مدونة قواعد سلوك الحماية
األطفال
تعتبر سالمة األطفال و الحفاظ عليها أحد أهم أولوياتنا في أعمالنا كافة .نرفض بشكل قاطع كل أنواع اإلساءة و اإلستغالل لألطفال
من قبل أي ممثل لنا .يجب أن تلتزم بمدونة السلوك هذه بغض النظر عما اذا كنت موظفا ً أو عضو مجلس أمناء أو متطوعا ً أو
شريكا ً لجمعية المساعدات الطبية للفلسطينيين.
الطفل هو أي فرد تحت عمر الثامنة عشر في أي مكان
 .1تعامل/ي مع األطفال كافة بكرامة واحترام.
 .2احترم/ي حق الطفل في الخصوصية الشخصية.
 .3تأكد/ي من أي صورة تؤخذ لألطفال بغرض استخدامها في التواصل بحيث تراعي كرامة وخصوصية الطفل وتؤخذ بموافقة الطفل
و/أو ذويه.
 .4انتبه/ي عند التخطيط لنشاطات الجمعية مع األطفال تواجد أكثر من شخص بالغ ،أو ان يكون النشاط على مرأى أو مسمع شخص
بالغ آخر.
 .5تأكد/ي من وجود أماكن نوم منفصلة لممثلي الجمعية ولألطفال الذين يتعاملون معهم.
 .6أبلغ/ي زمالءك عن أماكن تواجدك وطبيعة العمل الذي تقوم به عند تعاملك مع األطفال.
 .7تعامل/ي مع كل األطفال بحسب احتياجاتهم وبدون محاباة.
 .8تذكر/ي بأن هناك من يمكن أن يسيئ تفسير أعمالك حتى لو كانت نواياك سليمة.
 .9دع األطفال يتكلمون عن مخاوفهم.
 .10تأكد/ي من جمع ومراجعة التغذية الراجعة التي يقدمها المستفيدون من برامج الجمعية ،بمن فيهم األطفال.
 .11قيّم/ي برامج الجمعية لتقصي أي مخاطر محتملة وغير معروفة قد يتعرض لها األطفال.
 .12تأكد/ي من أن أي شخص يعمل مع الجمعية على علم ودراية بمدونة السلوك هذه.
 .13خذ/ي كل االدعاءات والمخاوف والشكوك باإلساءة على محمل الجد وقم بالتبليغ عنها.
 .14تحدى المواقف والسلوكيات التي تتعارض مع مدونة السلوك هذه.

 .15ال تقلل/ي من شأن اإلساءة ضد الطفل.
 .16ال تشارك/ي بأي شكل من اشكال الممارسات الجنسية مع اي شخص تحت سن الثامنة عشر سواء كان بموافقته أو عدم موافقته
وبغض النظر عن سن الرشد أو التقليد المحلي.
 .17ال تشارك/ي في أي تصرف غير الئق سواء كان جسديا ً أو لفظيا ً أو جنسيا ً مع أو بحضور أطفال (بما في ذلك التواصل
االلكتروني أو الهاتفي).

 .18ال تقدم/ي على ايذاء الطفل أو التهديد بإيذاءه جسديا ً أو جنسيا ً او عاطفيا ً.
 .19ال ترسل/ي رسائل خاصة ألطفال التقيت بهم عن طريق الجمعية بما في ذلك عبر المراسلة الخاصة عبر شبكات التواصل
اإلجتماعي.
 .20ال تقدم/ي على شرب الكحول أو تعاطي المواد المؤذية ،او تزويد االطفال بأي مواد كحولية او ذات طبيعة ضارة لالطفال.
 .21ال تقدم/ي على فعل أشياء ذات طابع شخصي لطفل يستطيع القيام بها بنفسه ،أو ان تطلب من طفل القيام بأي عمل ذو طابع شخصي
لك تستطيع القيام به بنفسك.
تعرض/ي األطفال لمواقف غير آمنة.
 .22ال ّ
 .23ال تقدم/ي على إقامة عالقات يمكن أن تكون مسيئة للثقة مثل إقامة عالقة جنسية مع شخص ما من عائلة المستفيد.
 .24ال تعتمد/ي على سمعتك الجيدة لحمايتك من أي شكاو أو تهم.
 .25ال تسمح/ي ألي مخاوف أو تهم أو شكوك باإلساءة أن تمر دون التبليغ عنها.
 .26ال تمارس/ي أي سلوك مسيء أو قسري من شأنه أن يضر باألطفال أو يشكل عقابا ً أو يخيفهم أو يخلق لديهم عالقة اتكالية عبر
عزلهم عن مصادر الدعم أو يشكل استغالالً لهم من أجل مكاسب شخصية.

