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 مقدمة  -1
 

تتبنى مؤسسسسسسسسة عبد المحسسسسن القطان سسسسياسسسسة من منطلق االيمان بأن من يعمل مع األطفال، يعمل جوهريا من أجلهم، 
لحماية الطفل فيها ليس فقط على المسسسستوى القانوني والسسسسياسسسساتي بل على المسسسستوى الفكري والممارسسسسة العملية، بحي  

اليومية والتوجهات الفكرية التي تتبعها المؤسسسسسسسسة وتسسسسعى تشسسسكل هذه السسسسياسسسسة إطارا القافيا أخالقيا يعكس الممارسسسسات 
 لألطفاللتحقيقها. فالحماية والرعاية )الجسسسسدية والنفسسسسيةا هما الشسسسرطان االوليان اللذان ينبغي توفرهما إلتاحة المسسسساحة 

واستكشاف يقظ  لالستكشاف والتفكير والتجربة واالبداع دون قيود وبالتالي تمكينهم من ممارسة فن العيش كتواجد نشط
 يقوده الفضول الذهني والحاجة التكوينية معا. 

بخلق بيئة آمنة تؤمن بحق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتتخذ من مصالح الطفل الفضلى وبالتالي تلتزم المؤسسة 
مان والرعاية وتلتزم المؤسسسسسسسسسسسسسسة بتنفيذ برامجها ضسسسسسسمن أطر تضسسسسسسمن األأولوية، وتتبنى مبادئ عدم التمييز والمشسسسسسساركة. 

 لألطفال اللذين تقوم بتقديم الخدمات لهم والذين تتواصل معهم. 
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  1تعريفات -2
 

 .الثامنة عشرة من عمره أو بلغ كل إنسان لم يتجاوز الطفل: 
 الثامنة عشرة من عمره. تجاوزكل إنسان  البالغ: الشخص 

تشسسمل اإلجسسراءات والتوجيهسسات والمعاييسسر الهادفسسة إلسسى وقايسسة األطفسسال مسسن األذى المتعّمسسد  حماية الطفل:
واألذى غيسسسسر المتعّمسسد، واعتماد المنهجيسسسسات المناسسسسسبة لالستجابة الفوريسسسسة لسسسسدرء الخطسسسسر أو 

بشسسسسسسكل خسسسسسساص علسسسسسسى « سسسلحمايسسسسسسة الطفسسس»معالجتسسسسسسه. فسسسسسسي هسسسسسسذه الواليقسسسسسسة، ينطبسسسسسسق مصطلسسسسسسح 
تجسسسسسسسسسسسساه األطفسسسسسسسسسسسسال  وممثليهاواجسسسسسسسسسسسسد مؤسسة عبد المحسن القطان والعامليسسسسسسسسسسسسن ات فيهسسسسسسسسسسسسا 

 الموضوعيسسن فسسي عهدتهسسم وتحسست رعايتهسسم.
كافسسسسسسة أشسسسسسسكال العنسسسسسسف أو الضسسسسسسرر أو اإلسسسسسسساءة البدنيسسسسسسة أو العقليسسسسسسة، واإلهمسسسسسسال أو »يعنسسسسسسي  العنف:

ة المنطويسسسسسسة علسسسسسسى إهمسسسسسسال، ولسسسسسسساءة معاملسسسسسسة أو استغالل، بمسسسسسسا فسسسسسسي ذلسسسسسس  اإلسسسسسسساءة المعاملسسسسسس
 مسسن اتفاقية حقسسوق الطفسسلا. 19مسسن المسسادة  1 )الفقسسرة« الجنسسسية

العنف الجسدي: يشسسمل أي عقسسابُ تسسستخدم فيسسه القسسوة الجسسسدية ويكسسون الغسسرض  - اشكال العنف:
منسسه إلحسساق درجسسة معينسسة مسسن األلسسم أو األذى، مهمسسا قّلسست شسسدتهما. كما ويشمل 

 إعطسساء أو تعريا األطفسسال ألي نوع من المواد الضسسسسسسسسسسسسسسسارة كسسالتبغالحسساق األذى 
 . والمخدراتلكحولية والمشروبات ا ومنتجاته،

أو إسسساءة المعاملة النفسسسية أو اإلسسساءة العقلية أو اللفظية  النفسي: يشسسملالعنف  -
العاطفية عبر التفاعل المباشسسسسسسسسسر أو غير المباشسسسسسسسسسر. بما يشسسسسسسسسسمل جميع اشسسسسسسسسسكال 
التفاعل التسسسسسسي تلحسسسسسسق الضسسسسسسرر بالطفسسسسسسل، كعشسسسسسسعاره بأنسسسسسسه عديسسسسسسم القيمسسسسسسة أو غيسسسسسسر 

