
  

 

 

 

 

 

 

  

 سياسة حماية الطفل 

 



 

 

 مة: قد  الم    1.0

والش   لجميع األطفال  يتسنى  أن  الذين يستفيدون من مشاريع  يجب  للتنمية  الوكالةباب  الدولية    اليمنية 

تحقيق ة مسؤولي  وتقع المعاملة.  وإساءة االعتداءات ن منوآمنة وأن يكونوا محمي   ممتعة   العيش في بيئة  

 والمتعاقدين معها. اليمنية الدولية للتنمية الوكالة في  البالغين العاملين جميعذلك على 

إدارةُتو للتنمية  الوكالة  درك  الدولية  في    اليمنية  علىمسؤوليتها  والشباب   رفاه  الحفاظ  األطفال   جميع 

الت    فسيالن  من خالل حمايتهم من األذى الجسدي أو الجنسي أو    وذلك    الوكالة   وإن  نمر.  ومن اإلهمال أو 

 حماية الطفل الواردة في هذه السياسة.  من خالل االلتزام بإرشادات  ة عازمة على الوفاء بهذه المسؤولي  

أو    المتعاقدينأو الموظفين أو    اليمنية الدولية للتنمية  الوكالة  نطبق هذه السياسة على جميع مديري ت  و

ات المالئمة  دريبالت  كما أنه يجب إجراء ،  واإلجراءات الواضحةم بالممارسات  يجب االلتزاو.  فيها  المتطوعين

منهم    ا هو متوقٌعبم  على دراية  تام ة جميع الموظفين    يكونستساعد في ضمان أن    حيث أنها،  بانتظام

 .الوكالة داخل الطفلحماية قضايا فيما يتعلق ب

  ا  عام (18الثامنة عشر )سن  لم يبلغ هو الشخص الذيالطفل  ر أن  ذك  للشك سُن وتفاديا  

 : األهداف   1.1

 : ما يلي فيأهداف هذه السياسة تتمثل 

ذين يستفيدون موقف إيجابي واستباقي من أجل توفير أفضل حماية لألطفال والشباب ال    تبني •

 وآمنة.  ممتعة   في بيئة   العيش، وتمكينهم من اليمنية الدولية للتنمية الوكالة مشاريع من

 .حماية الطفل لجميع الموظفينالجودة بشأن  مضمون    تقديم تدريب   •

 الممارسات في مجال حماية الطفل. أفضل  تقديم •



 

 

 . اليمنية الدولية للتنمية الوكالة والمعايير العالية على صعيد   هوض باألخالقياتالن   •

 : المبادئ   1.2

 عليها هذه السياسة هي: ترتكزة التي  المبادئ األساسي  

 . كذلك ا  كون دائماالعتبار األول ويجب أن يرفاه الطفل هو  •

والشباب   • األطفال  لجميع  محميينيحق  يكونوا  المعاملةمن    أن  عن    وذلك  إساءة   النظر  بغض 

ة أو  الديني    معتقداتهمالعرقي أو    أصلهمأو    لغتهمأو    ثقافتهمأو    إعاقتهمأو    جنسهمأو    مرهمُع

 ة.الجنسي   هويتهم

الت   • وسيتم  الشكوك  جميع  مع  المتعلقة  عامل  المعاملةاالدعاءات  محمل    بسوء  الجد    على 

 . مالئم  وعلى نحو  واالستجابة لها بسرعة 

والشباب  يحق   • األطفال  لهملجميع  يكون  و  إدارة  أن  بمناسبة  والن  الت متع  الشخصي  الدعم  مو 

 . اليمنية الدولية للتنمية الوكالة مشاريع مشاركتهم فيأثناء  واالجتماعي 

، إذا كانت اإلساءة قد حدثت أم ال  ة تحديد ماخبراء ووكاالت حماية الطفل مسؤولي  تقع على عاتق   •

 .أي مخاوف تقع على عاتق الجميعولكن اإلبالغ عن 

 . 2000وقانون حقوق اإلنسان لعام  ،ة البياناتة تماشيا  مع قانون حماي  يجب الحفاظ على السري   •

  



 

 

 : اختيار العاملين   2.0

للتنمية  الوكالة تدرك   األطفال،   إساءة معاملةأي شخص قد يكون لديه القدرة على    أن    اليمنية الدولية 

 وبالتالي يجب اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لضمان منع األشخاص غير المناسبين من العمل معهم.

كان العاملون يتقاضون   ومن الضروري أن يتم استخدام نفس اإلجراءات باستمرار لجميع الوظائف سواٌء

مقرر بموجب قانون حماية    بحسب ما هوذلك  جزئي، و   كامل أو بدوام    بدوام    يعملون  ة أو رواتب طوعي  

يجب أن تتم أخرى    ما أو يمثلونها بطريقة    جميع األفراد الذين يعملون باسم منظمة    أن  حيث  ،األطفال

 تطوعي.  أو بشكل   كانوا يعملون بأجر  أ كموظفين سواٌء معاملتهم

 األولي: االختيار    2.1

 يجب إجراء فحوصات االختيار األولي التالية:

 .(ج2 الطلب )تم عرض عينة منه في الملحق  استمارةإكمال  العاملينيجب على جميع  •

)تم تحديد عينة    تصريحال  استمارةاألطفال إكمال    يتواصلون معذين  ال    العاملينيجب على جميع   •

ة. مكتب السجالت الجنائي    فية  ويجب أن يخضعوا لفحص السجالت الجنائي    (د2نه في الملحق  م

 صريح مرة كل ثالث سنوات. ة واستمارات الت  فحص السجالت الجنائي    إجراءيجب و

، أحدهما يتعلق بالعمل السابق مع  موثوقين للتزكيةتقديم مرجعين    العاملينميع  يجب على ج •

 من خالل االتصال الهاتفي.  والتأكد منهما ن المرجعين هذييجب أخذ واألطفال. 

 لهوية )جواز السفر أو رخصة القيادة مع الصورة(. على جميع العاملين تقديم إثباتات ل يجب •



 

 

ل و ُيسمح  ُقب  لن  الذي  الطلب  واجباتهمقدم  بتولي  طلبه  اعتراف    ل  على  الحصول    الوكالةمن    رسمي    أو 

للتنمية الدولية  بعد  اليمنية  سجالته  إال  فحص  على  الموافقة  تتم  قبل  الجنائي    أن  من  عن  مسؤول  الة 

 يين.رض  مرجعين ُمواالتصال مع   الوكالة حماية الطفل فيشؤون 

 : وجيه والت  قابلة  الم    2.2

 وصيات المقبولة.والت   تلبروتوكوالا بحسبالخضوع لمقابلة  العاملينسُيطلب من جميع 

 خالله:   يجب، أو غير رسمي ا  يرسم  توجيها   العاملينيجب أن يتلقى جميع و

أن  الت   • قد    حقق من  الطلب  تعبئتهااستمارة  الجنائية   تمت  السجالت  أقسام  ذلك  )بما في  بالكامل 

 . (واإلفصاح عن الذات

 .إثبات مؤهالتهم •

 .تطلبات الوظيفة والمسؤولياتضيح ُمتو •

 . أ 2الملحق  مة المنصوص عليها فية بالمنظ  والسلوك الخاص   االشتراك في مدونة قواعد األخالق •

 دريبية. فل وتحديد االحتياجات الت  شرح إجراءات حماية الط •

جانبوإ االختيار    إجراء  لى  الحمايةس،  األوليفحوصات  عملية  الت    بتدريبات    القيام  تشمل  وظيف  بعد 

 على:  العاملينلمساعدة 

ممارساتهم   • الجيدةبالمقارنة مع  تحليل  والت  الممارسات  أن  ،  أن    أكد من  المرجح  ممارساتهم من 

 تحميهم من االدعاءات الكاذبة. 

أي  الت   • عن  واإلبالغ  مسؤولياتهم  على  سوء    عرف  أو  بها  المشتبه  الممارسة  سوء  بشأن  مخاوف 

 المعاملة المحتملة. 



 

 

 عبر عنها الطفل أو الشاب.تي ُيال  االستجابة للمخاوف  •

 مع األطفال. ةآمن بطريقةالعمل  •

 : اليمنية الدولية للتنمية   الوكالة تطلبات  م    2.3

جميع • على  تدريبي    أعضاء  يجب  عمل  ورشة  حضور  حول اإلدارة  الجي    ة  وتوعيتهم دة  الممارسات 

قضايا   لمدة  حول  الطفل  أن  ساعات  3حماية  لضمان  وذلك  نموذجي    ،  جهة   ةممارساتهم    من 

 .من جهة  أخرى الممارسات الجيدة وحماية الطفل تقوم على لديهم  ةثقافة إيجابي   بناءتسهيل لو

على   • ال  العاملينجميع  يجب  والُم)مثل  والمتعاقدين  تدريب  تطوعين(  موظفين  توعوي    إكمال 

 .حماية الطفل قضايا به حول عترف  ُم

تلقي معلومات استشاري    العاملينيجب على جميع   • الجيدة    بينُتة  المعنيين   بلغهم وُتالممارسات 

 .أو شاب أي طفل  بالغ تجاه  بما يجب عليهم فعله إذا كانت لديهم مخاوف بشأن سلوك شخص  

يحصل   • أن  تدريب    العاملينجميع  يجب  األولي  اإل  بخصوص  وطني   المعنيين على  )عند  سعافات  ة 

 الضرورة(.

 د الضرورة. عن دريبات الحديثةالت  المعنيين حضور  العاملينيجب على جميع  •

  



 

 

 شجيع على اتباع الممارسات الجيدة: الت    3.0

ة لدى أولئك الذين يواجهون  يمكن أن تثير إساءة معاملة األطفال، وخاصة االعتداء الجنسي، مشاعر قوي  

 مثل هذا الموقف.  

يجب  دخل في حكمك على اإلجراء المناسب الذي  ومن المهم أن نفهم هذه المشاعر وأال نسمح لها بالت  

 اتخاذه.

تحدث   أن  المعاملةويمكن  والمحيطات    إساءة  والمدرسة  المنزل  ذلك  في  بما  المواقف  من  العديد  في 

 فقط   مدفوع أو تطوعي مع الشباب  دي عن عمل  ج    بشكل    الذين يبحثون  بعض األفراد  وثمةة.  الرياضي  

 ؤول أو المتطوع على تواصل علم أو المسوجه أو الُمدرب أو الُممن أجل إلحاق الضرر بهم. وسيكون المُ 

الشباب   أداة هام ةدائم مع  الحماية. ُي  وسيكونون  إلى  يحتاجون فيها  التي  الحاالت  به في تحديد  ستعان 

 ويجب اإلبالغ عن جميع الحاالت المشبوهة للممارسات السيئة باتباع اإلرشادات الواردة في هذه السياسة.

