الكمية األمريكية
بالقاىرة

حماية الطفؿ

كتيب الكمية األمريكية بالقاىرة

ترغب الكمية األمريكية بالقاىرة في توفير أفضؿ تجربة تعميمية ألطفالنا وشبابنا والتي تخمو مف أي نوع
مف أنواع اإلرىاب والتيويؿ ،اإلىماؿ أو سوء المعاممة .وفي ىذا السياؽ ،قاـ مجمس األمناء بتبني
سياسة حماية الطفؿ والشاب في عاـ  7107لتوجيو عاممينا وعائبل تنا في تمؾ األمور التي ترتبط
بصحة وسبلمة ورعاية أطفالنا فيما يتعمؽ بالحضور في مدارسنا .ويوافؽ كؿ أعضاء الكمية األمريكية
بالقاىرة عمى االتصاؿ بطبلبنا والتواصؿ معيـ لمعمؿ في شراكة مع المدرسة وااللتزاـ بالسياسات التي
تبناىا مجمس أمناء الكمية األمريكية بالقاىرة.
وكجزء مف مسئوليتنا التشاركية في تثقيؼ وتعميـ وحماية األطفاؿ وحمايتيـ وتعميميـ وتربيتيـ في بيئة
آمنة ،تقوـ الكمية األمريكية بالقاىرة بتقديـ ما يمي:
.0

تقديـ دروس مناسبة لمسف لمساعدة الطبلب عمى فيـ السبلمة الشخصية واالحتياجات الشخصية
والحقوؽ الشخصية.

.7

جمسات لآلباء لتزويدىـ بالمعمومات والمواد لمساعدتيـ عمى فيـ أفضؿ لبرامجنا وسياساتنا.

.3

التدريب لمكمية لفيـ وادراج والتبميغ عف األمور الخاصة بسوء المعاممة واإلىماؿ.
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ويقوـ كتيب حماية الطفؿ والشباب بتناوؿ واستعراض المكونات الرئيسية (واإلجراءات المرتبطة بيا)

التي تتصؿ بحماية الطفؿ والشباب.

 .0المقدمة & الغرض

 .7سياسة حماية الطفؿ والشباب

 .3المسئوليات الرئيسية وامكانية تطبيقيا

 .4لوائح السموؾ واالتفاقيات العامة والمشتركة

 .5البنود والتعريفات واإلشارات اليامة الخاصة بيذه السياسة
 .6التبميغ عف األحداث وحاالت الشؾ واجراءات المتابعة
الممحؽ (أ) :الئحة السموؾ واالتفاقيات العامة والمشتركة

الممحؽ (ب) :مراجع حماية الطفؿ في جميورية مصر العربية

دليل حماية الطفل

3

 -1ادلقذٍخ & اىغشع:
تمت ػزـ الكميػػة األمريكيػػة بالقػػاىرة بتػػوفير السػػبلمة لطبلبيػػا .ومػػف أجػػؿ ضػػماف سػػبلمتيـ ،قامػػت الكميػػة
األمريكيػػة بالقػػاىرة بتبنػػي سياسػػات لحمايػػة الطفػػؿ تتفػػؽ مػػع متطمبػػات وكػػاالت االعتمػػاد الدوليػػة وأفضػػؿ
الممارسات التي يتـ تنفيذىا في المدارس الدولية واتفاقية األمـ المتحدة لحماية الطفؿ.
تعتمػػد سياسػػة حمايػػة األطفػػاؿ والشػػباب الخاصػػة بالكميػة األمريكيػػة بالقػػاىرة عمػػى القػػانوف الػػدولي وعمػػى
اتفاقيػػة األمػػـ المتحػػدة لحقػػوؽ الطفػػؿ والتػػي تعتبػػر مصػػر أحػػد الػػدوؿ الموقعػػة عمييػػا .وبالنسػػبة لمبنػػديف
الرئيسييف المذيف يتناوالف حقوؽ الطفؿ في اتفاقية األمـ المتحدة فيي عمى النحو التالي:
اىجْذ اىزبعع عشش :احلَبٝخ ٍِ ع٘ء ادلعبٍيخ ٍِٗ اىزجبٕو :سػتقوـ الدولػة بحمايػة الطفػؿ مػف
كؿ أشكاؿ سوء المعاممة مف األبويف أو مف األشػخاص اخخػريف المسػئوليف عػف رعايػة الطفػؿ وت سػيس
ووضع برامج اجتماعية لمنع سوء المعاممة ومعالجة الضحايا.
اىجْذ اىشاثع ٗاىضالصُ٘ :االعزغاله اجلْغ :ٜستقوـ الدولة بحماية األطفاؿ مف االستغبلؿ الجنسي
ومف سوء المعاممة الجنسية ويشمؿ ىذا األمر الدعارة واالشتراؾ في تصوير األفبلـ اإلباحية.
يوافػؽ كػػؿ أعضػػاء مجتمػػع الكميػة األمريكيػػة بالقػػاىرة ممػػف ىػـ عمػػى تواصػػؿ مػػع طبلبنػا عمػػى العمػػؿ فػػي
شػػػراكة مػػػع المدرسػػػة وااللتػػػزاـ بالسياسػػػات التػػػي تبناىػػػا مجمػػػس أمنػػػاء الكميػػػة األمريكيػػػة بالقػػػاىرة فػػػي
/04مارس.7107/
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اجلضء اىضبّ :ٜعٞبعخ محبٝخ األطفبه ٗاىشجبة

في الكمية األمريكية بالقػاىرة ،نحػاوؿ تػوفير بيئػة تعميميػة خاليػة مػف أي نػوع مػف أنػواع اإلسػاءة (يقصػد ب سػاءة التصػرؼ والسػموؾ

اإلساءة واإلىماؿ ا لجسدي والجنسي والعاطفي) بصورة تتفؽ مع القيـ األساسية وبياف األىػداؼ والميػاـ (الرسػالة) .تجاىػد وتناضػؿ
الكمية األمريكية بالقاىرة لضماف معاممة كؿ الطبلب باحتراـ ووقار وعاطفة بصورة دائمة وفي جميع األوقات.

*******************************************************

وتتبنى الكمية األمريكية بالقاىرة اتفاقية األمـ المتحدة لحقػوؽ الكفػؿ والتػي تعتبػر دولتنػا المستضػيفة لنػا أحػد الػدوؿ الموقعػة عمييػا
حيث تسعى الكمية األمريكية بالقاىرة ألف تكوف بمثابة المبلذ اخمف لمطبلب الذيف قد يمروف بمرحمة مػف إسػاءة التصػرؼ والمعاممػة

ب ي وجو مف األ وجو في حياتيـ.

ويتعيف عمى كؿ أعضاء الكمية األمريكية بالقاىرة اتخاذ اإلجراءات االحترازية و/أو اإلجراءات لحماية سبلمة وصػحة أطفػاؿ المػدارس

 /الشباب في المدارس مف إساءة المعاممة.

********************************************************
تيدؼ الكمية األمريكية بالقاىرة إلى توفير بيئػة تعميميػة آمنػة لكػؿ الطػبلب مػف خػبلؿ الحفػاظ عمػى ممارسػات مناسػبة واشػراؼ عمػى
الحرـ المدرسي لمكمية وعند التواجد في رحبلت مدرسية مسموح بيا مف الكمية.

*******************************************************

لدى الكمية إجراء ثابت ومؤسس لتوثيؽ ومناولة الحاالت المبمغ عنيا و/أو الحاالت المشتبو فييا إلساءة معاممة األطفػاؿ  /الشػباب

وفقاً لما ىو مبيف وموضح في كتيب حماية الطفؿ .يتحمؿ أي موظؼ ،طالب و/أو عضو في مجتمع الكمية األمريكية بالقػاىرة الػذي
يرتاب ويشؾ في إحتماليػة إسػاءة معاممػة لطفػؿ  /شػاب المسػئولية عػف القيػاـ بػاإلببلغ عػف ىػذه اإلسػاءة بصػورة فوريػة لممستشػار
المعني بالمدرسة والذي سيقوـ بدوره ب ببلغ الموظؼ المختص المسئوؿ عف حمايػة األطفػاؿ بالمدرسػة .وسػيقوـ الموظػؼ المسػئوؿ

عف حماية األطفاؿ بالمدرسة بصورة فورية بالتحقيؽ في كػؿ التقػارير كمػا سػيقوـ باتخػاذ األعمػاؿ واإلجػراءات المناسػبة المبينػة فػي
كتيب حماية األطفاؿ لضماف سبلمة األطفاؿ  /الشباب .وستقوـ مديرة المدرسة واألميف المعيف المسئوؿ عػف حمايػة األطفػاؿ بػ ببلغ

مجمس األمناء بدوف أي ت خير ب ي حاالت مبمغ عنيا إلساءة معاممة األطفاؿ.

