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ّذ 
ُ
ت الشاةذة التي حّمل في مجا٥ ئٔازت ألاوٙا٥. وجٝىم جشي دي ح عٍش جيري دي صوم أخذ الهُئاث العَى

اإلاعاِذة في بىاء معخٝبل أ٘مل لألوٙا٥ اإلادشومين ومجخمّاتهم ِلى  م0851صوم التي جأظعذ في ِام 

 21في أ٠ثر مً ّ٘ا٥ مً خال٥ مىهجُاث مبخ٢شة وخلى٥ ِملُت ومعخذامت. وحّمل جيري دي صوم بؽ٣ل 

 1.0دولت خُض جٝىم بخخىُي وجىُٙز مؽشوِاث مُذاهُت للمعاِذة في جدُٝٞ خُاة أ٘مل أل٠ثر مً 

اًت الصحُت والحماًت. ملُىن وٙل وأٜاسبهم وبؽ٣ل خ مى٥ اؿ في مجاالث الِش
ُ
هزه اإلاؽاس٠ت بذِم  وج

 % مىه بؽ٣ل مباؼش في بشامج جيري دي صوم. 75ًخم ضح  ؛٘شدي ومإظس ي
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  .جمهُذ
 –إلاعاعذة ألاطـاٌ خٌى العالم  –جشي جحري دي صوم 

 أشياٌ العىف غذ ألاطـاٌ أمش ػحر أن أي شيل مً

ا و . وأًً  بذوي أو –ان هىع العىف اإلاعخخذم ملبٌى

ؿىحىد  -حيس ي أو هـس ي أو العىف الىاجج عً ؤلاَماٌ

واضح وزابذ مً اإلامىً أن ٌعاعذ في  ئطاس ظُاس ي

 مىع َزٍ ألاشياٌ مً العىف ومياؿدتها. 

وهلتزم في واؿت مششوعاجىا بػمان أن ول طـل ًخمخع 

بمضاًا البِئت الىكاةُت والتي ًخم ؿيها اخترام خلىق 

ألاطـاٌ. ولهزا هلىم بخدذًث كىاعذها الخاضت 

بدلىق الطـل بشيل مىخغم ليي هلىم باغاؿت أعلى 

ا للمعاًحر الذولُت وأؿػل اإلاماسظاث اإلا
ً
خطلباث وؿل

الحالُت. ومً َزا اإلاىطلم كمىا باعذاد "ظُاظت 

خماًت الطـل" والتي هأمل جطبُلها على واؿت أوشطت 

 مإظعدىا. 

لت مً اإلاشاوساث مع  َزٍ الىزُلت هي هخاج ؿترة طٍى

 الجماعاث راث الطلت. 

والىؿىد اإلاخعاوهحن في اإلالش الشةِس ي  ولعب حمُع

اإلاُذاهُت وأخطاةُحن خماًت ألاطـاٌ والششواء مً 

مىغماث اإلاجخمع اإلاذوي دوًسا في ئعذاد ظُاظت خماًت 

 الطـل مدل َزٍ الىزُلت.

باليعبت للخعامل مع مياؿدت العىف وهُـُت الاظخجابت 

لحاالث العىف اإلاشدبه بها، تهذؾ َزٍ العُاظت ئلى 

 ت لألطـاٌ.أن جىىن دلُل إلداسة ألاوشطت الُىمُ

هما ًىخمل الذلُل بالعذًذ مً اإلاشاحع الخاضت بمجاٌ خماًت 

 الطـل وأدواث الذعم. 

وبالخالي، أعطُىا اَخمام خاص على ظبُل اإلاثاٌ بخعُحن أطلم 

عمل حذًذة واظخخذام وظاةل الخىاضل الاحخماعي وأدواث 

ت التي جبحن جذابحر  الاجطاٌ والخبلُؽ. وجإهذ خطت العمل العىٍى

 اًت بحن الىؿىد أن الىغام الحم
 
ـز

ُ
لت صحُدت. ه  بطٍش

هدً هذسن أن خطش اإلاعاط بعالمت ألاطـاٌ خلُلي ولهزا ؿىدً 

ملتزمىن بيشش ظُاظت خماًت الطـل على هطاق واظع لِغ 

ىت التي جمثل  ا ؿدعب ولىً أًًػا مع اإلاإظعاث الشٍش ًُ داخل

ألاطـاٌ ومع مً وعمل معهم. وفي خالت وحىد عىف أو عىف 

دبه به، ًذعى مبذةىا الشةِس ي ئلى الاظخجابت على الـىس وبشيل مش

ت. عاث العاٍس  منهي ًدترم الدشَش

وجخػمً ظُاظت خماًت الطـل الحالُت على مذوهت ظلىن 

حذًذة ظُلىم حمُع اإلاخعاوهحن بمإظعت جحري دي صوم 

 )اإلاىعـىن أو اإلاىعـىن اإلاإكخىن أو اإلاخطىعىن( بالخىكُع عليها.

ا بأن الاظخخذام اإلانهجي لهزٍ العُاظت هدً هإمً ئًم
ً
ا ساسخ

ً
اه

لت لػمان جللي واؿت ألاطـاٌ الحماًت الالصمت التي  َى أؿػل طٍش

 ٌعخدلىنها.

 ؿُخى أوؼلُلى  واسولحن مىهحن

 اظدشاسي ئداسة اإلاخاطش بخحري دي صوم

 //جىكُع//

 اإلاذًش العام إلاإظعت جحري دي صوم

  //جىكُع//



  .ملذمت
مشخًبا في ظُاظت خماًت الطـل وئحشاءاتها والتي جطبم على واؿت العملُاث وألاوشطت التي جلىم بها مإظعت جحري دي صوم إلػازت 

عشا أو خاسحها.   الطـل ظىاء في أعمالىا في ظَى

ؤلاًزاء وؤلاظاءة. جإهذ العُاظت مشة أخشي وحشذد على التزامىا همإظعت للحـاظ على ظالمت ألاطـاٌ وخماًتهم مً واؿت أشياٌ 

ض سؿاَُتهم وجأًُذ خلىكهم أظاط عملىا.  زٍ اإلاعألت لها أَمُت عغُمت إلاإظعت جحري دي صوم هما هشي بأن خماًت ألاطـاٌ وحعٍض  َو

 

 :مبادب حعضص ظُاظت العالمت 

 ظُاظت الحماًت الخاـت بىا ٜاةمت ِلى ِذد مً اإلاباديء واإلاّخٝذاث والتي حؽخمل ِلى ما ًلي: 

ت في الحماًت  -0 ض حمُع ألاطـاٌ لهم خلىق مدعاٍو وحٍّض

اهُتهم ومؽاس٠تهم.   ٘س

ًجب أن ج٣ىن ١ا٘ت ؤلاظشاءاث الخاـت بدماًت الىٙل ِلى  -1

هدى ًدٝٞ مفلحت ألاوٙا٥. وهزا ٌؽمل مٙهىم أهه في ١ا٘ت 

بشامجىا وأوؽىخىا ًجب أن هممً اخررام خٝٛى ألاوٙا٥ 

 . وعذم الدعبب في أي أغشاس

ل ا -2 عذ  لجمُْ معإولُت الحماًت.ًخدمَّ
ُ
َزٍ العُاظت ح

ئلضامُت لجمُع مً ٌعمل بمإظعت جحري دي صوم أو 

ين والؽش١اء.  هُابت عنها بما في رل٤ الّاملين واإلاخىِى

ب واإلاؽىسة والذِم، ًجب أن  م مً جٝذًم الخذٍس وبالٔش

ٌؽاٟس ١ل شخق ِلى هدى ّ٘ا٥ للُٝام بدىُٙز معإولُاتهم 

 ججاه خماًت ألاوٙا٥. 

ٝت  -3 خُض حّخبر بالشـاؿُت والىغىح  جدعمهدً وّمل بىٍش

ا مىا بأن خاالث ؤلاظاءة 
ً
ت ورل٤ ئدسا١ خماًت الىٙل أولٍى

وؤلاًزاء مً اإلام٢ً أن جرزاًذ ئن لم ٢ًً الّاملين 

ً ِلى  ين والؽش١اء وألاوٙا٥ وأ٘شاد اإلاجخمْ ٜادٍس واإلاخىِى

هم.   ؤلابآل ًِ مخا٘و

وخماًت جخق ظالمت ًِ مخاٗو  واؿت البالػاثجإخز  -4

ىذ الحاظت، ًخم اجخار خىىاث لحماًت الطـل بجذًت . ِو

ذ ٌؽمل رل٤ ؤلاخالت  الىٙل واجخار ئظشاءاث لذ الجاوي. ٜو

ُما ًخّلٞ  ئلى هُئاث جىبُٞ الٝاهىن وخماًت الىٙل. ٘و

ين، ٜذ حؽمل ؤلاظشاءاث  باالدِاءاث لذ الّاملين أو اإلاخىِى

 ً أهىاُ الخّاون.حّلُٞ أو ئنهاء الّمل أو أي هُى م

ال حعخىُْ مإظعت بمٙشدها خماًت الىٙل ئرا ِملذ بؽ٣ل  -5

)مشل  وعمل مع مإظعاث ووواالث أخشي مىّض٥ وبالخالي هدً 

وحماعاث الذواةش والىصاساث الح٣ىمُت اإلاّىُت بدماًت ألاوٙا٥( 

لى الىدى اإلاىاظب.  0بدعب الحاظت ِو

تهدً هداَ٘ ِلى  -6 بُاهاث وال هٝىم باإل٘فاح ًِ أي  العٍش

، بما في رل٤ 1شخفُت إلاً ٌؽرر١ىن في مخاٗو خماًت الىٙل

أظماء ألاشخاؿ الزًً ٌّبرون ًِ اإلاخاٗو ما لم ٢ًً ألامش 

الصًما لىٝل مّلىماث لممان خماًت الىٙل )ِلى ظبُل اإلاشا٥ في 

مت  خالت اخخُاط وٙل لخذماث مخخففت أو في خالت اسج٣اب ظٍش

 ظىاةُت(. 

ادة الىعي  -7 ًوعمل على ٍص بأهمُت خماًت  والخأزحر على آلاخٍش

ٝت للخأ٠ُذ  ألاوٙا٥ ورل٤ باظخخذام ظُاظدىا وئظشاءاتها ٠ىٍش

ِلى الرزامىا وؼشح ُٜمىا. ظىٝىم بمؽاس٠ت ظُاظدىا وئظشاءاجىا مْ 

ً وظىٝبل اإلاالخٍاث ِلى جىبُٝها وأهمُتها.  آلاخٍش

 ئطاس اللىاهحن والعُاظاث الذولُت والىطىُتهدً وّمل في  -8

 ت بالحماًت. الخاـ

هم. ًجب أن  -01 ض خٜٝى ٝت مدذدة لحماًت ألاوٙا٥ وحٍّض ال جىظذ وٍش

ح٢ّغ خلى٥ خماًت ألاوٙا٥ الشٝا٘ت وبِئت الّمل ووبُّت 

ألاوؽىت التي ًخم جىُٙزها. ومْ رل٤، ال ًم٢ً اجخار الشٝا٘ت 

ىد  م مً أهه ًدٞ لل٘ى ِزًسا السج٣اب ؤلاظاءة ِلى ؤلاوالٛ. وبالٔش

ّذًالث أو حُٕيراث في ؤلاظشاءاث، ًجب أن جخم بالبلذان اٜرراح ح

هزه الخّذًالث أو الخُٕيراث في ئواس الؽشوه اإلادذدة في هزه 

 العُاظت. ٘مً ٔير اإلاٝبى٥ خٙن معخىي الحماًت اإلاٝذم. 
 

 :الؼشع مً َزٍ العُاظت

ٝت ِملىا ٠مإظعت  ئليهزه العُاظت وئظشاءاتها  تهذٗ جىٍُم وٍش

وبالخالي خماًت ألاوٙا٥ الزًً هخىاـل مّهم )ظىاء بؽ٣ل مباؼش أو 

اهُتهم ولممان أن  ض ٘س ِما٥ أزىاء جىُٙز البرامج ألا ٔير مباؼش( وحٍّض

 2أو ألاوؽىت اإلاإظعُت ال حعبب أي أري لألوٙا٥.

ض  ين في جىبُٞ وحٍّض ىد بالبلذان وظماِاث اإلاخىِى ولذِم ال٘ى

ت مً اإلاىاسد الع ُاظت ِلى اإلاعخىي اإلادلي، جم جممين مجمِى

 3وألادواث في أٜعام اإلاشاظْ واإلاالخٞ.

ذ الزي تهذٗ ُ٘ه ظُاظت الحماًت ئلى أن ج٣ىن ؼاملت هًٍشا  في الٜى

ذاداث والّملُاث التي جٝىم بها جيري دي  ت مً ؤلِا ت اإلاخىِى للمجمِى

العُاظت أو التي  صوم، ٜذ ج٣ىن هىاٟ بّن الٍشوٗ التي ال حؽملها

ٜذ جخممً معألت خاـت بخىبُٞ العُاظت وئظشاءاتها. وفي هزه 

ذ  اإلاىاٜٚ، ًجب لاجفا٥ باظدؽاسي ئداسة اإلاخاوش ِلى البًر

 ( لىلب اإلاؽىسة. csp@tdh.chي )ل٢رروولا

 

ف الحماًت  :حعٍش

خماًت الطـل هي معإولُت اإلاىغماث التي ًجب أن جخأهذ أن "

عبب أي أري لألطـاٌ، 
ُ
بمّنى مىعـيها وعملُاتها وبشامجها لً ح

أنهم لً ٌّشلىا ألاوٙا٥ إلاخاوش ألاري وؤلاظاءة وؤلابآل ًِ أي 

مخاٗو جشاها اإلاإظعت ُ٘ما ًخق ظالمت ألاوٙا٥ داخل 

 ها ئلى العلىاث اإلاّىُت". اإلاجخمّاث التي جٝىم ٘يها اإلاإظعت بّمل

 - 4)اةخالٗ الحٙاً ِلى ظالمت ألاوٙا٥

www.keepingchildrensafe.org.uk .) 

لخٝلُل خذور ٘شؿ ؤلاًزاء الىكاةُت وهزا ٌؽمل ؤلاظشاءاث 

ها الاظخجابت وئظشاءاث  ِى لممان مّالجت الحىادر اإلادخمل ٜو

 بؽ٣ل صحُذ.

 مً مجشد الحماًت وجخممً 
ً

واظب ِىاًت أ٠بر ججاه ألاوٙا٥ بذال

ٞ اإلادذد في اجٙاُٜت ألامم اإلاخدذة  جأًُذ خٝهم في الحماًت )٘و

( ئال ئنها جش٠ض بؽ٣ل أظاس ي ِلى ألاري 0878لحٝٛى الىٙل، 

ض وخماًت خٝٛى الىٙل بؽ٣ل ِام.   مً حٍّض
ً

اهُت بذال  وال٘ش

 

 

 

 

  

                                                           
0
ّاث واإلاماسظاث التي جُٙذ ألاوٙا٥.    ِلى ظبُل اإلاشا٥، جٝذًم مشاظْ لذِم خاالث ٘شدًت والذِىة إلظشاء حُٕيراث في العُاظاث والدؽَش
1

.ًشجى مالخٍت أن ظُاظت    ت وخماًت ألاشخاؿ الزًً ًبلٕىن ًِ اإلاخاٗو  ؤلابآل ًِ اإلاخالٙاث الخاـت بمإظعت جيري دي صوم جممً أًًما ظٍش
2
 ًخٙٞ مْ مُشاٛ مإظعت جيري دي صوم. هزا 
3

ذ مً ألادواث ِلى الؽب٢ت الذاخلُت لخيري دي صوم   )اهٍش ٜعم "اإلاىاسد"( http://doc.tdh.ch/risksًم٢ً أًًما لاواُل ِلى مٍض
4

م  لاجداد الذولي لخيري دي صوم هى ِمى الحٙاً ِلى ظالمت ألاوٙا٥ هى اةخالٗ دولي ٌّمل ِلى ولْ مّاًير للحماًت.  م 0٘اِل في اةخالٗ الحٙاً ِلى ألاوٙا٥. وحّخمذ اإلاّاًير الذولُت ِلى أسبْ هٝاه: مُّاس ٜس م 1: العُاظت؛ مُّاس ٜس م 2: الّاملين؛ مُّاس ٜس ذ مً اإلاّلىماث، اهٍش 3: ؤلاظشاءاث ومُّاس ٜس  http://www.keepchildrensafe.org.uk: اإلاعاءلت. إلاٍض



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العُاظتئحشاء وكاتي: جىـُز  .1

 

 

 

 



 

 

 

 

 خدٌى سؤٍت خماًت الطـل ئلى عمل. لًبحن َزا اللعم مً العُاظت خطىاث ومـاَُم مدذدة 

ت 1-1   .اإلاىاسد البشٍش
 

حن(  - أ  حمُع البالؼحن )بما في رلً أعػاء مجلغ ؤلاداسة، والعاملحن، واإلاخذسبحن، واإلاخطىعحن والاظدشاٍس

مْ جيري دي صوم ظىاء بأظش أو بذون أظش وظىاء /البالٕين الّاملين لفالحًبين هزا الٝعم الرزاماث ومعإولُاث مدذدة لجمُْ 

 ١ان الّمل بذوام ٠لي أو ظضتي. 

