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مقدمة

أعزائنا من األطفال والشباب، أعزائنا أولیاء األمور، ومقدمو ومقدمات الرعایة، وكل من یھمھ األمر،

نرغب بتقدیمنا لھذه السیاسة المعنیة بحمایة الطفل في أن نجعل مشروعاتنا التي یشترك بھا األطفال والشباب أكثر أماًنا لھم/ھن بقدر
المستطاع. نود أن نوفر لألطفال مساحة خالیة من الخوف والعنف وأن نوفر لھم/ھن األمان بقدر اإلمكان؛ مساحة خالیة بقدر اإلمكان من
أیة ضغوط، وخالیة من مفھوم تقییم المستوى والتنافسیة؛ خاصة وأن كرة القدم دوًما ما ترتبط ممارستھا بضغط المنافسة واألداء الجید،

ونحن نرید عن عمد أن نؤسس لمفھوم مضاد لذلك في سیاق مشاریعنا.
نرغب في أن نجعل األطفال والشباب یستمتعون وھم/ھن یمارسون كرة القدم وغیرھا من الریاضات، وأال یتعرضوا لضغط الشعور

بضرورة األداء بشكل جید. نعتبر أیًضا أن مفھوم الجسد اإلیجابي -أي قبول أي نوع من الِبَنى الجسدیة التي تتخطى معاییر الجمال
المتعارف علیھا اجتماعًیا- بنفس أھمیة تعلم تقنیات كرة القدم.

نحاول أن نوفر التدریبات ومفاھیم اللعبة بشكل ال یتمحور حول فكرة المكسب والخسارة. لن تجدوا في منظمتنا حاالت یجلس فیھا
األطفال األقل مھارًة أو خبرًة كرویة على دكة االحتیاط، أو یتم اختیارھم/ھن للعب متأخرین عن باقي زمالئھم/ھن. تعتبر قواعد اللعب

النظیف ھي أولویتنا األولى سواء داخل الملعب أو خارجھ.
نحن نتبنى مبدأ التواصل دون عنف وال نتعاطف بأي شكل من األشكال مع الصیاح في الزمالء والزمیالت، أو محاولة إحراجھن أو

إھانتھن سواء داخل أو خارج الملعب في سیاق مشروعاتنا.

تعتبر القیم النسویة والتحرریة في غایة األھمیة بالنسبة لنا، وینطبق ذلك أیًضا على عملنا مع األطفال. لذلك فإن الشعار الذي نتبناه في
تدریبنا ھو أن «ال تعني ال». لیس ھناك أي ضغط فیما یتعلق بأداء تدریبات معینة، وال نقبل بأي شكل من األشكال السخریة من الجسد أو

القدرة على األداء بشكل جید. وتزید أھمیة ذلك حین یركز عملنا على فئات من األطفال األقل حًظا أو أولئك العرضة للخطر. باإلضافة
إلى ذلك، یسعدنا دائًما أن نتقبل األسماء والھویات الجندریة التي قد یختارھا/تختارھا أي/أیة طفل/ة لنفسھ/ھا.

المتطوعات، والمدربات، والعضوات الفخریات بموجب ھذا النص بمفھومنا، وجمیعاكتشفي كرة القدمتلتزم جمیع عضوات فریق عمل
الخاص بحمایة الطفل. سنبذل مًعا قصارى جھدنا من أجل ضمان أن یجد األطفال والشباب في سیاق مشاریعنا مساحة آمنة وضمان توفیر

تجربة إیجابیة لھم/ھن.

1اكتشفي كرة القدمفریق عمل منظمة

المجتمعیة.ھي مبادرة تختص بكرة القدم والتوعیةاكتشفي كرة القدم1



كرة القدماكتشفيالقواعد اإلرشادیة الخاصة بحمایة الطفل في منظمة

الكامل تجاه أي شكل من أشكال انتھاك حقوق الطفل، خاصة سوء المعاملة.في سیاق عملھا بالتأھباكتشفي كرة القدمتلتزم منظمة
اكتشفي كرةشكلت اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق الطفل القاعدة التي أسسنا علیھا القواعد اإلرشادیة الخاصة بحمایة حقوق الطفل في منظمة

.القدم

تنطبق تلك القواعد اإلرشادیة على جمیع نواحي ومستویات العمل الذي نؤدیھ في سیاق المنظمة ویجب احترامھا بشكل كامل، والتوقیع
على قبولھا وتطبیقھا من ِقَبل جمیع أفراد طاقم العمل بدوام كامل، والعامالت المتطوعات (لجنة اإلدارة، فریق عمل الدوام الكامل،

