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 برنامج التأهيل - القدس الئحة مبادئ وسياسات تتبعها جمعية الشبان المسيحية
 من أجل حماية األطفال

 
حقوقا اتلاييوة ا لمبواد  حقوقا اسنسوانذ ةا وة برنامج التأهيل بالمبدأ الحقوقي  لحمايوة افالوالذ ق لوت اسوتناد   - تؤمن جمعية الشبان المسيحية القدس

 أشوذال العنوق قاسسووا   ذاوووةالالول اللسسواين ذ بفوودق ةسوا بيزوة تعواا يوويو الالولذ قتحواوق يسيفوواذ ققيايوة افالوال مون  قووقاح الالولذ قذو لت يوانقن
 .قالتمييا قاسهمالذ قتقوير الحيا  الذريمة لفو ذحا من الحققا اسنسانية قاالستغالل قسق  المعامسة

 
سقا  ذان  لت من مققليفا أق متاقييفاذ قتتحمل المسؤقلية ينه ق الجمعية أق ةارجفاذ ذما تدين أي شذل من أشذال اسسا   لألالال سقا  داةل 

 .و  حالة ح قله
 

الجمعية بااللتااو بميثاا حققا الالل قيانقن الالل اللسساين ذ وإنفا تؤذد أن حماية حققا الالل لن تتحقا بشذل ذامول  هقو  القيت ال ي تتعفد وي
يامة   .دقلة وسساينية مستقسة يازمة يسى الحا قالعدالة قالمساقا يبل اقال االحتاللذ قا 

 
 :تشمل الئحة المبادئ والسياسات . أ 

 :مصطلحات ومفاهيم :  أواًل 
 .ياو 11هق ذل إنسان دقن سن : الالل  .1
 .قه  ذاوة الحققا المن قص يسيفا و  ميثاا حققا الاللذ قيانقن الالل اللسساين : حققا الالل  .2
أق التفديوود بإيقووا  اف ى  اف ى ال المباشوور  قريوور المباشوور  المق ووقد  قريوور المق ووقد  التوو  تقجووه نحووق الالوول بفوودق إيقووا افوعوو: اسسوا    .3

 .سسبية يسى نمقه الجسم  قالنلس  ذ قيعيا تاقره قنمازه االجسدي أق السلق  أق الجنس  أق النلس  ال ي يترت آثار  
تياجووات النمازيووة ووو  ال ووحة قالتعسوويو قالتغ يووة قالتاووقر العوواال  قالسووذن قالقوورقق الحياتيووة إةلوواا رايوو  الالوول ووو  تووقوير االح: اسهمووال  .4

 .اقأةاليي   اقاجتمايي   اقياالي   اقيقسي   ااآلمنةذ مما يسحا اف ى بالالل جسدي  
قالعاال  قافةالي ذ مما يعور  دوع الالل أق إررازه أق إذراهه يسى القياو بأوعال قأنشاة ال تتلا قتاقره الجسدي قالعقس  : االستغالل  .5

 .سالمة الالل قبقاؤه قنمقه لسةار
أي تمييوووا أق اسوووتثنا  أق تقييووود أق تلعووويل يقوووقو يسوووى أسووواس العووورا أق السوووقن أق الجووونس أق السغوووة أق الووودين أق الووورأي السياسووو ذ : التمييوووا  .6

 .يسى يدو المساقا  قيستفدق تعايل  أق يريسة االيتراق بحققا اسنسان أق التمتع بفاذ أق ممارستفا
 

 :مرجعيات هذه الالئحة :  اثانيً 
 ميثاا حققا الالل الدقل  .1
 يانقن الالل اللسساين  .2

 
 :على الموظفين والمتطوعين العاملين في الجمعية أن ال يقوموا بالممارسات التالية :  اثالثً 

 .جسدي ا لألالالأق اسسا    اجسدي  العرب أق االيتدا   .1
 . الال يمذن و  أي حال من افحقال أن تعتبر استغالل أق إسا  تاقير ياليات مع اف .2
 .الت رق بارا يد تذقن مسيزة أق يد تعر  الالل لةار اسسا   .3
 .مفينة أق مسيزة لسالل ذأق تقديو ايتراحات أق تقديو مشقر  رير مالزمة ذاستةداو م اسحات .4
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 .لألالال اا باريقة رير مالزمة أق مثير  جنسي  الت رق جسدي   .5
 .أق مس   ذرير آمن ذسسقت لألالال يعتبر رير يانقن  ذأق المشارذة و  ذالتغاع  ين .6
أق ارتذووواب أي شوووذل مووون أشوووذال االسوووتغالل  ذأق الحوووا موون يووودر افالوووال ذاالسوووتةلاق ذاس الل ت وورق باووورا تق ووود إلوووى إلحووواا العوووار ذال .7