ب أو غيسسسسسسسسر مرغسسسسسسسسوب فيسسسسسسسسه أو معسسسسسسسسّرض للخطسسسسسسسسر، والترعيسسسسسسسسد والترهيسسسسسسسسد محبسسسسسسسسو 
والتهديسسسسسسدال واالستغالل واإلفسسسسسسسادال واالزدراء والنبسسسسسسذال والعسسسسسسزل والتجاهسسسسسسل والتحيسسسسسسزال 
والشسسسسسسسستم والنبسسسسسسسسذ واإلذالل واالزدراء والسسسسسسسسسخرية والنيسسسسسسسسل مسسسسسسسسن مشسسسسسسسساعر الطفسسسسسسسسل، 

 إلخ. د مرئية أو مسموعة عنيفة أو غير الئقة، باإلضافة إلى تعريضه لموا
اإلهمسسسسسسسسسسال أو المعاملة المنطوية على إهمال: يقصسسسسسسسسسسد باإلهمسسسسسسسسسسال عسسسسسسسسسسدم تلبيسسسسسسسسسسة  -

احتياجات الطفسسل البدنيسسة والنفسسسية أو عسسدم حمايتسسه مسسن الخطسسر أو عسسدم توفيسسر 
سؤو  سدى المسس س سون ل سا تكس سات األساسية له، عندمس سل الخدمس سة الطفس س سن رعاي لين ات عس

 الوسسسائل والمعسسارف والفسسرص التسسي تكفسسل لهسسم الحصسسول عليهسسا.

                                                           
1 United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, Convention on the Rights of the Child 

(1989): http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx. 
 Save the Children, Child Protection and Care Related Definitions (2007): 
https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/5608.pdf. 

 
 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/5608.pdf
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العنف الجنسسسسسسسسسسسسي: يشسسسسسسسسسسسمل كافة أنواع وأشسسسسسسسسسسسكال العنف الجنسسسسسسسسسسسسي بما في ذل    -
الممارسسسسات الجنسسسسية المباشسسسرة أو المالمسسسسات ذات المدلول الجنسسسسي أو الظهور 

 بطريقة غيسسر محتشسسمة واستخدام لغسسة جنسسسية وعسسرض مسسواد إباحيسسة. 
يقع في الغالد من خالل تسلط أطفال  تشسسسسسسمل العنف الجسسسسسسسدي والنفسسسسسسسي والجنسسسسسسسي، الذي :التسلط

 على أطفال آخرين.
 أن يتسبد الطفل عمدا بجرح أو أذى لنفسه. :األذى الذاتي

 االطفال ذو اإلعاقة: 
 

هسسم االطفسسال الذيسسن يعانسسون مسسن عاهسسات بدنيسسة أو عقليسسة أو ذهنيسسة أو حّسسَية، قسسد تمنعهسسم 
مختلسسف الحواجسسز مسسن المشسساركة بصسسورة كاملسسة وفعالسسة فسسي المجتمسسع لسسدى التعامسسل مسسع 

 علسسى قسسدم المسسساواة مسسع اآلخريسسن.
االتصسسسسال المباشسسسسر مع 

 األطفال: 
سواء كان  سة، سس سل المؤسسس سار عمس سي إطس سن قسسرب فس سال عس سل أو أطفس سع طفس سي مس سد الحسس التواجس

منتظمسسسساأ، قصيسسسسراأ أم طويسسسسل األمسسسسد. ويشسسسسمل التواصسسسسل مسسسسع األطفسسسسال االتصال عرضيسسسساأ أم 
سسسواء مسسن خسسالل تنظيسسم جلسسسة توعيسسة أو إقامسسة مجموعات بؤريسسة أو مرافقسسة األطفسسال فسسي 

 رحسسالت أو مسسن خسسالل متابعسسة شسسؤونهم النفسسسية واالجتماعية والقانونيسسة.
ر المباشر االتصال غي
 مع األطفال:

عمل المؤسسسسسسسسسسسسة، من قبيل أسسسسسسمائهم الوصسسسسسول إلى المعلومات بشسسسسسأن األطفال في سسسسسسياق 
باإلضافة األفراد أو المشاريعا، وصورهم ودراسات الحالة التي تتناولهم. ومواقعهم )عناوين 

إلى النشسسسسسسسسساطات أو االعمال أو القرارات التي قد تؤالر على سسسسسسسسسسياق عمل المؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة مع 
 ال.األطف

