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 مدونة السلوك

 قبل كافة الموظفٌن والمتطوعٌن قبل البدء بمهامهم.مدونة السلوك ٌجب أن توقع من 

 وبهم آمنٌن,من أجل إبقا -منظمة أرض البشر تعتبر كافة أشكال اإلساءة تجاه األطفال ؼٌر مقبولة, وتعترؾ بواجبها بحماٌة األطفال

 تعزٌز رفاهٌتهم و حماٌتهم من أي إساءة أو أذى.

  اإلهمال, العنؾ الجسدي, النفسً / العاطفً والجنسً هم األشكال األساسٌة لإلساءة.

 اإلساءة حاالت لمنع استباقٌة إجراءات ٌشمل وهذا المقاٌٌس التً سوؾ نعتمدها لحماٌة األطفال.سٌاسة و إجراءات حماٌة الطفل  وضعت

 ..المعاملة سوء من ًٌعان ٌكون, قد أو الطفل, فٌها ٌكون التً الحاالت على للرد الفعل رد وإجراءات تحدث التً واألذى

 .8111 لعام الطفل لحقوق المتحدة األمم اتفاقٌة فً علٌه منصوص هو كما 81 سن دون إنسان أي هو والطفل

 االستشارٌٌن بأجر, العاملٌن ذلك فً بما) الموظفٌن جمٌع علىٌتوجب  األطفال, حماٌة سٌاستنا من كجزء

 هذه السلوك قواعدل وفقا الموافقة على العمل و لطفلا بسٌاسة حماٌة االلتزام على واوافقٌ أن جزبً, أو كامل بدوام سواء ,(والمتدربٌن

 .ًإلزام شرط هو وهذاالسلوك المتوقع من الموظفٌن. و األطفال لحماٌة المسؤولٌات تحدد التً

 قواعد مدونة تؽطٌها ال التً الحاالت من حالة فً. السلوك قواعد ٌخالؾ الذي المقبول ؼٌر السلوك أشكال من شكل أي عن اإلبالغ ٌجب

 ."الفضلى الطفل مصالح" على ٌنركزم السلٌم الحس تطبٌق اممثلٌه منالبشر أرض منظمة وتتوقع السلوك,

 :التالٌة الخمسة والمبادئ الطفل حقوق اتفاقٌة البشر أرض منظمة تحترم

 
 أرض منظمة موظفً جمٌع على ٌجب :األطفال حقوق  .1

 ٌجب شًء, كل قبل. الطفل حقوق وتعزٌز احترام البشر
 التعرض دون أمان, فً ٌعٌش أن طفل كل حق حماٌة
 فً نعمل, أن وٌجب االستؽالل, أو المعاملة سوء لخطر
 .الفضلى الطفل مصلحة أجل من األوقات جمٌع

 
 الطفل حماٌة سٌاسة تنفٌذ فً النجاح :الجمٌعمسؤولٌة  .4

 ممثلً لجمٌع والمشتركة الفردٌة المسؤولٌة على ٌرتكز
 ستسعى. الموظفٌن ذلك فً بما البشر أرض منظمة
 المنظمات برامج امتثال لضمان البشر أرض منظمة

 .الدولٌة حماٌةال معاٌٌر مع أٌضا الشرٌكة

 
 أي مع تتسامح لن البشر أرض منظمة :التسامح عدم .2

 جمٌع تتخذ وسوؾ المعاملة سوء أشكال من شكل
 الطفل حماٌة سٌاسة لتطبٌق الالزمة التدابٌر

 

 
 

 إلى أو المشرؾ إلى فورا اإلبالغ ٌجب :اإلعالم واجب .5
 أرض بمنظمة الطفل حماٌة بموضوع االتصال نقطة
 فعلً انتهاك حدوث أوعند به ٌشتبه انتهاك أي عند البشر

 فً السرٌة على الحفاظ ٌتم. السلوك الحالٌة للمدونة
 .بأكمله اإلجراء أنحاء جمٌع

 
 ٌتم أن البشر أرض منظمة ضمنت إدارة المخاطر: .3

إمكانٌة حدوثها من  من والتقلٌل المخاطر تحدٌد
 .ألنشطةا تنفٌذ مرحلة حتى التخطٌط مرحلة



 

 

 

 

 مؤسسة ارض البشر لوزان / لبنان
 1( ط2االٌطالً, بناٌة صبراوي )االمل ًخلؾ المستشفى اللبنان

 الحوش, صور, لبنان

 999617344197تلفون: 

www.tdh.ch 

 

 األحرف االولى لألسم & التارٌخ:

Page | 2 

 :ٌلً ما على صراحة أوافق أنا السلوك، مدونة على التوقٌع خالل من

 :دائما قومأ سوف 

 بؽض ,المساواة قدم وعلى باحترام األطفال بمعاملة 
 الرأي الدٌن, , اللؽة الجنس, العمر, عن النظر

 أو االجتماعً,الوضع أو العرقً األصل ,الجنسٌة,
 خصابص أي أو الجنسً, التوجه أو الطابفة أو الطبقة

