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مقدمة
لقد تم إصدار الصورة األوىل من معايري حامية األطفال قبل ما يزيد عن 12 عاماً، وذلك من ِقبَل 

إحدى تحالفات الجمعيات الخريية لإلغاثة والتنمية، والتي ُسّميت الحقاً باسم منظمة ‘الحفاظ عىل 

األطفال آمنني’.

منذ ذلك الحني، تزايد اإلدراك بأن الربامج املصممة بشكل غري مالئم ميكنها أن تخلق مخاطر محتملة بالنسبة إىل األطفال، باإلضافة إىل املخاطر املحدقة 

باألطفال من العاملني واملشاركني، ومن اإلدارة التشغيلية الضعيفة.

ومتثّل منظمة ‘الحفاظ عىل األطفال آمنني’ مجتمعاً للعاملني يف هذا القطاع، يسعى لضامن أن املنظامت »ال تلحق الرضر« باألطفال، كام أن املنظمة تلبي 

مسؤولياتها املحددة يف اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل، بحيث تتم حامية األطفال من جميع أشكال اإلساءة واإلهامل واالستغالل والعنف.

بناًء عىل معارف الخرباء وخرباتهم، فقد عملت منظمة ‘الحفاظ عىل األطفال آمنني’ عىل تطوير »معايري الحفاظ عىل األطفال آمنني«، واملدّعمة بحقيبة 

أدوات شاملة لتنفيذ تلك املعايري.

لقد أقّر باولو سريجيو بينهريو، وهو خبري مستقل أجرى دراسة مع األمم املتحدة حول العنف املوجه ضد األطفال، بأهمية حقيبة األدوات هذه، قائالً: 

»إنها توفر فرصة ممتازة، وذلك ليس فقط لتحسني جودة العمل ومهنيته بالنسبة إىل أولئك األشخاص الذين يعملون مع األطفال، بل وألنها ستساعد أيضاً 

يف تحقيق أثٍر أكرب بالنسبة إىل األطفال، وهو األمر األكرث أهمية.«

ومنذ أن نُِشت حقيبة األدوات أول مرة، قام باستخدامها آالف املتخصصني ومئات املنظامت حول العامل. إن هذا الطلب املتزايد عىل الحقيبة يعكس 

زيادًة يف الوعي لدى املنظامت التي تعمل مع األطفال أو يؤثر عملها فيهم أو تتواصل معهم، ويعكس أيضاً مسؤوليتها يف الحفاظ عليهم آمنني.

ما هي حامية األطفال؟

حامية األطفال هي املسؤولية التي تتوالها املنظمة لضامن أن املوظفني والعمليات التشغيلية والربامج ال تلحق أي رضر باألطفال، مبعنى أنها ال تعرّض 

األطفال ملخاطر الرضر واإلساءة، إضافة إىل توليها ملسؤوليتها بإبالغ السلطات املختصة بأي مخاوف يف املنظمة بشأن أمان األطفال ضمن املجتمعات التي 

تعمل فيها.

طاملا كان مبدأ »عدم إلحاق الرضر« أو »ال رضر وال رضار« مستخدماً يف قطاع األعامل اإلنسانية، إال أنه ينطبق عىل ميدان التنمية أيضاً. ويشري هذا املبدأ 

إىل مسؤولية املنظمة عن التقليل من الرضر الذي ميكن أن تلحقه من دون قصد نتيجًة ألنشطتها.
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استخدام هذا الدليل

هذا الدليل مصمم ملساعدة املنظامت يف الوفاء مبسؤولياتها املتعلقة بحامية األطفال.

وهو يوفر نظرة عامة إىل ما تحتاج منظمتك إىل القيام به من أجل تحقيق املعايري الواردة فيه، والتي متت مراجعتها وتنقيحها منذ عام 2001. سوف 

يساعدك الدليل يف وضع خطٍة لتطوير السياسات واإلجراءات الخاصة بحامية األطفال وتنفيذها، أو تقوية السياسات واإلجراءات املوجودة لديك 

بالفعل.

يوجد عدد من األدوات والتامرين التي ترتافق مع هذا الدليل، وهي موجودة بتفصيل وعمق أكرب، بحيث تتناول كيفية تحقيق هذه املعايري 

وتنفيذها ضمن منظمتك. للحصول عىل املزيد من املعلومات بهذا الشأن، يرجى االطالع عىل الرابط التايل: 

.www.keepingchildrensafe.org.uk/resources

مالحظة: من املهم إرشاك املوظفني األساسيني واإلدارة، واألطفال واملجتمعات املحلية، حينام يكون ذلك مالمئاً، يف عمليات تطوير السياسات 

واإلجراءات وتنفيذها.

حامية األطفال: املنحى الشامل

تعود جذور املنحى الشامل لحامية األطفال إىل فهم املخاطر املحدقة باألطفال من املنظامت )املوظفني والربامج والعمليات التشغيلية(، والتعامل 

مع هذه املخاطر باللجوء إىل التدابري التي تخلق منظامت آمنة لألطفال.

إن اإلقرار باملخاطر وتنفيذ التدابري الخاصة بالتعامل معها أمٌر أسايس بالنسبة إىل اسرتاتيجية املنظامت وحوكمتها. وكلام تم إدراك ذلك بصورة أكرب 

يصبح باإلمكان منع قدٍر أكرب من املخاطر.

ولتحقيق هذا األمر يف منظمتك، عليك أن تراعي ما يأيت:

أين ومتى وكيف تؤثر منظمتك يف األطفال، وما املخاطر التي ميثلها ذلك؟ 

ما السياسات واإلجراءات الالزمة للوقاية من الرضر، ومن سيستجيب للمخاوف املتعلقة بذلك بشكل مالئم؟ 

من هو الشخص )أو األشخاص( املالئم املعنّي للعمل كشخص محوري يف املنظمة من أجل تلقي أي مخاوف بشأن الحامية وإدارتها، والقيام  

باالستفسارات/ التحقيقات الالحقة؟

ما الدورات التعريفية والتدريبات الالزمة لضامن معرفة املوظفني مبا تتوقعه املنظمة منهم، وما الذي يجب عليهم القيام به إذا كانت لديهم  

أي مخاوف؟

مدونة واضحة للسلوك، بحيث يعي جميع املوظفني حدودهم املهنية يف أثناء عمليهم مع األطفال، وما هو السلوك املقبول وغري املقبول. 

طريقة اختيار العاملني وتوظيفهم بشكل آمن. 

عىل أي حال، حتى مع وجود أكرث السياسات واإلجراءات متانًة لحامية األطفال، فلرمبا تحدث اإلساءة يف منظمتك رغم ذلك كله. ويف هذه املرحلة، 

فإن الطريقة التي تستجيب بها منظمتك مهمة جداً بالنسبة إىل الطفل وإىل املنظمة أيضاً.
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تعريف الرضر

من الصعب تعريف »الرضر« عىل األطفال؛ ألن األطفال ميكن أن يتعرضوا لإلساءة بطرق عديدة، وذلك بناًء عىل السياق والثقافة. رمبا يتعرضون لإلساءة 

يف األرسة أو يف إحدى املؤسسات، أو يف املجتمع، أو يف مكان ديني، أو حتى عن طريق وسائل اإلعالم االجتامعي واإلنرتنت. وميكن أن يتعرضوا لألذى 

عىل يد شخص بالغ، أو عدة أشخاص بالغني، أو طفٍل أو أطفال آخرين. كام أن هنالك مامرساٍت ميكن أن تلحق رضراً بالغاً باألطفال، مثل ختان اإلناث 

واإلجبار عىل الزواج أو الزواج املبكر.

فيام ييل بعض التعريفات التي ميكن استخدامها لالسرتشاد بها:

اإلساءة الجسمية: الرضر الفعيل أو املحتمل الذي يرتكبه شخص آخر، بالغاً كان أو طفالً. ميكن أن تتضمن هذه اإلساءة الرضب، والهّز العنيف أو الّنفض، 

والتسميم، واإلغراق، والحرق. ميكن التسبب يف الرضر الجسمي عندما يقوم أحد الوالدين أو مقدمي الرعاية بتلفيق أعراض املرض أو تعّمد إحداث 

املرض لدى الطفل.

اإلساءة الجنسية: إجبار الطفل أو إغرائه للقيام بأنشطة جنسية ال يدركها بشكل كامل، وال خيار أمامه يف عدم املوافقة عليها. ميكن أن يتضمن ذلك، إال 

أنه ال يقترص عىل: االغتصاب، أو الجنس الفموي، أو اإليالج، أو الترصفات غري اإليالجية مثل االستمناء، والتقبيل، والحك واللمس. وميكن أن يتضمن ذلك 

إرشاك الطفل يف النظر إىل صور جنسية أو املشاركة يف إنتاج صور جنسية، ومشاهدة أنشطة جنسية، وتشجيع الطفل عىل الترصف بطرق غري مالمئة 

جنسياً.

االستغالل الجنيس للطفل: وهو نوع من أنواع اإلساءة الجنسية، حيث يتضمن إرشاك الطفل يف أنشطة جنسية مقابل املال أو الهدايا أو الطعام أو املأوى، 

أو العاطفة أو املنصب أو أي يشء آخر يحتاج إليه الطفل أو أرسته. ويتضمن ذلك عادًة التالعب بالطفل أو إجباره، األمر الذي يتضمن التظاهر بصداقة 

الطفل، والحصول عىل ثقته، وإخضاعه لتعاطي املخدرات والكحول. إن عالقة اإلساءة بني الضحية ومرتكب اإلساءة تتضمن عدم توازن يف القوى، حيث 

أن خيارات الضحية محدودة. إنه أحد أشكال اإلساءة التي ميكن إساءة فهمها من قبل األطفال والبالغني عىل أنها تتم باملوافقة.

هناك عدة أشكال لالستغالل الجنيس لألطفال. وميكن أن تتضمن قيام امليسء األكرب سناً بالسيطرة املالية أو االنفعالية أو الجسمية عىل الطفل الصغري. 

كام ميكن أن تتضمن التالعب باألقران أو اإلجبار عىل القيام بأنشطة جنسية، ويتم ذلك أحياناً ضمن العصابات واألحياء املتأثرة بالعصابات. ميكن أن 

يتضمن االستغالل الجنيس أيضاً شبكاٍت انتهازية أو منظمًة من املسيئني أو املجرمني الذين يستفيدون مالياً من اإلتجار بالضحايا اليافعني بني مواقع 

مختلفة، عن طريق إرشاكهم يف أنشطة مختلفة مع رجال مختلفني.

اإلهامل أو املعاملة املُهِملة: تبعاً للسياق واملوارد والظروف، يشري اإلهامل واملعاملة املهملة إىل الفشل املستمر يف تلبية حاجات الطفل الجسمية و/

أو النفسية، األمر الذي ميكن أن يؤدي إىل ضعف كبري يف تطور الطفل بشكل صحي من النواحي الجسمية والروحانية واألخالقية والعقلية. يتضمن ذلك 

الفشل يف اإلرشاف عىل الطفل وحاميته من األذى بشكل مالئم، والفشل يف تزويده بالتغذية املالمئة، واملأوى، وظروف العيش/ العمل اآلمنة. كام ميكن أن 

يتضمن أيضاً إهامل األم يف أثناء الحمل نتيجًة ملعاقرة املخدرات أو الخمر، وإهامل الطفل املعاق ومعاملته بقسوة.

اإلساءة االنفعالية: سوء املعاملة االنفعالية بشكل مستمر بحيث يؤثر ذلك يف التطور االنفعايل لدى الطفل. وتتضمن الترصفات التي تنطوي عىل اإلساءة 

االنفعالية: تقييد الحركة، أو اإلهانة، أو اإلذالل، أو التنمر والبلطجة )مبا يف ذلك التنمر/ البلطجة عرب اإلنرتنت(، أو التهديد، أو التخويف، أو التمييز، أو 

التهكم، أو غري ذلك من أنواع املعاملة العنيفة أو املتسمة بالرفض دون أذى جسدي.

االستغالل التجاري: استغالل الطفل يف العمل أو غري ذلك من األنشطة ملصلحة اآلخرين، وذلك عىل نحو يرض بالصحة الجسمية أو النفسية للطفل، أو 

تعليمه، أو تطوره األخالقي أو تطوره االجتامعي االنفعايل. ويتضمن ذلك عاملة األطفال، إال أنه ال يقترص عليها.
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املخاطر املحتملة

هناك العديد من الطرق التي ميكن أن تنشأ بها املخاوف املتعلقة بحامية األطفال. يف بعض األحيان، يكون من الصعب عليك أن تعرف متى ينبغي 

أن تطلب النصح وتتخذ بعض اإلجراءات. ميكن أن تنشأ املخاوف بسبب ضعف املامرسات التنظيمية أو ألن أحدهم يعرض طفالً للخطر أو يقوم 

بإيذائه.

فيام ييل بعض األمثلة عىل املخاوف املتعلقة بالحامية، والتي تتطلب االستجابة لها:

تعمل منظمتك مع البالغني ال األطفال. ومحور عملك هو تحسني ظروف العيش والفرص االقتصادية يف املناطق الريفية. 

لديك برنامج ناجح جداً يعمل مع النساء، وقد وفر لهن ذلك الربنامج بعض املهارات وفرص الوصول إىل األسواق والتمويالت 

صغرية الحجم. يف أثناء تقييم املشوع، طرحَت سؤاالً حول تبعات الربنامج غري املقصودة، فأجابت بعض النساء بأنه كان 

عليهن أن يرتكن أطفالهّن وحدهم يف املنازل يف أثناء مشاركتهّن يف الربنامج، وأنهّن كّن قلقات بشأن سالمة أطفالهن طوال 

تلك الفرتة.

السيد بكر أحد املمولني األكرث كرماً مع منظمتك، وهو األكرب سناً بينهم. عىل مدى السنوات، كان السيد بكر يزور عدداً من 

األطفال الذين كان يدعمهم مالياً. إال أنه قد منى إىل علم منظمتك مؤخراً أن الشطة يف اململكة املتحدة تستجوب السيد 

بكر بشأن حيازة صوٍر مسيئة إىل األطفال. لقد دفع السيد بكر مؤخراً بعض املال ألحد األطفال الذين كان يدعمهم )والذي 

أصبح بالغاً اآلن( ليك يزوره.