 الجيدة: إرشادات بشأن الممارسات    3.1

على إظهار السلوك المثالي من أجل حماية أنفسهم من االدعاءات الكاذبة.    العاملينيتم تشجيع جميع  

 هي:  ةإيجابي   وأجواءكيفية إنشاء ثقافة ة عن ومن األمثلة الواقعي  

دائم • بيئة    ا  العمل  الخاص    منفتحة  في  المواقف  أو  وتجنب  وتشجيع  ة  اآلخرون  يشهدها  ال  التي 

 . واصل الشفافالت  

 االحترام والكرامة.بقدر متساوي من البالغين المعوقين و معاملة جميع الشباب •

 . دائما    في المقام األول الشباب رفاه أن تضع •

 تبادلة وتمكين األطفال من المشاركة في صنع القرار. قة الُمتوازنة مبنية على الث  بناء عالقات ُم •



 

 

إ الت   • الحاجة  أنه في حالة  أو  أكد من  اليدوي  الدعم  تقديمه  لماديالى أي شكل من أشكال  ، يجب 

 . وصريح علني   بشكل  

 أمين.ة والمؤهالت والت  مواكبة المهارات الفني   •

 . إشراك الوالدين أو مقدمي الرعاية حيثما أمكن ذلك •

م أن يرافقه في الخارج أو ليلة   لقضاء يوم    مختلطة في رحلة   األطفال أخذأكد من أنه في حالة ت  ال •

نفس الجنس   مع  المعاملة   إساءة  ، تذكر أن  من اإلناث. ومع ذلك  ٌةوموظف من الذكور    موظفٌ  ا  دائم

 .ا  يمكن أن تحدث أيض 

الت  وهذ  -  حسنة  كن قدوة   • الكحول ا يشمل عدم  أو شرب  القات عند مرافقة   مضغ  وأ  دخين  نبتة 

 الشباب.

 السلبي.قد اءة بدال  من الن  ة وبن  إعطاء ردود فعل حماسي   •

  دريب المفرط أو ب الت  تجن  أي    -قدرات الشباب والبالغين المعوقيننمية وعرف على احتياجات الت  الت   •

 تتعارض مع رغباتهم. المنافسة وال تدفع الشباب لفعل أمور  

افات إذا دعت الحاجة إلى إدارة اإلسع  صرف في مقامهمللت    ا  كتابيموافقة الوالدين    الحصول على •

 .األخرى ةبيالط اتأو العالجحاالت الطوارئ و/ة في األولي  

 .أخرى تم تقديمها أي عالجات   إلى جانب تفاصيل   كتابي يتضمن أي إصابة تحدث تفظ بسجل  اح •

 ة من الوالدين إذا ُطلب منك نقل الشباب في سيارتك.اطلب موافقة خطي   •

 : مارسات التي يجب تجنبها الم    3.2

قف  تجنب هذه الموا  فيها إذا ظهرت حالة ال يمكنفإال في حاالت الطوارئ.   أدناهاألمور الواردة    تجنبيجب  

المثال سبيل  إلصابة)على  الطفل  تعرض  المستشفى  ،  إلى  نقله  أو  ويجب  يستطع،  الوالدين    لم  أحد 

 ، فيجب أن يكون ذلك بمعرفة و موافقة والدي الطفل.ه في نهاية الجلسة(الصطحاب طفل المجيء



 

 

 تجنب:  الحاالت األخرىوفي 

 اآلخرين؛   أعين  عن ا  دك مع األطفال بعيدمن الوقت بمفر طويلة   قضاء فترات   •

 اصطحاب أحد األطفال إلى المناسبات.و •

 يجوز فعلها على اإلطالق:الممارسات ال 

 :أن ال  . يجب عليكالقيام باألمور التالية ال ينبغي أبدا  

 ، ا  قاسية أو مثيرة جنسيأو إلكترونية  ة شطة بدني  في أن تنخرط •

 .أحد األطفالمع   ماغرفة   تشارك •

 . للمس غير الالئق أو أن تمارسهمن أشكال ا بأي شكل    تسمح •

 . تعقيبدون    نابية ألفاظ  لألطفال باستخدام   تسمح •

 .ة، حتى عند المزاحجنسي   للطفل تنطوي على إيحاءات   تبدي تعليقات   •

 .شكال السيطرةمن أ يبكي كشكل   الطفل تجعل •

  أن تتصرف بأي شيء  أو    تسجيلأو    تعقيبالتي يدلي بها الطفل بأن تمر دون    لالدعاءات  تسمح •

 .حيالها

 قين يمكنهم القيام بها ألنفسهم. لألطفال أو البالغين المعا ةشخصي   أمور تفعل •

 في منازلهم دون إشراف. أن تبقى معهمأو  إلى منزلك بدعوة األطفالتقوم  •

 ، خاصة لألطفال  ةأشياء شخصي    العاملون  يفعل: قد يكون من الضروري في بعض األحيان أن  مالحظة

وموافقة الوالدين    لها  الفهم الكامل  في حالال  إتنفيذ هذه المهام    وال يجبأو معاقين.    ا  إذا كانوا صغار

 واألطفال أو الشاب المعني. 



 

 

 :اإلبالغ عنها ها أوتسجيل الحوادث التي يجب

لبالغ  اإليجب   التالية  األمور  في  شؤون  مسؤولعن  الطفل  للتنمية  الوكالة  حماية  الدولية  فور    اليمنية 

 :ةبالحادث سجل    تقديم  مع حدوثها

 . ما عن طريق الخطأآخر بإيذاء طفل  إذا قمت أنت أو أي شخص   •

 .من األشكال لطفل مكتئبا  بأي شكل  إذا بدا ا أو  •

 . أحد األطفال جنسيا  أثارت قد إذا بدا أن أفعالك  أو  •

 قمت به أو أساء تفسيره.  ما إذا أساء الطفل أو الشاب فهم شيء  أو  •

 .بما حدث إبالغ والدي الطفل في هذه الحاالت ا  يجب أيض و

 : ة الرياضي    ت الفعاليا صوير في  الت    أجهزة استخدام    3.3

غير الئقة أو لقطات    اللتقاط صور   فرصة  كعلى أن بعض األشخاص قد استخدموا األطفال    هناك أدلٌة

يجب أن يكون جميع الموظفين يقظين ويجب اإلبالغ  و.  ضعف  موقف    وهم فيومعوقين    لصغار    فيديو

 .اليمنية الدولية للتنمية الوكالةحماية الطفل في شؤون عن أي مخاوف إلى مسؤول 

الوكالة  ينالرسمي  الموظفين  لمنع  مبرروجد  يال   استخدام    في  تصويرمن  )باستثناء    يديوالف   أجهزة 

الشخصية( ذلكشرعي    توثيق    كأداة    الجواالت  ومع  إعالم  ة.  يجب  أو  ،  أمورهم  وأولياء  األداء  مختصي 

 هذه بأمان.مقاطع الفيديو تخزين   من البرنامج، كما أنه يتوجب الرعاية بأن هذا جزءٌ مقدمي 

 ."ج " و  "ب" 2 االطالع على اإلرشادات الواردة في الملحقينيرجى 

 



 

 

 : وإساءة معاملة الطفل ئة  االعتراف بالممارسات السي    4.0

حتى بالنسبة ألولئك الذين لديهم خبرة ويمكن أن تحدث إساءة معاملة األطفال خارج المحيط األسري.  

عرف على الموقف الذي قد  الت    ا  عليهم دائمالطفل، ليس من السهل  إساءة معاملة    العمل في مجالفي  

بالفعل.   قد حدث  أو  اإلساءة  فيه  للتنمية  الوكالة  قرتُ ويحدث  الدولية  فيها  بأن    اليمنية  سواٌءالعاملين   ،  

، يتحمل  . ومع ذلكعرف على الموقفخبراء في مثل هذا الت    تطوعي، ليسوا  بأجر أو بشكل    يعملون   كانوا

شخص ما )شخص بالغ أو    إذا كانت لديهم أية مخاوف بشأن سلوك    تصرفاتهممسؤولية    العاملينجميع  

 واتباع اإلجراءات الواردة في هذه السياسة.  أحد الشبابشاب آخر( تجاه 

 الممارسات السيئة:   4.1

غير الئق   أحد األشخاص البالغين أو الشبابحيث يكون سلوك    بالممارسات السيئةقد تتعلق االدعاءات  

ا  وقد قلق  السياسيةلشباب.  يثير  هذه  سلوك    وفي  أي  السيئة  الممارسات  يتعلق تتضمن  قضايا ب  فيما 

ل  والسلوك  األخالق  مدونة  يتعارض مع  والذي  الطفل  للتنمية  لوكالةحماية  الدولية    ( 1  )الملحق   اليمنية 

و/ األفراد  حقوق  في  يأو  وينتهك  الرعاية.    تحقيق فشل  معايير  غير  عتبر  وُتأعلى  السيئة  الممارسة 

 .لها بجدية واتخاذ اإلجراءات المناسبة معها عاملوسيتم الت    الوكالة في أبدا   مقبولة

 إساءة معاملة الطفل:   4.2

يُ   "الطفلإساءة معاملة  "  إن   مصطلح  يتعهو  التي  الطرق  لوصف  الشباب  ستخدم  أو  فيها األطفال  رض 

 شيرُيويعرفونهم ويثقون بهم.    ا  أشخاص  ونما يكون   ا  غالبأو األقران الذين  من قبل البالغين    عادة  لألذى  

يمكن  و للطفل أو الشاب.    النفسيةة أو العقلية أو  إلى الضرر الذي يلحق بالصحة الجسدي    هذا المصطلح

الشباب   أو  األطفال  يتعرض  السيأن  ُأ  ئةللمعاملة  خارجهار  س  ضمن  أو  المدرسةو ،  هم  بيئة   ،في    وداخل 



 

 

للتنمية  الوكالة الدولية  المُ و.  اليمنية  المواقف  استخدام  تنشأ  األقران  أو  الكبار  يسيء  عندما  سيئة 

 سلطتهم على األطفال أو الشباب.

الجنسي،    : وهي   الطفل   إلساءة معاملة ة  هناك خمسة أشكال رئيسي  و  اإليذاء  الجسدي، اإلهمال،  اإليذاء 

 اإليذاء النفسي، والتنم ر. 

 :بما يلي فيها البالغون يقومالمواقف التي  للطفل اإليذاء الجسدييشمل 

 احتجازه أو    إسقاط الطفل على األرضاألطفال أو الشباب )مثل الضرب أو  ب  إلحاق األذى الجسدي •

 أو العض أو الحرق(.