 أخرى شخصٌة

 لتقلٌل وذلك العمل مكان وتنظٌم لألنشطة تخطٌطبال 
 وتطور العمر حساب بعٌن األخذ مع ضرر وقوع خطر
 .الطفل

 

 التً القرارات اتخاذ فً للمشاركة األطفال مساعدةب 
 .نضجهم مستوىلو لسنهم وفقا تهمهم

 

 باألطفال تتعلق التً المعلومات أن من تأكدبال 
 .سرٌة تبقى واألسروالمجتمعات

 

 األطفال مع الثقة وخلق التواصل ثقافة على الحفاظب 
 الموظفٌن من ؼٌرهم والمحلٌة, ومجتمعاتهم وأسرهم

 ٌتم بحٌث الشرٌكة المنظمات وممثلً والمتطوعٌن
 .ومناقشتها المخاوؾ مشاركة

 إظهارالتدخٌن, تجنب) جٌدا مثاال قدمت بطرٌقة تصرؾبال 
 .(.إلخ زمالبه تجاه احترامقلة 

 

  قبل أمورهم وأولٌاء األطفال من إذن على الحصولب 
 الطفل, صورة أواستخدام تسجٌل أو صورة التقاط

 لألطفال شرحال تضمنٌ وهذا. تارٌخه أو هالقوأوأ
 .الرسابل أو الصور استخدام سٌتم كٌؾ أمورهم وأولٌاء

 

 عند واإلٌجابٌة العنٌفة غٌر السلوك أسالٌب استخدامب 
 .األطفال على اإلشراؾ

 

 بصراحة الكالم فً المحلٌة والمجتمعات األطفال تشجٌعب 
 .بعض ومع الكبار مع تفاعالتها عن

 

 ٌمكنوال له نةامه تشكل ال الطفل وضعٌة أن من تأكدبال 
 .جنسٌة اٌحابات وجودب خروناال فسرهاٌف أن

 فً حقهم نع المحلٌة والمجتمعات األطفال إعالمب 
هم أن ٌرفعوا ٌمكن وكٌؾ مقلقة حاالت أي عن اإلبالغ

 القلقهذا 

 حماٌةم له ٌسمح وضع فً واكونٌ بحٌث األطفال تمكٌنب 
 .أفضل بشكل أنفسهم

 

 حماٌة  سٌاسةب تتعلق واستفسارات مخاوف أٌة رفعب
 منسق حماٌة الطفل. أو مشرؾ/  أعمالً مدٌر الطفل مع

 أن ةحاولالم أو موجود آخر بالػ شخص أن من تأكدبال 
 .الطفل مع اتصال فً أكون عندما مرئًفً مكان  كونأ

 

 أفعل ال أن تأكدوأ الطفل استقاللٌة على لحفاظا محاولةب 
 .نفسها/  لنفسه قوم بهاٌ أن للطفل ٌمكن األشٌاء

 

 أو شكوك أي عن الطفل منسق حماٌة إلى  اإلبالغب 
 مبادئ مع ٌتعارض ما سلوكحول  مباشرة اتهامات

 شكل أي ذلك فً بما السلوك قواعد ومدونة الطفل حماٌة
 كانت لو حتى - األطفال معاملة إساءة من أشكال
 .أو فضفاضة ؼامضةات دعاءاال أو المعلومات
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 لن أقوم أبدا ب:

 الجنسٌة العالقات أشكال من شكل أي فً االنخراط 
 عن النظر بؽض سنة, 18 تحت شخص أي مع

 أو وقانون ؽالبٌة,ال فً علٌها المنصوص السن
 لٌس الطفل عمرالوارد حول  لطالؽ.المحلٌة العادات

 .ادفاع

 باحٌةا مواد تبادل أو إنتاج أو نشر أو مشاهدة 
 .لألطفال المواد هذه أوعرض/ و األطفال, ظهرت

 

  تبادل أموال، وظٌفة، بضائع أو خدمات أو مساعدة
 الطفل إخضاع من أجل خدمات جنسٌة أو إنسانٌة

 أو المهٌنالسلوك وأ المذلة من آخر نوع ألي
 .المسٌا

 

 جنسٌا, استؽاللهم ٌتم الذٌن األطفال وجوه راظهإ 
األطفال الذٌن  واالعتداء, االتجار ضحاٌااألطفال 

 جماعاتب ٌنمرتبطال القانون, مع صراع فً
 تعدٌل تم لو حتىهم داجإٌ ٌسهل الذٌن أو مسلحة
 .هوٌتهم

 اقتراحات تقدٌم أو اللغة استخدام أو األطفال لمس 
 من تحط أو ضاٌقتوزأستفت البقة, ؼٌر بطرٌقة
. الثقافٌة الممارسات احترام عدم ظهرت أو األطفال

 ٌكون أن المحتمل من بطرٌقة تصرؾال ٌشمل وهذا
 .هومشاعر الطفل ثقة على سلبً تأثٌر لها

 

 من المثال سبٌل على) األعمال فً األطفال استغالل 
 (.المنزلً العمل خالل

 نٌرتدم أو عراةوهم  طفاللأل رونشرصو خذأ 
 .التً تمثلهم الحالة مع تتكٌف ال بطرٌقة

 أو معاملتهم معاملة  األطفال ضد زٌتمٌممارسة ال
 طرٌق عن المثال سبٌل على ةلماأوظ ةمتكافب ؼٌر