المتوفرة عن أي نشسسسسساع أو عمل تقوم به المؤسسسسسسسسسسسسة للطفل  تااللتزام بتوفير كافة المعلوما : الواعيةالموافقة 
و أو لألوصسسسياء عنه ا لتمكينهم من اتخاذ القرار بالمشسسساركة في أي نشسسساع أو ما ينتج عنه 

 بشكل واع.
المصسسسسسسسسسسسلحة الفضسسسسسسسسسسسلى 

 للطفل
من المبادئ األسسسسسسسسساسسسسسسسسسية المنصسسسسسسسسوص عليها في االتفاقية الدولية لحقوق الطفل، فهي تعد 
بمثابة حق أساسي، ومبدأ قانوني ُيسترشد به في كافة اإلجراءات القضائية التي تؤالر على 
مصالح الطفل واعتبارها أولوية وأفضلية في كافة الظروف يجد على السلطات المختصة 

عند اتخاذ أي إجراء أو تدبير بحق الحدث من شسسسسسسسسسسسسسسأنه التأالير على  االلتزام بها واحترامها
حياته ومصسسسسلحتهال بهدف حمايته وتأهيله ولعادة دمجه في المجتمعال لما يشسسسسكله هذا المبدأ 
من منظومة أخالق تقتضي إيالء المصلحة الفضلى للطفل االعتبار األول، ولعالؤها فوق 

ر السذي تسدور حولسه كسافسة الحقوق المقرة للطفل كسافسة االعتبسارات األخرى، بساعتبسارهسا المحو 
 ومحليا.دوليأا 

 مؤسسة عبد المحسن القطان المؤسسة
ممثلو مؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة عبد 

 المحسن القطان: 
، الخبراء االستشاريينجميع الموظفين النظاميين والمؤقتين، وشركاء المشاريع أو البرامج، و 

والمتدربين، والمانحين وغيرهم ممن والمتعاقدين، والوكالء، والمسسسسسسسسسستشسسسسسسسسسارين، والمتطوعين، 
 مع األطفال من خالل البرامج التي تنفذها مؤسسة عبد المحسن القطان.  ون يتواصل
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 سياستنا -3

 المبادئ  3-1
تعمل مؤسسسسسسسسسسة عبد المحسسسسسن القطان على الوفاء بااللتزام الذي يرتد عليها تنفيذ برامج تكفل أمان األطفال الذين تقدم 

 خدماتها لهم وسالمتهم وتأمين المساعدة الالزمة لحمايتهم بما يشمل: 
التوعية باألطر العامة والخاصسسسسسسسسسسة لحماية الطفل والمفاهيم المتعلقة ببناء بيئة محفزة وآمنة لألطفال، التوعية:  ▪

التأكد من إشسسسعار جميع ممثلي المؤسسسسسسسسة وتوعيتهم بأنه ُيتوقع منهم أن يمتثلوا لهذه السسسسياسسسسة باإلضسسسافة إلى 
 ويلتزموا بها. 

الوقاية: السسسسسسسعي، من خالل التوعية والممارسسسسسسسة الجيدة، إلى حماية األطفال، واتخاذ الخطوات اإليجابية التي  ▪
 تساعد في حماية األطفال الذين يتعرضون ألية مخاوف. 

: التأكد من أن جميع ممثلي المؤسسسسسسة على علم بالخطوات التي يجد اتخاذها في الحاالت التي تبُرز التبليغ ▪
 تثير القلق بشأن أمن األطفال وسالمتهم.  فيها مخاوف

االسسسسسسسسسسستجابة: المشسسسسسسسسسساركة في اإلجراءات التي تعنى بمسسسسسسسسسسساندة األطفال وحمايتهم في الحاالت التي تبرز فيها  ▪
مخاوف تثير القلق بشسسسسسسأن سسسسسسسالمتهم، ومسسسسسسساندة أولئ  الذين ُيفصسسسسسسحون عن هذه المخاوف، والتحقيق فيها أو 

سسسسسستهدف التحقيق فيها، وتنفيذ اإلجراءات الالزمة لتقديم االسسسسسستجابة المالئمة التعاون مع أية إجراءات الحقة ت
 لها. 

 
 

 اإلطار القانوني 3-2
تقوم سياسة حماية األطفال التي تعتمدها مؤسسة عبد المحسن القطان في أساسها على اتفاقية األمم المتحدة لحقوق  

، التي تسستعرض إطارأا شسامالأ لحماية جميع األطفال وتأمين احتياجاتهم وضسمان مشساركتهم دون تمييز ا1989) الطفل
 لضمان بقائهم ونموهم إلى أقصى حد ممكن. 