طلب أحد أعضاء الفريق املحيل إجازًة لعدة أيام ليك يتزوج. وبعد ذلك، تبني أن العروس عمرها 14 عاماً.

تشارك منظمتك يف مؤمتر حول حقوق األطفال، وأحرضت معها مجموعة من األطفال الذين تعمل معهم. وقد صحب 

األطفاَل متطوعون كمرافقني لهم بينام هم بعيدون عن منازلهم. وبعد املؤمتر، وصل إىل املنظمة بالغ من مجهول بأن أحد 

املتطوعني أساء إىل أحد األطفال يف أثناء املؤمتر.

تُصِدر منظمتك نشًة للداعمني، حيث تظهر فيها صورة لطفلٍة إىل جانب قصتها؛ حيث تواجه عائلتها بعض الصعوبات يف 

القرية التي يعيشون فيها. لقد قّدمت الطفلة وأرستها موافقتهم عىل نش القصة. وبعد أسبوع من النش، أخربك موظفو 

املشوع أن قادة املجتمع املحيل الذين شاهدوا النشة عرب اإلنرتنت كانوا غاضبني جداً، وقد طردوا الطفلة وأهلها من 

املجتمع املحيل.

تدير منظمتك بعض النوادي بعد املدرسة. يف أثناء إحدى الجلسات، قامت طفلة بإخبار ميّسة النادي بأنها قلقة بشأن 

صديقتها. إن صديقتها تغيب كثرياً عن املدرسة، وهي تسكن خارج منزلها. وعندما سألت صديقتها عن السبب، قالت إنها مل 

تكن تشعر بأنها مل تكن سعيدة جداً يف املنزل، وطلبت منها أال تقول شيئاً ألحد. طلبت الطفلة من امليسة أن تحاول إصالح 

األمور لتصبح أفضل بالنسبة إىل صديقتها، ولكن مع الحفاظ عىل رسية األمر.
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بناء مشاريع وبرامج آمنة لألطفال

يجب تصميم جميع املشاريع والربامج بحيث تقلل، ما أمكن، من احتامالت الخطورة والتعرض للرضر بالنسبة إىل األطفال الذين تتعامل معهم الربامج، 

أو التي تؤثر فيهم بشكل مبارش أو غري مبارش، وذلك من خالل مراعاة أمان األطفال بشكل مالئم، أياً كان محور الرتكيز الخاص بالعمل.

يجب عىل الربنامج اآلمن لألطفال أن يضمن مراعاة البيئة، والسياق، واألثر الناجم عنها لدى األطفال واملجتمعات التي يتم العمل فيها، مقصوداً كان أو 

غري مقصود.

مة بحيث تعمل عىل تحسني املوقف االقتصادي أو القانوين أو الحكومي بشكل عام بالنسبة إىل مجتمع ما أو دولة ما، فمن  بالنسبة إىل املنظامت املصمَّ

املمكن أن تكون لها أيضاً آثار مدمرة محتملة عىل األطفال إذا مل تقم بإجراء تقييم دقيق جداً لألثر االجتامعي والبيئي، والذي يتضمن تقييم األثر الخاص 

بسالمة األطفال وأمانهم.

وبالتايل، يجب عىل املنظمة أن تحدد السياق الذي تعمل فيه، وأن تتبنى منحى يتضمن تقييَم املخاطر املتعلقة بجميع الربامج املقرتحة، وتعديل تلك 

الربامج بناًء عليه لتصبح أكرث أماناً بالنسبة إىل األطفال، بحيث يشمل ذلك اتباع االسرتاتيجيات اإلضافية لألمان يف أثناء فرتة تنفيذ الربامج واملشاريع.

التقليل من الرضر الواقع من العاملني واملتطوعني واملشاركني

رغم صعوبة التفكري يف األمر والتنبؤ به، إال أن هنالك بعض املوظفني واملتطوعني واملشاركني الذين يلحقون الرضر باألطفال، سواًء كان ذلك بشكل متعمد 

أو نتيجة قصوٍر يف فهم طبيعة السلوك امليسء.

للتقليل من هذا الخطر، يجب عىل منظمتك أن توّضح األمر يف مدونة السلوك الخاصة بها، ويف إجراءات التوظيف والتواصل الداخيل، ويف أثناء التدريب، 

بحيث تبني أنه لن يتم التهاون بشأن اإلساءة إىل األطفال من قبل املوظفني واملتطوعني واملشاركني.

يجب أن يكون واضحاً بأن املسؤولية تقع عىل عاتق املوظفني واملتطوعني واملشاركني من أجل الحفاظ عىل أمان األطفال، وأنها متتد لتشمل ترصفاتهم مع 

األطفال الذين يتواصلون معهم يف بيئة العمل وخارجها عىل حٍد سواء.

تنفيذ الفعاليات واألنشطة اآلمنة لألطفال

تهدف معظم األنشطة والفعاليات إىل توفري الخربات املمتعة و/أو التعليمية لألطفال. عىل أي حال، ينبغي أخذ بعض االعتبارات يف الحسبان يف أثناء 

التخطيط لتلك األنشطة، وذلك لتجنب مخاطر التعرض لألذى. وتتضمن هذه االعتبارات:

إدراك أن األرس أو املجتمعات املحلية ال ترحب دامئاً مبشاركة األطفال يف األنشطة.	 

قيام املنظمة باإلعداد لألنشطة أو الفعاليات يف األوقات التي يفرتض فيها أن يساعد األطفال يف األعامل املنزلية أو العمل الذي يدر دخالً.	 

التأكد من إيالء عنايٍة خاصة للتأكد من مراعاة التدابري الوقائية لحامية األطفال يف حال كان موقع األنشطة أو الفعاليات موجوداً يف أماكن غري 	 

مألوفة بالنسبة إىل األرسة وخارج نطاق رعايتها.

ضامن املامرسة الجيدة عند استخدام وسائل اإلعالم

تستخدم معظم املنظامت صوراً وقصصاً لألطفال والعائالت واملجتمعات من أجل الرتويج لعملها وإرشاك املانحني والداعمني.

من الرضوري تقليل احتامالت الخطر الناجمة عن االستخدام غري املالئم للمعلومات والقصص والصور املرئية )كالصور الفوتوغرافية أو مقاطع الفيديو أو 

وسائل اإلعالم االجتامعي( الخاصة باألطفال. تتضمن النصائح الخاصة باملامرسة الجيدة:

أ

ب

د

ج
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ال يجب يظهر األطفال يف الصور يف حالة من العرّي أو األوضاع غري املالمئة.	 

ال يجب أن تكون التفاصيل والقصص املرفقة مع الصورة تفصيليًة بحيث تتيح الفرصة لتتبع الطفل وصوالً إىل منزله أو مجتمعه املحيل.	 

ال يجب أن تتضمن الصورة أّي مباٍن مميزة أو الفتات بأسامء الشوارع أو معامل مميزة تبني املكان الذي يعيش فيه الطفل أو يعمل فيه.	 

يجب تعطيل خاصية تحديد األماكن الجغرافية للصور عند التقاطها.	 

تأكد من أن املصور أو الصحفي أو املرتجم الذي وظفته قد تم التحقق من خلفيته وفحص التوصيات التي قدمها.	 

تأكد من أنك حصلت عىل اإلذن من الطفل ووالديه أو القامئني عىل رعايته للقيام بتصويره واستخدام املعلومات الخاصة به.	 

اإلبالغ عن اإلساءة إىل األطفال يف مجتمعاتهم املحلية

قد ال تُعزى اإلساءة التي تحدث ضمن املجتمعات إىل برامج منظمتك أو عملياتها التشغيلية. إال أن منظمتك ما تزال تتحمل مسؤولية اإلبالغ عن أي 

واقعة إساءة إىل األطفال، سواء كانت واقعة فعلية أو مشكوك بحدوثها.

يجب إبالغ السلطات الرسمية بتلك الوقائع، وإذا كانت السلطات ضعيفة أو فاسدة، فينبغي إبالغ املنظامت القادرة عىل التعامل مع هذه الحاالت 

بشكل مالئم. يجب اتخاذ قرار بشأن عملية اإلبالغ عىل املستوى املحيل، كام يجب الحصول عىل النصح والتوجيه للتأكد من أن األطفال وعائالتهم ال 

يتعرضون للمزيد من املخاطر أو الحساسيات نتيجة اإلبالغ عن الرضر و/أو اإلساءة. انظر املعيار الثالث يف الصفحة 24.

هـ
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املعايري

تغطي معايري الحفاظ عىل األطفال آمنني أربع نواٍح:

املعيار األول: السياسة
تقوم املنظمة بتطوير السياسة التي تصف طريقة التزامها بوقاية األطفال من الرضر 

وطريقة االستجابة املالمئة يف حال وقوع مثل ذلك الرضر. صفحة 13

املعيار الثاين: األشخاص
تقوم املنظمة بتكليف موظفيها واملشاركني يف أعاملها باملسؤوليات والتوقعات الواضحة، 

وتدعمهم من أجل فهم تلك املسؤوليات والتوقعات والعمل مبا يتوافق معها. صفحة 17

املعيار الثالث: اإلجراءات
تقوم املنظمة بإيجاد بيئة آمنة لألطفال من خالل تنفيذ اإلجراءات املتعلقة بحامية 

الطفل، والتي يتم تطبيقها يف املنظمة ككل. صفحة 24

املعيار الرابع: املسؤولية
تقوم املنظمة برصد تدابري الحامية الخاصة بها ومراجعتها. صفحة 40



10  معايري حامية األطفال  املعايري

املبادئ العامة

هذه املعايري مبنية عىل مجموعة املبادئ املوضحة أدناه:

لجميع األطفال حقُّ الحامية من الرضر بشكل متساٍو.	 

تقع املسؤولية عىل عاتق جميع األشخاص لدعم حامية األطفال.	 

تتحمل املنظمة واجب العناية باألطفال الذين تعمل معهم، أو الذين تتواصل معهم، أو الذين يتأثرون بعمل املنظمة وعملياتها التشغيلية.	 

إذا كانت املنظامت تعمل مع أي رشكاء، فإنها تتحمل املسؤولية ملساعدة الشكاء يف تحقيق الحد األدىن من متطلبات الحامية.	 

يتم اتخاذ جميع األفعال املتعلقة بحامية الطفل من أجل مصلحة الطفل، وهي األكرث أهمية.	 

ملاذا نحتاج إىل املعايري؟

تُستخدم املعايري بشكل واسع يف جميع القطاعات من أجل ضامن الجودة يف تقديم املنتج أو الخدمة، وضامن املسؤولية تجاه األشخاص الذين 

يستخدمونها أو يستفيدون منها. ويف قطاع املعونة والتطوير، يوجد عدد من مجموعات املعايري التي ميكن استخدامها من أجل ضامن الفاعلية يف عمل 

الربامج والعمليات التشغيلية واملوظفني يف املنظمة. كام أن بعض هذه املعايري واملبادئ العاملية الدولية ترتبط أيضاً بحامية األطفال، كأثر عاملة األطفال 

مثالً.

توجد مجموعة من املعايري األخرى يف قطاع العمل اإلنساين التي تُلزم املنظامت بضامن أن برامجها وموظفيها وعملياتها التشغيلية ال تلحق الرضر بأحد 

 The Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian( ومن بينها: املعايري الدنيا لحامية الطفل يف العمل اإلنساين .)ال رضر وال رضار(

 The 2010 HAP Standard in( 2010 ومعايري رشاكة املساءلة اإلنسانية يف املساءلة وإدارة الجودة لعام ،)Action )CPMS(, 2012, CPWG

Accountability and Quality Management, 2010, HAP International(، ودليل إسفري - امليثاق اإلنساين واملعايري الدنيا يف مجال االستجابة 

 The Sphere Handbook - Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response, 2011, Sphere( اإلنسانية

 Code of Good Practice in the management and support of( ومدونة املامرسات الجيدة يف إدارة ودعم العاملني يف مجال املعونة ،)Project

.)aid personnel, 2003, People in Aid

وتوضح معايري منظمة ‘الحفاظ عىل األطفال آمنني’ العنارص األساسية التي ينبغي مراعاتها للحفاظ عىل سالمة األطفال وأمنهم. كام تبني املتطلبات التي 

ستساعدك يف تحقيق هذه املعايري.

تصف املعايري أسَس املامرسة الجيدة للمنظامت، بحيث تضمن أن برامجها وعملياتها التشغيلية وموظفيها ومشاركيها ال يعرضون األطفال لخطر التعرض 

للرضر، كام أنها متكنهم من االستجابة بشكل مالئم يف حال وجود أي مخاوف أو وقائع. وبالتايل، فإين هذه املعايري تقدم مؤرشاً مرجعياً شامالً للوقاية من 

حدوث الرضر لألطفال، وهي متممة للمعايري واملبادئ األخرى.

ينبغي عىل املنظامت التي تعمل بالفعل بناًء عىل مجموعة من املعايري، مثل تلك التي ذكرناها أعاله، أن تستخدم أيضاً معايري منظمة ‘الحفاظ عىل 

األطفال آمنني’؛ وذلك لضامن جودة مبادراتها ومسؤوليتها عن إرشاك األطفال وعن اتخاذ اإلجراءات الوقائية لحاميتهم.
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تطبيق املعايري عىل املستوى املحيل

لقد كُتبت املعايري بطريقة تجعلها ذات صلة بجميع السياقات، وقابلة للتطبيق فيها. عىل أي حال، قد يكون تنفيذها أكرث صعوبة أو تحدياً يف بعض 

الدول والسياقات املحلية مقارنًة بأخرى. وفيام ييل بعض األمثلة عىل الصعوبات التي ظهرت عند تطبيق املعايري محلياً:

اإلبالغ عن اإلساءة للسلطات املحلية أو الوطنية قد ال يكون مبارشاً إذا مل يتم التعامل مع اإلبالغ بشكل مالئم. إال أن هنالك دوماً بعض املنظامت 	 

التي تعمل وطنياً ومحلياً، والتي ميكنها توفري النصح بشأن اإلبالغ عن الحاالت، وميكن بيان ذلك من خالل رسم الخرائط املحلية.