 .العاال 
 .ق استثنا  أالال آةرين نمعي  أق تمييا الل  ذأق إقفار معامسة تلعيسيةذ التمييا عد .1
 .أي سسقت أق يمل يد يشذل أق يحتمل أن يشذل سق  ممارسة تجاه الاللب القياو .9

 
 :داخل الجمعية، والذين يتواصلوا مع األطفال أن  لب من جميع الموظفين والمتطوعينيط:  ارابعً 

 .قأن يذقنقا يادرين يسى تجنبفا أق التعامل معفا يذقنقا يسى معروة قيسو بالمسؤقليات الت  يد تقاجففو يند العمل مع افالالذ .1
 .عمان أيسى مستقى من معايير الحماية لألالال أثنا  تنلي  النشااات .2
 .تةايا قتنقيو العمل قمذان العملذ ق لت لستقسيل من المةاار .3
لعسوقا وو  حالوة قجوقد مشوذسة توقاجففو تمذين افالال قتعريلفو بحققيفو قمحاقرتفو بة ق فاذ قتعريلفو بما هق مقبوقلذ قموا ا يمذون أن ي .4

 .بما يتعسا بافنشاة المنل  
يند التنسيا مع المؤسسات افةرى قتبادل المعسقمات يتو الترذيا يسى حماية الالل بالدرجوة افقلوىذ قتذوقن م والط الالول اللعوسى هو   .5

 .افساس و  ذل القرارات المتة  
 .يد يترتب يسيفا إيقا  اف ى بافالاللسمققق الحا أن يرو  القياو بأي نشاا و  بيزة  .6

 
 :القيم والمعتقدات التي نلتزم بها :  اخامسً 
 . جميع أنقا  اسسا   لسالل يناقي يسيفا انتفات لحققا افالال .1
 .سق  المعامسة ق االستغالل ق التمييااسهمال ق جميع افالال يتمتعقن بحققا متساقية و  الحماية من  .2
قه ا . افالال من ةالل الترقيج لحققيفو يسى النحق المن قص يسيه و  اتلايية افمو المتحد  لحققا الالليجب تحسين أقعا  جميع  .3

 .يشمل الحا و  التحرر من سق  المعامسة قاالستغالل
 .ال هق أمر مروق  قرير مقبقل قرير مبررااليتدا  يسى افال .4
 .المب قلة لحماية افالال االلتااو بالعمل المشترت مع باي  المؤسسات من أجل الجفقد .5
لووديفو مسووؤقلية االلتووااو قتسبيووة الحوود افدنووى موون معووايير الحمايووة لألالووال ووو   يسينووا التأذوود موون أن وووان ذينوودما نعموول موون ةووالل الشوورذا  .6

 .برامجفو
 
 :الوسائل التي نستخدمها لحماية األطفال من اإلساءة :  اسادسً 
 .اسسا   قالعنق قاسهمال قالتمييا لألالالذ لسق قل إلى بيزة ةالية منعمان أيسى مستقى ممذن من معايير الحماية  .1
 .العمل مع المؤسسات العامسة و  مجال الالقلة حسب اسمذانيات المتاحةذ لتعايا ملفقو سياسة حماية الالل قاسجرا ات المت سة به .2
لتوو  يتعرعوقا لفواذ قأهميووة التواامفو بموا جووا  وو  اتلاييوة حقووقا تقييوة الموققلين قالمتاووقيين العوامسين بمشوذسة اسسووا   لألالوال قالمةواار ا .3

 .الالل قيانقن الالل اللسساين 
عمان أن المققلين قالمتاقيين العامسين يققمقا بالتقسيل من المةاار الت  يتعر  لفا افالالذ قيسى يسو بالةاقات الت  يجب اتةا هوا  .4