ماذا أفعل إذا  .....؟
 -1أبلغك طفل بأنه يتم اإلساءة اليه أو إستغالله أو اذا كان لديك مخاوف حول طفل ما؟ عليك أن
❖ تتأكد/ي من أن الطفل ليس في خطر مباشر.
❖ تدع/ي الطفل يتكلم بدون مقاطعته وتق ّبل ما يقول.
❖ تكون/ي متفهما/متفهمة و مطمئنا /مطمئنةً ولكن ال تبدي وجهة نظرك الخاصة.
❖ ال تعد بحفظ األسرار ،ولكن قل/قولي بأن عليك إخبار شخص ما يستطيع المساعدة.
❖ تكتب/ي مالحظات دقيقة لما تم قوله مستعمالً /مستعملة الكلمات التي قيلت قدر االمكان.
❖ تتصل/ي مباشرة بالشخص المسؤول عن حماية الطفل في الجمعية (اما المدير المحلي او مدير البرامج في المملكة
المتحدة).
 -2يوجد مخاوف أو شكوى أو تهمة عن بالغ او عنك بخصوص طفل؟ عليك أن
❖ تتأكد/ي من أن الطفل ليس في خطر مباشر.
❖ تكتب/ي مالحظات دقيقة لما شاهدت أو سمعت أو قيل لك.
❖ تتصل/ي مباشرة بالشخص المسؤول عن حماية الطفل في الجمعية (إما المسؤول المحلي او مدير البرامج في المملكة
المتحدة).
تذكر/ي
ان من واجبك ان تقوم/ي بالتبليغ؛ ال تقم/تقومي بإجراء تحقيق.
أن تتأكد/ي من انك تعرف/ين من هو مسؤول حماية الطفل في الجمعية
اذا كنت في المملكة المتحدة وتعتقد ان الطفل يتعرض لخطر مباشر بضرر جسيم اتصل بالشرطة على الرقم .٩٩٩

اذا كان لديك شك بما عليك القيام به اتصل/ي بمسؤول حماية الطفل في الجمعية.

البالغين المستضعفين
لدى الجمعية نهج مماثل لعدم التسامح مطلقا ً إزاء جميع أشكال االساءة واستغالل البالغين الضعفاء (المسنين والمرضى واألشخاص
ذوي اإلعاقة والذين يعانون من مشاكل صحية عقلية) .قد يكون الشخص البالغ في بعض الحاالت معرضا ً لالساءة بسبب اتكالهم
على عمل أو تمويل أو غذاء أو مأوى أو ضروريات أخرى .تنطبق جميع المبادئ المذكورة أعاله وذات آلية اإلبالغ عن المخاوف
الموضحة أعاله في حاالت البالغين المستضعفين.

االستغالل الجنسي للبالغين
لن تتسامح المؤسسة مع أي شكل من أشكال االستغالل الجنسي للبالغين ،ويفهم االستغالل الجنسي على أنه اإلساءة أو محاولة
اإلساءة لشخص ما بسبب حالة ضعفه أو الفرق في قوته أو موضع ثقته من أجل تحصيل مصالح جنسية ،عبر عرض المال أو
عرض مصالح اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أخرى أو عبر طرق أخرى ،ويشمل االستغالل الجنسي االتجار والعمل الجنسي،
وتنطبق في حاالت االستغالل الجنسي ذات آلية االبالغ عن المخاوف الموضحة أعاله.
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