 
وتزاول المؤسسسسسسسسسسة عملها في فلسسسسسطين والمملكة المتحدة ولبنان، ويقع مقرها الرئيسسسسسي في فلسسسسسطين. وتراعي المؤسسسسسسسسسسة 

في البلدان التي تعمل فيها. ومن المقرر اتباع هذه السسسسسسسسسسسياسسسسسسسسسسسة ولنفاذها جنبأا إلى جند مع  بفروعها القوانين السسسسسسسسسسسارية
 ، والتي من أهمها: القوانين الوطنية والمحلية بشأن حماية األطفال

  The Children Act 1989 ا في المملكة المتحدةم1989قانون الطفل ) -
  The Children Act 2004 ا في المملكة المتحدةم2004قانون الطفل ) -
 م2004ا لسنة 7قانون الطفل الفلسطيني رقم ) -
 م في لبنان. 2002لحماية األطفال لعام  242قانون رقم  -
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باإلضافة إلى سياساتها الداخلية األخرى،  كما وترتكز هذه السياسة إلى رؤية ورسالة وقيم مؤسسة عبد المحسن القطان

 باألخص سياسة الموارد البشرية والسياسة اإلعالمية. 

 النطاق 3-3
للذين لديهم تواصل مع األطفال من خالل برامج  ممثلي مؤسسة عبد المحسن القطان تسري هذه السياسة على جميع 

 هم. في جميع أماكن تواجد المؤسسة

 المراجعة 3-4
أو في أي وقت يطرأ فيه تغيير جذري على المؤسسسسسسسسسسسسسسة أو على  خمس سسسسسسسنواتتخضسسسسسسع هذه السسسسسسسياسسسسسسسة للمراجعة كل 

 التشريعات ذات العالقة. 
 
 العامة القواعد  -4
 
 مدونة سلوك األشخاص البالغين 4-1

 مصلحة الطفل الفضلى هي أساس التعامل مع األطفال.  ▪
بشسسسكل مباشسسسر أو غير الذين يتواصسسسلون مع األطفال يجد إبالغ جميع ممثلي مؤسسسسسسسسة عبد المحسسسسن القطان  ▪

يجد توعيتهم بأنه كما بالسسسسسياسسسسسات والمعايير التي ترعاها المؤسسسسسسسسسسة على صسسسسعيد حماية األطفال، مباشسسسسر، 
 والمعايير والتقيد بها.  السياساتتوقع منهم االمتثال لهذه يُ 

المؤسسسسسسسسسسة أن يقروا باسسسسستالم المعايير والسسسسسياسسسسسات ومدونة السسسسسلوك التي تعتمدها  موظفيشسسسسترع على جميع يُ  ▪
  المؤسسة وبفهمها

مدونة السسسسسسلوك بشسسسسسأن حماية األطفال في الملحق األول المرفق في  يطلد من كافة موظفي المؤسسسسسسسسسسسسة قراءة ▪
 ة والتوقيع عليها. هذه الواليق طيّ 

 
 :خصوصية المعلومات 4-2

 
تام مع المعلومات الشسسسخصسسسية الخاصسسسة باألطفال من سسسسجالت، وصسسسور، ونصسسسوص، وأفالم...إلخ. يتم التعامل بتحفظ 

 زام بالتوجهات التالية: توبالتالي ال بد من االل
 

 يتم تخزين كافة المعلومات )رقمية أو ورقيةا بشكل آمن.  ▪
فقط الحصسسسسسول على الموارد البشسسسسسرية  لعند الحاجة وحسسسسسسد الحالة يمكن لمدير البرنامج المعني و أو مسسسسسسؤو  ▪

 المعلومات الخاصة باألطفال. 
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يتم تواليق عملية األذن بالحصسسسسسسول على المعلومات بشسسسسسسكل واضسسسسسسح بين األطراف المعنية مع اإلفصسسسسسساح عن  ▪
 طبيعة المعلومات وسبد الحاجة لها واالستخدام المتوقع لها. 

ي ألعن معلومات خاصسسسسة مواد بصسسسسرية أو كتابية عن األطفال قد تفضسسسسي إلى اإلفصسسسساح  يمنع اسسسسستخدام أي ▪
 دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الوصي ة عل الطفل ة.  طفل

البد من الحصسسسسسسول على الموافقة الواعية من األوصسسسسسسياء على األطفال السسسسسسستخدام المواد السسسسسسسمعبصسسسسسسرية التي  ▪
  2جها.وبرام تخصهم باستخدام النماذج المعتمدة من المؤسسة في سياساتها

يجد االلتزام باسسسستخدام لغة ومواد بصسسسرية الئقة، وتحترم الثقافات المحلية في كافة أنواع االتصسسسال والتواصسسسل  ▪
 وممثليها. الصادرة عن المؤسسة 

