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موجز لسياسة انرتسوس الدولية لحامية الطفل
إرشادات التوظيف اآلمن

إعالن اإلدانة الجنائية
اإلقرار باملوافقة عىل االلتزام و التمسك بسياسة انرتسوس الدولية لحامية الطفل وسياسة انرتسوس للحامية 

من االستغالل الجنيس واإلساءة من قبل املوظفني
اإلقرار باملوافقة عىل االلتزام و التمسك بسياسة انرتسوس الدولية لحامية الطفل من قبل الرشكاء 

اإلقرار باملوافقة عىل االلتزام و التمسك  بسياسة انرتسوس الدولية لحامية الطفل ومعايري السلوك للزوار
املوافقة املسبقة لإلبالغ أو اإلخطار

االختصاصات الوظيفية لضابط االتصال/التنسيق عن حامية الطفل يف البلد
االختصاصات الوظيفية ملستشار حامية الطفل يف البلد

منوذج تقرير الحادثة
قامئة تدقيق حامية البيانات  

قسم/ميني الرسية للمحققني
قامئة املرجعيات السرتاتيجيات حامية الطفل املحددة بالبلد

التعريفات الرئيسية: 

تعترب التعريفات التالية املرشد أو الدليل فيام يتعلق بهذه السياسة،مع اعتبار أشكال األطر التي يوضع فيها األذى الذي يلحق 
باألطفال كام يجب أيضاً أن يتم تحديده من قبل كل بعثة قطرية النرتسوس. 

الطفل: أي شخص تحت سن الثامنة عرش. إن معاهدة األمم املتحدة لحقوق الطفل تعرف “الطفل” بأنه ]أي إنسان  مل يتجاوز 
الثامنة عرش، ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه[ )1989 املادة “1”(. بينام انرتسوس تحرتم وتلتزم بالقوانني 
الوطنية يف البلدان التي تعمل فيها، فإن هذه السياسة ال تعرف الطفل بناًء عىل بلوغ السن القانوين ولقد قامت لجنة حقوق الطفل، 

وهي الهيئة املسؤولة عن مراقبة املعاهدة، بتشجيع الدول عىل مراجعة سن البلوغ إذا كان قد وضع تحت سن الثامنة عرش. وعىل 
رفع مستوى الحامية لجميع األطفال تحت سن الثامنة عرش. 

حامية الطفل: “الوقاية من واالستجابة اىل انتهاك وإهامل واستغالل ومامرسة العنف ضد األطفال”1. تعني حامية الطفل وقايته 
من األذى. حامية الطفل ال تعني حامية جميع الحقوق الخاصة به، والتي هي مسؤولية جميع األشخاص الذين يعملون مع األطفال، 

ولكنها تشري إىل مجموعة فرعية من تلك الحقوق. 

أشكال األذى: األذى يشمل اإلساءة واإلهامل واالستغالل والعنف. وفيام ييل أشكال معينة من األذى. 2

اإلساءة الجسدي: األذى الجسدي الفعيل أو املتوقع أن يرتكبه شخص آخر، بالغ أو طفل، وقد يشمل ذلك الرضب، الهز،  ●
التسميم، اإلغراق، اإلحراق. وقد يحدث األذى الجسدي أيضاً حينام يتسبب أحد الوالدين أو الراعي يف مرض الطفل.

اإلساءة الجنيس: إجبار أو تغرير بالطفل لالشرتاك يف نشاطات جنسية التي ال يفهمها هو/هي بصورة جيدة وليس لديه  ●
الخيار الكايف للموافقة عليها. وقد يشمل ذلك، ولكن دون حرص عىل االغتصاب، املامرسة الجنسية الفموية، املامرسة 

الجنسية بإيالج أو بدون إيالج مثل العادة الرسية، التقبيل، أو اللمس. وقد يشمل أيضاً إرشاك األطفال يف النظر إىل أو إنتاج 
الصور الجنسية أو مشاهدة مامرسات جنسية وتشجيع األطفال عىل السلوك أو الترصف بطرق جنسية غري مالمئة. 

االستغالل الجنيس للطفل: أنه نوع من اإلساءة الجنيس الذي يقتيض من الطفل املشاركة يف أي نشاط جنيس مقابل املال  ●
أو الهدايا أو الطعام أو السكن أو الحب/املودة أو الوضع أو أي يشء آخر يكونون هم أو أرسهم يف حاجة له. وهو عادة ما 

يكون فيه الطفل قد تم التالعب به أو  إكراهه للقيام بذلك، وقد يقتيض ذلك مصادقة األطفال أو كسب ثقتهم أو تعريضهم 
لتناول املخدرات والكحول. إن العالقة املسيئة/البذيئة بني الضحية والجاين تقتيض عدم توازن يف القوى، حيث تكون خيارات 

الضحية محدودة. انه نوع من اإلساءة/ االستغالل الذي يكون غري مفهوم لدى األطفال والبالغني بالتوافق. 

ويظهر االستغالل الجنيس للطفل يف عدة صور. فقد يقتيض قيام شخص مجرم أكرب سناً مبامرسة سيطرة مالية أو عاطفية  ●
أو جسامنية عىل شخص أصغر يف السن وقد يقوم النظراء باستغالل أو إجبار الضحايا عىل القيام بنشاطات جنسية ويكون 

أحياناً بني عصابات ويف املناطق املجاورة املتأثرة مبناطق العصابات.

وقد يكون أحياناً بسبب شبكات اإلجرام االنتهازية أو املنظمة والتي تسعى وراء الربح املايل من خالل االتجار بالضحايا  ●
الصغار بني املواقع املختلفة ملامرسة الجنس مع عدد من البالغني.

اإلهامل واملعاملة بإهامل: مع األخذ يف االعتبار للسياق وللمصادر والظروف، فإن اإلهامل واملعاملة بإهامل يشريان  ●
إىل الفشل املتعنت يف الوفاء ملتطلبات الطفل األساسية و/أو الجسدية و/أو النفسية، األمر الذي من املحتمل أن يتسبب 

يف أرضار خطرية بالطفل، من ناحية النمو الصحي والجسدي والروحي واألخالقي والعقيل. وهو يشمل الفشل يف اإلرشاف 
السليم والحامية لألطفال من األذى وتوفري الغذاء واملأوى وظروف العيش اآلمن. وقد يتضمن أيضاً إهامل األم خالل الحمل 

بسبب تناول املخدرات أو الكحول وكذلك اإلهامل واملعاملة السيئة للطفل املعوق.

اإلساءة العاطفي: سوء املعاملة العاطفية املستمر/املتواصل والذي يؤثر يف النمو العاطفي للطفل. واألعامل التي تتصف  ●
باإلساءة العاطفي تشمل تقييد الحركة، واإلهانة واالحتقار والرتهيب )مبا يف ذلك الرتهيب اإللكرتوين( والتهديد والتخويف 

والعزل، أو االستهزاء والسخرية. أو أي من أشكال العنف أو املعاملة املرفوضة األخرى غري الجسدية. 

الحد األدىن ملعايري حامية الطفل يف العمل اإلنساين، مجموعة العمل لحامية الطفل )2102(.  1

الحرص عىل سالمة الطفل – معايري حامية الطفل وكيفية تنفيذها، تحالف الحرص عىل سالمة الطفل )2102(.   2
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االستغالل التجاري: استغالل الطفل يف العمل أو يف نشاطات أخرى لفائدة اآلخرين والتي تؤدي إىل اإلرضار بالصحة  ●
الجسدية أو العقلية للطفل أو لتعليمة أو لنموه األخالقي والعاطفي واالجتامعي ويشمل ذلك، ولكن ليس حرصاً عىل، 

عاملة األطفال.

موظفي انرتسوس واملرتبطني بها:  أي شخص معني من قبل انرتسوس أو يعمل لدى انرتسوس.. وتحديداً: موظفي انرتسوس أي 
جميع األفراد الذين وقعوا عقود عمل أو عقود تعاون مع انرتسوس، ويشمل ذلك هيئات املوظفني واملتطوعني وأعضاء اللجان 

املجتمعية واملتدربني واملستشارين، بغض النظر عام إذا كانوا يتقاضوا أجراً أم ال وبغض النظر عن نوع و مدة تعاقدهم. بينام تشري 
املرتبطني بانرتسوس إىل جميع موظفي الهيئات األخرى أو األفراد الذين وقعوا عىل ترتيبات تعاونية مع انرتسوس، مبا يف ذلك املقاولون 

والرشكاء والضيوف.

عامل املساعدة اإلنسانية: أي شخص يشارك يف تقديم املساعدة للسكان املترضرين. ويشري ذلك إىل جميع املوظفني التابعني 
للوكاالت واملنظامت اإلنسانية، مبا فيها وكاالت األمم املتحدة واملنظامت الحكومية الدولية واملنظامت غري الحكومية والرشكاء 

املنفذين واملنظامت املجتمعية ذات الصلة باإلضافة إىل أي شخص يؤدي مهمة نيابة عن أي وكالة أو منظمة إنسانية، بغض النظر 
عام إذا كان يتقاىض أجراً عىل ذلك أم ال وبغض النظر عن نوع و مدة تعاقده.

أنواع أحداث حامية الطفل:

النوع )1(: أي انتهاك لحقوق األطفال للحامية من اإلساءة أو اإلهامل أو االستغالل أوالعنف – ويشمل ذلك االتجار،  ●
واالستغالل الجنيس والعميل، والزواج املبكر أو الزواج القرسي – والذي مل يرتكبه أي عضو من موظفي أو شخص مرتبط 

مبوظفي انرتسوس أو أحد عامل العمل اإلنساين عىل وجه العموم. والذي يكون قد ارتكب بواسطة أحد البالغني أو مجموعة 
من البالغني أو بواسطة طفل آخر أو أطفال آخرين من املجتمع املترضر أو املجتمع املحيل ضد طفل من املستفيدين من 

برامج انرتسوس أو طفل ال عالقة له بنشاطات انرتسوس. 

النوع )2(: أي انتهاك للسياسة الدولية لحامية الطفل ومعايري السلوك ذات الصلة والذي يكون قد أرتكبه عضو من موظفي  ●
أو املرتبطني بانرتسوس. سيعترب أيضاً األذى الذي يكون قد ارتكبه عامل مساعدة إنسانية كحدث من أحداث حامية الطفل 

من النوع )2(.

المقدمــة 
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منظمة انرتسوس منظمة مساعدات إنسانية غري ربحية تعمل يف مجال تقديم املساعدات لألشخاص الذين هم يف خطر وضحايا 
الكوارث الطبيعية والنزاعات املسلحة.  تم تأسيسها عام 1992م بدعم من اتحاد نقابات العامل اإليطالية وترتكز أعاملها عىل قيم 

التضامن والعدالة والكرامة اإلنسانية والحقوق والفرص املتساوية لجميع الناس مع احرتام التنوع والتعدد والتعايش املشرتك وتهتم 
بصفة خاصة باألشخاص  املستضعفني.

تلتزم انرتسوس برتويج معاهدة األمم املتحدة لحقوق الطفل والتي تنص عىل اآليت: »عىل الدول األطراف واجب حامية الطفل 
من كافة أشكال العنف الجسدية أو اإلساءة البدنية أو العقلية أو اإلهامل أو املعاملة املنطوية عىل اإلهامل و إساءة 

املعاملة أو االستغالل مبا يف ذلك اإلساءة الجنسية« )1989، املادة 19(.

هذه السياسة مبنية عىل القيم واملبادئ واالعتقادات املشرتكة وترشح الخطوات التي سوف تتبع للوفاء بالتزامنا لحامية األطفال من 
األذى يف جميع عملياتنا يف إطار االستجابة اإلنسانية.

تم تبني هذه السياسة الدولية لحامية الطفل من قبل األمني العام يف شهر سبتمرب 2017م.

قيمنا ومبادئنا واعتقاداتنا
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ينص ميثاق انرتسوس للقيم عىل أن انرتسوس ملتزمة بعدم التمييز العنرصي )العمل بال حدود( وعدم التحيز )املساعدة املبنية 
عىل الحاجة والخالية من التمييز السيايس أو الديني أو االجتامعي( والتضامن/ التكافل والشفافية و الحس تجاه الثقافات 

املحلية والدعوة للكرامة اإلنسانية و املشاركة و الحوار.

إن ميثاق القيم والئحة السلوك النرتسوس مستلزمة لحامية الطفل عىل أساس املبادئ املضمنة يف ميثاق األمم املتحدة حول حقوق 
الطفل. يجب عىل جميع موظفي انرتسوس واملرتبطني بها التمسك وااللتزام بأعىل معايري السلوك األخالقي واملهني وااللتزام بسياسات 
انرتسوس. هذه السياسة مبنية عىل تأكيد مسؤولية مجلس إدارة انرتسوس وموظفيها واملرتبطني بها للرتويج لحقوق الطفل و حاميته 

من جميع أشكال األذى والتزام الحد األدىن من معايري حامية األطفال.

وتعترب انرتسوس بأن لجميع األطفال حقوق متساوية يف الحامية من اإلساءة واالستغالل والعنف وأن كل شخص مسؤول عن دعم 
حامية األطفال. وبالتايل فنحن ملتزمون مبا ييل:

الرتويج لإلبقاء عىل حياة األطفال وتنميتهم: فضالً عن حق األطفال يف الحياة و يف الحامية من جميع أشكال اإلساءة . 1
واإلهامل واالستغالل والعنف، تلتزم انرتسوس بالتعرف وتحديد واتخاذ إجراءات فعالة لتخفيف آثار حالة الطوارئ 

واالستجابة لتنمية الطفل جسدياً ونفسياً وعاطفياً وذهنياً واجتامعياً وروحياً. ويشمل هذا الفعل مل شمل األرسة ومنع 
تشتيتها والرتويج للبيئات املرتكزة عليها مع الرعاية املؤقتة والحلول الدامئة التي تعترب خيارات ثانوية بناًء عىل املصلحة 

الفضىل للطفل.

تأكيد/ ضامن أن جميع األطفال املحتاجني يستفيدون من برامج انرتسوس دون متييز:3 إن انرتسوس ملتزمة بتقديم . 2
الدعم لألطفال واألرس واملجتمعات بدون أي نوع من أنواع التمييز العنرصي أو اللون أو العرق أو الدين أو الجنس أو اللغة 
أو العمر أو اإلعاقة أو النوع أو التوجه السيايس أو خالفه أو الظروف األرسية أو الصحة أو الحالة االجتامعية أو مكان امليالد 

أو وضع آخر. تقر انرتسوس بأن حاالت الطوارئ غالباً ما تضخم الفوارق املوجودة باإلضافة إىل تهميش أولئك الذين هم 
يف األصل يف خطر التفرقة. وتلتزم انرتسوس بالتعرف وتحديد ومراقبة األشكال املوجودة أصالً والجديدة للتفرقة والسلطة 

وتتعامل معها يف االستجابة كجزء من التزامها مببدأ »عدم التسبب يف األذى«. وتقوم انرتسوس أيضاً باتخاذ إجراءات لضامن 
تقديم الرعاية املناسبة والكافية لألطفال املعاقني واألطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم واألرس التي يرعاها أطفال،  

قد يتعرضون ملسائالت أو اجراءت قانونية واألطفال املنخرطني يف قوات أو جامعات مسلحة واملجموعات املهشمة األخرى.

تشجيع ومتكني الطفل من املشاركة يف جميع النشاطات املتعلقة به ومبجتمعه: انرتسوس ملتزمة بضامن منح البنات . 3
واألوالد من مختلف األعامر والقدرات، املساحة والزمن للمشاركة الفعالة. ويجب أن يكون موظفوا ورشكاء انرتسوس 

مدركون بقيمهم واعتقاداتهم وافرتاضاتهم الخاصة بهم عن الطفولة وعن دور األطفال واألرسة وأن يتفادوا فرض هذه 
األشياء عىل األطفال. بل يجب عليهم باستمرار متكني األطفال باستعامل طرق مناسبة لتطوير مشاركتهم، واملشاركة يف سلطة 
اتخاذ القرار وعليهم أن يكونوا واعيني انه عندما تكون مشاركة األطفال ضعيفة فان هذا األمر يربك/ يفسد الدور االجتامعي 

للطفل ويعرضه لألذى.

التأكيد عىل أهمية مصلحة الطفل: تعترب جميع األعامل املتعلقة باألطفال ومصالحهم هي األولوية األوىل. يقتيض هذا . 4
املبدأ إىل رضورة اإلعداد والتصميم واملراقبة والضبط لجميع الربامج والتدخالت اإلنسانية. وعندما تتخذ انرتسوس قرارات 

تتعلق باألطفال األفراد، فهذا يتطلب أن تبنى القرارات عىل عملية »تحديد املصلحة الفضىل«.

تعزيز التوعية نحو الثقافة املحلية وااللتزام مبعاهدة األمم املتحدة لحقوق األطفال: تلتزم انرتسوس باحرتام العادات . 5
والثقافة املحلية، بينام تحرتم وتقدر يف نفس الوقت الحقوق األساسية املتعلقة بالطفل مبوجب معاهدة األمم املتحدة 

لحقوق الطفل. وستعترب انرتسوس بصورة ثابتة بأن األطفال هم أولئك األشخاص الذين تحت سن الثامنة عرش حتى ولو كان 
سن البلوغ القانوين سن أقل. وستعمل انرتسوس عىل حامية الطفل من أشكال األذى املسموح به تقليدياً مثل ختان الفتيات 

والزواج املبكر.

بناًء عىل التزام انرتسوس مبعاهدة األمم املتحدة حول حقوق الطفل )9891( ومعاهدة القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة ومعاهدة األمم املتحدة حول حقوق األشخاص املعاقني   3

)2102( ومعاهدة منظمة العمل الدولية رقم )281( حول أسوأ أشكال توظيف األطفال )9991( والربوتوكول االختياري حول حقوق األطفال، يف بيع األطفال ومامرسة الدعارة لألطفال والصور واألفالم 

الجنسية لألطفال )0002( معاهدة الالجئني )1591( اإلرشادات حول األشخاص عىل األخص النساء واألطفال. امللحقات مبعاهدة األمم املتحدة ضد الجرمية املنظمة العابرة لألقطار، والحد األدىن ملعايري حامية 

الطفل يف األعامل اإلنسانية. ونرشة األمني العام لألمم املتحدة حول اإلجراءات الخاصة حول االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس واملبادئ الستة الرئيسية للجنة الدامئة املشرتكة للوكاالت حول االستغالل 

واالنتهاك الجنيس. وأيضاً املعاهدة ضد التعذيب واملعامالت أو العقوبات القاسية غري اإلنسانية واملهنية األخرى )7891(. وإرشادات حامية األطفال ضحايا االتجار بالبرش. واملالحظات الفنية لليونيسيف 

ومعاهدة منظمة العمل الدولية حول الحد األدىن لسن العمل )3791(.

11

بروتوكوالتنا السلوكية
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ترسي معايري السلوك املحددة التالية عىل جميع هيئات و موظفي انرتسوس ويشمل ذلك املوظفني 
واملتطوعني وأعضاء اللجان املجتمعية واملتدربني واملستشارين – خالل تعاونهم مع انرتسوس يف جميع 

األوقات، خالل ساعات العمل الرسمية وخارج ساعات العمل: 

الرتويج ملشاركة الطفل: يجب عىل الدوام االستامع إىل الطفل وتشجيع األطفال وأرسهم عىل املشاركة يف اتخاذ القرارات  ●
ذات الصلة بحياتهم. 

الرتويج لعدم التفرقة/التمييز: يجب معاملة األطفال عىل قدم املساواة بغض النظر عن عنرص/عرق أو لون أو دين أو جنس  ●
أو لغة أو سن أو إعاقة أو النوع االجتامعي أو الجنيس أو التوجه السيايس أو خالفه أو الظروف األرسية أو الصحة أو الحالة 

االجتامعية أو مكان امليالد أو األوضاع األخرى للطفل أو لوالديه. 

تقديم املساعدة اإلسعافية لألطفال واملجتمعات بالطرق التي ال تيسء لوضعك الوظيفي أو ثقتك أو سلطاتك. ●

كن عىل علم بأن ملس الطفل جسدياً، والذي رمبا يكون لطأمنته، قد يساء تفسريه من قبل املشاهدين أو الطفل نفسه.  ●

تحايش األوضاع/املواقف التي تعزل األطفال والتي ال يكون فيها سلوكك مراقباً مثل داخل السيارات او املكاتب أو املنازل.  ●

وحيثام يكون ذلك ممكناً وعملياً، ينصح بتواجد شخصني بالغني عند قيامك بالعمل، عندما يكون هنالك اثنني بالغني أو  ●
أكرث يرشفان عىل جميع النشاطات التي يشارك فيها األطفال وأن تكون مرئية ومعروضة يف جميع األوقات. وإذا كان تطبيق 
هذه القاعدة غري ممكن عملياً، أبحث عن بديل مثل أن يكون مصحوباً بأفراد من املجتمع أو يكون التفاعل يف املساحات 

املفتوحة. 

