــت بشــكل مباشــر مــع األطفــال أو بشــكل غيــر مباشــر ،ســواء ممولــة أو غيــر ممولــة) أن تتولــى
مســؤولية حمايــة الطفــل».
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إعالن إلتزام بسياسة حماية الطفل

إعالن إلتزام
بسياسة حماية الطفل في جمعية/مؤسسة ...............................

( خاص بالموظفين/ات )

أنــا الموقــع أدنــاه  ...............................أوافــق  ،بعــد أن اطلعــت علــى المبــادىء والمعاييــر األساســية والمحــددة فــي
سياســة حمايــة الطفــل فــي جمعية/مؤسســة  ...............................علــى تنفيــذ كافــة بنــود السياســة طيلــة فتــرة عملــي
داخــل الجمعية/المؤسســة.

إسم الموظف (ة):
التوقيع:

		
		

مسؤول الحماية:
التوقيع:

الوظيفة:
التاريخ:
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التاريخ:

إعالن إلتزام
بسياسة حماية الطفل في جمعية/مؤسسة ...............................

( خاص بالشركاء )

أنــا الموقــع أدنــاه  ...............................نيابــة عــن المؤسســة  ...............................أوافــق  ،بعــد أن اطلعــت علــى المبــادىء
والمعاييــر األساســية والمحــددة فــي سياســة حمايــة الطفــل فــي  ، ...............................علــى تنفيــذ كافــة بنــود السياســة
طيلــة فتــرة عملــي مــع جمعية/مؤسســة . ...............................

إسم الموظف (ة):
التوقيع:

		
		

مسؤول الحماية:
التوقيع:

الوظيفة:
التاريخ:

التاريخ:
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إعالن إلتزام
بسياسة حماية الطفل في جمعية/مؤسسة ...............................

( خاص بالمتطوعين/ات )

أنــا الموقــع أدنــاه ........................أوافــق  ،بعــد أن اطلعــت علــى المبــادىء والمعاييــر األساســية والمحــددة فــي سياســة
حمايــة الطفــل فــي جمعية/مؤسســة  ،...............................علــى تنفيــذ كافــة بنــود السياســة خــال فتــرة تطوعــي فــي
الجمعية/المؤسســة.

إسم الموظف (ة):
التوقيع:

		
		

مسؤول الحماية:
التوقيع:

الوظيفة:
التاريخ:
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التاريخ:

مدونة السلوك
يجــب علــى كل فريــق العمــل الــذي يعمــل فــي مؤسســة/جمعية  ...............................والمتطوعيــن/ات أن يلتزمــوا
بمدونــة الســلوك التــي تهــدف الــى حمايــة الطفــل مــن كافــة أشــكال العنــف واالســتغالل داخــل الجمعية/المؤسســة
وخارجهــا.
بعــد اطالعــي علــى سياســة حمايــة الطفــل المعتمــدة فــي المؤسســة/الجمعية  ...............................أعلــن موافقتــي
علــى مــا جــاء فــي مضمونهــا وااللتــزام بتطبيقهــا وتحمــل مســؤولياتي تجاههــا.

ّ
أتعهد أن ألتزم بـ:
بهذه المدونة
عدم إستخدام العنف مع األطفال بكافة أشكاله وعدم إستغالل األطفال لغايات جنسية أو إقتصادية أو غيرها
عدم إعطاء أعمال اضافية أو تدابير عقابية ال تتناسب مع عمر الطفل ونموه
عدم استعمال ألفاظ غير الئقة مع الطفل أو أمامه
عدم النوم في نفس الفراش أو الغرفة ذاتها مع الطفل الذي يتم االشراف عليه
عدم التصرف بطريقة غير مالئمة لقدرة الطفل (الجسدية و العقلية)
الحرص على أمان وسالمة األطفال وتوفير اإلشراف الدائم عليهم
عدم التعامل بطريقة مذلة ،متستفزة أو مهينة للطفل تفاديا لألذى النفسي
عدم استعمال أسلوب التمييز (النوع االجتماعي ،ذوي االعاقة ،الهوية الجنسية ،الدين ،الجنسية) أو استثناء
أو تفضيل ولد معين

هــذه ليســت قائمــة شــاملة أو مســتثنية ،لكــن المبــدأ هــو أن فريــق العمــل يجــب عليــه تجنــب تصرفــات أو ممارســات
خاطئــة أمــام الطفــل تزيــد مــن احتمــال حــدوث ســلوك ســيء لديــه.

على الموظفين/ات أو غيرهم الذين هم على تواصل مباشر مع الطفل:
أن يكونوا واعين/ات للحاالت التي قد تعرض الطفل لخطر ما وكيفية التعامل معها.
ضرورة التخطيط وتنظيم العمل ضمن فريق ،وذلك من أجل تخفيف االضرار قدر المستطاع.
ً
أشخاصا واعين ومسؤولين للعمل مع األطفال.
أن يكونوا
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أن يؤمنــوا بثقافــة االنفتــاح مــع فريــق العمــل المكانيــة طــرح المواضيــع والمشــاكل التــي يتعرضــون لهــا بشــفافية
و مناقشــتها مــن أجــل الوصــول الــى حـ ّ
ـل.
الحفاظ على مسافة كافية بين الطفل وفريق العمل.
ّ
التحكم بردات الفعل تجاه المواقف التي قد يقوم بها الطفل.
المحافظة على الخصوصية والسريّة المتعلّقة بالطفل وعائلته.
إحتــرام المهــل القانونيــة عنــد فســخ العقد/تــرك العمــل وتوفيــر التهيئــة النفســية الالزمــة لألطفــال (تفــادي
الفجائيــة الصادمــة لألطفــال).
بنــاء عالقــة ثقــة مــع الطفــل ،حيــث يتــم مناقشــتهم حــول مواضيــع عــدة مــن بينهــا حقوقهــم وواجباتهــم ومــا هــو
المرغــوب والمرفــوض .
عــدم اصطحــاب األطفــال الــى منــزل المشــرف أو أي عامــل فــي المؤسســة وخاصـ ً
ـة عندمــا يتواجــدون بمفردهــم
وعــدم إعطــاء أرقــام الهاتــف أو التواصــل معــه بأســاليب التواصــل االجتماعــي.
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نشكر كل الجمعيات والمؤسسات التي ساهمت بتطوير ودعم سياسة حماية الطفل:

