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 المعرفة هي الخطوة  األولى للحماية 
 
 
 

 دمة قالم
تنفي�ذ مش�روع يه�دف ال�ى لف�ت انتب�اه المؤسس�ات المتعامل�ة م�ع م 2006المدرسة الديمقراطي�ة ع�ام  بدأت

س�بيل ذل�ك  ، وف�ي    المؤسس�اتتل�ك حماي�ة ف�ي لة لض�رورة وج�ود سياس�ات واض�حة ومح�دد إل�ىاألطفال 
و غي��ر سس��ات المتعامل��ة م��ع األطف��ال حكومي��ة ؤش��ارك فيه��ا قي��ادات الم نق��اش يت��عق��دت المدرس��ة حلق

و تع�زو الحدي�دة اس�تهدفت ع�دن أمان�ة العاص�مة و، كما نفذت المدرسة خمس ورش عمل في   الحكومية 
 .العاملين في المؤسسات المتعاملة مع األطفال

 
  أك�دت، وق�د بالتعاون مع المنظم�ة الس�ويدية لرعاي�ة األطف�ال ومنظم�ة اليونيس�يف األنشطة السابقة نفذت 

ضعف/عدم وج�ود سياس�ات   على أوراق العمل المقدمة في حلقات النقاش ، والمشاركين في ورش العمل
 أول دائ�م أو مؤق�ت طف�ال المقيم�ين فيه�ا بش�كس�واء لألالمؤسس�ات  للحماية فيأو آليات واضحة ومحددة 

أو ق��درات ومه��ارات  ، ، س��واء م��ن حي��ث التص��ميم ال��داخلي للمبن��ىالمتع��املين معه��ا  الع��املين فيه��ا أو 
وف�ق خ�دمات والب�رامج لاتخط�يط مساندة لألطفال ، ناهيك عن ع�دم و الرعاية وال العاملين في تقديم الدعم

 .طفالالنهج المبني على حقوق األ
 

س�اهم ف�ي  الديمقراطي�ة،بالمدرس�ة خاصة نتج عنها إصدار سياسة لحماية األطفال األنشطة السالفة الذكر 
 . والتدريب.في النقاش مناقشتها وتطويرها المشاركون 

تش�اركها م�ع ش�ركائها ف�ي الحكوم�ة والمنظم�ات غي�ر س�تعمل عل�ى والمدرسة بإصدارها لسياسة الحماي�ة 
   بالمؤسسات.خاصة عامل معها لتطوير سياسات منها والتوستعمل على توزيعها لالستفادة  الحكومية،

 
 
 













DEMOCRACY SCHOOL 

�����–�€a@Ú��Ìb��‡�y@Ú���çb���Ó�ç›@

 
3 

 :مفهـوم ومبــدأ السياسة
المدرسة الديمقراطية ملتزمة بتنفيذ برامجها بأسلوب آمن لألطفال الذين تعمل من أجلهم و المسـاعدة على حماية 

إل�ـى من�ع إي�ذاء األطفـ�ـال ، فإنها ملتزمة بخلق بيئة تهدف حقوقية و بصفتها منظمة  ،األطفــال الذين تعمل معهم
 أو استغاللهم والمحافظة على هذه البيئة و تطبيق سياسة حماية الطفل الخاصة بها.

 

 :اإلجراءات التنفيذية للسياسة
 

 الممارسات العامة:
 ف�يتعمل المدرسة الديمقراطية على الوفـاء بالتزامه�ا بتنفي�ذ ب�رامج آمن�ة لألطف�ال ال�ذين تعم�ل م�ن أجله�م و المس�اعدة 

 حمايتهم من خالل الوسائل اآلتية.
 :بهذه السياسة. ونالتأكد من أن ممثلي المدرسة الديمقراطية ملتزم الوعي 
 لتقلي�ل المخ�اطر الت�ي تواج�ه األطفـ�ـال و  ومختلف الممارس�ات،بذل كل الجهود من خالل نشر الوعي  :الحماية