تطبيق معايري املامرسة التي ال تكون مدعومة بالقانون الوطني؛ فعىل سبيل املثال، إذا كان سن الرشد يقل عن 18 عاماً، وكان هناك أشخاص يقل 	 

عمرهم عن 18 عاماً وميكنهم أن يعملوا حسب القانون، فمن املمكن أن تكون هنالك مشكلة. عىل أي حال، ينبغي عىل املنظامت أن تتذكر أن 

معايري الحفاظ عىل األطفال آمنني مصممة للوقاية من وقوع الرضر عىل جميع األطفال الذين يقل عمرهم عن 18 عاماً، ومن املتوقع من املوظفني 

أن يلتزموا بهذه املعايري يف سلوكياتهم.

هنالك أشكال متنوعة هائلة عىل هذه األمثلة، وهي تختلف باختالف املامرسات والظروف املحلية، ولكن الخربة يف تطبيق املعايري يف السياقات املختلفة 

تشري إىل أنها ال تحتاج إىل التغيري أو التخفيف نتيجة االختالفات الثقافية أو السياقية. كام أنه ال يجب التساهل مع املامرسات التي تلحق الرضر 

باألطفال أو التغايض عنها. يجب أن تناقش املنظامت أفضل الطرق لتطبيق املعايري يف السياق املحيل، وماهية السلوكيات التي ينبغي أن تطالب موظفيها 

ورشكاءها بها، وكيف تريد املنظامت أن تتحىل باملسؤولية باعتبارها منظامت آمنة لألطفال.

اإليجابيات الناجمة عن تطبيق معايري الحفاظ عىل األطفال آمنني

حامية األطفال

ال ميكن ألي معيار أن يوفر الحامية الكاملة لألطفال، إال أن اتباع هذه املعايري يقلل من خطورة تعرض األطفال للرضر.

حامية موظفي املنظمة ومشاركيها

من خالل تطبيق هذه املعايري، فسيكون جميع املوظفني واملشاركني واضحني بشأن الطريقة التي يُتوقع منهم الترصف بها مع األطفال، وما الذي ينبغي 

عليهم القيام به يف حال وجود أي مخاوف تتعلق بحامية األطفال وأمانهم.

حامية املنظمة وسمعتها

من خالل تطبيق هذه املعايري، فإن املنظامت تبني التزامها بشكل واضح بالحفاظ عىل األطفال آمنني. هذه املعايري ستساعد املنظامت يف السري نحو 

تطبيق املامرسة األمثل يف هذه الناحية.
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معايري حامية األطفال

املعيار األول: السياسة

املعيار الثاين: األشخاص

املعيار الثالث: اإلجراءات

املعيار الرابع: املسؤولية
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املعيار األول: السياسة

تقوم املنظمة بتطوير السياسة التي تصف طريقة 
التزامها بوقاية األطفال من الرضر وطريقة 

االستجابة املالمئة يف حال وقوع مثل ذلك الرضر.

تعكس السياسة حقوق األطفال يف الحامية من الرضر واالستغالل كام تبينها اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل.	 

هذه السياسة موافق عليها من قبل الكيان اإلداري للمنظمة، وهي تنطبق عىل جميع موظفي املنظمة ومشاركيها.	 

السياسة منشورة بطريقة مالمئة، وقد تم الرتويج لها وتوزيعها بشكل واسع.	 

تقع عىل عاتق املديرين مسؤولية استشاف مضامني السياسة.	 

تأمل منظمة غري حكومية صغرية تعمل يف أثيوبيا بأن تعقد رشاكة مع منظمة أخرى من أجل زيادة قدراتها ومتويلها لدعم األطفال 

ذوي األوضاع الصعبة والحساسة. وكجزء من معايري الشاكة، فإنها تحتاج إىل بيان تدابري الحامية التي تتبعها من أجل التأكد من 

تقليل املخاطر املتعلقة باألطفال إىل أدىن حد.

سوف يساعد املعيار األول من معايري منظمة ‘الحفاظ عىل األطفال آمنني’ وإرشاداته تلك املنظمة عىل تطوير سياستها الخاصة 

بحامية الطفل.

مالحظات إرشادية
توجد املزيد من املعلومات التفصيلية حول كيفية القيام بتطوير سياسة لحامية األطفال يف دليل امليس لتطوير السياسات واإلجراءات الخاصة بحامية 

.)Developing a Child Safeguarding Policy and Procedures: A facilitator's guide( األطفال

ما هو املعيار؟

أن تعمل جميع املنظامت التي تعمل مع األطفال املحتاجني عىل تطوير سياسة واضحة لحامية األطفال بحيث تقيهم من الرضر، وتبني التدابري املتخذة 

لالستجابة يف حال وجود أي مخاوف تتعلق بالحامية.

ملاذا يجب عىل املنظامت أن تحقق هذا املعيار؟

إن تطوير سياسٍة لحامية األطفال توضح للجميع أن األطفال يجب أن يتمتعوا بالحامية، وأال يُعرّضوا للخطر نتيجة اتصال املنظمة بهم أو أثرها عليهم.

ول
األ

ر 
عيا

امل
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كيف ميكن تحقيق املعيار؟

1. تصميم السياسة

يتم تطوير السياسة الجيدة لحامية الطفل من خالل استشارة املوظفني واملشاركني، وبالتعاون مع األطفال واملجتمعات املحلية. إذا أردت أن تكون 

سياستك الخاصة بالحامية سياسًة فاعلة، فعليك التأكد من أنها سياسة مركزية يف املنظمة، ومن أنك تستشري األقسام املختلفة يف املنظمة بشأن تطويرها 

وتنفيذها. للقيام بهذه املهمة، استخدم مجموعَة عاملة أو فريقاً يقوم بدور قيادي يف تطوير السياسة. سوف تحتاج إىل ما يأيت من أجل تصميم سياستك 

الخاصة:

فهم مستوى تواصل املنظمة مع األطفال أو األثر الواقع عليهم كجزء من أنشطتها، واملخاطر املرتبطة بذلك.	 

تحديد السياسات واإلجراءات النافذة بالفعل لديك، والتي تدعم حامية الطفل، كاملامرسات الجيدة يف التوظيف، وتحديد أي فجوات فيها.	 

تحديد ما ينبغي عىل منظمتك أن تدرجه يف سياستها بحيث يتم التقليل من احتامالت تعرض األطفال للخطر، وتقوية سياسات منظمتك 	 

وإجراءاتها.

تحديد األطراف املعنية األساسية التي تحتاج إىل إرشاكها يف عملية تطوير سياستك وتنفيذها والتحكم بها.	 

يجب عىل سياسات حامية الطفل أن:

 تعرب عن فلسفة منظمتك. 1

ينبغي عىل سياسة حامية الطفل أن تبني ما تريد أن تقوله املنظمة حول الطريقة التي تحافظ بها عىل األطفال آمنني.

 تقر بالحاجة إىل حامية جميع األطفال. 2

ينبغي عىل سياسة حامية الطفل أن تبني التزام املنظمة بشكل رصيح بحامية جميع األطفال، وذلك بغض النظر عن قدراتهم وعرقهم ودينهم 

وجندرهم وجنسانيتهم وثقافتهم. يجب أن تقر السياسة أيضاً بأن أشكال الخطورة ميكن أن تتنوع بالنسبة إىل الطفل، وأن وسائل التعامل مع هذه 

املخاطر ميكن أن تتنوع أيضاً.

 تُطبّق عىل جميع املوظفني واملشاركني يف جميع األوقات. 3

ينبغي أن تكون السياسة واضحة يف رضورة التزام املوظفني واملشاركني بالوقاية من وقوع الرضر عىل األطفال بينام يقومون بعملهم، ورضورة 

االلتزام بذلك خارج نطاق العمل أيضاً. يحتاج املوظفون واملشاركون إىل أن يفهموا أنهم ميثلون املنظمة يف جميع األوقات، أو أنهم يعرّفون من 

خاللها.

 تحدد املخاطر وتديرها. 4

يجب عىل سياسة حامية الطفال أن تصف كيف ستعمل املنظمة عىل التعرف عىل املخاطر وكيف ستديرها. إن امتالك سياسة لحامية الطفل ال 

يعني إزالة جميع األرضار املحدقة باألطفال، بل يعني أن املنظمة تبذل كل ما ميكن بذله للتقليل من املخاطر ما أمكن، وللتعامل مع املخاوف 

والوقائع بشكل مالئم عند ظهورها.

 تدمج التدابري الخاصة بالحامية يف جميع نواحي املنظمة.. 5

توفر سياسة حامية الطفل التزاماً شامالً بالوقاية من حدوث الرضر لألطفال. يجب أن تشري السياسة إىل السياسات واإلجراءات التنظيمية يف جميع 

نواحي املنظمة التي تدعم حامية األطفال، مبا يف ذلك آليات اإلبالغ املتسمة بالخصوصية والسية فيام يتعلق مبخاوف حامية األطفال.
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2. كتابة السياسة

ينبغي كتابة السياسة بطريقة مالمئة محلياً وعاملياً. وحيثام كان رضورياً، يجب أن تشري السياسة إىل السياسات التنظيمية األخرى التي تدعم حامية 

األطفال. يجب أن تتضمن السياسة مدونَة السلوك الخاصة بالعاملني واملشاركني، أو تشري إليها بشكل واضح ومحدد. كام يجب ترجمة املدونة من أجل 

ضامن فهمها من قبل املوظفني واملشاركني، وعرضها بطريقة مفهومة بالفعل من قبل املجتمعات املحلية ذات الصلة، مبا يف ذلك األطفال.

3. توقيع السياسة

يجب توقيع السياسة من قبل فريق اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة يف املنظمة. هذا يعني أنهم يلتزمون بالقيادة فيام يتعلق بحامية األطفال؛ أي أنهم 

يضمنون تنفيذ سياسة الحامية بالكامل، وأنه سيتم التعامل بشكل مالئم مع جميع املخاوف أو الوقائع، وأن األطفال واملوظفني واملشاركني سيحصلون 

عىل الدعم املالئم لتحقيق االلتزامات والواجبات املتعلقة بذلك. يجب تحديد تاريٍخ ملراجعة السياسة والسري يف عملية خاصة من أجل تقييم أثر 

السياسة.

4. نرش السياسة

يجب أن تكون السياسة متاحة لجميع العاملني واملشاركني والشكاء واألطفال واملجتمعات املحلية. ميكن أن يتضمن ذلك:

عرض إعالن ملصق )بوسرت( بالتزامات املنظمة، بحيث يكون معروضاً يف أماكن عامة، مثل: قاعات االجتامعات، ومكتب االستقبال، وما إىل ذلك.	 

التأكد من توافر نسخة من السياسة عىل موقع الشبكة الداخلية للمنظمة، واملواقع اإللكرتونية الخاصة بها.	 

إرفاق نسخة من السياسة مع جميع العقود واالتفاقيات الخاصة بتقديم الخدمات.	 

عرض املتطلبات األساسية كجزء من التقديم التعريفي الخاص باملنظمة، واملقّدم إىل الجهات املانحة والراعية.	 

طرق تقديم الدليل

ميكن استخدام الوثائق التالية لتقديم الدليل عىل تحقيق املعايري:

نسخة السياسة املوقعة من قبل مجلس اإلدارة.	 

ترجمة السياسة إىل اللغات املحلية.	 

أمثلة عىل طرق الرتويج للسياسة، مبا يف ذلك ترويجها للشكاء واألطفال واملجتمعات املحلية.	 

ول
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مقرتح لصياغة السياسة:

 مقدمة

مقدمة مخترصة حول السياسة، وسبب تطويرها، ومن هم املشمولون بها.

 بيان السياسة/ التزاماتها/ قيمها

عىل املنظمة، يف هذا الجزء، أن تذكر بيانها الخاص بالحفاظ عىل األطفال آمنني من الرضر. وحيثام كان مالمئاً، عليها أن تعزز 

عافيتهم وتطورهم. كام يجب أن يشري البيان إىل مهمة املنظمة بشكل عام.

 ما املشكلة التي نحاول التعامل معها؟

بنّي فهم املنظمة لحامية الطفل، وملشكلة اإلساءة إىل الطفل، واملخاطر العامة التي ميكن أن تكون يف املنظمة. أدرج التعريفات يف 

هذا الجزء.

 ما الذي تنوي القيام به بهذا الشأن؟

هذا هو الجزء األسايس من السياسة، ويجب أن يتضمن ما يأيت ويفصله:

تقييم املخاطر/ التخفيف من املخاطر.	 

التوظيف اآلمن.	 

الربوتوكوالت السلوكية/ مدونة السلوك.	 

التعليم/ التدريب.	 

تصميم الربنامج بشكل آمن.	 

التواصل/ اإلرشادات.	 

مسؤوليات اإلدارة.	 

اإلبالغ ورفع التقارير/ االستجابة إىل املخاوف.	 

التنفيذ واملراجعة.	 

ما يجب فعله وما ال يجب فعله للمعيار األول
استخدم السياسات التي أعدتها املنظامت األخرى لحامية الطفل ليك تساعدك باملعلومات الالزمة إلعداد سياستك الخاصة. ال تنسخها كام هي 	 

فحسب!

اعمل مع مجموعة من املوظفني ذوي الصلة من أجل تطوير السياسة وتعميمها.	 

قم بإعداد نسخة مالمئة لألطفال بحيث تناسب األطفال الذين تعمل معهم.	 

ال تقم بتطوير سياسة تبقى عىل الورق يف املكتب فحسب.	 
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املعيار الثاين: األشخاص

تقوم املنظمة بتكليف موظفيها واملشاركني 
يف أعاملها باملسؤوليات والتوقعات الواضحة، 

وتدعمهم من أجل فهم تلك املسؤوليات 
والتوقعات والعمل مبا يتوافق معها.