ويتـ تعميـ طػبلب الصػفوؼ النيائيػة فػي الصػؼ الثػاني عشػر بصػورة منتظمػة عمػى فيػـ السػبلمة الشخصػية ،االحتياجػات والحقػوؽ
الشخصية (والتي تشمؿ إجراءات التبميغ) مف خبلؿ الدروس المناسبة لمسف  /المنيج المناسب لمسف.

********************************************************

في حالة الت كيد عمى حالة مبمغ عنيا ،فستقوـ الكمية األمريكية بالقاىرة باتخاذ اإلجراء الذي تعتبػره مناسػباً فػي ىػذا الموقػؼ بينمػا

ستقوـ في الوقت ذاتو بحماية حقوؽ المت ٍيـ والمتيـ .ومػف الممكػف أف تشػمؿ العواقػب عمػى سػبيؿ المثػاؿ ال الحصػر خطػاب تعنيػؼ
وتػػوبي  ،تقػػديـ االستشػػارة والنصػػائح ،عػػدـ تجديػػد التعاقػػد والمنػػافع والعػػبل وات أو فس ػ التعاقػػد والمنػػافع والعػػبل وات ،إخطػػار وكػػاالت

التوظيؼ التي مف خبلليا تـ تعييف الموظؼ ،إخطار أصحاب أعماؿ أولياء األمور ،إخطار الييئات والسمطات المحمية وازالة وشطب
المعتدي واألسرة مف مجتمع الكمية األمريكية بالقاىرة.

********************************************************
ستقوـ الكمية األمريكية بالقاىرة بتوزيع ىذه السياسة بصورة سنوية عمى كؿ العامميف وأعضاء مجتمع الكمية .ويتعيف عمػى أعضػاء

ىيئة التدريس والعامميف بالكمية االلتزاـ بالتوقيع عمى الئحة األخبلؽ والسموؾ الخاصة بالكمية األمريكية بالقاىرة والموافقة المشتركة

بصورة سنوية.

********************************************************

وعبلوة عمى ذلؾ ،سييتـ تقديـ تدريب سنوي عمى حماية األطفاؿ لكؿ العامميف واألمناء بالمدرسة وذلؾ مف خبلؿ ممارسات التوظيؼ

والترشيح والتصفية لكؿ العامميف واألمناء وذلؾ لضماف سبلمة األطفاؿ  /الشباب.

تمت المراجعة وتـ التبني والموافقة مف مجمس إدارة مدرسة الكمية األمريكية بالقاىرة في شير فبراير لسنة .7170
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 -3ادلغئ٘ىٞبد اىشئٞغٞخ ٗإٍنبّٞخ اىزطجٞق:

ادلغئ٘ىٞبد اىشئٞغٞخ:

يتعيف عمى كؿ أعضاء مجتمػع الكميػة األمريكيػة بالقػاىرة القيػاـ باتخػاذ التػدابير و/أو اإلجػراءات البلزمػة

لحمايػػة سػػبلمة ورفاىيػػة أطفػػاؿ المدرسػػة وشػػبابيا .ويشػػمؿ ىػػذا األمػػر حمػػايتيـ مػػف الترويػػع والترىيػػب
واإلىمػػاؿ وسػػوء معاممػػة األطفػػاؿ (والتػػي تشػػمؿ سػػوء المعاممػػة الجسػػدية والشػػعورية وسػػوء المعاممػػة

الجنسية و/أو االستغبلؿ الجنسي أو االستغبلؿ التجاري).

ويتـ تحقيؽ ىذا األمؿ ب فضؿ صورة مف خبلؿ
ادلذسعني ٗاىعبٍيني ٗاألعؼبء اىجبىغني يف اجملزَع:

 السموؾ الشخصي المناسب في أي وقت يقوموف فيو بالتعامؿ مع األطفاؿ والشباب.
 الوعي والفيـ المتزايػد لمسػموؾ الضػار المحتمػؿ أو التصػرفات الضػارة المحتممػة فػي منػع

أو تخفيؼ سوء المعاممة المحتمؿ أو اإلىماؿ.

 إزالة وابعاد األطفاؿ والشباب مف المواقؼ الخطيرة بصورة فورية.
 التبميػػػغ عػػػف السػػػموكيات الغيػػػر مناسػػػبة ،اإلىمػػػاؿ أو سػػػوء المعاممػػػة أو حالػػػة االرتيػػػاب

المعقولة في حدوثيا.

اىطالة:



يتعيف عمى األطفاؿ والشباب أيضاً إظيار سػموؾ فيػو وقػار واحتػراـ تجػاه بعضػيـ الػبعض



بالوضع في االعتبار مناسبة السػف والفصػؿ الدراسػي ،يتعػيف أف يتمقػى األطفػاؿ والشػباب

وتجاه األعضاء اخخريف في المجتمع بصورة تتفؽ مع الئحة السموؾ المطبقة بالمدرسة.

التدريب عمى السموكيات المناسبة والغير مناسبة والتبميغ عف األحداث  /اإلجراءات المعقولة.
إٍنبّٞخ اىزطجٞق:

يشمؿ مجتمع المدرسة الذي يتـ عمييـ تطبيؽ ىذه السياسة ما يمي:


كؿ موظفي الكمية األمريكية بالقاىرة



أعضاء مجمس اإلدارة والقيادات األخرى بالمدرسة



كؿ الطبلب ،أولياء األمور واألوصياء القانونييف



كؿ وصيفات المدرسة والمتطوعيف الذيف يعمموف مػع األطفػاؿ والشػباب بمػا فػييـ المتطػوعيف العػامميف فػي المنظمػات



الزائريف ،البائعيف أو الضيوؼ المتواجديف في منشآت المدرسة



األفراد والكيانات ممف يوجد لدييـ عبلقات تعاقدية مع المدرسة

المجتمعية التابعة لممدرسة.

تتفيـ الكمية األمريكية بالقاىرة أف السموؾ الشخصي المناسب يعتمد أيضاً عمى التوقعات الثقافية والحاجة لبللتزاـ

بالتوقعات والمتطمبات القانونية واألخبلقية التي تتعمؽ بسوء معاممة األطفاؿ  /الشباب في داخؿ الدولة التي تعمؿ فييا
المدرسة
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 -4ى٘ائخ اىغي٘ك ٗاالرفبقٞبد اىعبٍخ ٗادلشرتمخ:
تتطمػػب الكميػػة األمريكيػػة بالقػػاىرة قيػػاـ أعضػػاء مجتمػػع المدرسػػة بػػاالطبلع عمػػى والموافقػػة عمػػى ل ػوائح
السػػػموؾ الخاصػػػػة بالكميػػػػة األمريكيػػػة بالقػػػػاىرة والمسػػػػاعدة عمػػػػى تعريػػػؼ وتوضػػػػيح معػػػػايير التوقعػػػػات
والممارسات السموكية المينية.
وباإلضافة إلى ذلؾ ،تعتبر االتفاقيات العامة والمشتركة الخاصة بالمدرسة بمثابة مجموعػة مػف الخطػوط
اإلرشادية المحررة بصورة خطية والمصممة لحماية األطفاؿ وكؿ أعضاء مجتمع المدرسة وضماف توفير
سموكيات وممارسات تدريسية آمنة في داخؿ المدرسة.
يمكف العثور عمى الئحة السموؾ الخاصة بالمدرسة في الكمية ،لدى موظفي الػدعـ وفػي كتيبػات الطػبلب
 /أولياء األمور.

كتيبات المدرسة

دليل حماية الطفل
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 -5اىجْ٘د ٗاىزعشٝفبد ٗادلؤششاد اذلبٍخ يف اىغٞبعخ:
محبٝخ اىطفو :تشمؿ االىتمامات ومصادر القمؽ الخاصة بيذا المصطمح سػوء معاممػة الطفػؿ المشػتبو فييػا ،المزعومػة،
التي تـ الكشؼ عنيا بصورة ذاتية أو التي تـ اإلشياد عمييا مف أي شخص في داخػؿ أو فػي خػارج المدرسػة ويتعػيف أف

يتـ التحقيؽ فييا واتباع ىذا األمر باتخاذ العمؿ المناسب.