 أو السم. المخدراتالشباب الكحول أو السجائر أو األطفال أو  إعطاء •

 باب.ق أو إغراق األطفال أو الش  محاولة خن •

 وغير مناسبة. شديدةاستخدام أساليب تدريب   •

 المواقف التي: اإلهماليشمل 

فيها • يتم  الجسدي    ال  االحتياجات  الشاتلبية  أو  للطفل  األساسية  والمالبس  ة  الطعام  )مثل  ب 

 الدافئة(؛

 ترك األطفال أو الشباب بمفردهم دون إشراف.فيها يتم أو  •

اإلهمال و يحدث  بيئة    قد  يتمكن إذا    الوكالة في  المتطوع    لم  أو  أو  الموظف  األطفال  ضمان سالمة  من 

 إشراف.  من غيربتركهم وحدهم  الشباب، على سبيل المثال:

التي  الجنسي  اإليذاءيشمل   فيها  المواقف  أو    يقوم  لتلبية   خدامباست  األقرانالكبار  الشباب  أو  األطفال 

 من خالل:   وذلك احتياجاتهم الجنسية



 

 

 .الجماع الكامل، واالستمناء، والجنس الفموي، والمداعبة أو الجماع الشرجي •

 أغراض إباحية.لهم لتحقيق عرض كتب أو صور أو مقاطع فيديو إباحية أو التقاط صور  •

 غريزته الجنسية، بعلم أو من دون علم الطفل. أي طريقة يمكن أن يقوم بها شخص إلشباع  •

  أو ما شابه وذلك  عند حدوث تواصل جسدي غير الئق   ا  أيض   الوكالة في بيئة    الجنسي  اإليذاءقد يحدث  و

 غير الئقة. دعم األطفال أو الشباب أو عالجهم أو مالمستهم بطريقة   أثناء

 المواقف التي:للطفل   فسياإليذاء الن  شمل ي

 للطفل أو الشاب.يجب إظهاره نقص مستمر في الحب أو المودة أو االهتمام الذي  فيهايوجد   •

 مما يمنعهم من االختالط باآلخرين.لحماية المفرطة يكون فيها األطفال أو الشباب يتمتعون با •

 من األطفال أو الشباب. أو السخرية الصراخ فيها كثيرا  ما يتم •

فيها    يقوموقد يشتمل على المواقف التي    الوكالةفي بيئة    أيضا  ومن الممكن أن يحدث اإليذاء النفسي  

الموظفون   أو  الت  بتعريض  اآلباء  أو  المستمر  للنقد  الشباب  أو  الت  األطفال  الضغط  أو  غير نمر  نافسي 

بهدف على  الواقعي  األطفال  أداء    حث  معايير    تقديم  لتحقيق  أو  الكبيرة  تطلعاتهم  من  يناسب  معينة 

 عاجزين عن الوصول إليها.  لأن األطفاالواضح 

  يتكرر عادة  على مدار فترة  هو  عديدة و  أن يتخذ أشكاال    هويمكنكما   نمرالت  تحديد   ا  يس من السهل دائملو

الرئيسي  وزمنية.   الثالثةاألنواع  الجسديالت  هي:    نمرللت    ة  والسرقة(    نمر  والركل  الضرب  نمر  والت  )مثل 

 فسينمر الن  والت  (  والتنابذ باأللقاب،  العنصرية أو المعادية للمثليين، والتهديداتت  المالحظا  مثل)   اللفظي

 : وتشتمل جميع هذه األنواع علىعزل الفرد عن األنشطة(.  مثل)

 مرين.أضعف وأقل قوة من المتنمر أو المتن التي هي مد تجاه الضحيةتع  العداء والعدوان الُم •



 

 

 .ا  للضحية دائم  ومحزنةنتيجة مؤلمة  •

 : على  ا  قد يشمل سلوك الت نمر أيض و

 أشكال أخرى من العنف. •

 .الدائمة السخرية ونشر الشائعات والمضايقات •

 والسخرية واإلذالل.  عذيبالت   •

 كتابة على الجدران واإليماءات.االستهزاء العرقي وال •

 ة. ة ذات الطبيعة الجنسي  عليقات المسيئة أو العدواني  الجسدي غير المرغوب فيه أو الت   واصلالت   •

 آلخر. من وقت    الوكالة نمر تقدمهااالمتثال ألي سياسة لمكافحة الت   العاملينيجب على جميع و 

 لـ: مستعدٌة  اليمنية الدولية للتنمية الوكالة ن  كم أ

 ة.بجدي    مشكلة التنم ر عامل معت  ال •

 ادث.وحقيق في الحالت   •

 منفصل.  المتنمرين والضحايا بشكل  حدث إلى الت   •

 ، مثل:بشأن اإلجراء المناسب ات  اتخاذ قرار •

 للضحية. ينالمتنمر/المتنمرعلى اعتذار من  الحصول 

 الوالدين عن المتنمرين.  إبالغ 

  .اإلصرار على إعادة األشياء "المستعارة" أو المسروقة 

 .اإلصرار على قيام المتنمرين بتعويض الضحية 

   نمر.ة حول الت  عقد مناقشات جماعي 

   عم للضحايا. تقديم الد 



 

 

 نمر لتغيير سلوكه.دعم المت  /عيشجت 

   ما.  مثل استبعادهم من نشاط    يننمرالمت  /نمرفرض عقوبات ضد المت 

   حرزقدم الُمة لإلبالغ عن الت  تابعة مع أسرة الضحي  ُم عقد اجتماع. 

 تخذة.واإلجراءات الُم كتابي يتضمن الحادثة ظ بسجل  احتف اال 

يبذل   أن  القضاء علىُق  العاملونيجب  داخلالت    ظاهرة  صارى جهدهم لضمان  المهمو.  الوكالة  نمر    من 

زلة. والُع  من الضعف  لخطر الوقوع في حالة  ض األطفال  نمر يمكن أن يؤدي إلى تعر  الت    القيام بذلك ألن

 سهال  للمسيئين من البالغين. ا  حديد هدفيصبح هؤالء األطفال أو الشباب بالت  يمكن أن  و

 معاملة الطفل:   إساءة االعتراف ب   4.3

ُم إساءة  العمل في مجال  لديهم خبرة في  الذين  بالنسبة ألولئك  السهل عاملة  وحتى  الطفل، ليس من 

اليمنية الدولية    الوكالةر  ق  حدث بالفعل. وُتعرف على الموقف الذي قد يحدث فيه اإلساءة أو قد  الت    ا  دائم

عرف تطوعي، ليسوا خبراء في مثل هذا الت   كانوا يعملون بأجر أو بشكل   بأن العاملين فيها، سواٌء للتنمية

الشباببشأن    مخاوف   يجب اإلبالغ عن أي  و  على الموقف. في هذا   هو موضٌح  لما  وفقا    رفاه األطفال أو 

 الدليل.

 لسوء المعاملة ما يلي: أحد األطفال أو الشبابالتي تشير إلى تعرض تشمل المؤشرات و

إذا كانت موجودة    ، خاصة  أو الحروق  اإلصابات غير المبررة أو المشبوهة مثل الكدمات أو الجروح •

 عادة  لمثل هذه اإلصابات.  ير معرض  من الجسم غ على جزء  

 تسقة.أي إصابة تبدو معلوماتها غير ُم •

 .سبب اإلساءة أنه فعٌليبدو و شيئا  ما حدث له الشاب الذي يصفالطفل أو  •

 آخر. أو شاب   رفاه طفل  عبر عن قلقه بشأن ، ُيطفل أو بالغ -آخر  شخٌص •



 

 

ظهر نوبات غضب  أو ُي  عزال  أو من  ا   جدا  أن يصبح هادئ  :مثال    –غييرات غير المبررة في السلوك  الت   •

 مفاجئة. 

 مناسب للعمر. ال الوعي الجنسي غير  •

 صريح.  جنسي   االنخراط في سلوك   •

 وجود عالقة وثيقة معهم.  توقع عادة  ، ال سيما أولئك الذين ُيقة في البالغينعدم الث   •

 صداقات.التكوين   في صعوبةمواجهة  •

 واصل مع األطفال أو الشباب اآلخرين.الت   عن الطفل امتناع •

 فقدان الشهية.االختالفات في أنماط األكل بما في ذلك اإلفراط في األكل أو  •

 واضح. فقدان الوزن دون سبب   •

 متزايد.   ل لمظهره على نحو  هم  وُم متسخ يكون الطفلأن  •

وجود واحد أو أكثر من المؤشرات ليس دليال  على حدوث    أن القائمة أعاله ليست شاملة وأن  إدراك  يجب  

الجروة.  فعلي    إساءة   من  الشباب  أو  األطفال  جميع  والكدمات  سيعاني  وقت    باتواإلصاوح  وقد  آلخر  من   ،

أحيان أسباٌبوالقلق.    ا  يثير سلوكهم  هناك  تكون  بخالف    قد  العوامل  المع  لهذه  ذلكسوء  ومع  إذا  املة.   ،

يفعل أن  تنتظر من شخص آخرال و  !أن تتصرففيجب عليك   رفاه أحد األطفال أو الشباببشأن  ا  كنت قلق 

 ذلك. 

 : الوكالة   حماية الطفل في   المسؤول عن شؤون   4.4

، بحيث  به  واضح معمولٌ   إبالغ    ة من أجل أن يصبح لدينا هيكُلالحماية الطفل الفع    اتإجراءمت  م  لقد ُص

 محتملة إلى األشخاص المناسبين.   معاملة   عن المخاوف والشكوك حول إساءة   بالغاإليمكن 



 

 

للتنمية  الوكالةعينت  لقد  و الدولية  الطفل  المسؤول عن شؤون"  اليمنية  حماية    عن  مسؤولال)  "حماية 

عتبر وُيفي المقام األول.  إليه يجب اإلبالغ عن المخاوف والشكوك وهو الشخص الذي(  الوكالة الطفل في

شؤون  مسؤولال في  عن  الطفل  ال  الوكالة  حماية  ضمهو  عن  الت  مسؤول  بشكل  ان  المخاوف  مع    عامل 

اليمنية الدولية    لوكالةيجوز لو .  كلما كان ذلك مناسبا    المعنيةلطفل  نقلها إلى وكاالت حماية او،  صحيح

مسؤول  للتنمية من  أكثر  شؤون  تعيين  إذا  عن  الطفل  لتلبية  و  ،رغبوا  ما  حماية  فئات   ذلك    احتياجات 

 .ةمعين وجنسانية    عمرية  

سياسة   أن    الدولية للتنميةاليمنية    الوكالة  حماية الطفل فيعن شؤون  مسؤول  ال يجب أن يضمن دور  و

الت   وإجراءات  الطفل  العملي    ناجحة  وكالةالنفيذ في  حماية  الممارسة    عن شؤون  مسؤولال يعمل  وة.  في 

في الطفل  شخص    اتصال    كنقطة    الوكالة  حماية  ألي  طفل    مخاوفلديه    أولى  سوء    بشأن  وبشأن  ما 