اكتشفي كرةوالموظفات حسب الطلب، والمتطوعات، باإلضافة إلى كل من یصحب أطفاًال وشباًبا في سیاق المشاریع التي تقدمھا منظمة
.اكتشفي كرة القدمالتام بھذه القواعد اإلرشادیة في سیاق تعاونھن مع منظمة). تلتزم عضوات المجموعات سابقة الذكر بااللتزامالقدم

قواعد الُمنظمة فیما یتعلق بحمایة الطفل (ملحق بالقوانین الخاصة بالمنظمة)

تعتبر القواعد التالیة ملحًقا للقوانین األساسیة الخاصة بجمعیة كرة القدم والتغییر المجتمعي؛ وُتعد ملزمة لكیان الجمعیة وفروعھا.

الدیباجة١
تلتزم منظمة، جزًءا ال یتجزأ من عملھا.اكتشفي كرة القدمیعد تطبیق اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق الطفل، بالنسبة لمنظمة

شكل من أشكال انتھاك حقوق الطفل، خاصة تجاه استخدام أي شكل منفي سیاق أداء عملھا بالتأھب تجاه أياكتشفي كرة القدم
أشكال العنف ضد األطفال.

اكتشفي كرة القدممبادئ منظمة٢
االستغالل،العاطفي،أوالنفسيالجنسي،(الجسدي،العنفأشكالجمیعمنوالشباباألطفالبحمایةالقدمكرةاكتشفيمنظمةتلتزم)١(

اإلھمال، العنف في سیاق الوسائط الرقمیة).

طفل/ةبأيمباشر-غیرأومباشر-بشكلتضرقدأفعالأیةذلكویعنياألطفال،ضدالعنفبمواجھةالقدمكرةاكتشفيمنظمةتلتزم)٢(
أو تقلل من فرصھ/ھا على النمو إلى سن الرشد بشكل صحي وآمن. یتضمن ذلك العنف البدني والنفسي على حد سواء.

الذاتي،نموه/ھالمساروفًقاذلكتحترموأنباالستقاللیة،تتمتعطفل/ةكلأناعتبارھافيتضعبأنالقدمكرةاكتشفيمنظمةتلتزم)٣(
كما تلتزم بتوفیر كل المعلومات الالزمة لألطفال عن حقوقھم/ھن بصیغة یسھل علیھم/ھن استیعابھا. ُیعَنى ذلك أیًضا بحقھم/ھن في

الحمایة من أي شكل من أشكال العنف.

اكتشفي كرة القدمالقواعد السلوكیة لفریق عمل منظمة

ألتزم بحمایة األطفال من أي نوع من أنواع العنف. في حالة وجود أیة شواھد على تعرض أي طفل/ة لإلیذاء في سیاق العمل)1
علیھا (انظري أدناه).، سأتخذ فوًرا اإلجراءات المتفقاكتشفي كرة القدمبمنظمة

ألتزم باالمتناع -بما یتوافق مع اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق الطفل والمبادئ أعاله- عن أي سلوك قد یؤدي إلى االستغالل)2
الجنسي أو العاطفي لألطفال أو أي شكل آخر من أشكال سوء معاملة األطفال.

یتم التعامل مع جمیع األطفال باحترام مع األخذ في االعتبار حساسیة الجندر والتنوع العرقي والحساسیة تجاه أیة صدمات)3
سابقة قد تعرض إلیھا أي طفل/ة من األطفال. من المھم دائًما االنتباه إلى رد فعل الطفل/ة تجاه مظھره/ھا الخارجي.

ال تتم مداعبة األطفال أو تقبیلھم/ھن، ویتم احترام خصوصیتھم/ھن الجسدیة وتقدیرھا حتى في سیاق مواقف إیجابیة مثل)4
االحتفال بإحراز ھدف.



ال یجب أن ینفرد أي شخص بطفل/ة من األطفال؛ وینبغي حضور أحد الراشدین/ات األخریات دائًما في الجوار وعلى مرمى)5
البصر. یجب أن یتم العمل دائًما بمبدأ التواجد الثنائي ھذا، وإذا لم یمكن تطبیقھ في حاالت استثنائیة، یجب توضیح السبب

بشفافیة.

لن تتم مقاربة أي طفل شفھًیا أو نفسًیا أو جسدًیا -بما في ذلك التلمیح أو الفعل الجنسي أو أي فعل آخر- بشكل غیر الئق وبما)6
یتعارض مع رغبة أي طفل/ة (على سبیل المثال، اإلجبار على االستحمام بعد ممارسة الریاضة، عدم الصیاح أو التقلیل من

شأن أي طفل/ة بعد تعرض فریقھ/ھا للھزیمة).

ال یتم تقدیم أي عرض خاص ألي طفل/ة من األطفال.)7

عند القیام بالتصویر الفوتوغرافي أو الفیدیو، أو إجراء أي تقریر صحفي یجب الحصول على موافقة أولیاء األمور أو)8
األوصیاء في حالة األطفال تحت السن القانونیة، كما یجب الحصول على موافقة الطفل/ة نفسھ/ھا. في حالة الشباب والشابات،

یجب الحصول على موافقتھم/ھن. عالوة على ذلك، یجب دائًما احترام مبادئ الكرامة اإلنسانیة والحاجة إلى حمایة الطفل.

اكتشفيسأقوم على الفور بإبالغ الشخص المسؤول عن أیة ظروف مشبوھة قد تتنامى إلى علمي في سیاق عملي مع منظمة)9
.كرة القدم

ألتزم -وفًقا لھذه المبادئ- باحترام كل طفل/ة واعتباره/ھا إنساًنا مستقًال بذاتھ/ھا. سیتم توفیر المعلومات المتعلقة بحقوقھ/ھا في)10
الحمایة لكل طفل/ة بطریقة یسھل علیھ/ھا فھمھا.

مؤقتبشكلاكتشفي كرة القدمسیتم إعالم أیة شخصیات أخرى مثل الزائرین، وقادة الشباب، وغیرھم من العامالت في منظمة)11
مقابل رسوم، والمصورین الفوتوغرافیین، والمستشارین، وغیرھم، بالقواعد السلوكیة الخاصة بالمنظمة (عن طریق لوحة

إرشادیة على سبیل المثال) لدى زیارتھم للمشاریع التي تقیمھا المنظمة.

تطبق مبادئ اللعب العادل في سیاق األنشطة الریاضیة التي تقیمھا المنظمة؛ ممنوع استخدام أي شكل من أشكال العنف)12
(خاصة العنف البدني واللفظي أثناء ممارسة كرة القدم) سواء داخل أرض الملعب أو خارجھا. ینطبق ذلك على المتفرجین

وأولیاء األمور والمدربین، وغیرھم.

إن مھمتي ھي تھیئة حیًزا آمًنا لألطفال، وبیئة توفر الحمایة وتساعد على النمو، خاصة لألطفال األقل حًظا أو المعرضین/ات)13
.اكتشفي كرة القدمللخطر، وذلك كجزء ال یتجزأ من األنشطة التي تمارسنھا ویمارسونھا في سیاق منظمة

حول االستمتاعاكتشفي كرة القدمممنوع الصیاح في أي/ة طفل/ة أو اإلساءة إلیھ/ھا أو تعریتھ/ھا. یتمحور عمل منظمة)14
وممارسة الریاضة الجماعیة، ولیس معنًیا بالقدرة على األداء التنافسي.

.اكتشفي كرة القدمبرجاء توقیع ھذا الشق من الوثیقة وتسلیمھ ألحد أعضاء مجلس إدارة منظمة

إعالن بااللتزام

لقد اطلعت على القواعد السلوكیة الخاصة بحمایة الطفل أعاله وأتعھد بااللتزام بھا. أعي أن أي انتھاك لھذه القواعد ستكون لھ تابعات قد
تتضمن إنھاء التعاون معي أو قد تقتضي تدخل السلطات المعنیة.

االسم

المكان والتاریخ



التوقیع



تحلیل المخاطر المرتبطة بكل مشروع

التالیة؛ الموقع،، نقوم بإجراء تحلیل للمخاطر، ویتضمن ذلك النواحيكرة القدماكتشفيقبل تنفیذ أي من المشاریع التي تنظمھا منظمة
واألشخاص الحاضرین، والجمھور.

إجراءات التوظیف المتعلقة بالموظفات بدوام كامل، والعامالت المستقالت، والمتدربات، والمدربات، والمتطوعات
بشكل أساسي متطوعات، إال أن عملیة تنسیق المشروعات ھي من اختصاصاكتشفي كرة القدمیقوم بتنفیذ العمل الذي نؤدیھ في منظمة

الموظفات بدوام كامل. ووفًقا لمتطلبات كل مشروع، قد یتم تعیین موظفات إضافیات مدفوعات األجر، خاصة الموظفات حسب الطلب
(مثل المترجمات، قائدات ورش العمل، وغیرھن) أو المدربات.