ع٘ء ٍعبٍيخ اىطفو :وفقاً لمنظمة الصحة العالمية ،تتشكؿ سوء معاممة الطفؿ مف كػؿ أشػكاؿ سػوء المعاممػة الجسػدية
أو الشعورية ،سوء المعاممة الجنسػية ،اإلىمػاؿ ،المعاممػة المغفمػة والمتجاىمػة أو االسػتغبلؿ التجػاري أو أي صػورة أخػرى

مف صور االستغبلؿ والتي تؤدي إلى ضرر فعمي أو محتمؿ عمى صػحة الطفػؿ ،بقائػو عمػى قيػد الحيػاة ،تطػوره أو كرامتػو
في سياؽ أحد عبلقات المسئولية ،الثقة أو السمطة.
رعشٝفبد ثْ٘د ع٘ء ادلعبٍيخ:

ع٘ء ادلعبٍيخ اجلغذٝخ  :شػكؿ مػف أشػكاؿ سػوء المعاممػة والػذي قػد يشػمؿ الضػرب ،الػرج ،الرمػي ،التسػميـ ،الحػرؽ أو

السػػفع بالنػػار ،اإلغػراؽ ،الخنػػؽ أو بخػػبلؼ ذلػػؾ التسػػبب فػػي حػػدوث ضػػرر جسػػدي لمطفػػؿ .ومػػف الممكػػف أف يحػػدث ضػػرر

أعػرض – أو الحػث بصػورة
جسدي لمطفؿ أيضاً وذلؾ عندما يقوـ ولي األمػر أو الشػخص المسػئوؿ عػف رعايتػو بػاختبلؽ ا
متعمدة عمى اختبلؽ – مرض في الطفؿ .وفيما يمي سنقوـ بذكر بعض األمثمة التي تشكؿ سوء المعاممة الجنسية:





الكدمات ،المسعات ،االلتواءات ،الخمع ،العض ،الجروح.
االعتذارات الغير مناسبة المقدمة لتفسير اإلصابات.
االصابات التي لـ يتـ توفير رعاية طبية ليا.



اإلصابات التي تحدث في الجسد في أماكف غير معرضة بصورة طبيعية لمسقوط ،ألعاب خشنة  ...إل .



رفض مناقشة اإلصابات




االنسحاب مف التبلمس الجسدي

تغطية الذراعيف والقدميف في األجواء الحارة



الخوؼ مف الرجوع لمبيت أو االتصاؿ بالوالديف



إظيار القمؽ مف أو عدـ الثقة في البالغيف.





سموؾ ذاتي مدمر

العدوانية تجاه اخخريف

السمبية الشديدة وعدـ االلتزاـ
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ع٘ء ادلعبٍيخ اىشع٘سٝخ :يقصد بيا سوء المعاممة الشعورية والعاطفية المسػتمرة لمطفػؿ مثػؿ التسػبب فػي حػدوث آثػار

عكسػػية أو حػػادة لمتطػػور الشػػعوري والعػػاطفي لمطفػػؿ .ومػػف الممكػػف أف تشػػمؿ أيض ػاً النقػػؿ لمطفػػؿ ب ػ نيـ عػػديمي القيمػػة
أو غير محبيف أو غير مناسبيف أو ذو قيمة فقط طالما أنيـ يقومػوف بالوفػاء باحتياجػات شػخص آخػر .كمػا مػف الممكػف
أف تشػػمؿ حػػاالت سػػوء المعاممػػة العاطفيػػة أيضػاً عػػدـ مػػنح الطفػػؿ الفػػرص لمتعبيػػر عػػف آرائػػو ،القيػػاـ ب سػػكاتيـ عػػف عمػػد
أو السػخرية ممػػا يقولونػػو أو مػػف الطريقػػة التػي يبمغػػوف بيػػا عػػف آرائيػػـ .ومػػف الممكػف أف يكػػوف ىػػذا األمػػر مػػف األشػػياء
المميػػزة لمتوقعػػات الغيػػر مناسػػبة بصػػورة تنمويػػة أو التوقعػػات الغيػػر مناسػػبة لمسػػف لكػػوف ىػػذه السػػموكيات مفروضػػة عمػػى

األطفػػاؿك كمػػا أنيػػا مػػف الممكػػف أف تشػػمؿ أيض ػاً تفػػاعبلت تتعػػدى نطػػاؽ القػػدرة التنمويػػة لؤلطفػػاؿ باإلضػػافة إلػػى الحمايػػة

المفرطة وتقييد عممية االستكشاؼ والتعمـ أو منع مشػاركة الطفػؿ فػي التفػاعبلت االجتماعيػة المدرسػية .ومػف الممكػف أف

تشمؿ أيضاً رؤية أو سماع سوء معاممة لشخص آخر .ومف الممكف أف تشمؿ أيضاً الترىيب الخطير والحاد (بما في ذلػؾ

الترىيػػب والتنمػػر اإلليكترونػػي) ،التسػػبب فػػي جعػػؿ األطفػػاؿ يخػػافوف بصػػورة متكػػررة أو الشػػعور بػػالخطر بصػػورة متكػػررة أو

اسػػتغبلؿ أو إفسػػاد األطفػػاؿ .مػػف الممكػػف أف تتضػػمف كػػؿ أن ػواع س ػوء المعاممػػة لؤلطفػػاؿ بعػػض مسػػتويات سػػوء المعاممػػة
العاطفية والشعورية وذلؾ عمى الرغـ مف ىذا األمر يحدث بصورة فردية.

ع٘ء ادلعبٍيخ اجلْغٞخ :تشمؿ إجبار الطفؿ أو إنساف شاب عمى المشاركة في أنشطة جنسية ،والتي ال تشػمؿ
اء أكاف الطفؿ عمى دراية بما يحػدث أـ ال .ومػف الممكػف أف تشػمؿ تمػؾ
بالضرورة مستوى عالي مف العنؼ – سو ً
األنشػػطة الػػتبلمس الجسػػدي ،بمػػا فػػي ذلػػؾ التعػػدي بالتغمغػػؿ واالخت ػراؽ (عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ االغتصػػاب ،الجػػنس
الفموي) أو األعماؿ الغير اختراقية مثؿ االستمناء ،التقبيؿ الحؾ أو الممس مف خػارج المبلبػس .ومػف الممكػف أف
تشمؿ سػوء المعاممػة الجنسػية أيضػاً األنشػطة الغيػر تبلمسػية مثػؿ إشػراؾ األطفػاؿ فػي النظػر عمػى أو فػي إنتػاج
صور جنسية ،مشاىدة أنشطة جنسية ،تشجيع األطفاؿ عمى التصرؼ بطرؽ غير مناسبة مػف الناحيػة الجنسػية،
تييئػػة الطفػػؿ إلعػػداده سػػوء معاممػػة (والتػػي تشػػمؿ تمػػؾ التػػي تػػتـ عبػػر اإلنترنػػت) .وال يػػتـ ارتكػػاب حػػاالت سػػوء
المعاممػة الجنسػية فقػط مػف الػػذكور البػالغيف حيػث أف النسػاء يمكػف أف يقمػػف أيضػاً بارتكػاب أفعػاؿ سػوء معاممػػة
جنسػػية مثممػػا يسػػتطيع األطفػػاؿ اخخػػريف .تشػػمؿ المؤش ػرات الممكنػػة التػػي تػػدؿ عمػػى وقػػوع سػػوء معاممػػة جنسػػية
اء أكاف الطفػؿ عمػى درايػة بمػا يحػدث أـ ال.
إجبار أو إغواء أحد األطفاؿ عمى المشاركة في أنشطة جنسية – سو ً
ومف الممكف أف تشػمؿ تمػؾ األنشػطة الػتبلمس الجسػدي ،بمػا فػي ذلػؾ التعػدي بالتغمغػؿ واالختػراؽ (أي مػا يعنػي
االغتصػػاب) أو األعمػػاؿ الغيػػر اختراقيػػة .ومػػف الممكػػف أف تشػػمؿ سػػوء المعاممػػة الجنسػػية أيض ػاً األنشػػطة الغيػػر
تبلمسػية مثػؿ إشػراؾ األطفػاؿ فػػي إنتػاج أو مشػاىدة مػادة إباحيػة أو تشػػجيع األطفػاؿ عمػى التصػرؼ بطػرؽ غيػػر
مناسػػبة مػػف الناحيػػة الجنسػػية ويعتبػػر األطفػػاؿ المشػػتركيف فػػي عمػػؿ جنسػػي تجػػاري بمثابػػة ضػػحايا لحػػاالت سػػوء
اء أكانوا يفيموف ب نيـ ضحايا أـ ال .ومف خبلؿ عمميػة التييئػة واإلعػداد ،يػتـ تعمػيـ العديػد
معاممة جنسية – سو ً
مف الضحايا ب ف الجنس يعتبر بمثابة أحد أشكاؿ الحب ومف الممكف أف يشعر بحب المعتػدي عميػو والػذي يعتبػر
في الغالب موجود حيث أف األطفاؿ يمكف جعميـ سعداء ومييئيف بصػورة جيػدة دوف أف يكػوف لػدييـ أي أعػرض
سمبية بسبب فيميـ ب نيـ محبوبيف .ال يمكف لمستشاري ومحامي المدرسة العمػؿ مػع المعتػدي الجنسػي .وسػيتـ
إحالة العائبلت لتمقي مساعدة مينية وتخصصية.
دليل حماية الطفل
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اإلَٕبه:

اإلَٕبه :يقصد بو اإلخفاؽ المستمر في الوفاء باالحتياجػات الجسػدية و/أو النفسػية األساسػية ،والتػي
مف المحتمؿ أف تؤدي إلى حدوث إعاقة خطيرة لنمو وصحة الطفؿ .ومف الممكف أف يشمؿ اإلىماؿ أحػد

الوالديف أو مقدـ الرعاية والذي يخفؽ في:


توفير طعاـ مناسب ،مبلبس مناسبة أو مسكف مناسب (بما في ذلؾ االسبتعاد مف البيت أو التخمي عف المنزؿ)

 حماية الطفؿ مف الضرر أو الخطر الجسدي

 ضماف توفير إشراؼ مناسب (بما في ذلؾ االستعانة بمقدمي رعاية غير مناسبيف).
 ضماف الوصوؿ لرعاية طبية مناسبة أو عبلج طبي مناسب.
 عدـ االستجابة لبلحتياجات العاطفية األساسية لمطفؿ.
اإلَٕبه ٗاىزجبٕو احملزَو:

 االفتقار لئلشراؼ
 الجوع المستمر

 المبس الغير مناسب

 الحالة الصحية الرديئة
 التغذية الغير مناسبة
 اإلجياد أو الخموؿ

 السموؾ الذاتي المدمر
 العزلة المفرطة

 الحاجة المفرطة لمحب واإلحساس
 اإلخفاؽ في النمو

 الت خر المتكرر أو عدـ الحضور إلى المدرسة
 التقدير الذاتي المنخفض

 العبلقات االجتماعية الرديئة
 السرقة عف إكراه

 تعاطي المخدرات أو الكحوليات
ٍيذ٘ظخ ٕبٍخ:

ال تشػػكؿ المؤشػرات السػػموكية فػػي حػػد ذاتيػػا سػػوء معاممػػة أو إىمػػاؿ حيػػث أنيػػا مػػف خػػبلؿ تواجػػدىا مػػع
المؤشرات األخرى مثؿ الديناميكيات العائمية تضمف أف يتـ اإلحالة لئلدارة

دليل حماية الطفل
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 -6اىزجيٞػ عِ األدذاس ،دبالد اىشٝجخ ٗاىشل ٗإجشاءاد ادلزبثعخ:

ما الذي سيقوـ المدرس بعممو عندما يكوف لدي سبب معقوؿ لكي يصدؽ ىذا الحدث؟

 .0سيقوـ أعضاء ىيئة العامميف بالكمية األمريكية بالقػاىرة باسػتخداـ مؤشػرات سػوء المعاممػة واإلىمػاؿ
المعرفة والموضحة في إجراءات الكمية األمريكية بالقاىرة كدليؿ إرشادي وتوجييي لمتبميغ لممستشػار

القانوني لممدرسة (محامي المدرسة) والذي سػيقوـ بػدوره بتحديػد فيمػا إذا كانػت ىػذه الحالػة تحتػاج

لمزيد مف العناية أـ ال.

 .7يتعيف أف يتـ تحرير تقرير وتقديمو لممستشػار القػانوني أو لممػدير وذلػؾ فػي حالػة مػا إذا كػاف لػدى
عضػػو ىيئػػة العػػامميف سػػبب معقػػوؿ يجعمػػو يعتقػػد بػ ف أحػػد األطفػػاؿ قػػد عػػانى مػػف سػػوء معاممػػة أو

إىماؿ.

 .3تعتبر كؿ التقارير سرية

دليل حماية الطفل
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إجشاءاد فشٝق االعزجبثخ ادلْبعجخ

اإلجشاءاد اخلبطخ ثبىزجيٞػ عِ احلبالد ادلشزجٔ فٖٞب ىغ٘ء ٍعبٍيخ األطفبه أٗ إَٕبه األطفبه:

 .0عنػػد قيػػاـ أحػػد األطفػػاؿ  /الشػػباب بػػاإلببلغ عػػف حالػػة سػػوء معاممػػة وكػػاف ىنػػاؾ سػػبب معقػػوؿ لمتصػػديؽ بوقػػوع حالػػة سػػوء المعاممػػة ،فسػػيقوـ
الشخص المبمغ بيذه الواقعة ب خطار المستشار عمى مستوى الصؼ الدراسي بيذه الواقعة في غضوف  74ساعة.

 .7سيقوـ المستشار باتخاذ الخطوات األولية لجمع المعمومػات التػي تتعمػؽ بالحادثػة المبمػغ عنيػا وسػيقوـ بتشػكيؿ فريػؽ اسػتجابة عمػى مسػتوى
المدرسة عمى حسب ما ىو مطموب لمناقشة التقرير.

 .3سيقوـ المستشار ب ببلغ المدير بيذا االدعاء.
 .4سػػيقوـ رئػػيس المدرسػػة وعضػػو مجمػػس األمنػػاء المعػػيف والمكمػػؼ بحمايػػة األطفػػاؿ ب ػ ببلغ مجمػػس األمنػػاء دوف أي ت ػ خير ب ػ ي حػػاالت سػػوء
معاممة مبمغ عنيا.

 .5يشػػمؿ فريػػؽ االسػػتجابة عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ال الحصػػر مستشػػار المدرسػػة ،مػػدير القسػػـ ،ممرضػػة المدرسػػة ،رئػػيس المدرسػػة ،مػػدير الم ػوارد
البشرية ،مدير األمف بالمدرسة ،محامي المدرسة أو أي أشخاص آخريف باالعتماد عمى الموقؼ.

 .6في جميع األحواؿ ،سيتـ إجراء أنشطة المتابعة بطريقة تضمف توثيؽ المعمومات بصورة فعمية وواقعية والحفاظ عمى أقصى درجات السرية.
اخلط٘اد اىزبىٞخ ادلَنْخ ىفشٝق االعزجبثخ:


باالعتماد عمى المعمومات التي تـ الحصوؿ عمييا ،سيتـ تطوير خطة عمؿ لمساعدة الطالب واألسرة.



سيتـ عقد المزيد مف المناقشات فيما بيف الطالب والمستشار مف أجؿ الحصوؿ عمى معمومات أكثر.



سيقوـ المدرس ،المستشار أو المدير ب جراء عمميات المبلحظة والرصد لمطالب في الفصؿ.



سيتـ عقد اجتماعات مع األسرة لمناقشة مخاوؼ المدرسة



إحالة الطالب واألسرة لمؤسسة استشارات خارجية



إخطار إدارة صاحب العمؿ الراعي لممدرسة بالمخاوؼ الموجودة لدى الطفؿ  /الشاب  /األسرة أو إخطار مكتب الرفاىية بالسجؿ الداخمي.