الرتويج لثقافة التواصل املنفتح مع املنظمة، حيث ميكن أن تطرح وتناقش املوضوعات واالهتاممات يف أوساط املوظفني مع  ●
األطفال واملجتمعات. 

التأكد من أن جميع عمليات التواصل/االتصاالت املتعلقة باألطفال تضمن الحامية والرسية والخصوصية والكرامة واملصلحة  ●
الفضىل للطفل.

التأكد عند أخذ صور لألطفال أو أرسهم )صور فوتوغرافية – فيديوهات...الخ( أنها تبدو بصورة الئقة وأن األشخاص يظهرون  ●
مبالبس محتشمة وأن يتحاىش التصوير األوضاع غري املحتشمة. يجب عدم أخذ صور لألطفال وأرسهم اذ أمكن التعرف 

عليهم إذا ما عرضت يف وسائل التواصل االجتامعي أو وسائل أخرى دون الحصول عىل املوافقة املخطر بها من قبل األشخاص 
)أنظر القسم 5/5 االتصال اآلمن(. 

التبليغ عن أي أمر يتعلق بحامية طفل وفقاً إلجراءات انرتسوس املوضوعة للتبليغ )أنظر القسم 8/5 إجراءات التبليغ(. يف  ●
الحاالت التي يكون فيها معلوماً أو مشتبهاً بأن طفالً يف حالة خطر أو يعاين من انتهاك، قم بالتبليغ العاجل، وعند الرضورة، 

قم بتحويل الطفل للهيئة أو الخدمة املناسبة. 

االمتثال للتحقيقات ذات الصلة بحامية الطفل )داخلياً وخارجياً( وقم بتوفري جميع املعلومات الوثائقية واملعلومات األخرى  ●
الالزمة إلكامل التحقيق. 

تحدى املامرسات الضعيفة وبلغ عن املخاطر املتوقعة والتي ميكن أن تؤدي إىل التسبب بأذى لألطفال. ●

باإلضافة إىل ذلك، مينع منعا باتا عىل موظفي انرتسوس ما ييل:

صفع أو رضب أو انتهاك الطفل جسدياً، سواء كان ذلك كنوع من التأديب أو خالفه.  ●

التورط بأي شكل من األشكال يف عالقات جنسية مع األطفال أو املستفيدين.  ●

التورط بأي شكل من األشكال يف أي سلوك جسدي غري مناسب مثل تقبيل أو حضن أو ملس طفل.  ●

استعامل كلامت غري مناسبة أو سلوكيات عدوانية أو تهديديه أو تخويفية والتي تخجل أو تهني أو تصغر أو تحتقر األطفال  ●
أو تورطه يف انتهاك عاطفي. 

الترصف بأسلوب أو تنظيم نشاطات مسيئة لألطفال أو تعرضهم لخطر اإلساءة.  ●

قضاء وقت أكرث من الالزم مع طفل واستبعاده عن األطفال اآلخرين.  ●

البقاء وحيداً مع أطفال يف حجرة يكون بابها مغلقاً بحيث ال يراك الناس اآلخرين أو دعوة طفل/أطفال إىل مقر إقامتك يف  ●
السكن. 

عمل عالقات مشينة أو استغاللية مع األطفال مبا يف ذلك تأجري األطفال للقيام بأعامل منزلية أو أعامل أخرى.  ●

القبول أو املشاركة يف نشاطات التي من املحتمل أن تجعل سلوك الطفل مؤدياً إىل أفعال مشينة أو غري قانونية.  ●

التمييز من خالل معاملة متحيزة لطفل ما )أي مبعنى إعطاء هدايا أو كفالة أو نقود ...الخ(.  ●

استخدام أو تنزيل أو رشاء أفالم إباحية أو صور أخرى أو فيديوهات ألغراض جنسية.  ●

أخذ صور لألطفال )صور فوتوغرافية، فيديوهات ...الخ( مرضة أو مستغلة أو تضعف كرامة الطفل. ●

تبادل الصور يف وسائل التواصل االجتامعي، والتي تشمل الفيسبوك واالنستغرام وتويرت...الخ، والتي يكون فيها األطفال و/أو  ●
أرسهم قابلني للتعرف عليهم والتي هي من املحتمل أن تعرض األطفال للخطر. 

القيام يف أي وقت من األوقات بوضع تعليقات عىل وسائل التواصل االجتامعي حول األمور املتعلقة بحامية الطفل ما مل  ●
يكن قد أطلع عليها رئيس البعثة مسبقاً و عىل رغبة الوسائل يف ذلك وأعطى املوافقة مقدماً للرد. 

اإلساءة يف أي وقت من األوقات للرسية أو املوافقة املخطر بها أو إجراءات التبليغ عن حدث يتعلق بحدث أو حالة من  ●
حاالت حامية الطفل.

جميع موظفي انرتسوس ملزمون باالمتثال ملعايري السلوك هذه. ويف حالة عدم االمتثال لهذه املعايري أو عدم التبليغ عن أمور تتعلق 
بحامية الطفل سوف يعترب ذلك سبباً التخاذ إجراء تأديبي. قد يتضمن هذا اإلجراء التأديبي إنهاء العقد أو الفصل من العمل بصورة 

فورية وقد ينجم عنه، يف حالة رفعه إىل السلطات املحلية، إيل متابعة  جنائية، عندما يكون ذلك رضورياً ،وفقاً للقوانني الوطنية 
السارية املفعول. 

 ان املعايري املوضحة أعاله  ليست شاملة كليًا. حيث يوجد أنواع أخرى من السلوكات غري القومية تجاه األطفال و التي يجوز أن 
تكون أسباباً كافية التخاذ إجراءات تأديبية مبوجب »ميثاق القيم واللوائح األخالقية النرتسوس«. فيجب عىل موظفي انرتسوس عدم 

االنخراط يف أي شكل من أشكال السلوك املهني أو املذل أو االستغاليل بأي حال من األحوال.
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أسلوبنا االستراتيجي

تقر انرتسوس بأن التنفيذ الناجح »للسياسة الدولية لحامية الطفل« يعتمد عىل املسؤولية الفردية والجامعية لكل الذين يعملون 
لصالح ومع انرتسوس مبا يف ذلك الرشكاء واملجتمعات واألطفال أنفسهم.

تنوي انرتسوس الوفاء بالتزامها يف حامية األطفال من األذى من خالل األسلوب التايل:

التوعية )املعرفة(: التأكد من أن جميع موظفي انرتسوس واملرتبطني بها، باإلضافة إىل األطفال املستهدفني واملجتمعات،  ●
يعرفون ماذا يعني األذى للطفل واملخاطر التي يسببها األذى يف سالمته وسعادته وكرامته ومنوه وانعدام التسامح لدى 

انرتسوس تجاه األذى للطفل. 

الوقاية: التأكد من أن األطفال محميني من األذى بواسطة موظفي انرتسوس واملرتبطني بها من خالل التوظيف اآلمن  ●
والرتتيبات التعاونية السليمة والربمجة السليمة ومامرسات التواصل السليمة ومن خالل خلق بيئة يعمل فيها جميع موظفي 

انرتسوس واملرتبطني بها للتخفيف  من املخاطر التي تؤدي إىل التسبب يف األذى لألطفال إىل الحد األدىن. 

لتبليغ: التأكيد بأن آليات الشكاوى حول التبليغ باألموراملتعلقة بحامية الطفل موجودة وسهل الوصول إليها وبأن جميع  ●
موظفي انرتسوس واملرتبطني بها عىل دراية باإلجراءات التي يجب إتباعها عندما تنشأ أمور تتعلق بحدث من أحداث حامية 

الطفل. 

االستجابة: التأكد بأنه قد اتخذت الخطوات املناسبة لحامية ودعم األطفال عندما تنشأ أمور تتعلق بحدث من أحداث  ●
حامية الطفل وأن األفعال املناسبة قد اتخذت حيث يكون قد تم تثبيت صحة الشكوك املتعلقة بحدث حامية الطفل. 

الرتويج لثقافة االنفتاح والتوعية والدعم: التأكد من أن إدارة انرتسوس تؤيد/تفضل الخطوط املفتوحة للتواصل والحوار  ●
وجو من الدعم فيام يخص تنفيذ وتطوير مامرساتها للوقاية وإجراءاتها لالستجابة.

األدوار واملسؤوليات:

بالرغم من أنه من مسؤولية جميع موظفي انرتسوس واملرتبطني بها للرتويج لحامية الطفل، فإن انرتسوس تقر بأن اإلدارة املعرفة 
بوضوح وهيكل الدعم الفني سيسهالن من التنفيذ وااللتزام بسياسة حامية الطفل الدولية. 

تحدد النقاط الرئيسية التالية األدوار واملسؤوليات الخاصة باإلدارة وبالدعم الفني داخل املنظمة:

اإلدارة التنفيذية: يتحمل مجلس إدارة انرتسوس وأمينها العام كامل املسؤولية يف التنفيذ وااللتزام بسياسة حامية الطفل  ●
الدولية باإلضافة إىل حشد املوارد الرضورية ذات الصلة. 

اإلدارة العليا: سيكون املدير العام النرتسوس ومدير الربامج ومدير املوارد البرشية ومنسق وحدة اللوجستيات ومنسق  ●
وحدة االتصاالت والتمويل يف اإلدارة العامة مسؤولون عن التنفيذ وااللتزام بسياسة حامية الطفل الدولية يف جميع مواقع 

املنظمة. يف حني أن املدراء اإلقليميون ورؤساء بعثات انرتسوس مسؤولني عن اإلعداد واملراجعة الدورية السرتاتيجيات حامية 
الطفل الخاصة بالبعثة وعن إجراءات التشغيل القياسية ذات الصلة، هذا باإلضافة إىل تأكيد تنفيذ سياسة حامية الطفل 
الدولية وااللتزام بها ضمن بعثات انرتسوس . وسوف يكون املدراء اإلقليميون ورؤساء البعثات مسؤولني أيضاً عن حشد 

املوارد الرضورية عىل املستوى اإلقليمي والبعثة . 

الدعم الفني:سيكون املستشار الفني العاملي النرتسوس ومستشاري الحامية اإلقليميني ومنسق الحامية القطريني مسؤولون  ●
عن تقديم الدعم الفني للتنفيذ وااللتزام بسياسة حامية الطفل الدولية عىل املستوى العاملي واإلقليمي والبعثة. وستكون 

هذه املواقع الوظيفية مسؤولة أيضاً عن دعم اإلعداد واملراجعة السرتاتيجيات حامية الطفل الخاصة باالبعثة وإجراءات 
التشغيل املوحدة ذات الصلة. 
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لجنة تسيري سياسة حامية الطفل: سوف يتم تأسيسها للمراقبة ولرفع التقارير الدورية عن سري العمل يف التنفيذ وااللتزام بسياسة 
حامية الطفل الدولية ملجلس اإلدارة واألمني العام النرتسوس. وسوف تتكون لجان تسيري سياسة حامية الطفل من املدير العام 

النرتسوس ومدير الربامج ومدير املوارد البرشية ومنسق وحدة اللوجستيات ومنسق وحدة االتصاالت والتمويل واملستشار العاملي 
للحامية باإلدارة العامة. وسوف تجتمع هذه اللجنة عىل أساس محدد لتوفري املراقبة ودعم اإلدارة حول ادعاءات أحداث حامية 

الطفل من النوع )2(. باإلضافة إىل ذلك سوف تكون مسؤولة عن املراجعة الدورية لسياسة حامية الطفل. 

ضابط االتصال/منسق حامية الطفل يف اإلدارة العامة: سوف يتم تعيني هذا الشخص لتنسيق العمل للجنة تسيري سياسة حامية 
الطفل وإلعداد مواد التدريب والتوعية حول محتوى هذه السياسة ومعايري السلوك ذات الصلة. وسوف يكون ضابط االتصال/منسق 

حامية الطفل يف اإلدارة العامة هو الشخص املعني لتلقي الشكاوى والتقارير عن ادعاءات أحداث حامية الطفل من نوع )2( يف 
اإلدارة العامة.

ممارساتنا العالمية

واإلرشادات العملية
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التدريب والتوعية

للقيام بتنفيذ فعال لسياسة حامية الطفل الدولية، يحتاج التزام انرتسوس بحامية الطفل إىل الفهم الواضح والدقيق من قبل جميع 
موظفي انرتسوس واملرتبطني بها، فضالً عن األطفال املستهدفني واملجتمعات. 

وبالتايل، فإن انرتسوس تلتزم باآليت:

أن تضمن يف عملية التحفيز االستاملة لجميع املوظفني الجدد واملتطوعني وأعضاء اللجان املجتمعية و املتدربني واملستشارين  ●
– الدوليني واملحليني – وحدة تدريبيه حول ماهية حامية الطفل وحول محتوى سياسة حامية الطفل الدولية ليك تضمن أن 
جميع موظفي انرتسوس عىل دراية ومعرفة باملبادئ الرئيسية لهذه السياسة وملعايري السلوك املرتبطة بها وآثار انتهاك هذه 

املعايري وإجراءات التبليغ عن األحداث. 

عقد دورات تنشيطية متكررة للموظفني عىل كال املستويني امليداين واإلداري حول محتوى سياسة حامية الطفل الدولية  ●
ومعايري السلوك ذات الصلة. يجب أن يكون هناك دعامً مناسباً للمشاركني يف الدورات التدريبية  والذين تحدث لديهم ردود 

فعل عاطفية تجاه موضوعات الدورة. 

توفري فرص للتدريب من الداخل والخارج حول حامية الطفل، وخصوصاً للتعرف ولتحديد النشاط املعني ملخاطر حامية  ●
الطفل والتنفيذ الفعيل للحد األدىن ملعايري حامية الطفل للعمل اإلنساين. 4

رفع الوعي بصورة واسعة يف أوساط املجتمعات املستهدفة حول ماهية حامية الطفل وحول حقوق األطفال يف الحامية ضد  ●
جميع أشكال األذى ودرجة انعدام السامح لدى انرتسوس تجاه التسبب يف أذى الطفل والخيارات يف تبليغ القضايا املتعلقة 

بحامية الطفل. 

توعية األطفال املشاركني يف برامج انرتسوس حول حقوقهم يف الحامية من األذى وخيارات التبليغ عن القضايا املتعلقة   ●
بحاميتهم بأسلوب محبب لهم، الذي هو حساس للعمر والجنس والتنوع. وهذا يشمل تنظيم ورش عمل مع األطفال 

لتعريف/تحديد السلوك املقبول وغري املقبول من قبل البالغني واألطفال اآلخرين. والنقاش املفتوح معهم حول اتصاالتهم 
وعالقاتهم مبوظفي انرتسوس وباآلخرين. ويجب توفري الدعم املناسب للمشاركني يف ورشة العمل والذين تحدث لديهم ردود 

فعل عاطفية تجاه موضوعات الورشة. 

تجهيز وتوفري ملخص لسياسة حامية الطفل الدولية باللغات املحلية وإعداد نسخة محببة و مبسطة لألطفال ليتم توزيعها  ●
يف املجتمعات املستهدفة والرشكاء واملساهمني/ الداعمني اآلخرين ذوي الصلة. ويجب أيضاً عرض ملصقات تحوي االلتزامات 

ومعايري السلوك ذات الصلة بسياسة حامية الطفل الدولية يف مكان بارز يف كل مكتب يف االبعثة. 

ملراقبة واملراجعة املنظمة ملدى فعالية مواد وبرامج التدريب والتوعية لحامية الطفل. ويجب أن ترشك هذه العملية  ●
األطفال املشاركني حيثام وعندما يكون ذلك مناسباً.

التوظيف اآلمن

تلتزم إنرتسوس بالقيام بالتوظيف اآلمن والتحري األمني عن املوظفني قبل إضفاء الطابع الرسمي للتعاون مع املوظفني واملتطوعني 
وأعضاء اللجان املجتمعية واملتدربني واملستشارين.

الحد األدىن ملعايري حامية الطفل يف العمل اإلنساين )2102( ميكن الحصول عليها عرب الرابط:  4

عملية التوظيف:
اإلجراءات اإلجبارية املطلوبة للتوظيف الدويل واملحيل هي عىل النحو التايل:

سوف تذكر جميع اإلعالنات عن الوظائف الشاغرة بأن لدى انرتسوس سياسة لحامية الطفل دولية تتوقع من املرشح  ●
الناجح للوظيفة أن يلتزم بها ويعمل عىل الرتويج لها. 

سيتم تزويد املرشحون الواردة أسامئهم يف القامئة القصرية املختارة إلجراء املقابالت معهم بنظرة سياسة حامية الطفل  ●
الدولية مقدماً قبل إجراء املقابلة )أنظر امللحق )1(: من سياسة حامية الطفل الدولية النرتسوس( وسوف تكون هناك 

أسئلة قياسية يف املقابلة حول حامية األطفال ضد األذى )أنظر امللحق )2(: من إرشادات التوظيف(. 

سيعطي اهتامم خاص للثغرات يف التاريخ الوظيفي لألفراد وللتغريات املتكررة يف عقود العمل و/أو العنوان.  ●

سيطلًب من جميع املوظفني واملستشارين املتوقعني تقديم مرجعني عىل األقل، أحدهام من املدير األخري لعمله. ولن  ●
تقبل املرجعيات من أفراد األرسة. وسيتم فحص املرجعيات فيام يخص أي موضوع أو حدث من أحداث حامية الطفل 

حول تورط املرشح والفصل من الخدمة أو يف انتظار إكامل التحقيق حول سوء السلوك )أنظر امللحق )2(: من إرشادات 
االستقدام/التوظيف اآلمن(.

قيود التوظيف:
تحتفظ انرتسوس بالحق يف عدم توظيف مقدم الطلب إذا ما كشفت عملية التوظيف أواملرجعيات انه ليس مناسباً للعمل مع 

األطفال. 

لن تقوم انرتسوس بتوظيف أي شخص لديه سابقة يف سوء معاملة األطفال أو مامرسة الجنس معهم أو قام بإغوائهم إلقامة عالقات 
شاذة معهم وكذا العنف ذو الصلة. يف حالة منع القوانني املحلية النافذة لهذه القاعدة، فإن أي شخص بهذه اإلدانة سوف لن 

يشغل  وظيفة ذات اتصال مبارشمع األطفال أو الوصول ملعلوماتهم الشخصية، مبا يف ذلك الصور الفوتوغرافية. 

اتفاقيات التعاون اآلمنة

املقاولون:
 لن تعقد انرتسوس اتفاقيات لتوريد البضائع أو الخدمات أو األعامل مع أشخاص معروف عنهم استغالل عاملة األطفال أو متورطني 

يف أي مامرسات أخرى ميكن أن تؤذي األطفال أو تتسبب يف األذى لهم. إن معاهدة منظمة العمل الدولية رقم )138( حول الحد 
األدىن لسن/عمر القبول للتوظيف والعمل )فينا 1973( ترشد انرتسوس للتعريفات التالية: 1( العمل الخطر: العمل الذي يعرض 
للخطر الصحة الجسدية أو العقلية أو األخالقية للطفل أو سالمته وأخالقياته وال يجب القيام به بواسطة أي شخص تحت سن 

الثامنة عرش، 2( العمل الخفيف: يجوز لألطفال بني سن 13 و15 سنة القيام بعمل خفيف، طاملا أنه ال يهدد صحتهم وسالمتهم أو 
مينع تعليمهم أو تنويرهم وتدريبهم املهني. 

سوف تكون وحدة اللوجستيات عىل مستوى اإلدارة العامة  والبلد وهي مسؤولة عن دعم التنفيذ لإلجراءات اإلجبارية التالية: 

كجزء من عمليتي التأهيل وتقديم العطاءات، سيطلًب من جميع املقاولني/رشكات املقاوالت أن يقدموا بصحبة وثائقهم  ●
الرسمية »إقرارا ملورد/مقدم العطاء«، مبا معناه أنهم عىل دراية ويوافقون رسمياً بااللتزام مبواد/بنود األخالقيات املذكورة 

النرتسوس وأن يلتزموا بإخطار انرتسوس عىل الفور يف حالة حدوث أي تغيري يف هذا االحرتام، يف أي مرحلة من مراحل 
عملية اإلرساء أو خالل تنفيذ العقد نفسه. ويجب أن يشمل هذا اإلقرار جميع الرشكاء العاملني يف مرشوع مشرتك / 

املتعاقدة باإلضافة إىل جميع املتعاقدين من الباطن واملوردين للمقاول املتوقع. 