 اتخاذ خطوات إيجابية لحماية األطفــال المعرضين لإليذاء.
 حال�ة وج�ود  ف�يالتأكد من أن كل ممثلي المدرسة الديمقراطية على دراية بالخطوات التي يجب اتخاذه�ا بالغ:اإل

 شكوك حول أمن الطفل.
 روا ه��ذه العم�ل عل�ى مس�ـاندة و حماي�ة األطفـ�ـال المث�ارة ش�كوك ح�ول س�المتهم و مس�ـاندة ال�ذين أث�ا :المس�اندة

 التحقيق و اتخاذ رد الفعل المناسب. أي مرحلة من مراحل الشكوك و التعاون معهم في
 

 :المتطلبات األساسية من ممثلي المدرسة الديمقراطية
و أو التقلي�ل أمقابلها أي شكل من أشكال االستغالل إذا كان يمنع تبادل األموال أو الوظائف أو السلع أو الخدمات  .1

 .برامج المدرسة فال من خالل اإلذالل لألطفال . بما في ذلك استغالل الفوائد المفروض تقديمها لألط
يلتزم كل ممثلي المدرسة الديمقراطية الذين يعمل�ون م�ع األطفـ�ـال أو يعرف�ون معلوم�ات ع�نهم بسياس�ات حماي�ة  .2

 الطفل.
يج�ب أال يقض�ي أح��د ممثل�ي المدرس�ة الديمقراطي��ة اللي�ل وح�ده م��ع طف�ل أو أكث�ر م��ن األطفـ�ـال المس�تفيدين م��ن  .3

 غيرهما.في منازلهم أو في مكـان تنفيذ البرامج أو برامج المدرسة سواء كان ذلك 
يجب أن يتصرف ممثلو المدرسة بطريقة مالئمة ومحافظة عل�ى التقالي�د والع�ادات وق�ت أدائه�م أي نش�اط يتعل�ق  .4

 بالمدرسة.
يجب على ممثلي المدرسة الديمقراطية أن ال يضربوا أو يؤذوا األطفــال جسم�ـانيا أو أن يلمس�وهم بطريق�ة غي�ر  .5

ئق��ة أو أن يس��تخدموا لغ��ة غي��ر مناس��بة ، أو يق��دموا اقتراح��ات أو نص��ائح مؤذي��ة ، أو يتص��رفوا بطريق��ة مثي��رة ال
 إذاللهم أو تعريضهم ألي إيذاء معنوي . وأالتقليل من شأن األطفــال يفهم منه يبدر منهم سلوك  جنسيا أو

و أكثر لإلش�راف عل�ى األنش�طة الت�ي يوج�د تعمل المدرسة متى أمكن على إتباع قاعدة وجود اثنين من البالغين أ .6
 األطفــال.بها 

يجب أن يعلم ممثلو المدرسة الديمقراطية أنهم عندما يعملون مع أطف�ال ق�د تعرض�وا إلي�ذاء م�ن قب�ل ف�إن ه�ؤالء  .7
مس�ئولون ع�ن  وممثل�و المدرس�ةاألطفــال ق�د يتص�رفون بطريق�ة غي�ر الئق�ة للحص�ول عل�ى " اهتم�ام خ�اص ". 

 .غير الئق الئقة حتى إذا تصرف الطفل بشكلالتصرف بطريقة 
المدرسة الديمقراطية أنفسهم لمواقف يمكـن من خاللها أن يك�ـونوا موض�ـع ش�ك. ويج�ب  ممثلويجب أال يعرض  .8

 أال يفرقوا بين األطفــال أو يتعاملوا بصور مختلفة يفهم منها وجود تمييز في المعاملة. 
ـ��ـب أن يستخـ��ـدم ممثلـ��ـو المدرس��ة الديمقراطي��ة صـ��ـورا ولغـ��ـة عنـ��ـد عم��ـل مراسـ��ـالت ع��ن األطفـ��ـال، يج .9