خماًت الطـل هي الشاػل للمىغمت باليامل ولِعذ 

ت.  مشجبطت ؿدعب بالبرامج واإلاششوعاث أو اإلاىاسد البشٍش

ًجب أن ٌشخمل ول ش يء هلىم به على مـهىم الخـىحر في 

ورلً بذًءا مً حعُحن أخذ  –وجللُل اإلاخاطش  –الحماًت 

ً وخالٌ ئداسة  العاملحن أو اإلاخطىعحن ئلى اخخُاس شٍش

طمُم وجىـُز البرامج أو أي أوشطت مإظعُت ألاوشطت وج

ض وحمع الخبرعاث(.   أخشي )مثل الخعٍض

جم حعلُط الػىء على عذد مً اإلاىاكف في العُاظت 

مثل عىذ  –والتي جذعى بشيل خاص ئلى جلُُم للمخاطش 

اللُام بيشاط أو عىذ ؤلابالغ عً مخاوؾ بشأن مشاحع 

شطي. ومع رلً 
ُ

ال ٌعني أخذ العاملحن أو الخـخِش الش

َزا أهه ًجب دساظت اإلاخاطش ؿدعب في جلً ألاوكاث. 

جب مشاحعت مخاطش الحماًت بشيل مىخغم على واؿت  ٍو

اث.   اإلاعخٍى

 

جب أن هخزهش أهه بالشػم مً أهىا هـىش ػالًبا في معاةل  ٍو

الحماًت عىذما ًلىم أخذ البالؼحن باظاءة معاملت طـل، 

مً اإلامىً أًًػا أن ًىىن ألاطـاٌ َم مشجىبى ؤلاظاءة. 

زا ًدذر عادة عىذما ًىىن أخذ ألاطـاٌ في مىكف  َو

ظلطت أو جأزحر )على ظبُل اإلاثاٌ ألن الطـل أهبر في العً 

عاء معاملخه ًيخمي ألخذ الجماعاث 
ُ
أو ألن الطـل الزي ح

شاس ئلى َزٍ الحاالث في الؼالب على أنها  اإلاهمشت( َو

 . 'بلطجت'

 

في َزٍ الحاالث، في الىكذ الزي ًلضم ؿُه اجخار ئحشاء 

عاء ئلُه، ؿمً اإلاهم أًًػا أن هخزهش أن الجاوي 
ُ
لذعم اإلا

ث بما ًخذم أًًػا طـل وبالخالي ًجب أن جىىن الخذخال 

مطلحت هال الطـلحن مً خُث هُـُت جلذًم الذعم 

للطـل اإلاعخذي علُه وهىع الاظخجابت الالصمت للطـل 

عخذي. 
ُ
 اإلا

 
 

  جىىبٞ ظُاظت الحماًت ِلى ١ا٘ت الّاملين مْ مإظعت جيري دي صوم

 مْ اإلاإظعت، ٘هزا ٌّني/أو لفالحها. وباإلاىا٘ٝت ِلى الّمل لفالح

 أخ٣ام وؼشوه ظُاظت الحماًت ٠ؽشه للّمل.لمًىا أهه جم ٜبى٥ 

  ين ين واإلاخىِى ْ ظمُْ الّاملين )بما في رل٤ لاظدؽاٍس ًجب أن ًٜى

( ولالرزام بها ٠ؽشه لّملهم 0)ملحٞ مذوهت العلىن الذاةمين( ِلى 

ّاث مدذدة  مْ مإظعت جيري دي صوم. وهزه اإلاذوهت جبين جٜى

ير اإلاٝبىلت.   للعلى٠ُاث اإلاٝبىلت ٔو

 ١ل شخق ئلا٘ت ئ ْ لى ظمُْ الّاملين باإلاإظعت، ًجب أن ًٜى

( الخاـت 0)ملحٞ مذوهت العلىن ٌؽٕل مىفب في اإلاإظعت ِلى 

لرزم بها. وهزا ًبين بأن مً ٌؽٕلىن  بمإظعت جيري دي صوم ٍو

ْ أن ًمّىا أِلى  مىاـب أِماء مجلغ ئداسة اإلاإظعت مً اإلاخٜى

 اإلاّاًير للعلٟى في اإلاإظعت. 

 ِلى ًجب ِلى ظمُْ اإلا ُْ ً ٔير الذاةمين الخٜى ين والضاةٍش دلُل خىِى

ً ػحر الذاةمحن  ( ولالرزام به ٠ؽشه 1)ملحٞ اإلاخطىعحن والضاةٍش

 الؼررا٠هم في أِما٥ مإظعت جيري دي صوم. 

  ْم مً أهه ظِخم ئِذاد خلٝاث جىظُه بخفىؿ العُاظت م وبالٔش

ب ئلافي الصم بخفىؿ اإلاعإولُاث وواظب الّىاًت )خاؿ  أي جذٍس

بأدواس مدذدة(، ًخدمل ظمُْ البالٕين معإولُت شخفُت للععي 

ْ منهم  ذ مً الخىلُذ واإلاؽىسة ئن ١ان اإلاخٜى للحفى٥ ِلى مٍض

 الُٝام به ٔير واضح ِلى أي هدى. 

  ً ين والضاةٍش ًإدي اهتهاٟ مذوهت العلٟى ودلُل اإلاخىِى

ٔير الذاةمين أو مخالٙت ظُاظت خماًت الىٙل ئلى 

خم جدذًذ حّلُٞ أو ئنهاء أ ي هُى مً أهىاُ الّمل. ٍو

، لممان ذةلى أظاط ١ل خالت ِلى خهزا ألامش ِ

ت ُ٘ما  ّاث العاٍس لالرزام بؽشوه الخُّين والدؽَش

ت ألاشخاؿ اإلاّىُين أزىاء  ُت وظٍش ًخّلٞ بخفـى

الُٝام باظشاء الخدُٝٞ الذاخلي. ئلا٘ت ئلى رل٤، بّذ 

ش ما  الُٝام بذساظت ؼاملت للحٝاةٞ هٝىم بّذ رل٤ بخٍٝش

ئرا ١ان مً الىاظب ؤلابآل ًِ الحالت ئلى هُئاث 

 ىن ِلى هدى ًخٙٞ مْ الٝاهىن بؽ٣ل ١امل. جىبُٞ الٝاه

  جش٠ض ظُاظت خماًت الىٙل ِلى لاجفا٥ باألوٙا٥

والزي ًخم أزىاء الّمل جدذ معإولُت اإلاإظعت. ومْ 

رل٤، ٜذ جىته٤ ظلى٠ُاث ألاشخاؿ الخابّين إلاإظعت 

ُم ظُاظت  جيري دي صوم خاسط بِئت الّمل مباديء ٜو

اإلاعاةل، جخم خماًت الىٙل. وفي خالت ٌهىس جل٤ 

دساظتها بّىاًت وأي ٜشاس ًخم اجخاره ًمْ مفلحت 

 .الىٙل ٠أهمُت ٜفىي 

 

  



 الخعلُم واإلاشىسة والذعم  - ب

 ًبين هزا الٝعم الجهىد التي ظِخم بزلها لذِم جىُٙز ظُاظت الحماًت. 

  ،ذ ِلى زالزت أؼهش بّذ الخُّين خال٥ ٘ررة لاخخباس، وفي مذة ال جٍض

ًجب ئسؼاد ١ا٘ت الّاملين وجىظيهيهم ُ٘ما ًخّلٞ بعُاظت خماًت 

جب أن ًخم  الىٙل ومعإولُاتهم اإلاخّلٝت بدماًت ألاوٙا٥. ٍو

ب.  ين الذاةمين في هزا الخذٍس  جممين اإلاخىِى

 ين ا ت للّاملين واإلاخىِى جب مىذ الٙـش لذاةمين للحفى٥ ِلى ٍو

ظىاء بؽ٣ل سظمي  –جدذًشاث مىخٍمت بخفىؿ خماًت ألاوٙا٥ 

ب أو ؤلاؼشاٗ أو أ٠ثر بؽ٣ل ٔير سظمي، ِلى ظبُل  مً خال٥ الخذٍس

 .  اإلاشا٥، مً خال٥ اإلاىاٜؽاث في اظخماِاث الٙٛش

  اِخماًدا ِلى وبُّت الّمل مدل الخىُٙز ودوس الّاملين والخلُٙت

ب مخخفق ئلافي والخبراث التي ًخمخّى  ن بها، ًخم جٝذًم جذٍس

اهُت وخماًت وظالمت ألاوٙا٥.   ُ٘ما ًخّلٞ ب٘ش

 لٝاءاث الخىظُه /ًجب لاخخٙاً بسجالث ل٣ا٘ت خلٝاث الخذٍسب

ت  اةمت  –اإلاىّٝذة في ملٙاث اإلاىاسد البؽٍش خ ِٝذها ٜو مْ جاٍس

 بالحمىس. 

  م مً جدمل ظمُْ البالٕين إلاعإولُت خماًت ألاوٙا٥، ال ًخّين  بالٔش

ِلى أي شخق أن ًخدمل جل٤ اإلاعإولُت بمٙشده وبذون دِم. 

 ً خدمل ممشلي البلذان الخابّين إلاإظعت جيري دي صوم واإلاذًٍش ٍو

ين الذاةمين ًخلٝىن  معإولُت لمان أن ظمُْ الّاملين واإلاخىِى

الذِم في ألادواس التي ًٝىمىن بها في خماًت ألاوٙا٥ مْ جدمل ممشلي 

 اإلاىاٗ معإولُت جىُٙز ظُاظت خماًت الىٙل. البلذان في نهاًت 

  ال٣اةً ب٣ل دولت والخابْ إلاإظعت مشهض جيعُم خماًت الطـل ٌّخبر

جيري دي صوم هى اإلافذس الشةِس ي للمؽىسة والذِم ُ٘ما ًخّلٞ 

بمخاٗو خماًت الىٙل وجىُٙز ظُاظت خماًت الىٙل. وجخلٝى مشا٠ض 

ين خماًت الىٙل جيعُٞ خماًت الىٙل بذوسها الذِم مً اظدؽاٍس

 ؤلاٜلُمُين واظدؽاسي ئداسة اإلاخاوش في لىصان. 

  ،في خالت ولب اإلاؽىسة أو الذِم بخفىؿ خماًت الىٙل

ذ ًخم ُ٘ه الععي  ًجب أخز ألامش ِلى مدمل الجذ. وفي أي ٜو

للحفى٥ ِلى مؽىسة أو دِم، ًجب أن ٌّخبر رل٤ داللت ِلى 

ت.   أن أخذ ألاشخاؿ ًٙخٝذ للٝذسة أو اإلاّ٘ش

 ْلفالح جيري دي صوم في خىادر /في خالت اؼرراٟ الّاملين م

 –ظىاء بفٙتهم ٠مىلُى جدُٝٞ أو ٠ؽهىد  –خماًت الىٙل 

ذ ٌؽمل رل٤ ئؼشاٗ أو  ًجب جٝذًم الذِم اإلاىاظب. ٜو

ذ مً الخىظيهاث بؽأن ؤلابآل  اظدؽاساث ئلاُ٘ت. )جم ر٠ش مٍض

ا بّذ ًِ خاالث اإلاخاٗو وخىادر خماًت الىٙل وئداساتها ُ٘م

 في هزه العُاظت وؤلاظشاءاث(. 

 

 وشش الىعي  ج ــ

ًبين هزا الٝعم ٠ُُٙت وؽش الىعي ُ٘ما ًخق ظُاظت خماًت 

 الىٙل. 

 ُت ١ا٘ت ين الذاةمين و٠زل٤  ًجب جِى الّاملين واإلاخىِى

الؽش١اء واإلاجخمّاث وألاظش وألاوٙا٥ وألاوشاٗ اإلاّىُت ألاخشي 

لفالح مإظعت جيري دي صوم بعُاظت /و١ا٘ت الّاملين مْ

جب الُٝام بزل٤  . ٍو خماًت الىٙل و٠ُُٙت ؤلابآل ًِ اإلاخاٗو

ٝت بعُىت بالىٍش ئلى  م٢ً الُٝام بها بىٍش بىٛش مىاظبت ٍو

 العُاٛ. 

  بما في رل٤  –ًجب جشظمت وسخت مً ظُاظت خماًت الىٙل

ا للعُا –الخّذًالث اإلادلُت  ًٝ ٛ، وئجاختها باللٕاث اإلادلُت. وو٘

ذ  ت مً الفُٖ اإلاىاظبت ٜو ًجب جٝذًم جل٤ اليسخت في مجمِى

 جخممً جل٤ الفُٖ ملفٝاث أو ٠خِباث جخممً ـىًسا. 

  ُت ألاوٙا٥ بالعُاظت ٝت جِى ًجب ئًالء اهخمام خاؿ بىٍش

والىٛش التي ًم٢ً أن حعاِذهم ِلى الحٙاً ِلى أهٙعهم 

ذ ٌؽمل رل٤ ئِذاد وسخت ـذًٝت للىٙل مً  آمىين. ٜو

 ت مْ ألاوٙا٥. العُاظ

ا د ــ 
ً
 الخعُحن ألاهثر أمى

لفالح مإظعت جيري /ًش٠ض هزا الٝعم ِلى ٠ُُٙت اهخٝاء الّاملين مْ

الًبا ما ٌعتهذٗ ألا٘شاد الّاصمين  ين(. ٔو دي صوم )الّاملين واإلاخىِى

ى٥ ئلى ألاوٙا٥.  ِلى ئًزاء ألاوٙا٥ اإلاإظعاث خُض ًم٢نهم الـى

م مً أهه ال جىظذ ِملُت  %، ٘ان وظىد 011حُّين آمىت بيعبت وبالٔش

ِملُاث حُّين ـاسمت، ظخٝل اخخمالُت حُّين شخق ٔير مىاظب 

 للّمل مْ ألاوٙا٥ ِلى هدى ٠بير.

  ش معخىي حّخبر ئظشاءاث الخُّين ألا٠ثر أمًىا ؼب٢ت ظالمت ج٘ى

مً لمان الُٝام باظشاء اإلاداوالث اإلاىاظبت لممان أن ِملُاث 

ً ٜذ ٌؽ٣لىن خىًشا، ٘ٙدق الخُّين جدذد ألاشخاؿ الزً

 واخذ ال ٢ًٙي. 

  ًجب أن ج٣ىن ١ا٘ت ئظشاءاث الخُّين ٜاةمت ِلى جدلُل ُمٙفل

ُت ومعخىي لاجفا٥ مْ ألاوٙا٥.  ُٙت أو مهمت جىِى ل٣ل ٌو

وحؽمل ئظشاءاث الخُّين ألا٠ثر أمًىا ِملُت ما ٜبل لاهخٝاء 

ملُاث ما بّذ لاهخٝاء لممان وظىد ال ملُت لاهخٝاء ِو ّذًذ ِو

كاةمت الخعُحن ألاهثر  – 3مً المماهاث اإلام٢ىت. اهٍش ملحٞ 

ا 
ً
 للحفى٥ ِلى الخىظيهاث اإلاٙفلت. أمى

  ال ًجىص البذء في الّمل ختى ًخم اجباُ ظمُْ ِملُاث الخُّين

ألا٠ثر أمًىا وئهجاص ٘دىؿ الخلُٙت واإلاؽىسة الخاـت بعُاظت 

م به أهه في
َّ
عل

ُ
بّن الحاالث  خماًت الىٙل. ومْ رل٤، ٘مً اإلا

لت أو ألظباب  لاظخصىاةُت ٜذ ٣ًىن هىاٟ جأخير إلاذة وٍى

ذ ٜفير. وفي  حؽُٕلُت ٜذ ٣ًىن مً الالصم بذء الّمل خال٥ ٜو

هزه الحاالث، ًجب ولْ جذابير ئلاُ٘ت ل٣ي ج٣ىن مإظعت 

جيري دي صوم ِلى زٝت بخٝلُل اإلاخاوش التي ٜذ ًخّشك لها 

ير ئ ؼشاٗ ئلافي ولمان ِذم ألاوٙا٥. ِلى ظبُل اإلاشا٥، ج٘ى

 ِمل الّاملين اإلاّىُين بمٙشدهم. 

  ،ًجب أًًما لاخخٙاً بسجالث مماسظاث الخُّين ألا٠ثر أمًىا

ت. ًجب لاخخٙاً بهزه  مشل اإلاشاظْ، في ملٙاث اإلاىاسد البؽٍش

ا لٝىاِذ خماًت البُاهاث اإلاىبٝت.  ًٝ  اإلاّلىماث وئجال٘ها ٘و

 

 ــ مشهض جيعُم خماًت الطـل ٌ

ًبين هزا الٝعم الرزام ١ل م٢خب ٜىشي بررؼُذ شخق 

 ًمشل مش٠ض جيعُٞ خماًت الىٙل. 

ير هٝىت اجفا٥ وجٝذًم اإلاؽىسة  دوس هزا الصخق هى ج٘ى

ت لخىُٙز ظُاظاث خماًت  والذِم واإلاعاِذة للٙٛش الٝىٍش

الىٙل. وفي لىصان، ٌّخبر اظدؽاسي ئداسة اإلاخاوش أًًما مش٠ض 

 جيعُٞ خماًت الىٙل. 