 البالغين الذين يعملون مع األطفال.محتملة من قبل   معاملة   إساءةالممارسة أو 

  



 

 

 والشكوك واالدعاءات:   لحاالت اإلفشاء االستجابة    5.0

 من أحد الشباب:   إلفشاء  كيفية االستجابة    5.1

،  ما تجاهه )"إفشاء"( شخص  سلوك  من قلٌق -أي شاب آخر-أو أنه/أنها  مباشر إذا أبلغك أحد الشاب بشكل  

 :أن الشخص الذي يتلقى المعلومات فيجب عليك بصفتك

 .بهدوء حتى ال تخيف أو تردع الشاب تتصرف •

 .بذلك  في إخباركا  ليس ملوم وأنه كان محق تخبر الشاب أنه  •

  ، مع إدراك الصعوبات الكامنة في تفسير ما يقوله الشابالجد  على محل  ما يقوله الشخص    تأخذ •

 . في الصياغة صعوبة  أو طق و/في الن   الذي يعاني من إعاقة  

 ودقيق لما قيل. واضح   فهم    الحصول على لضمان ممكن  أسئلتك إلى أدنى حد   تقلل •

 طورات الالحقة. مكنة في ضوء الت  ُم  ة قد ال تكونبالسري   ا  الشاب ولكن ال تقدم وعود تطمئن •

شورة  المة أو الشرطة التي ستقدم  ة المحلي  الخدمات االجتماعي    وكاالت  من  ا  المشورة فور  تطلب •

اتخاذه الواجب  اإلجراء  بشأن  بشأن  المشورة  ذلك  في  بما  مع  الت  ،  أيض واصل  يمكن    ا  الوالدين. 

 جدة.االتصال بالن   مشورة الخبراء من خالل  االستفادة من

 : اإلجراءات التي يجب تجنبها   5.2

 بما يلي:  اإلفشاء ا يقوم الشخص الذي يتلقى يجب أل  

 ظهر الذعر.أن ُي •

 بظهور صدمته أو نفوره. السماح  •

 صرف.للت   كافية   إال لتتأكد أن لديك معلومات  ال تطرح أسئلة  •



 

 

 االفتراضات.  وضع كهن أوالت   •

 عتدي المزعوم.سلبية حول الُم إبداء تعليقات   •

 عتدي المزعوم.االقتراب من الُم •

 .بالسرعلى االحتفاظ  الموافقةأو  الوعود تقديم •

الت    :مالحظة على  قادرين  والشباب  األطفال  كل  يكون  ال  أنفسهم  قد  عن  تعني  و.  بالكالمعبير  قد 

في بعض  و .  من الصعب أن يفهمهم اآلخرونأنه من الصعب عليهم تقديم شكوى أو    واصلالت  صعوبات  

  ت أو الظروف أعراض بعض اإلعاقاإساءة المعاملة وبين  مييز بين عالمات  األحيان يكون من الصعب الت  

ُمبطبيعة    لمتعلقةا الفرد  يعاني منه  الذي  و. ومع ذلكسبقا  العجز  جود مخاوف بشأن سالمة  ، في حالة 

على    جراءات لإلبالغ عن هذه المخاوففصيل واتبع اإلل ما تمت مالحظته بالت  ، سج  أحد األطفال أو الشباب

 حو المفصل أدناه.الن  

 : الوكالة   االدعاءات داخل تي يجب اتخاذها بشأن  اإلجراءات ال    5.3

من خالل    أنك علمت ذلك  أو   الوكالة  مباشر أنه يتعرض لإلساءة داخل بيئة  بشكل    أحد الشبابإذا أبلغك  

 : إما ستتبين أن هناك، فإنك ثالث ظاتك الخاصة أو من خالل طرف  مالح

 سيئة. ممارساٌت •

 على الفور. تتصرفيجب أن  ، و الوكالة في بيئةأو إساءة معاملة محتملة  •

 : السيئة   ( الممارسات 1) 

كان • السيئة    إذا  بالممارسات  يتعلق  بفاالدعاء  شؤون  مسؤولالاتصل  في  عن  الطفل    حماية 

 .اليمنية الدولية للتنمية الوكالة



 

 

  الهيئة أو عضو واحد أو أكثر من أعضاء  و/  الوكالةحماية الطفل في    عن شؤون  مسؤولال  سيقرر •

من   ا  داخليسيتعامل معه   :مثال ، كيفية التعامل مع االدعاء لوكالةل التابعةلحماية الطفل  ةالتأديبي  

بوصفه مسألة  ا  خارجيأو  ،  اليمنية الدولية للتنمية  الوكالة  ة لحماية الطفل فيقبل الهيئة التأديبي  

و/  تتطلب اجتماعية  اتخاذ قرار  خدمات  الشرطة. كما سيتم  ي  أو  المعني    بإيقافتعلق  فيما  الفرد 

 اخلي أو الخارجي. حقيق الد  عن العمل ريثما تظهر نتائج الت  

لحماية • تأديبية  استماع  جلسة  للتنمية  الوكالة  سُتعقد  الدولية  الرئ  اليمنية  ستضم  يس  والتي 

 عين. بحضور سكرتير ُمو  وعضوين آخرين

 حماية الطفل. التي تنطوي علىلتقديم االدعاءات أو الحوادث  أوقات محددةال يوجد 

االستماع  الن   لجلسة  المحتملة  فيل  ةالتأديبي  الهيئةعقدها  ت   التي تائج  الطفل  اليمنية   الوكالة   حماية 

 :الدولية للتنمية

 ساءلة. يوجد ما يستوجب المُ ال  •

 ة. االلتزامات المستقبلي  حذير بشأن السلوك أو صيحة أو الت  الن   يلزم تقديم •

 دريب والدعم.من الت    مزيد  يلزم إجراء  •

 االستئناف:   5.4

ستستبعد لجنة االستئناف  ومن العدالة.    حقيق كجزء  قيد الت    إجراءات االستئناف متاحة ألي شخص  عتبر  ُت

باستثناء  ةلي  يجلس في اللجنة األو أي شخص   اليمنية الدولية للتنمية الوكالة التأديبية لحماية الطفل في

السكرتير.  والسكرتير.   بحضور  آخرين  وعضوين  رئيس  من  الهيئة  تتكون  أن  كل  ويجب  على  يجب 

الت    أو  مة  منظ   اللجنة  الطعن في قرارات  الطفل فيفرد يرغب في  لحماية  ذلك    الوكالة  أديبية  أن يفعل 



 

 

( أيام من اتخاذ  7في غضون سبعة )  الوكالة  حماية الطفل في  شؤون  ، على أن يستقبله مسؤولكتابة  

 القرار. 

 قييم: راقبة والت  الم    5.5

والتقييم المراقبة  إجراء  ح  يتم  هناك  كانت  إذا  ما  لمعرفة  القضية  ختام  على  في  تغييرات  إلجراء  اجة 

 ما إذا كان يمكن استخالص الدروس المفيدة. اإلجراءات أوالسياسات أو 

 ( إساءة المعاملة المحتملة: 2) 

يتعرض   أنه  إلى  أشار  أو  الشاب  قال  عمل معاملة  إلساءة  إذا  تم  أو  معلومات  على  الحصول  تم  أو   ،

 . على الفور   صرف الت  ، فيجب عليك  المعاملة إلساءة  شاب الالقلق من تعرض  تدعو إلى مالحظات 

المستشفى أو اتصل   إلى  فخذه،  فوري  ا احتاج الشاب إلى عالج طبي  إذ-تأكد من سالمة الشاب   •

ثم  بس إسعاف  األطباء  يارة  قلقهأبلغ  تثير  التي  علمه  باألمور  من  قضيٌةوتأكد  بأنها  تتعلق   م 

 حماية الطفل.مسائل ب

بمسؤول • في  شؤون  اتصل  الطفل  الفور  الوكالة  حماية  ممكنا    على  ذلك  كان    بدوره  والذي  إذا 

أدناه.   المفصلة  اإلبالغ  إجراءات  بمسؤول  وسيتبع  االتصال  تعذر  في شؤون  إذا  الطفل   حماية 

للتنمية  الوكالة الدولية  األساسكان  أو    اليمنية  في  ضده  موجها  الشخص  االدعاء  على  فيجب   ،

 . التالية إجراءات اإلبالغة الشاب اتباع الذي لديه مخاوف بشأن رفاهي  

المشورة فور • المحلي  الخدمات االجتماعي    كاالتو  من   ا  اطلب  المة  التي ستقدم  الشرطة  أو  شورة  ة 

اتخاذه الواجب  اإلجراء  بالوالدين.  بشأن  االتصال  بشأن  المشورة  ذلك  في  بما  أيض و،    ا  يمكن 

 جدة.االتصال بالن  مشورة الخبراء من خالل  االستفادة من



 

 

سجل   • بعمل  وقت    كامل    قم  أقرب  في  لألحداث  نسخة  ممكن    وواقعي  المعلومات   وأرسل  من 

  بدوره   ذي سيتخذال    الوكالة  حماية الطفل في  شؤون  وكذلك إلى مسؤول   لة إلى الشرطة  سج  الُم

 اإلجراء المناسب.

 النتائج الممكنة: 

شكوى   وجود  حالة  ضدقد  ُمفي  المعاملة    مة  تشملإساءة  فقد  العاملين،  أحد  من  حقيقات  ت  ال  الصادرة 

 ة:شخصي  ال

 لشرطة.قيق اتح •

 ة.اإلجراءات الجنائي  أو  •

 ة. أو اإلجراءات المدني   •

 . لوكالةل التابعةأديبية لحماية الطفل الت   الهيئةاإلحالة إلى أو  •

أن الممكن  في    من  الشرطة  تحقيق  نتائج  لتساعد  الالزمة  المعلومات  لحماية  تزويد  التأديبية  لهيئة 

 . ضروريا   شرطا   ليس  ذلك  ، ولكنللتنميةاليمنية الدولية  لوكالةل التابعةالطفل 

أو الت   المخاوف  مع  المت    اإلفشاء   حاالت  عامل  أو  الموظفين  حول  االدعاءات  في  أو    الوكالة   محيط طوعين 

 أدناه(   1  االنسيابي مخطط  ال )انظر    : اليمنية الدولية للتنمية 

داخل بيئة    المعاملة  إلساءة  أنه يتعرض    مباشرة  بطريقة    أحد الشباب  إذا أبلغك  فوري  يجب اتخاذ إجراء  

للتنمية  الوكالة الدولية  ذلك   أو  اليمنية  أو    مشاهداتك من خالل    إذا الحظت    طرفٌ   بذلك  أخبركالخاصة 

الحالة  تصبح  س  .ثالث هذه  دراية  في  ممارسة    معاملة    بإساءة    على  أو  حدثت    محتملة  بيئة سيئة  داخل 

  .الوكالة



 

 

 1ُخططُاالنسيابيالمُ 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 

ُ

ُ  

األطفال بشكل  مباشر عن  إذا أبلغك أحد 

 مخاوفه 

إذا كان الطفل موجودا  فطمئنه وأخبره أنه ليس  -2ابق هادئا .          -1

ال تقدم وعودا  بالسري ة قد ال تكون ممكنة في  -3ملوما  على ما فعله.     