 .يند قجقد مةاقق تتعسا بسالمة افالال
 .اتةا  اسجرا ات الالامة لديو قحماية افالال يند قجقد أق احتمالية قجقد أي نق  من اسسا   لألالالنتأذد من  .5
جمعيوة قبرامجفواذ قيلاسوب مون ذول نستاو بحمايوة افالوال مون ةوالل بنوا  الوقي  بوين العوامسين لودينا قمنوع أي انتفوات لحقوقا الالول داةول ال .6

قله سسووا  ذ االنتفوواتذ بأسوور  قيووت لمسووؤ قل أق مققووق أق متاووق  ياموول ووو  الجمعيووة اسبووالة يوون أيووة حالووة موون حوواالت اسهمووالذ امسووؤ 
 .التةا  اسجرا ات المناسبة عد مرتذب اسسا  ذ قعمان م سحة قحققا الالل االمباشرذ ال ي ينبغ  يسيه التقثيا قاالستجابة وقر  

 

 .لألنقمة المعمقل بفا ايتجاأ من ذتيب السياسات الةاص بالجمعيةذ قأي اةتراا لف ه القثيقة يعتبر اةتراي  تعتبر ه ه الالزحة جا  ال 
 

بقاساة إدار  البرنامجذ لستأذد من أن ه ه السياسة تتقاوا مع  اقسقق تستاو بمراجعتفا قتاقيرها سنقي  ( سياسة حماية الالل)تعتمد الجمعية ه ه القثيقة 
 .المرجق  أوعل الممارسات 
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 :العمليتوجيهات بشأن التطبيق . ب
   ةوالل العمول موع  اجقهري و ايستاو جميع العامسين و  الجمعية قمتاقييفا بالحلاق يسى سالمة افالوال قحموايتفو مون اف ىذ بايتبواره ين ور

 .  افنشاة الت  تنل هاافالالذ بحيث تراي  حماية افالال من افةاارذ قتحاوق يسى سالمتفوذ قتقور لفو بيزة آمنة أثنا
   حوااتفو بسياسوة حمايوة الالقلوة التو   اذاوي   اقتدريب   ايتسقى المققلين قالمتاقيين العامسين و  الجمعية تقجيف حقل مقعق  حماية الاللذ قا 

قوفوو السياسوة قيقاووا  ايتمدتفا الجمعيةذ قيتو تاقيد ذول مققوق بنسوةة لقرا تفواذ قمون ثوو التقييوع يسوى هو ا اسيوالن قاسيورار أنوه يود تسوس و
 .يسى تنلي ها

  نستاو بالمحاوقة يسوى السورية قالة ق وية الشة وية لسالول قأسورته قحمايتفوا ينود تقوديو أيوة تقوارير أق معسقموات يود ت ودر يون الجمعيوةذ
 .وسالمة الالل قم سحته اللعسى يجب أن تأت  و  المقاو افقل

 سى يحرص المققلين قالمتاقيين العامسين و  الجمعية ي: 
 لتعامل باحتراو مع جميع افالالا. 
 يدو المبالغة أق التقسيل من شأن افالال. 
 جرا ات حماية الالقلة المابقة و  الجمعية  .إتبا  مباد  قا 
 إحتراو حا الالل و  الة ق ية الشة ية. 
   متعسقة ب لتذ قمرايا  الحساسية الثقاوية الاباريقة جسدية رير مناسبة أق مثير  جنسي   ايدو الت رق أبد. 
 يدو االيتدا  الجسدي يسى افالال مفما ذانت أشذاله. 
   اقياالي   ايدو استةداو م اسحات أق أللاق يد تؤ ي افالال يقسي. 
  السياس  االنتما يدو التمييا بين افالال بسبب السقنذ الثقاوةذ العمرذ الجنسذ الدينذ اسيايةذ أق. 