الىاخُت اإلاشالُت، ًجب ئظىاد دوس مش٠ض الخيعُٞ ئلى  ومً

ت خماًت اًت الىٙل. ومْ رل٤ ًم٢ً /شخق ًخمخْ بمّ٘ش ٜو

 .ٞ ئظىاد الذوس ئلى أي شخق ًخمخْ بااللرزام واخررام الٍٙش

 مشهض جيعُم خماًت الطـل.  -اهٍش ملحٞ 

يبغي أن هذٟس بأن مش٠ض جيعُٞ خماًت الىٙل ال ًخدمل  ٍو

الىٙل وخذه ٘هزه اإلاعإولُت ًخدملها معإولُت خماًت 

خدمل ممشل اإلاإظعت ب٣ل بلذ اإلاعإولُت النهاةُت  الجمُْ. ٍو

ت في  ًِ ألاوٙا٥ في الذولت. وباليعبت للجماِاث اإلاخىِى

عشا، ٘هم ًخٝاظمىن اإلاعإولُت مْ ٜعم "ِالٜاث  ظَى

ين"  باإلاٝش الشةِس ي. 5اإلاخىِى

 الششواء وــ 

ًىضح هزا الٝعم ٠ُُٙت الّمل مْ الؽش١اء مً أظل 

ضو جىُٙز ظُاظت خماًت الىٙل. وفي خالت وظىد أي  حٍّض

ؼ٤ بخفىؿ ٠ُُٙت جىُٙز ظُاظت خماًت الىٙل ِلى 

أ٘مل وظه مْ الؽش١اء، ًجب اظدؽاسة اظدؽاسي خماًت 

 الىٙل ؤلاٜلُمي أو اظدؽاسي ئداسة اإلاخاوش في لىصان. 

 ً ،جب ئًالء اهخمام بمالةمت ِىذ اخخُاس الؽش١اء

٤ اإلادخمل للّمل مْ ألاوٙا٥ وسجل ِمله مْ  الؽٍش

بما في رل٤ الخدٝٞ مً وظىد ظُاظت  –ألاوٙا٥ 

وئظشاءاث خماًت الىٙل الخاـت بهم )والتي ٜذ 

 ٌؽيرون ئليها ٠عُاظت خماًت الىٙل الخاـت بهم(. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5

عشا ين في ظَى  جيعُٞ اإلاخىِى



 

 

  في ظمُْ ِالٜاث الؽشا٠ت، ًجب ئًالء اهخمام ٠بير باإلاعاةل

اإلاخّلٝت بدماًت الىٙل. و٠مماسظت ظُذة، ًجب جممين 

ٝىد  مشظْ خاؿ لخذابير خماًت الىٙل في اجٙاٜاث ِو

 الؽشا٠ت. 

  ت ليؽش الىعي بالحاظت لىظىد حّخبر الؽشا١اث ٘ـش

ظُاظاث مإظعُت خاـت بدماًت الىٙل. وبالخالي، ًجب 

١ا٘ت الؽش١اء وجىظيههم ودِمهم في أي أمىس جخّلٞ  جذٍسب

بعُاظت خماًت مإظعت جيري دي صوم وبؽ٣ل خاؿ 

م٢ً  الخأ٠ُذ ِلى معإولُاث الؽش١اء في خماًت ألاوٙا٥. ٍو

باث في الذولت، ورل٤  جدذًذ وبُّت هزه الخىظيهاث والخذٍس

 .٤ ا لىىاٛ ِمل الؽٍش ًٝ  ٘و

  ٤ الشةِس ي )بمّنى ئرا ١اهذ مإظعت جيري دي صوم هي الؽٍش

أن جيري دي صوم ظ٣ُىن لها ظُىشة أ٠بر ِلى ؼشوه 

الّٝذ( وبالخالي ًجب ؤلاؼاسة في الّٝذ ئلى لالرزام بالحٙاً 

ِلى ظالمت ألاوٙا٥ وظُاظت خماًت ألاوٙا٥ الخاـت بىا. 

٤ الشةِس ي، ًجب  وفي خالت لم ج٢ً جيري دي صوم هي الؽٍش

ٙاُٜت. وفي ٠ال ئظشاء مداوالث لخممين الحماًت في لاج

الحالخين، ًجب جٝذًم وسخت مً ظُاظت خماًت الىٙل ئلى 

اث.   الؽش١اء وجٝذًم اإلاؽىسة لهم بخفىؿ اإلادخٍى

  ًجب أًًما الععي لّٝذ ؼشا١اث تهذٗ ئلى دِىة الح٣ىماث

ئلى ئِذاد مّاًير للحماًت مْ جٝذًم الذِم للمىاسد والخبراث 

 الالصمت لخىُٙز هزه اإلاّاًير.

  وظىد مخاٗو بؽأن خماًت الىٙل ُ٘ما ًخّلٞ وفي خالت

٤، ئلا٘ت ئلى دساظت ما ئرا ١ان ألامش ًدخاط ئلى  بأي ؼٍش

ؤلابآل بخل٤ اإلاخاٗو ئلى العلىاث اإلاىاظبت، ًجب أًًما أن 

ل والذِم.   هذسط حّلُٞ الؽشا٠ت و/أو سحب الخمٍى

وال ٌّني ؤلابآل ًِ مخاٗو خاـت بدماًت الىٙل ُ٘ما ًخّلٞ 

بأخذ الؽش١اء بأهه ًجب ئنهاء الؽشا٠ت بؽ٣ل جلٝاتي. ٘الٝشاس 

٤  ًمْ فيباظخمشاس الؽشا٠ت ًجب أن  خباس سد ّ٘ل الؽٍش  لِا

 

ت إلافلحت الىٙل والرزامه  ٚ مشل ئِىاء ألاولٍى بمّالجت اإلاٜى

ٚ والععي للحفى٥ ِلى  ولاظخجابت للمؽىسة بؽأن ئداسة اإلاٜى

ب والخىظُه.   الذِم مً خال٥ الخذٍس

 

ً ػحر الذاةمحن صــ  اإلاخطىعحن والضاةٍش

ًبين هزا الٝعم معاةل الحماًت اإلاخّلٝت باألهىاُ اإلاخخلٙت 

ين ٔير الذاةمين الذاِمين ألوؽىت مإظعت جيري دي صوم أو  للمخىِى

ت.  ىٍش  صواس البرامج واإلا٣اجب الُٝ

  اسة اإلاؽشوِاث بّذ الحفى٥ ِلى ئرن ًدٞ للضواس الشظمُين ٍص

ذ ٣ًىن الضواس ٔير  ذ مً مإظعت جيري دي صوم. ٜو ـٍش

ُين، ِلى ظبُل اإلاشا٥، والذ أخذ ألاوٙا٥ أو أخذ مّاٗس الشظم

ممشل اإلاإظعت باخذي الذو٥ أو أخذ الّاملين بالبرامج بذون 

ذ سظمي مً اإلاإظعت.   الحفى٥ ِلى جفٍش

  ٔير الذاةمين ً ين والضاةٍش ًجب أن ٣ًىن ظمُْ اإلاخىِى

ير الشظمُين ِلى وعي بمباديء مإظعت جيري دي  الشظمُين ٔو

ً ػحر الذاةمحن دلُل اإلاصوم  ( 1)ملحٞ خطىعحن والضاةٍش

اسة. همها، واإلاىا٘ٝت ِلى ؼشووه وأخ٣امه ٜبل ئظشاء الٍض  ٘و

  ين ٔير ل الّاملين معإولُت لمان أن الضواس واإلاخىِى ًخدمَّ

الذاةمين ٜذ جم اوالِهم ِلى هدى صحُذ وؤلاؼشاٗ ِليهم 

ُْ ِلى دلُل  امىا بالخٜى اسة ٜو وىا٥ مذة ألاوؽىت أو الٍض

ً ٔير الذاةمين )ملحٞ اإلا ين والضاةٍش  (. 1خىِى

  ُْين والضواس ٔير الذاةمين في ظم ًجب اـىداب اإلاخىِى

اث وال ًجىص بأي خا٥ مً ألاخىا٥ جش٠هم مْ ألاوٙا٥ مالم  ألاٜو

ج٢ً هىاٟ أظباب واضحت للُٝام بزل٤ )مخاح ٘ٝي للضواس 

ذ مً ممشل الذولت  الشظمُين أو في خالت الحفى٥ ِلى ئرن ـٍش

خّين مىذ هزه ألارون ٘ٝي في خاالث هادسة بّذ  ا(. ٍو ًٝ معب

خفى٥ ممشل الذولت ِلى مىا٘ٝت مً اإلاٝش الشةِس ي في لىصان. 

ٜبل مىذ ؤلارن، ًجب أن ًخأ٠ذ ممشل الذولت مً أن الضاةش ال 

 ًمشل خىًشا ِلى ألاوٙا٥.

 .ؤلاعالم والاجطاالث 1-2 
 

 اإلاىاد ؤلاعالمُت - أ

المُت ًبين هزا الٝعم ؤلاظشاءاث جب اظدؽاسة ٜعم 6الالصمت لممان أن الحماًت جم جممُنها في ألاوؽىت ؤلِا . ٍو

الم.   لاجفاالث في لىصان للحفى٥ ِلى جىظيهاث خاـت بما في رل٤ ٠ُُٙت الّمل مْ الصحُٙين وؤلِا

 

 الخاضت باظخخذام الطىس مً حاهب جحري دي صوم وهي:  ًجب مشاعاة اللىاعذ ألاخالكُت العشش

 

 ظُاظت خماًت الىٙل وئظشاءاتها. اخترام  -0

شلت  ظالمت الطـلالخأ٠ذ مً أن  -1 ُِ لً ج٢ً 

المُين بيؽش ـىس إلانز٥  للمخاوش ئن ٜام أخذ ؤلِا

 الىٙل أو مجخمّه أو بُئخه. 

أخذ الّاملين بمإظعت  ًىىن ؤلاعالمي بصحبتأن  -2

ش )مٝىْ ُ٘ذًى،  جيري دي صوم أزىاء ئِذاد الخٍٝش

 ـىسة، ئلخ(. 

مً الىٙل والصخق اإلاعإو٥ الحطٌى على ئرن  -3

خىاء به أو بها.  7ًِ لِا

شيل ػحر مىاظب الخأ٠ذ مً ِذم ئٌهاس الىٙل بأي  -4

 )دالالث ظيعُت، ئلخ(. 

ً جماًما أو ًشجذون ِذم الخٝاه ـىس ألوٙا٥  -5 عاٍس

أو وؽشها. وال ًجىص اظخخذام ـىس  مالبغ ػحر الةلت

 ألاوٙا٥ لاظخٕاللُت أو اإلاهُىت. 

ررم داةًما ٠شامت ألاوٙا٥. ال جز٠ش ألاوٙا٥ ِلى أنهم اخ -6

ٍهش ـىس ضحاًا 
ُ
جب أن ج )لُّٚ أو ًاتغ، ئلخ(. ٍو

لى هدى ممازل، ٘ان  ٝت ئًجابُت. ِو ألاوٙا٥ بىٍش

الٝفق الخاـت باألوٙا٥ ًجب أن تهذٗ ئلى ِذم 

ر٠ش الجىاهب العلبُت ٘دعب في خُاة ألاوٙا٥ ول٢ً 

 
ً

 مً ئزاسة اإلاؽاِش أن جز٠ش أًًما هٝاه الٝىة بذال

 بخجشبت الىٙل.

الخٝاه الفىس أو حسجُل مٝاوْ الُٙذًى مخدَٙ  -7

. ومً لالظخخذام اإلانهي على هدى ضاسمِلُه 

ً بـ  ين والضاةٍش اإلاعخدعً أن ًٝىم الّاملين واإلاخىِى

ؤلاعجاب" و"مؽاس٠ت" الفىس اإلايؽىس ِلى مىاْٜ “

جيري دي صوم الشظمُت ومىاْٜ الخىاـل لاظخماعي 

ٝت ٘ان الفىس اإلاّخمذة ) (. وبهزه الىٍش مشل الِٙعبٟى

ا ظِخم وؽشها ِلى هىاٛ أوظْ ِلى مىاْٜ  ًُ سظم

الخىاـل لاظخماعي الصخفُت. وال ًجىص وؽش أو 

جدمُل الفىس ٔير الشظمُت ِلى الفٙداث 

 الصخفُت. 

ِلى ؤلاوالٛ ٜذ  معلىماثِذم ر٠ش، في اإلالٙاث، أي  -8

خذاء للخىش  )اللٝب،  حّشك الىٙل ضحُت لِا

ىذ  ُت أو الّىىان الٙشعي، ئلخ(. ِو البُاهاث الٜٙى

جىصَْ ـىس أو ٜفق أو خال٘ه، ًجب مسح /وؽش

ُت )أي أهه ًجب  البُاهاث الصخفُت لممان الخفـى

ً وئن لضم ألامش ًجب أًًما  ِذم ر٠ش ألاظماء والّىاٍو

ُٙت أخشي مشل اظم اإلاذسظت(.   ِذم ر٠ش ظماث حٍّش

لالظخخذام العام اخت ًجب اظخخذام الفىس اإلاخ -01

٘دعب )التي جم الخفذًٞ ِليها والخدٝٞ مً صحتها 

مً ظاهب معإو٥ الذولت الشظمي والصخق اإلاعإو٥ 

  ًِ الخىاـل البفشي(. 
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ٞ لاجفاالث    http://www.tdh.ch/en/documents/visual-guidelinesاهٍش ؤلاسؼاداث ألاخالُٜت الّؽش لٍٙش
7
المُت. في خا٥ ١ان الىا  ْ اإلاخاوش في الؽب٢ت الذاخلُت إلاإظعت جيري دي صوم: همىرط اإلاىا٘ٝت ِلى ألاوؽىت ؤلِا ً ِلى الٝش اهٍش ٜعم "اإلاىاسد": مٜى ُْ هُابت ًِ الىالذًً والىٙل في خمىسهم وبُان أهلذًً وألاوٙا٥ ٔير ٜادٍس ين بؽشح مدخىٍاث همىرط اإلاىا٘ٝت والخٜى  ه ٜذ جم الحفى٥ ِلى اإلاىا٘ٝت الؽٙهُت.اءة وال٢خابت، ًٝىم أخذ الّاملين أو اإلاخىِى



 

 

 هترهذالحماًت والعالمت على الا  - ب

جىظذ لذي مإظعت جيري دي صوم ظُاظاتها الخاـت وئسؼاداث جىظيهُت 

والخ٢ىىلىظُا  8الخىاـل لاظخماعيمىٙفلت بؽأن اظخخذام وظاةل 

ذ مً الخٙاـُل(.  )اهٍش ٜعم اإلاشاظْ إلاىالّت اإلاٍض

  ًجب أن ًخأ٠ذ ممشل الذولت مً جٝذًم الخىظيهاث ال٣اُ٘ت

ين الذاةمين بؽأن اظخخذام الخ٢ىىلىظُا بما في  للّاملين واإلاخىِى

 رل٤ لاهررهذ والهىاجٚ الىٝالت ووظاةل الخىاـل لاظخماعي. 

  جشبُذ مششحاث وبشامج الحٍش لممان ِذم جدمُل اإلاىاْٜ ًجب

م٢ً الحفى٥ ِلى جىظيهاث ئلاُ٘ت بهزا /ٔير اإلاىاظبت اإلاهُىت. ٍو

الؽأن مً ٜعم ج٢ىىلىظُا اإلاّلىماث في لىصان ول٢ً بؽ٣ل ِام 

ًجب خٍش اإلاىاْٜ التي جشوط لالِخذاء لذ ألاوٙا٥ أو التي جدخىي 

 ِلى ـىس ومّلىماث لاسة لألوٙا٥. 

 ىب ٘يها، /في خالت جلٝي أي مىاد مهُىت أو سظاةل دسدؼت ٔير مٔش

ًجب ؤلابآل ِنها ئلى مش٠ض جيعُٞ خماًت الىٙل الزي ًٝىم بابآل 

الى١الت التي حّمل في جدعين ظالمت لاهررهذ. في خالت ِذم وظىد 

ش وجٝذًم ألخذ الى١االث  خي ظاخً ووني، ًجب ئِذاد جٍٝش

ت الّمل ال ّاإلاُت لا٘ررالُت الذولُت مشل ٜ٘ش

http://www.virtualglobaltaskforce.com  أو اظدؽاسي خماًت

 الىٙل ؤلاٜلُمي أو اظدؽاسي ئداسة اإلاخاوش في لىصان. 

  ً ين الذاةمين بابآل اإلاذًٍش ًجب أن ًٝىم الّاملين واإلاخىِى

 الخىُٙزًين باظخالم أي مىاد ظاسخت أو جدمُلها دون ٜفذ.

  مىاد ظاسخت مشل اظخخذام ألاوٙا٥ في في خالت جلٝي أو جدمُل

ئهخاط اإلاىاد ؤلاباخُت دون ٜفذ وجم ئبآل هُئاث جىبُٞ الٝاهىن، 

مت  ّخبر هٝل الفىس ظٍش ًجب ِذم ئسظا٥ اإلاىاد مْ ؤلاخالت. َو

جب الععي للحفى٥ ِلى جىظيهاث مً  بمىظب الٝاهىن الذولي. ٍو

س هُئت جىبُٞ الٝاهىن ورل٤ بخفىؿ ٠ُُٙت جشجِب هٝل الفى 

  بؽ٣ل صحُذ.

 

 اإلاعلىماث والاجطاالث والخىىىلىحُا  ج ــ

ًىظذ لذي مإظعت جيري دي صوم ٜىاِذ ج٢ىىلىظُا اإلاّلىماث الخاـت 

بها واإلاخّلٝت باظخخذام الحىاظب آلالُت والىظاةل الخ٢ىىلىظُت 

ذ مً الخٙاـُل(.   ألاخشي )اهٍش ٜعم اإلاشاظْ لالواُل ِلى مٍض

  شاك الّمل ٘دعب ير مّذاث ج٢ىىلىظُا اإلاّلىماث أٔل ًخم ج٘ى

خمْ اظخخذامها لعُاظت الحماًت.   ٍو

  شاك عمذ باظخخذام الحىاظب آلالُت ومىاسد الخ٢ىىلىظُا أٔل ٌُ

ٙين مً مماسظت  خاـت بؽشه أال ٌُّٞ هزا لاظخخذام اإلاٌى

ىسة مإظعت جيري دي  أوؽىتهم اإلاهىُت وأال ًمش رل٤ بعمّت ـو

 صوم. 

