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             الطالب ايةــحم سياسة   
             
 مقدمة:

 

من معهد الشيخ راشد بن سعيد اإلسالمي على محاية الطالب املنتسبني إليه من أي       حرصا    

بـ : ومة ـــــوسم املعهد بإعداد هذه الوثيقة املحلقوقهم أثناء وجودهم باملعهد ، قا     ونا ـــإيذاء وص

م ، مع االلتزام مبراجعتها 1122ا يف العام إصدار منه     أول           واليت وضع  ،سياسة محاية الطالب"" 

بواسطة اإلدارة العليا يف املعهد ؛ للتأكد من أنها تتماشى مع املمارسات واملعايري                وحتديثها سنويا 

                                                                           احمللية والدولية ، مع حرص املعهد أيضا  على التعاون واالتصال جبميع اهليئات واجلهات 

 املعنية حبماية الطالب واألطفال. 

 

 :الطفولة  تعريف

 . كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عشر من عمره   

الصف  لديه طالب من الصف السادس إىلمعهد الشيخ راشد بن سعيد اإلسالمي     أن ومبا    

 . هعلى طالب                                     الثاني عشر ، فإن التعريف ينطبق متاما 

 

 المقصود بإيذاء الطالب:
 

، تضمن كل أشكال اإليذاء: اجلسدي موجه ضده ، وي     مؤذ          أي سلوك : هو  الطالبإيذاء    

م اآلخرين وجرح مشاعره، أما للطالب ةناإلهاتوجيه ك ؛اإليذاء االجتماعيواجلنسي، ووالعاطفي، 

احملتمل أن  أو من -والذي يهدد الطالب أي نوع من السلوك املؤذي املوجه ضد  ، أواإلهمال و

على منائه وكرامته، ويقلل  ته، أوأمنه وسالمته، ويعرضه للخطر سواء على حياته وصح -يهدد 

 ثقته واعتماده على نفسه.
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 سياسة عدم اإليذاء:
 

احلق يف احملافظة على سالمتهم ومحايتهم  -)األطفال( -لكافة منتسيب املعهد من الطالب    

 .للمعهد من أي إيذاء يف كافة األوقات أثناء الدوام الرمسي

ب من أي إيذاء أو استلالل، واعتبار ويلتزم مجيع العاملني يف املعهد بالعمل على محاية الطال   

                                                                           احلفاظ على سالمة الطالب ومحايتهم من األذى عنصرا  جوهريا  يف العمل، وأن تراعي مجيع 

األنشطة اليت يقوم املعهد بتنفيذها جتنيب الطالب األخطار، واحملافظة على سالمتهم، وتوفر 

 بيئة آمنة هلم. 

 

 المعاملة المتساوية:
 

د يف دعم الطالب ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم األساسية، وتوسيع تتمثل مهمة املعه   

الفرص املتاحة هلم لبلوغ احلد األقصى من طاقاتهم وقدراتهم دون أي نوع من أنواع التمييز، 

 أو الللة، أو الثروة، أو املولد، أو القدرات . العنصر، أو اللون، :مثل: التمييز بسبب

 
 اختيار موظفي المعهد:

 

التأكد  -عند اختيار املتقدمني -راعى     إذ ي  املعهد سياسة وإجراءات حمددة للتوظيف ؛ يتبع   

 ،                                   املوظف تقديم أوراقه الثبوتية كاملة  ىمن أنهم مؤهلني للعمل مع الطالب ، كما جيب عل

وإثبات حسن السري والسلوك من اجلهات املختصة ، ويتم الرتكيز على مدى اهتمام والتزام 

الطفولة، كما يتم أثناء عملية املقابلة توجيه أسئلة للمتقدم تتعلق بعمله  املتقدم بقضايا محاية

السابق مع الطالب، ويتم كذلك إحاطتهم بسياسة محاية الطفل اليت اعتمدها املعهد، وتزويد كل 