ال  -5ممكن.         قلل أسئلتك إلى أدنى حد   -4ضوء الت طورات الالحقة.      

 تتواصل مع الوالدين في هذه المرحلة. 

 هل دواعي القلق هي ممارسٌة سيئة؟ 

القضية  ختام  في  والتقييم  المراقبة  إجراء  يتم 

تغييرات    إلجراء  حاجة  هناك  كانت  إذا  ما  لمعرفة 

يمكن   كان  إذا  ما  أو  اإلجراءات  أو  السياسات  على 

 استخالص الدروس المفيدة.

 

ال يوجد ما يستوجب  -1النتائج المحتملة للجلسة: 

يلزم تقديم النصيحة أو الت حذير  -2المساءلة. 

يلزم  -3االلتزامات المستقبلي ة. بشأن السلوك أو 

 إجراء مزيد من الت دريب والدعم.

 

االستئناف: ستجتمع هيئة استئناف حماية الطفل، وسيتم   

استبعاد أي شخص يجلس في اللجنة األولية باستثناء 

السكرتير. ويجب أن تتألف هذه الهيئة من رئيس  

 الجلسة. وعضوين آخرين مع سكرتير معين ليحضر  

ُتعقد جلسة استماع تأديبية لحماية  

الرئيس وعضوين  الطفل تتألف من 

 آخرين مع حضور سكرتير معين. 

سيقرر المسؤول عن شؤون حماية الطفل في  

و/أو عضو واحد أو أكثر من أعضاء الهيئة  الوكالة

كيفية   للوكالةالتأديبية لحماية الطفل التابعة 

الت عامل مع القضية وما إذا كان سيتم تعليق مهامه 

 أم ال.

تواصل مع مسؤول شؤون حماية الطفل  

 الوكالة في 

 هل يمكن أن يكون هو إساءة معاملة للطفل أيضا ؟

 هل يحتاج الطفل إلى عالج طبي فوري؟

إلى    الطفل  اتصل  خذ  أو  المستشفى 

األطباء   أبلغ  ثم  إسعاف  بسيارة 

بحماية   بقضايا  تتعلق  التي  بمخاوفك 

 الطفل.

 

 الوكالة هل االدعاء يشمل مسؤول حماية الطفل في 

اتصل بمسؤول شؤون  

  الوكالةحماية الطفل في 

 على الفور 

الجأ إلى الشرطة إلجراء الت حقيقات والتي ستقدم بدورها المشورة  

 ن المهم االتصال بالوالدين. أيضا  بشأن ما إذا كان م

اإلجراءات   أو  الشرطة،  تحقيق  الممكنة:  النتائج 

إلى   اإلحالة  أو  المدنية،  اإلجراءات  أو  الجنائية، 

 الوكالةالهيئة التأديبية لحماية الطفل في 

 

أقرب   في  لألحداث  وواقعي  كامل   سجل   بعمل  قم 

وقت  ممكن وأرسل نسخة من المعلومات المسجلة  

حماية  شؤون  مسؤول  إلى  وكذلك  الشرطة   إلى 

 الذي سيتخذ اإلجراء المناسب.الوكالة الطفل في 

 

 نعم   

 نعم   

 ل   

 ل   

 نعم   

 نعم   



 

 

 : اليمنية الدولية للتنمية   الوكالة اإلجراءات التي يجب اتخاذها بشأن االدعاءات داخل  

أبلغك   مباشرةإذا  بطريقة   الشباب  بيئة    أحد  خارج  من  لإلساءة  يتعرض  الدولية    الوكالةأنه  اليمنية 

( أو أنك علمت ذلك من خالل مالحظاتك الخاصة أو  وكالة)أي في المنزل أو في مكان آخر خارج ال  للتنمية

)أي في المنزل أو    الوكالةحتملة تحدث خارج بيئة  ُم  بإساءة معاملة    ثالث، فستصبح على دراية    من طرف  

 . تتصرف على الفور ويتوجب عليك في هذه الحالة أن  (  لوكالةفي مكان آخر خارج اال

إذا احتاج الشاب إلى عالج طبي فوري، فخذه إلى المستشفى أو اتصل -اب  تأكد من سالمة الش   •

األطباء   أبلغ  ثم  إسعاف  قلقكبسيارة  تثير  التي  تتعلق   باألمور  قضية  بأنها  علمهم  من  وتأكد 

 بحماية الطفل.

على الفور إذا كان ذلك   اليمنية الدولية للتنمية  الوكالةفي  اتصل بمسؤول شؤون حماية الطفل   •

شؤون    ممكنا   بمسؤول  االتصال  تعذر  وإذا  أدناه.  المفصلة  اإلبالغ  إجراءات  سيتبع  بدوره  والذي 

في   الطفل  بشأن    الوكالةحماية  مخاوف  لديه  الذي  الشخص  على  فيجب  موجود،  غير  كان  أو 

 .إجراءات اإلبالغرفاهية الشاب اتباع 

 اإلبالغ:   إجراءات   5.6

فورا   • المشورة  المحلي  الخدمات االجتماعي  وكاالت  من    اطلب  المشورة  ة  التي ستقدم  الشرطة  أو  ة 

و بالوالدين.  االتصال  بشأن  المشورة  ذلك  في  بما  اتخاذه،  الواجب  اإلجراء  أيض بشأن    ا  يمكن 

 جدة.مشورة الخبراء من خالل االتصال بالن   االستفادة من

سجل   • بعمل  وقت    كامل    قم  أقرب  في  لألحداث  نسخة    وواقعي  وأرسل  المعلومات   ممكن  من 

في  الُم الطفل  حماية  شؤون  مسؤول  إلى  وكذلك  الشرطة   إلى  الدولية    الوكالةسجلة  اليمنية 

 اإلجراء المناسب. بدوره الذي سيتخذ للتنمية



 

 

المتهم  إ • كان  بيئة  ذا  داخل  للتنمية  الوكالة من  الدولية  مسؤول.  اليمنية  ينظر    شؤون  فسوف 

تعليق  في  الطفل  و  مهام  حماية  بالشرطة.  االتصال  بعد  المعني  إلى ُتسالشخص  القضية  حال 

 بعد انتهاء تحقيق الشرطة. لوكالةالتابعة لالهيئة التأديبية لحماية الطفل 

تشعر    ومن الممكن لك أنمعاملة    إلساءة  يخبرك أنه يتعرض     ماشاب  ل  االستجابة  ا  ليس من السهل أبد

  شؤون   تأكد من حصولك على الدعم المناسب من خالل مناقشة األمر مع مسؤول ، لذلك  بالضيق والقلق 

 . الوكالة حماية الطفل في

 : اقب والعو   إلى الوظيفة   العودة 

 العودة إلى الوظيفة: 

اليمنية    لوكالةالتابعة ل ، ستقوم اللجنة التأديبية لحماية الطفل  كانت نتائج تحقيقات الشرطة  أيا   •

للتنمية الفردي    الدولية  الحاالت  جميع  أو    لتقررة  بتقييم  الموظفين  أحد  إعادة  يمكن  كان  إذا  ما 

؛  ا  صعبا  قد يكون هذا قرارو .  بعنايةعامل مع ذلك وكيف يمكن الت    السابق   المتطوعين إلى منصبه

، يجب وفي مثل هذه الحاالت. معين باتخاذ إجراء   لشرطةل  تسمحعندما ال توجد أدلة كافية  خاصة  

التأديبي   اللجنة  تتوصل  الطفل  أن  لحماية  قرار    لوكالةل  ابعةالت  ة  المعلومات   ما  إلى  على  بناًء 

أنه إلى  تشير  أن  يمكن  التي  إلى    ،المتاحة  المرجح  ،  موازنةالباالستناد  االدعاء  من  يكون  أن 

 . ا  رفاهية الشباب هي األولوية دائم يجب أن تظلو. ا  صحيح

 العواقب: عامل مع  دعم للت  تقديم ال 

مناسبا   • يكون  قد  الذي  الدعم  في  النظر  العمل.    ينبغي  فريق  وأعضاء  واآلباء    وسيكونللشباب 

المفتوحةال واالجتماعات  الدعم  مجموعات  في    ستخدام  على  دور   منفتحة   ثقافة  الحفاظ 

 مرحلة التعافي. والمساعدة في 



 

 

االدعاءات   أو  اإلفشاء  أو  المخاوف  مع  تحدث  التعامل  للتنمية   الوكالة محيط  خارج  التي  الدولية    اليمنية 

 أدناه(   2  االنسيابي خطط  مُ إلى ال   )انظر  

اليمنية الدولية    الوكالةمباشر أنه يتعرض لإلساءة وهو في خارج محيط    إذا أبلغك أحد الشباب بشكل  

ة أو  ( أو أنك علمت ذلك من خالل مالحظاتك الخاص  وكالة)أي في المنزل أو في مكان آخر خارج ال  للتنمية

)أي في المنزل    الوكالةمحتملة تحدث خارج محيط    معاملة    بإساءة    ثالث، فستصبح على دراية    من طرف  

 (. وكالةفي مكان آخر خارج ال أو 

  



 

 

 2االنسيابي  المخطط

؟ )مثل أحد  الوكالة هل تشعر بالقلق إزاء شاب  ما تعرض لإلساءة في خارج محيط    

 الوالدين أو مقدم الرعاية أو األقارب وما إلى ذلك( 

 الوكالة  قم بإبالغ مسؤول شؤون حماية الطفل في 

 

 

 إلى رعاية  طبية  فورية؟ هل الشاب بحاجة  

اصطحب الشاب إلى المستشفى أو اتصل بسيارة 

 إسعاف.

اتصل   أو  المستشفى  إلى  الطفل  خذ 

األطباء   أبلغ  ثم  إسعاف  بسيارة 

 بمخاوفك التي تتعلق بحماية الطفل. 

يتعلق  فيما  بمخاوفك  الطبيب  أبلغ 

)سيتخذ   الطفل  الطبيب  بقضايا حماية 

 بدوره اإلجراء المناسب(. 

 
 على الفور؟  الوكالةهل يمكنك االتصال بمسؤول شؤون حماية الطفل في 

قم بإبالغ مسؤول شؤون حماية الطفل بأسرع وقت  ممكن، وفي  

 :هذه األثناء

 الجأ إلى الشرطة على الفور اللتماس الن صيحة. 