التشاور مع قنصمية الدولة الخاصة باألسرة المتورطة



التشاور مع المدرسة أو مع محامي آخر



التشاور الغير رسمي مع الييئات المحمية

عٞقً٘ ٍغزشبسٗ ادلذسعخ ثبى زعبٍو ٍع احلبالد اىزبىٞخ اخلبطخ ثبالشزجبٓ يف ٗاقعخ ع٘ء ٍعبٍيخ أٗ ثبإلَٕبه:


عبلقات الطبلب مع الرفقاء.



الميارات األبوية المرتبطة بانضباط األطفاؿ في المنزؿ



عبلقات الطبلب بالوالديف



األمور الخاصة بالصحة الذىنية مثؿ االكتئاب ،التقدير المنخفض لمذات والحزف

ع ٞزٌ إدبىخ ثعغ احلبالد إىل ٍظبدس خبسجٞخ عي ٚعجٞو ادلضبه:


األمور الخاصة بالصحة الذىنية مثؿ االكتئاب ،االضطراب العقمي ،االنفصاؿ عف اخخريف ،التفكير في االنتحار



سوء المعاممة الجسدية الحادة والمستمرة أو اإلىماؿ الحاد والمستمر



سوء المعاممة الجنسية وارتكاب جريمة الزنا بالمحارـ.

احلبالد اىز ٜعٞزٌ إ ثالغ اىغيطبد اخلبسجٞخ ثٖب أٗ أطذبة اىعَو ثٖب:

يف احلبالد اىقظ٘ ٙاىز ٜال رز٘قف فٖٞب اىعبئالد عِ ع٘ء ادلعبٍيخ أٗ رظو ادلخبٗف اىز ٜرزعيق ثغالٍخ األطفبه  /اىشبجبة مَبب

ٕ ،ٜفغٞزٌ عَو اىزقبسٝش ٗرقذميٖب ىب:


القنصمية



صاحب العمؿ



مكتب رفاىية التسجيؿ الداخمي
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اخلط٘اد:

فػػي أعقػػاب حالػػة سػػوء معاممػػة طفػػؿ أو إىمػػاؿ طفػػؿ والمبمػػغ عنيػػا بتقريػػر و/أو المثبتػػة باألدلػػة ،فسػػيتـ

اتخاذ الخطوات التالية:

 .0سيقوـ المستشار باإلبقاء عمى اتصاؿ بالطفؿ  /الشاب وباألسرة لتقػديـ الػدعـ والتوجيػو عمػى حسػب
ما ىو مناسب.

 .7سيقوـ المستشار بتقديـ الدعـ المستمر لمدرسي الطفؿ والمدير.

 .3سيقوـ المستشار بتوفير مواد المصادر واالستراتيجيات الستخداـ المدرسيف.

 .4سيقوـ المستشار بالحفاظ عمى تواصؿ مع المعالجيف واألطباء الخارجييف لتحديثيـ عف التقػدـ الػذي
يحققو الطفؿ في المدرسة.

سيتـ االحتفاظ بكػؿ مسػتندات ووثػائؽ التحقيقػات فػي السػجبلت السػرية الخاصػة بالطالػب فػي المدرسػة.
وسيتـ إرساؿ السجبلت لممدرسة التي قد ينتقؿ إلييا طالبيـ لمسػماح لممدرسػة المسػتقبمة لمطفػؿ بمعرفػة

بوجود ممؼ سري لمطالب .وستقوـ المدرسة ببذؿ كؿ المحاوالت لمشػاركة ىػذه المعمومػات بيػدؼ حمايػة

الطالب.

وتشير األبحاث إلى أف المجتمعات الدولية تعتبػر عرضػة لحػاالت سػوء معاممػة األطفػاؿ مثػؿ المجتمعػات

المحميػػة فػػي الدولػػة األـ .وتعتبػػر عمميػػة سػػوء معاممػػة األطفػػاؿ مس ػ لة متعػػددة األوجػػو حيػػث تتضػػمف

ديناميكيات خاصة بالطفؿ ،باألسرة والمجتمع .وتعمؿ سياسة المدرسة عمػى االسػتجابة ليػذه المسػتويات

الثبلثة.
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دليذق األٗه :الئذخ اىغي٘ك اخلبطخ ثبىنيٞخ األٍشٝنٞخ ثبىقبٕشح ىيَذسعنيٍ ،غبعذ ٛادلذسعني ،اىعبٍيني ،ادلزط٘عني أٗ األشخبص
اٟخشِٝ

تاري السرياف/07 :مارس7107/

سػػيتـ اسػػتخداـ الئحػػة السػػموؾ ىػػذه (البلئحػػة) كػػدليؿ تػػوجييي لممعػػايير القياسػػية لمسػػموكيات األخبلقيػػة والتصػػرفات السػػموكية فػػي الكميػػة األمريكيػػة
بالقاىرة حيث تمتزـ الكمية األمريكية بالقاىرة بسػبلمة وحمايػة األطفػاؿ وكػؿ أعضػاء مجتمعنػا المدرسػي .يػتـ تطبيػؽ ىػذه البلئحػة عمػى كػؿ عػاممي،

موظفي ومتطوعي وطبلب الكميػة الػذيف يمثمػوف المدرسػة ويقومػوف بالتفاعػؿ مػع األطفػاؿ أو الشػباب الصػغار فػي السػف بكػؿ مػف صػفتيـ المباشػرة

و/أو صفتيـ الغير إشرافية.
ٍقذٍخ:

يمكف أف يتسبب السموؾ العاـ والخاص لمكمية ،العامميف ،الموظفيف ،الطبلب والمتطوعيف العامميف باإلنابة عػف الكميػة األمريكيػة بالقػاىرة فػي إليػاـ
وتحفيز أولئؾ األشخاص (األطفاؿ والشباب) الذيف يتعامموف معيـ أو يتسبب في إلحاؽ ضرر بالغ في حالة ما إذا كػاف ىػذا السػموؾ غيػر مناسػب.
ويتعيف عمينا أف نكوف بصفة دائمة عمى دراية بالمسئوليات التي تصاحب عممنا والتي تشمؿ توفير بيئات وأجواء آمنة وصحية لكؿ طبلبنا.

ويتمثؿ الغرض مف ىذه البلئحة في:


ضماف توفير الصحة والرفاىية والسبلمة لكؿ طبلبنا واألعضاء اخخريف في مجتمعنا المدرسي.



تحديد وتوضيح المعايير الخاصة بالتوقعات السموكية االحترافية والممارسات االحترافية التي تتعمؽ بمدرستنا.



الت كػػد مػػف أف مدرسػػينا ،مسػػاعدي مدرسػػينا ،عاممينػػا ،متطوعينػػا وكػػؿ حممػػة الحصػػص لػػدينا عمػػى درايػػة ب ىميػػة والمسػػائمة المرتبطػػة بحمايػػة

الطفؿ.

فذ٘طبد اخليفٞخ :عمى الرغـ مف أف الكمية األمريكية بالقاىرة تتفيـ ب نو ال يمكف االعتماد عمى عمميات فحػص الخمفيػة بنسػبة  .%011ولػذلؾ
تقوـ الكمية األمريكية بالقاىرة ب جراء تصفية لمخمفية المينية والتخصصية لعاممي المدرسة قبػؿ التعيػيف وتحػتفظ بػالحؽ فػي إجػراء عمميػات تصػفية

دورية لموظفي المدرسة والعامميف اخخريف أو المقاوليف اخخريف عمى حسب ما يعتبر ضروري ومناسب لضماف توافر سبلمة أطفالنا وعاممينا.

اىعَو االّؼجبط :ٜمف الممكف أف يؤدي اإلخفاؽ في الحفاظ عمى معػايير خمقيػة وأخبلقيػة جيػدة مػع الطػبلب وتقػديـ صػورة المينيػة واالحترافيػة

النموذجيػة مػػع الرفقػػاء والػزمبلء وأوليػػاء األمػػور واألفػراد اخخػػريف فػػي المجتمػػع المدرسػي عمػػى حسػػب مػا قػػد يػػتـ تعريفػو بصػػورة حصػػرية أو ال يػػتـ
تعريفو بصورة حصرية في ىذه البلئحة إلى التعنيؼ أو اإلدانة أو الفصؿ.

ادلعبببٝا اىقٞبعببٞخ جملزَببع ادلذسعببخ :يعتػػزـ أف تقػػوـ المعػػايير التاليػػة بتحديػػد التوقعػػات والمسػػائمة لتمػػؾ األف ػراد فػػي مدرسػػتنا ممػػف يتحممػػوف

المسئولية اليامة عف العمؿ مع األطفاؿ.