 .اآلخرٌن اءقصواأ المحسوبٌة

 بدونٌنعاجز ,فاءضع) اكضحاٌ األطفال لٌمثت, 
 (.ذلك إلى وما ,ٌنٌابس مساعدة,

 

 مع تطوٌرعالقة أو بٌتًالى  أقاربه أو طفل دعوة 
  خارج اعتبارها ٌمكن التًته وأوأسر/ و الطفل
 .المهنٌة المعتاد نطاقوحدود 

 على خطرا تشكل قد التً الصورة أو القصة نشر 
 .المجتمع أو واألسرة الطفل

 من مسبق إذن دون وحده هنقل أو الطفل مع العمل 
فً حال  والمطلقة أ الضرورةإال فً حالة ,يمدٌر
 .خطر فً الطفلكان 

 

 والموافقة فحصها ٌتم لم التً الصور استخدام 
 فً التواصل أوفرٌق/ و يرمدٌ من قبل علٌها
 رسمٌة ؼٌر معلومات أو صور مشاركةأو لوزان

 أوالشبكات الشخصٌة المواقع على األطفال عن
 (.الفٌسبوك مثل) االجتماعٌة

 الكحول أو المخدرات تأثٌر تحت األطفال مع العمل. 
 

 عبر وأسرهم األطفال مع االتصال على الحفاظ 
 ٌتطلب منً لم ما ,االجتماعً التواصل شبكات

 ذلك, أفعل أنالبشر أرضمشروع ما فً منظمة 
 .للقٌام بذلك صرٌح إذن ولدي

 لمستفٌدٌنل الفٌدٌو مقاطع أو الصور التقاط 
مفوض البلد  سمح إذا إال المهنًغٌر  ستخداملال

 .لدى الجمعٌة
 

 أي عن اإلبالغ عدم أو تجاهل عٌنً, ضاأؼم 
 سٌاسة حماٌةل انتهاك أو مخالفة بأنه ٌشتبه قلق,

الشخص إلى  لألطفال السلوك قواعد ومدونة الطفل
 المسؤول عن حماٌة الطفل
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 :السلوك قواعد مدونة انتهاكب عموالزأ االشتباه حال فً أنه عًأ أنا

 :على تقتصر ال ولكن تشمل قد والتً ضرورٌا, تراه إجراء أي ستتخذ البشر أرض منظمةفإن 

 الطفل ودعم لحماٌة فورٌة خطوات واتخاذ للضحٌة المساعدة تقدٌم. 

 سمعة حماٌة نفسه الوقت وفً (سودت البراءة أن افتراض على) ممكنة موضوعٌة طرٌقةأكثرب الحقائق على للوقوف محاولة 

 .ٌنالمعنٌ البالؽٌن وسرٌة

  العقد إنهاء أو تعلٌق فً ٌتسبب قد مما ,تأدٌبٌة إجراءاتاتخاذ. 

 لتشرٌعل اخرقتشكل  قد ًتال السلوكمدونة ل مخالفة أي عن المختصة السلطات إبالغ أو/ و القضائٌة اإلجراءات فً الشروع 

 .أٌضا الوطنً

 األخرى المنظمات)إخبار( إعالم المثال, سبٌل على أخرى, مرة تحدث ال الحوادث هذه مثل أن لضمان المناسبة التدابٌر اتخاذ 

 اإلطار ضمن) األطفال حماٌة مبادئ انتهاك إلى ٌرجع الذي العقد إنهاء بشأن المهنٌة المراجع نفس تطبق أن ٌمكن التً

 (.المعلومات حماٌةل طبقالم التشرٌعً

 

 

 التزام إعالن

 ………………………………………………………ادناه,ع الموق انا

 دعمفً  فشل أي أن أفهم وأنا .هال وفقا العمل على وافقأأنا ألتزم بمعرفتها وو الطفل حماٌةل أرض البشر سٌاسة وفهمت قرأت أقر أنً

 .أعاله المذكور النحو على القضابٌة أو التأدٌبٌة اإلجراءات من مزٌد إلىأو ,لبشرا أرض مع ًالتزام إنهاء إلى ٌؤدي قد السلوك مدونة

 

قد  سبب أي أعرؾ وال (سابقاعنها  نعاللم ٌتم اإل) طفل تجاه جرٌمة بشأن جنابٌة سجالت أي لدي لٌس أن أعلن ذلك, على وعالوة

 مهنٌة مراجع تطلب قد التً األخرى المنظمات إخطاربالحق  بالبشر أرض منظمةتتمتع  .أمرا ؼٌر مناسبا  األطفال مع ًعملٌشكل من 

  . المعلومات حماٌة فً به المعمول التشرٌعً الهٌكل إطار فً االطفال حماٌة لمبادئ خطٌرة انتهاكات بسبب العقد إلنهاء

 

                ................................................................................................ فً: ........................................ التارٌخ:

 ............................................................................................................................................... التوقٌع:

 

 