بالمساعدة(ولیس من یقمن فقطاكتشفي كرة القدمُیطلب من المتطوعات ومن الموظفات مدفوعات األجر المنخرطات في العمل بمنظمة
في أحد المشروعات أو المساھمة بمجھودھن لیوم واحد) تقدیم شھادة حسن سیر وسلوك (لیست أقدم من ثالثة أشھر) لمشرفات المنظمة

لدى انضمامھن لفریق العمل. إذا تبین أن لدى إحداھن إدانة سابقة تتعلق بالجرائم المذكورة أعاله، یتم رفض طلب التوظیف أو المشاركة
في الفریق.

األصلیة.بالدھمبھتسمحمابقدروسلوكسیرحسنشھادةتقدیمعاًما)١٨سن(حتىأطفالمعیتعاملنالالتيالمدرباتمنأیًضاُیطلب

شھادات حسن السیر والسلوك بانتظام؛ على األقل كل خمسة سنوات.تحدیثاكتشفي كرة القدمیجب على كل من یتعامل مع منظمة

علیھا ھنا أال تقوم بتوظیف أیة شخصیة سبقت إدانتھا بحكم نھائي بارتكاببموجب التدابیر المنصوصاكتشفي كرة القدمستضمن منظمة
.٢٢٥قسمضمنأوه،١٨٢إلى١٨٢وأ،١٨١إلى١٧٦وج،١٧٤إلى١٧٤و،١٧١رقمالعقوباتقانونأقسامضمنتقعجریمة

یشكل موضوع حمایة الطفل وااللتزام بقواعدنا اإلرشادیة وتطبیقھا العنصر األساسي الذي یتحكم في اختیارنا لمن نعمل معھن، ویتحكم
أثناء مقابالت التوظیفمن مفھوم حمایة الطفلاكتشفي كرة القدمفي عملیة توظیف العامالت لدینا بدوام كامل؛ تتم مناقشة موقف منظمة

ونذكر مفھومنا عن حمایة الطفل والقواعد السلوكیة التي یجب االلتزام بھا عند بدء أحد الوظائف لدى منظمتنا.

أو موظفات حسب الطلب أو مدربات لدینا، نقوم بإجراء مقابالت تمھیدیة، قبل قبول عمل أیة متطوعاتاكتشفي كرة القدمفي منظمة
معھن (بخالف مقابالت التوظیف). ھنا أیًضا یشار إلى مفھوم حمایة الطفل الذي نعتنقھ في منظمتنا. بعد توعیة المتقدمات للعمل معنا
بمفھوم حمایة الطفل وبعد قراءتھن للقواعد السلوكیة اإلرشادیة، یجب علیھن التأكید كتابَة بأنھن قد فھمن تلك المبادئ وأنھن ملتزمات

بالتعامل وفًقا لھا. یتم االحتفاظ بالوثائق التي تم التوقیع علیھا في المقرات الرئیسیة للنوادي في ملفات منفصلة.



التعاون مع شركائنا داخل المنظمات األخرى

تطلب إدارة المشروعات لدینا من أیة منظمة شریكة لنا تتعامل عن قرب مع مشاركات تحت سن الثمانیة عشرة بتوضیح سیاستھا الخاصة
بحمایة الطفل.

إذا عجزت أي من تلك المنظمات عن تقدیم مفھوم معني بحمایة الطفل، یتوجب علیھا في تلك الحالة االلتزام بالمفھوم الخاص بمنظمة
.اكتشفي كرة القدم

القواعد السلوكیة للزائرین/ات والجماھیر

من أجل حمایة األطفال والمشاركین/كات في برامجنا، نتبنى قواعد سلوكیة من شأنھا ضمان معاملة مبنیة على احترام األطفال،
والمشاركین/كات، وأي إنسان آخر، ومن شأنھا ضمان حمایتھم/ھن من التعرض للعنف واالستغالل. إذا لم یعمل أي شخص بمقتضى

مبادئ تلك القواعد، قد یتعرض إلى الطرد من الفعالیة المشارك بھا. إن تلك القواعد السلوكیة مطبوعة ومعروضة في مقرات المشاریع
المختلفة، وھدفھا إرشاد أفراد الجمھور الذین ال یتعاملون بشكل مباشر مع األطفال (المشاھدون والمشاھدات، حارسات أرض الملعب،

طاقم المؤسسات الراعیة للفعالیة، مقدمو ومقدمات الخدمات المختلفة، متعھدو ومتعھدات الطعام، التقنیون والتقنیات، وغیرھن).