المعايير القياسية الخاصة بمجتمعنا المدرسي:

ادلعٞبس األٗه :اىشخظٞخ األخالقٞخ اجلٞذح & ادلْبعجخ اىشخظٞخ:

بسػػبب طبيعػػة المناصػػب المسػػندة إلػػييـ ،يتعػػيف عمػػى المعممػػيف وأعضػػاء ىيئػػة العػػامميف إظيػػار شخصػػية أخبلقيػػة جيػػدة ومناسػػبة شخصػػية .ويػػتـ

تعريؼ ىذا األمر عمى أنيا الصفات والخصاؿ الضرورية والبلزمة لبلتصاؿ مع ،تػدريس ،و/أو أداء ميمػة اإلشػراؼ والرقابػة عمػى األطفػاؿ .وتشػمؿ
ىذه الصفات عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر تمؾ الصفات المبينة في سياسات كتيبات المدرسة والمبينة أيضاً في ىذه البلئحة.

وباإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ ،فسػػيتعيف أف يخضػػع كػػؿ المػػوظفيف العػػامميف مػػع األطفػػاؿ إلػػى فحػػص الخمفيػػة وذلػػؾ عػػف طريػػؽ تػػوفير ت كيػػد معقػػوؿ يتعمػػؽ

باالفتقار وعدـ اإلدانة ب ي جريمة تشمؿ:


اإلىماؿ الجسدي لمطفؿ.



اإلصابة الجسدية لمطفؿ أو وفاة الطفؿ



االستغبلؿ الجنسي لمطفؿ



االعتداءات الجنسية التي تشمؿ األطفاؿ



إنتاج ،توزيع ،تمقي أو االستحواذ عمى تصوير إباحي لؤلطفاؿ



بيع أو شراء أحد األطفاؿ



إدانة ب ي جريمة تستدعي لمتساؤؿ بخصوص جدارة واستحقاؽ الفرد لمعمؿ مع األطفاؿ.
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ادلعٞبس اىضبّ :ٜاىغي٘ك األخالق ٜجتبٓ األطفبه:

يتعيف أف يحافظ موظفي المدرسة وعاممي الدعـ بالمدرسة بصورة دائمة عمى عبلقػة مينيػة واحترافيػة مػع كػؿ الطػبلب – فػي كػؿ مػف داخػؿ القاعػة

الدراسػػية وخارجيػػا .كمػػا يعتبػػر ى ػؤالء المػػوظفيف والعػػامميف متحممػػيف لممسػػئولية عػػف الحفػػاظ عمػػى الحػػدود الجسػػدية ،العاطفيػػة والجنسػػية فػػي ىػػذه
التعامبلت والتفاعبلت.

وبالنسبة لمسموكيات الغير أخبلقية و/أو الغير قانونية والتي تنتيؾ وتخالؼ أيضاً ىذه الحدود فيي تشمؿ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ما يمي:


ضرب ،إيذاء أو التسبب في ألـ جسدي لمطفؿ.



التبلمس الجسدي بيدؼ االستغبلؿ ،إساءة التعامؿ أو التحرش.



االشتراؾ في تصرؼ تحرشي عمى أساس العرؽ ،الجنس ،النوع ،اليوية الجنسية ،األصؿ الوطني ،الديف أو اإلعاقة.



التصرفات الجنسية الخفية والعمنية التي تشمؿ الطبلب




اء بصورة خطية ،شفيية أو جسدية.
أي تقدـ جنسي أو دعـ لعبلقة غير مناسبة مع أحد الطبلب – سو ً
معاشرة جنسية أو ارتكاب أي عمؿ جنسي غير قانوني.



كبلـ إغوائي أو إيماءات إغوائية بالجسد



تزويػػد الطػػبلب بػػػ أو السػػماح لمطػػبلب باسػػتيبلؾ التبػػغ الكحػػوؿ المخػػدرات واألدويػػة الغيػػر قانونيػػة  /الغيػػر مصػػرح بيػػا أو م ػواد الق ػراءة الغيػػر



أي عمؿ آخر مف أعماؿ إساءة معاممة الطبلب – والذي يشمؿ اإلساءة الجسدية أو المفظية ،تعريض حيػاة األطفػاؿ لمخطػر أو أعمػاؿ القسػوة

مناسبة.

والوحشية مع الطبلب.

ستكوف عممية االتصاؿ بالطبلب خاضعة لمفيوـ السبلمة الرئيسية الخاص بالشػفافية .وسػتؤدي الخطػوات التاليػة لخفػض خطػورة التواصػؿ الخػاص
أو بخبلؼ ذل ؾ الغير مناسب فيما بيف أولياء أمور طبلب الكمية األمريكية بالقاىرة ،اإلدارة ،المدرسية ،العامميف ،المتطوعيف والقاصريف:


عند اإلمكانية سيتـ عمؿ تبادؿ الرسائؿ بالبريد اإلليكتروني فيما بػيف القاصػر وأحػد األشػخاص الػذي يعمػؿ باإلنابػة عػف المدرسػة عػف طريػؽ

استخداـ عنواف البريد اإلليكتروني لممدرسة.


بالنسػػبة لعػػاممي المدرسػػة والمتطػػوعيف والػػذيف يقومػػوف باسػػتخداـ أي شػػكؿ مػػف أشػػكاؿ التواصػػؿ عبػػر شػػبكة اإلنترنػػت بمػػا فػػي ذلػػؾ وسػػائؿ

التواصػػؿ االجتمػػاعي (الفيسػػبوؾ ،تػػويتر ... ،إل ػ ) وخاصػػية الرسػػائؿ النصػػية لمتواصػػؿ مػػع القاصػػريف ،فسػػيقوموف بيػػذا األمػػر فقػػط لصػػالح

األنشطة التي تشمؿ نشاط المدرسة.



مف الممكف إخضاع المكاتبات والمراسبلت اإلليكترونية التي تتـ عبر شبكة المدرسة أو منصة المدرسة لممراقبة الدورية.

اىزالٍظ اجلغذ ٛاىعبً :يمكف أف يػتـ إسػاءة فيػـ واسػاءة تفسػير الػتبلمس الجسػدي مػع األطفػاؿ مػف كػؿ مػف المتمقػي وتمػؾ األشػخاص

الذيف يقوموف بمراقبتو ويتعيف أف يحدث ىذا األمر فقط عندما يكوف ىناؾ سموؾ غير جنسي بصػورة كاممػة وسػموؾ مناسػب أيضػاً وأال يكػوف

بصورة خاصة وسرية .ويتعيف عمى موظفي المدرسػة وعػاممي الػدعـ إظيػار الحػذر والحيطػة قبػؿ لمػس شػخص آخػر ،وعمػى األخػص األطفػاؿ

اء مػػا إذا كانػػت تعبيػػر مناسػػب عػػف التحيػػة ،االىتمػػاـ،
والشػػباب ،وأف يكون ػوا عمػػى درايػػة بالكيفيػػة التػػي سػػيتـ بيػػا فيػػـ الممػػس الجسػػدي وسػو ً
الرعاية ،الخوؼ أو االحتفاؿ.

االجزَبعبد شخض ىشخض (اىيقبءاد اىشخظٞخ) & األّشطخ ادلشرجطخ مبب ثعبذ ادلذسعبخ :يتعػيف أف يػتـ عقػد المقػاءات واالتفػاعبلت مػع

األط فاؿ أو الشباب بصورة أفضؿ في منطقة عامة أو قاعة يمكف أف يتـ فييا رصد ومتابعة التفاعؿ والنشاط (أو التي يػتـ متابعػة التفاعػؿ والنشػاط
فييا) أو في غرفة بباب مفتوح أو نافذة توفر الرؤيا ويشمؿ ىػذا األمػر إبػبلغ شػخص آخػر بػالغ عنػد المناسػبة .ويتعػيف أف يػتـ اتخػاذ نفػس الحػذر

والحيطة بالنسبة لؤلنشطة التي تتـ بعد وقت المدرسة.