إذا أمكن ذلك، يتم إجراء تحقيق مستقل عن خلفية مامرسات العمل التجاري للمقاول إلخطار التقييم للتأهيل أو  ●
التحليل لإلرساء. 

http://cpwg.net/minimum-standards/
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سوف يستفاد من التحقيق املستقل عن خلفية مامرسات العمل التجاري للمورد/مقدم العطاء من قبل لجنة التقييم يف  ●
عملية االختيار. ويتم االحتفاظ بنسخ من جميع الوثائق الرسمية يف امللف. 

ستكون البنود األخالقية املذكورة أعاله جزء ال يتجزأ من أي عقد توريد أو خدمات أو عمل. ●

سوف تحتفظ انرتسوس بالحق يف تعليق أو إلغاء أي اتفاقية تعاقدية لتوريد البضائع أو الخدمات أو األعامل إذا ما كانت عاملة 
األطفال أو أي مامرسات أخرى ميكن إن تؤذي األطفال أو من املحتمل آن تتسبب يف أذيتهم  قد اكتشفت يف أي مرحلة من مراحل 
إرساء العطاء أو أثناء تنفيذ العقد نفسه وذلك بناًء عىل تحقيق حول ادعاءات إلحاق أذى بأطفال. وعىل كل حال، تؤكد انرتسوس 
بأن عملية إلغاء االتفاق التعاقدي لن يتم إال بعد النظر فيه بحذر ودقة كآخر الحلول اعتامداً عىل سوء تعامل املقاول مع القضايا 
املتعلقة بحامية الطفل بدالً من االعتامد عىل قضية تتعلق بحامية الطفل تكون قد نشأت وتم التبليغ عنها ومتت معالجتها وفقاً 

لسياسة انرتسوس الدولية لحامية الطفل.

الرشكاء:
إن القبول وااللتزام بسياسة حامية الطفل الدولية النرتسوس ومعايري السلوك ذات الصلة رشطاً يف أي اتفاق رشاكة أو اتفاق فرعي. 
و لن تعقد انرتسوس اتفاقيات رشاكة مع كيانات/هيئات – سواء كانت عاملية أو محلية، إنسانية أو مؤسساتية –التي تستغل عاملة 

األطفال وفقاً ملعاهدة منظمة العمل الدولية رقم )138( حول الحد األدىن لسن القبول أو التوظيف يف العمل )طبعة 1973( وال تلتزم 
بحامية الطفل من األذى. 

يجب عىل انرتسوس التأكد من اإلجراءات اإلجبارية التالية عند العمل مع الرشكاء:

سوف يجرى تقييم ملدى التزام الرشيك وقدرته عىل منع والرد عىل األذى لألطفال قبل توقيع اتفاق الرشاكة أو االتفاق  ●
الفرعي فضالً عن إجرائه يف فرتات منتظمة أثناء التنفيذ. ويجب أن يأخذ التقييم أيضاً يف االعتبار اتصال الرشيك باألطفال 

والنشاطات املحددة ملخاطر حامية الطفل. 

سيطلب من الرشكاء الذين ال ميلكون سياسة قوية لحامية الطفل التوقيع عىل سياسة حامية الطفل الدولية النرتسوس كرشط  ●
يف أي اتفاقية رشاكة )أنظر امللحق )5(: اإلقرار باملوافقة عىل االلتزام والتمسك بسياسة حامية الطفل الدولية النرتسوس 

الخاصة بالرشكاء(. ويجب التوقيع عىل بيان االلتزام بسياسة حامية الطفل النرتسوس بواسطة املمثل القانوين للرشيك و يتم 
االحتفاظ به يف ملف من قبل كال الطرفني. يجب أن يكون موظفي الرشيك عىل دراية مبحتوى سياسة حامية الطفل الدولية 

النرتسوس ومعايري السلوك ذات الصلة. 

عندما يكون ذلك ممكناً، يتم توفري التدريب للرشكاء للتعرف عىل مخاطر حامية الطفل وتعريف خطوات التحقيق ذات  ●
الصلة بحامية الطفل طوال مدة الربامج باإلضافة إىل إعدادهم لسياسة حامية الطفل القوية الخاصة بهم. 

تحتفظ انرتسوس بالحق يف تعليق أو إلغاء اتفاقية الرشاكة أو االتفاقية الفرعية بناًء عىل التحقيق يف االدعاءات بالتسبب باألذى 
لألطفال. وعىل كل حال، تؤكد انرتسوس بأن عملية إلغاء اتفاق تعاقدي سوف لن تتم إال بعد النظر فيها بحذر ودقة كآخر الحلول 

اعتامداً عىل سوء تعامل الرشيك مع القضايا املتعلقة بحامية الطفل بدالً من االعتامد عىل قضية تتعلق بحامية الطفل تكون قد 
نشأت وتم التبليغ عنها ومتت معالجتها وفقاً لسياسة انرتسوس الدولية لحامية الطفل.

الزوار:
عيل زوار انرتسوس أو املشاركني يف نشاطات برامج انرتسوس و التي يشارك فيها األطفال، أن يلتزموا بسياسة حامية الطفل الدولية 

ومبعايري السلوك ذات الصلة. 

من أجل حامية األطفال من األذى، تطبق املامرسات التالية عىل الزوار، مبا يف ذلك الصحفيني واملصورين والشخصيات الهامة والسفراء 
واملسؤولني الحكوميني واملانحني وموظفي الوكاالت/الوزارات األخرى أو املنظامت األخرى واملستفيدين اآلخرين:

يجب إخطار جميع الزوار بأن سياسة حامية الطفل الدولية متنع الزيارات غري املعلنة لنشاطات برامج يشارك فيها األطفال.  ●

 يجب توفر أجندة واضحة وإجازتها من رئيس البعثة قبل الزيارة. ويجب أيضاً أن تحول األجندة إىل منسق الحامية يف  ●
البعثة  أو مستشار الحامية اإلقليمي أو مستشار الحامية الدويل العتامدها. 

قبل البدء بالزيارة، يجب تزويد الزوار بنسخة من موجز سياسة حامية الطفل الدولية )أنظر امللحق )1(: موجز سياسة  ●
حامية الطفل الدولية النرتسوس(، وأن يتم إعالمهم أو توعيتهم باختصار حول معايري السلوك ذات الصلة بواسطة ممثل 

النرتسوس من اإلدارة العامة أو عىل مستوى القطر وأن يطلب منهم التوقيع عىل إقرار مبا معناه أنهم مدركون ويوافقون 
رسمياً باالمتثال لهذه املعايري )أنظر امللحق )6(: اإلقرار باملوافقة عىل االلتزام والتمسك بسياسة حامية الطفل الدولية 

النرتسوس ومبعايري السلوك الخاصة بالزوار(. 

سيتم اصطحاب جميع الزوار خالل الزيارة بأحد موظفي انرتسوس املدربني عىل حامية الطفل. وأن حضور أحد موظفي  ●
الرشيك ال يحل محل حضور موظف مدرب ومعني من قبل انرتسوس. انه غري مسموح للزوار قضاء وقت مع األطفال أو 

الوصول إليهم دون إرشاف. 

يجب عىل موظفي انرتسوس أو رشيك انرتسوس عدم الكشف مطلقاً عن املعلومات التي تعرف باألطفال أو أرسهم ألي  ●
شخص غري مخول له بذلك أو جعل تلك املعلومات متاحة للجمهور. ويف حالة أن تكون هناك رضورة، يجب الحصول 

عىل موافقة مخطرة خطية من الطفل أو أحد والديه/ويل أمره القانوين ورضورة مناقشة موضوع الكشف عن املعلومات 
التعريفية مع رئيس البعثة قبل تقديم أي طلب باملوافقة. 

وللسامح لهم بالقيام مبقابالت مع األطفال، يطلًب من الزوار الحصول عىل موافقة مخطر بها خطية من الطفل أو أحد  ●
والديه/ويل أمره القانوين. ويجوز لألطفال فوق الخامسة عرش5 أن يعطوا موافقتهم مبارشة، ولكن يفضل دامئاً السعي 

للحصول عىل موافقة أحد الوالدين/ ويل األمر القانوين، عندما ال يكون األمر ضد املصلحة الفضىل للطفل أو رغبة الطفل 
)أنظر امللحق )7(: املوافقة املخطر بها لالتصال(.

إذا وجد أحد الزوار منتهكاً لسياسة حامية الطفل الدولية وملعايري السلوك ذات الصلة، تحتفظ انرتسوس بالحق يف تعليق أو إلغاء 
الزيارة وتعالج القضية وفقاً لإلجراءات املوضوعة.

الربمجة اآلمنة

تتطلب برامج ونشاطات انرتسوس أن يتم تصميمها وتنفيذها للتخفيض إىل الحد األدىن من املخاطر الفعلية أو املحتملة املتسببة يف 
أذى لألطفال الذين يكونون عىل اتصال بها أو تؤثر عليهم بصورة مبارشة أو غري مبارشة. وأن انرتسوس ملتزمة بتصميم وتنفيذ برامج 

ونشاطات تكون:

ملتزمة باملبادئ واملعايري منصوص عليها يف »الحد األدىن للحامية الدولية يف العمل اإلنساين )2012(«.  ●

تأكيد سالمة األطفال بتحديد مخاطر حاميتهم والتي ميكن آن تكون ذات عالقة مبضمون أو خصوصية الربامج واألنشطة  ●
نفسها واتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة للتخفيف بسبب األثر )املقصود أو غري املقصود( عىل األطفال أو املجتمعات املعنية. 

دعم األطفال واملجتمعات املترضرة من سوء املعاملة واإلهامل واالستغالل والعنف ضد األطفال ليتمكنوا من الوصول إىل  ●
خدمات السالمة يف الوقت املناسب ودعم شفائهم الجسدي والعاطفي والنفيس- االجتامعي.

إن اعتبارات برمجة سالمة الطفل من الرضوري أن تصب يف االتجاه السائد عرب جميع مراحل دورة الربنامج وهي: التقييم – التخطيط 
– حشد املوارد – التنفيذ – التقييم النهايئ.

يقع عيل عاتق املدراء اإلقليميني ورؤساء البعثات النرتسوس دمج حامية الطفل يف التوجه االسرتاتيجي ويف تصميم الربامج  ●
واملرشوعات عىل مستوى البعثة. وسوف يتضمن ذلك تحليالً ملخاطر سالمة الطفل وتوسيع اسرتاتيجيات التخفيف الخاصة 

بحامية الطفل والتي تأخذ يف االعتبار قضايا حاميته والتي يتم تحديدها عىل مستوى االبعثة. ويجب أن تتضمن هذه 
العملية تصنيف التدخالت وتنفيذ الربامج حسب مستوى أهمية الخطر. 

أو يتم تعديله وفقاً للقوانني املحلية.  5
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يقع عيل عاتق املدراء اإلقليميني ورؤساء البعثات ومدراء الربامج دمج اعتبارات حامية الطفل يف تصميم تقييم االحتياجات  ●
ومقرتحات املرشوعات الجديدة مبا يف ذلك مخاطر حامية الطفل املعينة يف النشاط وإجراءات التخفيف لحامية الطفل ذات 

الصلة. 

يقع عيل عاتق رؤساء البعثات ومدراء الربامج ومدراء املرشوعات يف انرتسوس العمل  بطريقة تراعي الحساسيات الثقافية  ●
لالهتامم بحقوق الطفل وتشجيع مشاركته يف القرارات التي تؤثر يف حياته، مبا يف ذلك املشاركة يف تصميم ومراقبة وتقييم 

نشاطات انرتسوس. 

يقع عيل عاتق رؤساء البعثات ومدراء الربامج ومدراء املرشوعات النرتسوس التخطيط بهدف التأثري اإليجايب عىل األطفال  ●
األكرث تعرضاً للخطر ووضع خطط لتقوية املنظامت املحلية لتصبح أكرث أمناً لهم.

يقع عيل عاتق مدراء الربامج ومدراء املرشوعات يف انرتسوس لجميع القطاعات للقيام مبراجعة املرشوعات تحت التنفيذ من  ●
أجل التأكد من أن مخاطر حامية الطفل املعينة يف النشاط قد تم أخذها يف االعتبار وقد تم إعداد إجراءات التخفيف ذات 

الصلة بحامية الطفل. 

يقع عيل عاتق مدراء الربامج ومدراء املرشوعات يف انرتسوس لجميع القطاعات التأكد من مامرسة إجراءات التخفيف  ●
الخاصة بحامية الطفل التي تم تصميمها  خالل تنفيذ املرشوع. 

يقع عيل عاتق مدراء الربامج ومدراء املرشوعات النرتسوس يف جميع القطاعات املراقبة واملراجعة الدورية ملدى فاعلية  ●
إجراءات التخفيف الخاصة بحامية الطفل التي تم تصميمها ورفع تقرير عن أي تحديات خالل التنفيذ. 

سوف يكون منسقو الحامية باالبعثة ومستشارو الحامية اإلقليميون واملستشار الدويل للحامية مسؤولون عن الدعم الفني لكال 
مرحلتي التصميم والتنفيذ لربامج ونشاطات سالمة الطفل. 

تصميم وتنفيذ مشاريع حامية الطفل:
يجب عىل املنظمة أن تكون قادرة عيل تنفيذ النشاطات عند تصميم مرشوعات حامية الطفل، مع االلتزام مببادئ حامية الطفل 

وسالمة األطفال املشاركني يف املرشوع وكذلك قدرة املنظمة عىل القيام بالنشاطات يف وجود التعقيدات األمنية املتوقعة التي تواجهها 
انرتسوس يف ارتباطها بتنفيذ مثل هذا املرشوع )مبا يف ذلك تهديد السمعة(. إذا ما تغري الوضع األمني، عندما يكون هنالك مرشوع 

لحامية الطفل يجرى تنفيذه، فسوف تحتفظ انرتسوس بالحق يف إيقاف نشاطات الربنامج وإعادة األموال إىل املتربع/الداعم. عندما 
يكون أمن وسالمة موظفي انرتسوس ورشكاتها يف خطر.

تعزيز رفاه وتنمية الطفل:
لتعزيز رفاه وتنمية الطفل، سوف تقوم انرتسوس بدمج حامية الطفل عرب الربامج. وعىل كل حال، فإن انرتسوس تقوم بتنفيذ نشاطات 

خاصة بالطفل، وعىل األخص مع مجموعات محددة/معينة من األطفال املستضعفني.

رعاية وتنمية األطفال:أ. 

إن انرتسوس تقر وتعرتف بأن ضامن وحدة األرسة ومل شمل األرس قد تم وضعهام كأولوية يف القانون الدويل. وعليه فإن »استخدام 
الرعاية البديلة يف حقيبة أدوات وضع الطوارئ )2013(« كمرجعية، وسوف تلتزم انرتسوس باآليت:

وضع مل شمل األرسة كأولوية والرعاية املؤقتة والحلول الدامئة ستكون خيارات ثانوية بناًء عىل تقييم املصلحة الفضىل  ●
للطفل. وأن قدرة انرتسوس يف تقديم الدعم املبارش لألطفال ضمن الرعاية املؤقتة سوف يوزن مقابل التعقيدات األمنية 

املتوقعة النرتسوس )مبا يف ذلك تهديد السمعة(. وعندما ال يكون التقديم املبارش للرعاية املؤقتة ممكناً، سوف تعمل 
انرتسوس عىل تحديد الخيارات املمكنة كجزء من عملية » تحديد املصلحة الفضىل«.

حيثام تكون الرعاية املؤقتة مطلوبة، نقوم بإجراءات محددة عندما يكون األمر متعلقاً بأطفال يعيشون ضمن ترتيبات  ●
الرعاية البديلة املؤقتة أو الدامئة. وستفضل انرتسوس عىل الدوام الرعاية املبنية عىل األرسة عن تلك املبنية عىل املؤسسات. 

وتعمل انرتسوس فقط مع األطفال خارج الرعاية البديلة للرعاية املبنية عىل األرسة بصورة مؤقتة ويف الظروف التي متنع 
الرعاية املبنية عىل األرسة )مثل أولئك الذين لديهم سلوك خطري أو قلق أمني(. 

دعم الحلول الدامئة البديلة لألطفال املوضوعني تحت الرعاية املؤسساتية املؤقتة وذلك بتوفري خدمات إدارة مؤهلة لحالة  ●
حامية الطفل مع الدعم املتواصل ملقدمي الرعاية الذين يقدمون رعاية مبنية عىل األرسة. 

االندماج يف الربامج التي تعمل مع األطفال مبارشة ومع مقدمي الرعاية لهم ومع املجتمعات لتعزيز الفهم لعملية تنمية  ●
الطفولة املبنية عىل املجتمع وفهم حقوق الطفل وحامية الطفل ودمجها ضمن املؤسسة ودعم اللجان املجتمعية يف شكل 

أندية لحامية الطفل و حقوقه.

النشاطات التي ترشك األطفال بصورة مبارشة:ب. 

تعمل انرتسوس مع األطفال الذين انفصلوا عن أهلهم أو األطفال غري املصحوبني بذويهم أو مقدمي الرعاية األصليني )األطفال غري 
املصحوبني واملنفصلني( باإلضافة عىل القيام بنشاطات مبارشة مع األطفال يف املدارس والساحات املخصصة لألطفال والنشاطات 

األخرى خارج اإلرشاف األرسي أو من مقدمي الرعاية. ومن واجب انرتسوس توجيه االهتامم تجاه أولئك األطفال واتجاه مجتمعاتهم. 
وباستخدام أفضل املامرسات  الدولية كمرجع، مبا يف ذلك »الحد األدىن ملعايري حامية الطفل يف العمل اإلنساين – 2012«. و«الشبكة 

املشرتكة بني الوكاالت للتعليم يف معايري الحد األدىن لحاالت الطوارئ – 2010«. تلتزم انرتسوس مبا ييل: 

إعداد اسرتاتيجيات تخفيف املخاطر يف النشاطات املحددة وكذلك معايري السلوك وإجراءات التشغيل القياسية ألولئك الذين  ●
يتفاعلون مبارشة مع األطفال. 

عند تشغيل ترتيبات الرعاية املؤسساتية املؤقتة و/أو العمل مع األرس الراعية، تقوم قبل التنفيذ لحامية محددة لطفل  ●
بإعداد إجراءات التشغيل املوحدة املبنية عىل أفضل املامرسات الدولية ومراجعتها أثناء التنفيذ عىل أساس ربع سنوي. 

بالنسبة للنشاطات التي تقتيض تفاعل األطفال مبارشة مع األطفال اآلخرين، سوف تبنى »الئحة السلوك للتعامل بني طفل  ●
واإلجراءات املتعلقة مبنع الرتهيب ومكافحة االستغالل الجنيس«.

التواصل اآلمن

من واجب انرتسوس توجيه االهتامم تجاه األطفال الذين تلتقي بهم وأنها يف جميع األوقات تضع مصلحتهم الفضىل من أوىل 
اهتامماتها. ومن حق األطفال آن يتم متثيلهم بصورة صحيحة - وأن انرتسوس تقبل تحمل مسؤولية يف عدم التزوير أو التالعب أو 
إعطاء صورة مثرية ملعيشة وظروف الطفل، فاألطفال يجب متثيلهم كبرش مع الحفاظ عىل شخصيتهم الخاصة وكرامتهم املصانة.  

يجب عىل كل أعضاء انرتسوس واملشاركني االنتباه بأن الصور والتفاصيل التعريفية األخرى لألطفال وعائالتهم ميثلون خطراً عىل أمنهم 
وكرامتهم، خصوصاً يف حاالت الرصاع أو ما بعد الرصاع. إن مفهوم »ال تؤذي« يجب أن يفيض إىل تجميع واستخدام الصور واملعلومات 

حول األطفال وعائالتهم.

كل أعضاء انرتسوس واملشاركني مجربون عىل التأقلم مع املبادئ السلوكية التالية يف حال تسجيل أو استخدام الصور والقصص لألطفال 
وعائالتهم: 

التأكد عند التقاط الصور لألطفال وعائالتهم )صور، فيديو ...الخ( بأنها تأخذ مبظهر الئق أخالقياوأن األشخاص يرتدون  ●
املالبس الئقة للتصوير وتجنب كل الوقفات اإليحائية.

اختيار الصور والرسائل املبنية عىل احرتام القيم واملساواة. يجب أن تشتمل الصور عىل عده اشخاص – ذكور وإناث، و ذات  ●
أعامر وقدرات وأصول متنوعه وعدم إظهارهم مظهر ضحايا.