يتم تسمية املوظفني األساسيني عىل مختلف املستويات )مبا فيها املستوى اإلداري( باعتبارهم »أشخاصاً محوريني« ذوي أدوار ومسؤوليات محددة 	 

بشكل واضح.

تتضمن عملية التوظيف تدابري قوية لحامية األطفال.	 

توجد إرشادات مكتوبة تبني السلوكيات املالمئة وغري املالمئة للبالغني.	 

توجد إرشادات حول مشاركة الشكاء واملجتمعات املحلية واألطفال يف حامية األطفال.	 

تم تعيني شخص جديد يف املنظمة، وحني بدأ عمله، مل يكن من الواضح ما الذي ميكن توقعه منه من حيث حامية األطفال. لقد قرأ 

السياسة التي تبني ما يُعترب إساءًة إىل األطفال بالنسبة إىل املنظمة. وقد كان ذلك املوظف يشعر أن تعريف املنظمة لإلساءة مفهوم 

عاملي؛ وأن العقاب الجسدي يف الدولة التي يعمل فيها ذلك املوظف أمٌر مقبول، ويجب استخدامه لتأديب األطفال.

يضمن املعيار الثاين ملنظمة ‘الحفاظ عىل األطفال آمنني’ أن جميع املوظفني يدركون تعريف اإلساءة بشكل واضح، ويدركون 

السلوكيات التي تتوقعها املنظمة من املوظفني.

مالحظات إرشادية
ما هو املعيار؟

يجب عىل جميع األشخاص املتصلني باملنظمة أن يعرفوا كيف يحافظون عىل األطفال آمنني، وأن يحصلوا عىل الفرص املالمئة للتعلم من أجل تطوير 

التوجهات واملهارات واملعارف الالزمة للحفاظ عىل األطفال آمنني، ومن أجل االستمرار عليها.

يجب أن يحصل الشكاء عىل التدابري الخاصة بحامية األطفال واملتسقة مع هذه املعايري، مبن فيهم الشكاء التنفيذيون، أو الشكاء املمولون، أو املنظامت 

التي تساهم يف عمليات تشغيل األعامل.

يجب أن يدرك األطفال وعائالتهم أنك تلتزم بحامية الطفل، وأنك تعرف ما عليك فعله يف حال ظهور أي مخاوف.

ين
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ملاذا يجب عىل املنظامت أن تلبي هذا املعيار وتحققه؟

عىل كل شخص يتواصل مع األطفال أن يلعب دوراً يف حاميتهم، وأن يقوم بذلك بطريقة فاعلة تتسم بالخصوصية والسية يف حال معرفته بوجود أي 

قضايا، وأن يكون لديه الفهم واملهارات الالزمة للحفاظ عىل األطفال آمنني.

يجب عىل املنظامت أن تضمن أن جميع من يرتبطون بها يفهمون ما يعنيه الرضر الواقع عىل األطفال، ويدركون ماهية التزاماتهم فيام يتعلق بالوقاية 

منه، وما الذي يجب عليهم فعله يف حال وقوع الرضر.

كيفية تحقيق املعيار

1. تسمية األدوار واملسؤوليات املتعلقة بحامية األطفال

يجب عىل جميع املنظامت أن تسمي شخصاً محدداً مسؤوالً عن التأكد من دمج التدابري الخاصة بحامية األطفال يف جميع أنحاء املنظمة، ويعمل 

كشخص محوري بهذا الشأن. يجب أن يعكس هذا الدور طبيعة املنظمة وبنيتها، ويجب أن يكون الشخص متقدماً وظيفياً بالقدر الالزم، ولديه ما 

يكفي من الدعم واملوارد للقيام بهذا الدور. ويف كل مستوى من املستويات أو األماكن، يجب تسمية شخص -أو أكرث- ميكن لآلخرين التحدث إليه فيام 

يتعلق بشؤون حامية األطفال. ستكون قد طبقت إحدى املامرسات املهنية الجيدة بتسمية الشخص املعني لذلك يف منظمتك، وبأن تُعلِم الجميع بطريقة 

التواصل معه.

ويف املنظامت األكرب حجامً، يجب أن يكون هناك نظاٌم خاص لتسمية عدد من األشخاص املعينني يف مختلف املناطق واألنشطة.

رمبا ترغب يف إضافة ذلك الدور أو تطويره وفق احتياجات منظمتك. عىل أي حال، ال يجب أن يكون الشخص املعني عادًة هو مدير الخدمات، وال أن 

يكون متولياً مسؤوليًة منفردة يف إدارة حامية األطفال لدى املنظمة. من األفضل دوماً التأكد من أن هنالك خطوطاً أخرى من املسؤولية واألشخاص 

املسؤولني، بحيث ال يكون هناك طريق واحد فقط لإلبالغ ورفع التقارير.

يجب مشاركة هذا الدور أو دعمه بعدد من األشخاص والرتتيبات، بحيث تتم تغطية الغيابات أيضاً.
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مسؤوليات املدير املحددة لتنفيذ السياسة

املسؤولية

جميع املديرين يف الدولة، ومديرو 

األقسام، واملديرون اإلقليميون، 

واملديرون الوطنيون، وكبار املديرين

جميع املديرين يف الدولة، ومديرو 

األقسام، واملديرون اإلقليميون، 

واملديرون الوطنيون، وكبار املديرين

املجالس اإلدارية، وجميع املديرين 

يف الدولة، ومديرو األقسام، 

واملديرون اإلقليميون، واملديرون 

الوطنيون، وكبار املديرين

جميع املديرين يف الدولة، واملديرون 

اإلقليميون، واملديرون الوطنيون، 

وكبار املديرين

املديرون

املديرون

املديرون

املديرون

اإلجراء

يجب أن يضمنوا أن جميع املوظفني الجدد يحصلون عىل نسخة من سياسة حامية الطفل . 1

ومدونة السلوك، وذلك قبل إبرام عقد التوظيف أو يف وقت إبرامه. يجب أن يقرأ املوظف 

نسخة السياسة ويوقعها ويعيدها، وذلك ليبني أنه واٍع مبا ورد فيها وموافٌق عىل الترصف 

 وفقاً لها. يجب وضع النسخ املوقعة يف امللفات الخاصة باملوظفني.

يجب أن يضمنوا أن جميع املوظفني الجدد يحصلون عىل تدريب حول سياسة حامية . 2

الطفل كجزء من برنامج التعريف الوظيفي، وأن يحصل جميع املوظفني عىل تدريٍب حول 

 حامية األطفال مبا يتناسب مع مشاركتهم يف املنظمة ويتالءم معها.

يجب أن يضمنوا أن جميع املشاركني يف مناطق مسؤولياتهم قد اطلعوا عىل سياسة حامية . 3

الطفل ووقعوا نسخاً منها، وكذلك األمر بالنسبة إىل اإلجراءات املحلية املعمول بها يف أثناء 

فرتة عملهم مع املنظمة. إضافًة إىل ذلك، يجب أن يضمنوا أن املشاركني إما قد وقعوا 

مدونة السلوك الخاصة باملنظمة1، أو وقعوا اإلرشادات الخاصة بالسلوك املالئم تجاه 

األطفال مبا يتالءم مع مشاركتهم مع املنظمة، وأن تلك اإلرشادات قد تم تطويرها من قبل 

 املدير باستخدام مدونة السلوك كدليل توجيهي.

يجب أن يضمنوا أن كل مكتب يف الدولة يتبع اإلجراءات املحلية التي تتوافق مع سياسة . 4

حامية الطفل العاملية، وذلك يف استجابته لوقائع اإلساءة إىل األطفال. يجب تطوير 

اإلجراءات املحلية مبساعدة االستشاريني املحليني ومبا يتوافق مع القانون املحيل. إن أي 

انحراف عن السياسة العامة يجب أن يحوز عىل موافقة رسمية مسبقة من املدير اإلقليمي 

أو املدير الوطني. يجب أن تكون مادة اإلجراءات املحلية متاحة باللغات املحلية، باإلضافة 

 إىل نسخة مالمئة للطفل حيثام ينطبق ذلك.

يجب أن يضمنوا أن جميع الزوار الذين يتواصلون مع األطفال عن طريق املنظمة يف . 5

املناطق الواقعة تحت مسؤوليتهم قد ُزوِّدوا بنسخ من سياسة حامية الطفل، وقد وقعوها 

وأعادوها. يجب إبالغ الزوار بأنه يجب عليهم االلتزام بالتعليامت يف أثناء تواصلهم مع 

 األطفال بأي شكل من األشكال خالل الزيارة.

يجب أن يضمنوا أن األطفال وأفراد األرس الذين تتعامل معهم املنظمة عىل وعي بسياسة . 6

حامية الطفل، وباإلجراءات املحلية املعمول بها؛ بحيث يعرفون السلوكيات التي ميكنهم أن 

 يتوقعوها من املوظفني واملشاركني والزوار، ويعرفون ملن يبلغون أي مخاوف لديهم.

هة للتنفيذ فيام يتعلق بسياسة حامية الطفل . 7 يجب أن يضمنوا أن التدابري الوقائية املوجِّ

 مدرجة بشكل كامل ضمن مجاالت مسؤولياتهم؛ إذ تنطبق عليهم أيضاً.

يجب أن يضمنوا أن أولئك الذين رفعوا التقارير بشأن املخاوف املتعلقة بحامية األطفال أو . 8

املتهمني باإلساءة إىل األطفال يحصلون عىل الرعاية والدعم والحامية بشكل مالئم يف أثناء 

التعامل مع جميع أوجه القضية، مبا يف ذلك أي مخاوف تتعلق باألمان واحتامالت التعرض 

لالنتقام؛ والتي قد تنجم عن الواقعة أو عن اإلبالغ عن املخاوف.

Child Protection Policy Say ‘Yes’ To Keeping Children Safe Procedure Overview, Plan International :مقتبس من
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2. التوظيف ومشاركة املوظفني واملشاركني

يجب عىل املنظمة أن تبني التزامها بجامية األطفال يف أقرب فرصة يف اإلعالنات واملقابالت الخاصة بالتوظيف، وكجزء من عقد التوظيف.

يجب تعيني املوظفني واملستشارين واملتطوعني بناًء عىل وصٍف وظيفي أو دور وظيفي واضح، يتضمن عبارًة حول مسؤوليات املنصب أو الدور التي 

يجب تحقيقها لتبية متطلبات التوظيف وفق سياسة حامية الطفل الخاصة باملنظمة. 

يجب أن تتضمن جميع املقابالت مناقشًة حول حامية األطفال، وحول فهم املرشح للوظيفة لهذا األمر واللتزام املنظمة به.

بالنسبة إىل العقود الخاصة بعروض الوظائف لألشخاص الذين سيتضمن عملهم التواصل املبارش مع األطفال أو الوصول إىل املعلومات الخاصة باألطفال، 

فينبغي أن تكون عروضاً تعتمد عىل سؤال املعرّفني املناسبني وفحص السجل الجنايئ للمرشح.

قامئة التحقق الخاصة بالتوظيف واختيار املوظفني

عندما تصمم الوصف الوظيفي، قم بتحليل الدور، وفّكر بالقضايا الخاصة بحامية األطفال واملخاطر التي ميكن أن تحدق بهم فيام . 1

 يتعلق بتلك الوظيفة:

 ما طبيعة التواصل مع األطفال يف هذه الوظيفة؟

 هل سيكون املوظف قادراً عىل الوصول إىل األطفال من دون إرشاف، أو ذا منصٍب يحتاج إىل الثقة؟

ما الوسائل األخرى التي قد ميتلكها هذا الشخص للتواصل مع األطفال )مثل: التواصل عرب الربيد اإللكرتوين، والهاتف، والرسائل، 

واإلنرتنت(؟

قم بتطوير وصف وظيفي ورشوط مرجعية وملخص بالدور بشكل واضح، وذلك لجميع املناصب يف املنظمة، مبن فيهم املتعاقدون . 2

لفرتة قصرية األمد، واالستشاريون الذين يتم تعيينهم.

تأكد من أن معايري االختيار تبني الخربة الرضورية ذات الصلة إذا كانت الوظيفة تتضمن العمل املبارش مع األطفال.. 3

تأكد من أن تفاصيل الوظائف الشاغرة املرسلة إىل املرشحني تتضمن وجوب االلتزام بالحفاظ عىل األطفال آمنني بشكل تفصييل.. 4

طّور مناذج التقديم للعمل بحيث تتطلب املوافقة عىل الحصول عىل أي إدانات سابقة حصل عليها الشخص أو أي إجراءات تأديبية . 5

مع وقف التنفيذ.

اطلب الوثائق التي تثبت الهوية، وإثباتاً للمؤهالت ذات الصلة.. 6

تأكد من أنك قمت بالتخطيط جيداً لعملية املقابلة، ومن أن املقابَلني لديهم الخربة واملعرفة ذات الصلة بحامية األطفال والطرق . 7

املثىل ملامرسة العمل.

أدخل يف املقابلة بعض األسئلة التي تستثري توجهات األشخاص وقيمهم فيام يتعلق بحامية األطفال. هل ميكنهم تقديم أمثلة قاموا . 8

فيها بحامية أحد األطفال؟ ما الذي تعلموه من ذلك؟ وما األثر الذي أحدثه ذلك يف مامرستهم الحالية ألعاملهم؟

اطلب الحصول عىل ثالثة معرّفني بحد أقىص، مبن فيهم بعض أرباب العمل السابقني أو غريهم ممن يعرفون خربة املرشح وقابليته . 9

للعمل مع األطفال.

تحقق من هوية املعرّفني.. 10

قم بأكرب قدر ممكن من التدقيق يف الخلفيات.. 11

فكر يف استخدام فرتة تجريبية للعمل من أجل ضامن مالءمة الشخص عند استالم الوظيفة.. 12

Nolan, P )2004( The role of HR in Child Protection, People in Aid :مقتبس من
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3. اإلرشادات الخاصة بسلوك املوظفني

إن مدونة السلوك عبارة عن دليل واضح وموجز مباهية السلوكيات أو املامرسات املقبولة وغري املقبولة عند التوظيف من قبل املنظمة أو املشاركة معها. 