اّؼجبؽ اىطالة  :يحظر عمى عاممي المدرسة والمتطػوعيف بصػورة دائمػة القيػاـ بتوقيػع أي إجػراءات انضػباطية عمػى أحػد األطفػاؿ حيػث سػيتعيف
عمييـ االلتزاـ بصورة دائمة بالسياسات الخاصة باالنضباط والمبينة في كتيب المدرسة.
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ادلعٞبس اىضبىش :اىغي٘ك األخالق ٜجتبٓ اىضٍالء ادلْٖٞني:

سيتـ مراعاة األسس التالية في السموكيات والتصرفات األخبلقية فيما بيف الزمبلء واألعضاء اخخريف في مجتمع المدرسة:



يتعيف عمى الزميؿ عدـ االشتراؾ في أي تحرش لفظي ،جسدي أو جنسػي مػع أي زميػؿ آخػر .ويشػمؿ مصػطمح التحػرش الجنسػي عمػى سػبيؿ
المثاؿ ال الحصر أي تقدمات أو تطورات جنسية غير مرحب بيا أو دعوات جنسػية غيػر مرحػب بياػػ طمبػات لمحابػاة جنسػية ،تبلمػس جسػدي
غيػػر مرغػػوب فيػػو ،باإلضػػافة إلػػى السػػموكيات الجسػػدية أو المفظيػػة ذات الطبيعػػة الجنسػػية مثػػؿ عػػرض أو نقػػؿ أشياءػػػ ،بنػػود ،صػػور أو أفػػبلـ

كرتونية بيا إيحاءات جنسية ،إيماءات جسدية ذات طبيعة جنسية ،صفات ونعوت جنسية ،نكات جنسػية أو توبيخػات واىانػات جنسػية أو أي

سػػموؾ آخػػر غيػػر مرحػػب بػػو ذات طبيعػػة جنسػػية .ويمكػػف أف يعتمػػد التحػػرش أيض ػاً عمػػى سػػمات بخػػبلؼ تمػػؾ المرتبطػػة بػػالجنس أو السػػمات
الجنسػػية مثػػؿ العػػرؽ ،الديانػػة ،األصػػؿ الػػوطني ،اليويػػة الجنسػػية أو اإلعاقػػة .ومػػف الممكػػف أف ت خػػذ أيض ػاً شػػكؿ الصػػفات والنعػػوت ،النكػػات
واإلىانات والتوبيخات أو أي أشكاؿ أخرى مف أشكاؿ سوء المعاممة.



يتعيف عمى الزميؿ عدـ اإلدالء ببيانات زائفة وكاذبة عػف الػزمبلء اخخػريف ،تزويػر أو سػوء التقػديـ والتزييػؼ فػي أوراؽ اعتمػاده  /اعتمادىػا،



يتعيف عمى الزميؿ عدـ الكشؼ عف المعمومات السرية التي تتعمؽ بالزمبلء ما لـ يتـ المطالبة ذلؾ بموجب أحكاـ القانوف.

إساءة تمثيؿ األنشطة المرتبطة بالمدرسة أو إساءة تمثيؿ مجتمع المدرسة.
ادلعٞبس اىشاثع :اىغي٘م ٞبد األخالقٞخ جتبٓ األداء ٗاىغشٝخ:
تشمؿ السموكيات األخبلقية مف المدرسيف والعامميف:



رق ٌٞٞاىطبالة ٗإثبالغ اىزقببسٝش :يتعػيف أف يقػوـ المدرسػيف بعمػؿ التقػارير بكػؿ دقػة وبتسػجيؿ نتػائج اختبػارات الطػبلب بكػؿ دقػة وتػوفير



رعٞني ادلذسعني ٗعَيٞخ اىزق :ٌٞٞيتعيف إشراؾ المشرفيف في الممارسات التي تتضمف وتشمؿ قواعد التقييـ المعرفة بوضوح والمصػممة



رضٗٝش أٗ إعبءح متضٞو اى٘قبئع أٗ ادلغزْذاد :يتعػيف عمػى عػاممي المدرسػة تجنػب تزويػر أو إسػاءة تقػديـ أو إغفػاؿ أو التبميػغ بصػورة

تقييمات عادلة ونزيية يمكف االعتمػاد عمييػا .ويحظػر عمػى المدرسػيف أيضػاً بكػؿ حػزـ القيػاـ بمسػاعدة الطػبلب أثنػاء خوضػيـ ألي اختبػارات
قياسية.
لضماف النجاح ،النزاىة ،سبلمة العممية والتقييمات التي يمكف االعتماد عمييا.

خاطئػػة عػػف الحقػػائؽ ،التقػػارير أو المسػػتندات األخػػرى عمػػى حسػػب مػػا ىػػو مطمػػوب مػػف آف خخػػر مػػف إدارة المدرسػػة ،الشػػرطة الخارجيػػة أو

الييئات الحكومية أو ما ىو مطموب في سياؽ تحقيؽ رسمي.


ادلَبسعبد ادلْٖٞخ اىغا ٍظشح ثٖب :يحظػر وبصػورة صػارمة االشػتراؾ فػي أي ممارسػات مينيػة غيػر مصػرح بيػا مثػؿ ممارسػة الطػب،

والتػػي تشػػمؿ الطػػب النفسػػي أو تقػػديـ استشػػارات ماليػػة ،قانونيػػة أو طبيػػة (باسػػتثناء حػػاالت الط ػوارئ التػػي يػػتـ اسػػتخداـ ىػػذا التصػػرؼ فييػػا

لحماية حياة أحد الطبلب أو الزمبلء).


ادلَبسعبد ادلْٖٞبخ ٗاألخالقٞبخ األخبش :ٙتشػمؿ الحفػاظ عمػى سػرية السػجبلت األكاديميػة ،الصػحية ،االنضػباطية والسػجبلت الشخصػية

األخرى لمطبلب والعامميف وأف يكوف لديػو كمػا يتعػيف أف يقومػوف بفيػـ ضػرورة التػزاـ الشػفافية (عمػى سػبيؿ المثػاؿ طالػب لديػو حساسػية مػف

البندؽ والمكسرات) مف أجؿ تعزيز صحة ،رفاىية أو سبلمة الطبلب  /العامميف.

ادلعٞبس اخلبٍظ :اىغي٘ك األخالق ٜيف اعزخذاً اىنذ٘ىٞبد أٗ ادل٘اد اخلبػعخ ىيشقبثخ:

أثناء ساعات العمػؿ ،يتعػيف أف يحجػـ العػامميف والمػوظفيف والمتطػوعيف بالكميػة عػف االسػتحواذ الغيػر قػانوني و/أو االسػتخداـ الغيػر قػانوني لممػواد
الخاضعة لمرقابة و/أو الكحوليات بصورة دائمة كما يتعيف عمػييـ اإلحجػاـ عػف اسػتخداـ منتجػات التبػغ ،الكحوليػات و/أو المخػدرات عنػد العمػؿ مػع

األطفاؿ.

ادلعٞبس اىغبدط :اىغي٘مٞبد األخالقٞخ جتبٓ ادلنبفتد ٗاذلجبد:

في سياؽ النشاط الميني ،لف يتـ السمح ب جبػار أو بػ كراه طالػب أو ولػي أمػر عمػى تقػديـ مكافػ ة فػي شػكؿ بنػود عينيػة ،خػدمات ،مصػالح كصػفقة

وعمميػػة خاصػػة .ويشػػمؿ ىػػذا األمػػر عػػرض سػػداد مبػػالغ ماليػػة لمطػػبلب مقابػػؿ القيػػاـ ب ػ داء خػػدمات ومصػػالح ليػػـ ومحابػػاتيـ أو تمقػػي األمػػواؿ مػػف
الطبلب مقابؿ بضائع أو خدمات .وبالنسبة لبلعتبارات األخرى الخاصة بالسموكيات األخبلقية فيي تشمؿ ما يمي:



اىجبئعني :يحظر عمى عاممي المدرسة قبوؿ اليبات واليػدايا مػف البػائعيف أو البػائعيف المحتممػيف لتحقيػؽ مكسػب شخصػي والػذي يبػدوا فيػو



اذلجبد :يتعيف عمى عاممي المدرسة عدـ قبوؿ أو إعطػاء أي ىبػات وىػدايا مػف األطفػاؿ  /لؤلطفػاؿ دوف معرفػة أوليػاء أمػورىـ أو األوصػياء



اىزببذسٝظ اخلبببص :يتعػػيف عمػػى عػاممي المدرسػػة االلتػزاـ بالسياسػات المبينػػة فػػي كتيػب المدرسػػة والتػػي تتعمػؽ بالتػػدريس الخػػاص لمطػػبلب

وجود حالة مف حاالت تعارض المصالح.
عمييـ.