التمثيل الصادق للموقف املعني لكال محتواها املبارش والواسع.  ●

تجنب الطرق التي تغري أمناط السلوك احتامالً أو تثري الناس، املواقف أو األماكن.  ●
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ضامن أن يكون األشخاص املعنيني بالحدث لديهم القدرة عىل إيصال قصصهم بأنفسهم.  ●

مطابقة أعىل معايري حقوق األطفال وتشجيع األطفال أن يدلوا بترصيحاتهم بقدر ما أمكن بدالً من جعل اآلخرين يتحدثون  ●
بالنيابة عنهم. 

اخذ واستخدم الصور والقصص فقط مع الفهم الكامل وإذن الطفل أو أبواه أو الويص القانوين أو مربيه. ينبغي توقيع  ●
موافقة الحصول عىل معلومات )أو حتى املوافقة الشفوية( ويتم حفظها يف مكان آمن. ال يجوز نرش أي صور أو قصة 

لألطفال وأرسهم لعامة الناس عن طريق املوقع اإللكرتوين النرتسوس أو الوسائل األخرى بدون موافقة األطفال وأرسهم.

تغيري أسامء الناس لحامية هويتهم ما مل يحددوا برصاحة انه ينبغي استخدام أسامئهم الحقيقية وأن الظروف األمنية ليست  ●
عامل مهم. 

عدم إفشاء املعلومات الشخصية )مثل املوقع( األمر الذي يعرض األطفال وأرسهم للخطر عىل املوقع اإللكرتوين النرتسوس أو  ●
املنشورات العامة. 

اإلبالغ يف الوقت املناسب عن أي شكوى أو مشكلة حول أي صور غري مناسبة عرب نفس اإلجراءات لإلبالغ عن مشاكل حامية  ●
الطفل.

تخضع كافة وسائل اإلعالم –الصور يف املواقع والفيسبوك أو تويرت الذي أنشأتها انرتسوس لنفس أعراف وقواعد اإلعالم اآلمنة كام هو 
موضح أعاله. 

يجب تخزين جميع امللفات والصور الفوتوغرافية يف وسائط اإلعالم يف مساحة آمنة تكون متاحة لعدد محدود من الناس وفقاً 
لالحتياج. وال يجوز الكشف عنها ألطراف ثالثة إال بعد موافقة رئيس البعثة. سوف ترسل الصور املثرية للجدل للحصول عىل املصادقة 
من منسق البعثة للحامية أو مستشار الحامية اإلقليمي أو مستشار الحامية الدويل قبل وضعها يف قاعدة بيانات انرتسوس او الكشف 

عنها لدى أطراف ثالثة. يف بعض النشاطات الخاصة املحددة )التوثيق والتتبع ومل الشمل( قد تكون الصور رضورية لغرض التحقق 
وقد تلعب الصور الفوتوغرافية دوراً مهامً يف معالجة حاالت صغار األطفال )تحت سن الخامسة( وأولئك األطفال الذين ال ميلكون 
معلومات كافية للتتبع، فإن هذه الصور الفوتوغرافية ميكن الكشف عنها فقط بعد الحصول عىل موافقة مدير املرشوع املسؤول. 

آليات الشكوى

سوف تكون كل بعثة قطرية النرتسوس مسؤولة عن التأكيد أن آليات الشكوى للتبليغ عن قضايا حامية الطفل قد تم إعدادها 
ودمجها ضمن هياكل الشكوى و التعقيبات موجودة عىل املستوى املركزي وعىل مستوى البعثة. وليك يكون الوصول إليها سهالً 

وفعاالً: 

يجب أن يتم إعداد ومراجعة آليات الشكوى للتبليغ عن قضايا حامية الطفل بانتظام مع إرشاك األطفال ومقدمي الرعاية  ●
)املربني( واملجتمعات بناًء عىل معيار الرشاكة يف املحاسبة اإلنسانية يف »إدارة املحاسبة والجودة« )2010(. 

يجب أن يكون لدى آليات الشكوى للتبليغ عن قضايا حامية الطفل نقاط دخول متعددة تعطي األفراد الفرصة للتبليغ عىل  ●
مستوى املنظمة أو عىل مستوى  االبعثة. 

يجب أن تخلط آليات الشكوى للتبليغ عن قضايا حامية الطفل بني كال الشكلني الرسمي وغري الرسمي للهياكل املجتمعية،  ●
حيث يكون األفراد قادرين ومتشجعني للتبليغ اآلمن ألحداث حامية الطفل. 

األطفال ومقدمو الرعاية لهم )املربون( ومجتمعاتهم يف حاجة إىل أن يكونوا عىل وعي بحقوق الطفل يف الحامية من سوء  ●
املعاملة واإلهامل واالستغالل والعنف ومعيار انرتسوس لعدم املسامحة تجاه أذى الطفل.

األطفال ومقدمو الرعاية لهم )املربون( ومجتمعاتهم يف حاجة إىل متكينهم من التعرف عىل السلوك غري السليم من قبل  ●
موظفي انرتسوس واآلخرين. 
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األطفال ومقدمو الرعاية لهم )املربون( ومجتمعاتهم يف حاجة إىل أن يكونوا مدركني آلليات الشكوى للتبليغ عن قضايا  ●
حامية الطفل املوجودة بالفعل وأن يعرفوا كيفية الوصول إليها. 

يجب رفع الوعي بني أوساط األطفال ومربيهم ومجتمعاتهم بصورة يراعى فيها العمر والنوع االجتامعي والحساسية والتنوع واللغة.

ضابط االتصال/التنسيق لحامية الطفل يف االبعثة

سوف تكون كل بعثة قطرية النرتسوس مسؤولة عن اختيار واحد عىل األقل من بني موظفي البعثة ليكون »ضابط اتصال/تنسيق 
لحامية الطفل« والذي يكون هو الشخص املعني الستالم الشكاوى والتقارير حول مزاعم أفعال أذى ضد الطفل قام بها موظفي 

انرتسوس أو املرتبطني بهم أو العاملني باإلغاثة اإلنسانية اآلخرين يف امليدان. وحيث يكون ذلك مناسباً، ميكن تحديد »ضابط اتصال/
تنسيق لحامية الطفل« لكل قاعدة أو مكتب يف االبعثة. ويجب عىل ضابط االتصال/التنسيق أن يكون ملتزماً باالختصاصات الوظيفية 
للقيام بذلك الدور )أنظر امللحق )8(: االختصاصات الوظيفية – ضابط االتصال لحامية الطفل يف االبعثة( وأن يستويف الحد األدىن من 

املتطلبات التالية: 

 معرفة أساسية وفهم للحامية، وعىل األخص املفاهيم األساسية واملبادئ املوجهة لحامية الطفل. ●

 يف املستوى الوسط بني املسؤولني املحليني عىل مستوى االبعثة.  ●

 الطالقة يف اللغة اإلنجليزية.  ●

 مراعاة الحس يف موضوعات التنوع الثقايف والنوع االجتامعي  ●

 إظهار خربة يف العمل املبارش باملجتمعات املترضرة/املحلية.  ●

 استقامة/نزاهة مشهود بها، إيجابية وجدارة مهنية.  ●

 مهارات تواصل مشهود بها.  ●

 لديه الوقت الكايف لتكريسه لهذا الدور. ●

مبا أن ضابط االتصال/التنسيق لحامية الطفل داخل االبعثة هو شخص ميلك ثقة جميع موظفي البعثة اآلخرين، يويص بإرشاك جميع 
املوظفني يف اختياره، بينام يكون عىل فريق اإلدارة الرئييس )مبا يف ذلك رئيس البعثة ومنسق الحامية عىل مستوىالبعثة، إذا كان 

موجوداً( تأكيد أن الشخص الذي وقع عليه االختيار للقيام بذلك الدور يستويف الحد األدىن من املتطلبات املذكورة أعاله. 

ينبغي إبالغ كل موظفي البعثة والرشكاء إىل جانب األطفال واملجتمعات املستهدفة بدور وهوية ضابط االتصال/ التنسيق الخاص 
بحامية الطفل املوجود يف االبعثة وكيفية التواصل معه. 

يخضع ضابط االتصال/التنسيق لحامية الطفل يف االبعثة عند تعيينه إيل تدريب محدد ومنظم حول حامية الطفل. 

ينفذ ضابط االتصال/التنسيق لحامية الطفل يف االبعثة مهامه بدعم وإرشاف مستشار حامية الطفل يف االبعثة الذي سيتم تعيينه من 
قبل فريق اإلدارة العليا املكون من موظفي الحامية للبعثة. يجب عىل مستشار أو مرجعية حامية الطفل يف البالد أن يلتزم بالرشوط 

املرجعية للدور )الحظ امللحق )9(: االختصاصات الوظيفية ملستشار أو مرجعية حامية الطفل يف البالد( وتلبية الحد األدىن من 
الرشوط التالية: 

املعرفة العميقة والفهم العميق للحامية وخصوصاً حامية الطفل واملفاهيم األساسية واملبادئ اإلرشادية.  ●

موظفني محليني وأجانب مبستوى عايل )إن أمكن منسق أو مدير(.  ●

لطالقة يف اللغة اإلنجليزية.  ●

مراعاة الحساسيات فيام يخص التنوع الثقايف وقضايا النوع الجنيس.  ●

إثبات الخربة يف العمل بشكل مبارش مع املجتمعات املحلية املترضرة.  ●

إثبات النزاهة واملوضوعية والكفاءة املهنية.  ●

إثبات مهارات التخاطب.  ●

تخصيص الوقت الكايف للدور. ●

عندما ال يوجد هناك كبارموظفي الحامية يف إطار البعثة ينبغي أن يتم اشتامل دور مستشار حامية الطفل يف البلد من قبل رئيس 
البعثة الذي سوف يقوم بتنفيذ املهام ذات الصلة بدعم من املستشار اإلقليمي للحامية أو مستشار الحامية الدويل.

إجراءات رفع التقارير:

تقر انرتسوس أن األطفال بطبيعتهم يكونون معرضني لالعتداء كام يقتضيه الحال يف السياقات اإلنسانية. لذلك فإنه من الرضوري أن 
يفهم كافة موظفي انرتسوس والرشكاء واألطفال واملجتمعات املستهدفة: 

أن االعتداء عىل الطفل ميكن أن يرتكب من املوظفني واملتطوعني وأعضاء اللجنة املجتمعية واملتدربني أو املستشارين يف  ●
إطار منظمة انرتسوس ورشكاء انرتسوس أو رشكاء انرتسوس اآلخرين. 

أن االعتداء عىل الطفل قد يرتكب من قبل عامل املساعدات اإلنسانية اآلخرين.  ●

أن إيذاء الطفل قد يرتكب من قبل السلطات أو القادة.  ●

أن إيذاء الطفل قد يحدث يف إطار العائالت واملجتمعات واملؤسسات او مؤسسات الرعاية األخرى.  ●

وقد يرتكب األطفال والشباب اعتداء ضد أطفال آخرين.  ●
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عندما يكون هناك شكوى أو هم أو اشتباه بوجود اعتداء مرتكب ضد طفل يستفيد من برامج انرتسوس أو طفل غري مشمول يف 
أنشطة انرتسوس فإنه ينبغي معالجتها وفق اإلجراءات املوضحة يف الشكل أدناه.

عندما يكون هناك أعامل مزعومة عىل االعتداء عىل طفل تشمل موظفي انرتسوس أو التابعني لها أو عامل املساعدات اإلنسانية 
اآلخرين:

يجب عىل مقدم الشكوى اإلبالغ عن الحالة إىل املنسق املسؤول عن حامية الطفل يف البالد أو املوظف البديل له أو لها  ●
خالل 24 ساعة من ظهور الشكوى أو املشكلة أو االشتباه. 

يجب عىل مقدم الشكوى تعبئة استامرة اإلبالغ عن حادثة بأرسع ما ميكن وتقدميها إىل املنسق املسؤول عن الحامية يف  ●
البالد أو املوظف البديل له أوال )الحظ امللحق )10(: استامرة اإلبالغ عن حادثة(. 

بالنسبة للحاالت التي يرغب فيها أن يكون املبلغ مجهوالً أو ترغب هي أن تكون مجهولة يستطيع املبلغ استخدام آليات الشكوى 
لإلبالغ عن مشاكل حامية الطفل املوجودة يف املنطقة أو عىل مستوى البلد. 

يجب عىل كافة موظفي انرتسوس معالجة الشكاوى واملشاكل أو االشتباه بوجود اعتداء عىل طفل )سواًء كان اعتداء جسدي أو نفيس 
أو جنيس أو غريه( وفق األنظمة املعتمدة. وهذا يشمل األعامل والترصفات أو اإلهامل الذي يؤدي إىل تعرض طفل ملخاطر االعتداء 

أو اعتداء بحد ذاته. عندما يكون موظفي انرتسوس لديهم املعرفة بحامية الطفل مبا فيهم املوظفني والتابعني أو عامل املساعدات 
اإلنسانية األخرى وفشلوا يف اإلبالغ عن الحادثة فإنه قد يخضع أو تخضع إلجراءات عقابية قد تصل إىل الفصل من العمل. 

سيعترب أي بالغ خاطئ أو حقود أو مغيظ أو سوء متثيل أو اتهام ضد موظفي انرتسوس اآلخرين أو طرف ثالث سوء ترصف جسيم. 

 حدوث شكوى أو إشتباه في قضية حماية الطفل

الحادثة كانت  إذا  ما   تحديد 
ارتكب قد  بأذى   تتعلق 
خارج من  شخص   بواسطة 
االغاثة ومجتمع   المنظمة 

    االنسانية

الحادثة كانت  إذا  ما   تحديد 
موظفي أحد  بسلوك   تتعلق 
بها المرتبطين  أو   إنترسوس 

    أو منظمة اغاثة أخرى

و/أو داخلي�  الحالة   تحال 
االجراءات حسب   خارجي� 
£حداث ل¤ستجابة   المعدة 
نوع على  القائم   العنف 

      ا®جتماعي

ضابط إلى  الحالة   تبلغ 
 إتصال/ منسق حماية الطفل

     بالقطر وملء ا£ستمارة

نعمنعم
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الرسية وحامية البيانات/املعلومات

تعترب رسية املعلومات مهمة جداً عند العمل مع األطفال ويجب التعامل معها بكل عناية وحرص. ومن الالزم أن يفهم كافة موظفي 
انرتسوس وأتباعها أهمية هذا املبدأ وضامن االلتزام بحامية البيانات وتبادل الربوتوكوالت املذكورة أدناه. أي خرق لحامية البيانات 

وتبادل الربوتوكوالت قد يؤدي إىل اتخاذ إجراءات عقابية قد تصل إىل الفصل من العمل. 

ستكون كل بعثة قطرية النرتسوس مسؤولة عن تطوير نظام حامية البيانات لتسجيل وتخزين وتبادل البيانات املتعلقة باألطفال 
وحامية املعلومات يف املنطقة وعىل مستوى البالد )الحظ امللحق )11(: قامئة حامية البيانات(. 

يجب االلتزام بالرشوط التالية عند التعامل مع البيانات املتعلقة باألطفال )وتشمل ملفات الحاالت والصور والتفاصيل الشخصية 
األخرى(: 

ال يجب تبادل املعلومات مع أي شخص غري مرخص وعدم إفشاء هوية أو مالمح هوية األطفال. ●

عند التنسيق مع الجهات الفاعلة األخرى أو إدخال البيانات يف أنظمة إدارة املعلومات مثل أنظمة إدارة معلومات حاالت  ●
العنف القائم عىل النوع االجتامعي أو أنظمة إدارة حامية املعلومات بني الوكاالت، يتم حفظ البيانات والوصول إليها 

وتشاطرها فقط بواسطة املوظفني املدربني عىل أنظمة تبادل املعلومات ولوائح اإلدارة الداخلية وإجراءات التشغيل القياسية 
ذات الصلة. وهذا يشمل نشاط تقارير املحادثة وتحاليل االتجاهات وطرق اإلحالة. 

ألغراض اجتامعات إدارة الحاالت أو آليات الدعم األخرى بني الجهات ميكن مناقشة املعلومات املتعلقة بالطفل ولكن  ●
معلومات تعريفية )مبا فيها اسم الطفل( وال يجب إفشائها إىل جهات أخرى أو منظامت أخرى أو جهات حكومية. يف 
الظروف االستثنائية، ميكن تبادل املعلومات وفق بروتوكول موقع لتبادل املعلومات ووفق بروتوكوالت حامية البيانات 

املامثلة املوقعة مع املفوضية السامية لشؤون الالجئني واليونيسيف أو املانحني اآلخرين النرتسوس وخصوصاً عندما يكون 
الطفل الجئ ألغراض إعادة االستيطان. 

عندما يكون هناك حاجة لتبادل املعلومات لغرض محدد )مثل التحديد والتوثيق والتتبع وإعادة التوحيد(، يجب الحصول  ●
عىل ترخيص من مدير املرشوع املسؤول قبل تبادل هذه املعلومات. ينبغي تبادل هذه املعلومات فقط عندما تكون هناك 

حاجة للمعرفة. 

ال يجب إرسال صور األطفال لجهات ومنظامت أخرى وجهات حكومية أو أرس ما مل  يحدد مدير املرشوع املسؤول أنها  ●
رضورية لحالة محددة لحامية الطفل. ال يجب إدخال أو تخزين الصور يف نظام إدارة معلومات حامية الطفل بني الوكاالت/

الوزارات ما مل تعترب أنها رضورية ألغراض التعقب. 

عند إفشاء األطفال للمعلومات الشخصية ملوظفي انرتسوس فإنه يجب عىل موظفي انرتسوس أن يفهموا أن هذه املعلومات  ●
حساسة وضامن تبادل هذه املعلومات فقط عند الحاجة إىل املعرفة وملصلحة الطفل. 

سوف يتم تبادل املعلومات املتعلقة باألطفال مع الرشكاء عند الحاجة إىل املعرفة وملصلحة الطفل.  ●

تعترب املعلومات املتعلقة بحوادث حامية الطفل والتي تشمل موظفي وأتباع انرتسوس أو عامل املساعدات اإلنسانية  ●
اآلخرين حساسة ويتم تشاطر هذه املعلومات فقط مع منسق حامية الطفل يف البالد أو املوظف البديل له أو لها الذي 

سيتوىل القضية وإبالغ مستشار حامية الطفل فوراً ملناقشة الوسائل وامليض قدماً. 

يجب التعامل مع كافة املواد املتعلقة بالشكاوى والبالغات املتعلقة باألعامل املزعومة عىل االعتداء ضد طفل مبا فيها موظفي وأتباع 
انرتسوس وعامل املساعدات اإلنسانية اآلخرين برسية تامة لحامية حقوق كافة املشاركني. إال أنه ميكن استخدام هذه الشكاوى 

والبالغات عند الرضورة إلجراءات متخذة وفق البند )10/5( إجراءات االستجابة أدناه.

إجراءات االستجابة

املقابالت مع األطفال:
ينبغي تدريب موظفي التنسيق لحامية الطفل يف البالد أو بدالئهم إىل جانب املوظفني اآلخرين املشاركني يف إجراء املقابالت مع 

األطفال بواسطة موظفني تم تدريبهم عىل تقنيات وطرق مقابلة األطفال الودية قبل إجراء املقابالت مع األطفال. قد تساهم 
املقابالت املتكررة مع األطفال إىل زيادة معاناة الطفل. لذلك يجب التنسيق مع كافة الرشكاء اآلخرين لتفادي تكرار املقابالت معهم. 

عالوة عىل ذلك، يجب التقيد بالبنود التالية عند مقابلة األطفال: 

ينبغي إبالغ األطفال بغرض املقابلة  كام يجب الحصول عىل موافقتهم قبل إجراء املقابلة.  ●

يجب أن يضمن املسؤولني عن املقابلة بأن يشعر األطفال بأنها آمنة يف كل األوقات.  ●

ال يجب إجراء املقابالت يف أي مكان قد يخلق اشتباه يف أوساط الغرباء)مثل السلطات وأفراد املجتمع                    ●
واألطفال اآلخرين ...الخ(. 