يجب أن تتضمن املدونة السلوكيات املقبولة وغري املقبولة فيام يتعلق باألطفال.

يجب أن يوافق جميع املوظفني واملشاركني، مبن فيهم املتطوعني، عىل مدونة السلوك عندما يتم توظيفهم و/أو عندما يبدؤون عملهم. إن املدونة عنرص 

أسايس من سياسة حامية الطفل يف املنظمة، وينبغي أن تقلل من املخاطر املتعلقة باإلساءة إىل الطفل وتحد منها. كام ينبغي توضيح ماهية اإلجراءات 

التي ستتبعها املنظمة يف التي يتم فيها خرق مدونة السلوك أو عدم اتباعها بشكل صحيح.

عىل املوظفني العاملني يف املنظمة التي متتلك سياسًة لحامية األطفال ومدونًة للسلوك أن يتبعوا ما ورد فيهام يف أثناء تواجدهم يف مكان العمل وخارجه. 

هذا يعني أن عليهم تبني السلوك املالئم بأنفسهم، واإلبالغ عن املخاوف املتعلقة بحامية األطفال يف مكان العمل أو خارجه. عىل أي حال، فمن املمكن 

أن يشكل ذلك تحدياً للموظفني يف كثريٍ من األحيان، ولكن من املهم أن يفهموا أن املنظمة تخلق البيئة التي تساهم يف الحفاظ عىل جميع األطفال يف 

أمان.

4. التدريب والتعليم

إن التعليم والتدريب وسيلتان قويتان لتحسني املامرسة. من الرضوري أن يحصل جميع هؤالء املوظفني أو املشاركني مع املنظمة عىل التدريب فيام 

يتعلق بحامية األطفال، بحيث يتناسب ذلك مع أدوارهم ومسؤولياتهم، بدءاً مبرحلة التعريف الوظيفي والتوجيه. 

5. الحصول عىل النصح والدعم

يحتاج املوظفون الذين توكل إليهم مسؤولية حامية األطفال إىل الحصول عىل النصح والدعم يف حال وجود أي مخاوف أو حدوث أي وقائع. سيحتاج 

هؤالء املوظفون إىل التمكن من تحديد املصادر املالمئة لتقديم الدعم لألطفال وأرسهم.

6. االتفاقيات املربمة مع الرشكاء

ستكون هنالك مجموعة متنوعة من رشكاء املنظمة، والتي تتضمن: الجهات املانحة، واملنظامت غري الحكومية املحلية، والحكومة، واملتعاقدين، واملزودين. 

يجب عىل هؤالء جميعاً أن يلتزموا بالحفاظ عىل أمان األطفال مبا يتالءم مع هذه الشاكة. هذا يعني التأكد مام ييل:

الشكاء واضحون بشأن طبيعة الشاكة التي يدخلونها.	 

هناك تقييم معقول لتواصل الشيك مع األطفال وأثره عليهم يف أثناء فرتة الشاكة، وما يعنيه ذلك يف اتفاقيات حامية الطفل.	 

الوصول إىل اتفاق بشأن الطريقة التي ستدعم فيها املنظمة والشيك بعضهام بعضاً لتحقيق االلتزام والكفاءة فيام يتعلق بحامية الطفل، مبا يف 	 

ذلك تقديم املوارد الالزمة أو تبادلها.

الوضوح يف اتفاقيات الشاكة بشأن اإلبالغ عن املخاوف املتعلقة بحامية األطفال واالستجابة إليها. فعىل سبيل املثال: ما هو التسلسل يف خط 	 

املسؤولية لإلبالغ بني الشكاء؟ ما هي مضامني اتفاقية الشاكة بشأن املخاوف التي يتم اإلبالغ عنها وتأكيدها؟

يجب تجنب إنهاء االتفاقيات يف حال ظهور أي مخاوف بهذا الشأن. يجب أن يعتمد اإلنهاء عىل سوء تعامل الشيك مع تلك املخاوف.	 
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7. الرشاكات مع األطفال واألرس

ميكن ملنظمتك أن تطّور الشاكات مع األرس واملجتمعات املحلية املالمئة لدعم عملك يف الحامية. ولضامن أن سياساتك وإجراءاتك الخاصة بالحامية تعمل 

بشكل فاعل، فيجب عليك أو عىل منظمتك أو رشيكك القيام مبا يأيت:

التأكد من أن الوالدين واألطفال وغريهم من ذوي الصلة لديهم علم بااللتزامات والتدابري الخاصة بحامية األطفال يف املنظمة. يجب مراعاة اللغة 	 

أو الفروق يف التواصل يف أثناء التواصل بني املنظامت واألهايل/ الراعني/ قادة املجتمع.

تصميم إجراءات لتقديم الشكاوى لألطفال واألرس واملجتمعات، والتأكد من تعميم تلك اإلجراءات وأن الجميع يعرفها.	 

إذا كانت منظمتك تعمل مع األطفال، فإن أمامك الفرصة للقيام ميا يأيت:

تشجيع مشاركة األهايل/ الراعني/ املجتمع املحيل ما أمكن من خالل عضويات اللجان مثالً أو مجموعات التوجيه أو التخطيط، باإلضافة إىل املشاركة 	 

يف األنشطة اليومية.

التأكد من معرفتك لهوية األشخاص الذين يتولون مسؤولية رعاية األطفال يف أي برنامج أو مشوع، وليكن لديك سجل مبعلومات االتصال بهم.	 

التأكد من سهولة التعرف عىل املوظفني يف أثناء العمل، وذلك مثالً من خالل ارتداء قميص موحد أو ارتداء بطاقة تعريفية.	 

الحصول عىل موافقة الوالدين أو مقدم الرعاية للطفل من أجل املشاركة يف األنشطة كلام أمكن ذلك.	 

إرشاك األهل واألطفال أيضاً يف تطوير مدونات السلوك الجيد للموظفني ولألطفال، وذلك مثالً يف إعداد إرشادات ملواجهة التنمر )البلطجة(.	 

ابتكار الطرق للحصول عىل التغذية الراجعة من األهايل/ مقدمي الرعاية/ املجتمع املحيل، وذلك ملعرفة ما تقوم به بشكل جيد، وما الذي ال يسري 	 

بشكل جيد، وملعرفة ما يعرفه الناس عن املنظمة وطريقة عملها.

املناقشة مع األطفال حول ما يجعلهم يشعرون باألمان وما يجعلهم يشعرون بعدم األمان، واالتفاق معهم عىل طرق ليتقدموا بالشكوى من خاللها 	 

يف حال كان هناك ما يثري مخاوفهم بشأن أنفسهم أو أصدقائهم.

ابتكار عملية خاصة تضمن حصول األطفال عىل اإلرشاد، وتُشعرهم أن هناك من يستمع لهم، وذلك للتأكد من أن أصواتهم مسموعة وأن آراءهم 	 

تقدم املعلومات وتسهم يف التأثري عىل تطوير التدابري الخاصة بحامية األطفال يف املنظمة.

الدليل عىل تحقيق املعيار

نسخة من الخطط التدريبية، وسجالت املساقات التي تم حضورها، وتقييامت تلك املساقات.	 

نسخ من املعلومات املقدمة لألطفال حول املصادر التي توفر لهم الدعم.	 

قوائم االتصال باألشخاص الذين ميكن التواصل معهم للحصول عىل النصح املختّص واملعلومات املتخصصة.	 

اتفاقيات الشاكة وطلبات الحصول عىل التمويل ومناذج اإلبالغ عن الشكاوى.	 

مدونة السلوك.	 

عينات من إعالنات التوظيف وعقود التوظيف.	 

إرشادات السلوك املالئم من البالغ نحو الطفل، والسلوك املالئم من الطفل نحو الطفل.	 

اإلرشادات الخاصة بآليات تقديم الشكاوى لكل من املوظفني، والشكاء، واألطفال، واملجتمعات املحلية.	 



23  معايري حامية األطفال   املعيار الثاين: األشخاص

ما يجب فعله وما ال يجب فعله للمعيار الثاين
تأكد من أن جميع األشخاص يدركون املخاطر املحتملة، ويعون سياستك الخاصة بحامية األطفال، وأنهم ملزمون بتحقيق املتطلبات الخاصة بتلك 	 

السياسات.

تناقش مع رشكائك ومع األطفال واألرس بانفتاح بشأن ما تحاول تحقيقه من خالل تدابريك الخاصة بحامية األطفال، وتعرّف عىل التحديات 	 

املحتملة، وكيف ميكنكم العمل معاً للتغلب عليها.

ال تفرتض أن كل من يعمل مع األطفال شخص آمن أو أنه لن يرضّهم أو يؤذيهم.	 
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املعيار الثالث: اإلجراءات

تقوم املنظمة بإيجاد بيئة آمنة لألطفال من خالل 
تنفيذ اإلجراءات املتعلقة بحامية الطفل، والتي يتم 

تطبيقها يف املنظمة ككل.

تقوم املنظامت بإجراء متارين رسم الخرائط املحلية التي توفر املعلومات حول املصلحة القانونية واالجتامعية وترتيبات حامية الطفل.	 

إدراج تقييامت املخاطر املتعلقة بحامية األطفال واسرتاتيجيات التخفيف يف عمليات تقييم املخاطر املوجودة بالفعل عىل جميع املستويات.	 

دمج التدابري الخاصة بحامية األطفال ضمن العمليات واألنظمة املوجودة بالفعل )التخطيط االسرتاتيجي، إعداد املوازنات، التوظيف، إدارة دورات 	 

الربامج، إدارة األداء، املشرتيات، االتفاقيات املربمة مع الشكاء، أنظمة اإلدارة... إلخ(.

تطوير العملية الخاصة باإلبالغ ورفع التقارير التي تتضمن الوقائع واملخاوف، وطرق االستجابة لذلك، بحيث تكون هذه العملية مالمئة محلياً.	 

قامت إحدى املوظفات الجديدات مبراجعة التصميم الخاص باملرافق الصحية الجديدة ملدرسة ابتدائية يف بنجالدش. وبينام كانت 

تراجع املشوع وهي تضع ببالها احتامالت تعرض األطفال للخطر، أدركت أن الحاممات مصممة بحيث تُستخدم من قبل الجنسني. 

وبعد التفّكر يف هذا األمر، تم تغيري التصميم بحيث يضمن وجود حاممات منفصلة للبنات واألوالد.

يساعد املعيار الثالث ملنظمة ‘الحفاظ عىل األطفال آمنني’ يف ضامن أن جميع مديري املشاريع يفكرون بقضايا حامية األطفال عند 

تصميم املشاريع، وبالتايل يقللون من املخاطر املحتمل حدوثها لألطفال.

مالحظات إرشادية
ما هو املعيار؟

دمج االلتزامات الخاصة بسياسة الحامية ضمن العمليات واألنظمة التنظيمية املوجودة بالفعل، وضمن اإلجراءات الجديدة املستحدثة حيثام كان ذلك 

رضورياً. إن اإلجراءات تفّصل الخطوات التي يجب اتباعها من أجل تحقيق السياسة.
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ملاذا يجب عىل املنظمة أن تحقق هذا املعيار؟

من غري املحتمل أن مجرد نش االلتزام بالحفاظ عىل جميع األطفال آمنني سيسهم يف إحداث التغيريات املطلوبة يف أي منظمة. لذا، يجب دمج التدابري 

الخاصة بحامية األطفال يف جميع أنظمة املنظمة، وعملياتها، وعملياتها التشغيلية؛ من أجل ضامن أن املنظمة آمنة لألطفال.

إن هذا املعيار يساعد املنظامت يف اتخاذ الخطوات الالزمة لدمج املتطلبات الخاصة بالحامية، والتأكد من أن تلك الخطوات واألفعال مهمة عىل الصعيد 

العاملي ومالمئة عىل الصعيد املحيل.

كيفية تحقيق املعيار

فكر بطريقة عاملية، وترصف بطريقة محلية: وضع التدابري يف السياقات املحلية

يجب دمج التدابري الخاصة بحامية األطفال ضمن أنظمة املنظمة وعملياتها عىل كال السياقني املحيل والخاص بالدولة. يجب أن تكون التدابري مالمئة 

للسياق املحيل، إال أنها تلتزم باملعايري العاملية واإلقليمية يف الوقت نفسه.

قد يختلف تعريف »األطفال« و«اإلساءة إىل األطفال« حسب الفهم الوطني والثقايف، إال أن املنظامت تحتاج إىل أن تكون واضحة بأن تعريف »األطفال« 

يعني أي شخص يقل عمره عن 18 عاماً، وأن »اإلساءة« هي مجموعة السلوكيات التي تسبب الرضر لألطفال، سواًء كانت مقصودة أو غري مقصودة.

يجب القيام باستشارات مع املوظفني يف املنظمة من أجل تقديم التوجيه الواضح حول هذه القضايا وطرق االستجابة يف حال ظهور أي مخاوف. كام 

يجب أن تكون تدابري حامية األطفال حساسًة للثقافة املحلية، ولكن املسألة الخاصة بتعريف الطفل وما يشكل اإلساءة منصوٌص عليها بشكل واضح يف 

املعايري العاملية واإلقليمية وأطر العمل، ويجب تطبيقها يف جميع األماكن.

قد تختلف األنظمة والعمليات التنظيمية الخاصة بتشغيل أعامل املنظمة عرب املكاتب واملناطق والدول. يجب تقييم املخاطر املتعلقة بها يف كل موقع، 

وتطوير االسرتاتيجيات من أجل دمج حامية الطفل حيثام كان ذلك مالمئاً.

كام تحتاج املنظامت إىل التحضري التخاذ اإلجراءات عىل املستوى املحيل يف حال ظهور أي مخاوف. وبالتايل، فإنها تحتاج إىل امتالك املعلومات املتعلقة 

بالخدمات املحلية، والسلطات التي يجب رفع التقارير إليها، واملنظامت التي تعمل محلياً، والتي ميكن ألي منها تقديم الدعم عند الحاجة.
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قامئة التحقق الخاصة باملعلومات واملوارد املحلية

املوارد القانونية

معلومات االتصال بالجهات الحكومية أو املنظامت التي متتلك سلطة دستورية لحامية األطفال.	 