 
جراءات الحماية المتبعة . ج  :في حالة حصول إساءة سياسة وا 

ل نستند و  اسجرا ات إلوى حمايوة الالول بالدرجوة افقلوىذ يسوى أن تذوقن م والط الالول اللعوسى قحققيوه هو  افسواس وو  ذول القورارات المتةو   داةو
العواو المعموقل ويوهذ هو  المرجعيوة  الجمعيةذ قتعتبر قثيقة السياسات قالمباد  المتعسقة بحمايوة الالقلوة قالقوقانين افةورى المتبعوة وو  الجمعيوة قالقوانقن

 .القانقنية قافةاليية الت  يتو بمقجبفا محاسبة أي منتفت لحققا افالالذ سقا  ذان المنتفت من مققل  الجمعية أق المتاقيين
 لوت بتقريور  ذ قاسبوالة يون(سواية مون حودقثفا 24ةوالل )يستاو المققلين قالمتاقيين باسبالة ين أية حالة إسا   وو  أسور  قيوت ممذون  .1

 .إبالة مدير برنامج التأهيل و  الجمعية ب لت يتقج ب يسيهذتاب  إلى مشروه المباشرذ ال ي 
بو لتذ قتشوذل إدار  البرنوامج  او  حالة ح وقل إسوا  ذ أق التبسيون يون إسوا   مون يبول أحود العوامسين أق المتاوقيينذ يوتو إبوالة المودير ةاي و .2

 .المناسبةذ مع افة  بعين االيتبار ة ق ية ذل حالةلجنة تحقيا داةسية التةا  اسجرا ات 
 .يعاى الشةص ال ي يعتقد أنه مس   الحا و  إثبات يذس  لت .3
 .تقرر لجنة التحقيا التدابير الالامة قالحاالت الت  تستدي  االستعانة بمسايد  يانقنية أق ابية أق رير  لت .4
المتقرا ين العمل بشذل مؤيت لحوين اتةوا  القورار النفواز ذ  إيقاق الشةصيتو  و  حالة تقور مؤشرات قاعحة قبي نات بالتقرا باسسا  ذ .5

 .ق لت حسب نق  اسسا   قاآلثار المترتبة يسيفا
 أدنواه 7تة  بحقه اسجرا ات التأديبية القارد  و  البنود يل دي  يتحمل ذامل المسؤقليةذ ق و  حالة ثبت يدو  حة اسديا ذ وإن الشةص المل  .6

 .ذان و  متابعة أية شبفات النتفات حققا افالال العايمة أي   اشذل مثبا  جب أن ال يل ذ إال أن ه ا ي
 :من ما يس   اتشمل اسجرا ات التأديبية أق العقابية بعد التأذد من تقرا الشةص باسسا   أي   .7

 التقيية قاسشراق المفن  المتة ص 
  تنبيه شلقي 
  للت نقر 
 إن ار 
   إن ار نفاز 
  ةدماتاالستغنا  ين ال 
   تقديو شذقى رسمية بحقه لسقعا 
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و  حال ثبت بالدليل القااع برا   المديى يسيوه مون التفموة المقجفوة لوهذ ووإن مون قاجوب الجمعيوة قحوا المققوق اتةوا  اسجورا ات التو  تورد . 1
 .لسبرنامج االيتبار له بالشذل قالاريقة الت  يقررها الاايو اسداري

ريوور المووققلين التووابعين لسجمعيووة أق متاقييفوواذ يووتو تبسيوون الجفووات المةت ووة  ات العاليووة بافالووال قشووبذة  أمووا ووو  حالووة ذووان المعتوودي موون. 9
حماية الالقلةذ لسعمل بما يساو لحماية الالل المعتدى يسيهذ يسى أن تذقن م الط الالل اللعسى ه  المعيار افساس  ال ي يقجه سسقت 

 .لشأنلسبرنامج بف ا ا قيرارات الاايو اسداري
 
 

 
 "متعهـــد والتــــــــزا"  

 
 

 برنامج التأهيل –المسيحية القدس الشبانوالموظف في جمعية _________________ ____________________انا الموقع اسمي ادناه
 

جراءات بعد أن قرأت واطلعت على سياسة لـة، وتـم منحـي الفرصـة برنـامج التأهيـل فـي مجـال حمايـة الطفو  -المسـيحية القـدس جمعيـة الشـبان  وا 
جراءات أنني على علم بجميع مكونات ســياسة  أمام الشهود الحاضرين والموقعين أدناه،  الكافية لمناقشتها، أقر والتي  حماية الطفل في الجمعيةوا 

في كافـة األنشـطة والفعاليـات سـواء كانـت داخـل ، وأوافــق وأتعهــد بااللتزام بكافة البنـــود الواردة فيها واحتـــرامها أثناء انخراطي وقعت عليها أعاله
 .الجمعية أو خارجها
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