يجب أن يجلس املسؤولني عن املقابلة عىل نفس املستوى الذي يجلس فيه الطفل عند إجراء املقابلة.  ●

يجب بذل كافة الجهود لضامن عدم شعور األطفال بالضعف أثناء املقابلة.  ●

يجب أن تكون تقنيات وطرق املقابلة مناسبة للعمر والجنس.  ●

يجب إجراء املقابالت والنقاشات الالحقة بواسطة نفس الشخص املقابل.  ●

عندما يكون هناك مشاكل يف حامية الطفل يجب إبالغه بكل الخطوات املمكنة.  ●

 يجب إرشاك املسؤولني عن املقابالت يف وضع القرار بالنسبة لحاالت حامية الطفل الحرجة.  ●

يف كل األوقات يجب عىل املسؤولني عن املقابلة ضامن االلتزام مببدأ »عدم األذى«. ●

إحالة حاالت حامية الطفل للمساعدة:
سوف تقدم انرتسوس املساعدة ألي طفل مشمول يف برنامجها لحاميته من أي اعتداء يف إطار تفويض وسلطة وقدرة املنظمة للقيام 

بذلك. ينبغي إحالة الحاالت املحددة لحامية الطفل فوراً إىل الخدمات املتخصصة الداخلية والخارجية لحاالت العنف الجنيس/حامية 
الطفل وفق إجراءات االستجابة لحامية الطفل/حاالت العنف القائم الجنيس املعتمدة يف املنطقة أو عىل مستوى البالد وضامن 

االلتزام باملبادئ اإلرشادية لحامية الطفل مبا فيها مصالحه واملوافقة. ويتم تشاطر املعلومات فقط عند الحاجة إىل املعرفة مع مزودي 
الخدمة وتعترب سالمة الطفل أمر يف غاية األهمية. 

عندما ال تشارك بعثات انرتسوس والرشكاء يف تقديم خدمات إدارة حاالت حامية الطفل/العنف الجنيس بشكل مبارش فإنه ينبغي 
اعتامد آليات كافية لضامن تقديم خدمات حاالت حامية الطفل بطريقة مالمئة لتحقيق املساعدة الشاملة والرعاية. ستكون كل بعثة 

قطرية النرتسوس مسؤولة عن ضامن أن طرق إحالة حاالت حامية الطفل/العنف الجنيس وإجراءات التشغيل املوحدة ذات الصلة  
فاعلة ويتم تحديثها بشكل منتظم يف كل مكتب قطري وفق إجراءات التشغيل املوحدة ألنظمة حامية الطفل والعنف الجنيس 

والخطوات التالية: 

تحديد خدمات إدارة حاالت حامية الطفل/العنف القائم عىل النوع االجتامعي املزودة من قبل الوكاالت واملنظامت  ●
املختلفة يف املنطقة أو عىل مستوى البالد. 

املوافقة عىل إجراءات التشغيل القياسية إلحالة الحالة مع كل وكالة ومنظمة تحيل إليها انرتسوس الحاالت.  ●

عرض إجراءات التشغيل الداخلية لإلحالة املحلية يف كل مكتب قطري أو منطقة قطرية. إذا كانت االعتبارات األمنية ال  ●
تسمح بعرض هذه املعلومات علناً فإنه يجوز حفظ إجراءات التشغيل املوحدة لإلحالة املحلية لدى املوظفني مبا فيها 
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مسؤويل التنسيق عن حامية الطفل وبدالئهم. 

تحديث املعلومات يف إجراءات التشغيل املوحدة لإلحالة املحلية لكل مكتب/منطقة قطرية عىل أساس نصف سنوي.  ●

ضامن أن الوكاالت واملنظامت والجهات التي تحيل إليها انرتسوس الحاالت أنها تعمل وفق املبادئ اإلرشادية لحامية الطفل.  ●
وفق مبدأ »ال تؤذي« عندما يكون هناك مشاكل كبرية متعلقة بتلبية معايري االهتامم واملبادئ اإلرشادية فإنه ينبغي عىل 

انرتسوس الحصول عىل حل خدمة بديل.

يجب تدريب املوظفني املعنيني عىل اإلحالة اآلمنة واألخالقية إىل جانب طرق اإلحالة املعتمدة وإجراءات التشغيل املوحدة ذات 
الصلة. 

عندما تشمل حوادث حامية الطفل موظفي أو أتباع انرتسوس مع األخذ بعني االعتبار أن فريق انرتسوس إلدارة الحالة الرشكاء أو 
فريق إدارة الحاالت التابع النرتسوس قد يعرف الجاين املزعوم و يف هذه الحالة يتم أحالة القضية إيل مزود خدمة طرف ثالث حتى 

إذا كانت انرتسوس أو أحد رشكائها يقدم خدمات إدارة حاالت العنف الجنيس /حامية الطفل بشكل مبارش. 

سوف يكون منسق/مسؤول التواصل حامية الطفل يف البلد مسؤوالً عن متابعة الحالة إىل جانب فريق إدارة الحالة املتخصص 
)الداخيل والخارجي( وتسجيل اإلجراءات املتخذة والدعم املقدم وإطالع مستشار حامية الطفل يف البلد بكل املستجدات.

التحري يف حوادث حامية الطفل:
عندما يتم تحديد حالة حامية الطفل كحادثة حامية طفل مزعومة من النوع )2( فإنه ينبغي التعامل معها وفق اإلجراءات املوضحة 

يف الشكل أدناه.

 ضمان بأن حماية الطفل تم احالتها فور� لتلقي الخدمات المخصصة
 حسبما هو محدد بإجراءت االستجابة لحماية الطفل/العنف القائم

  على النوع االجتماعي

حدد ما إذا كانت
تحقيق� تقضي   الحالة 

 داخلي�

حدد ما إذا كانت
 الحالة تحتاج إلى رفعها

  للسلطات المحلية

 حدد ما إذا كانت الحالة
التي للطريقة   نتيجة 

  تنفذ بها النشاطات

 تعيين لجنة تحقيق،
 يجري التحقيق، توثيق

   وأخطار بنتائج التحقيق

 تبلغ الحادثة للشرطة
 أو السلطات المحلية،

 يسجل االجراء الذي
   إتخذ وتتابع الحالة

 مراجعة
 الوضع/الموقف الذي

 أدى على الحادثة
 ووضع اجراءت

 التخفيف لحماية
  الطفل قيد التنفيذ

نعم نعم نعم

يقوم مستشار حامية الطفل يف البلد بإبالغ رئيس البعثة ومنسق حامية الطفل يف اإلدارة العامة خالل 24 ساعة من اإلبالغ  ●
عن الحادثة. 

يتم توقيف املوظفني املتورطني فوراً عىل راتب كامل ومنعهم من التواصل مع األطفال حتى يتم االنتهاء من كافة التحريات  ●
أو التحقيقات. يف حالة االدعاء أنه اعتداء جنايئ سيتم اإلبالغ عن موضوع الشكوى إىل جانب اإلجراءات العقابية كام يجوز 

إحالة القضية إىل السلطات املحلية املختصة لغرض التحري اإلضايف. 

يتم إجراء توضيح أويل من قبل منسق حامية الطفل يف البلد ومستشار حامية الطفل يف البلد ورئيس البعثة )سوف يعني  ●
مسؤول تنسيق حامية الطفل يف البلد محقق مستقل عندما يكون واحد من هؤالء متورطاً( والذي بدوره سيقوم بتسجيل 

املعلومات والتحقيق يف الحقائق وتقييم حالة الطفل )األطفال( خالل 48 ساعة. 

إذا كانت نتيجة التوضيح األويل تتطلب تحقيق كامل تجتمع هيئة مكونة من ثالثة أعضاء لتنفيذ التحريات وتحديد ما إذا  ●
تم إحالة القضية إىل السلطات املحلية. يلتزم أعضاء هيئة التحقيق بالرسية التامة )الحظ امللحق )12(: قسم/ميني الرسية 

للمحققني(، وتكون املعلومات محدودة لهؤالء املشاركني يف التحقيقات كام يتم أرشفة الوثائق بشكل آمن وفق أنظمة 
حامية البيانات. وتقدم هيئة التحقيق التقرير إىل لجنة سياسة حامية الطفل. كام يلتزم كافة أعضاء لجنة سياسة حامية 

الطفل الذين يقومون مبراجعة القضية بالرسية التامة من خالل التوقيع عىل قسم الرسية للمحققني.

إذا كانت الحادثة تشمل موظف من رشيك انرتسوس فإن رئيس البعثة يرفع القضية عىل الشخص املعني يف إطار املنظمة  ●
الرشيكة التي يجب أن تبلغ حول كيفية التحقيق واملتابعة للقضية. يتوىل رئيس بعثة انرتسوس ومستشار حامية الطفل يف 

البلد مسؤولية املراقبة. 

إذا اشتملت الحادثة عامل مساعدات إنسانية آخر خارج انرتسوس ورشكاء انرتسوس فإنه يجب عىل رئيس البعثة رفع القضية  ●
عىل الشخص املعني يف إطار املؤسسة الذي يزعم انه يعمل لحسابها. 

إذا وجد أن أي موظف من موظفي أو أتباع انرتسوس قام بخرق سياسة حامية الطفل الدولية واملعايري املتعلقة بالسلوك  ●
فإنه يتم اتخاذ إجراءات فورية وهذا قد يشمل:

املوظفني: إجراءات عقابية قد تصل إىل الفصل وسوف يتم ترحيل املوظفني األجانب إىل بلدانهم ويتم أرشفة التقارير  «
األمنية. 

املتطوعني: أفراد اللجان املجتمعية آو املتدربني – إنهاء التعاون مع انرتسوس.  «

املستشارين: إنهاء عقد التعاون مع انرتسوس.  «

الرشكاء: إذا تم إساءة التعامل وحدوث مشاكل حول حامية الطفل فإنه سوف يتم سحب التمويل/الدعم وإنهاء  «
اتفاقية الرشاكة أو االتفاقية الفرعية مع انرتسوس. اعتامداً عىل نوع مشاكل حامية الطفل فإنه ينبغي اإلبالغ عن 

الحالة أو املشكلة إىل وحدة إدارة املخاطر التابعة لألمم املتحدة. 

املقاولون: إنهاء اتفاقية التعاقد مع انرتسوس.  «

الزوار: تعليق الزيارة والرتحيل إىل البلد األصل.  «

بالنسبة لكافة فئات موظفي وأتباع انرتسوس فإنه يجوز إحالة القضية إىل الرشطة أو السلطات املحلية للمحاكمة عندما  ●
يتم ارتكاب أعامل جنائية. وعندما ال تعمل السلطات املحلية أو أن البالغ لدي مصالح الطفل غري موجودة )وخصوصاً قضايا 

السالمة( فإنه يجب تحديد حل متاح محلياً استناداً إىل املبادئ اإلرشادية لحامية الطفل مع مشاركة املجتمع أو استخدام 
خيار رعاية بديل مؤقت. 

يتم تسجيل وتخزين نتائج التحقيق واإلجراءات املتخذة وفق أنظمة حامية البيانات.  ●

ينبغي أن يكون القرار العكيس الناتج من التحقيق قابالً للدفع ضده من خالل عملية استئناف والتي تتبع حق االستئناف  ●
املتضمن يف إطار سياسة انرتسوس للتظلم والعقاب. 
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سوف يتم إبالغ كافة األطراف املعنية بعمليات انرتسوس ونتائج التحقيقات واإلجراءات املتخذة يف الوقت املناسب.  ●

يتم التعامل مع وسائل اإلعالم من قبل رؤساء بعثة انرتسوس ووحدة اإلعالم وجمع التمويالت يف املركز الرئييس وتستند كل  ●
إجاباتهم يف كل األوقات عىل إرشادات األمني العام ملنظمة انرتسوس. 

يتم إجراء مراجعة ملخاطر حامية الطفل املحددة وإجراءات حامية الطفل املتخذة ووضع إجراءات جديدة للتخفيف من  ●
مخاطر االعتداء عىل األطفال بواسطة موظفي وأتباع انرتسوس وينبغي إجراء هذه العملية وتوثيقها خالل أسبوعني من 

انتهاء التحقيق. 

يتم تقديم تقرير نهايئ حول التحقيقات واإلجراءات املتخذة إىل لجنة تسيري سياسة حامية الطفل. ●

الكشف عن معلومات حول حوادث حامية الطفل:
 عندما يفصح األطفال عن معلومات شخصية لهيئة موظفي انرتسوس فإنه من املعلوم أن الهيئة تتفهم جيداً بأن هذه  ●

املعلومات ميكن أن تكون حساسة وتؤكد بأن مثل هذه املعلومات ال يتم مشاطرتها إال يف حالة الحاجة للمعرفة ويف حالة 
املصلحة األفضل للطفل. 

يف الوقت الذي تحتفظ فيه انرتسوس بالرسية التامة لألفراد املشمولني يف حوادث حامية األطفال، فإنه بإمكانها اإلفصاح عن  ●
معلومات حول حوادث قد يتطلب الكشف عنها حسب القوانني الدولية من أجل رفع تقارير حول الحاالت اإلجرامية.

التنفيذ واملراجعة

من أجل التنفيذ وااللتزام الناجح بسياسة حامية الطفل الدولية فإنه  يتعني عىل كل بعثة انرتسوس يف الدولة:
 
تطوير إسرتاتيجية حامية الطفل خاصة بالدولة واملتعلقة بإجراءات نظام التشغيل القيايس الذي يتناسق مع السياسة الدولية  ●

لحامية الطفل ويتضمن تحليالت ملخاطر حامية الطفل، واسرتاتيجيات التحقيق، وحامية األطفال، وااللتزام بالقوانني الدولية 
بدون التقليل من مبادئ وثوابت سياسة حامية الطفل الدولية بواسطة أي ترصف )أنظر امللحق )13(: قامئة إسرتاتيجية 

حامية الطفل الخاصة بالدولة(. 

تطوير خطة التنفيذ السنوية الخاصة باالبعثة ونقل املصادر الرضورية لعملية التنفيذ.  ●

نرش السياسة الدولية لحامية الطفل وإرفاق نسخ كاملة وملخصة للهيئة، والرشكاء، واملستفيدين واملجتمعات املستهدفة  ●
والرتجمة إىل اللغة املحلية وتجهيز نسخة )مخصصة لألطفال( ونرش التعهدات الخاصة بالسياسة الدولية لحامية الطفل 

واملعايري املتعلقة بالترصفات يف كل القواعد واملكاتب العاملة أو الفاعلة. 

رفع تقرير ربع سنوي حول االستمرار بالتنفيذ وكذلك عن أي اعرتاض يواجه قدرات الدعم املطلوبة إىل لجنة توجيه سياسية  ●
حامية الطفل. 

مراجعة إسرتاتيجية حامية الطفل الخاصة بالدولة املتعلقة بإجراءات التشغيل القياسية يف قاعدة سنوية. ●

متطلبات لجنة تسيري سياسة حامية الطفل: 

تطوير خطة التنفيذ السنوية عىل مستوى املركز الرئييس.  ●

 دعم مهام انرتسوس يف البعثة للتنفيذ وااللتزام بالسياسة الدولية لحامية الطفل.  ●

مراقبة ورفع تقرير ربع سنوي حول االستمرار يف التنفيذ إىل مجلس اإلدارة واألمني العام النرتسوس.  ●

القيام باملراقبة والدعم اإلداري يف الحوادث املزعومة لحامية الطفل.  ●

مراجعة السياسة الدولية لحامية الطفل عىل أساس سنوي. ●
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المصادر والملحقات

امللحق )1(: موجز لسياسة انرتسوس الدولية لحامية الطفل

قيمنا ومبادئنا ومعتقداتنا
ينص ميثاق انرتسوس للقيم عىل أن انرتسوس ملتزمة بعدم التمييز العنرصي )العمل بال حدود( وعدم التحيز )املساعدة املبنية 
عىل الحاجة والخالية من التمييز السيايس أو الديني أو االجتامعي( والتضامن/التكافل والشفافية و مراعاة الحساسيات فيام 

يخص  الثقافات املحلية والدعوة للكرامة اإلنسانية واملشاركة والحوار. 

يلتزم ميثاق القيم والئحة السلوك النرتسوس بحامية الطفل  للمبادئ املضمنة يف ميثاق األمم املتحدة حول حقوق الطفل. ويجب 
عىل جميع موظفي انرتسوس واملرتبطني بها التمسك وااللتزام بأعىل معايري السلوك األخالقي واملهني و االلتزام بسياسات انرتسوس. 

هذه السياسة مبنية عىل تأكيد مسؤولية مجلس إدارة انرتسوس وموظفيها واملرتبطني بها بالرتويج لحقوق الطفل و حاميته من جميع 
أشكال األذى والتزام الحد األدىن من معايري حامية األطفال.

 
وتعترب انرتسوس بأن لجميع األطفال حقوق متساوية يف الحامية من اإلساءة واالستغالل والعنف وأن كل شخص مسؤول عن دعم 

حامية األطفال. وبالتايل فنحن ملتزمون مبا ييل:

الرتويج لإلبقاء عىل حياة األطفال وتنميتهم: فضالً عن حق األطفال يف الحياة وحقهم يف الحامية من جميع أشكال . 1
اإلساءة واإلهامل واالستغالل والعنف. وتلتزم انرتسوس بالتعرف وتحديد واتخاذ إجراءات فعالة لتخفيف آثار حالة الطوارئ 

واالستجابة لتنمية الطفل جسدياً ونفسياً وعاطفياً وذهنياً واجتامعياً وروحياً. يشمل هذا الفعل مل شمل األرسة ومنع تشتيتها 
والرتويج للبيئات املرتكزة عىل األرسة مع الرعاية املؤقتة والحلول الدامئة والتي تعترب خيارات ثانوية بناًء عىل أفضل مصالح 

الطفل. 

تأكيد/ضامن أن جميع األطفال املحتاجني يستفيدون من برامج انرتسوس دون متييز: إن انرتسوس ملتزمة بتقديم . 2
الدعم لألطفال واألرس واملجتمعات بدون أي نوع من أنواع التمييز. مثل العنرص أو اللون أو العرق أو الدين أو الجنس 

أو اللغة أو العمر أو اإلعاقة أو النوع أو التوجه السيايس أو خالفه أو الظروف األرسية أو الصحة أو الحالة االجتامعية أو 
مكان امليالد أو وضع آخر. وتقر انرتسوس بأن حاالت الطوارئ غالباً ما تضخم الفوارق املوجودة باإلضافة إىل تهميش أولئك 
الذين هم يف األصل يف خطر التفرقة. وتلتزم انرتسوس بالتعرف وبتحديد ومراقبة األشكال املوجودة أصالً والجديدة للتفرقة 

والسلطة وتتعامل معها يف االستجابة كجزء من التزامها مببدأ »عدم التسبب يف األذى«. وتقوم انرتسوس أيضاً باتخاذ إجراءات 
لضامن تقديم الرعاية املناسبة والكافية لألطفال املعاقني واألطفال الوحيدين واملرشدين واألرس التي يرعاها أطفال، واألطفال 

الذين هم يف مشاكل مع القانون واألطفال املنخرطني يف قوات أو جامعات مسلحة واملجموعات املهمشة األخرى. 

تشجيع ومتكني الطفل من املشاركة يف جميع النشاطات املتعلقة باألطفال ومبجتمعاتهم: تلتزم انرتسوس بضامن . 3
منح البنات واألوالد من مختلف األعامر و القدرات، ويف أي وقت وزمن املشاركة الفعالة. ويجب أن يكون موظفو ورشكاء 
انرتسوس مدركون بقيمهم واعتقاداتهم وافرتاضاتهم الخاصة بهم عن الطفولة وعن دور األطفال واألرسة وان يتفادوا فرض 
هذه األشياء عىل األطفال. بل يجب عليهم متكني األطفال باستمرار بطرق مناسبة لتطوير مشاركتهم، واملشاركة يف سلطة 
اتخاذ القرار وعليهم أن  يراعوا الحساسيات ملا تكون مشاركة األطفال ضعيفة،فإنها تربك/تفسد الدور االجتامعي للطفل 

وتعرضه لألذى. 

التأكيد عىل أهمية مصالح الطفل:يف جميع األعامل املتعلقة باألطفال، تعترب مصالح الطفل هي األولوية األوىل. يستلزم . 4
هذا املبدأ اإلعداد والتصميم واملراقبة والضبط لجميع الربامج والتدخالت اإلنسانية. عندما تتخذ انرتسوس قرارات تتعلق 

باألطفال واألفراد، فهذا يتطلب أن تبنى القرارات عىل عملية »تحديد أفضل املصالح«. 