بالتاليااللتزاماكتشفي كرة القدمعلى جمیع الزائرین/ات واألشخاص الذین یترددون على الملعب من دون األعضاء في منظمة

اكتشفي كرة القدمقبل القیام بالتصویر الفوتوغرافي أو الفیدیو، یجب الحصول على موافقة أحد أعضاء فریق عمل منظمة-
وعلى موافقة األطفال المعنیین.

االحترام الدائم لمبدأ الكرامة اإلنسانیة والحاجة إلى حمایة األطفال.-
التعامل مع جمیع األطفال باحترام وبحساسیة تجاه تنوعھم/ھن الثقافي.-
مرمىعلىأومعكم/نآخرراشدشخصتواجدیجب،kمسؤولیتكم/تحترعایتھاتقعالطفل/ةبأي/ةاالنفرادیجبال-

البصر.
عدم احتضان أو معانقة أو تقبیل أو لمس أي طفل/ة.-
عدم مقاربة أي/ة طفل/ة كالمًیا أو نفسًیا أو جسدًیا بشكل غیر مالئم، بما یتضمن التلمیحات أو األفعال الجنسیة.-
ممنوع الصیاح بأي/ة طفل/ة أو تعریتھ/ھا أو إھانتھ/ھا.-
عدم تقدیم أي عرض خاص ألي/ة طفل/ة ال تقع رعایتھ/ھا تحت مسؤولیتكم/ن.-



المعاییر الخاصة بالعالقات العامة

إصدار التقاریر الصحفیة غیر المنحازة، وھو مبدأ قوامھ أیًضا اتفاقیة األمممبدأاكتشفي كرة القدمفي جمیع منشوراتھا، تعتنق منظمة
مع الصحافةتطبیق ھذا المبدأ بأكبر قدر من التركیز خالل تعاونھاالقدماكتشفي كرةالمتحدة لحقوق الطفل. تحاول أیًضا منظمة

والوكاالت األخرى، والشركاء الداعمین، أو أي شخص آخر یقوم أو تقوم بإجراء تغطیة صحفیة عن األطفال والشباب من
من العامالت مع المنظمة.أواكتشفي كرة القدمالمشاركین/كات في مشاریع منظمة

تجاه أیة منشورات أو صور تلتقط األطفال أو الشباب، ونسترشد بالقواعدوشركائھا بالتعامل بحساسیةاكتشفي كرة القدمتلتزم منظمة
اإلرشادیة لمنظمة الیونیسیف بھذا الصدد. على سبیل المثال، إذا ُنشرت أیة صور على مواقع التواصل االجتماعي أو على موقعنا في

سیاق أحد المھرجانات، فمن ناحیة على األطفال أو الشباب المعنیین الموافقة على ذلك، ومن ناحیة أخرى نحصل على موافقة منفصلة من
أولیاء أمورھم بخصوص كل حالة. یجب االنتباه إلى تغییر أیة معلومات شخصیة قد تكشف عن موقع سكن األطفال. إن حمایة خصوصیة

األطفال والشباب ھي أولویتنا القصوى.

حمایة البیانات والحقوق المتعلقة بالصور الشخصیة

فیما یتعلق بالصور الشخصیة ومقاطع الفیدیو وغیرھا من البیانات الشخصیة -المرتبطة بحیاة األطفال والشباب- التي تستخدم في المواد
الالئحة العامة لحمایة البیانات. في حالة القُّصر/القاصرات دون األربعة عشر، یجب مراعاة معاییراكتشفي كرة القدماإلعالمیة بمنظمة

عام، یعد اجبارًیا الحصول على موافقة األوصیاء علیھم/ھن، أما إذا كان السن یتجاوز األربعة عشر عام فتكفي موافقة الشخصیة المعنیة
ذاتھا.

یجب أیًضا من حیث المبدأ الحصول على موافقة كتابیة من األطفال أصغر من أربعة عشر عام. یجب إبالغ األطفال أو الشباب بشكل
یسھل فھمھ عن الطریقة التي سیتم بھا استخدام بیاناتھم/ھن أو صورھم/ھن أو مقاطع الفیدیو وأن لدیھم/ھن الحق في رفض استخدامھا أو
حتى في إلغاء قبولھم/ھن الحًقا. یجب أیًضا الحصول على موافقتھم/ھن فیما یتعلق بنشر اسمھم/ھن األول مع تلك البیانات أو الصور أو

مقاطع الفیدیو.