ملخص بالتشيعات التي تضمن مصلحة األطفال وحاميتهم ووقايتهم.	 

االتفاقيات الدولية التي وقعتها الدولة أو صادقت عليها )مثل اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل(.	 

تحليل موجز ملضامني التشيعات وإنفاذها بقدر ما هو معلوم.	 

وضع الشطة املحلية من حيث التحقيق يف االنتهاكات الجنائية ضد األطفال، واحتاملية املالحقة القضائية ملثل هذه الجنايات.	 

سن الرشد القانوين يف الدولة، والتشيعات التي تغطي ذلك.	 

املنظامت األخرى: الخدمات الصحية، واملنظامت غري الحكومية، واملنتديات الداخلية للمنظامت

قد يتم الوصول إىل التفاصيل الخاصة بالصحة وغريها من الخدمات باعتبارها جزءاً من االستجابة للضحية.	 

التفاصيل الخاصة باملنظامت غري الحكومية وغريها من املنظامت، والكيانات ذات الصلة والشبكات املهنية، مبا يف ذلك من ترتيبات 	 

محلية مشرتكة للتعامل مع قضايا حامية األطفال، وفريوس نقص املناعة البشية، ومراكز النساء/ اللجوء أو املساكن اآلمنة.

تأسيس قنوات اتصال مع املؤسسات األكادميية التي تعمل يف ميدان حقوق الطفل.	 

تحديد املنظامت غري الحكومية واملنظامت غري الحكومية الدولية وغريها من املنظامت التي تعمل يف ميدان حامية الطفل و/أو 	 

حقوقه، أو يف برامج اإلغاثة التي تؤثر يف األطفال، وتأسيس قنوات اتصال معها.

املجتمع املحيل

املعلومات الخاصة بجميع أشكال السلوك املُشاَهد يف املنطقة املحلية، والذي قد يسبب الرضر لألطفال.	 

تحديد املامرسات املرضّة وتوثيقها، مثل: الزواج املبكر، وختان اإلناث.	 

التفاصيل الخاصة بالعدالة غري الرسمية/ املجتمعية، وآليات الحامية، وطرق القيام بذلك.	 

جمع املعلومات الخاصة باملوارد املجتمعية، مثل: مجموعات املنارصة املحلية، أو املجموعات الدينية أو املجتمعية، أو أنشطة 	 

األطفال املنظمة، والتي ميكن أن تدعم العمل عىل حامية األطفال.
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تقييم املخاطر وتخفيفها

أصبحت املخاطر وطرق تجنبها جزءاً أساسياً من اسرتاتيجيات العمل يف كثري من املنظامت. كلام تحدثنا أكرث عن إدراك هذه املخاطر كان بإمكاننا أن 

نفكر يف طرق الوقاية من حدوثها.

يتضمن تقييم املخاطر سبع مراحل:

تأسيس السياق والنطاق واملكان الخاص مبنظمتك.	 

تحديد األثر املحتمل ملنظمتك عىل األطفال أو تواصلها معهم.	 

تحديد املخاطر املحتملة التي ميكن أن تنجم عن هذا األثر أو التواصل، وتحليل هذه املخاطر.	 

تقييم املخاطر فيام يتعلق باحتاملية حدوثها، ومدى جدية األثر وخطورته عىل األطفال.	 

تنفيذ االسرتاتيجيات للتقليل من املخاطر والوقاية منها.	 

مراجعة املخاطر والتدابري الوقائية وتنقيحها.	 

التواصل واالستشارة.	 

السياق والنطاق واملكان: األسئلة التي يجب طرحها

هل تقع منظمتك يف أماكن تسود فيها اإلساءة إىل األطفال؟	 

هل تقع منظمتك يف أماكن ذات قوانني وسلطات ضعيفة من حيث االستجابة إىل اإلساءة إىل األطفال؟	 

األثر عىل األطفال أو التواصل معهم: األسئلة التي يجب طرحها

هل تتضمن املنظمة العمل مع األطفال؟	 

هل ملنظمتك أثٌر عىل املجتمعات املحلية واألطفال؟	 

هل تتيح منظمتك للموظفني والشكاء التواصل مع األطفال؟	 
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التعرف عىل املخاطر وتقييمها

منظمتك

طبيعة العمل

مواقع العمليات

مناطق الخطورة

املخاطر املحتملة

الخدماتاملشاركونالرشكاءاملوظفون
تكنولوجيا 
املعلومات 
واالتصاالت

الحصول 
عىل التمويل 

والدخل

1

كيف تقوم بتوظيف 

املوظفني؟

2

هل تقوم بالتدقيق 

يف خلفية املوظفني 

وتفّحصها من خالل 

املعرّفني وسجالت 

الشطة؟

3

ما مستوى التواصل 

والتفاعل مع األطفال 

يف منظمتك بالنسبة 

إىل املوظفني؟

4

هل يوجد معدل 

دوران عاٍل بني 

املوظفني؟

5

هل لديك موظفون 

مؤقتون أو متطوعون؟

 6

هل يحصل جميع 

املوظفني عىل تدريب 

تعريفي/ مخترص حول 

حامية األطفال؟

 1

ما هو أثر رشكائك عىل 

األطفال أو ما مدى 

تواصلهم معهم؟

 2

أين تقع مقرات 

رشكائك؟

 3

ما املخاطر التي ميكن 

أن متثلها منظامتهم 

بالنسبة إىل األطفال؟

 4

هل تتوافر لديهم 

سياساتهم الخاصة أم 

أنهم يعملون وفَق 

سياساتك؟

1

من هم مشاركوك 

وما مستوى التواصل 

أو التفاعل املتاح لهم 

مع األطفال وما نوعه 

)مثل: االستشاريني، 

واملتعاقدين، ومقدمي 

الخدمات(؟

 2

كيف أرُشكوا بالعمل 

مع منظمتك؟

 1

ما الخدمات التي 

تقدمها والتي 

تستهدف األطفال 

واألرس؟

 2

كيف تم تصميم هذه 

الخدمات؟

 3

ما هي االعتبارات 

التي متت مراعاتها 

بالنسبة إىل األطفال 

الذين يحصلون عىل 

الخدمات؟

 4

هل راعيت 

االحتياجات املختلفة 

لألطفال - األوالد/ 

البنات؟

 5

من الذي يقدم هذه 

الخدمات؟

 1

ما الصور واملعلومات 

الخاصة باألطفال التي 

تستخدمها منظمتك؟

 2

كيف يتم تخزين هذه 

املعلومات وعرضها، 

وملن؟

 3

ما تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت 

التي توظفها منظمتك، 

وملن؟

 4

كيف تتم إدارة 

استخدام تكنولوجيا 

املعلومات 

واالتصاالت؟

 5

هل تسمح ملوظفيك 

أن يشريوا إىل منظمتك 

يف وسائل اإلعالم 

االجتامعي الشخصية 

الخاصة بهم؟

 1

كيف تقوم بجمع 

التمويل أو بضامن 

الدخل؟

 2

هل يتم إرشاك 

األطفال بذلك بأي 

طريقة؟
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تنفيذ االسرتاتيجيات للوقاية من املخاطر والتقليل منها ما أمكن

ميكن للمنظمة أن تتخذ خطوات متنوعة لتشجيع ثقافة األمان يف عملها، وأماكن عملها، والوقاية من مخاطر وقوع الرضر عىل األطفال أو التقليل منها. 

هناك خطوات عليك اتخاذها عندما تدمج التدابري الخاصة بحامية األطفال يف املنظمة من أجل التعامل مع املخاطر والتخفيف منها. عليك تضمني تلك 

الخطوات يف النواحي التالية:

الثقافة التنظيمية: رمبا تحتاج إىل إحداث التغيريات يف ثقافة املنظمة؛ بحيث تُعترب حامية األطفال مهمة وذات صلة بالنسبة إىل املنظمة، وبحيث 	 

يكون هناك انفتاح وشفافية بشأن التدابري الخاصة بذلك، وطرق التعامل مع املخاوف والوقائع. يتم تحديد الثقافة التنظيمية من خالل مجموعة 

من العوامل، مبا يف ذلك أسلوب اإلدارة والقيادة، والرتكيز عىل العمل، واملكان الذي تقع فيه املنظمة يف بعض الحاالت.

األدوار واملسؤوليات: ستكون هنالك حاجة إىل إجراء بعض التغيريات يف األدوار واملسؤوليات املوجودة بالفعل، وذلك من أجل ضامن أن 	 

املسؤوليات مبينة بوضوح للموظفني ذوي األدوار املحددة الخاصة بالحامية، كام قد تكون هنالك حاجة إىل إدراج أدوار جديدة )انظر املعيار الثاين 

الذي يغطي هذا املوضوع(.

السياسات واإلجراءات: ستكون هنالك حاجة إىل تكييف السياسات واإلجراءات املوجودة بالفعل من أجل دمج حامية الطفل، مبا يف ذلك سياستك 	 

وإجراءاتك الخاصة بالتوظيف واالختيار، ومدونة السلوك الخاصة باملوظفني. رمبا تحتاج إىل تقديم بعض السياسات واإلجراءات الجديدة، مثل 

سياسة إطالق صافرة اإلنذار لدعم املوظفني الذين يعربون عن املخاوف.

األنظمة والعمليات: ستكون هناك حاجة إىل تكييف األنظمة والعمليات املوجودة بالفعل، مثل: أنظمة تقييم املخاطر وضامن الجودة، عمليات 	 

تصميم الربامج واملشاريع وتنفيذها، وعمليات تقديم التقارير ربع السنوية أو السنوية. كام يجب تطوير أنظمة وعمليات جديدة أيضاً، مثل 

عمليات اإلبالغ عن املخاوف املشكوك بها أو الفعلية بشأن األطفال.

بناء القدرات: ستكون هنالك حاجة إىل مجموعة من املبادرات لبناء القدرات، وذلك لتوفري املعلومات للموظفني واملشاركني وتثقيفهم مبسؤولياتهم 	 

والتزاماتهم الخاصة بحامية األطفال. كام يجب أن يكون ذلك مالمئاً ملنظمتك. يبني املعيار الثاين األمور املطلوبة لبناء القدرات لدى موظفيك 

ومشاركيك.

يوفر الجدول التايل مثاالً عىل تقييٍم كامل للمخاطر.

تعريف مستوى الداللة الخاص باملخاطر

تزداد احتامالت حدوث املخاطر، ولها أثر قوي عىل الطفل. مرتفع 

إما تزداد احتامالت حدوث املخاطر، أو تكون ذات أثر قوي عىل الطفل. متوسط 

تكون املخاطر أقل احتامالً وذات أثر أقّل عىل الطفل. منخفض 
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نواحي 

الخطورة

السياق 

والنطاق 

واملكان

التواصل 

مع 

األطفال

املوظفون

عوامل الخطورة

 الربامج التي تقع يف مناطق 

تسود فيها اإلساءة إىل األطفال.

 مل تقم املنظمة بإجراء تقييم 

للموقف لفهم السياق.

 مستويات التواصل مع األطفال 

 مرتفعة يف الربامج، وكثرياً ما 

تكون مع أحد املوظفني فقط.

 ال توجد طريقة للحصول عىل 

 التغذية الراجعة من األطفال 

واملجتمع املحيل.

العملية غري الرسمية يف توظيف 

املوظفني، من دون التحقق من 

املعرفني. 

 عدم كتابة السياسات واإلجراءات، 

 أو عدم تنفيذها، وبالتايل فإن 

املوظفون ال يفهمون املسؤوليات.

االفتقار إىل التعريف بالعمل/ التدريب، 

وبالتايل فإن املوظفني ال يكونون واعني، 

أو مدربني، أو يخضعون لإلرشاف.

مستوى داللة 

الخطورة

متوسط

مرتفع

متوسط

متوسط

مرتفع

مرتفع

مرتفع

اسرتاتيجية التخفيف

األنظمة والعمليات 

)مراجعة العمليات الحالية من أجل 

إدراج البحث حول الخلفية الخاصة 

باملنطقة التي يقع فيها الربنامج(

األنظمة والعمليات 

)مراجعة دورة الربنامج الحالية 

لتضمني األمان(

األدوار واملسؤوليات 

)تغيري يف الدور الحايل أو إضافة 

موظفني جدد(

الثقافة التنظيمية 

)تقوية ثقافة االنفتاح(

األدوار واملسؤوليات

)إحداث تغيري يف األدوار املوجودة بالفعل، 

وتخصيص املزيد من الوقت لحجم العمل(

السياسات واإلجراءات 

 )تغيري السياسات/ 

اإلجراءات الراهنة(

بناء القدرات

األدوار واملسؤوليات 

 )تغيري األدوار املوجودة أو 

إضافة أخرى جديدة(

السياسات واإلجراءات

بناء القدرات

اسرتاتيجية التخفيف

األفعال التي يجب تنفيذها

إجراء األبحاث حول طبيعة 

اإلساءة إىل األطفال ونطاقها يف 

املنطقة التي يقع فيها الربنامج.

دمج األمان يف تحليل املوقف 

الذي يتم إجراؤه للربامج 

واملشاريع، وتصميم الربامج 

واملشاريع مع أخذ األمان باالعتبار.

تعيني عدد إضايف من املوظفني 

لاللتقاء باألطفال عىل نحو منتظم. 

إدراج مسؤولية الحصول عىل 

التغذية الراجعة ضمن أدوار 

املوظفني يف املشوع.

مراجعة سياسات وإجراءات 

التوظيف.

التأكد من وجود املعرفني.

تدريب املوارد البشية/ اإلدارة.

تحديد مسؤوليات املوظف الذي 

يعمل كشخص محوري.

كتابة السياسة.

تطوير خطة التنفيذ.