 المهم االتصال بالوالدين.اتخذ اإلجراءات التي تنصح بها هذه الوكاالت بما في ذلك المشورة حول ما اذا كان من 

قم بعمل سجل  كامل  وواقعي لألحداث في أقرب وقت  ممكن وأرسل نسخة  من المعلومات المسجلة إلى الشرطة   

 الذي سيتخذ اإلجراء المناسب.  الوكالةوكذلك إلى مسؤول شؤون حماية الطفل في 

 مهما كانت صفته. ةالوكاليرجى مالحظة ما إذا كان االدعاء يشير إلى شخص  ما من داخل 

 

 نعم   

 نعم    ل   

 نعم    ل   

، فال يجب عليك تحت أي ظرف من الظروف تأخير الوكالةإذا لم تتمكن من االتصال بمسؤول شؤون حماية الطفل في  

 إبالغ الشرطة عن مخاوفك.



 

 

 : السجالت والمعلومات   5.7

ضرورة ، ومن هنا تأتي  قدر اإلمكان  لهم  إلى الشرطة مفيدة  يجب أن تكون المعلومات التي تمت إحالتها  

 القلق./ل أثناء اإلفشاءمفص   عمل سجل  

 ومات المطلوبة في مرحلة اإلحالة: المعل

 :طفللمعلومات المتعلقة بال ا .1

مع    العاملةالوكاالت  قافة والعمر والجنس واالسم واإلعاقة والعنوان ومسؤولية الوالدين والث   •

 . العالقة بين الشاب والمتهماألسرة و

 تهم:المعلومات المتعلقة بالُم .2

والعنوان • أم    –  المنظمة في    ومنصبه  االسم  موظف  هو  يعمل متطوع  هل  أم  أم    من  بأجر 

 .المتعاقدين

 . هحول  أي ادعاءات أخرى •

 .ةاالجتماعي   حالته •

 .العمر •

 الحوادث السابقة. •

 : ة األدلة األولي    5.8

 ة:المزعوم  ةة حول الحادثالمعلومات األساسي  

 الشاهد. اريخ/ األوقات/ المكان/ذلك تفاصيل الت   الحقائق من الشخص الذي يقدم االدعاء بما في •

 واريخ. مع الت   الملفات •



 

 

في   حقيق أن شارك أي شخص آخر في الت  وأو هل سبق    عن القضية هل تم إبالغ أي شخص آخر •

 ؟ هذه الحادثة

محاوال   األمر  عن  الشرطة  إبالغ  تؤخر  أن  يجوز  مزيد    ال  على  تأكيد   الحصول  وينبغي  المعلومات.  من 

إذا أمكن    ساعة   24في غضون    ا  لى قسم الخدمات االجتماعية كتابيإ  عبر الهاتف  اإلحاالت التي تم نقلها

أيض يو.  ذلك إليه    ا  جب  المخاوف  إرسال  تم  الذي  الشرطة  ضابط  باسم  سجل  الوظيفيعمل  ،  ومسماه 

 إلى أي متابعة.  كان هناك حاجة، في حالة اإلضافة إلى وقت وتاريخ المكالمةب

أيض  مباشرة    ا  يجب  المعلومات  هذه  من  نسخة  مسؤول  إرسال  في  شؤون  إلى  الطفل    الوكالة  حماية 

 .الدولية للتنميةاليمنية 

 : ة السري    5.9

 .األطراف المعنيةجميع ة بالنسبة ل لضمان الحفاظ على السري    الجهود الممكنةبذل كل  ينبغي

 : على قدر الحاجة" فقط. وهذا يشمل عامل مع المعلومات ونشرها على أساس "المعرفة يجب الت  

 معاملة.  ذي ُيد عى أنه تعرض إلساءة  والدي الشخص ال  •

 الذي يقدم االدعاء.الشخص  •

 الشرطة. •

  ة التأديبي  الهيئة، وأعضاء  اليمنية الدولية للتنمية  الوكالة  حماية الطفل في   عن شؤون   مسؤولال •

 . لوكالةالتابعة ل  لحماية الطفل

 . نصيحة الشرطة  على   بناءً فقط  (  ا  إذا كان المعتدي المزعوم شاب مع أبويهالمعتدي المزعوم ) •

  



 

 

 المعوقين والضعفاء من الكبار: حماية    6.0

ُع المعاملة    عرض إلساءة  للت    رضة  يجب أن ندرك أن بعض الشباب والبالغين المعوقين قد يكونون أكثر 

ل أدناه(.    عدد  وذلك  )انظر  األسباب  أن  و من  نتذكر  أن  واألط  يجب  البالغين  عن  جميع  النظر  بغض  فال، 

، فإن هذا  لكن بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة، ومعينة من حياتهم ضعفاء في أوقات  ا ، قد يكونواإلعاقة

 المعاملة.  إلساءة عرضللتأثر والت   وبالتالي قد يكونون أكثر عرضة   الضعف سيكون أكثر تكرارا  

جرت على  وقد  مضى  فيما  المعو   العادة  بعض  اآلخرينتشجيع  لرغبات  االمتثال  على  سبيل قين  على   ،

في  لمثالا الرعاية  ،  أمر  ؛  والمستشفياتدور  على  إجبارهم  السهل  من  جعل  أو    مما  إرشاؤهم   أو  ما 

 التالعب بهم.

إلى  االجتماعية  وصالتهم  القليلة  ةالحياتي    تجاربهم  تشيرقد  و العديد من األشخاص ذوي    أن    المحدودة 

الفرص نفس  لهم  تتح  لم  المعوقين  اإلعاقة  غير  أتيحت ألقرانهم  االجتماعي    التي  المهارات  ة الكتساب 

ت   كيفي  عل  وبالتالي  سلوكة  م  أيض و  ياتتقييم  ذلك  يؤدي  وقد  اآلخرين.  على    ا  مواقف  قدرتهم  عدم  إلى 

 السلوك الالئق أو غير الالئق.فهم ما هو 

ا  قد وجدوا أنه من األسهل أن يكونوذين يحتاجون لالعتماد على األخرين  المتكلين أو ال  قد يكون األفراد  و

، حيث قد  الالحقة لذلك  العواقبمن    خوفا  بدال  من تحدي أولئك الذين يعتنون بهم    رضيين ومتوافقينُم

اعتراض   أي  شكوى  يؤدي  إلىت    إلى  منهم  أو  تعسف ممارسة    عرضهم  أكثر  العقابأو    ا    االعتماد ف.  إلى 

 يشعرون بالعجز. جعل بعض المعوقين قد ي المستمر على اآلخرين

أن  الممكن  الشخصي  م  تعل    قلة ؤدي  ت  ومن  والجنسي  المهارات  واالجتماعي  ة  حول  ة  المعلومات  ونقص  ة 

والرفض  ،ةالفردي    الحقوق بالعزلة  الشعور  جانب  أكثر إلى  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بعض  جعل  إلى   ،



 

 

ة والذين لم تتح لهم حسي    . ويشمل ذلك األشخاص الرياضيين الذين يعانون من إعاقة  ضعفا وهشاشة

 ما هو التالمس الالئق أو غير الالئق.الفرصة لتعلم 

أن أنفسهم    ويمكن  الدفاع عن  الجسدي األفراد من  الضعف  قادرينيمنع  أنهم يكونون غير    على   حيث 

جسدي الموقف.    ا  االبتعاد  أيضا  عن  صعوبات    ويمكن  من  يعانون  الذين  الت    لألشخاص  مع  في  واصل 

يمكن أن يكون الفرد غير و .  شرح أنفسهم لآلخرينأو    ما  تقديم شكوى  في   ا صعوبة  أن يجدو  األخرين

 . أو ليس لديه المفردات لوصف ذلك حدث لهما بما   شخص  إلخبار  حدثعلى الت   قادر  

إذا   ، خاصة ا ع أكثر ضعف وض  أن يعانون من  أكثر خصوصيةألفراد الذين يحتاجون إلى رعاية  ليمكن أن  

 من مقدمي الرعاية لدعم احتياجاتهم. على عدد    دواأن يعتمكان عليهم 

يعني أن إجراءات اإلبالغ عن   مما  ،ألي سبب كان  معاق  عام بأن ال أحد يسيء إلى شخص    وهناك اعتقاٌد

 ة. ضروري   ساءة لم تكن موجودة حيث أنها كانت تبدو غيراإل

لألدوية أو عدم توجيه    السليماالستخدام غير    في استخدام العالجات، مثل  إساءٌة  أيضا    قد يكون هناكو

 صحيح أو االلتزام بخطة الرعاية. مقدمي الرعاية بشكل  

يتعرضون    إن  و بأن األشخاص ذوي اإلعاقة ال  العام  الصعب    معاملة  إلساءة  االعتقاد  على  قد يجعل من 

 . ما حادثة  تصديقهم إذا أبلغوا عن  اسالن  

إلى عدم    معينة  وطبية    جسدية    رعاية    مقدمي الرعاية بأجساد المرضى لتقديم    تدخليمكن أن يؤدي  

 أجسادهم.  ةبخصوصي  األشخاص ذوي اإلعاقة   شعور

من  و األفراد  بعض  يتمكن  ال  فهمقد  أو  والس   إدراك  الُمالمواقف  يفعلها  لوكيات  التي  لآلخرين  سيئة 

 حتملة أو الفعلية.الُم السلوكيات ، سواٌءمعهم



 

 

 ونمو الشخص البالغ أقل من عمره.  نضجقد تعني بعض اإلعاقات أن و

شخص  و رعاية  من  الرعاية  ومقدمي  اآلباء  بعض  منه  يعاني  الذي  إلى    الضغط  يؤدي  قد  إساءة  معاق 

اآلباء بشكل    ا  غالبو .  المعاملة إلى  ُينظر  أنهم    ما  يكافحون    رائعة  قوة ورعاية    درمص خاص على  عندما 

 لرعاية أبنائهم.

ال  و بصريقد  المعاقين  األشخاص  بعض  لألشخاص    ا  يتمكن  الجسد  لغة  أو  الوجه  تعابير  قراءة  من 

 بالقرب منهم.   هم من األشخاص ا   آخر أو عددا   أن شخص ا  وقد ال يدركون أيض اآلخرين من حولهم. 

؛  غريب  إلى طلب المساعدة من شخص    الضعيف  صرالب  ذويحتاج فيها الشخص    قد تكون هناك حاالٌتو

 عرض إلساءة المعاملة.له للت   ويمكن أن يعطي ذلك مجاال  

  



 

 

 لحقات: الم    7.0

 لوك: دونة األخالقيات والس  : م  1الملحق    7.1

احترام التفاصيل   الوكالة العاملين في  إضافة لمدو نة السلوك الشاملة للوكالة اليمنية، فإن  على جميع  

 الواردة في هذا الملحق.