  ُت الّاملين ئال أن هزا ألامش ٔير م مً اخررام خفـى بالٔش

ت ِلى هدى  مممىن. ئلا٘ت لزل٤، ٜذ ًمىذ مذًش اإلاىاسد البؽٍش

٣ىن هزا ألامش،  ى٥ ئلى اإلالٙاث الخاـت. ٍو اظخصىاتي خٞ الـى

ِلى ظبُل اإلاشا٥، في خالت وظىد ؼ٤ بأن أخذ مّذاث 

ى٥ ئل ى مىاد ئباخُت ج٢ىىلىظُا اإلاّلىماث ًخم اظخخذامها للـى

 . ا إلاذوهت العلٟى
ً
عخخذم ٘يها ألاوٙا٥ مما ٌؽ٣ل اهتها١ ٌُ 

  ْٜدٍش ِلى هدى ـاسم لاظخخذام الىىعي ٔير اإلانهي للمىا ًُ

لال٢ررووي الماسة بعمّت مإظعت جيري دي صوم )بما ٌؽ٣ل 

ّخبر مبرًسا للٙفل الٙىسي.  ا لعُاظت خماًت الىٙل( َو
ً
اهتها١

جب ؤلابآل ِلى الٙىس  ى٥ ئلى أي بُاهاث لاسة ِلى ٍو ًِ الـى

ً الخىُٙزًين لخجىب أي ظىء ٘هم.   هدى ٔير مٝفىد ئلى اإلاذًٍش

 

 .جطمُم البرهامج وجىـُزٍ 1-3 
 

ًجب أن ج٢ٙش البرامج و١ا٘ت أهىاُ ؤلاظشاءاث في ظمُْ ٜىاِاث اإلاإظعت، ولِغ بشامج خماًت الىٙل ٘دعب، ئلى 

ذم اِخباس الحماًت ٠يؽاه مىٙفل ول٢ً ًجب اِخباسها مىلُى  اث وفي ظمُْ ألاوؽىت، ِو الحماًت في ١ا٘ت ألاٜو

ما٥. وجىظذ ٜاةمت جُُٝم مخاوش مىٙفلت إلاعاِذة  الٙٛش في الذو٥ لخُُٝم مخىلباث الحماًت في ًخخلل ظمُْ ألِا

 البرامج. 

 

  ًًجب الىٍش ئلى الحماًت في ١ل مشخلت بذًءا م

جب مشاظّتها بؽ٣ل /جفمُم اإلاؽشوُ البرهامج ٍو

 مىخٍم ٠جضء مً مخابّت جىُٙز اإلاؽشوُ. 

  ئلا٘ت ئلى جفمُم البرامج، ِىذ الُٝام بدىُٙز

ت(  ت أو ٔير جشبٍى مشل  –أوؽىت مدذدة )جشبٍى

اإلاؽاوساث مْ ألاوٙا٥ أو بشهامج ألاوؽىت الفُُٙت 

ًجب ئظشاء جُُٝم مخاوش لخدذًذ أي مخاوش  –

جب  مدخملت وولْ خىت لخٝلُل هزه اإلاخاوش. ٍو

همىرج ضُؼت جلُُم اإلاخاطش اظخخذام "

جب لاخخٙاً بيسخ مً  01"لألوشطت اإلاخاح؛ ٍو

 جُُٝماث اإلاخاوش في ملٚ.

  ق الخُُٝم أهه جىظذ
ُ
الّذًذ مً اإلاخاوش ئرا خل

التي ال ًم٢ً جٝلُلها ئلى معخىي مٝبى٥، ًجب ِذم 

 الؽشوُ في اليؽاه.

  وئن لضم ألامش، ًجب جٝذًم جىظيهاث ئلاُ٘ت

ين والؽش١اء وألاوٙا٥  للّاملين واإلاخىِى

اء بشوح ظُاظت  واإلاجخمّاث مً أظل لمان ال٘ى

الحماًت في أوؽىت أو بشامج مُّىت، ِلى ظبُل 

ي المىء ِلى مخاوش أو مخاٗو اإلاشا٥؛ لدعلُ

 مدذدة. 

 

  ٜبل الؽشوُ في ألاوؽىت، ًجب الحفى٥ ِلى ئرن

 – ٠2خابي مً الىالذًً والىٙل، اهٍش ملحٞ 

جىص اظخخذام هزا همىرج مىاؿلت الىالذ . ٍو

الىمىرط للحفى٥ ِلى مىا٘ٝت أولُاء ألامىس، ِلى 

ت  ظبُل اإلاشا٥، ئرا ١ان ألاوٙا٥ في مإظعاث جشبٍى

ألاوٙا٥ ال ًجُذون /وئرا ١ان الىالذًًداخلُت. 

ين  الٝشاءة وال٢خابت، ًٝىم أخذ الّاملين أو اإلاخىِى

ُْ هُابت ِنهم ورل٤ في خمىسهم  الذاةمين بالخٜى

 واإلاا جمذ مىاٜؽت مدخىي الىمىرط. 

  ًًين الز ًجب ؤلاؼشاٗ ِلى الّاملين واإلاخىِى

ت  ٌّملىن مْ ألاوٙا٥ بؽ٣ل مىخٍم ومىدهم الٙـش

 –في مىاٜؽاث بخفىؿ معاةل الحماًت للمؽاس٠ت 

ِلى ظبُل اإلاشا٥ في اظخماِاث أو مىاٜؽاث ٔير 

 سظمُت أو مً خال٥ دساظاث الحالت. 

  ًجب مشاظّت الحماًت بؽ٣ل مىخٍم وىا٥ ٘ررة

جىُٙز ألاوؽىت وفي نهاًتها وبالخالي ًم٢ً ئدخا٥ 

الذسوط اإلاعخٙادة في ألاوؽىت اإلاعخٝبلُت أو ئظشاء 

صمت ِلى البرامج ٜبل بذاًتها. ِلى الخّذًالث الال 

ظبُل اإلاشا٥، أزىاء بشهامج ألاوؽىت الفُُٙت، ٜذ 

٣ًىن مً اإلاُٙذ في نهاًت ١ل ًىم جممين مشاظّت 

 للحماًت أزىاء اظخماِاث بُان اإلاّلىماث. 

  ؤلاسشاداث العامت للحماًت في ًجب اظخخذام"

 اإلاخاخت. 11اإلاششوعاث وألاوشطت"
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 هٙغ اإلاشظْ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ئحشاءاث الاظخجابت  .2
  



 

 

 

لخحن مخمحزجحن ًمىً بها ئزاسة خىادر خماًت الطـل:   جىحذ طٍش

ئرا ١اهذ اإلاخاٗو مخّلٝت باِخذاء مدخمل أو ّ٘لي أو  -0

ًم٢ً  –اإلاجخمْ /مؽدبه به لذ ألاوٙا٥ مً ظاهب ألاظشة

ومّالجتها مً  ئداسة جلً الحىادر على معخىي الذولت

ظاهب مش٠ض جيعُٞ خماًت الىٙل مْ الحفى٥ ِلى الذِم 

مً ممشل الذولت واظدؽاسي خماًت الىٙل ؤلاٜلُمي بما 

ًخٙٞ أًًما مْ الٝىاهين الىوىُت والذولُت، وال جخم ئداسة 

 هزه الحاالث بمىظب هزه العُاظت. 

 

 

 

شخمل أخذ العاملحن أو مخطىع أو صاةش حئرا واهذ اإلاخاوؾ  -1

ً إلاإظعت جحري دي صوم، أو ممثل ألخذ ألاطشاؾ  أو  شٍش

مشل اإلااهدين أو أخذ اإلاىٍماث ٔير اإلاعىُت الهامت 

ؤلابالغ ًجب  –الح٣ىمُت ألاخشي أو و١االث ألامم اإلاخدذة 

عً َزٍ الحىادر ئلى ئداسة اإلالش الشةِس ي واظدشاسي 

(، اللزان ظُّمالن مْ اللجىت csp@tdh.ch)ئداسة اإلاخاطش 

هُت للمٝش الشةِس ي واظدؽاسي خماًت ألاوٙا٥ الخىظي

ؤلاٜلُمي ومش٠ض جيعُٞ الحماًت بالذولت لخدذًذ ؤلاظشاءاث 

الالصمت اإلاىاظبت. وهزا لِغ لخجىب اجخار ئظشاء ول٢ً 

لممان أن ؤلاظشاء اإلاخخز ال ٌّشك العمّت اإلاإظعُت أو 

ذ  الصخفُت للخىش ولممان جٝذًم الذِم اإلاىاظب لل٘ى

ولت خُض ئن هزه الحىادر مً الفّب اإلاىظىد ب٣ل د

 ئداستها بؽ٣ل خاؿ. 

 
 .ؤلابالغ عً اإلاخاوؾ وأخذار خماًت الطـل 2-1

 

ٌؽمل هزا الٝعم الحالت التي ًخم ٘يها ؤلابآل ًِ مخاٗو بأن ظُاظت خماًت الىٙل ال ًخم جىُٙزها أو في خالت ؤلابآل ًِ أخذ خىادر 

لضم اجخار ؤلاظشاءاث لممان خماًت الىٙل(.  خذاء ٍو  خماًت ألاوٙا٥ )أي في خالت وظىد وٙل ًخّشك لخىش لِا

 

  ش مً ِذد مً اإلافادس بما في  –سبما ًخم اظخالم مخاٗو وجٝاٍس

ين والؽش١اء وألاوٙا٥ وأ٘شاد الّاةالث  رل٤ الّاملين واإلاخىِى

جب اجخار اإلاخاٗو والبالٔاث ِلى مدمل  واإلاجخمّاث. ٍو

 الجذًت. 

  ش ظمُْ اإلاخاٗو والبالٔاث ئلى عشا، ًجب جمٍش في ظَى

ألن هزا الصخق  (cps@tdh.chاظدؽاسي ئداسة اإلاخاوش )

ٌّمل ٠مش٠ض جيعُٞ لحماًت الىٙل بلىصان. وفي الّملُاث 

ش هزه البالٔاث في اإلاٝام ألاو٥ ئلى مش٠ض  الخاسظُت، ًجب جمٍش

 جيعُٞ خماًت الىٙل. 

 مخىي للبالٔاث الزي /ًجب أن جٝىم الذو٥ باِذاد ئواس

. ًجب أن ج٣ىن هٝىت  ًدذد ٠ُُٙت ئداسة البالٔاث واإلاخاٗو

ؤلاخالت الشةِعُت هي مش٠ض جيعُٞ خماًت الىٙل. وهزا لممان 

ٝت مىهجُت ولاظخٙادة مً دسوط جىُٙز  ش بىٍش ئداسة الخٝاٍس

العُاظت. وهزا ال ٌّني أن مش٠ض جيعُٞ خماًت الىٙل ًخدمل 

ول٢ً ًجب ئؼشا٠ه في ـىاِت  –اث معإولُت اجخار ؤلاظشاء

 الٝشاس. 

  ال ًجىص أن ًٝىم الّاملين بؽ٣ل مىٙشد باجخار الٝشاساث

الخاـت بدماًت الىٙل بمّض٥ ًِ باقي اإلاعإولين. ومْ رل٤، 

مشل اإلاىاٜٚ التي تهذد خُاة ألاوٙا٥  –في خاالث اظخصىاةُت 

ين اجخار أي ئظشاء ًشوهه الصًما –  ًدٞ للّاملين أو اإلاخىِى

لحماًت ألاوٙا٥ الزًً ٌّاهىن مً خىش داهم ول٢ً ًجب 

ا إلواس ؤلابآل  ًٝ ذ مم٢ً ٘و ؤلابآل بهزا الخىش في أظُش ٜو

الخاؿ بالذولت )أي في اإلاٝام ألاو٥ إلاش٠ض جيعُٞ خماًت 

 الىٙل(. 

  ًجب جدذًذ لاجفاالث اإلادلُت مْ و١االث خماًت الىٙل

ا للمعاِذة ف ًٝ  ي ؤلاخالت ئلى هُئتوهُئاث جىبُٞ الٝاهىن ُمعب

جب لاخخٙاً ببُاهاث  خاسظُت ئن لضم ألامش لحماًت الىٙل. ٍو

ت وبؽ٣ل ّ٘ا٥.  لاجفا٥ ل٣ي جخم ؤلاخالت بعِش

  ًجب أن جخم دساظت ئخالت الىٙل لهُئت خاسظُت مً ِذمه

ا لإلواس الٝاهىوي للذولت وبما ًدٝٞ مفلحت  ًٝ للحماًت ٘و

 وسٔبت الىٙل. 

  الُٝام بأي بالٔاث، ًجب ئًالء ِىذ ئزاسة أي مخاٗو أو

ت ل٣ل مً اإلاشظْ وألاوٙا٥/البالٕين مدل لا  هخمام بالعٍش

 لهزه اإلاخاٗو أو البالٔاث. ًجب مؽاس٠ت اإلاّلىماث بؽ٣

ٞ الالصم لممان  ت ٘و ـاسم ِلى أظاط الحاظت للمّ٘ش

 الحٙاً ِلى ظالمت الىٙل وجٝذًم اإلاعاِذة اإلاىاظبت. 

 ين في خالت ئزاسة اإلاخاٗو مً ظا هب أخذ الّاملين واإلاخىِى

ين أو الؽش١اء ختى وئن ١اهذ  لذ أخذ الّاملين أو اإلاخىِى

هزه اإلاخاٗو ٔير مشبخت، بؽشه ِذم وظىد هُت خبِشت، ال ًخم 

اجخار أي ئظشاءاث ِٝابُت لذ الصخق الزي أزاس اإلاخاٗو 

ىظذ لذي جيري دي صوم  . ٍو ظُاظت ئبالغ عً أو ٜذم البآل

خم جىبُٝها والتي جم12اإلاخالـاث مً جٝذًم البالٔاث بأمان ٍو

ِىذ ؤلابآل ًِ خىادر خماًت ألاوٙا٥ أو ئزاسة مخاٗو بؽأن 

 جىُٙز ظُاظت الحماًت. 

  ًجب أن جخم ؤلاخالت ئلى و١االث خماًت ألاوٙا٥

ٝت اإلاىفىؿ ِليها )ِلى ظبُل اإلاشا٥، /اإلادلُت شوت بالىٍش
ُ

الؽ

(. وفي خالت الُٝام  ٜذ ٣ًىن هىاٟ ـُٖ مُّىت لخٝذًم البآل

ا أًًما.  ًُ ا، ًجب الخأ٠ُذ ٠خاب ًُ  باإلخالت ؼٙه

  ًجب ِلى مش٠ض جيعُٞ خماًت الىٙل لاخخٙاً بسجالث

٠خابُت مً ظمُْ البالٔاث اإلاعخلمت )ختى ولى ١ان البآل 

ْ آمً وظشي. في بّن الحاالث التي ٌّالج ٘يها  مبهًما( في مٜى

اإلاؽشوُ خماًت الىٙل وحؽ٣ل ئداسة الحالت ظضء مً /البرهامج

الخذخالث اإلاٝذمت، ٣ًىن البذًل لاخخٙاً بالسجالث مً 

جب جىلُذ هزا ألامش ِلى معخىي  ٞ اإلاؽشوُ، ٍو ظاهب ٍ٘ش

ا بمخاٗو مً الّا ًٝ ملين أو ١ل دولت. وفي خا٥ ١ان البآل مخّل

ين أو الؽش١اء أو أخذ ألاوشاٗ اإلاّىُت الهامت، ًجب  اإلاخىِى

 ئسظا٥ وسخت ٠زل٤ ئلى اظدؽاسي ئداسة اإلاخاوش بلىصان. 

  ًخم لاخخٙاً بالسجالث ال٢خابُت بؽ٣ل ظشي في ٜاِذة

خم مؽاس٠ت ِذد  البُاهاث ِلى معخىي اإلاٝش الشةِس ي. ٍو

ش وؽاه اإلاإظعت العىىي وبين  اإلاإظعاث الحاالث في جٍٝش

دِذدة.
ُ
ماء بخيري دي صوم بذون ر٠ش الحٝاةٞ اإلا   ألِا
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 .اإلاعاءلت واإلاخابعت واإلاشاحعت 2-2
 

 ٙفل هزا الٝعم ٠ُُٙت مخابّت جىُٙز ظُاظت الحماًت و٠ُُٙت مشاظّتها. ًُ 
 
 

  ًخدمل الجمُْ معإولُت لمان جىُٙز ظُاظت خماًت الىٙل

ٞ اإلاىفىؿ ِلُه في العُاظت وؤلاظشاءاث اإلابِىت في هزه  ٘و

 الىزُٝت والخّذًالث التي جخم ِليها لخىاظب الٍشوٗ اإلادلُت. 

  ن مً اإلاجلغ، اإلاعإولُت الّامت خدمل اإلاذًش الّام، بخٍٙى ٍو

خدمل أِماء مجلغ ؤلاداسة  ًِ ظُاظت خماًت الىٙل. ٍو

معإولُت جدذًذ العُاظت واإلاماسظاث الجُذة لخىُٙزها في ١ا٘ت 

خدمل  ألاوؽىت راث الفلت بىىاٛ معإولُاتهم اإلاإظعُت. ٍو

لذولت التي ممشلى الذو٥ معإولُت لمان جىُٙز العُاظت في ا

 ًمشلها ١ل منهم. 