ويج�ب أن يكـ�ـون األطفـ�ـال مـرتدييـ�ـن م�ـالبس الئقـ�ـة ومنـاسب�ـة   المجتمع،محتـرمـة ومقبولـة ثقـافيـا من قبـل 
 ال يجب أخذ لقطات يمكن تفسيرها على أنها مهينة أو مثيرة. ا، كمـلعـاداتهـم ومجتمعهــم
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 ت المشرفين أو المراقبين:مسؤوليا
 الطفل.التأكد من فهم فريق العمل الذي يعمل تحت إشرافهم لمحتويات سياسة حماية  .1
 إجراء تدريبات لفريق العمل تدور حول مسئوليتهم في تنفيذ السياسة المذكورة . .2
فريق العمل ل ةالعمل على خلق مناخ ديمقراطي يساعد على مناقشة أي شكوك والتأكد من وجود مبدأ مسؤولي .3

 حتى ال تمر أي مخالفة للسياسة دون عقاب .
 ف�يمراقبة مكـان العمل للتأكد من االلتزام بسياسة حماي�ة الطف�ل وتحدي�د أي س�لوك إي�ذائي محتم�ل والش�روع  .4

 مالئم.اتخاذ إجراء تحقيق 
 وجدي.التعامل مع كل الشكاوى بشكل حيادي وإنســاني وعادل  .5

 درسة الديمقراطية :المهـام الوظيفيــة لموظفي الم
 اإلعالم��ي،والمس��ئول  والب��رامج،وم��دير األنش��طة  التنفي��ذي،والمدي��ـر  المدرس��ة،جمي��ـع الـوظـائ��ـف مث��ل: رئ��يس 

والهيئ���ـات الشريك���ـة  المحافظ���ات،ف���ي  منس���قي المدرس���ةو   الم���الي،المس���ئول و واألنش���طة،الب���رامج  لوومس���ئو
جميعــا االلتزام بسيـاس�ـة حمـاي�ـة الطفـ�ـل ك�ـل  مقراطية عليهـمالدين للعمل في برامج وأنشطة المدرسة متطـوعيالو
 مجال عملــه.  يف

 مسئوليات المدرسة:
  الديمقراطية.تعمل معهم المدرسة  األطفــال الذينكل الشكاوى حول إيذاء أو استغالل  فيالتحقيق بصورة كاملة  •
 االلتزام بسياسة حماية الطفل الخاصة بالمدرسة نهم بأهمية يالـذين يتـم تعي المدرسةإعالم الموظفين وممثلي  •
تح�تفظ ب��إجراء بح�ث للتأك��د م�ن ع��دم وج�ود خلفي��ة  المدرس��ةتعيي��نهم ب�أن  المدرس��ة المتوق�ع ممثل�ي إع�الم الم��وظفين و •

 إجرامية.
 ألطفال .لإلبالغ عن أي إيذاء ل فيااللتزام باتخاذ إجراء قـانوني مناسب  •

 الفعل: اإلبالغ عن الواقعة، التحقيق، ورد
الحماية مسئول يبلغها للمسئول المباشر عنه أو بأي شخص لديه شكوك أو ابلغ بشكوك حول أمن طفل يجب أن  .1

، و إذا كـانـت هذه الشكوك تدور حول هذا الشخص، فيجب أن يتم إبالغها إلـى في المدرسة المختص بهذه الشكوك 
حول تعرض أي طفل إليذاء جنسي من أحد أفراد أي  ، وإذا كان لدى أي شخص شكوك المستوى األعلى من الرئاسة

 يوم إذا أمكــن.الهذه المؤسسة في نفس أخرى تتعامل مع المدرسة، فيجب إبالغ  مؤسسة
يجب أن يتخذ الرئيس أو المشرف في الموقع كل اإلجراءات المناسبة لحماية الطفل الذي يتعرض لإليذاء مع إبقاء  .2

و من المهم اإلسراع  ،المبلغ عنه) كال على حدة منعا ألي احتكاك خالل التحقيقات ( المبلغ و األطراف المشكوك فيها
 كما يجب بذل كل جهد ممكن لتقديم العون للطفل.، باإلبالغ ألن التأخر قد يعرض الطفل لإليذاء