 
 3مبادئ توجيهية للعمل مع األطفال ذوي اإلعاقة: 4-3

 
 ، ممنوعة منعا باتا. التمييسسز، واإلقصسساء، أو تعزيسسز الوصسسم االجتماعي ▪
احترام الكرامسسة واالستقاللية الفرديسسة، وتيسسسر مشسساركتهم ، و االختالف عنسسد األطفسسال ذوي اإلعاقسسة احتراميجد  ▪

 الفعالسسة والكاملسسة فسسي المجتمسسع، بمسسا فسسي ذلسس ، حريسسة اتخاذ القسسرارات بطريقسسة تراعسسي قدراتهسسم ولمكاناتهسسم.
ؤ وتسسسسسسسسسسسسساوي الفرص، بطريقة تضمن توفير الموارد المناسسسسسسسسسسسسسبة لدعم األطفال تكافترتكز المؤسسة إلى مبادئ  ▪

  والمشاركة في النشاطات والبرامج المقدمة من قبل المؤسسة.  لمكانيسسة الوصسسول إلسسى، و ذوي اإلعاقة وعائالتهم
 

 قواعد إضافية:  4-4
 

العنف بين األطفال واألذى األطفال )بما فيها  العنف ضدفرض حظر صارم على أي شكل من أشكال يُ  ▪
ا من وجوه الدفاع.  دّ عَ ا. وال يُ الذاتي  االدعاء باالعتقاد الخاطئ بشأن عمر الطفل وجهأ

حظر تبادل النقود أو التوظيف أو السسسسلع أو الخدمات مقابل الجنس، بما يشسسسمل الخدمات الجنسسسسية، أو غير يُ  ▪
من كرامتهم أو السسسسسسلوك القائم على اسسسسسستغاللهم. ذل  من األشسسسسسكال التي تنطوي على إذالل األطفال أو الحط 

 ها المؤسسة وتنفذها. وهذا يشمل تبادل المساعدة الواجبة لألطفال الذين يستفيدون من البرامج التي تعدّ 
الليل مع طفل أو أكثر ممن يسسستفيدون من برامج المؤسسسسسسة وممن في يجد أال يبقى ممثلو المؤسسسسسسة وحدهم  ▪

المباشسرة أو الممتدة، سسواء كان ذل  في بيوتهم أو في مقر المشسروع المعني أو في  سسرهمهم ليسسوا من أفراد أُ 
 أي مكان آخر. 

                                                           
، غزة –نموذج التحاق األطفال في مركز الطفل  -نماذج الموافقة التي تقرها المؤسسسسسسة وتسسستخدمها: مؤسسسسسسة عبد المحسسسن القطان  ي راجع  2

 للمؤسسة.  اإلعالميةونماذج الموافقة المرفقة بالسياسة 
 .2006المبادئ العامة التفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،  3

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx  

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
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، حيثما كان ذل  ممكنأا وعمليأا، وهي قاعدة يتولى بموجبها ‘الشسسسسسسسسسسسسسسخصسسسسسسسسسسسسسسين البالغين’ يجد تطبيق قاعدة  ▪
شخصان بالغان أو أكثر اإلشراف على جميع األنشطة التي يشارك فيها األطفال ويتواجدون معهم في جميع 

 األوقات. 
ن اهتمام  انتباه خاص بسبد الظروف ال بد من تنبيه ممثلي المؤسسة بأنهم قد يعملون مع أطفال يبحثون ع ▪

التي مروا بها أو إسسسسساءة المعاملة التي ُيحتمل أنهم تعرضسسسسوا لها. لكن دائما ُيعد الشسسسسخص البالغ مسسسسسؤوالأ عن 
 إقامة عالقة الئقة مع الطفل، ويجد اإلبالغ عن الحاالت التي يسيء الطفل السلوك فيها. 

وعليهم أن يحرصسسسسسوا على  ،ضسسسسسعيفةمواقف توفيقية أو  يجد أال يضسسسسسع ممثلو المؤسسسسسسسسسسسسة أنفسسسسسسهم في مواقف ▪
تجند ممارسسسسسسسسسة التمييز بحق األطفال أو إظهار معاملة تفضسسسسسسسسيلية أو تفضسسسسسسسسيل أطفال بعينهم على حسسسسسسسسساب 

  أقرانهم. 
 