  ١ل ِام، ًجب أن ججشي ١ل دولت )واإلاٝش الشةِس ي بلىصان( جُُٝم

خم ئظشاء الخُُٝم  راحي للحماًت وجىُٙز ظُاظت خماًت الىٙل. ٍو

باظخخذام الىمىرط اإلادذد بهذٗ معاِذة الذو٥ في مخابّت 

الخٝذم اإلادشص في الحماًت وحسجُل اإلاماسظاث الجُذة وأًًما 

 ذ مجاالث الّمل. جدذً

  ِلى أظاط الخُُٝم الزاحي، ًخم ئِذاد خىت ِمل إلاّالجت أي

 سٕشاث في جىُٙز العُاظت ولخخُٙٚ اإلاخاوش اإلادذدة. 

  ًوظِخم جيعُٞ الخُُٝمين الزاجُين وئِذاد خىي الّمل م

ظاهب اظدؽاسي ئداسة اإلاخاوش وبالخالي ًم٢ً جُُٝم اإلاّلىماث 

معخىي الحماًت في ظمُْ أهداء الىاسدة مً ١ا٘ت الذو٥ لُٝاط 

 اإلاإظعت. 

 

  ذ ظدخم مشاظّت هزه العُاظت بؽ٣ل مىخٍم خال٥ ٘ررة ال جٍض

ًِ خمعت أِىام في ١ل مشاظّت. وظدخممً هزه اإلاشاظّاث 

أًًما اإلاالخٍاث التي ًخم الحفى٥ ِليها مً الّاملين في الخاسط 

 لا٘ت ئلى ألاوشاٗباإل وئن أم٢ً آساء ألاوٙا٥ وأظشهم ورل٤ 

 اإلاّىُت اإلادلُت ألاخشي. 

  وئرا ٜامذ الذو٥ باِذاد وسخ مدلُت مً العُاظت، ًجب

جب أن حؽخمل هزه  مشاظّت هزه اليسخ بؽ٣ل مىخٍم. ٍو

ين وألاوٙا٥  اإلاشاظّاث ِلى مالخٍاث الّاملين واإلاخىِى

خّين ئظشاء  واإلاجخمّاث وألاوشاٗ اإلاّىُت اإلادلُت ألاخشي. ٍو

مؽاوساث مْ اإلاجخمّاث وألاوٙا٥ والحفى٥ ِلى مالخٍاتهم 

الم باإلظشاءاث  ُ٘ما ًخّلٞ بدىُٙز ظُاظت الحماًت مً أظل ؤلِا

 وجدعُنها. 

  ،ت في لاجداد الذولي إلاإظعت جيري دي صوم مً خال٥ الّمٍى

جخمْ هزه العُاظت وجىُٙزها للخذُٜٞ واإلاخابّت واإلاشاظّت مً 

 ظاهب لاجداد الذولي.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 اإلاشاحع
  



 

  .اإلاىاسد
خممً هزا  الٝعم جىظذ الّذًذ مً اإلاىاسد اإلاخاخت، ئلا٘ت ئلى جل٤ اإلاىاسد التي حؽملها اإلاالخٞ، لذِم الذو٥ في جىُٙز ظُاظت خماًت الىٙل. ٍو

ب صحُدت اِخباًسا مً  ت مً أخذر اإلاىاسد وأ٠ثرها ـلت. ظمُْ سوابي الٍى  . 1104ماًى  16مجمِى

 

ـاثحع   .العمل ٍش
ٙاثالتي جخممنها، ًخم اظخخذام حّلخدُٝٞ أٔشاك هزه العُاظت وؤلاظشاءاث   الّمل الخالُت:  ٍش

 ؤلاًزاء

ؽمل ؤلاًزاء البذوي والّاوٙي الىٙس ي وؤلاًزاء الجيس ي والخجاهل وؤلاهما٥ والّىٚ /ٌعخخذم هزا اإلافىلح بأوظْ مّاهُه، َو

 ولاظخٕال٥ ب٣ا٘ت أؼ٣اله. 

 مً جحري دي صوم  - أ

  دلُل جيري دي صوم  –أدواث وظاةل الخىاـل لاظخماعي

( 1101الخاؿ بؽب٣اث الخىاـل لاظخماعي )

http://www.tdh.ch/en/documents/tdh-social-media-

toolkit 

  ٜىاِذ اظخخذام ؼب٣اث الخىاـل لاظخماعي )ظُاظت

( 1101وظاةل الخىاـل لاظخماعي( )

http://www.tdh.ch/en/documents/tdh-rules-for-the-

use-of-social-networks---social-media-policy 

  ( 1103الٝىاِذ الخاـت بالفىس ) –ئسؼاداث الفىس

http://www.tdh.ch/en/documents/visual-guidlines 

  ٜعم ج٢ىىلىظُا اإلاّلىماث  –لىاةذ ج٢ىىلىظُا اإلاّلىماث

(1103 )http://box.tdh.ch/img/reglements/IT_EN.pdf 

  ً٠ً أ٠ثر أمًىا: ئسؼاداث خماًت الىٙل للصحُٙين )م

لاجداد الذولي لخيري دي صوم واةخالٗ الحٙاً ِلى ظالمت 

http://www.destination-( 1103ألاوٙا٥( )

-safeguarding-child-protector-a-wn.orh/beunkno

journalists/-for-guidance 

  ئداسة اإلاخاوش  –أدواث خذماث خماًت الىٙل ْ مٜى

 SOPs<Tools<CSPhttp://doc.tdh.ch/risks الدؽُٕلُت:

 

 

 الحـاظ على ظالمت ألاطـاٌ  اةخالؾ مً - ب

ل ئسؼاداث ؼاملت بؽأن الحماًت بؽ٣ل ِام )لِعذ بؽأن جىُٙز  ًم٢ً جنًز

بُت ومىاسد أخشي بؽأن  ظُاظت جيري دي صوم بؽ٣ل خاؿ( ومىاد جذٍس

 - 02الحماًت مً اةخالٗ الحٙاً ِلى ظالمت ألاوٙا٥

http://www.keepingchildrensafe.org.uk 

ب الّاملين  جىظذ أسبّت مً أ٘مل ميؽىساتهم التي جخممً أ٣٘اس لخذٍس

ين والؽش١اء هز٠شها ُ٘ما ًلي:  واإلاخىِى

 ًت الىٙل ٘هم خما– ( ً ( 1103دلُل اإلاِعٍش

http://www.keepingchildrensafe.org.uk/resources/understan

ding-child-safeguarding-facilitators-guide 

 ( 1103الحٙاً ِلى ظالمت ألاوٙا٥ ِلى لاهررهذ )

http://www.keepingchildrensafe.org.uk/resources/keeping-

children-safe-online-organisations 

 ( 1103مّاًير خماًت الىٙل و٠ُُٙت جىُٙزها )

http://www.keepingchildrensafe.org.uk/resources/child-

safeguarding-standards-and-how-implement-them 

  وئظشاءاتها ئِذاد ظُاظت خماًت الىٙل– ( ً  (1103دلُل اإلاِعٍش

http://www.keepingchildrensafe.org.uk/resources/developing

-child-safeguarding-policy-and-procedures-facilitators-guide 

 

 ؤلاًزاء العاطـي 
ظىاء اإلاّاملت الّاوُٙت اإلاعخمشة للىٙل مشل الدعبب في 

لت ألاظل ِلى الخىىس  ت ووٍى ذ  آزاس ٍٜى الّاوٙي للىٙل. ٜو

ير  ل لألوٙا٥ أنهم ال ُٜمت لهم ٔو ًخممً رل٤ أن جـى

ير مإهلين ئال ئرا ٜامىا بخلبُت اخخُاظاث  مدبىبين ٔو

 ًّ ٘شك  أو شخق آخش. ٠ما أن هزا ألامش ٜذ ًخممً الع

ّاث ٔير مىاظبت ِلى ألاوٙا٥ أو الدعبب في ؼّىس  جٜى

ىظذ ألاوٙا٥ بالخٗى أو أنهم في خىش بؽ٣ل معخمش.  ٍو

ؤلاًزاء الّاوٙي بيعبت في ١ا٘ت أهىاُ ئظاءة مّاملت ألاوٙا٥ 

م مً أهه ٜذ ًدذر بؽ٣ل مىٙشد.   بالٔش

 
 

 الخجاَل
اء باخخُاظاث الىٙل البذهُت و/أو  ؤلاخٙاٛ اإلاعخمش في ال٘ى

الىٙعُت ألاظاظُت مً اإلام٢ً أن ًدعبب في جذوس خىير في 

 الخىىس البذوي أو ؤلادسا١ي للىٙل. 

 
 

 ؤلاًزاء البذوي 
ٜذ ٌؽمل ؤلاًزاء البذوي المشب والشط والٝزٗ والحٛش والعمي 

ذ ًدذر  شاٛ والخىٞ أو الدعبب في أي أري بذوي للىٙل. ٜو وؤلٔا

اًت الىٙل  ؤلاًزاء البذوي ِىذ ُٜام أخذ الىالذًً أو الٝاةم بِش

اًخه أو  بالخٍاهش بأِشاك اِخال٥ صحت الىٙل الزي ًٝىم بِش

 ِمًذا.  الدعبب في رل٤

 
 ؤلاًزاء الجيس ي  

ٌؽخمل ؤلاًزاء الجيس ي ِلى ئظباس الىٙل أو ئٔىاؤه باإلاؽاس٠ت في 

أوؽىت ظيعُت ظىاء ١ان الىٙل ِلى دساًت بما ًخم أم ال أو ختى وئن 

ذ جخممً جل٤ ألاوؽىت لاجفا٥ البذوي بما في  وا٘ٞ ِلى رل٤. ٜو

خفاب ( وألاّ٘ا٥ ٔير رل٤ ألاّ٘ا٥ لاخرراُٜت )ِلى ظبُل اإلاشا٥ لٔا

لاخرراُٜت. وسبما حؽمل أًًما ألاوؽىت التي ال حؽخمل ِلى اجفا٥ 

مشل ئؼشاٟ ألاوٙا٥ في الىٍش ئلى اإلاىاد ؤلاباخُت أو في ئهخاظها أو 

مؽاهذة ألاوؽىت الجيعُت أو حصجُْ ألاوٙا٥ ِلى الخفٗش بىٛش 

 ظيعُت ٔير مىاظبت. 
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ماء اإلاإظعين لالةخالٗ.  لاجداد الذولي لخيري دي صوم هى ِمى ٘اِل في اةخالٗ خماًت الىٙل وأخذ ألِا

http://www.destination-unknown.orh/be-a-protector-child-safeguarding-guidance-for-journalists/
http://www.destination-unknown.orh/be-a-protector-child-safeguarding-guidance-for-journalists/
http://www.destination-unknown.orh/be-a-protector-child-safeguarding-guidance-for-journalists/
http://www.destination-unknown.orh/be-a-protector-child-safeguarding-guidance-for-journalists/
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 ألاطـاٌ /الطـل

لبُت  07ؤلاؼاسة ئلى أي شخق أٜل مً  ِام بفٗش الىٍش ًِ ِمش ألٔا

 اإلاىظىدة بالذولت أو الذولت التي ًٝىىىن بها. 

 أخذار خماًت ألاطـاٌ

ؤلاؼاساث ئلى أي ادِاء ًخم، ختى وئن لم ًخم ئزباجه، بأن وٙل ٜذ 

خذاء ِلُه.   اُِخذي ِلُه أو مً اإلادخمل لِا

 الششواء

 زة بىلىح بين الؽش١اء: جىظذ زالزت أؼُاء ممي

خّين ِليهم  -0 الؽش١اء الزًً أبشمىا ِٝىد مْ جيري دي صوم ٍو

اًت الىٙل ٠ؽشه مً ؼشوه الّٝذ مشل /لالرزام بدماًت ٜو

اإلاىٍماث ٔير الح٣ىمُت واإلاىٍماث الٝاةمت ِلى خذمت 

لها ورل٤ باإللا٘ت ئلى مىسدًىا.   اإلاجخمّت التي هٝىم بخمٍى

الّالٜت مّهم أٜل سظمُت أو مبيُت ِلى الؽش١اء الزًً ج٣ىن  -1

 
ً

ما٥ اإلاخبادلت مشل الؽب٣اث أو لاةخال٘اث بذال اإلافالح وألِا

ً ِلى  مً الّٝىد الشظمُت. وفي هزه الحالث، سبما ه٣ىن ٜادٍس

الخأزير بؽ٣ل ئًجابي ِلى مماسظاث الؽش١اء ختى وئن لم ه٢ً 

شاس ِلى مخابّت مماسظاث خماًت ً ِلى ؤلـا اًت /ٜادٍس ٜو

 03الىٙل ٠ؽشه لؽشا٠خىا.

الؽش١اء الزًً ٌؽ٣لىن ظضء مً الجمُّت أو اإلاشجبىين  -2

ذ  بالىىاٛ ألا٠بر لىٍام خماًت الىٙل والحماًت لاظخماُِت. ٜو

ٌؽمل هإالء الؽش١اء الىصاساث والذواةش والى١االث الح٣ىمُت 

والهُئاث الٝاهىهُت واإلاإظعاث ألاخشي التي حؽمل الجامّاث 

. وفي هزه الحاالث، ًجب أن وععى للذِىة والهُئاث البدشُت

ئلى خماًت ألاوٙا٥ في ظمُْ ألاوؽىت وللخأزير بؽ٣ل ئًجابي 

ذ ٌؽمل رل٤ جٝذًم الذِم  ِلى ظُاظاتهم وئظشاءاتهم ٜو

 الٙني.

 العاملحن 

ًىىبٞ مفىلح الّاملين ِلى أي شخق ٌّمل لفالح جيري دي صوم أو 

ؽمل هزا اإلافىلح الّاملين اإلاُّىين  هُابت ِنها بذوام ٠لي أو ظضتي. َو

ين وأِماء اإلاجلغ.   واإلاخذسبين، ولاظدؽاٍس

 اإلاخطىعحن 

ين بأي شخق ٌّمل لفالح جيري دي صوم  ًخّلٞ اإلافىلح مخىِى

 بذون أظش. 

ى أي شخق ٌّمل لفالح جيري دي صوم ِلى أظاط ه اإلاخطىع الذاةم

ت مً ألاوؽىت  ين الذاةمين بمجمِى ٝىم اإلاخىِى مىخٍم ومعخمش. ٍو

ولخدُٝٞ أٔشاك الخمشُل ٌّخبروا ممازلين للّاملين باظخصىاء أنهم ال 

ين الذاةمين هٙغ الّملُاث  ًخٝالىن أظًشا. ًجب أن ًدبْ ١ا٘ت اإلاخىِى

ُْ ِلى مذوهت مً خُض الحماًت بما في رل٤ ٘دى  ـاث الخُّين والخٜى

 العلٟى مشلهم مشل الّاملين. 

خق ٌّمل لفالح جيري دي صوم إلاشة شهى أي اإلاخطىع ػحر الذاةم 

م مً أن ِملهم  واخذة ألداء مهمت أو خملت مدذدة. ومْ رل٤، وبالٔش

مْ جيري دي صوم مً اإلام٢ً أن ٣ًىن مًُٝذا بمشة واخذة، ٜذ ًخم ج٢شاس 

ين ٔير الذاةمين  هزا الّمل لّذة جب حُّين اإلاخىِى أِىام أو أ٠ثر. ٍو

ُْ ِلى دلُل  جب ِليهم الخٜى ا لعُاظت الحماًت ٍو ًٝ وئداساتهم ٘و

ً ٔير الذاةمين ولالرزام به.  ين والضاةٍش  اإلاخىِى
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ْ مّها مز٠شاث جٙاهم وهأمل في جدعين اإلاّالجهاحؽمل ألامشلت ِلى هزا الىُى مً الؽشا١اث اةخالٗ ووني ًٝىم بذساظت معاةل مدذدة مشل لاججاس أو ختى الّمل مْ و١االث ألامم اإلاخدذة و  ً ِلى لالرزام بعُاظدىا.ث اإلااهدت. ومً اإلام٢ً أن حؽمل أًًما وخذاث خ٣ىمُت حّمل في مجا٥ خماًت الىٙل والتي ٜذ هٜى  اًير ول٢ً ِىذما ه٣ىن ٜادٍس



 

 

 

 

 

 

 اإلاالخم
  



  .: مذوهت العلىن1ملحم 
 

ُْ ِلى مذوهت العلٟى ٜبل البذء في أداء واظباتهم.  ين الذاةمين الخٜى  ًجب ِلى ظمُْ الّاملين واإلاخىِى

أي الحٙاً ِليهم ظاإلاين  –جشي جيري دي صوم أن ظمُْ أؼ٣ا٥ الّىٚ لذ ألاوٙا٥ ٔير مٝبىلت وحّرٗر بىاظبها في خماًت ألاوٙا٥ 

اهُتهم وخماًتهم مً لشوب ألاري  ض ٘س ّخبر الخجاهل وؤلاًزاء البذوي والىٙس يوحٍّض خذاء. َو الّاوٙي والّىٚ الجيس ي ألاؼ٣ا٥ /ولِا

 ألاظاظُت لإلًزاء. 

الخاـت بىا الخذابير التي ظىٝىم باجخارها لحماًت ألاوٙا٥. وهزا ٌؽمل ئظشاءاث ظُاظت خماًت الطـل وئحشاءاتها وجدذد 

خذاء مً الحذور  والُٝام باجخار ئظشاءاث جٙاِلُت لالظخجابت للحاالث التي ٌّاوي ٘يها الىٙل مً اظدباُٜت إلاىْ خاالث لاًزاء ولِا

 ؤلاًزاء. 