 

تطوير خطة بناء القدرات 

للموظفني وتنفيذها. 
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نواحي 

الخطورة

الرشكاء

املشاركون

الخدمات

تكنولوجيا 

املعلومات 

واالتصاالت

الحصول 

عىل 

التمويل

عوامل الخطورة

ال توجد اتفاقيات موقعة مع الشكاء.

تقييم املخاطر املتعلقة بالشكاء 

يتضمن الشؤون املالية، ولكنه ال 

يتضمن حامية األطفال.

الشيك منظمٌة صغرية من دون 

أي موارد لتنفيذ التدابري  الخاصة 

بحامية األطفال.

 املنظمة يدعمها أفراد مانحون 

مل يتم التحقق من خلفياتهم.

ال يتم إدارة أنشطة األطفال أو 

اإلرشاف عليها بشكل مالئم.

يقع املشوع يف مكان منعزل وبعيد 

عن املجتمع املحيل. 

ال توجد سياسة لتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت، وأجهزة 

الحاسوب يف املكتب يتم تفقدها 

بشكل غري منتظم.

ال يتم طلب اإلذن للحصول عىل 

الصور أو القصص.

مستوى داللة 

الخطورة

مرتفع

مرتفع

متوسط

متوسط

مرتفع

مرتفع

متوسط

متوسط

متوسط

اسرتاتيجية التخفيف

األنظمة والعمليات

)تغيريها إىل اتفاقيات حالية للشاكة(

كام ورد أعاله.

كام ورد أعاله.

األنظمة والعمليات

)تغيريها إىل النظام الحايل إلدارة 

املانحني(

السياسات واإلجراءات

)املزيد من اإلجراءات(

األنظمة والعمليات

)تغيريها لتنفيذ املرحلة يف دورة 

املشوع(

السياسات واإلجراءات

األنظمة والعمليات

السياسات واإلجراءات

األنظمة والعمليات

األفعال التي يجب تنفيذها

إدراج اتفاقيات الشاكة التي 

تتضمن تدابري حامية األطفال.

 

كام ورد أعاله.

إدراج بند حول التمويل لحامية 

األطفال يف اتفاقية الشاكة.

إدراج املزيد من الحامية إلدارة 

املانحني.

زيارات املانحني تتم تحت اإلرشاف 

يف جميع األوقات. 

تطوير اإلرشادات وتنفيذها من 

أجل اإلرشاف عىل األطفال.

)تصميم موقع جديد بديل مع 

األطفال واملجتمع املحيل(.

تطوير سياسة لتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت.

التفقد الدوري الستخدام أجهزة 

الحاسوب والحواسيب املحمولة 

يف املكتب.

تقديم دليل إرشادي للتواصل/ 

جمع التربعات حول حامية 

الطفل. 

تقديم آليات لطلب الحصول عىل 

اإلذن للصور والقصص. 
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التدقيق الذايت

ميكنك استخدام أدوات التدقيق الذايت لتقييم مدى الجودة يف دمج التدابري الخاصة بحامية األطفال يف منظمتك. ميكن استخدام هذه األداة يف مراحل 

مختلفة من تنفيذ التدابري ورصدها؛ بحيث تتحقق من أنك تقوم بالتحسينات الالزمة.

أداة التدقيق الذايت ملنظمة ‘الحفاظ عىل األطفال آمنني’

إن أداة التدقيق الذايت طريقة رائعة لقياس مدى تلبية منظمتك للمعايري الخاصة لجعل األطفال آمنني، واملواضع التي تحتاج إىل تحسني.

إن الفكرة مبنية عىل عمل جورج فرينافا مع منتدى حول األطفال والعنف، كان قد أقامه املجلس الوطني لألطفال سابقاً. وبعد الحصول عىل اإلذن من 

 )National Society for the Prevention of Cruelty to Children - NSPCC( فرينافا، فقد تبنت الجمعية املحلية للوقاية من القسوة نحو األطفال

املادة التي أعدها فرينافا الستخدامها كأداة للتدقيق، وقد وضعتها منظمة ‘الحفاظ عىل األطفال آمنني’ ضمن معايريها الخاصة بحامية األطفال. 

اقرأ العبارات التالية، وقرر مدى تطبيق كل معيار من املعايري يف منظمتك، وذلك بتقديره عىل النحو التايل:

ج. غري مطبق ب. يتم العمل عليه   أ. ُمطبّق  

اخرت اإلجابة )أ( أو )ب( أو )ج( بوضع إشارة صح )√( عند املربع املناسب:

ج ب  أ  املعيار األول: السياسة 

توجد لدى املنظمة سياسة مكتوبة لحامية األطفال، وقد وافقت عليها الكيانات اإلدارية ذات الصلة، كام 

يجب عىل جميع املوظفني واملشاركني )مبن فيهم الشكاء( االلتزام بها.

تم استخدام اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل، وغريها من االتفاقيات واإلرشادات التي تخص األطفال، 

لتقديم املعلومات إلعداد سياسية املنظمة.

متت كتابة السياسة بطريقة واضحة وسهلة الفهم، كام تم تعميمها والرتويج لها وتوزيعها بشكل واسع 

لجميع األطراف املعنية، مبن فيهم األطفال.

السياسة واضحة يف اإلشارة إىل أن جميع األطفال لهم الحق يف الحامية، وأن بعض األطفال يواجهون 

مخاوف وصعوبات معينة يف طلب املساعدة؛ وذلك بسبب العرق، أو الجندر، أو العمر، أو الدين، أو 

اإلعاقة.

تتناول السياسة قضايا حامية األطفال من الرضر عن طريق الوقاية من إساءة الترصف من قبل املوظفني 

واملشاركني وغريهم، وحاميتهم من املامرسة املهنية السيئة، ومن أنشطة العمليات التشغيلية التي تقوم بها 

املنظمة والتي قد ترض باألطفال أو تعرضهم للخطر نتيجة سوء التصميم و/أو التنفيذ عىل سبيل املثال.

توضح املنظمة أن املسؤولية املطلقة لضامن أمان األطفال تقع عىل عاتق التنفيذيني األساسيني )املديرين 

التنفيذيني( واملديرين.
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ج ب  أ  املعيار الثاين: األشخاص 

توجد إرشادات مكتوبة للسلوك )مدونة السلوك( تقدم اإلرشاد بشأن املعايري املالمئة/ املتوقعة 

للسلوك نحو األطفال، ولسلوك األطفال نحو األطفال اآلخرين.

تتضمن عملية التوظيف إجراءات قوية للتحقق من أجل حامية األطفال. كام أن إعالنات التوظيف 

واملقابالت والعقود الخاصة بذلك تبني جميعها التزاماً بحامية الطفل.

املنظمة منفتحة وواعية عندما يتعلق األمر بشؤون حامية الطفل، بحيث ميكن التعرف عىل مثل 

هذه األمور بسهولة وطرحها ومناقشتها. ويحصل جميع املوظفني واملتطوعني واملشاركني عىل تدريٍب 

حول حامية األطفال.

يدرك األطفال حقوقهم يف األمان من التعرض لإلساءة، ويحصلون عىل النصح والدعم للحفاظ عىل 

أنفسهم آمنني، مبا يف ذلك تقديم املعلومات لألطفال واألهايل/ الراعني بشأن األماكن التي ميكن 

الذهاب إليها طلباً للمساعدة.

تقوم املنظمة بتعيني أشخاص أساسيني يف مستويات مختلفة )من ضمنها املستوى اإلداري( 

كـ«أشخاص محوريني« مبسؤوليات واضحة ومحددة، وذلك ملنارصة حامية األطفال ودعمها والتواصل 

بشأنها، وللقيام بالعمليات الخاصة بسياسة حامية الطفل بشكل فاعل.

املنظامت الشيكة مطالبة بتطوير الحد األدىن من التدابري الخاصة بحامية األطفال مبا يتالءم مع 

منظامتهم، ومدعومة يف ذلك.
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ج ب  أ  املعيار الثالث: اإلجراءات 

تتطلب املنظمة القيام بتامرين رسم الخرائط املحلية لتحليل املصلحة القانونية واالجتامعية 

واتفاقيات حامية الطفل يف السياق الذي تعمل فيه.

توجد عملية مالمئة لإلبالغ عن وقائع وحوادث حامية الطفل واالستجابة لها، بحيث تتوافق مع 

األنظمة املحلية للتعامل مع وقائع اإلساءة إىل األطفال )كام تم تحديدها يف مترين رسم الخرائط(.

تم إدراج تحديد املخاطر الخاصة بحامية األطفال والتخفيف منها ضمن إجراءات تقييم املخاطر عىل 

جميع املستويات، وذلك بدءاً من تحديد مخاطر العمل التنظيمي إىل املشاركة يف األنشطة أو إحداث 

أثٍر عىل األطفال.

توفري املوارد البشية واملالية املالمئة لدعم تطوير التدابري الخاصة بحامية الطفل وتنفيذها.

توجد إجراءات واضحة تقدم اإلرشاد خطوًة بخطوة بشأن طريقة اإلبالغ بشكل آمن، واملرتبطة 

بسياسات وإجراءات التأديب الخاصة باملنظمة.

حامية الطفل مدمجة مع العمليات واألنظمة الخاصة بالعمل )التخطيط االسرتاتيجي، إعداد امليزانية، 

التوظيف، إدارة دورة الربنامج، إدارة األداء، املشرتيات... إلخ( وتُدار ضمنها بشكل نَِشط؛ وذلك 

لضامن أن حامية األطفال واضحة يف الصورة يف جميع النواحي األساسية للعمليات التشغيلية.
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ج ب  أ  املعيار الرابع: املسؤولية 

توجد ترتيبات لرصد االمتثال لسياسات وإجراءات حامية الطفل وتنفيذها، وذلك من خالل التدابري 

املحددة و/أو الدمج يف األنظمة املوجودة بالفعل لضامن الجودة، وإدارة املخاطر، والتدقيق، والرصد 

واملراجعة.

يوجد نظام إلعداد التقارير بشكل دوري للملتقيات اإلدارية األساسية، مبا يف ذلك املستويات اإلدارية 

العليا، من أجل تتبُّع التقدم واألداء فيام يتعلق بحامية األطفال، ويشمل ذلك معلومات املسائل 

والقضايا الخاصة بحامية األطفال.

تقوم الكيانات الخارجية أو املستقلة، كمجلس األمناء مثالً، باإلرشاف عىل اللجان التي ترصد األداء يف 

ل املسؤولية لكبار املديرين التنفيذيني فيام يتعلق بحامية األطفال. هذه الناحية، وتحمِّ

توجد فرص للتعلم من خربات الحاالت العملية، وذلك لتقديم التغذية الراجعة ألغراض التطوير 

التنظيمي.

تتم مراجعة السياسات واملامرسات عىل فرتات دورية منتظمة، ويتم تقييمها رسمياً كل 3 سنوات.

يتم تقديم تقرير بالتقدم واألداء والدروس املستفادة إىل األطراف املعنية األساسية )امللتقيات اإلدارية 

والكيانات الخارجية أو املستقلة حيث يلزم(، ويتم إدراجه ضمن التقارير السنوية للمنظمة.

ث
ثال

 ال
ار

عي
امل



36  معايري حامية األطفال  املعيار الثالث: اإلجراءات

شبكة التدقيق الذايت

عندما تنتهي من حّل أداة التدقيق الذايت، انقل إجاباتك إىل الشبكة باستخدام ثالثة أقالٍم مختلفة األلوان، أو باستخدام ثالث درجات مختلفة من 

التظليل. ستساعدك شبكة التدقيق الذايت يف إعداد رسم توضيحي ملنظمتك، بحيث يبني مستوى الجودة يف أداء منظمتك من حيث الحفاظ عىل األطفال 

آمنني، واملواضع التي تحتاج فيها إىل اتخاذ املزيد من اإلجراءات. قم باستخدام لون مختلف أو درجة تظليل مختلفة لكل من )أ( و)ب( و)ج(.

إن الشبكة توضح املرحلة التي وصلت إليها املنظمة يف حامية األطفال بطريقة مرئية، وتبني املناطق التي تحتاج إىل املزيد من العمل. يرجى مالحظة أنه 

ال يوجد هرم مقصود للتقدم من 1 إىل 6، بل إن الهدف من هذا التمرين هو الكشف عن أي فجوات يف معايري حامية األطفال.

املعيار الثاين: األشخاص املعيار األول: السياسة         

املعيار الرابع: املسؤولية املعيار الثالث: اإلجراءات       

أ. ُمطبّق       

ب. يتم العمل عليه       

ج. غري مطبق       
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عمليات اإلبالغ ورفع التقارير

يجب عىل جميع املوظفني واملشاركني أن يكونوا يقظني للدالئل التي قد تشري إىل أن طفالً أو يافعاً يحتاج إىل املساعدة. ميكن أن يكون اتخاذ قرار باإلبالغ 

مسؤوليًة صعبة جداً. كام ينبغي أن تكون اإلجراءات متاحة بشكل واسع للتأكد من وضوح الخطوات التي يجب اتباعها فيام يتعلق بحامية األطفال 

وغريهم من الشهود، بحيث يكون ذلك واضحاً للجميع. تتمثل املرحلة األوىل يف اتخاذ قرار بشأن طبيعة املخاوف من حيث كونها إما داخلية ضمن 

املؤسسة أو ترتبط مبوقف خارجي.

عندما تنتبه إىل ما ميكن أن يثري القلق بشأن حامية األطفال، ترصف:

ترصف بناًء عىل مخاوفك، وتحدث عنها ولو كنت تشك يف األمر.

ركز عىل الطفل: إن حامية األطفال هي االعتبار األكرث أهمية.

الوقت مهم: تأكد من االستجابة السيعة والفاعلة والسية واملالمئة للمسائل التي تتعلق بحامية األطفال.