ويوافق  التوقيع على ذلك ، واإلقرار أنه قد تسلم وفهم السياسة،     ث م موظف بنسخة لقراءتها، ومن 
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وتطبق هذه السياسة على مجيع املوظفني واملتطوعني واالستشاريني ، أو أي  ا،على تنفيذه

 . شخص ذو عالقة بالعمل مع الطالب من خالل األنشطة اليت ينفذها املعهد

         
 قواعد السلوك:

                                                                                              
القويم أثناء تعاملهم مع طالب املعهد ، كما جيب قواعد السلوك  املعهد اتباع يعلى كافة موظف   

، حلماية الطالب  املصممة، وباألخالقيات وسلوك العمل يف املعهدعليهم اتباع اإلرشادات املتعلقة 

أو أي سلوك غري مالئم                                                             وأيضا  محاية الباللني من أي اتهامات كاذبة عن سوء معاملة للطالب 

 حنوهم. 

ومواقع تنفيذ أنشطة  واملتطوعني والزائرين للمعهد املوظفني هذه القواعد تنطبق على مجيع أنو   

الئحة املخالفات  على املخالف، فإنه تنطبق هذا األمرويف حالة اإلخالل أو عدم االلتزام ب، املعهد

ويكون عرضة الختاذ إجراءات تأديبية حبقه يقررها فريق اإلدارة  ، اجلزاءات املطبقة يف املعهدو 

 بناء على كل حالة.العليا يف املعهد 

 

 :ة الطالب قواعد السلوك المخصصة لحماي
 

 :ـ يليتتمثل فيما 

 

 السلوك العام مع الطالب:بشأن أ ـ 

 يع الطالب باحرتام مع مج            عامل دائما ت. 

  احرص باستمرار على أن تكون قدوة حسنة، وقدم السلوك النموذجي الذي ترغب أن يقوم به

 اآلخرون.

 . ال تبالغ أو تقلل من شأن قضايا الطالب 

 ىحرص علاو املطبقة يف املعهد( احلماية و السالمة مبادئ وإجراءات  ) اتبع باستمرار 

 . أي نشاط ب بها عند امارسةالطالابالغ و ، رباستمراعليها  االطالع
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  واحد .طالب جتنب اخللوة مع  

 مجيع املوظفني يف مجيع األوقات إبالغ اإلدارة عن أي وضع مادي أو معنوي  ىجيب عل

   .ميكن أن يسبب األذى للطالب

 أو أكثر يف موقع النشاط املنفذ مع الطالب .طالبني  احلرص على وجود 

 دون غريه. طالبو قضاء وقت كبري مع على آخر، أالب جتنب حماباة ط 

 .جتنب التصرف بطريقة ميكن أن يساء تفسريها من قبل اآلخرين 

  يف اخلصوصية الشخصية. الطالباحرتم حق 

  األنشطة اليت سيشاركون بها، واحلصول كتابيا  الطالب بطبيعةتأكد من إعالم أولياء أمور                                        

 هذه األنشطة. الطالب يفعلى موافقتهم ملشاركة 

 

 بشأن السلوك الجنسي:ب ـ 

   وحاول مراعاة احلساسية                                      بطريقة جسدية غري مناسبة أو مثرية جنسيا               ال تتصرف أبدا ،

 الثقافية يف اختيار املالبس املناسبة.

  الطالب.مع                           أنشطة مثرية ومستفزة جنسيا  - أو تسمح بتنفيذ - ال تنفذ 

  جنسيا  بني الطالب أو املوظفني عدم تناقل أي مواد أو صور أو مواد إعالمية حمفزة                         . 

 

 بشأن السلوك الجسدي:ج ـ 

   بأي شكل من األشكال                        ، وال تعتدي عليهم جسديا                    ال تضرب الطالب بتاتا. 

  جيب استئذانهم واحلصول على موافقتهم، كما جيب احرتام ة التقاط صور للطالب يف حال ،

، كما عليك أن توضح ألهالي الطالب أنه ميكن تصوير الطالب  أثناء حالة رفضهم  قرارهم يف

 تنفيذ األنشطة.