أن يعد تقرير كتابى المالئم للتحقيق  وأن يبلغ رئيس المدرسة بنتيجة  التحقيق، و اإلجراءيجب أن يتخذ المدير التنفيذي  .3
 يتعرض لها الطفل/ األطفــال و إجراءات التحقيق ونتيجتها . التييتضمن طبيعة الشكوك و المخاطر 

الموظف الذي يخضع للتحقيق من قبل المدرسة أو سلطات تطبيق القـانون الرسمية بتهمة إيذاء طفل سيتم إيقافه مؤقتا  .4
 فرصة للرد.ف بالتهم الموجهـة إليه و سيعطى و سيتم إعالم الموظ ،حقيقو لن يسمح له باالتصال باألطفــال خالل الت

حال إسقاط التهم  فيتداول المعلومات مع أي مؤسسة أخرى إذا طلب منها ذلك  فيتحتفظ المدرسة الديمقراطية بحقها  .5
 لطفل.لإيذائه من عن موظف تأكد للمدرسة 

 :العقوبات
مكن أن تصل إلـى ياسة حماية الطفل يعرض صاحبه إلجراءات مشددة يذلك اإلخالل بس فيأي سلوك غير الئق بما 

 و غيرهم.مسئولي األنشطة أموظفا أو أحد  استشاريـا أون حد الفصل سواء كا
 المسئوليات المعطـاة للمنظمات الشريكة:

 :بالمسؤوليات التالية تقوم أنعليها ، تعمل تحت إشــرافها   التيأو للمدرسة الديمقراطية  شريكةالمحلية اللمنظمات ا 
 مع المدرسة الديمقراطية. تشاركهاالتأكد من حماية األطفــال و االلتزام بسياسة حماية الطفل خاصة في البرامج التي  .1
 .السياسة المشاريع بهذهتوعية قادة المجتمع و اسر األطفــال والمشرفين على  .2
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 وتفهمهم.الستماع إليهم ا .1
 احترامهم و احترام خصوصياتهم . .2
 دعمهم معنوياً . .3
 مساعدتهم للتواصل أو االتصال بذويهم . .4
 مرافقتهم و حمايتهم من كافة أشكال اإلستغالل . .5
 التأكد من شعورهم بالراحة . .6
 ).راحة  –تغذية  –صحة  تفقد أوضاعهم ( .7
 إطالعهم على كافة اإلجراءات الضرورية لحمايتهم . .8
 المناسب.اللباس  .9

 التأكد من حصولهم على كافة المعلومات . .10
 مشاركتهم  في النشاطات و اتخاذ القرارات . .11
 التشجيع على اإلنفتاح و تقبل األخر . .12
 هم.احتياجاتمنحهم الثقة و تشجيعهم على التعبير عن أفكارهم و  .13
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 تقيد حرية الحوار . .1
 اإلهمال.أو النفسي أو  سواء الجسدياستخدام العنف  .2
 واجتماعيا.استغالل األطفال جنسياً وجسدياً واقتصاديا  .3
 الشخصية.مساعدة األطفال في أمور النظافة  .4
  مبرر.التمييز بين األطفال تحت أي  .5
 الطفل لإلهانه واإلحراج واالستهزاء .تعريض  .6
 نومهم.مشاركة األطفال في غرف  .7
 عدم إستغالل األطفال للقيام بأمور تعود لمصالح شخصية. .8
 عدم ترك الطفل بدون مراقبة من منظور حماية. .9

 اتخاذ القرارات نيابة عن الطفل. .10
 إجبار الطفل على فعل أو قول شيء ال يريده. .11
 قدرته. مخاطبة الطفل بعبارات تفوق .12
 إفشاء أسرار الطفل. .13
 اختراق خصوصيات الطفل. .14
 تعريض الطفل ألمور تضر به.  .15
   إذنه.نشر معلومات عن الطفل بدون  .16
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