الحوارات الصحفیة مع األطفال والشباب

یتطلب إجراء حوارات صحفیة مع األطفال مھارة خاصة. یجب مراعاة المبادئ األساسیة التالیة من أجل ضمان احترام كرامة وحقوق
األطفال.

قبل أن یقدم أي طفل/ة موافقتھ/ھا على إجراء حوار صحفي معھ/ھا، یجب إبالغھ/ھا عن الھدف من الحوار وعن الموضوعات التي سیتم
طرحھا من خاللھ، باإلضافة إلى إخباره/ھا عن حقھ في إلغاء موافقتھ/ھا في أي وقت إذا رغب/ت في ذلك. یجب على من سیجري أو

تجري الحوار الصحفي التأكد من فھم الطفل/ة  في بدایة المقابلة لتلك الحقوق.

خالل الحوار، یجب حضور شخص إضافي یعرفھ أو تعرفھا الطفل/ة معرفة جیدة. إذا أمكن، یجب أن یكون بإمكان الطفل/ة اختیار
الشخص الذي یرغب أن یدعمھ/ھا أثناء الحوار. قبل بدء الحوار، یجب توضیح أنھ لیس على الطفل/ة اإلجابة على األسئلة إال في حالة

ارتیاحھ/ھا للقیام بذلك، وأن بإمكانھ/ھا التراجع عن موافقتھ/ھا على إجراء الحوار في أي وقت أراد/ت. یجب األخذ في االعتبار
االحتیاجات المختلفة لألطفال والفتیة والفتیات، على سبیل المثال ما إذا كان الطفل/ة یرتاح بشكل أكبر للحدیث إلى رجل أم امرأة.

إذا تم تسجیل الحوار، یجب إعالم الطفل/ة أو الشاب/ة بذلك ویجب الحصول على موافقتھ/ھا كتابًیا باإلضافة إلى موافقة األھل أو أولیاء
األمر.

دلیل استخدام مواقع التواصل االجتماعي

وإنستغرام ویوتیوب وبلوغز ولینكد إن كقنوات للتواصل الرقمي. جمیع موظفاتمواقع فیسبوك وتویتراكتشفي كرة القدمتستخدم منظمة
المنظمة ملزمات بااللتزام بجمیع القوانین واللوائح المعمول بھا عند التواصل عبر تلك القنوات.

یجب اتباع معاییر حمایة الطفل. ال یمكن أن یتم أي تواصل مع األطفال من خالل حسابات وسائل التواصل االجتماعي الخاصة، كما ال
یمكن نشر أیة منشورات تصور أي طفل/ة (إعادة نشر الُمشاَركات المنشورة مسبًقا مسموح بھا إذا تم استیفاء جمیع معاییر العالقات

العامة المنصوص علیھا ھنا).



حتى في سیاق التواصل الرقمي، على الجمیع الوعي بخطر عدم االلتفات إلى حقوق األطفال أو انتھاك معاییر حمایة الطفل. یجب على
اكتشفي كرة القدمكل من یتنامى إلى علمھ/ھا أیة وقائع مثل اإلھانة أو التمییز أو التلمیحات الجنسیة تجاه األطفال المرتبطین بمنظمة

اإلبالغ عنھا إلى الموظفات المختصات بحمایة الطفل في المنظمة. باإلضافة إلى ذلك، یمكن اإلبالغ عن أي نوع من أنواع السلوك السيء
على شبكة اإلنترنت إلى منصات شكاوى مستقلة على اإلنترنت أو إلى الشرطة.

قواعد التواصل عبر تطبیقات المراسالت (واتساب، سیغنال، وغیرھا) مع المشاركین/ات

بھا التواصل مع المشاركین/كات دون سن الثمانیة عشر بواسطة تطبیقاتأو للمتطوعاتاكتشفي كرة القدمغیر مسموح لموظفات منظمة
المراسالت الخاصة. یمكن االعتماد على المراسالت الجماعیة عبر تلك التطبیقات بعد موافقة األوصیاء القانونیین. یجب احترام حدود

السن الخاصة بتطبیَقي واتساب وسیغنال.