 . 1989وؿم اإلاىطىص علُه في اجـاكُت ألامم اإلاخدذة لحلىق الطـل،  18الطـل َى أي ئوعان جدذ ظً 

ين واإلاخذسبين بأظش( ٠جضء مً ظُاظت خماًت الىٙل الخاـت بىا، ٌؽرره أن ًٝىم ١ا٘ت الّاملين )بما في رل٤ الّا ملين ولاظدؽاٍس

ا  ًٝ إلاذوهت العلىن وظىاء بذوام ٠لي أو ظضتي باإلاىا٘ٝت ِلى ظُاظت خماًت الىٙل ولالرزام بها واإلاىا٘ٝت بؽ٣ل خاؿ ِلى الّمل ٘و

ْ للّاملين؛  عخبر َزا أمش واحب. والتي جبين معإولُاث خماًت ألاوٙا٥ والعلٟى اإلاخٜى  َو

. وباليعبت للحاالث التي ال حؽملها ًجب ؤلابآل ًِ أي ؼ٣ ا إلاذوهت العلٟى
ً
ل مً أؼ٣ا٥ العلى٠ُاث ٔير اإلاٝبىلت والتي حؽ٣ل خٜش

ْ جيري دي صوم مً ممشليها اظخخذام اإلاىىٞ العلُم مْ الرر٠يز ِلى ما ًخذم "مفلحت الىٙل". ، جخٜى  مذوهت العلٟى

 

  

 

 

 بالخىكُع على مذوهت العلىن مدل َزٍ الىزُلت، أواؿم ضشاخت على ما ًلي: 

 

 أن أكىم داةًما بالخالي: 

  ،بفٗش الىٍش ًِ معاملت ألاطـاٌ باخترام ومعاواة

هم، لٕتهم، دًنهم، آسائهم، أو ظيعُاتهم أو  ِمشهم، هِى

ُت أو خالتهم أو ٘ئتهم أو  أـىلهم لاظخماُِت أو الّٜش

 واةٙتهم أو جىظهاتهم الجيعُت أو أي ظماث شخفُت. 

  الخاـت بهم معاعذة ألاطـاٌ في اإلاشاسهت في اللشاساث

ا لّمشهم ومعخىي هطجهم.  ًٙ  ٜو

 وخلٞ الشٝت مْ ألاوٙا٥ ت الاجطاٌ الحـاظ على زلاؿ

ً وممشلي  ين آلاخٍش وأظشهم ومجخمّاتهم والّاملين واإلاخىِى

٢ت وبالخالي ًم٢ً مؽاس٠ت اإلاخاٗو  اإلاإظعاث الؽٍش

 ومىاٜؽتها. 

  أزىاء العلىهُاث ؤلاًجابُت وػحر العىُـت وٛش اظخخذام

 ؤلاؼشاٗ ِلى ألاوٙا٥. 

  الخدذر بطشاخت عً حصجُْ ألاوٙا٥ واإلاجخمّاث ِلى

 مْ البالٕين ومْ بّمهم البّن. جـاعالتهم 

  ألاوٙا٥ واإلاجخمّاث بدٝهم في ؤلابآل ًِ أي مىاٜٚ ئعالم

 .  مٝلٝت و٠ُٚ ًم٢نهم ئزاسة أي مخاٗو

  ًٌم٢نهم ُ٘ه خماًت جمىحن ألاطـا ٚ ل٣ي ٣ًىهىا في مٜى

 أهٙعهم بؽ٣ل أ٘مل. 

  أهىن أو مداولت أن الخأ٠ذ مً وظىد شخق بالٖ آخش

 أزىاء الخىاـل مْ الىٙل. عاًَشا 

  والخأ٠ذ مً ِذم الحـاظ على اظخلالٌ الطـل مداولت

 هٙعها. /ُٜامي بأؼُاء ٌعخىُْ الىٙل الُٝام بها لىٙعه

  ٝت جٝلل جخطُط ألاوشطت وجىٍُم م٣ان الّمل بىٍش

خباس ظً الىٙل وجىىسه.   مخاوش ألاري مْ ألاخز في لِا

  ًت الخأ٠ذ م اإلاّلىماث الخاـت بالىٙل الحـاظ على ظٍش

 وألاظش واإلاجخمّاث. 

 

  ٝت حّخبر )ججىب الخذخين، أو كذوة خعىت الخفٗش بىٍش

 ئٌهاس ِذم لاخررام ججاه الضمالء، ئلخ(. 

  ٜبل الخٝاه أي  همً الىٙل ووالذًالحطٌى على ئرن

ـىس أو الُٝام بأي حسجُل أو اظخخذام ـىسة الىٙل أو 

خهم. وهزا ٌؽمل الؽشح لألوٙا٥  أي ش يء ًٝىلىهه أو جاٍس

 والىالذًً ٠ُُٙت اظخخذام الفىس أو الشظاةل. 

  ٝت ٜذ عهىس الطـل الخأ٠ذ مً ِذم بفىسة مهُىت أو بىٍش

ً ٠ذالالث ظيعُت.   ًٙعشها آلاخٍش

  مخّلٝت بعُاظت خماًت ظخـعاساث مخاوؾ وائزاسة أي

 مؽٗش أو مش٠ض جيعُٞ خماًت الىٙل. /الىٙل مْ أي مذًش

  ئبآل مش٠ض جيعُٞ خماًت الىٙل ِلى الٙىس بأي ؼ٣ٟى أو

ادِاءاث جخق العلى٠ُاث التي جخّاسك مْ مبادب ظُاظت 

خماًت الىٙل ومذوهت العلٟى بما في رل٤ أي ؼ٣ل مً 

هذ اإلاّلىماث أو ختى وئن ١ا –أؼ٣ا٥ ئًزاء الىٙل 

 لادِاءاث مبهمت. 

 

 

جدترم جحري دي صوم اجـاكُت خلىق الطـل واإلابادب الخمعت 

 الخالُت: 

ًجب أن ًدررم ظمُْ الّاملين بخيري دي  خلىق ألاطـاٌ: -0

الوة ِلى رل٤، ًخّين  ضها. ِو صوم خٝٛى ألاوٙا٥ وحٍّض

ِليهم خماًت خٞ ١ل وٙل في الِّؾ بأماهت بذون الخّشك 

جب أن ًخفٗش ١ل ِامل  إلاخاوش ؤلاًزاء أو لاظخٕال٥ ٍو

اث، بما ًخذم مفلحت الىٙل.   باإلاإظعت، في ١ا٘ت ألاٜو

مذ جيري دي صوم في أي ؼ٣ل مً : لً جدعاعذم الدعامذ -1

أؼ٣ا٥ ؤلاًزاء وظخٝىم باجخار الخذابير الالصمت لخىُٙز 

 ظُاظت خماًت الىٙل. 

: جممً جيري دي صوم جدذًذ اإلاخاوش ئداسة اإلاخاطش -2

وجٝلُلها مً مشخلت جخىُي ألاوؽىت وختى مشخلت 

 جىُٙزها. 

 

 

: ٌّخمذ الخىُٙز الىاجح لعُاظت معإولُت الجمُع -3

ِلى اإلاعإولُت الٙشدًت واإلاؽرر٠ت  خماًت الىٙل

ل٣ا٘ت ممشلي جيري دي صوم بما في رل٤ الّاملين. 

وظدععى جيري دي صوم للخأ٠ذ أن بشامج اإلاإظعاث 

٢ت جلرزم بمّاًير الحماًت الذولُت.   الؽٍش

: ًجب ؤلابآل ِلى الٙىس ًِ أي واحب الخبلُؽ -4

خٛش مؽدبه به أو أي خٛش ّ٘لي إلاذوهت العلٟى 

ى اإلاؽٗش أو مش٠ض جيعُٞ خماًت الىٙل الحالُت ئل

جب الحٙاً ِلى  الخابْ لخيري دي صوم بالذولت. ٍو

ت خال٥ ؤلاظشاءاث بال٣امل.   العٍش

 

 

 

 

 

 

 



 

 لً أكىم بأي ش يء مما ًلي: 

  مْ أي الاشتران في أي شيل مً أشياٌ العالكاث الجيعُت

ِام بفٗش الىٍش ًِ العً اإلادذد مً  07شخق أٜل مً 

شاٗ اإلادلُت؛ وال ٌّخبر الخىأ الٕالبُت  الجيعُت أو الٝاهىن أو ألِا

.
ً

ا مٝبىال ًِ  في الّمش د٘ا

  ملاًػت اإلااٌ أو الىعاةف أو العلع أو الخذماث أو

مٝابل خذماث ظيعُت أو ئخماُ الىٙل اإلاعاعذاث ؤلاوعاهُت 

 ألي هُى مً ؤلارال٥ أو ؤلاهاهت أو العلى٠ُاث اإلاعِئت. 

  بأي اللؼت أو جلذًم اكتراخاث إلاغ ألاطـاٌ أو اظخخذام

أظلىب ٔير مىاظب الظخٙضاص الىٙل أو الخدشػ به أو ئهاهخه أو 

اصدساةه بعبب أي مماسظاث زٝاُ٘ت. وهزا ٌؽمل الخفٗش بأي 

أظلىب مً اإلادخمل أن ٣ًىن له أزش ظلبي ِلى زٝت الىٙل 

 ومؽاِش الُٝمت الزاجُت للىٙل. 

  ما٥ في الّمل )ِلى ظبُل اإلاشاظخؼالٌ الطـل ا٥ مً خال٥ ألِا

 اإلانزلُت(. 

  لذ ألاوٙا٥ أو مّاملتهم بّذم معاواة أو بؽ٣ل ٔير الخمُحز

 .ً  ِاد٥ ِلى ظبُل اإلاشا٥ مً خال٥ اإلاداباة وئٜفاء آلاخٍش

  أو ئٜامت ِالٜت مْ أخذ إلاجزلي دِىة وٙل أو أي مً أٜاسبه

 .ألاوٙا٥ و/أو أظشجه والتي ٜذ حّخبر خاسط الحذود اإلاهىُت الّادًت

  بذون الحفى٥ ِلى العمل مع الطـل أو هلله بشيل مىـشد

ن معبٞ مً مذًشي ما لم ٢ًً ألامش الصًما أو ١ان الىٙل  جٍٙى

 في خىش. 

  أزىاء الّمل مْ اإلاخذساث أو الىدٌى أن أ١ىن جدذ جأزير

 ألاوٙا٥. 

  ًًلالظخخذام ػحر الخٝاه ـىس أو مٝاوْ ُ٘ذًى للمعخُٙذ

ذ الذولت ئرن بزل٤. ما لم ٌّىاإلانهي بشيل ضاسم   ي ٘و

 

 

  ٍهش مىاد ئباخُت مؽاهذة أو وؽش أو ئهخاط أو مؽاس٠ت
ُ
ج

 أوٙا٥ و/أو ِشك هزه اإلاىاد لألوٙا٥. 

  ا وضحاًا ئعهاس وحٍى ًُ ألاوٙا٥ الزًً ًخم اظخٕاللهم ظيع

لاججاس أو ؤلاًزاء أو روي الحالت التي حّاسك الٝاهىن، أو 

روي الفلت بالجماِاث اإلاعلحت أو مً ًم٢ً جدذًذ 

تهم.  ّهم بعهىلت ختى وئن جم حّذًل هٍى  مٜى

  الخٝاه الفىس أو وؽشها لألوٙا٥ بِىما ٣ًىهىا ً عاٍس

لت ػحر مىاظبت باليامل أو ًشجذون مالبغ  ٚ بطٍش للمٜى

 الزي ًخم جٝذًمهم ُ٘ه. 

  لّٙاء، ٜلُل الحلُت، بذون هطحاًا جٝذًم ألاوٙا٥(

 معاِذة، ًاتعين، ئلخ(. 

  الىٙل أو أظشجه أو مجخمّه حعشع وؽش ـىسة أو ٜفت ٜذ

 للخىش. 

  مً لم ًخم الخدلم منها واعخمادَا اظخخذام الفىس التي

ٞ لاجفاالث في ل ىصان أو وؽش ـىس أو مذًشي و/أو ٍ٘ش

مّلىماث ٔير سظمُت ًِ ألاوٙا٥ ِلى اإلاىاْٜ الصخفُت أو 

 .)  ؼب٣اث الخىاـل لاظخماعي )مشل الِٙعبٟى

  الحٙاً ِلى لاجفا٥ مْ ألاوٙا٥ وأظشهم مً خال٥

ما لم ًخىلب أخذ مؽشوِاث شبياث الخىاضل الاحخماعي 

ذ  جيري دي صوم مني الُٝام بزل٤ وخفلذ ِلى ئرن ـٍش

 . بزل٤

  ئٔالٛ ُِني أو ججاهل ؤلابآل أو ؤلاخٙاٛ في ؤلابآل ًِ أي

مخاٗو أو اهتهاٟ مؽدبه به أو اهتهاٟ ّ٘لي لعُاظت خماًت 

 ٟى ئلى مش٠ض جيعُٞ خماًت الىٙل.لالىٙل ومذوهت الع

 

  

 أجـهم أهه، في خالت الشىىن أو الادعاءاث باهتهاوي إلاذوهت العلىن: 

 ظخٝىم جيري دي صوم باجخار أي ئظشاء جشاه مىاظًبا والزي ٌؽخمل ِلى ظبُل اإلاشا٥ ال الحفش ما ًلي: 

  واجخار خىىاث ٘ىسٍت لحماًت ودِم الىٙل. العىن للطحُت جٝذًم 

  ت البالٕين اإلاّىُين. جلص ي الحلاةم مداولت ىت البراءة( أزىاء خماًت ظمّت وظٍش ُت مم٢ىت )حعىد ٍٜش ٝت مىلِى  بأ٠ثر وٍش

  ٜذ ًيخج ِنها حّلُٞ أو ئنهاء الّٝذ. ئحشاءاث جأدًبُت اجخار 

  ا للعلىاث اإلاخخفت وأي اهتهاٟ إلاذوهت العلٟى والزي ٜذ ٌؽ٣ل اهتهؤلاحشاءاث اللػاةُت و/أو جلذًم البالػاث الؽشوُ في
ً
ا١

ّاث الىوىُت.   للدؽَش

  مً أظل ِذم خذور هزه الحىادر مشة أخشي، ِلى ظبُل اإلاشا٥، ئِالم اإلاإظعاث ألاخشي التي سبما جخٝذم جذابحر مىاظبت اجخار

عي اإلاىبٞ ِلى خماًت اإلاّلىم  اث(. للحفى٥ ِلى اإلاشاظْ اإلاهىُت بانهاء الّٝذ هدُجت الهتهاٟ مبادب خماًت ألاوٙا٥ )في ؤلاواس الدؽَش

 

 حعهذ بااللتزام 

ْ أدهاه، ...........................................، أهني اظخلمذ ظُاظت خماًت الىٙل الخاـت بمإظعت جيري دي صوم ٜو مذ بٝشاءتها أٜش أها اإلاٜى

ا لها.  ًٝ همها وأحّهذ باإلاىا٘ٝت ِلى الّمل ٘و  ٘و

ٞ ما وأدٟس أن أي ئخٙاٛ في جأًُذ مذوهت العلٟى ٜذ ًيخج ِى ه ئنهاء ِملي مْ مإظعت جيري دي صوم أو ئظشاءاث جأدًبُت أو ٜماةُت ٘و

 هى مز١ىس أِاله. 

ا( ولعذ  ًٝ وئلا٘ت ئلى رل٤، أٜش بأهني لِغ لذي أي صحُٙت ظىابٞ جخممً أي ظشاةم لذ ألاوٙا٥ )وهى ألامش الزي أٜشسث به معب

للّمل مْ ألاوٙا٥. وجدخَٙ جيري دي صوم بالحٞ في ئبآل  ِلى ِلم بأي ظبب ٜذ ًجّل أي شخق ًشي مني شخًفا ٔير مىاظًبا

عي  اإلاإظعاث ألاخشي التي ٜذ جخٝذم لها للحفى٥ ِلى مشاظْ مهىُت بانهاء الّٝذ الهتهاٟ خىير إلابادب خماًت الىٙل في ؤلاواس الدؽَش

 اإلاىبٞ ِلى خماًت اإلاّلىماث. 

 

خ........................................في...  .......................الخاٍس

.....................................................................ُْ  الخٜى

 

     

  



 : دلُل اإلاخطىعحن 2ملحم 

ً ػحر الذاةمحن   .والضاةٍش
ت.  ازت في خاالث الىىاسب والعُاٜاث الخىمٍى  جيري دي صوم مإظعت حّمل مً أظل دِم ألاوٙا٥ وأظشهم ومجخمّاتهم مً خُض ؤلٔا

ي نوهزا ٌّ –ًخمخْ ألاوٙا٥ بالحٞ في الحماًت وباِخباسها مإظعت أوٙا٥ دولُت، هلرزم بالخأ٠ذ مً خماًت ألاوٙا٥ الزًً وّمل مّهم 

ين واإلاٝاولين  اة واإلاخىِى خدمل ظمُْ الّاملين والِش هم في الحماًت. ٍو اهُتهم وجأًُذ خٜٝى ض ٘س الحٙاً ِلى ظالمت ألاوٙا٥ وحٍّض

ين والذاِمين )الضواس( بخيري دي صوم بدماًت ألاوٙا٥ "مً ١ا٘ت أؼ٣ا٥ الّىٚ البذوي  واإلاىسدًً واإلااهدين والصحُٙين ولاظدؽاٍس

خذا  (. 08مادة  –ء أو ؤلاًزاء" )اجٙاُٜت ألامم اإلاخدذة لحٝٛى الىٙل والىٙس ي أو لِا

ولهزا العبب، جىظذ لذي مإظعت جيري دي صوم ظُاظاث وأهٍمت لحماًت الّىٚ وؤلاًزاء ولحماًت ألاوٙا٥ )مز١ىسة بالخٙفُل في 

ين والض  واس مً ألاّ٘ا٥ التي ٜذ ًخم جٙعيرها ظُاظت خماًت الىٙل الخاـت باإلاإظعت(. ٠ما حّمل هزه الخذابير ِلى خماًت اإلاخىِى

ازت  ت لشؤٍت أِما٥ ؤلٔا اساث للمؽشوِاث والؽش١اء واإلاجخمّاث ٘ـش بؽ٣ل خاوئ وجإدي ئلى اتهاماث باولت أو ٠ُذًت. وحّخبر الٍض

ازت و  ت ٍُِمت لذِم أِما٥ ؤلٔا لى هدى ممازل، ٌّخبر الخىُى بالّمل لفالح جيري دي صوم ٘ـش الخىمُت والخىمُت بؽ٣ل مباؼش. ِو

 لألوٙا٥ بؽ٣ل مباؼش. 

