سياسة حامية األطفال

دليــل فهم سياســة حامية األطفــال يف منظمة مرييس كور

تقدم هذه الوثيقة توجيهاً إضافياً حول سياسة مرييس كور املتعلقة بحامية األطفال .هذا التوجيه ال ميثل بديالً عن السياسة الرسمية ،بل يعد ملحقاً تفسريياً يعزز التزام مرييس كور بتوفري الحامية
لألطفال الذين نتواصل معهم من خالل عملنا.

نلتزم يف مرييس كور بحامية سالمة وكرامة كل األطفال الذين نتعامل معهم وحفظ كرامتهم .مرييس كور لن تتسامح بتاتاً مع
أي سلوكيات استغاللية أو مؤذية يف التعامل مع األطفال .قد تكون هذه السلوكيات جسمية أو عاطفية أو جنسية أو شفوية
أو من خالل اإلهامل.
انظر إىل دورات التعلم اإللكرتوين الخاصة بتطوير املواهب عرب
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انظر إىل سياسة حامية األطفال يف املكتبة الرقمية.

تتوقع مرييس كور من كل أعضاء فريق عملنا ورشكائنا وزوارنا التعامل مع كل األطفال )يعرف بأنه كل فرد تحت عمر (18
باحرتام ومبا يحفظ الكرامة ،باإلضافة إىل الحرص دامئاً عىل الترصف بأسلوب يضمن سالمة الطفل جسمياً وعاطفياً ،وذلك من
خالل تفادي أي سلوك ميكن أن يتم اعتباره استغاللياً أو مؤذياً.
من واجب أعضاء فرق العمل يف مرييس كور التبليغ عن أي
سلوكيات استغاللية أو مؤذية تتم مامرستها ضد األطفال.
ميكن تقديم التقارير برسية من خالل الخط الساخن املتوفر
وميكن ألي شخص املطالبة بالحفاظ عىل رسية هويته .تذكر أن
مسؤوليتك ال متتد إىل التحقيق ،فهذه العملية تتم من خالل
خطوات محددة.
لن تتساهل مرييس كور مع أي شكل من أشكال محاوالت
االنتقام من أعضاء فريق العمل أو الرشكاء أو املنتفعني الذين
يقدمون بالغات متعلقة بحامية األطفال بحسن النية.
إن هذه االتهامات غاية يف الحساسية ،ونتعامل يف مرييس كور
مع كل املعلومات الواردة إلينا بكل احرتام ورسية ،فأمن وسالمة
الناجني من حوادث االعتداء هي أوىل أولوياتنا بجانب أمن
وسالمة كل من الشهود واملتهمني.
ميكن جمع الصور والقصص املتعلقة باألطفال واستخدامها فقط
بعد استالم موافقة من اآلباء أو األوصياء ،ويفضل أن تكون
املوافقة مكتوبة إن أمكن .ويجب الحصول عىل موافقة الطفل
إذا كان يبلغ عمره  14عاما أو أكرث )باإلضافة إىل موافقة األبوين
أو الويص(.

من املهم جداً فهم املصطلحات األساسية
التالية:
االعتداء يشمل االعتداء الجسدي وسوء املعاملة العاطفية
واالعتداء الجنيس واإلهامل أو اإلرشاف غري الكايف واإلتجار
واالستغالل التجاري أو االستغالل يف املعامالت أو العمل أو
غريها من أشكال االستغالل التي تؤدي إىل رضر فعيل أو رضر
محتمل بصحة الطفل ،سالمته ،حياته ،تطوره أو كرامته.
االعتداء الجسدي يتمثل يف أفعال أو االمتناع عن الفعل الذي
يؤدي إىل اإلصابة )قد ال تكون مرئية( ،أو األمل أو املعاناة بدون
داعي أو مربر بدون التسبب يف إصابة ،أو اإليذاء أو تعريض الطفل
لخطر اإلرضار بالصحة والسالمة ،أو الوفاة .قد تشمل هذه األفعال
أحد السلوكيات التالية لكنها ال تقترص عليها :اللكم أو الرضبات
املتتابعة أو الركل أو الرمي أو الهز أو الطعن أو الخنق أو الرمي
باألشياء )بغض النظر عن األداة املستخدمة( أو الحرق.
االعتداء العاطفي يشمل الرضر الالحق بالحالة النفسية أو
االستقرار العاطفي الخاص بالطفل بسبب أفعال معينة أو
تهديدات بارتكاب أفعال معينة أو بسبب استخدام األساليب
القرسية.
االعتداء الجنيس يشمل إجبار الطفل أو إكراهه أو تحريضه عىل
املشاركة يف أنشطة جنسية.
تذكر! ييمكنك اإلبالغ عن طريق
Mercycorps.org/integrity hotline
أو
integrityhotline@mercycorps.org
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األسئلة*

…اإلجابات

إن األطفال املشاركني يف برامجنا وغريهم من األطفال الذين قد يتم
التعامل معهم من قبل أعضاء فريق العمل يف مرييس كور ال ميكن
إيذائهم جسدياً بأي شكل من األشكال .إذ أن هذه السلوكيات تخالف
سياستنا وقيمنا التي تحتم علينا الترصف وفقاً ملصلحة األطفال.

من املامرسات الشائعة يف بلدي أن يُرضب الطفل عند مخالفته األوامر أو إساءته الترصف.
ملاذا ال ميكنني اإلمساك بالطفل وهزه عندما ييسء الترصف يف إحدى فعاليات مرييس كور؟

يشري اإلهامل يف سياق هذه السياسة إىل فشل دائم يف تلبية االحتياجات
الجسمية أو النفسية األساسية لدى الطفل عىل نحو ميكن أن يؤدي إىل
رضر كبري يلحق بتطور الطفل الجسمي أو العاطفي أو النفيس .ميكن
يشمل اإلهامل هنا عدم اإلرشاف عىل الطفل أو إهامل حاميته من أرضار
معروفة أو عدم توفري مأوى أو ظروف عمل أو معيشة آمنة .وميكن أن
يشمل اإلهامل تعريض الطفل لخطر االعتداء أو االستغالل .يجب اتباع
عمليات التبليغ التي تحددها السلطات املحلية.

ما الذي يعنيه إهامل الطفل وفقاً لهذه السياسة؟

تتوفر استامرة منح اإلذن عىل  HUBتحت عنوان "استامرة املوافقة
عىل نرش املقابالت والصور ومقاطع الفيديو" .قد تتوفر هذه االستامرة
مع زميلك من فريق االتصاالت .مع أن األمر قد يبدو صعباً ،إال أننا
نحتاج إىل القيام بهذا اإلجراء احرتاماً لكرامة األطفال وآبائهم ،ولهذا
نحرص عىل الحصول عىل موافقتهم عند التقاط الصور لنرش قصصهم.

نقوم دامئاً بالتقاط صور األطفال يف برامجنا ونستخدم هذه الصور يف امللصقات الجدارية
إلبراز عملنا .كيف ميكنني الحصول عىل موافقات من آباء كل هؤالء األطفال؟

ينتهك هذا السلوك سياسة حامية األطفال يف مرييس كور ويجب اإلبالغ
عنه .نتوقع من رشكائنا االلتزام بسياساتنا وإدارة العمليات بأسلوب
يدعم قيمنا يف مرييس كور.

رأيت أحد موظفي املنظامت الرشيكة ميسك ذراع ولد كان ينتظر خارج املكتب يف أحد
مواقع برامجنا .قام املوظف برمي الولد عىل األرض وقال له إنه "غبي" .مل يلتفت أي أحد
إىل هذه الحادثة .ماذا يجب عيل أن أفعل؟
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