Plan International, Child Protection Policy Reporting and Responding to Child Protection Issues in Plan :مقتبس من

إن جميع اإلجراءات املحلية الخاصة باإلبالغ ورفع التقارير تحتاج إىل التطوير وإىل االتفاق عليها مع املجتمع املحيل واملوظفني املحليني. إذا مل يطمنئ 

املجتمع أو املوظفون إىل آلية الشكوى ورفع التقارير أو مل يكونوا واثقني بشأنها، فلن يقوموا باستخدامها. فكر يف العوائق األخرى التي تقف أمام 

املوظفني أو األطفال أو املجتمعات املحلية من حيث اإلبالغ عن اإلساءة، والطرق التي ميكن أن تساعدهم يف التغلب عليها باستخدام اإلجراءات املناسبة.

واملبدأ اإلرشادي هنا يتمثل يف أن أمان األطفال هو االعتبار األكرث أهمية. يجب التعامل بجدية مع أي ادعاء أو قلق يتعلق بتعرض طفٍل ما إىل اإلساءة. 

ولهذا السبب، من املهم للشخص الذي يطرح أحد املخاوف أن يتبع اإلجراءات الخاصة باإلبالغ. يجب إيالء أهمية خاصة للخصوصية والسية، ومشاركة 

املعلومات مع األشخاص املناسبني.
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فيام ييل مثال عىل أحد اإلجراءات املتبعة لإلبالغ، وميكن تكييفه الستخدام املنظامت املختلفة:

إثارة املخاوف أو تقديم شكوى

تقديم التقرير للشخص املعني

هل تتعلق املخاوف بسلوك أحد 

املوظفني أو املشاركني أو الرشكاء؟

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

هل يجب اإلبالغ عن املخاوف إىل 

السلطات املحلية/ الوطنية؟

إبالغ السلطات

تطبيق إجراءات الحامية الداخلية

متابعة اإلجراءات التي تقوم بها 

السلطات

اتخاذ قرار بشأن القيام باستجابة 

إضافية، وتسجيل الحالة، واتخاذ 

اإلجراءات
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هل تتعلق الشكوى باإلساءة خارج 

نطاق املنظمة؟

هل تتعلق املخاوف بالطريقة التي 

تقوم بها املنظمة بعملها؟

هل يجب اإلبالغ عن املخاوف إىل 

السلطات املحلية/ الوطنية؟

إبالغ السلطات
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كام يجب أن تشمل إجراءات اإلبالغ تلك البالغات التي يقدمها األطفال واملجتمعات املحلية؛ إذ يجب أن تكون هنالك إجراءات متفق عليها لتقديم 

الشكاوى، وأن ترتبط باإلجراءات الداخلية للمنظمة. فيام ييل بعض األمثلة عىل اآلليات التي ميكن أن يستخدمها األطفال واملجتمعات املحلية لإلبالغ عن 

املخاوف والوقائع:

تخصيص موظفني لحامية األطفال، ممن يتمتعون بثقة األطفال واملجتمعات املحلية، وممن يُعرّفون بأنهم األشخاص الذين ميكن اللجوء إليهم 	 

لتقديم أي بالغ أو شكوى. كام ميكن أن يقوم هؤالء املوظفني بإجراء زيارات للرصد يف املجتمعات املحلية، حيث يطرحون أسئلًة حول اإلساءة 

تحديداً.

صناديق الشكوى: يجب أن توضع هذه الصناديق يف أماكن يرتاح األطفال وأفراد املجتمع املحيل الستخدامها، حيث ميكنهم وضع شكواهم بشكل 	 

يتسم بالخصوصية والسية. إذا كنت تشجع تقديم الشكاوى بشكل مجهول الهوية، تذكر أنه سيكون من الصعب متابعة مثل هذه الشكاوى من 

دون الحصول عىل التفاصيل، األمر الذي قد يعرض األطفال للمزيد من الخطر.

خطوط املساعدة: إن عقد رشاكة مع املنظامت التي تقدم خطوط املساعدة عرب الهاتف يعني أنك تستطيع تقديم هذه الخدمة لألطفال 	 

واملجتمعات املحلية التي تعمل فيها، رشيطة أن تكون قد قيّمت هذه الخطوط من حيث األمان والفاعلية. يجب االتفاق مع خطوط املساعدة يف 

رشاكتها مع املنظمة عىل تقديم البالغ إىل املنظمة وإىل السلطات املحلية أيضاً.

آليات حامية الطفل املبنية عىل املجتمع: يجب أن تعمل هذه اآلليات بطريقة جيدة، ويكون ذلك بأفضل صورة عندما تدعمه السلطات أو 	 

املنظامت املحلية املتخصصة يف حامية الطفل. وينبغي التوّسع يف نطاق الوظائف الخاصة بهذه اآلليات بحيث تتضمن تلقي البالغات الخاصة 

بالواقائع التي تتضمن املنظمة، وتقديم البالغ للمنظمة وإىل السلطات املحلية أيضاً.

طرق تقديم الدليل

سجالت املخاطر التي تتضمن تسجيل تقييامت املخاطر واسرتاتيجيات التخفيف.	 

املعلومات الناجمة عن رسم الخرائط املحلية.	 

املخططات االنسيابية الخاصة بالبالغات املقدمة للمكاتب والشكاء.	 

ما يجب فعله وما ال يجب فعله للمعيار الثالث
كن واضحاً بشأن »مناطق سيطرتك« ومسؤولياتك، واعمل عىل التخفيف من املخاطر التي لك يٌد عليها.	 

ال تظن بأنك ستمنع جميع اإلساءات املمكنة، إن الطريقة التي تستجيب بها لإلساءة مهمة بأهمية الوقاية منها.	 

تنبَّ اسرتاتيجيًة للتطوير املستمر، وال تظّن بأن كل يشء سيكون مرتباً عىل النحو املالئم بني يوم وليلة.	 

اعمل مع املنظامت األخرى التي ميكنها أن تدعم تدابري الحامية الخاصة بك، وال تحاول أن تقوم بذلك وحدك.	 

تأكد من توفري األمان والدعم لألطفال خالل هذه العملية كاملة.	 
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املعيار الرابع: املسؤولية

تقوم املنظمة برصد تدابري الحامية الخاصة بها 
ومراجعتها.

يخضع تنفيذ السياسات واإلجراءات الخاصة بحامية األطفال للرصد بشكل دوري.	 

يتم إعداد تقرير حول التقدم واألداء والدروس املستفادة، وتقدميه لألطراف املعنية األساسية )امللتقيات اإلدارية والكيانات الخارجية أو املستقلة 	 

حيثام يلزم( وتضمينه يف التقارير السنوية للمنظمة.

التعلم من الخربات العملية للحاالت، والتي تقدم املعلومات الرضورية إلعداد النسخ املراجعة للسياسة، وإدخال التغيريات إىل التدابري الخاصة 	 

بحامية األطفال.

تتم مراجعة السياسات واملامرسات عىل فرتات فاصلة منتظمة، ويتم تقييمها رسمياً من قبل مقيّم/ مدقق خارجي كّل ثالث سنوات.	 

تقدمت منظمتك مبناقصة لتمويل مشوٍع كبري الحجم. من بني رشوط املمول أن تكون املنظمة ذات تدابري فاعلة يف حامية األطفال، مع 

تقديم نسخة من أحدث تقارير التدقيق الداخيل الخاصة باملنظمة لتدابري حامية األطفال.

مل تقم بإجراء مراجعة داخلية شاملة، ولكنك تعرف أن هنالك عدداً من املخاوف التي أثريت يف منظمتك بهذا الشأن.

يساعد املعيار الرابع من معايري منظمة ‘الحفاظ عىل األطفال آمنني’ يف تقديم الدليل الصحيح.

مالحظات إرشادية
ما هو املعيار؟

توجد لدى املنظمة تدابرٌي وآليات خاصة ملراقبة تدابري الحامية ومراجعتها، ولضامن املسؤولية عن النقاط اإليجابية والسلبية املتعلقة بحامية األطفال.

ملاذا يجب عىل املنظامت أن تحقق هذا املعيار؟

كام هو حال الوظائف التنظيمية األخرى، من املهم قياس األداء املتعلق بحامية األطفال ملعرفة إن كانت التدابري والجهود املبذولة ناجحة، وملعرفة:

أين نحن اآلن؟	 

أين نريد أن نكون؟	 

ما الفرق؟ وملاذا؟	 
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إن الرصد النشط يتضمن الفحص بشكل دوري منتظم من أجل ضامن تطبيق املعايري وفاعلية تدابري الحامية، وذلك قبل أن تسري األمور عىل نحو خاطئ. 

ميكن القيام بذلك بعدة طرق، منها إجراء مسح للموظفني واملشاركني حول طريقة تحقيق املعايري، ومدى فاعليتها، وما الذي يحتاج إىل تحسني.

بعد حدوث إخفاقاٍت قريبة أو عند سري األمور بشكل خاطئ، فعىل رصد رّد الفعل أن يتضمن التعلم من األخطاء. إن إدارة الحاالت بشكل جيد ميكن أن 

توفر استبصارات قيّمة ألسباب حدوث اإلساءة، وإن كان بإمكان املنظمة أن تقوم بأي يشء ملنع حدوثها.

طريقة تحقيق املعيار

إذا قمَت بدمج حامية الطفل يف أنظمة منظمتك وعملياتها، فسيكون إعداد تقرير دوري حول فاعلية هذه التدابري أمراً بسيطاً نسبياً، وذلك ضمن 

إعداد التقارير الدورية املتعلقة بأداء املنظمة. يجب أن يركز إعداد التقارير فقط عىل عدد الحاالت التي نهت إىل علمك أو تم التعامل معها، ويجب أن 

تتضمن طريقة عمل األنظمة والعمليات الخاصة بك للوقاية من مخاطر اإلساءة. لذا، فمن الجيد أن تبدأ بسجل املخاطر الخاصة باملنظمة. أبِق ببالك أن 

املنظامت تعتقد بأن هنالك قصوراً كبرياً من قبل املوظفني أو املجتمعات املحلية يف اإلبالغ عن عدد الحاالت الفعلية أو املشكوك فيها. كام أن االفتقار إىل 

وجود البالغات يعني عىل األغلب أن سياساتك وإجراءاتك ليست فاعلة، ال أّن حاالت اإلساءة غري موجودة لديك.

يجب أن يتضمن اإلبالغ بني املنظامت الشيكة طريقة تنفيذ التدابري الخاصة بالحامية، وإن كانت تلك التدابري فاعلة يف املنظامت املعنية.

يجب أن تخضع جميع املنظامت للتدقيق الداخيل. إذا كانت حامية الطفل مدمجة ضمن أنظمة منظمتك وعملياتها، فيجب تدقيق ذلك جنباً إىل جنب 

مع األعامل األخرى الخاضعة للتدقيق. وبشكل عام، تتضمن املرحلة األوىل إلصدار الشهادات من قبل منظمة ‘الحفاظ عىل األطفال آمنني’ إجراء التدقيق 

الذايت الداخيل الذي ميكن للمنظامت استخدامه ألغراض التحقق من سريها وتقدمها لتصبح منظامٍت آمنة لألطفال.

إن املصادقة الخارجية لتدابريك الخاصة بحامية األطفال ستضمن أن كل يشء لديك عىل خري ما يرام. وتوفر املرحلة الثانية إلصدار الشهادات من قبل 

منظمة ‘الحفاظ عىل األطفال آمنني’ املصادقة الخارجية التي تفيد بأن تدابري حامية األطفال التي تم فحصها يف منظمتك تدابرٌي فاعلة أو غري ذلك.

كام أن املمولني يسعون بشكل متزايد للحصول عىل املصادقة الخارجية لتدابري حامية األطفال لدى املنظامت، ويف بعض الحاالت، قد يجري املمول 

أنشطته الخاصة مبقتضيات الحرص الواجب. كام ميكن أن تكون حامية األطفال ضمن متطلبات إصدار الشهادات التي تقدمها منظامت أخرى حسب 

الطلب، مثل منظمة الشاكة العاملية للمساءلة اإلنسانية )Humanitarian Accountability Partnership )HAP( International(، ومنظمة عاملون 

.)People In Aid( يف مجال املعونة

طرق توفري الدليل

سجالت املخاطر.	 

أداة التدقيق الذايت.	 

تقارير التدقيق الداخيل.	 

شهادة صادرة عن منظمة ‘الحفاظ عىل األطفال آمنني’.	 
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ما يجب فعله وما ال يجب فعله للمعيار الرابع
كن شفافاً بشأن معلوماتك حول حامية األطفال؛ إذ إن مسؤولية املنظمة تعتمد عىل الشفافية واالستجابة للمخاوف بشكل مالئم.	 

ال تعتمد عىل مجرد توافر السياسة باعتبارها من التدابري الدالة عىل املسؤولية. إن املسؤولية تعني التأكد من تنفيذ السياسة من خالل مجموعة 	 

من التدابري الخاصة بحامية األطفال.

ابذل الكثري من الجهد للرصد واملراجعة مثلام تبذله للتنفيذ؛ فمن خالل الرصد، والرصد فقط، تستطيع أن تكتشف إن كانت جهودك ناجحة يف 	 

تنفيذ التدابري.
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لجميع األطفال الحق يف 
الحامية، أياً كانوا وأينام كانوا.
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شكر وتقدير

تتقدم منظمة ‘الحفاظ عىل األطفال آمنني’ بجزيل الشكر ووافر العرفان للمنظامت التالية عىل إسهامها يف حقيبة األدوات األصلية للحفاظ عىل األطفال 

آمنني، وهذا الدليل الجديد املحدث:

 CAFOD, Childhope, Child Wise, Consortium for Street Children, Everychild, GCPS, HAP, Islamic Relief, NSPCC, Oxfam,

 People in Aid, Plan International, Save the Children, SOS Children›s Villages, Tearfund, Terre des Hommes, VIVA, War Child

.Holland, World Vision

لقد تم ذكر أسامء املؤلفني األصليني حيثام كان ذلك ممكناً. وتعتذر منظمة ‘الحفاظ عىل األطفال آمنني’ يف حال مل يتم ذلك.

ونتقدم بالشكر أيضاً إىل منظمة ‘مؤسسة البلوط’ )Oak Foundation( لدعمها املايل.

www.keepingchildrensafe.org.uk

info@keepingchildrensafe.org.uk
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