تعزيز مراعاة الحس الثقايف و املحيل وااللتزام مبعاهدة األمم املتحدة لحقوق األطفال: تلتزم انرتسوس باحرتام . 5
العادات والثقافة املحلية، بينام تحرتم وتقدر يف نفس الوقت الحقوق األساسية املتعلقة بالطفل مبوجب معاهدة األمم 

املتحدة لحقوق الطفل. وتعترب انرتسوس بصورة ثابتة بأن األطفال هم أولئك األشخاص الذين تحت سن الثامنة عرش حتى 
ولو كان سن البلوغ القانوين  سن أقل. وستعمل انرتسوس عىل حامية الطفل من أشكال األذى املسموح به تقليدياً مثل 

ختان الفتيات والزواج املبكر.
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التعريفات الرئيسية:
الطفل: أي شخص تحت سن الثامنة عرش. إن معاهدة األمم املتحدة لحقوق الطفل تعرف »الطفل« بأنه ]كل إنسان مل يتجاوز 
الثامنة عرش، ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه[ )1989 املادة »1«(. ومبا آن انرتسوس تحرتم وتلتزم 

بالقوانني الوطنية يف البلدان التي تعمل فيها، فإن هذه السياسة ال تعرف الطفل بناًء عىل بلوغ السن القانوين،ولقد قامت لجنة 
حقوق الطفل، وهي الهيئة املسؤولة عن مراقبة املعاهدة، بتشجيع الدول عىل مراجعة سن البلوغ إذا كان قد وضع تحت سن 

الثامنة عرش. وعىل رفع مستوى الحامية لجميع األطفال تحت سن الثامنة عرش. 

حامية الطفل: »الوقاية من واالستجابة/الرد عىل اساءة وإهامل واستغالل ومامرسة العنف ضد األطفال«6. حامية الطفل تعني وقاية 
األطفال من األذى. حامية الطفل ال تعني حامية جميع الحقوق الخاصة باألطفال، والتي تقع هي عيل عاتق جميع األشخاص الذين 

يعملون مع األطفال، ولكنها تشري إىل مجموعة فرعية من تلك الحقوق.

بروتوكوالتنا السلوكية:
ترسي معايري السلوك املحددة التالية عىل جميع هيئات موظفي انرتسوس ويشمل املوظفني واملتطوعني 

وأعضاء اللجان املجتمعية و املتدربني  واملستشارين – خالل تعاونهم مع انرتسوس يف جميع األوقات، ذلك 
خالل ساعات العمل الرسمية وخارج ساعات العمل:

الرتويج ملشاركة الطفل: يجب عىل الدوام االستامع إىل الطفل و تشجيعه وأرسته عىل املشاركة يف اتخاذ القرارات ذات الصلة  ●
بحياته. 

الرتويج لعدم التفرقة/التمييز: يجب معاملة األطفال عىل قدم املساواة بغض النظر عن عنرص/عرق أو لون أو دين أو جنس  ●
أو لغة أو سن أو إعاقة أو النوع االجتامعي او الجنيس أو التوجه السيايس أو خالفه أو الظروف األرسية أو الصحة أو الحالة 

االجتامعية أو مكان امليالد أو األوضاع األخرى للطفل أو لوالديه. 

تقديم املساعدة اإلسعافية لألطفال واملجتمعات بالطرق التي ال تيسء لوضعك الوظيفي أو ثقتك أو سلطتك.  ●

كن عىل علم بأن ملس الطفل جسدياً، والذي رمبا يكون لطأمنته، قد يساء تفسريه من قبل املشاهدين أو الطفل نفسه.  ●

تفادي األوضاع/املواقف التي تعزل األطفال والتي ال يكون فيها سلوكك مراقباً مثل داخل السيارات أو املكاتب أو املنازل.  ●

وحيثام يكون ذلك ممكناً وعملياً، أتبع قاعدة تواجد شخصني بالغينعند قيامك بالعمل، عندما يكون هنالك اثنني بالغني أو  ●
أكرث يرشفان عىل جميع النشاطات التي يشارك فيها األطفال وأن تكون مرئية ومعروضة يف جميع األوقات. وإذا كان تطبيق 
هذه القاعدة غري ممكن عملياً، أبحث عن بديل مثل أن يكون مصحوباً بأفراد من املجتمع أو يكون التفاعل يف املساحات 

املفتوحة. 

الرتويج لثقافة االنفتاح، حيث ميكن أن تطرح وتناقش املوضوعات واالهتاممات يف أوساط املوظفني مع األطفال  ●
واملجتمعات. 

التأكد من أن جميع عمليات التواصل/االتصاالت املتعلقة باألطفال تضمن الحامية والرسية والخصوصية والكرامة وأفضل  ●
املصالح للطفل.

التأكد عند أخذ صور لألطفال أو أرسهم )صور فوتوغرافية – فيديوهات ...الخ( أنها تأخد مبظر الئق أخالقياً وأن األشخاص  ●
يظهرون مبالبس محتشمة وأن يتحاىش األوضاع غري املحتشمة. يجب عدم أخذ صور لألطفال وأرسهم، حيث ميكن التعرف 

عليهم إذا ما عرضت يف وسائل التواصل االجتامعي أو وسائل أخرى دون الحصول عىل املوافقة املخطر بها من قبل األشخاص 
)أنظر القسم 5/5 االتصال اآلمن(. 

التبليغ عن أي أمر يتعلق بحامية طفل وفقاً إلجراءات انرتسوس املوضوعة للتبليغ )أنظر القسم 8/5 إجراءات التبليغ(. يف  ●
الحاالت التي يكون فيها معلوماً أو مشتبهاً بأن طفالً يف حالة خطر أو يعاين من انتهاك، قم بالتبليغ العاجل، وعند الرضورة، 

قم بتحويل الطفل للخدمات املناسبة. 

الحد األدىن ملعايري حامية الطفل يف العمل اإلنساين، مجموعة العمل لحامية الطفل )2102(.   6

االمتثال للتحقيقات ذات الصلة بحامية الطفل )داخلياً وخارجياً( وقم بتوفري جميع املعلومات الوثائقية واملعلومات األخرى  ●
الالزمة إلكامل التحقيق. 

تحدى املامرسات الضعيفة وبلغ عن املخاطر املتوقعة والتي ميكن ان تؤدي إىل التسبب بأذى لألطفال. ●

باإلضافة إىل ذلك، يجب عىل موظفي انرتسوس عدم: 

صفع أو رضب أو انتهاك الطفل جسدياً، سواء كان ذلك كنوع من التأديب أو خالفه.  ●

التورط بأي شكل من األشكال يف عالقات جنسية مع األطفال أو املستفيدين.  ●

التورط بأي شكل من األشكال يف أي سلوك جسدي غري مناسب مثل تقبيل أو حضن أو ملس طفل.  ●

استعامل كلامت غري مناسبة أو سلوكيات عدوانية أو تهديديه أو تخويفية والتي تخجل أو تهني أو تصغر من أو تحتقر  ●
األطفال أو تورط يف انتهاك عاطفي. 

الترصف بأسلوب أو تنظيم نشاطات مسيئة لألطفال أو تعرضهم لخطر اإلساءة.  ●

قضاء وقت أكرث من الالزم مع طفل واستبعاده عن األطفال اآلخرين.  ●

البقاء وحيداً مع أطفال يف حجرة يكون بابها مغلقاً بحيث ال يراك الناس اآلخرين أو دعوة طفل/أطفال إىل مقر إقامتك يف  ●
السكن. 

وضع عالقات مشينة أو استغاللية مع األطفال مبا يف ذلك تأجري األطفال للقيام بأعامل منزلية أو أعامل أخرى.  ●

القبول أو املشاركة يف نشاطات والتي من املحتمل أن يجعل سلوك الطفل مؤدياً إىل أفعال مشينة أو غري قانونية.  ●

التمييز من خالل معاملة متحيزة لطفل ما )أي مبعنى إعطاء هدايا أو كفالة أو نقود ...الخ(.  ●

استخدام أو تنزيل أو رشاء أفالم إباحية أو صور أخرى أو فيديوهات ألغراض جنسية.  ●

أخذ صور لألطفال )صور فوتوغرافية، فيديوهات ...الخ( والتي تكون مرضة أو مستغلة أو تضعف كرامة الطفل. ●

تبادل الصور يف وسائل التواصل االجتامعي، والتي تشمل الفيس بوك واالنستغرام وتويرت...الخ، والتي يكون فيها األطفال و/ ●
أو أرسهم قابلني للتعرف عليهم والتي هي من املحتمل ان تعرض األطفال للخطر. 

القيام يف أي وقت من األوقات بوضع تعليقات عىل وسائل التواصل االجتامعي حول األمور املتعلقة بحامية الطفل ما مل  ●
يكن قد أطلع رئيس البعثة مسبقاً عىل رغبة الوسائل يف ذلك وأعطى املوافقة مقدماً للرد. 

اإلساءة يف أي وقت من األوقات للرسية او املوافقة املخطر بها أو إجراءات التبليغ عن حدث يتعلق بحدث أو حالة من  ●
حاالت حامية الطفل.

جميع موظفي انرتسوس ملزمون باالمتثال ملعايري هذه السلوك. ويف حالة عدم االمتثال لهذه املعايري أو عدم التبليغ عن أمور تتعلق 
بحامية الطفل سيعترب ذلك سبباً التخاذ إجراء تأديبي. وقد يتضمن هذا اإلجراء التأديبي إنهاء العقد أو الفصل من العمل بصورة 

فورية وقد ينجم عنه، يف حالة رفعه إىل السلطات املحلية، اتهام جنايئ، وفقاً للقوانني الوطنية السارية املفعول. 

ليس املقصود من املعايري املوضحة أعاله  أن تكون معايري كاملة و شاملة. حيث أن أنواع أخرى من السلوك غري القويم تجاه األطفال 
يجوز أن تكون سباباً كافيا التخاذ إجراءات تأديبية مبوجب »ميثاق القيم واللوائح األخالقية النرتسوس«. فيجب عىل موظفي انرتسوس 

عدم االنخراط يف أي شكل من أشكال السلوك املهني أو املذل أو االستغاليل بأي حال من األحوال. 
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يعترب أيضاً قبول وتنفيذ هذه املبادئ السلوكية خرق لكل الرتتيبات التعاونية. لن تتدخل انرتسوس يف الرتتيبات التعاونية مع الكيانات 
واألفراد من ضمنها املتعاقدين والرشكاء والزوار – ولن تستخدم عاملة الطفل طبقاً التفاقية منظمة العمل الدولية رقم )138( يف 

الحد األدىن للعمر للتوظيف والقبول يف العمل )نسخة 1973( ومل تلتزم بحامية الطفل من األذى.

االتصال/التواصل اآلمن:
من واجب انرتسوس توجيه االهتامم تجاه األطفال الذين تلتقي بهم وأنها يف جميع األوقات تضع أفضل مصالحهم من أوىل 

اهتامماتها. ومن حق األطفال أن يتم متثيلهم بصورة صحيحة - وأن انرتسوس تقبل تحمل مسئولية يف عدم الغش وعدم التزوير أو 
التالعب أو إعطاء صورة مثرية ملعيشة وظروف الطفل، فاألطفال يجب متثيلهم كبرش مع الحفاظ عىل شخصيتهم الخاصة وكرامتهم 

املصانة.  

يجب عىل كل أعضاء انرتسوس واملشاركني االنتباه بأن الصور والتفاصيل التعريفية األخرى لألطفال وعائالتهم متثل خطراً عىل أمنهم 
وكرامتهم، خصوصاً يف األوضاع ذات الرصاع أو ما بعد الرصاع. إن مفهوم »ال تعتدي« يجب أن يقتيض تجميع واستخدام الصور 

واملعلومات حول األطفال وعائالتهم. 

كل أعضاء انرتسوس واملشاركني مجربون عىل التأقلم مع املبادئ السلوكية التالية يف حالة تسجيل أو استخدام الصور والقصص 
لألطفال وعائالتهم:

التأكد عند التقاط الصور لألطفال وعائالتهم )صور، فيديو ...الخ( بأنهم محرتمون وأن األشخاص يرتدون املالبس الجيدة متاماً  ●
وتجنب كل الوقفات اإليحائية للجنس. 

اختيار الصور والرسائل املتعلقة واملبنية عىل احرتام القيم واملساواة. يجب أن ال تحمل الصور مجموعة كبرية من األطفال –  ●
أوالد وبنات، أعامر متفاوتة، القدرات واألصل وإظهارهم مظهر الضحايا. 

التمثيل الصادق للموقف املعني لكال محتواها املبارش والواسع.  ●

تجنب الطرق التي تغري أمناط السلوك احتامالً أو تثري الناس، املواقف أو األماكن.  ●

ضامن أن يكون األشخاص املعنيني بالحدث لديهم القدرة عىل إيصال قصصهم بأنفسهم.  ●

مطابقة أعىل معايري حقوق األطفال وتشجيع األطفال إن يدلوا بترصيحاتهم بقدر ما أمكن بدالً من جعل اآلخرين يتحدثون  ●
بالنيابة عنهم. 

اخذ واستخدام الصور والقصص فقط مع الفهم الكامل و بعد إذن الطفل أو أبوه أو وصيه القانوين أو مربيه. ينبغي توقيع  ●
موافقة الحصول عىل معلومات )أو حتى املوافقة الشفوية( ويتم حفظها يف مكان آمن. ال يجوز نرش أي صور أو قصة 

لألطفال وأرسهم لعامة الناس عن طريق املوقع اإللكرتوين النرتسوس أو الوسائل األخرى بدون موافقة األطفال وأرسهم. 

تغيري أسامء الناس لحامية هويتهم ما مل يحددوا برصاحة انه ينبغي استخدام أسامئهم الحقيقية وأن الظروف األمنية ليست  ●
عامل مهم. 

عدم إفشاء املعلومات الشخصية )مثل املوقع( األمر الذي يعرض األطفال وأرسهم للخطر عىل املوقع اإللكرتوين النرتسوس أو  ●
املنشورات العامة. 

اإلبالغ يف الوقت املناسب عن أي شكوى أو مشكلة حول أي صور غري مناسبة عرب نفس اإلجراءات لإلبالغ عن مشاكل حامية  ●
الطفل. 

تخضع كافة وسائل اإلعالم –الصور يف املواقع والفيسبوك أو تويرت الذي أنشأتها انرتسوس لنفس أعراف وقواعد اإلعالم اآلمنة كام هو 
موضح أعاله. 

امللحق )2(: إرشادات للتوظيف/االستقدام اآلمن:

كلامت مقرتحة إلعالنات الوظيفة:
يتوقع من املرشح الناجح تلبية التايل كرشط للتوظيف: 

تزويد اسم ووظيفة ومعلومات التواصل عىل األقل لعدد مرجعني مبا فيه املدير املبارش األخري واستثناء أفراد األرسة. أ. 
توقيع ترصيح شخيص يوضح أي قضايا جنائية مبا فيها. ب. 
الحصول عىل فحص مرض من خالل فحص السجل الجنايئ يف البلد األصل إن أمكن. ج. 
القبول وااللتزام بسياسة حامية الطفل الدولية النرتسوس وسياسة حامية انرتسوس من االستغالل الجنيس واإلساءة«د. 

اإلرشادات حول معالجة قضايا حامية الطفل والحامية من االستغالل الجنيس واإلساءة:
ينبغي طرح أسئلة للمرشحني خالل فرتة املقابلة فإنه حول معرفتهم وموقفهم تجاه حامية الطفل والحامية من االستغالل الجنيس 

واإلساءة و التذكر أنه يوجد منتهكني يبدون عاديني ولكنهم يف الغالب ماهرين جداً يف الخداع )سواًء من املنظامت إىل جانب األطفال 
واألفراد(.

ينبغي مقابلة كافة املوظفني الذين سيتم توظيفهم للعمل مبارشة مع األطفال أو األفراد الضعفاء وجهاً لوجه أو بواسطة  ●
فيديو عىل رابط سكايب )Skype( عىل األقل مرة واحدة خالل مرحلة املقابالت. 

ينبغي عىل هيئة املقابلة أن تويل اهتامم وتوضح اآليت: ●

الثغرات يف تاريخ التوظيف إذا عمل املرشح مع منظمة تركز عىل الحامية من قبل.  «

تغيريات متكررة للوظيفة إذا عمل املرشح مع األطفال مبارشة أو األشخاص الضعفاء من قبل. أطرح سؤال حول سبب  «
ترك الوظيفة.

يجب اشتامل األسئلة املحددة التالية يف مقابلة املوارد البرشية: ●

هل أنت مطلع عىل سياسات انرتسوس الدولية لحامية الطفل والحامية من االستغالل الجنيس واإلساءة مع األخذ بعني  «
االعتبار الوظيفة التي تقدمت بها والتي هي وفق املسؤوليات التي سوف تتولها تجاه هذه السياسات؟ 

بالنسبة للوظائف التي تتعامل مع األطفال بشكل خاص:  «

    متى يكون مناسب وغري مناسب أن تكون وحدك مع الطفل؟ متى وكيف يكون مناسباً لراحة الطفل؟
 

هل عملت يف أي مكان يدعي أن زمالئك ارتكبوا انتهاك للطفل أو اإلساءة واالستغالل الجنيس. إذ كانت اإلجابة بنعم  «
ماذا حدث وكيف تم التعامل مع هذا االدعاء؟ هل تعاملت معها بشكل مختلف؟ إذا كانت اإلجابة ال، كيف تعاملت 

مع الشكوى أو املشكلة أو االشتباه بانتهاك الطفل أو االستغالل الجنيس وانتهاك الطفل من قبل أي زميل؟ 

بالنسبة لوظائف اإلعالم عىل وجه التحديد: ما هي األشياء التي قد تجعل صورة ألطفال الشوارع غري مالمئة للنرش يف  «
تقرير املنظمة السنوي؟ ينبغي أن يبحث الشخص املسؤول عن املقابلة عىل األشياء مثل: إذا كان األطفال غري مرتدين 

للمالبس بشكل مناسب وإذا كانت الصورة تعكس صورة أطفال مضطهدين أو أطفال خارجني عن القانون، ينبغي 
تغطية وجوههم وتغيري أسامئهم، إذا التقطت الصورة بدون ترخيص من األطفال ...الخ. 
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هل هناك أي يشء ميكن أن نكتشفه أثناء الفحص املرجعي وأنت ترغب بالتحدث عنه؟ «

أثناء مقابلة املوارد البرشية ينبغي إبالغ املرشح بأن: ●

انرتسوس تأخذ كل قضايا الحامية عىل محمل الجد مبا فيها حامية الطفل والحامية من االستغالل الجنيس واإلساءة.  «

سيتم فحص املراجع حول أي ادعاء لالنتهاك الطفل أو االستغالل الجنيس.  «

إذا نجح املرشح فإنه يجب عليه التوقيع عىل سياسات انرتسوس الدولية لحامية الطفل والحامية من االستغالل الجنيس  «
واإلساءة.

ينبغي األخذ بعني االعتبار عالمات التحذير التالية )عىل سبيل املثال ال الحرص وحسب الشعور العام(:  ●

األسئلة/البيانات الغريبة وغري املناسبة حول األطفال والنساء.  «

الرغبة يف إمضاء الوقت وحده مع األطفال أو العمل مع األطفال يف سن معني أو جنس معني. «

إرشادات معالجة قضايا حامية الطفل والحامية من االستغالل الجنيس واإلساءة:
بالنسبة للوظائف التي تتعامل مع األطفال أو األشخاص الضعفاء فإنه ينصح التحدث مبارشة بواسطة الهاتف مع املراجع لطرح 
أسئلة متعلقة بحامية الطفل والحامية من االستغالل الجنيس واإلساءة. يف هذه الحالة، يجب أخذ مالحظات وتعليقات املراجع 

ووضعها يف امللف الشخيص للمرشح. 

يف كل األحوال، يعترب فحص املراجع جزء كامل من عملية التوظيف. وينبغي طرح أسئلة عىل املراجع أو املرجعيات حول عالقاتهم 
باملرشح وهذا غالباً ما يوضح أن للمرجع معلومات ومعرفة حول املرشح واألسئلة املحددة التالية: 

هل تعرف أي قضية أو حادثة شارك فيها املرشح وتواصله/تواصلها مع األطفال؟  «

هل تعرف أي قضية أو حادثة استغالل جنيس وانتهاك شارك فيها املرشح؟  «

هل تعرف أي فصل أو تحقيق معلق يخص  ترصف املرشح السلويك؟  «

ما هو رأيك حول مالمئة املرشح بأن يكون له تواصل مبارش مع األطفال أو األشخاص الضعفاء.  «

كام ينبغي أن يتم سأل املراجع للتأكد انه ال يوجد هناك انتهاك للطفل او ال يوجد هناك تحقيقات باستغالل جنيس فيام يخص 
املرشح الذي يعرفونه.

اإلرشادات حول إجراء فحوصات السجل الجنايئ قبل تنفيذ التعاون:
لدى البلدان إجراءات مختلفة لفحوصات السجل الجنايئ والتي ينبغي تحديثها من قبل إدارة املوارد البرشية لكافة مجاالت األعامل 

والبلدان الرئيسية الذي يتم توظيف األجانب منها. يجب استخدام ترصيح القضايا الجنائية كملجأ أخري عندما ال ميكن الوصول إىل 
فحص سجل جنايئ يف البلد األم للمرشح .