 األدوار والمسؤوليات  -5
 
 المبادئ التوجيهية العامة  5-1

o  والتعريفات المرتبطة بها.على جميع ممثلي المؤسسة أن يطلعوا على سياسة حماية الطفل 
o  على كافة موظفي المؤسسسسسسسسة اإلقرار باسسسستالم والموافقة على سسسسياسسسسات المؤسسسسسسسسة ومدونات السسسسلوك

 المرتبطة بها. 
o  المؤسسسسسسسسسسسسسسة ببذل كل جهد ممكن لضسسسسسسمان أن موظفيها الجدد ال أسسسسسسسبقيات لديهم في اإلسسسسسسساءة تلتزم

 لألطفال، ويبتع ذل  للقوانين واألعراف في كل بلد تعمل المؤسسة فيها. 
o  منفتح لنقاش سسياسسات ولجراءات حماية األطفال، إن كان بشسكل جو إيجابي تلتزم المؤسسسسة بتوفير

 رسمي أو غير رسمي. 
o حة الطفل الفضسسلى حجر الزاوية في عملية حماية الطفل، في حال تضسسارب المصسسالح، تشسسكل مصسسل

 تعطى األفضلية لرفاه الطفل. 
o  تتم اإلشسسسسارة إلى سسسسسياسسسسسة حماية الطفل في أية اتفاقية مع شسسسسركاء سسسسسيكون لهم نواصسسسسل مباشسسسسر مع

 . ةأطفال ضمن إطار تل  االتفاقي
o  اإلفصسسساح عن الحاالت التي يتعرضسسسون فيها إلسسسساءة ال يتردد فيه األطفال في توفر المؤسسسسسسسسة جوا

المعاملة. فلكل طفل الحق في اإلنصسسسسسات إليه. ويكمن واجبنا في االسسسسسستماع ألي جاند من جواند 
القلق الذي يمكن أن يسسسساور األطفال وأخذه على محمل الجد، وال سسسسيما عند التحدث عن األذى أو 

طفل الذي يفصسسسسح عن إسسسسساءة المعاملة التي تعرض إسسسسساءة المعاملة. ومن األهمية بمكان إطالع ال
لها أن الواجد يقتضسسسسسسي تبادل المعلومات التي أدلى بها وأنه ال يمكن اإلبقاء عليها في طي السسسسسسسر 
والكتمان. كما يجد إخبار الطفل بأنه لن يجري تبادل المعلومات إال مع األشسسسسسسسسسسسسسخاص الذين يجد 

 أن يعلموا بها فقط.
o  ريبات الخاصة بسياسة حماية الطفل بشكل دوري وعند الحاجة. تقوم المؤسسة بعقد التد 
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o  ا بها من حاالت إسسسسسسساءة ليس من مسسسسسسسؤولية الشسسسسسسخص األول الذي يسسسسسسسمع حالة مزعومة أو مشسسسسسستبهأ
المعاملة أن يقرر ما إذا كانت إسسساءة المعاملة قد وقعت أم ال. بل تكمن المسسسؤولية المنوطة به في 

 دير البرنامج المعني. لم أن يبلغ عن الحالة على الفور
o  األطفال على كبير الموظفين الموجود في الموقع أن يتخذ جميع التدابير المناسبة والمعقولة لحماية

يجد بذل كافة الجهود الممكنة في الموقع. وفي حال كان هنال  بالغ أو تحقيق في إساءة معينة، 
 م له ا. وتقديم الدعم الالز  باألمان ة المعني ة لضمان إحساس الطفل

o ضسسسسسسمن نشسسسسسساع أو  على أي شسسسسسسخص يسسسسسسساوره القلق أو يتم تبليغه تتعلق بسسسسسسسالمة طفل من األطفال
وفي حال كانت حلقة االتصسسسال مع المؤسسسسسسسسة مباشسسسرة، أن يبلغ برنامج تقوم به أو عليه المؤسسسسسسسسة 

 مدير البرنامج مباشرة. مواطن القلق هذه تحوم حول هذا الشخص، فيجد رفعها إلى 
o  في أي مؤسسسسسسسسسسة أو  يسسسسساوره القلق أو يتم تبليغه تتعلق بسسسسسالمة طفل من األطفالعلى أي شسسسسخص

جمعية، أو هيئة، أو تجمع ضسسسمن نشسسساع أو برنامج بشسسسراكة مع المؤسسسسسسسسة، يجد أن يبلغ مسسسسؤول 
. وتقوم المؤسسسسسسسسسسة من خالل مسسسسسؤول سسسسساعة على األكثر 24المؤسسسسسسسسسسة خالل في  الموارد البشسسسسرية

العام بالتواصسسسل مع الشسسسري  المعني من خالل قنوات االتصسسسال الرسسسسمية الموارد البشسسسرية أو المدير 
 المتوفرة. 