ذ معاِذجىا ِلى خماًت ألاوٙا٥ آمىين مً خال٥ جٝذًم الّىاـش ألاظاظُت /هىد أن حعخمخْ بّمل٤ الخىىعي اسج٤ وفي هٙغ الٜى ٍص

ُت لعُاظدىا والتي جإزش ِل٤ُ باِخباٟس مخىُى أو صاةش. وئن ١اهذ لذ٤ً أي أظئلت، ًخّين ِل٤ُ الشظُى ئلى هٝىت لاجفا٥ الشةِع

ٞ ما ًخذسب ِلُه ظمُْ الّاملين الخابّين للمإظعت في الحماًت( أو ئلى مش٠ض جيعُٞ خماًت  الخاـت ب٤ بمإظعت جيري دي صوم )٘و

 الىٙل الخابْ إلاإظعت جيري دي صوم بالذولت. ٠ما ًم٢ى٢م ولب سؤٍت وسخت ١املت مً ظُاظت خماًت الىٙل الخاـت بىا. 

 

  
 

 

  الخأ٠ذ مً اسجذاء ألاوٙا٥ إلاالبغ مىاظبت في

ذم  شاُ٘ت والفىس ألاخشي ِو الفىس الٙىجٔى

ٌهىسهم في الفىس بؽ٣ل ٜذ ًٙعش بأهه ئًداء 

 ظيس ي. 

  ًُت وظالمت ألاوٙا٥ وأظشهم م خماًت خفـى

خال٥ ِذم اظخخذام ـىسهم ِلى لاهررهذ بذون 

دت مً مإظعت جيري  الحفى٥ ِلى مىا٘ٝت ـٍش

ت دي صوم أو اظ ٝت ٜذ جىضح هٍى خخذامها بأي وٍش

ْ الىٙل وأظشجه.   أو مٜى

   شاُ٘ت أو الفىس ِذم اظخخذام الفىس الٙىجٔى

شاك  ا أو أٔل ًُ الخاـت باألوٙا٥ لالظخٙادة مال

ذ مً  صحُٙت بذون الحفى٥ ِلى ئرن ـٍش

 مإظعت جيري دي صوم. 

 ؤلاسشاداث الخاضت بالعلىن اإلاعإوٌ 

 وفي ألاظاط  اإلاّلىماث مفممت لحماًت ألاوٙا٥
ً

أوال

ً مً اتهامهم بؽ٣ل ٔير  أًًما لخٝلُل مخاوش الضاةٍش

صحُذ باسج٣اب ظلى٠ُاث ٔير مىاظبت أو أي اِخذاءاث. 

وباإلاىا٘ٝت ِلى ١ىه٤ صاةش أو مخىُى ٔير داةم، ٘أهذ 

جىا٘ٞ ِلى لالرزام بهزه ؤلاسؼاداث وأه٤ جٙهم بأن ِذم 

اسج٤ ظِ  خم ئنهائها.الرزام٤ بها ٘ان ججشبت الخىُى أو ٍص

 

بطـتي مخطىع أو صاةش ػحر داةم بمإظعت جحري دي 

 صوم، ظأكىم بما ًلي: 

 ُت اسحي مً خال٥ اإلاٝش /جشجِب أِما٥ الخىِى ٍص

عشا أو م٢خب  الشةِس ي إلاإظعت جيري دي صوم بعَى

استها.  ذ الىوني في الذولت التي ظأٜىم بٍض  ال٘ى

  جيري دي صوم ٚ اجباُ جىظيهاث وحّلُماث مٌى

اإلاعإو٥ ًِ ؤلاؼشاٗ ًِ ِملي أو اـىدابي 

اسة.   أزىاء الٍض

  مّاملت ألاوٙا٥ وأظشهم واإلاجخمْ اإلادُي بهم

ُتهم  ِلى ظبُل اإلاشا٥  –بمعاواة واخررام خفـى

ذم ئٌهاس  ِذم الذخى٥ ئلى اإلاىاص٥ بذون دِىة ِو

 مداباة ججاه وٙل بُّىه. 

 

 

  شاُ٘ت أو الفىس ألاخشي أو حسجُل مٝاوْ الُٙذًى بما الخٝاه الفىس الٙىجٔى

 ًخٙٞ مْ اإلاماسظاث الجُذة اإلادذدة في هزا الذلُل. 

  اإلاعإو٥ ٚ اهُت ألاوٙا٥ مْ اإلاٌى مىاٜؽت أي مخاٗو لذي بخفىؿ ٘س

 مش٠ض جيعُٞ خماًت الىٙل الخابْ للمإظعت. /الخابْ إلاإظعت جيري دي صوم

 ا ٚ إلاعإو٥ الخابْ لخيري دي صوم ِىذما أ١ىن ٔير ٜادًسا ِلى ظإا٥ اإلاٌى

 جمُيز العلٟى اإلاٝبى٥.

 لً أكىم بما ًلي: 

  اظخخذام لٕت أو جٝذًم اٜرراخاث أو مؽىسة ٔير مىاظبت أو ِذواهُت أو

 مهُىت.

  ٝت ٔير مىاظبت أو مشيرة مً الىاخُت الجيعُت. ِلى ظبُل ا بىٍش ًُ الخفٗش بذه

ٝت ٔير  اإلاشا٥: اإلاالوٙت، اإلاع٤ أو لاخخمان أو الخٝبُل أو إلاغ ألاوٙا٥ بىٍش

ٝت ٔير مشاُِت لألخاظِغ الشٝاُ٘ت.   مىاظبت أو بىٍش

  .الُٝام بأؼُاء خاـت لألوٙا٥ ًم٢نهم الُٝام بها بأهٙعهم 

 ي أي ظلٟى ٔير ٜاهىوي أو ٔير آمً أو ًخممً اِخذاء ِلى ألاوٙا٥ اإلاؽاس٠ت ف

 أو الخٕاض ي ِىه. 

  الخفٗش بىٛش ًٝفذ منها ئهاهت أو ئرال٥ ألاوٙا٥ أو الخٝلُل مً ُٜمتهم أو

ا.  ًُ  لاؼرراٟ في أي ؼ٣ل مً أؼ٣ا٥ ؤلاًزاء الّاوٙي أو ئًزاء أي وٙل بذه

 ٙمُلُت ججاههم أو جٙمُل الخمُيز لذ أوٙا٥ مُّىين أو ئٌهاس مّاملت ج

 .ً  أوٙا٥ بُّنهم وئٜفاء آلاخٍش

  ئٜامت أي ِالٜاث بذهُت و/أو ظيعُت مْ ألاوٙا٥ أو أي ٘شد مً أ٘شاد

 ِاةالتهم. 

  .ٝت اظخٕاللُت أو مإرًت  ئٜامت ِالٜاث مْ ألاوٙا٥ ٜذ حّخبر بأي وٍش

  .ً ذ مْ ألاوٙا٥ بؽ٣ل مىٙشد بًُّذا ًِ آلاخٍش  ٜماء ٜو

  جٟش مجخمّه ختى ولى جم الحفى٥ ِلى مىا٘ٝت معاِذة وٙل في

اسة البلذ الزي أُٜم به. /الىالذًً ت للىٙل لٍض  معإولي الّىاًت أو جٝذًم ٘ـش

  .جباد٥ بُاهاث لاجفا٥ الصخفُت مْ ألاوٙا٥ 

  .مْ الىٙل أو أظشجه 
ً

 جشجِب البٝاء لُال

  ذ معبٞ مً جيري ً للمجخمْ بذون الحفى٥ ِلى جفٍش ً آخٍش جٝذًم صاةٍش

 ي صوم.د

  ت الخاـت بخيري دي اسة اإلاُّاٍس الّىدة ئلى اإلاجخمْ بذون اجباُ ِملُت الٍض

 . صوم

اجه.  ً ٔير الذاةمين وأوا٘ٞ ِلى لالرزام بمدخٍى ين والضاةٍش همذ دلُل اإلاخىِى  أؤ٠ذ بأوي ٜشأث ٘و

خ........................................في..........................  الخاٍس

.....................................................................ُْ   الخٜى

 ما هي خماًت الطـل؟ 

خماًت الىٙل هي الرزام جخدمله اإلاإظعاث التي حّمل مْ 

ألاوٙا٥ للحٙاً ِليهم ظاإلاين وألاوٙا٥ الزًً ًخىاـلىن 

ظىاء بؽ٣ل مباؼش أو ٔير مباؼش.  –مّهم خال٥ ِملهم 

ُى  اةُت لخٝلُل ٘شؿ ٜو وهزا ٌؽمل وظىد ئظشاءاث ٜو

الحىادر ووظىد أهٍمت اظخجابت لالظخجابت للحىادر التي 

٣ل خاؿ، في الحماًت، نهخم بؽ٣ل خاؿ بممان جْٝ. وبؽ

الحٙاً ِلى ظالمت ألاوٙا٥ مً ؤلاًزاء )البذوي أو الّاوٙي 

 أو الجيس ي أو الخجاهل( وخماًتهم. 

وجبين ظُاظدىا بؽ٣ل واضح أن ١ا٘ت ألاوٙا٥ لهم خٝٛى 

ت في الحماًت أزىاء الخّامل مْ البالٕين.   مدعاٍو

بِئاث جدعم  جخم خماًت ألاوٙا٥ ٘ٝي في خا٥ خلٞ

٢ت  بالفشاخت وألاماهت في اإلاؽشوِاث واإلاإظعاث الؽٍش

 وألاوؽىت.

 

 الاجطاالث وخماًت الطـل

لممان جٝلُل مخاوش وظىد ِالٜاث لاسة، ال وصجْ وظىد مشاظالث 

بين الضواس وألاوٙا٥ وئن دِذ الحاظت لىظىد مشاظالث بين الضواس 

 مً 
ً

وألاوٙا٥، ًجب أن جخم مً خال٥ جيري دي صوم إلاخابّتها بذال

ين ئٜامت ِالٜاث  ئسظالها بؽ٣ل مباؼش للىٙل. وال ًجىص للمخىِى

ئٜامت هزه الّالٜاث خاسط بِئت الّمل  خاـت مْ ألاوٙا٥ ووصجْ

ً ِذم جباد٥ بُاهاث لاجفا٥ أزىاء لالخٝاء  جب ِلى الضاةٍش الّادًت. ٍو

 باألوٙا٥ والؽباب. 

اساث للمؽشوِاث بؽ٣ل سظمي  ًجب جشجِب ١ا٘ت ٘شؿ الخىُى والٍض

 بّذ الحفى٥ ِلى ئرن مً ممشل جيري دي صوم بالذولت.

 –ذًى والطىس ألاخشي الطىس الـىجىػشاؿُت وملاطع الـُ

 اإلاماسظاث الجُذة 

 والذيها أو مً ٌّخني /الحفى٥ ِلى مىا٘ٝت الىٙل ووالذًه

شاُ٘ت أو الفىس ألاخشي.   بالىٙل ٜبل الخٝاه الفىس الٙىجٔى

  شاُ٘ت والفىس ألاخشي الخٝاه واظخخذام الفىس الٙىجٔى

ير مهُىت وال جٍهشهم ِلى أنهم  ٝت مدررمت ٔو لألوٙا٥ بىٍش

  مّشلين للمخاوش أو ؤلارال٥.ضحاًا أو 

 

 



 

  .: همىرج مىاؿلت الىالذ3ملحم 
ازت في خاالث الىىاسب والعُاٜاث  جيري دي صوم مإظعت حّمل مً أظل دِم ألاوٙا٥ وأظشهم ومجخمّاتهم مً خُض ؤلٔا

ت. هدً هٝذم أوؽىت مخخلٙت حؽخمل ِلى وٙل٢م. ٜبل البذء في هزا الخّاون، هدخاط الحفى٥ ِلى مىا٘ٝخ٢م ئلا٘ت  الخىمٍى

اهُخه. وظِخم لاخخٙاً ب٣ا٘ت اإلاّلىماث باِخباسها  ض ٘س ئ٥ بّن اإلاّلىماث الهامت مى٢م لممان مؽاس٠ت وٙل٢م بأمان وحٍّض

تها للخأ٠ذ مً الّىاًت بىٙل٢م ِلى  ت وظِخم مؽاس٠تها ٘ٝي مْ ألاشخاؿ البالٕين الزًً ًدخاظىن ئلى مّ٘ش مّلىماث ظٍش

 هدى ظلُم.

شاك الشخال  ف الطـل على أهه أي شخظ ًلل عمٍش عً ث والّٙالُاث، أٔل ومبذأها الخىظُهي في ١ا٘ت عاًما.  18ًخم حعٍش

وهزا ٌّني أهه في ١ا٘ت ؤلاظشاءاث والٝشاساث، ًجب أن هشاعي اخخُاظاث مطلحت الطـل لها ألاَمُت اللطىي. الحاالث هى أن 

 وخٝٛى الىٙل واِخباسها اإلاعألت ألاهم. 

 

 )ًشجى لْ الّالمت اإلاىاظبت(: اإلاىاؿلت على اليشاط  

 وٙلىا )اظم الىٙل( ومؽاس٠خه في أوؽىت مإظعت جيري دي صوم./هدً أٜذم مىا٘ٝتي ِلى ظٙش وٙلي/أها 

  

 وٙلىا خال٥ هزه ألاوؽىت وأخى٥ اإلاإظعت باجخار /هدً أخى٥ مإظعت جيري دي صوم بخدمل معإولُت وٙلي/أها 

اًت الىبُت الىاسةت لىٙلي والتي ٜذ ج٣ىن الصمت خال٥ هزه الشخلت.الٝشاساث ُ٘ما    ًخّلٞ بالِش

  

 هدً أؤ٠ذ بأهني لي العلىت ال٣املت لخٝذًم اإلاىا٘ٝت اإلاىضحت في هزه الىزُٝت./أها 

 )ًشجى ولْ الّالمت اإلاىاظبت(: اإلاىاؿلت على ألاوشطت ؤلاعالمُت  

  

شاُ٘ت أو /وٙليهدً أٜذم مىا٘ٝتي ِلى مؽاس٠ت /أها  المُت التي ٜذ حؽخمل ِلى الفىس الٙىجٔى  وٙلىا في ألاوؽىت ؤلِا

ت )مشل الصحٚ( أو ِلى لاهررهذ.    ألا٘الم أو ؼشاةي الُٙذًى أو الفىث أو أي ـُٖ أخشي للدسجُل والتي ٜذ جٍهش مىبِى

  

المُت./هدً ال أوا٘ٞ ِلى مؽاس٠ت وٙلي/أها   وٙلىا في ألاوؽىت ؤلِا

 

 

 

اتها. /أها همذ همىرط مىا٘ٝت الىالذ وأوا٘ٞ بااللرزام بمدخٍى   هدً أؤ٠ذ بأهني ٜشأث ٘و

 اظم الىٙل: 

خ                                    في  الخاٍس

ُْ )اظم ألاب اًت(. /لاظم والخٜى  معإولي الِش

 

 

  



خ الطبي   الخاٍس

ى٥ ئليها.  ت. وظِخم العماح لألوباء ومىٍمي الّٙالُاث ٘دعب بالـى  ظِخم لاخخٙاً بهزه اإلاّلىماث باِخباسها ظٍش

الّٙالُاث. وظِخم لاخخٙاً بها مً ظاهب جيري دي صوم و/أو البالٖ /ًجب اظخ٢ما٥ هزه اإلاّلىماث ٜبل مٕادسة الىٙل للشخلت

 ير مىاظبت(.اإلافاخب للىٙل )اخزٗ هزه الٙٝشة ئن ١اهذ ٔ

____________________________________________________________ 

 اظم الىٙل )بما في رل٤ ألاظماء اإلاعخّاسة(: 

____________________________________________________________ 

خ اإلاُالد:   جاٍس

____________________________________________________________ 

ت:  م الهٍى  ٜس

____________________________________________________________ 

ت(:  ت، أو لذٔاث الحؽشاث، ألادٍو  أي أهىاُ خعاظُت مّشو٘ت )ِلى ظبُل اإلاشا٥ مً الىّام مً الٍشوٗ الجٍى

____________________________________________________________ 

ذ ت في الٜى  الحالي: وّم                ال              هل ًدىاو٥ أدٍو

ت: /ئن ١اهذ ؤلاظابت بىّم، ًشجى ر٠ش هُى الذواء  الجِش

 

ٍٗ لٙررة الٙاِلُاث بما في رل٤ مذة العٙش.  ٙت الىبُت )الّالط أو الىٍاسة( ودواء ١ا  ًشجى ئخماس وسخ مً الـى

____________________________________________________________ 

اٜاث، أو اهخٙاك لٕي الذم، أو الع٢شي أو الخّشك  ، أو ؤلِا أي ٌشوٗ صحُت خالُت )ِلى ظبُل اإلاشا٥ الشبى، الفُش

ماء/ الذواس، لا٠خئاب/ الٝلٞ(: /للفذاُ الىفٙي  ؤلٔا

____________________________________________________________ 

 أي ظشاخاث ظابٝت أو ٘رراث ئٜامت باإلاعدؽٙى: 

____________________________________________________________ 

شجى ر٠ش بُاهاث أي جأمين وبي ًُ 

 اظم ؼش٠ت الخأمين: 

م بىلُفت الخأمين:   ٜس

____________________________________________________________ 

 

  

خه لممان الحٙاً ِلى ظالمت وٙل٤ وخماًخه والحٙاً ِلى ٜذسجه ِلى  شجى ئِالمىا بأي ش يء آخش ٜذ جشي أهه ًخّين ِلُىا مّ٘ش ًُ

 اإلاؽاس٠ت بؽ٣ل ١امل. 