تدابیر الكشف عن انتھاكات حمایة الطفل

عند بدایة التعاون مع األطفال، نقوم بتقدیم ورشة عمل صدیقة للطفل بغرض توعیة األطفال بحقوقھم/ن وتشجیعھم/ن على تأییدھا،
وبغرض شرح قنوات الشكوى المتاحة في حال حدوث أیة انتھاكات في حق أي طفل/ة أو تعرضھ/ھا ألي موقف غیر مریح. تقدم منظمة

قیام األطفال أو األھالي أو المشاركین/ات أو المشاھدین/ات باإلبالغ عنإجراءات مختلفة خاصة بكل مشروع لتسھیلاكتشفي كرة القدم
أیة انتھاكات لقواعد حمایة الطفل: من ناحیة، یتم انتخاب موظفتین مختصتین بحمایة الطفل تقضیان ساعات عمل یومیة في موقع
المشروع خالل الفعالیات، ومن ناحیة أخرى، تتم إتاحة عناوین بریدھن اإللكتروني وأرقام ھواتفھن لألشخاص المشاركین/ات في

المشروع (عن طریق النشرات، أو صحائف المعلومات، أو اإلخطارات). ھناك أیًضا إمكانیة تقدیم شكاوى في صندوق مخصص لذلك
(دون اإلفصاح عن الھویة إذا لزم األمر)، وتقوم الموظفة المختصة باالطالع على محتواه بانتظام.

في نھایة الیوم في إطار كل مشروع، یتم إجراء جولة تقییم مع األطفال، تسنح خاللھا الفرصة لألطفال بالتعبیر عن عدم ارتیاحھم/ھن
تجاه أي أمر أو اإلبالغ عن أیة حوادث.

التدابیر اإلجرائیة الخاصة بانتھاكات حمایة الطفل

یعد أي انتھاك للمبادئ والمعاییر المنصوص علیھا في ھذه السیاسة سبًبا في اتخاد إجراء تأدیبي أو سبًبا في قبول التوظیف لدى منظمتنا
أو رفضھ، كما یعد سبًبا في اتخاذ إجراء تعاقدي في حالة تعاملنا مع شركاء المشروعات التي نقوم بھا.

عن التحذیرأو أعضاء أي منظمة شریكة سیسفراكتشفي كرة القدمأي انتھاك لسیاسة حقوق الطفل من ِقَبل أي عضوة من أعضاء منظمة
أو الطرد أو توجیھ تھم جنائیة وفًقا لمدى فداحة السلوك الُمرَتَكب.

القواعد اإلجرائیة المتخذة في حالة حدوث انتھاكات فیما یتعلق بحمایة الطفل

دائًما ما تأتي مصلحة الطفل في المقام األول.●
ضمان االستماع إلى الطفل/ة واألخذ بوجھة نظره/ھا ورغباتھ/ھا بعین االعتبار.●
یتم إبالغ األشخاص المرجعیین مباشرة بعد استشارة الطفل/ة.●
سیتم االحتفاظ بالسریة التامة لكل االدعاءات المبلغ عنھا وكل التحقیقات المتصلة بھا.●
ستتم حمایة ھویة األطفال المتأثرین/ات بالمخالفة، والُمبلِّغین عنھا، والمتھمین، ولن یستطیع االطالع على مثل تلك البیانات إال●

الشخصیات المسؤولة عن معالجة الواقعة.
سیتم التعامل باحترام شدید خالل عملیة معالجة الواقعة مع كل من الطفل/ة المعني/ة والجاني/ة المزعوم/ة على حد سواء.●
إذا احتاج الطفل/ة المتأثر/ة باالنتھاك إلى حمایة ودعم إضافیین، یتم اللجوء إلى منظمات أخرى مختصة ومؤھلة للتعامل مع●

مثل تلك الحاالت.
عند الضرورة سیتم التواصل مع وكاالت أخرى لرعایة األطفال ومنظمات قانونیة لتوفیر دعم إضافي من خاللھا.●
عند التحقیق في الوقائع المشتبھ بھا، یجب مراعاة القوانین الساریة في البلد المعني وتطبیقھا.●



اإلجراءات المعیاریة المعمول بھا في حالة االشتباه في وقائع انتھاك سیاسة حمایة الطفل
اإلبالغ عند االشتباه في حدوث انتھاكات١

عن حاالت االشتباه بأكثر من طریقةكرة القدماكتشفيیمكن إبالغ الموظفة المختصة بحمایة الطفل في منظمة●
(انظر/ي قسم «إجراءات الكشف عن انتھاكات حمایة الطفل»)