 

 :لطالببشأن السلوك النفسي واالجتماعي لـ  د

 وعاطفيا أ              تؤذيهم عقليا ال وللطالب تسيء اليت ال للة الستخدم ا        . 
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   العمر،  وأ الدراسي، ياملستوأو ، الثقافةأو العرق،  :الطالب بسببجيب عدم التمييز بني

 اإلعاقة.أو 

   على الشعور باحلرية يف التعبري عن مواقفهم والسلوكيات اليت ال  الطالب باستمرارشجع

 يرغبون بها.

  على          با  عليه وبطريقة تؤثر سل أن ال يكونجيب  الطالب من احلصص الدراسية جعند إخرا 

 .نظرة زمالئه

 

 بشأن إساءة معاملة األقران:هـ ـ 

 أو تعرضهم للضلط من  بينهم،العراك فيما حتمال إساءة األقران لبعضهم، مثل: انتبه دائما ال

 قبل زمالئهم.

   عن أي إساءة تصدر من طالب آلخر   إلدارة  املعنية يف املعهداقم باإلبالغ. 

 
 :ساءة أو اإلساءة الفعلية للطالب إجراءات اإلبالغ عن االشتباه باإل

 

       أوال  :

  املثال:سبيل  ى، علتنفيذ أي نشاط الطالب أثناءإساءة ضد  حدوث عندما يشتبه أو يالحظ

  عنوال تنم ، مثل اخلدوش أو الكدمات                 جروح ليست متاما  ةأي يكون لدى الطالبأن 

 .أنشطة طالب عادية

  بدون معرفة سببها. -بصورة منتظمة -وجود جروح غري مربرة لدى الطالب الحظة مأو 

  تفسري وو كان هناك مربر حتى ل -الطالب  ىلدبشكل متكرر خدوش متكررة وجروح ووجود

 .هلا

  الطالب جبروح ةصابإتفسريات حمرية و صادمة عن كيفية. 

 تليريات جوهرية و سلوكية و تلري يف أدائه و تليري يف مواقفه. 

 االشتباه ببعض السلوكيات املشبوهة أو التجمعات املشبوهة للطالب. 
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، ويتشاور على الفوردارة املعهد إ  شخص املشرف على هذا النشاط أن يبلغاله يتوجب على     فإن 

 .بشأنهم  الختاذ اإلجراءات املناسبة ؛ معهم حول هذه اإلساءة

على معرفة بضرورة التزامهم  -ومن ميثلونه  -املعهدكل املوظفني يف يكون ومن املهم أن     

ساعة  12باإلبالغ عن أي حالة سوء معاملة يف أسرع وقت امكن، على أن يكون ذلك يف غضون 

 . يف احلاالت العاجلةفور على ال، أو  من حدوثها

 

        ثانيا :

دعاءات أو كشف حدوث سوء معاملة يف أسرع وقت عن أي خماوف أو ا                 جيب اإلبالغ كتابيا    

وأن تكون مؤرخة، ، وينبلي أن يتم توقيع وثائق هذه التقارير  - ساعة 12يف غضون  -امكن 

 : ما يلي  وينبلي الرتكيز يف هذه التقارير على

شرح ملا حدث ، للحدث           كان حاضرا  من، يف مكان احلادث ، ما لوحظالطالبما قيل من قبل ) 

يشتمل  أن الينبلي ، ووجود كدمات و ضربات تدخل من جهات طبية يف حال     وأي   بالتفصيل ،

 .( ت أو تفسريالتقرير على تكهنا

 

        ثالثا :

ال  ومحايتها، فالطالب للطالباحملافظة على السرية واخلصوصية الشخصية      جدا  من املهم   

ال يرغبون يف نشر ما يدور حول  أولياء األمورالشخصية اخلاصة بهم، كما أن  ألموربون نشر احي

 املعهدأنفسهم وما يدور داخل بيوتهم. وتقع على عاتق موظفي  ألمهاتاو ، أو حول اآلباءأبنائهم

 مسئولية احملافظة على سرية هذه املعلومات، واحرتام خصوصية العائلة.