إرشادات حول معالجة قضايا الطفل وقضايا االستغالل الجنيس واإلساءة يف مراجعات األداء الداخلية: 
ينبغي اشتامل فئة األداء فيام يخص »االلتزام بسياسات الحامية يف كال استامرات أداء املوظف والتقييم الذايت للموظف. وينبغي عىل 

وجه الخصوص تصنيف الجوانب التالية من )األداء عىل مستوى غري كايف من الكفاءة( إىل 5 )األداء عند مستوى عايل استثنايئ من 
الكفاءة( من قبل كال املرشف واملوظف نفسه/نفسها: 

تعزيز فعالية السياسة الدولية لحامية الطفل التابعة النرتسوس.  «

تعزيز فعالية سياسة انرتسوس للحامية من االستغالل واإلساءة.  «

االلتزام مبامرسات اإلعالم اآلمن.  «

االلتزام بقوانني حامية البيانات وتشاطرها.  «

يف الجزء )األداء الكامل وتطوير املهنة( من استامرة أداء املوظف ينبغي طرح سؤال عىل املرشف للتعليق عىل التزام املوظف بتنفيذ 
وتحسني سياسات الحامية. بينام ينبغي سأل املوظف يف جزء التعليقات األخرى من استامرة التقييم الذايت للموظف لتوضيح ما هي 

اإلجراءات التي اتخذتها أو اتخذت لتحسني وتعزيز سياسات الحامية وتسليط الضوء عىل أي ثغرة أو تحدي ميكن مواجهته يف التنفيذ 
وااللتزام بهذه السياسات.
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امللحق )3(: إعالن اإلدانة الجنائية:

هل لديك أي محاكمة معلقة أو هل تم إدانتك من قبل أو هل تم تحذيرك من قبل الرشطة أو تلقيت توبيخ رسمي أو تحذير نهايئ 
عن أي مخالفة مبا فيها مخالفات املرور ؟

_____________ ال _____________نعم      

إذا كانت اإلجابة بنعم الرجاء تقديم التفاصيل. و تشمل هذه التفاصيل  املحاكامت أو اإلدانات أي تحري أو تحقيق سابق أو دعوى 
مرفوعة ضدك. تحتفظ انرتسوس بالرسية وسيقيم املوظفون املعنيون ما إذا كانت  هذه الحوادث تشكل خطر أم ال فيام يخص 

حامية الطفل أو الحامية من االستغالل الجنيس واإلساءة.

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

»أنا، املوقع أدناه أؤكد أن املعلومات التي قدمتها كاملة وصحيحة وأدرك أن تقديم أي ترصيحات خاطئة بشكل متعمد قد يؤدي إىل 
إنهاء أي اتفاقية أبرمت بيني وبني انرتسوس«

توقيع املوظف/املتعاون: ___________________________________

اسم املوظف/املتعاون: ____________________________________

التاريخ: ______________________________________________

عن انرتسوس:

التوقيع: _____________________________________________

االسم: ______________________________________________

التاريخ: _____________________________________________

امللحق )4(: اإلقرار باملوافقة عىل االلتزام و التمسك بسياسة انرتسوس الدولية لحامية الطفل وسياسة 
انرتسوس للحامية من االستغالل الجنيس واإلساءة من قبل املوظفني 

أنا، املوقع أدناه ________________________________________________، أقر أنني استلمت وقرأت وفهمت سياسة 
انرتسوس الدولية لحامية الطفل وسياسة انرتسوس للحامية من االستغالل الجنيس واإلساءة وأتعهد بااللتزام بالرشوط والبنود الواردة 

فيها.

أدرك متاماً بأنني إذا فشلت بااللتزام بهذه السياسات واملعايري املتعلقة بالسلوك فإنني سأكون معرضاً للتوقيف أو الفصل أو مواجهة 
الدعاوى القانونية مبا يتناسب مع املخالفة/الجرمية التي ارتكبتها. 

أؤكد أنني ليس لدي سجل جنايئ سابق يف أي بلد يتعلق بانتهاك الطفل أو االستغالل الجنيس واإلساءة ومل أتورط يف أي شكل من 
أشكال انتهاك األطفال أو االستغالل الجنيس من قبل. 

أتعهد باحرتام وتطوير تنفيذ هذه السياسات يف كل األوقات أثناء فرتة العمل لدى انرتسوس وألتزم أن أقوم بالتبليغ عن أي حالة من 
حاالت  انتهاك ملعايري السلوك عند وحسب معرفتي. 

إلثبات قبويل والتزامي بسياسة انرتسوس الدولية لحامية الطفل وسياسة انرتسوس للحامية من االستغالل الجنيس واإلساءة، أوقع 
استامرة اإلقرار هذه.

______________________________ التوقيع:  

______________________________ االسم:  

______________________________ الوظيفة: 

______________________________ املكان: 

______________________________ التاريخ: 

العالقة مع انرتسوس: ______________________

تشمل فئات العالقة اآليت: 
موظف حايل  «

موظف متوقع  «

متطوع/مكون   «

عضو لجنة مجتمعية  «

مستشار  «

أخرى )حدد( «
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امللحق )5(: اإلقرار باملوافقة عىل االلتزام و التمسك بسياسة انرتسوس الدولية لحامية الطفل من قبل 
الرشكاء

________________________________________________ )اسم الكيان( نقر بأننا استلمنا وقرأنا نسخة سياسة انرتسوس 
الدولية لحامية الطفل.

________________________________________________ )اسم الكيان( نوافق أن كل األطفال لهم الحقوق املتساوية 
للحامية من اإلساءة واإلهامل واالستغالل الجنيس والعنف وأن كل واحد يتحمل املسؤولية عن دعم حامية األطفال. 

________________________________________________ )اسم الكيان( نقبل ونلتزم مبنع ترصفات االعتداء عىل األطفال 
من قبل موظفيه والتابعني له واالستجابة لحوادث حامية الطفل املرتكبة ضد األطفال وفق سياسة انرتسوس الدولية لحامية الطفل. 

________________________________________________ )اسم الكيان( نضمن عدم تورط أي موظف تم توظيفه أو 
انتدابه أو التعاقد معه يف املشاريع املنفذة بالرشاكة مع انرتسوس أو بدعم من انرتسوس يف أي شكل من أشكال اإلساءة واالستغالل 

الجنيس والعنف ضد األطفال من قبل. 

________________________________________________ )اسم الكيان( نضمن مشاركة كل املوظفني الذين تم توظيفهم 
أو انتدابهم أو التعاقد معهم يف املشاريع املنفذة بالرشاكة مع انرتسوس أو بدعم من انرتسوس يف التدريب  عىل محتوى سياسة 

انرتسوس الدولية لحامية الطفل واملعايري املتعلقة بالسلوك بتنظيم من قبل انرتسوس. 

________________________________________________ )اسم الكيان( ندرك أننا سوف نواجه التوقيف أو إلغاء اتفاقية 
الرشاكة أو االتفاقية من الباطن مع انرتسوس إذا وجد أن أياً من موظفينا خرق سياسة انرتسوس الدولية لحامية الطفل ومعايري 

السلوك وسوء التعامل مع املشكلة.

التوقيع:  التوقيع:          

____________________    ____________________   

االسم:  االسم:          

____________________    ____________________   

الوظيفة:  الوظيفة:          

____________________    ____________________   

املكان:  املكان:         

____________________    ____________________   

التاريخ:  التاريخ:         

____________________    ____________________   

نيابة عن انرتسوس:  نيابة عن:         

____________________    ___________________   _

امللحق )6(: اإلقرار باملوافقة عىل االلتزام و التمسك بسياسة انرتسوس الدولية لحامية الطفل ومعايري 
السلوك للزوار

أنا، املوقع أدناه ________________________________________________، أقر أنني استلمت وقرأت وفهمت خالصة 
سياسة انرتسوس الدولية لحامية الطفل. 

أؤكد أنه تم إعطايئ موجز حول ذلك ومنحي الفرصة ملناقشة مبادئ ومعايري السلوك املتضمن يف السياسة مع ممثل انرتسوس. 
أقبل وألتزم بهذه املبادئ ومعايري السلوك يف كل األوقات أثناء زيارة انرتسوس أو أنشطة برنامج انرتسوس. 

أدرك متاماً أنني إذا خرقت سياسة انرتسوس الدولية لحامية الطفل ومعايري السلوك ستتخذ انرتسوس املبادرة لتعليق أو إنهاء زياريت 
وإحالة هذه القضية إىل الرشطة أو السلطات املحلية للمحاكمة يف حال ارتكايب ألي أعامل جنائية. 

التوقيع:  التوقيع:          

____________________    ____________________   

االسم:  االسم:          

____________________    ____________________   

الوظيفة:  الوظيفة:          

____________________    ____________________   

املكان:  املكان:         

____________________    ____________________   

التاريخ:  التاريخ:         

____________________    ____________________   
      

نيابة عن انرتسوس:          
       

____________________        
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امللحق )7(: املوافقة  املستنرية لالتصال 

التعريف: املوافقة املستنرية هي موافقة إرادية للشخص الذي لديه الصالحية إلعطاء املوافقة والشخص الذي ميارس صالحيته بحرية 
اختياره. لتقديم املوافقة املستنرية يجب عىل األشخاص فهم واتخاذ القرار فيام يخص وضعهم الخاص. 

املامرسة: ميكن الحصول عىل املوافقة املستنرية من شخص بالغ أو طفل أو أب طفل أو ويص قانوين أو مريب وفق عمر الطفل 
ومستوى نضوجه أو نضوجها كدليل إرشادي. ينبغي الحصول عىل املوافقة املستنرية من الطفل عندما يكون هذا الطفل ناضجاً مبا 

فيه الكفاية للفهم. عادة ما يكون الألطفال يف سن يرتاوح بني 15-17 القدرة عيل  إعطاء موافقة مستنرية شفوية أو كتابية. بالنسبة 
لألطفال الصغار، يجب اتخاذ القرارات عىل أساس الحالة. 

إذا قرر الشخص املسؤول عن املقابلة أن الطفل ال يستطيع فهم محتوى املوافقة املستنرية فإنه ينبغي الحصول عىل موافقة كتابية 
من الوالدين  أو الويص القانوين آو املريب. يف كل الحاالت حتى لكل طفل )مثل: عمر ما دون الخامسة( ينبغي بذل الجهود للتوضيح 

بلغة بسيطة ومناسبة للعمر عن سبب الحصول عىل املعلومات. وألي غرض سوف يتم استخدامها مبا فيها الطريقة التي سوف يتم 
إرسالها. هذا مينع أي نزاع محتمل بني مجمع املعلومات واملبلغ. 

تذكر النقاشات للحصول عىل املوافقة التفاصيل التالية: غرض وطبيعة وطريقة وعملية جمع املعلومات ودور وحقوق املبلغ 
واملخاطر والفوائد املحتملة. كام ينبغي ضامن دقة ورسية املعلومات. ميكن الحصول عىل املوافقة شفوياً أو بشكل كتايب ويجب أن 

تشمل االسم الكامل والتوقيع للمبلغ والتاريخ )يجب حفظ هذه املعلومات منفصلة ألسباب الرسية(.

منوذج موافقة الحصول عىل املعلومات للبالغني أو األطفال فوق سن الخامسة عرش الذين  يتم مقابلتهم

اسمي ______________________________ أنا مستعد للمشاركة يف التحدث إىل شخص أو مجموعة من األشخاص من 
______________________ )اسم الجهة(. 

قد رمبا يسألونني عن خربايت وشعوري عن حيايت وأنا مستعد لإلجابة عىل أسئلتهم إذا شعرت أنني مرتاح لها. مسموح يل رفض 
اإلجابة عىل بعض األسئلة. أعرف أنه سيقوم هذا الشخص أو املجموعة من األشخاص  بتسجيل صوريت وقصتي كتابياً أو باستخدام 

مسجل صوت. أنا سعيد للقيام بهذا ولكن ميكن أن أغري رأيي و أن أوقف التسجيل عندما أشعر أنني غري مرتاح يف أي وقت ما. أفهم 
أنه لن يتم اإلفصاح عن هويتي بأي حال من األحوال يف التقارير أو النرش.

أعرف أن املعلومات التي سأقدمها قد تستخدم ألغراض عامة مثل الصحف املحلية والدولية والكتب واملواقع اإللكرتونية أو محطات 
االداعة أو التلفزيون. إنني مرتاح لهذا ولكن ميكن  أن أغري رأيي بعد التحدث إذا اعتقدت أنني ال أريد أن يعرفني  الناس. 

كام أنني أعرف أن هذا الشخص أو هؤالء األشخاص لن يستخدموا اسمي الحقيقي و لن يعرضوا وجهي عند تقديم قصتي إىل ناس 
آخرين. 

أعرف انه ال يوجد أي وعد بإعطايئ أي مال أو مكافأة. أنا الشخص الوحيد الذي أقرر السامح أو عدم السامح للتحدث إىل هذا 
الشخص أو املجموعة من األشخاص . 

 

_____________     _____________________________
التاريخ  توقيع املبلغ       

أعتقد أن املعلومات املقدمة صحيحة وموافقة املبلغ حقيقية عىل حد علمي. 

_____________     _____________________________
التاريخ  توقيع الشخص املسئول عن املقابلة      

يعترب اآليت رضورياً إذا كان من الالزم قراءة منوذج املوافقة للمبلغ. 

أشهد أنني قرأت منوذج هذه املوافقة كاملة إىل املبلغ الذي يظهر توقيعه أعاله. 

_____________     _____________________________
التاريخ توقيع الشخص املسئول عن املقابلة     
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منوذج املوافقة للحصول عىل املعلومات لآلباء والويص القانوين أو املريب لألطفال ما دون سن الخامسة عرش 
الذين سيتم مقابلتهم

اسمي ______________________________ أعطي اإلذن لطفيل _______________ )اسم الطفل( للمشاركة يف املقابلة التي 
يتم إجرائها من قبل ______________________ )اسم الشخص املسؤول عن املقابلة( من ______________________ )اسم 

الجهة(. 

لقد استلمت توضيح كامل من الشخص املسؤول عن املقابلة حول أغراض هذه املقابلة وماذا يتوقع من طفيل القيام به أثناء املقابلة 
وكيفية وطريقة استخدام املعلومات. 

أفهم أن الشخص املسؤول عن املقابلة سيسجل صورة طفيل وقصته كتابياً أو باستخدام مسجل صوت. 

أفهم أن طفيل لن يتلقى أي مال أو مكافأة نتيجة مشاركته يف املقابلة. 

كام أفهم أنه إذا مل أكن سعيداً وراضياً مبشاركة طفيل يف املقابلة أستطيع سحب طفيل من عملية املقابلة. 

أشهد أنني أب أو ويص قانوين أو مريب للطفل املذكور اسمه أعاله. 

_____________     _____________________________
التاريخ توقيع األب/الويص القانوين/املريب      

أعتقد أن املعلومات املقدمة صحيحة وأن موافقة األب/الويص القانوين/املريب حقيقية عىل حد علمي.

_____________     _____________________________
التاريخ توقيع الشخص املسؤول عن املقابلة      

يعترب اآليت رضورياً إذا كان من الالزم قراءة منوذج املوافقة لألب/الويص القانوين/املريب للطفل:

أشهد أنني قرأت منوذج هذه املوافقة كاملة إىل األب/الويص القانوين/املريب للطفل الذي يظهر توقيعه أعاله. 

_____________     _____________________________
التاريخ  توقيع الشخص املسؤول عن املقابلة     

امللحق )8(: االختصاصات الوظيفية ملسؤول التنسيق عن حامية الطفل يف البلد

الغرض العام للدور: 
بدعم وإرشاف من مستشار حامية الطفل يف البلد يتم تعيني مسئول التنسيق لحامية الطفل يف البلد الستالم الشكاوى والتقارير 

حول األعامل املزعومة لالعتداء عىل طفل يف إطار حدود منطقة مسؤوليتها أو مسؤوليته وهو مسؤول عن ضامن االستجابة الفعلية 
والفاعلة وفق املبادئ اإلرشادية ذات الصلة واإلجراءات املعتمدة. وعالوة عىل ذلك، يكون مسؤول تنسيق حامية الطفل يف البلد 

مسؤول عن املساهمة بفعالية لرفع الوعي حول حامية الطفل واملراجعة اإلسرتاتيجية لحامية الطفل املحددة للبلد وأنظمة اإلدارة 
الداخلية ذات الصلة.

املسؤوليات واملهام الرئيسية:
العمل كنقطة وصل وتنسيق من خالل استالم الشكاوى والتقارير حول األعامل املزعومة لالعتداء عىل طفل تشمل وأتباع  ●

انرتسوس أو عامل املساعدات اإلنسانية اآلخرين يف إطار حدود منطقة مسؤوليته/مسؤوليتها. 

ضامن التعامل مع كافة املواد املتعلقة بالشكاوى والتقارير برسية تامة وفق أنظمة معالجة الشكاوى والتظلامت النافذة.  ●

اتخاذ اإلجراءات املناسبة لضامن سالمة وحامية الناجني إىل جانب املجرمني ومقدمي الشكاوى إذا كانوا مختلفني عن  ●
الناجني. 

يف حالة  موافقة أب/ويص/مريب الطفل، يقوم  ذات املسؤول بإحالة القضية إىل آليات االستجابة لحامية الطفل/العنف  ●
الجنيس الداخلية والخارجية حتى يستطيع الناجني تلقي الدعم الطبي والنفيس والقانوين واملادي الذي يحتاجونه أو 

مساعدتهم بشكل مبارش للحصول عىل املساعدة الطبية الفورية عند الحاجة. 

إطالع مستشار حامية الطفل بكل جديد حول اإلجراءات املتخذة.  ●

إحالة الشكاوى والتقارير للتحقيق.  ●

املشاركة يف التحقيقات وضامن أنه ال يوجد هناك تضارب يف املصالح حول الحالة وتقديم االستشارة لهيئة التحقيق حول  ●
اإلجراءات املطلوبة. 

املساهمة بفعالية حول رفع الوعي حول حامية الطفل يف أوساط موظفي وأتباع انرتسوس )مبا فيها القادمني الجدد( إىل  ●
جانب األطفال واملجتمعات املستهدفة مع الرتكيز الخاص عىل اإلجراءات الداخلية لرفع الشكاوى أو اإلبالغ عن حوادث 

حامية الطفل. 

إنشاء عالقات والتعاون مع أشخاص التواصل لحامية الطفل لوكاالت أو منظامت أخرى لتحسني التنسيق بني الجهات  ●
واالستفادة من الدروس وأفضل املامرسات. 

العمل نيابة عن شخص التواصل للحامية من االستغالل الجنيس واإلساءة يف إطار حدود منطقة مسؤوليته/مسؤوليتها.  ●

تقديم البيانات واملقرتحات للتحسني والتوصيات لألعامل املستقبلية للمراجعة الدورية اإلسرتاتيجية لحامية الطفل املحددة  ●
بشكل دوري وأنظمة اإلدارة ذات الصلة.

أنا املوقع أدناه ___________________________ أقر بأنني قرأت وفهمت ووافقت عىل تنفيذ مهام  مسؤول التنسيق لحامية 
الطفل يف البلد وفق االختصاصات الوظيفية هذه.

____________________ التوقيع:  
   ____________________ التاريخ: 



سياسة انترسوس الدولية لحماية الطفل )13 سبتمبر 2017م( سياسة انترسوس الدولية لحماية الطفل )13 سبتمبر 2017م(

53 52

امللحق )9(: االختصاصات الوظيفية ملستشار حامية الطفل يف البلد

الغرض العام للدور: 
يتوىل مستشار حامية الطفل مسؤولية  مساعدة رئيس البعثة يف ضامن تنفيذ وااللتزام بالسياسة الدولية لحامية الطفل يف إطار 

البعثة ، مع الرتكيز الخاص عىل التدريب  والتوعية حول حامية الطفل. وعالوة عىل ذلك، يعترب مستشار حامية الطفل مسؤوالً عن 
الدعم واإلرشاف عىل مسؤول التنسيق لحامية الطفل عندما تكون هناك شكاوى أو تقارير حول األعامل املزعومة لالعتداء عىل طفل 

ما لضامن االستجابة الفاعلة وفق املبادئ اإلرشادية ذات الصلة واإلجراءات املعتمدة. 

املسؤوليات واملهام الرئيسية: 
دعم تطوير إسرتاتيجية حامية الطفل املحددة وأنظمة اإلدارة الداخلية ذات الصلة إىل جانب رشح خطة التنفيذ السنوية  ●

املحددة للبلد وتحديد املصادر الالزمة للتنفيذ. 