الوكالة  في  والمتطوعين  المتعاقدين،  العاملين،  جميع  على  كل   يجب  وقيمة  وكرامة  حقوق  احترام 

المنظ   في  الموجودين  األفراد  ومعاملة جميع  على  المساواة.    قدم  مة على  شخص،  يكونوا  أن  كما يجب 

أو  باالح  ةتام    دراية   الصعوبات  ذلك  في  بما  ورفاهيتهم،  الشباب،  أو  لألطفال  الخاصة    إساءةتياجات 

 .أو من مصادر أخرى لوكالةاداخل لها من   ونالمحتملة التي يتعرض المعاملة 

 . بيئة آمنةب نى للجميع أن يستمتعيتسيجب االلتزام بقواعد السلوك التالية في جميع األوقات حتى و

 : اليمنية الدولية للتنمية   الوكالة موظفي   .1

  الوكالةبواسطة    تنظيمهاالتي يتم    المتعلقة بهمواألنشطة    أنشطة الموظفين يجب أن يتم تنفيذ جميع  

 لقواعد السلوك التالية: ا  فها وفق شراإل التي تخضعأو  اليمنية الدولية للتنمية

قدم   -1 على  فرد  كل  ومعاملة  شخص  كل  وقيمة  وكرامة  حقوق  احترام  الموظفين  على  يجب 

 . الوكالةأنشطة  تنفيذ المساواة في سياق

 ة وسالمة كل طفل فوق كل االعتبارات األخرى. يجب على الموظفين وضع رفاهي   -2

 آلخر.  من وقت   الةالوكيجب أن يلتزم الموظفون بجميع اإلرشادات التي تضعها  -3

قة على أساس الث  تقوم  مستفيد    عمل مناسبة مع كل طفل    تكوين عالقاتيجب على الموظفين   -4

 واالحترام المتبادلين. 



 

 

يمارسوا   -5 أال  الموظفين  على  مسوغ    ضغوطا  يجب  منفعة    لها  غير  على  أو   للحصول  شخصية 

 . ما مكافأة  

 ة سلوكهم.مسؤولي  تشجيع وتوجيه المستفيدين لتحمل يجب على الموظفين  -6

الت   -7 الموظفين  على  أن  يجب  من  لعمر    أكد  مناسبة  عنها  يدافعون  أو  يوجهونها  التي  األنشطة 

 ضج وخبرة وقدرة األطفال المستفيدين.وُن

  ما هو متوقعٌ   منذ البداية  (والديه، إذا كان ذلك مناسبا  )  يجب على الموظفين أن يوضحوا للطفل -8

 نهم بالضبط وكذلك ما يحق لهم توقعه من الدعم الذي يتلقونه. م

كامل مع السلطات األخرى )مثل الشرطة واإلدارة ذات الصلة(   يجب أن يتعاون الموظفون بشكل   -9

 بما يخدم مصالح الطفل.

لعادل  وزيع االت  ة لألنشطة )مثل الدعم/نب اإليجابي  تعزيز الجوا   ا  يجب على الموظفين دائم -10

أبدللموارد(   يتغاضوا  قوانين    ا  وأال  انتهاكات  قوانين  أو    ،  الوكالةعن  لروح  المخالفة  السلوكيات 

 قنيات المحظورة.أو الت   األدواتأو استخدام  ،ذات الصلة  واألنظمةأو القواعد  الوكالة

 .الخارجي عالية من السلوك والمظهر  يجب أن يظهر الموظفون باستمرار معايير   -11

 

 والمتعاقدون: المتطوعون   .2

 الية:االمتثال لاللتزامات الت   اليمنية الدولية للتنمية الوكالة شخص تعاقد مع كليجب على 

 لهذه السياسة وبروحها. ا  يجب أن يعمل في جميع األوقات وفق  -1

حقو -2 احترام  شخصيجب  كل  وقيمة  وكرامة  حد  اأي  ،  ق  على  والمستفيدين  ،  سواء  لموظفين 

يجب أن يكونوا على  و .  اليمنية الدولية للتنمية  الوكالةاملة الجميع على قدم المساواة ضمن  ومع



 

 

ورفاههمبا  تامة  دراية   للشباب  الخاصة  أو  الحتياجات  الصعوبات  ذلك  في  بما  المعاملة  ،  إساءة 

 أو من مصادر أخرى. حتملة التي يتعرضون لها من داخل المنظمة الُم

ال -3 المتعاقواجب  من  يكفل  أن  أن  المشاركين  دون  والشباب  األطفال    الوكالةأنشطة  في    جميع 

 المعاملة.  وأنهم محميون من إساءة  آمنة  بيئة  يتمتعون 

 

 : اليمنية الدولية للتنمية   الوكالة أعضاء إدارة   .3

 لقواعد السلوك التالية:  ا  صرف في جميع األوقات وفق يجب على جميع أعضاء اإلدارة الت  

يعاملوا   -1 أن  وبحس  يجب  المساواة  قدم  على  الن  ُم  الجميع  بغض  األصل رهف  أو  الجنس  عن  ظر 

 وجه الجنسي أو االنتماء السياسي.ة أو الت  ة الثقافي  العرقي أو الخلفي  

 حسنة في سلوكياتهم وتصرفاتهم في جميع األوقات.  قدوة   واأن يكون -2

 ال يجوز التالعب بالقواعد من أجل تحقيق مصالح شخصية.  -3

 مة. االلتزام بقواعد وروح المنظ  يجب  -4

 ة.ة أو عنصري  بذيئة أو جنسي   ال يجوز استخدام ألفاظ   -5

 المعدات والمرافق تلبي معايير السالمة.  يجب التأكد من أن   -6

 مة. ضلى للمنظ  المصالح الُف ا  دائم يجب أن يراعوا -7

 ة.المبادئ األخالقي   يعززوايجب أن  -8

، بما في ذلك المواد واألساليب المنصفةروعة أو غير  غير المش   المؤثراتجميع    يجب أن يقاوموا -9

 المحظورة.

 آلخر. من وقت   الوكالةوجيهية التي تضعها جميع المبادئ الت  ب  واأن يلتزم -10

  



 

 

 : ب: الصور واالستخدام عبر اإلنترنت   2الملحق    7.2

بشكل    مخاوٌف  ثمة والشباب  األطفال  لها  يتعرض  التي  المخاطر  خالل    بشأن  من  مباشر  وغير  مباشر 

باألطفال    عريف للت   يمكن استخدام الصور الفوتوغرافية كوسيلة  و استخدام الصور في أنشطة المشروع.  

هذه المعلومات  و-  أكل الحلوياتفالن" الذي يحب  هذا هو "  مثال    –ة  شخصي  ال  هممعلوماتإرفاقها مع    عند

شأنها عرضة    من  الطفل  تجعل  الفرد  إلساءة    أن  جانب  من  ي  المعاملة  قد  في  الذي  البدء  في  رغب 

 ، وهناك و اعتماده لالستخدام غير الالئق استخدام محتوى الصورة أ  من الممكن أن يتم،  ا  . ثاني"رعايته"

 طفال.تجد طريقها إلى المواقع اإلباحية لألالمحتويات على أن هذه  أدلٌة

علىو للتنمية  الوكالة  يجب  الدولية  سياسة    اليمنية  تضع  األطفال بخصوص    أن  صور  استخدام 

بشأن    سيحتاج موظفو المشروع إلى اتخاذ قرارات  واإللكتروني.    المستفيدين من خدماتها على موقعها

  ضمان في    الوكالةترغب  سوف  و.  مالئم  على نحو  نوع الصور التي يرونها مناسبة والتي تمثل نشاطهم  

سياستها  أن   يدعمون  المخاطو.  اآلباء  تقييم  الُمعند  عند  حتملة  ر  مواجهتها  يمكن  صور التي  استخدام 

أهمي  الطفل األكثر  العامل  فإن  االعتبار  ة  ،  في  ُيؤخ ذ  غير  الذي  االستخدام  احتمال  لصور   الالئق هو 

 األطفال. 

 هي:و سهلة يجب تذكرها  قواعدٌ هناك 

 ؛تسمية الطفل، فتجنب استخدام صورتهإذا تم  •

 ؛فتجنب تسميته، وإذا تم استخدام صورة الطفل •

اآلباء على    هذا يضمن أن  أحد الشباب، حيث أن  استخدام صورة  واطلب إذن الوالدين إذا كنت تريد   •

 مة.تمثل صورة طفلهم المنظ  س من خاللها بالطريقة التي دراية  



 

 

الطفل الستخدام صور  اطلبو • من  أن  اإلذن  أنهته حيث  يضمن  دراية    هذا  التي  بالط  على  ريقة 

 لتمثيل المنظمة. هسيتم بها استخدام صور

لتقليل مخاطر االستخدام غير    مالئمة وذلك مالبس  التي يرتدي فيها    استخدم فقط صور الطفل •

يو.  الالئق  الفعليفيما  بالمحتوى  تمام،  تعلق  مناسب  هو  ما  تحديد  الصعب  للتنوع    ا  نظر  ا  من 

 .ير في نشاط المنظمةالكب

بوضع • صور    معترف    إجراء    قم  استخدام  عن  لإلبالغ  وذلكغير    به  التي   الئقة  المخاطر  لتقليل 

 يتعرض لها األطفال. 

  



 

 

 صوير الفوتوغرافي/الفيديو في األحداث: ج: أجهزة الت    2الملحق    7.3

غير الئقة أو   اللتقاط صور    األنشطة كفرصة    فعالياتعلى أن بعض األشخاص قد استخدموا    هناك أدلٌة

 لقطات فيديو للشباب والمعاقين في المواقف الضعيفة. 

 ما، فمن المهم التأكد أو حدث   وإذا تم تكليف مصورين محترفين أو تمت دعوة الصحافة إلى نشاط  

 مما يلي:  

 حماية الطفل.قضايا يتعلق ب  واضحة فيما أن يقدموا توقعات   •

 من حيث المحتوى والسلوك. عتبر الئقا  واضح حول ما ُي  أن يتم تقديم موجز   •

 صور والتي يجب ارتداؤها في جميع األوقات. يتم إظهار هوية الُمأن  •

في   • حاضرا   سيكون  المصور  بأن  والوالدين  الطفل  على    شاطالن  إبالغ  موافقتهم  من  والتأكد 

 التقاط ونشر الفيديوهات أو الصور الفوتوغرافية.

ُيسمح • األنشطة  ال  تصوير    خالل  بجلسات  مع  بالقيام  ال المستفيدين    فردية  التي  األماكن  في 

 يوجد فيها رقابة.