o  على أي من ممثلي المؤسسسسسسسسة يسسسساوره الشسسس  أو يعرف عن اعمال تسسسسلط أو أذى ذاتي يقوم بها أي
طفل من األطفال ضسسسسسسسسسسسسسسمن إطار عمله أن يتخذ اإلجراءات المناسسسسسسسسسسسسسسسبة لحماية الطفل أو األطفال 

 حية إلبعاد أو تهذيد الطفل الذي يقوم باإلساءة. المعنيين ولديه ا الصال
 
 المسؤوليات المحددة المنوطة بمديري البرامج  5-2

 معالجة الشكاوى على وجه السرعة وبموضوعية مع مراعاة حساسيتها وتوخي النزاهة في حلها.  ▪
 التصرف كقدوة يحذو جميع الموظفين حذوها.  ▪
التأكد من أن جميع األشخاص الذين يعملون ضمن نطاق مسؤولياتهم اإلشرافية ويخضعون لهذه السياسة قد  ▪

 قرأوا محتواها وفهموه. 
اعتماد القافة تقوم على االنفتاح بغية إفسسسسسسسسساح المجال لمناقشسسسسسسسسة أية قضسسسسسسسسايا أو جواند تثير القلق، وضسسسسسسسسمان  ▪

فالت الممارسسسسسات الرديئة أو السسسسسلوك الذي ينطوي على خضسسسسوع الموظفين المعنيين للمسسسسساءلة للحيلولة دون إ
 إساءة محتملة من العقاب. 

متابعة مكان العمل لضسسمان االلتزام بهذه السسسياسسسية، والتعرف على السسسلوك الذي ينطوي على إسسساءة محتملة  ▪
 واتخاذ اإلجراءات المناسبة التي تستهدف التحقيق فيه. 

 
 اإلدارة العامة في مؤسسة عبد المحسن القطان المسؤوليات المحددة الموكلة إلى  5-3

تدريد العاملين على مفاهيم حماية الطفل بهدف توحيد المفاهيم وبناء لغة مشتركة باإلضافة إلى رفع الوعي  ▪
 باإلجراءات المتبعة في المؤسسة.  
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األطفال الذين تتواصل المؤسسة أو استغالل إجراء تحقيق شامل في جميع الشكاوى المتصلة بعساءة معاملة  ▪
 يتوافق مع اإلجراءات الواردة أدناه.  معهم بما

إطالع الموظفين المحتملين وممثلي المؤسسة على الشرع الذي يقضي على جميع الممثلين االمتثال لسياسة  ▪
 حماية األطفال التي تعتمدها المؤسسة والتقيد بها. 

على أن المؤسسة، وبناءأ على تقديرها الحصري، تحتفظ بالحق  إطالع ممثلي المؤسسة والموظفين المحتملين ▪
 في الحاالت التي يجيز فيها القانون هذا الفحص.  ةالجنائي تفي إجراء فحص للسجال

االلتزام بأية شسسسروع يفرضسسسها القانون بشسسسأن رفع إسسسساءة المعاملة المحتملة أو اإلهمال المحتمل إلى السسسسلطات  ▪
 . ولبالغها به المعنية

 
 معالجة الشكاوى واإلجراءات التأديبية  -6

 تتبع إجراءات الشكاوي واإلجراءات التأديبية لدليل الموارد البشرية الخاص بالمؤسسة.  ▪
يتعين على كبار الموظفين في مؤسسسسسسسسسسسسسسسسة عبد المحسسسسسسسسن القطان أو مديري برامجها إطالع المدير العام بغية  ▪

 في إجراء التحقيق. التشاور معه واتخاذ القرار بشأن المسار المناسد 
فيه طبيعة المخاوف، والمخاطر المحدقة  يستعرض، تقريرأا خطيأا األولي المدير العام، بعد إجراء التحقيق دّ ع  يُ  ▪

  ويشارك هذا التقرير مع رئيس مجلس األمناء.  بالطفل   األطفال ولجراءات التحقيق
، إن اقتضسست الحاجة، ومع محامي المؤسسسسسسةاألشسسخاص المعنيين في الموقع مع إجراء المزيد من المشسساورات  ▪

االسسسسستجابة بشسسسسأن القرار يجد إطالع جميع األطراف على و اتخاذ قرار بشسسسسأن االسسسسستجابة المناسسسسسبة. من أجل 
 مع الحفاظ على خصوصية المعلومات بشكل مناسد.  بعد اتخاذه المناسبة

التدابير الممكنة لحماية الطفل خالل يقوم ممثل المؤسسة في موقع تواجد الطفل موضع اإلساءة باتخاذ كافة  ▪
 بضمان عدم وجود تواصل بين أطراف التحقيق. التحقيق و 

من الضسسسسسسسسسسسسسسروري تجند أي تأخير في التحقيق أو اإلجراءات المترتبة عليه في حال كان ذل  يؤدي إلى أي  ▪
 انعكاس سلبي على الطفل. 