اكتشفي كرة القدمإذا كانت ھناك مؤشرات جادة أن سالمة أحد األطفال أو الشباب معرضة للخطر، ستقوم منظمة●
.2بإبالغ الموظفة المختصة بحمایة الطفل

تقوم الموظفات المختصات بإجراء تقییم لحجم الخطر (للبت فیما إذا كان االشتباه ُمببر أو ال أساس لھ من الصحة،●
).٢رقمالنقطةأدناهانظر/ي

إذا كان/ت الطفل/ة المتعرض/ة للضرر بحاجة إلى حمایة عاجلة، یمكن توفیر ذلك بوضع الطفل/ة في مكان آمن●
واستدعاء شخصین مقرر االتصال بھما عند الطوارئ/ أو شخصین موثوق بھما (أولیاء أمر الطفل/ة إذا لزم األمر).

یجب االنتباه إلى ضمان عدم قیام المتھم/ة أو المشتبھ بھ/ا بمقاربة الطفل/ة وإلحاق ضرر إضافي بھ/ھا.
البدء في توثیق الحالة باستخدام نموذج اإلبالغ عن حاالت االنتھاك.●

ًرا أو ال أساسفي٢ لھ من الصحةحالة ما إذا كان االشتباه ُمبرَّ
االشتباه ال أساس لھ من الصحة

یجب استشارة الموظفات المختصات بحمایة الطفل، واألشخاص المقرر االتصال بھم عند الطوارئ أو●
الموثوق بھم.

یجب توثیق التبریر.●
یتم إغالق القضیة وإتالف البیانات الشخصیة.●
یتم إبالغ الشخصیات المعنیة بما في ذلك األوصیاء القانونیین.●

ر االشتباه ُمبرَّ
، واألشخاصاكتشفي كرة القدمیجب استشارة الموظفات المختصات بحمایة الطفل، وفریق عمل منظمة●

المقرر االتصال بھم عند الطوارئ أو الموثوق بھم (األوصیاء القانونیین).
یجب إشراك األوصیاء القانونیین فقط إذا كان ذلك ال یعرض فاعلیة حمایة الطفل/ة أو←

المراھق/ة للخطر.
یجب توفیر الحمایة، والرعایة النفسیة والطبیة للشخصیة المتأثرة باالنتھاك.●
ُیمنع المشتبھ بھم/ھن من التعامل مع األطفال إلى حین البت في الحالة.●
یتم اتخاذ إجراءات إضافیة وفًقا للخطوات التالیة●

ر٣ التدابیر المتخذة في حالة االشتباه الُمبرَّ
سوء السلوك الُمثبت على النحو المحدد في توجیھات حمایة الطفل، ولكن دون أھمیة جنائیة: وفًقا لدور الشخصیةأ

المتورطة في الواقعة، یتم تفعیل قانون العمل أو تدابیر تأدیبیة أخرى. على سبیل المثال؛ التحذیر، الفصل، أو
االستبعاد من المنظمة أو حظر المشاركة في مشاریعھا. تتم أرشفة التقریر النھائي. یتم محو جمیع البیانات الشخصیة

الواردة بھ من أجل مراعاة مصلحة الشخصیة المعنیة التي تستحق الحمایة.
المؤشرات الفعلیة التي تثیر االشتباه في أن الشخص المتورط في الواقعة قد ارتكب جرًما جنائًیا: تقوم الموظفةب

٢٤الخدمة(تعملببرلیناألطفالطوارئبخدمةباالتصالالقدمكرةاكتشفيمنظمةفيالطفلبحمایةالمختصة
اتخاذعنمعلوماتعلىللحصول)٠٣٠٦١٠٠٦١الطفل:لحمایةالساخنالخط-األسبوعأیامجمیعساعة

الخطوات الضروریة (اللجوء للشرطة، مكتب رعایة الشباب، وغیرھا).

بھما فیما یتعلق باألمور المتعلقةكمسؤوالت یتم االتصالاكتشفي كرة القدمقبل بدء أي مشروع، تقوم اللجنة العامة بتعیین اثنتان من عضوات منظمة2
بحمایة الطفل. یمكن ألي عضو أو مشارك التواصل مع ھاتین الموظفتین في حالة وجود أسئلة لدیھ/ھا أو شكوك، أو في حالة وقوع حوادث أو وجود

اقتراحات فیما یتعلق بحمایة الطفل وانتھاكھا.