 أو في منزل الطفل. األنشطةصوير خارج جلسات الت  ـ السماح بال تتم الموافقة على/ •

ا ،  ما  ديو في حدث  في التقاط مقاطع    صوير أوالت  ب  يرغبونآلباء أو األشخاص المدعوون اآلخرون  إذا كان 

 وقعات التالية:الت  أن نطلعهم على  ا  فيجب أيض 

 صوير.أجهزة الت  إذا كانوا يرغبون في استخدام  يطلبوا اإلذنيجب أن  •

األمور   • وأولياء  األطفال  إبالغ  مأليجب  لديهم  كانت  إذا  الُمخاوف  نه  عن  باإلبالغ  صور سيقومون 

 دث.نظم الح  لُم



 

 

بالت    سيتم • المتعلقة  المخاوف  عن  غير  اإلبالغ  المتطف ل    الالئق صوير  حدثتأو  وتسجيلها    ، إن 

 بنفس الطريقة مثل أي مخاوف أخرى تتعلق بحماية الطفل.

 : صوير ولم يطلب اإلذن الت    أجهزة يستخدم     ما عامل مع شخص  كيفية الت  

 اآلخرين: العاملينأو  المعنيينيجب على الموظفين 

 االقتراب من الفرد. •

 صوير بدون إذن.الت   أجهزةلمعرفة هويته ولماذا يستخدم  وسؤاله الفرد مواجهة •

الُم • من  إذن  على  الحصول  عليهم  ينبغي  كان  أنه  يدركون  الستخدام  جعلهم  أجهزة  نظمين 

 صوير وإبالغهم بالبروتوكول. الت  

 ، فسيتم إبالغهم للشرطة.غير مرغوب فيه دوا يفعلون أي شيء  يدركون أنه إذا شوه جعلهم  •

 حذف جميع الصور التي قام بتصويرها دون إذن. •

  



 

 

 صريح: عن استمارة الت  د: نموذج    2الملحق    7.4

 .بموجب قانون حماية البيانات عنك وغيرها من الحقوق  المحفوظة   لديك الحق في الوصول إلى المعلومات  

 .. ……………………………………………………………………………اللقب: 

 .. ……………………………………………………………………………االسم: 

 .. ……………………………………………………………………………: الكنية

 واألسماء قبل الزواج(:  والكنيةبها )بما في ذلك األسماء   ا  ين أي أسماء سابقة قد تكون معروفتضم يرجى أيضا  

 ……………………………………………………………………………عنوان:ال

………………………………………………………………… 

 بالكامل. الرمز البريدي ذكريجب مالحظة:   ……………………:البريدي الرمز

 :ءمسافي ال: :                                         النهارفي الرمز الوطني(:  معالهاتف )

 عنوان البريد اإللكتروني: 

 .إشارةذكر                   أنثى                     يرجى وضع   الجنس:

 . نسخة من جواز سفرك أو رخصة القيادة مع صورة( مثال  )هذه االستمارة يرجى إرفاق إثبات هويتك في 

 ال * نعم /     ة؟ )باستثناء جرائم القيادة(بأي جرائم جنائي   تمت إدانتكهل سبق لك أن 

 نفصلة. مُ   ة على ورقة  ، يرجى تقديم تفاصيل أي إدانات جنائي  عم إذا كانت اإلجابة بن 



 

 

أنت شخٌص الت    هل  ق  تم  من  معه  قسم  حقيق  أي  أنك شكلتاجتماعي    خدمات  بل  على  أو    ا  فعلي  ا  خطر  ة 

 ال*على األطفال أو الشباب؟ نعم / مال  محت

 . نفصلة مُ   فاصيل على ورقة  ، يرجى تقديم الت  إذا كانت اإلجابة بنعم 

ُف عليك هل  قبل  رضت  بإساءة  تأديبي    عقوبٌة  من  تتعلق  األطف   ة  ق  معاملة  من  أي ال  ة؟  رياضي    هيئة    ةبل 

 ال* نعم /

 . منفصلة   فاصيل على ورقة  يرجى تقديم الت    إذا كانت اإلجابة بنعم،  

 اإلجابة غير المناسبة.حذف ا*

عأنا   بموجبه  قيام  أوافق  للتنمية  الوكالةلى  الدولية  سجل    اليمنية  و/  بعمل  اجتماعي  جنائي  خدمات  ة  أو 

بالكامل فيما    اليمنية الدولية للتنمية  الوكالة، وأقوم بتعويض  ثالث  أخرى ذات صلة من طرف    وفحوصات  

 لهذه الفحوصات.  يتعلق بأي مطالبات أو نفقات قد تنشأ نتيجة  

دراية   على  اب  إنني  تسجيل  سيتم  هذ  لمعلوماتأنه  في  االستمارة،الواردة  الشرطة   ه  فحوصات  ونتائج 

 ثالثة. والمعلومات المقدمة من أطراف   ،والخدمات االجتماعية

دراية   على  إجراء  ب  إنني  اتخاذ  يمكن  الت    يقتضي  أنه  وعملي  وظيفتي  توفرت طوعي  نفي  حال   في 

  ألسباب   ما  ات  مة إلى أنه ينبغي اتخاذ إجراءقد  المعلومات الُم  أشارت   إذاغير كاملة أو خاطئة أو    معلوماٌت

 حماية الطفل.قضايا تتعلق ب

 :بتاريخ                                                                             وقعه الشخص المذكور أعاله: 

  .اليمنية الدولية للتنمية الوكالة إلى مكتبيجب إعادة هذه االستمارة 



 

 

 : حماية الطفل   تعلقة بقضايا استمارة اإلحالة الم  ز:    2الملحق    7.5

 .................................................................................................................................…اسمك:

 ...................................................................................................................................موقعك:

 : معرفتك وعالقتك بالطفل/الشاب/البالغ الضعيف

……………………………………………………………………………………………………… 

 ...........................................………………………………………البالغ الضعيف: اسم الطفل/الشاب /

 ……………………………....……………………………………البالغ الضعيف: عنوان الطفل /الشاب /

……………………………………………………………………………………………………… 

 ..........................................................: ...........................................البالغ الضعيفتاريخ ميالد الطفل/الشاب/ 

 ............................................................دث(:( والموقع )المواقع( ألي حادثة )حوااألوقات التاريخ )التواريخ( والوقت )

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 ..............................................................................................................االدعاء:  /طبيعة المخاوف

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

ة للطفل أو  النفسّي، والحالة  ة، وإصابات أخرىوصف كدمات مرئّي   مثالا لك )  التي تم تقديمها  أو   المالحظات التي قدمتها أنت

 ، إلخ(:الشاب

 اعة.( اإلشبين الحقيقة والرأي و فريقبالّتمالحظة: قم )

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

الطفل/ قاله  الضعيف/الشبابما  قلته  بالضبط  البالغ  تسجل)  أنت  وما  أن  يجب  أنه  الفعلية.  الّت  تذكر  الكتابة فاصيل   تابع 

 منفصلة إذا لزم األمر(: ورقة   على

…………………………………………………………………………………………………… 



 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 ......................…………………………………………………………تخذة حتى اآلن: اإلجراءات الُم

…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

 الخارجية التي تم االتصال بها )التاريخ والوقت(:  الجهات

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 : شرطة ال  .1

 …………………………………………………………والتي:  -ة بنعم ال إذا كانت اإلجاب /نعم

 ………………………………………………………االتصال: االسم ورقم 

 ..................................تلقاة: ..................................................الُم المشورة تفاصيل 

 : جتماعية اال خدمات  وكالة ال  .2

 .………………………………………………………………وهي:  -نعم / ال إذا كانت اإلجابة بنعم 

 ............................. …………………………………………………………االسم ورقم االتصال: 

 ...................………………………………………………………………تفاصيل المشورة المتلقاة: 

 : اليمنية الدولية للتنمية   الوكالة  .3

 ...  ………………………………………………………  :والتي -ال إذا كانت اإلجابة بنعم  /نعم

 ................................................……………………………………سم ورقم االتصال: اال

 ....................المتلقاة: .......................................................... المشورة تفاصيل 

 ة: ت المحليّ السلطا  .4

 …………………………………………………………والتي:  -ال إذا كانت اإلجابة بنعم  /نعم

 ......................................……………………………………………ورقم االتصال: االسم 



 

 

 .............................المتلقاة: .................................................. المشورة تفاصيل 

 جهات أخرى:  .5

 ..........................................................................................................................................: هي التيو

 ...........................................................................................................................ورقم االتصال:  االسم

 ...................................................المتلقاة: .................................................................. المشورة تفاصيل 

 .............: ...........................................................................................................................اكتب االسم

 ..........................................................:اريخالّت  ………………………………………:وقيعالّت

 ملحوظات أخرى: 

، فيجب إرسال نسخة من هذه االستمارة لخدمات االجتماعية عن هذه الحادثةاوكاالت إذا تم إبالغ  •

 .تاريخ االتصال بهمساعة من   24إلى الشرطة في غضون 

السري   • على  تحافظ  أن  بإرسال  ة  تذكر  الحاجة  وذلك  أساس  على  تشارك    -  فقط  المعلومات  ال 

 الطفل. ستساعد على حماية إال إذا كانت  المعلومات

 . يجب أن يعلموا بهاآخر غير أولئك الذين  مع أي شخص   ةالحادث ال تناقش هذه •

،  كانت   بأي صفة    اليمنية الدولية للتنمية  الوكالةب  له عالقة  إذا كانت هذه الحادثة تتعلق بشخص   •

إ االستمارة  فيجب  هذه  من  نسخة  مسؤول رسال  في    شؤون   إلى  الطفل  اليمنية    الوكالةحماية 

 .الدولية للتنمية

 . حماية البيانات أنظمةة بما يتماشى مع ة والسري  يجب االحتفاظ بجميع المعلومات الشخصي   •

  



 

 

 ح: جهات اتصال مفيدة:   2لحق  الم    7.6

 سريعة: الالزمة إلجراء إحاالت  ة  فاصيل المحلي  يرجى استكمال الجدول بالت  

 

 يتم إدراجها حسبما يكون مناسبا    -تصال المحلية  جهات اال  .1

 منطقة ابعة لل لجنة حماية الطفل الت   .2

ها عبر السلطة  ، والتي يمكن االتصال بالتابعة للمنطقة)يرجى مالحظة أن لجنة حماية الطفل  

ة فيما  عن جميع جهات االتصال المحلي    على تقديم تفاصيل    ، ستكون قادرة  ة الخاصة بكالمحلي  

 حماية الطفل(.بقضايا  يتعلق 

 ة المحلية الخدمات االجتماعي   .3

 )بما في ذلك االتصال خارج ساعات العمل(

 رقم ضابط الشرطة. المتطوعين ، سيحمل مالحظة: في حاالت الطوارئ

 ة للشرطة المحلي    ابع فرق حماية الطفل الت   .4

 صال الطوارئ عبر رقم الطوارئ.ات من خالل

 اليمنية الدولية للتنمية   الوكالة   حماية الطفل في   شؤون   مسؤول  .5