إسسسسساءة معاملة  بشسسسسأنمؤسسسسسسسسسسة أو السسسسسلطات تجريه الخضسسسسع للتحقيق الذي ييجوز تعليق عمل الموظف الذي  ▪
غ الموظف بالتهم يبل  و أن يتواصسسسسسسل مع األطفال في أالناء سسسسسسسير التحقيق.  هذا الموظفطفل ما مؤقتأا، وليس ل

 الموجهة إليه وتتاح له الفرصة للرد عليها. 
سسسسسسسن القطان مع مراعاة القانون المحلي السسسسسسساري و أو األعراف المحلية السسسسسسسائدة، تحتفظ مؤسسسسسسسسسسسسسسة عبد المح ▪

باإلفصاح عن هذه عليه، البوت تهمة إساءة معاملة األطفال انهاء التعاقد مع موظف بسبد في حال  ،بحقها
 المعلومات إذا طلبها رب عمل قد يعمل لديه هذا الموظف في المستقبل. 

الواردة في بما يشسسمل التقصسسير في تنفيذ الشسسروع المحددة والعامة و يشسسكل السسسلوك غير الالئق تجاه األطفال،  ▪
ا إلنفاذ اإلجراءات التأديبية، إلى حد و النايا  شسسسسسمل الفصسسسسسل من الوظيفة، أو إنهاء بما يهذه السسسسسسياسسسسسسة، أسسسسسساسسسسسسأ

االسسسسسستشسسسسسارة، أو الوكالة أو التطوع   التدريد الداخلي أو من عضسسسسسوية مجلس اإلدارة   المجلس االسسسسسستشسسسسساري 
 للمؤسسة. 
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 الملحق األول: مدونة سلوك األشخاص البالغين 
 

ساء  سا جس سى مس سدة فسسي مؤسسة عبد المحسن القطان أعلسسن موافقتسسي علس سل المعتمس سة الطفس سة حمايس سد اطالعي علسسى سياسس بعس
 فسسي مضمونهسسا وااللتزام بتطبيقهسسا وتحمسسل مسسسؤولياتي تجاههسسا.

 
 بهذه المدونة، اتعهد أن التزم بس: 

 
 معاملة كل طفل بكرامة واحترام.  -
اللذين سأتعامل  لألطفال، واعمل على توفير بيئة أمنة وسليمة قدوة ترغد في أن يحذو اآلخرون حذوهاأكون  -

 معهم. 
 الحرص على أمان وسسسالمة األطفال وتوفير االشسسراف الدائم عليهم. -
يتعرضسسون لهسسا بشسسفافية االلتزام بثقافسسة االنفتاح مسسع فريسسق العمسسل إلمكانيسسة طسسرح المواضيسسع والمشسساكل التسسي  -

 ومناقشسستها مسسن أجسسل الوصسسول السسى حسسّل.
لى أية عاالمتناع عن أي عمل أو نشسسسسسسسساع قد يعتبر غير قانوني أو غير آمن أو يسسسسسسسسسئ لألطفال أو يشسسسسسسسسجع  -

 إساءة. 
 عدم التعامل بطريقة مذلة، مستفزة أو مهينة للطفل تفادياأ لألذى النفسسسي. -
سسسلوب التمييز )النسسسسسسوع االجتماعي، ذوي اإلعاقسسسسسسة، الهويسسسسسسة الجنسسسسسسسية، الديسسسسسسن، الجنسسسسسسسيةا أو عسسسسسسدم استعمال أسسسس -

 .ينمعيسسن طفل أو أطفالاستثناء أو تفضيسسل 
 تشجيع اآلخرين على تحدي أية مواقف أو سلوكيات ال يحبونها.  -
 السماح لألطفال بالتحدث عن أية مواطن قلق قد تساورهم.  -
ته بما يشمل استخدام الصور والمواد الكتابية غير خصوصية والسسسسسسسسسسسسسسسرّية المتعّلقة بالطفل وعائلالحفاظ على ال -

 الموافق عليها من قبل األوصياء على الطفل. 
والتي قد تبدو متسرعة أو  التحكم بسسسسسسسسسسردات الفعل تجاه المواقف التي قد يقوم بها الطفلتبنى الصبر والحكمة و  -

 فال. عنيفة تجاه ما يقوم به األط
 الحفاظ على مسسسافة كافية بين الطفل وفريق العمل. -
 التعاون بشكل كامل مع أي تحقيق حول اإلساءة ألي من األطفال.  -
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