____________________________________________________________ 

 بُاهاث الاجطاٌ في خالت الطىاسب: 

 لاظم: 

م لاجفا٥:   ٜس

 الّىىان: 

 بُاهاث الاجطاٌ البذًلت: 

 لاظم: 

م لاجفا٥:   ٜس

 الّىىان: 

____________________________________________________________ 

ذ بخفىؿ ظالمت أو خماًت وٙل٤، ًشجى لاجفا٥ بمش٠ض جيعُٞ خماًت الىٙل الخابْ لخيري دي صوم *:   ئرا ؼّشث بالٝلٞ في أي ٜو

 

ت شاتعت ؤلارن بدىاٌو   )ًشجى ولْ الّالمت اإلاىاظبت(: أدٍو

ً، ئلخ إلاّالجت ألامشاك  ت الؽاتّت مشل أدُ٘ل، جاًلُىى٥، وألاظبًر ا ِلى جىاو٥ وٙل٤ لألدٍو ًٝ شجى أن جبين ُ٘ما ًلي ئن ٠ىذ مىا٘ ًُ

 الؽاتّت )الفذاُ وآالم اإلاّذة، ئلخ(. 

  في خالت ألامشاك الخىيرة، ظِخم اـىداب وٙل٤ ئلى وبِب مإهل.

ً، ئلخ إلاّالجت ألامشاك الؽاتّت. /أها        ت الؽاتّت مشل أدُ٘ل، جاًلُىى٥، وألاظبًر  هدً أوا٘ٞ ِلى جىاو٥ وٙلي لألدٍو

ت الؽاتّت إلاّالجت ألامشاك الؽاتّت. /أها         هدً ال أوا٘ٞ ِلى جىاو٥ وٙلي لألدٍو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * أدخل اظم وسٜم اجفا٥ مش٠ض جيعُٞ خماًت الىٙل اإلادلي. 

 

  



ا: كاةمت 4ملحم
ً
 .الخعُحن ألاهثر أمى

ممذ اةٚ.  ـُ  هزه الٝاةمت لُخم اجباِها في الخُّين ألا٠ثر أمًىا في الٌى

مً اإلاعلم به أن الخُّين ال ًم٢ً أن ٣ًىن "آمًىا" بؽ٣ل ١امل. والهذٗ مً الخُّين بؽ٣ل أ٠ثر أمًىا هى ولْ ِذد مً 

ا ئلى جٝلُل ٘شؿ حُّين الصخق "الخاوئ". في بّن الذو٥، ٜذ ًفّب لالرزام بؽ٣ل ١امل ب٣ا٘ت  ًّ ؤلاظشاءاث التي تهذٗ م

اث  ِلى ظبُل اإلاشا٥، –الىٝاه الخاـت بالٝاةمت  ُٚ الٙدـى الحفى٥ ِلى مشاظْ ٜذ ال ٣ًىن أمش ِملي، أو ٜذ ٌعهل جٍض

ُٙت ٜذ  لى هدى ممازل، سبما ٣ًىن الحفى٥ ِلى وسخ مً اإلاإهالث أمش معخدُل، وخاـت ئرا ١ان اإلاخٝذمين للٌى الؽشوُت. ِو

 اهخٝلىا ِذة مشاث أو ٜامىا بمٕادسة بلذهم )ِلى ظبُل اإلاشا٥، الالظئين(. 

جب الُٝام باظشاء جُُٝم ؼامل للمّلىماث  وال ٌّني ِذم لالرزام بجاهب واخذ مً الٝاةمت أهه ال ًم٢ً الؽشوُ في الخُّين. ٍو

اإلاخاخت. ومْ رل٤، في خالت الؽ٤ ال ًجىص حُّين الصخق اإلاّني. وفي خالت ِذم لالرزام بالٝاةمت، ًجب حسجُل هزا ألامش في 

ت، ولاخخٙاً بيسخ م اث واإلاشاظْ ٠زل٤. وجىىبٞ ئظشاءاث الخُّين ألا٠ثر أمًىا أًًما ِلى ملٙاث اإلاىاسد البؽٍش ً ١ا٘ت الٙدـى

ين الذاةمين الزًً ظُٝىمىن بأداء مهامهم بؽ٣ل مىخٍم لفالح مإظعت جيري دي صوم.   اإلاخىِى

 الاخخُاس والخعُحن

____________________________________________________________ 

جدذًذ اإلاهاساث واإلاّاٗس الالصمت للّمل بؽ٣ل آمً مْ ألاوٙا٥ وجممين جل٤ اإلاّاٗس واإلاهاساث في  اإلالف الصخص ي

 اإلالٚ الصخص ي.

 ر٠ش بُان واضح ًِ الرزام اإلاإظعت بدماًت ألاوٙا٥. ؤلاعالهاث

 جممين ظإا٥ واخذ ِلى ألاٜل ًخّلٞ بدماًت الىٙل. أظئلت الللاءاث

خ الىعُـي اةٚ العابٝت والحفى٥ ِلى جٙعيراث مشلُت للشٕشاث في الّمل )ِلى ولب مّلىماث  الخاٍس بؽأن الٌى

 ظبُل اإلاشا٥ ئظاصة ألامىمت، وؤلاظاصاث اإلاشلُت(.

 

 ما كبل الخعُحن

____________________________________________________________ 

ًجب جٝذًم مشظّين بما في رل٤ مشظْ مً ـاخب الّمل الحالي أو أخش ـاخب ِمل أو أخش مشظْ  ؿدىضاث اإلاشاحع

ذ لال٢ررووي للّمل أو  دساس ي. ًجب الععي للخىاـل بؽ٣ل مباؼش مْ اإلاشظْ باظخخذام البًر

. اإلاشاظْ  م خي أسض ي ِلى أن ج٣ىن وزُٝت اإلاشظْ م٢خىبت مً ظاهب اإلاؽٗش ذي أو ٜس الّىىان البًر

 ىخت )ِلى ظبُل اإلاشا٥، جٝذًم أخذ اإلاششحين إلاشظْ ٠خابي( لِعذ ١اُ٘ت. اإلاٙخ

ت  ت اإلاششح باِخباسه مجشم ٜذ ًيخج ِىه وظىد مّلىماث خاوئت  ئزباث الهٍى ت  –الخدٝٞ مً هٍى بما في رل٤ هٍى

ُٙت. –ٔير صحُدت   لخأمين الٌى
 

الث وؿدىص   اإلاَإ

 الدسجُل

بالّٙل ِلى ١ا٘ت اإلاإهالث أو الدسجُالث اإلاهىُت اإلاىلىبت منهم الخدٝٞ مً أن اإلاششحين ٜذ خفلىا 

لُت والخأ٠ذ مً ِذم وظىد مداولت إلخٙاء أي  ُٙت مً خال٥ ولب سؤٍت الؽهاداث ألـا في ولب الٌى

 خبراث أو مإهالث مهىُت.

اةٚ التي جخىلب الخّامل مْ  الـدظ الششطي ًجب أن ًخم اجخار الٝشاس بىلب الٙدق الؽشوي ُ٘ما ًخّلٞ بالٌى

 ألاوٙا٥. 

ألاشخاؿ الزًً ال ًفلحىن للّمل مْ /الذو٥ لذيها ٜاِذة بُاهاث بالجىاة نًشجى مالخٍت أن بّ

 ألاوٙا٥، ٘ان وظذث هزه الٝاِذة ًجب ٘دفها. 

ئداهت، ًخّين ِلى ممشل الذولت بالدؽاوس مْ مش٠ض جيعُٞ خماًت وئرا هخج ًِ الٙدق الؽشوي وظىد 

ش الؽشوُ في الخُّين مً ِذمه.  ت واظدؽاسي ئداسة اإلاخاوش جٍٝش الىٙل والضمالء بٝعم اإلاىاسد البؽٍش

مت  ٠ما أن وظىد ؤلاداهت ال ٌّني بالمشوسة أن الصخق ال ًم٢ً حُِّىه؛ ٘األمش ٌّخمذ ِلى الجٍش

م مً أن أي ات  ئًزاء أي وٙل ظُإدي ئلى اجخار ٜشاس بّذم حُّين الصخق(. /هام باظاءة مّاملت)بالٔش

اث الؽشوُت واإلاشاظْ في بّن العُاٜاث  ومً اإلاعلم به أهه مً الفّب الحفى٥ ِلى الٙدـى

ُتها ج٣ىن مدل ؼ٤. وبالخالي، لً ٣ًىن ٘دق واخذ لمان ١امل إلاىاظبت أي  الدؽُٕلُت، أو أن مىزٜى

ت اجخار هٍشة ِملُت وولْ خىىاث ئلاُ٘ت شخق للّمل مْ ألا  ىٍش ُٝ خّين ِلى اإلا٣اجب ال وٙا٥. ٍو

اث خلُٙت الصخق. ِلى ظبُل اإلاشا٥، الخأ٠ذ مً  في خالت ِذم الٝذسة ِلى الحفى٥ ِلى ٘دـى

ذ.  ِذم ِمل أي شخق بمٙشده مْ ألاوٙا٥ في أي ٜو

ل مْ ألاوٙا٥، ًجب اإلاشاظْ مخاٗو بؽأن مالةمت أي شخق للّم/ئرا أزاسث الٙدىؿ الؽشوُت

جب حسجُل مبرساث ٜشاس الؽشوُ في الخُّين  ش الؽشوُ في الخُّين. ٍو دساظت هزا ألامش بّىاًت ٜبل جٍٝش

ت.   وفي خالت الشً، ًجب عذم حعُحن اإلاششح.ِلى هدى دُٜٞ في ملٙاث اإلاىاسد البؽٍش

ؤلاكشاس الزاحي 

 ومذوهت العلىن 

ُْ ١ا٘ت اإلاششحين ِلى مذوهت العل ٟى بما في رل٤ جأ٠ُذ الٝعم ِلى أهه ًم٢نهم الّمل ًجب جٜى

 بأمان مْ ألاوٙا٥.

 

 ما بعذ الخعُحن

____________________________________________________________ 

ُت.  ؿترة الاخخباس  ُٙت أو ألاوؽىت الخىِى ٚ بؽ٣ل ٘اِل للٌى ًجب اظخخذام ٘رراث لاخخباس لخُُٝم مالةمت اإلاٌى

الؽشوه وألاخ٣ام بما في رل٤ مذة ٘ررة لاخخباس ِلى ٜىاهين الّمل بالذولت ول٢ً مً وظخّخمذ 

 الىاخُت اإلاشالُت ظخ٣ىن ٘ررة لاخخباس ِلى ألاٜل زالزت أؼهش.

جىظيهاث بؽأن ظُاظت خماًت الىٙل )بما في رل٤ بُاهاث لاجفا٥ الخاـت بمش٠ض /ر٠ش بُان مىظض الخلذًم

 جيعُٞ خماًت الىٙل(.
 

 

 

  



  .: مشهض جيعُم خماًت الطـل5ملحم 
 أدواس ومعإولُاث مشهض جيعُم خماًت الطـل: 

مْ الذِم الٙني مً اظدؽاسي خماًت الىٙل  –دِم الّملُاث بالذولت ئلا٘ت ئلى الخىُٙز الُىمي لعُاظت خماًت الىٙل 

 ؤلاٜلُمي واظدؽاسي ئداسة اإلاخاوش بلىصان. 

 جخػمً اإلاهام الخاضت ما ًلي: 

  .ذ خماًت الىٙل  الّمل ٠ىٝىت اجفا٥ سةِس ي لمً ٘و

  ًالخأ٠ذ مً أن الّاملين والؽش١اء ِلى دساظت بعُاظت خماًت الىٙل ومعإولُاتها بمىظبها )ِلى ظبُل اإلاشا٥ م

باث والخىظيهاث(.   خال٥ جٝذًم الخذٍس

  جُُٝماث اإلاخاوش. بما في رل٤  –جٝذًم اإلاؽىسة والذِم للؽش١اء والّاملين في جىُٙز ظُاظت الحماًت 

  اًت لاظخماُِت اإلاخخففت لألوٙا٥ وهُئاث جىبُٞ الٝاهىن مً أظل الحفى٥ ِلى ئٜامت ِالٜاث مْ هُئاث الِش

ُى أي خادر و/أو دِذ الحاظت لحفى٥ ِلى مؽىسة خاسظُت.   اإلاّلىماث اإلاخاخت في خالت ٜو

  ت ألاوٙا٥ وألاظش واإلاجخمّاث التي حّمل مْ جيري دي صوم بعُاظت الحماًت والرزامىا بدٝٛى الخأ٠ذ مً مّ٘ش

ى٥ ئليها. تهم بأن هزه العُاظت ٌعهل الـى  ألاوٙا٥ ومّ٘ش

  ت ٠ُُٙت ئزاسة الخأ٠ذ أن اظم وبُاهاث اجفا٥ مش٠ض جيعُٞ خماًت الىٙل مخاخت وبالخالي ٌعخىُْ ألاشخاؿ مّ٘ش

 أًً ًم٢نهم الحفى٥ ِلى اإلاؽىسة. /اإلاخاٗو

  للمخاٗو اإلاخّلٝت بدىادر خماًت الىٙل وؤلابآل ًِ جل٤ اإلاخاٗو لإلداسة الّمل ٠ىٝىت لاجفا٥ ألاولى

 اظدؽاسي خماًت الىٙل ؤلاٜلُمي خعب لاٜخماء. /الّلُا

  .لاخخٙاً بسجل دُٜٞ ألي خىادر 

  ش ئهجاص ظىىي الظدؽاسي ئداسة اإلاخاوش بلىصان دِم جىُٙز ومخابّت ظُاظت خماًت الىٙل مً خال٥ جٝذًم جٍٝش

 ب( وخىت جخممً ؤلاظشاءاث اإلاعخٝبلُت الالصمت لخىُٙز ظُاظت خماًت الىٙل ِلى اإلاعخىي اإلادلي. )خعب الىل

 

  

 

 
 

 اإلاهاساث والخطاةظ الالصمت: 

  .ت وخبرة خاـت بدماًت الىٙل ووٜاًخه  الخمخْ بمّ٘ش

  .ىشي ل٣ي ًخم جٝذًش آساةه ُٝ  أن ًخمخْ باالخررام والعلىت باإلا٢خب ال

  .خمخْ بمهاساث جىاـل ظُذة مْ البالٕين وألاوٙا٥ ى٥ ئلُه ٍو  أن ٣ًىن ظهل الـى

  .أن ٣ًىن ٜادس ِلى لاخخٙاً بهذوةه أزىاء ئزاسة أي مخاٗو خاـت في خالت اخخُاط وٙل للمعاِذة 

 ُى أخذ خىادر خماًت ال ً للخأ٠ذ مً جىُٙز العُاظت ولاظخجابت في خالت ٜو  ىٙل. الٝذسة ِلى الّمل مْ آلاخٍش

  هم  باإللا٘ت ئلى الٝذسة ِلى الذِىة ئلى الحماًت والذ٘اُ ِنها.  –لالرزام بدماًت ألاوٙا٥ وجأًُذ خٜٝى

  .شك  أن ًخمخْ بمهاساث جذٍسب ِو

  .ت اإلاّلىماث  أن ٣ًىن ٜادًسا ِلى الحٙاً ِلى ظٍش

 

 

 

 

  



 

ش   ئداسة الخدٍش

 ظدُٙاوي دًالوي و١اسولين مىهينالياجب: 

 خذماث خماًت الىٙلظمُْ اإلاؽرر٠ين في لجىتاإلادشسًٍ: 

 الخابّت لخيري دي صوم 

 لُدعُا لىخشالخطمُم: 

 لىسا ظُالش يالخيعُم: 

الفىس اإلايؽىسة في هزا اإلاجلذ مٝذمت مً مفىسًٍ الطىس: 

ل الؽ٢ش.  ين جابّين لخيري دي صوم، ٘لهم ظٍض  مدر٘ر

ت، والٙشوعُت، وألاإلااهُت  اليسخت: ٠خِب باللٕاث ؤلاهجليًز

 وؤلاظباهُت. 

 لى مىهذ ظىس بلىصان  –بعذ بشهذ الطباعت: 

 إلاعاِذة ألاوٙا٥ خى٥ الّالم –، جيري دي صوم 1104© 

 

 

 

 

 

 

 

 

خ اليسخت  اعخمذَا ئعذاد الخاٍس
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