دعم تطوير وسائل التدريب  والتوعية حول محتوى سياسة حامية الطفل الدولية واملعايري ذات الصلة بالسلوك.  ●

ضامن اإلدراك التام من قبل موظفي وأتباع انرتسوس )مبا فيهم القادمني الجدد والرشكاء( إىل جانب األطفال واملجتمعات  ●
املستهدفة ملعني  االعتداء عىل الطفل وقوانني وأنظمة انرتسوس تجاه االعتداء عىل الطفل ومحتوى سياسة الطفل الدولية. 

مراقبة ومراجعة فعالية وسائل وبرامج التدريب والتوعية بحامية الطفل بشكل منتظم.  ●

ضامن تطوير ودمج آليات الشكاوى الفاعلة لإلبالغ عن حاالت حامية طفل يف إطار الشكاوى القامئة ومناذج التعقيبات.  ●

ضامن تطوير ومراقبة نظام حامية البيانات لتسجيل وتخزين وتشاطر البيانات ذات الصلة باألطفال.  ●

ضامن أن طرق إحالة حاالت حامية الطفل/العنف القائم عىل النوع االجتامعي وأنظمة اإلدارة الداخلية سارية املفعول   ●
ويتم تحديثها بشكل منتظم يف كل مكتب قطري/ مركز لضامن حصول حاالت حامية الطفل عىل املساعدة والرعاية 

الشاملة. 

الدعم واإلرشاف عىل مسؤول التنسيق عندما تكون هناك شكاوى أو تقارير حول األعامل املزعومة لالعتداء عىل طفل تشمل  ●
موظفي وأتباع انرتسوس أو عامل املساعدات اإلنسانية اآلخرين لضامن االستجابة الفاعلة وفق املبادئ اإلرشادية ذات الصلة 

واإلجراءات املعتمدة. 

املشاركة يف التحقيقات واجتامعات لجنة توجيه سياسة حامية الطفل كام يستدعي ذلك .  ●

دعم املراجعة بشكل دوري إلسرتاتيجية حامية الطفل املحددة وأنظمة اإلدارة الداخلية ذات الصلة إىل جانب املراجعة  ●
الدورية لسياسة حامية الطفل الدولية.

أنا املوقع أدناه _________________________ أقر بأنني قرأت وفهمت ووافقت عىل تنفيذ دور مستشار حامية الطفل يف البلد 
وفق االختصاصات الوظيفية هذه.

____________________ التوقيع:  
 ____________________ التاريخ: 

امللحق )10(: منوذج اإلبالغ عن حادثة 

إذا رأيت حادثة حقيقية أو مشتبه به ولديك سبب للمشكلة فيام يخص حادثة انتهاك الطفل أو االستغالل الجنيس واإلساءة، الرجاء 
إتباع اإلرشادات وتعبئة األسئلة أدناه بشكل مناسب. من املهم أن تحدد يف هذا النموذج ما إذا كانت الحادثة حقيقية أو مشتبه بها.

تفاصيل املوظف: 
االسم

_________________________________________________________________________________

الوظيفة: ____________________________ العالقة مع انرتسوس: ___________________
املدير املبارش/املرشف: ______________________________________________________
تفاصيل التواصل: _________________________________________________________

تفاصيل الناجي: 

االسم: _________________________________
الجنس: __________ العمر: ________________
الجنسية: _______________________________
القرية/املدينة:  ___________________________

البلدية/املديرية: _________________________
املحافظة/اإلقليم:  __________________________
الدولة: _________________________________

تفاصيل األب/الويص/املريب )فقط إذا كان الناجي طفل(

االسم: _______________________________
الجنس: _________________ العمر: _______
الجنسية: _____________________________
العالقة بالناجي: ________________________
القرية/املدينة: _________________________
البلدية/املديرية: ________________________
املحافظة/اإلقليم: _______________________
الدولة: ______________________________

تفاصيل الحادثة )الرجاء تحديد ما إذا كانت الحادثة حقيقية أو مشتبهة(: 
هل تم رؤية الحادثة او هل الحادثة مشتبهة؟ __________________________________________

من الذي كشف لك الحادثة؟ _______________________________________________________
تاريخ الحادثة املزعومة: ____________________ وقت الحادثة املزعومة: ____________________

موقع الحادثة املزعومة: ___________________________________________________________
وصف الحادثة املزعومة: __________________________________________________________

هل كان هناك أي شخص آخر متورط يف الحادثة املزعومة؟ إذا كان كذلك من هو؟ 
____________________________________________________________________________

هل كان هناك أي شهود عيان؟ إذا كانت االجابة نعم منهم؟ 
____________________________________________________________________________

تفاصيل املجرم املزعوم:
االسم: 

____________________________________________________________________
الجنس: ____________ العمر: ________   الجنسية: _______________________________
الوظيفة: ____________________________ العالقة مع انرتسوس: ____________________

املالحظات )اإلصابات الجسدية أو مالحظات أخرى(: 

اإلجراءات املتخذة: 

التوقيع: 

التاريخ: 
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امللحق )11(: قامئة التدقيق لحامية البيانات

يجب استخدام هذه القامئة كوثيقة سارية من قبل كافة البعثات النرتسوس لتطوير أنظمة حامية بيانات واضحة لكل مكتب قطري/
منطقة وخصوصاً عند استخدام أنظمة إدارة معلومات الحامية املحددة مثل أنظمة إدارة معلومات حاالت العنف الجنيس وأنظمة 

إدارة معلومات حامية الطفل مبا فيها مع الرشكاء. 

حامية البيانات العامة:
تم وضع أنظمة حامية البيانات وتم اشتامل االلتزام بهذه األنظمة يف عقد املوظفني الذين سيحتكون بالبيانات.   . 1

تعليقات: 

لدى كافة املوظفني الذين لهم صلة بالبيانات فهم قوي لطبيعتها الحساسة وأهمية و رسية وأمن املعلومات.   . 2
تعليقات: 

يفهم املوظفون انه سيتم تخصيص رمز لكل الحاالت استناداً عىل صيغة ترميز متفق عليها وأنه سييتم استخدام الرمز إلحالة . 3
الحالة إما شفوياً أو كتابياً يف مكان أي معلومات ممكن تحديدها مثل اسم وتاريخ امليالد.     

تعليقات: 

زود منسقي الحامية )أو املدراء( املوظفني بإرشادات مالمئة للثقافة والبيئة للحصول عىل موافقة من الوكالء مبا فيها تقديم . 4
اإلرشاد متى يتم تقدير أن الطفل لديه مستوى مناسب من النضوج للقدرة عىل إعطاء املوافقة.    

تعليقات: 

يعطي الوكالء أو مربيهم موافقتهم لجمع وتخزين بياناتهم قبل تسجيل أي معلومات يتم حفظ مناذج املوافقة الكتابية . 5
املوقعة يف خزنة ملفات مغلقة.         

تعليقات: 

يعرف املوظفون أنه عند الحصول عىل املوافقة قد يسلط الوكالء الضوء عىل معلومات خاصة ال يريدون تبادلها مع ناس . 6
محددين ويجب تسجيل هذه املعلومات.         

تعليقات: 

ال يجب نقل املعلومات إىل طرف ثالث بدون موافقة الوكالء أو مربيهم.      . 7
تعليقات: 

يقوم املدراء بتخصيص وقت عىل أساس منتظم لتنفيذ فحوصات للتأكد انه يتم إتباع كافة أنظمة حامية البيانات. يعترب . 8
املدراء مسؤولون عن حامية وإدارة البيانات. لذلك فإن أهداف أدائهم سيشمل إجراءات مناسبة لحامية وإدارة البيانات 

واملعلومات.            
تعليقات: 

يقوم املدراء بتحديث ونرش أنظمة حامية البيانات التي قد تؤثر عىل تغريات أمن البيانات مثل التغري يف العالقات الحكومية . 9
والوضع األمني املتدهور ...الخ.          

تعليقات:

أمن امللفات الورقية:
يتم حفظ الوثائق الورقية لكل حادثة يف ملفها الخاص بها املستقل وملصق عليه بوضوح رقم الحادثة. ال تكون أسامء . 10

العمالء عىل خارج امللفات الورقية.         
تعليقات:

يتم حفظ امللفات الورقية يف مكان آمن وتكون فقط يف متناول املوظفني املختصني املحددين من قبل مدير املوقع. ال ينبغي . 11
إعطاء أي شخص آخر حق الحصول املستقل للملفات الورقية بدون ترخيص.      

تعليقات: 

12. يتم نقل امللفات الورقية باليد بني الناس املسؤولني عن املعلومات )موظفي الحامية املعينني من قبل منسق الحامية(. . 12
أثناء التمويل، يجب حفظ امللفات الورقية يف رضف مغلق.       

تعليقات: 

قام موظفي الحامية مبراجعة امللفات الورقية لضامن أنه ال توجد وثائق أصلية يف امللفات. وبذلك ميكن إتالف امللفات . 13
الورقية بدون تردد يف حالة اإلخالء الطارئ. إذا كان هناك وثائق أصلية يف امللفات )مثل شهادات امليالد األصلية والشهادات 

الطبية ...الخ( فإنه ينبغي نسخ هذه الوثائق األصلية بواسطة سكانر وبعدئذ يتم إعادتها إىل العميل أو الجهة املختصة.  
تعليقات: 

يجب إغالق الغرف الذي  يحتوي عىل املعلومات اإللكرتونية والورقية بشكل آمن عندما يغادر املوظفون الغرفة.   . 14
تعليقات: 

تم وضع عالمة عىل امللفات الورقية أو عىل دواليب خزينة األرشفة بنظام ترميز ملون وفق حساسية البيانات التي تحتويها . 15
وينبغي إتالفها أو إزالتها حسب األولوية يف حالة اإلخالء الطارئ عىل سبيل املثال قطعة واحدة من رشيط أحمر مقابل خزنة 

امللفات تحتوي عىل معلومات حساسة.         
تعليقات: 

يحدد منسقي الحامية أن كافة الحواسيب املستخدمة لتخزين البيانات قادرة عىل قبول برمجيات مكافحة الفريوسات . 16
ويضمن مدراء املوقع عيل تحديث مكافحة الفريوسات  لتفادي ضياع املعلومات.     

تعليقات: 

يغري مدراء املوقع كلمة رس الحواسيب بشكل منتظم.        . 17
تعليقات: 

يدرك موظفي الحامية أنه ينبغي تحويل املعلومات مبلفات مشفرة ومحمية بكلمة رس سواًء بواسطة اإلنرتنت أو الصق . 18
ذاكرة. أثناء التحويل ينبغي تشفري امللفات وحاميتها بكلامت رس ويتم مسحها فوراً بعد التحويل. ال ينبغي تسجيل األطفال 

املنخرطني بالقوات املسلحة أو املجموعات املسلحة مع الحاالت األخرى يف نظام إدارة املعلومات لحامية الطفل.   
تعليقات: 

هناك عىل األقل موقعني دعم: يتم تخزين األول يف موقع قاعدة البيانات ويتم إدخال البيانات كل يوم والثاين مرسل . 19
للتخزين اآلمن يف موقع محدد )نسخة من قاعدة البيانات مرسلة ملنسق الحامية مرة كل أسبوعني(. يجب عىل املوظفني 

املسؤولني عن البيانات يف املوقع الثاين إتباع نفس أنظمة حامية البيانات. الغرض من الحصول عىل نسخة احتياطية خارج 
املوقع هو أن قاعدة البيانات الرئيسية ميكن إزالتها يف حالة اإلخالء الطارئ بدون ما يعني ضياع او فقد كافة البيانات 

اإللكرتونية. النسخة االحتياطية عىل املوقع عبارة عن قرص صلب خارجي يتم حفظه يف خزنة ملفات مغلقة ويتم عمل 
النسخ االحتياطية خارج املوقع من خالل إرسال قاعدة البيانات بواسطة الربيد االلكرتوين إىل منسق الحامية كملفات 

مضغوطة Zip مشفرة ومحمية بكلمة رس .        
تعليقات: 



سياسة انترسوس الدولية لحماية الطفل )13 سبتمبر 2017م( سياسة انترسوس الدولية لحماية الطفل )13 سبتمبر 2017م(

57 56

اإلخالء الطارئ:
يجب عيل اإلدارة نقل الحواسيب )الكمبيوتر( يف حالة حدوث إخالء طارئ حيث يتم إنشاء قاعدة للبيانات فيها وأنظمة النسخ 

االحتياطية وامللفات الورقية إىل موقع آمن. إذا كان نقل قاعدة البيانات وامللفات الورقية غري ممكن يجب أن تضمن اإلدارة إزالة 
أو إتالف امللفات اإللكرتونية ومتزيق أو إحراق امللفات الورقية. سوف تصبح نسخة الدعم االحتياطي اإللكرتوين املصدر الوحيد 

للمعلومات حول الناجني.
 

يتم وضع خطة إخالء واضحة تشمل برنامج تفويض يحدد من املسؤول عن صناعة القرارات املتعلقة بإزالة أو إتالف . 20
البيانات ومن يتحمل املسؤولية عن إزالة وإتالف البيانات )ومن لديه املسئولية األولية ومن يتوىل املسؤولية إذا كان 

الشخص األول خارج املكتب ومن يتوىل املسؤولية إذا كان الشخص الثانوي خارج املكتب(.     
تعليقات: 

يتم إضافة موجز عن خطة اإلخالء إىل قامئة اإلرشادات للموظفني املعينني وهم موظفي الحامية وموظفي تقنية املعلومات . 21
واملدير األمني ومدير اإلمدادات وكبار املدراء ورئيس البعثة.       

تعليقات: 

يجري املدراء تدريب عىل اإلخالء لضامن أن كل فرد يعرف مسؤولياته وقادر عىل االستجابة بشكل رسيع يف حالة اإلخالء . 22
الطارئ.            

تعليقات:

امللحق )12(: قسم/ميني الرسية للمحققني

أنا املوقع أدناه ألتزم مبامرسة أقىص درجات القدرة عىل كتامن الرس فيام يخص مشاركتي يف التحقيقات التي يتم إجرائها من قبل 
انرتسوس. سأحتفظ برسية كافة املعلومات املعروضة يل بسبب أنشطتي نيابة عن هيئة التحقيق. 

لن أستخدم هذه املعلومات للمصلحة الشخصية أو إللحاق رضر بأي طرف ثالث. أفهم أنه سيبقى هذا الترصيح ساري املفعول بعد 
إكامل مهمتي مع هيئة التحقيق. كام أفهم أن إفشاء املعلومات الرسية إىل أشخاص غري مرخص لهم باستالم هذه املعلومات فإنه 

يعترب سوء ترصف وسيتم حفظ النسخ األصلية من هذا الترصيح املوقع يف ملف التحقيق املعني. 

__________________________________ التوقيع: 

__________________________________ االسم: 

__________________________________ الوظيفة: 

__________________________________ الدور: 

__________________________________ املكان: 

__________________________________ التاريخ: 

يتم التعبئة بواسطة املحقق الذي يتم أخذ القسم أمامه: 

رقم القضية )رمز البلد/الرقم التسلسيل(: __________

________________________________ التوقيع: 

__________________________________ االسم: 

__________________________________ الوظيفة: 

__________________________________ الدور: 

__________________________________ املكان: 

__________________________________ التاريخ: 
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امللحق )13(: قامئة املرجعيات السرتاتيجيات حامية الطفل املحددة باالبعثة

اإلرشادات الدولية: 
تشمل اإلرشادات الدولية املفيدة اآليت: 

املعايري يف املحاسبة وإدارة الجودة والرشاكة املحاسبية اإلنسانية )2010(.  ●

امليثاق اإلنساين والحد األدىن من معايري االستجابة اإلنسانية مرشوع سفري )2011(.  ●

الحد األدىن من معايري حامية الطفل يف األعامل اإلنسانية، مجموعة عمل حامية الطفل )2012(.  ●

إبقاء األطفال يف أمان – معايري حامية الطفل وكيفية تنفيذها، تحالف جعل األطفال آمنني )2012(.  ●

الرعاية البديلة يف البيئات الطارئة )2013(.  ●

الحد األدىن ملعايري التعليم – واالستعداد واالستجابة واإلنعاش، الشبكة املشرتكة بني الوكاالت للتعليم يف حاالت الطوارئ  ●
 .)2010(

قانون املامرسة الجيد يف إدارة ودعم موظفي املساعدات والناس العاملني يف املساعدات )2003(. ●

تحليل املخاطر: 
تعترب املخاطر وكيفية تفادي املخاطر جزء رئييس من إسرتاتيجية عمل املنظامت. كلام تحدثنا أكرث عن املخاطر ومعرفتها كلام فكرنا 

حول تفاديها والوقاية منها.

يشمل تقييم املخاطر سبع مراحل: 
إنشاء سياق ومجال وبيئة منظمتك.  ●

تحديد األثر املحتمل عىل منظمتك عىل األطفال أو عىل االحتكاك باألطفال.  ●

تحديد وتحليل املخاطر املحتملة بسبب ذلك األثر أو االحتكاك.  ●

تقييم املخاطر من ناحية املعيشة التي قد تحدث وخطورة األثر عىل األطفال.  ●

تنفيذ اسرتاتيجيات للتخفيف وتفادي املخاطر.  ●

مراجعة املخاطر واإلجراءات الوقائية.  ●

التخاطب واالستشارة. ●

السياق واملجال والبيئة )أسئلة مثارة(: 
هل تقع منظمتك يف أماكن حيث ينترش انتهاك الطفل؟  ●

هل تقع منظمتك يف أماكن حيث تكون القوانني والسلطات ضعيفة يف االستجابة النتهاك الطفل؟ ●

األثر عىل أو االحتكاك مع األطفال )أسئلة مثارة(: 
هل تشارك منظمتك العمل مع األطفال؟  ●

هل تؤثر منظمتك عىل املجتمعات واألطفال؟  ●

هل تحرض منظمتك املوظفني وأتباعها لالحتكاك مع األطفال؟ ●

عند تحليل املخاطر يف املنظمة و البعثة  واملرشوع ومستويات النشاط فإنه ينبغي استخدام مستويات املخاطر 
اآلتية: 

جمع املعلومات عىل املستوى املحيل والوطني: 

تفاصيل أي جهة حكومية أو منظمة مع السلطة القانونية لحامية الطفل.  ●

موجز عن الترشيعات التي تحكم سالمة/حامية/رفاهية األطفال.  ●

املواثيق الدولية املوقعة عليها البلد أو صادقت عليها )مثل ميثاق األمم املتحدة لحقوق الطفل(.  ●

تحليل موجز لتنفيذ وتفعيل القوانني.  ●

وظيفة الرشطة املحلية حول التحقيق باالعتداء الجنايئ ضد األطفال وتوقع املحاكمة لهذه الجرائم.  ●

العمر القانوين للموافقة يف البلد والقانون الذي شمل هذا.  ●

تحديد مستويات مؤشر المخاطر:

عالي

متوسط

منخفض

يتوقع حدوثه بدرجة عاليًة وله أثر كبير على 
األطفال. 

إما متوقع حدوثه بدرجة عاليًة أو له أثر كبير على 
األطفال. 

غير متوقع حدوثه وليس له أثر على األطفال. 
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الوكاالت واملنظامت والكيانات األخرى: 
تفاصيل عن الصحة والخدمات األخرى التي ميكن الحصول عليها كجزء من االستجابة لحاالت حامية الطفل.  ●

تفاصيل عن الوكاالت واملنظامت والجهات املعنية والشبكات املهنية مبا فيها أي كيانات مشرتكة محلية للتعامل مع حاالت  ●
حامية الطفل ومرض اإليدز ومركز املرأة والالجئني او اإلسكان اآلمن. 

تفاصيل  عن أي مؤسسات أكادميية تعمل يف حقوق الطفل.  ●

تفاصيل  عن الوكاالت واملنظامت املحلية التي تعمل يف حقوق حامية الطفل وحقوق األطفال.  ●

املجتمعات املترضرة واملجتمعات املحلية: 
معلومات حول أنواع السلوك املالحظ يف املنطقة املحلية الذي قد يؤدي إىل االعتداء عىل األطفال.  ●

معلومات حول مامرسات االعتداء مثل الزواج املبكر وختان اإلناث.  ●

معلومات حول العدالة املجتمعية الرسمية والغري رسمية وآليات السالمة والحامية وكيفية عملها.  ●

معلومات حول املوارد املجتمعية مثل مجموعات املحاماة املحلية واملجموعات الدينية املجتمعية وأنشطة األطفال املنظمة  ●
التي قد تدعم االستجابة لحامية الطفل.
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