طالع يتم اال، و     تامة                سوف حتفظ بسرية ملعهد اإن أي تقارير تصدر من قبل موظفي فوعليه    

 .ةأو يف حال احتياج الطالب إىل أي مساعد عند احلاجة ملعرفة املشكلةفقط عليها 

هو أن سالمة ورفاهية  الطالباملعيار األساسي يف االستجابة ألي خماوف حول محاية  إن   

 للطالبخبطر أكرب جيب عدم التسبب أنه كما  يف املقام األول.                  جيب أن تأتي دائما  الطالب

 .يتخذه املعهدنتيجة أي تدخل أو إجراء 
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        رابعا :

جيب عليك ؛ دعاء حبالة سوء معاملة أو اال، الشتباها إذا مت إبالغك من قبل شخص عن   

 التصرف كالتالي:

 .رد بهدوء 

  وأخربهم أنهم على حق يف اإلخبار عن اإلساءة، وأن ما حدث ليس ، طمئن الطالب

 خطأهم.

 الطالب واجعلهممع        وصرحيا                                      بأنك سوف تبقي احلالة سرا ، وكن صادقا    ا ال تقدم وعد 

 مساعدتهم.االجتماعي من أجل  خصائياإلأو اإلدارة خترب  أن يعرفون أنه يتوجب عليك

 حتى لو كان املوضوع من الصعب تصديقه، أو ألنك ، تعامل مع ما يقولونه جبدية

 شعرت أن املوضوع يتعلق بشخص لن يضرهم.

 احلصول على فهم واضح  وحاول، اإلحيائية وجتنب األسئلة  ستخدم األسئلة املفتوحة،ا

 ملا يقولونه لك.

  ومحايته، وإذا كان حباجة إىل الطالب تأكد من ضمان سرعة االستجابة ملا فيه مصلحة

عناية طبية عاجلة تأكد من أن العاملني يف املستشفى على وعي بأن القضية تتعلق 

 .الطالبحبماية 

*** 
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  سياسة حماية الطالب بالمعهداالطالع على إعالن  

على سياسة محاية الطالب        اطلعت أنين ب ................................................أنا املوقع أدناه :أقر    

 مع املبادئ الواردة     تفق اوما ورد فيها ،       كافة        وفهمت  يف معهد الشيخ راشد بن سعيد اإلسالمي ،

أثناء عملي يف  الطالبمية تنفيذ سياسات وامارسات محاية أهعلى      افق وأو عليها.     افق وأو فيها، 

 املعهد.

بااللتزام بكافة ما ورد فيها ، وااللتزام باملبادئ والتوجيهات الواردة يف قواعد        اتعهد كما    

ضد الطالب أو اعتداء جنائية تتعلق جبرائم أو خمالفات  سوابقليس لدي أي  هأنب قروأ، السلوك

سياسة محاية  يفقر مبعرفيت وموافقيت على أن عدم االمتثال من قبلي ملا ورد . كما اأو األطفال

أو انتهاكات أي ارتكاب  لنه يف حااسوف يؤخذ على حممل اجلد. والطالب املطبقة باملعهد 

اإلجراءات التأديبية، وإحالة القضايا إىل وللتحقيق الشامل،  أكون عرضةسوف  نيفإخمالفات 

       . ات العالقةاجلهات ذ أو،الشرطة 

علم جبميع مكونات سياسة محاية الطالب يف املعهد، وأوافق أنين على على وهذا إقرار مين 

        .ما ورد فيها دون أي حتفظ  على االمتثال جلميع

 

 تعالى الموفقواهلل  
 

                             :الموظف

  ......................................................   :مـــــــــاالس  

  ..........................................................  :يع ـــالتوق 

  ..............................................   :المسمى الوظيفي 

  

 