أو الخدمات األخرى.
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ادلعٞبس اىغبثع :اىغي٘مٞبد األخالقٞخ جتبٓ ٍشاعبح عق٘د اىعَو:

يتعيف عمى العامميف بالمدرسة مراعاة واحتراـ كؿ البنود المدرجة في عقػود العمػؿ الخاصػة بيػـ بخػبلؼ

األسباب الغير متوقعة والتي قد تقوـ فييػا المدرسػة بػ براء ذمػة الموظػؼ مػف التعاقػد قبػؿ قيػاـ الموظػؼ

بترؾ أي مف أحكامو.

ادلعٞبس اىضبٍِ :اىغي٘مٞبد األخالقٞخ جتبٓ ممزينبد ادلذسعخ ٗأٍ٘اه ادلذسعخ:

يعتبر االستخداـ الغير مرخص ،سوء االستخداـ السرقة أو الضرر المتعمد لممتمكات المدرسة واالستيبلء
عمى أمواؿ المدرسة بمثابة مخالفة وانتياؾ لسياسات المدرسة ويتـ إخضاع ىذا األمر إلجػراء انضػباطي

قاسي وصارـ.

ادلعٞبس اىزبعع :اىغي٘مٞبد األخالقٞخ جتبٓ اإلثالغ عِ احل٘ادس:

يتعػػيف عمػػى العػػامميف بالمدرسػػة التػػدخؿ عنػػد وجػػود دليػػؿ عمػػى ،أو وجػػود سػػبب معقػػوؿ يػػدعوا لمشػػؾ
واالرتياب ،أف األطفاؿ يتـ إساءة معاممتيـ بػ ي طريقػة كانػت أو فػي حالػة وجػود أو االشػتباه بوجػود أي
حالة أخرى مف حاالت المخالفة واالنتيػاؾ ليػذه البلئحػة .ويتعػيف أف يػتـ اإلبػبلغ عػف سػوء المعاممػة أو

اإلىمػػاؿ المشػػكوؾ فيػػو لمسػػمطات المدرسػػية المناسػػبة وفق ػاً لمػػا تػػـ وصػػفو بصػػورة إضػػافية فػػي كتيػػب /
سياسة المدرسة .وعمى األخص ،يحظر ما يمي:

 اإلخفاؽ في اإلببلغ عف سواء معاممة أو سوء سموؾ جنسػي مػف قبػؿ أي موظػؼ آخػر ،أحػد أوليػاء
األمور أو شخص بالغ.

 اإلخفاؽ في إببلغ رئيس المدرسة ،مستشار المدرسة أو أي جية بخصوص ارتكاب عمؿ مف أعماؿ
السموؾ الغير ميني مف قبؿ أي ممارس تعميمي آخر.

ادلعٞبس اىعبشش :اىغي٘مٞبد األ خالقٞخ جتبٓ اإلقشاس ٗاالىزضاً ثٖزٓ اىالئذخ:

يتعيف عمى أعضاء مجتمع الكمية األمريكية بالقاىرة ممف ينطبؽ عمييـ أحكاـ ىذه البلئحة القياـ بقراءة

ىػػذه البلئحػػة بالكامػػؿ والتوقيػػع عمييػػا – أي مػػا يعنػػي الموافقػػة عمػػى كػػؿ المعػػايير القياسػػية المبينػػة فػػي

البلئحة وفقاً لما ىو ممخص باألسفؿ.
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اىنيٞخ األٍشٝنٞخ ثبىقبٕشح
ى٘ائخ اىغي٘ك

أتعيػػد باتبػػاع القواعػػد واإلرشػػادات المبينػػة فػػي الئحػػة السػػموكيات الخاصػػة بالمدرسػػة بكػػؿ حػػزف كشػػرط لتقػػديمي الخػػدمات لؤلطفػػاؿ

والشباب المشاركيف في برامج المدرسة .وتشمؿ البلئحة المناطؽ والمجاالت الرئيسية التالية لمسئولياتي:

عأقً٘ ثب:



بذؿ أفضؿ ما لدي م ف جيود لتعزيز الصحة الجيدة ورفاىية وسبلمة كؿ أعضاء مجتمػع مدرسػتنا وااللتػزاـ بالمعػايير األخبلقيػة




معاممة كؿ شخص باحتراـ وبصبر ،استقامة ،وقار واعطاءه االعتبار البلئؽ بو.

العالية.

القياـ بعقد االجتماعات الفردية مع األطفاؿ و/أو الشباب في أماكف مفتوحة ومرئية لآلخريف باإلضافة إلى عدـ االنفراد أبداً في
األنشطة المدرسية ب ي شخص دوف إخطار أو حضور شخص بالغ آخر.



اسػػتخداـ التقويػػة والػػدعـ اإليجػػابي والبنػػاء بػػدالً مػػف االنتقػػاد ،المنافسػػة أو المقارنػػة عنػػد العمػػؿ مػػع األطفػػاؿ و/أو الشػػباب مػػع
التمسؾ وااللتزاـ أيضاً في الوقت ذاتو بسياسات المدرسة التي تتعمؽ بانضباط الطبلب.
الحفاظ بصورة دائمة عمى حدود جسدية مناسبة ولمس األطفاؿ – عند الضرورة – فقط بطرؽ مناسبة ،عامة وغير جنسية.






االلتزاـ بصورة كاممة بسياسات المدرسة الخاصة بمعايير مناىضة التحرش والتمثيؿ والسرية والحفػاظ عمػى وحمايػة الممتمكػات



االلتزاـ بصورة كاممة بمتطمبات التبميغ اإللزامي لممدرسة وسياسة المدرسػة الخاصػة بػالتبميغ عػف حػاالت سػوء معاممػة األطفػاؿ

التعاوف بصورة كاممة في أي تحقيؽ يتـ فتحو بخصوص سوء معاممة األطفاؿ و/أو الشباب.

تجنب إبراـ أي صفقات مع الطبلب ،أولياء األمور ،البائعيف والتي قد يتـ فيميا عمى أنيا حاالت تعارض لممصالح.

واألمواؿ ومراعاة واحتراـ التعاقدات.

المشتبو فييا واالنتياكات والمخالفات األخرى لبلئحة ولمسياسات األخرى لممدرسة.

ىِ أقً٘ ثب:

بممس أو بالتحدث ألي طفؿ و/أو شاب بطريقة جنسية أو بطريقة أخرى غير مناسبة.




بتوجيو أي صورة مف صػور سػوء المعاممػة الجسػدية أو العاطفيػة مثػؿ الضػرب ،التػوبي بحػدة ،اليػز والػرج ،الصػفع ،اإلىانػة،



تدخيف أو استخداـ منتجات التبغ أو االستحواذ عمييا أو الوقوع تحت ت ثير كحوليات أو مخدرات (عقاقير غير قانونية) فػي أي





قبوؿ أو تقديـ ىدايا مف والى األطفاؿ و/أو الشباب دوف معرفة أولياء أمورىـ أو األوصياء عمييـ.

السخرية ،التيديد والتوعد والتقميؿ مف ش ف األطفاؿ و/أو الشباب.
وقت مف األوقات أثناء العمؿ مع األطفاؿ و/أو الشباب.

التواصؿ مع األطفاؿ عبر بريد إليكتروني غير خاضع لمرقابة.

اسػػتخداـ وسػػائؿ التواصػػؿ االجتمػػاعي (تػػويتر ،فيسػػبوؾ ،سنابشػػات ،إنسػػتجراـ ... ،إل ػ ) لمتواصػػؿ مػػع الطػػبلب باسػػتثناء تمػػؾ

األنشطة التي تشمؿ بصورة حازمة نشاط المدرسة.

أتفيـ ب ف أي شخص يعمؿ مع و/أو يقدـ خدمات لؤلطفاؿ والشباب سيكوف خاضعاً إلشراؼ الكمية األمريكية بالقاىرة وأفيـ خضوعي

لفحص عف الخمفية الخاصة بالتاري الجنائي.

إقشاس ٗادل٘افقخ عي ٚاالىزضاً ثالئذخ اىغي٘ك اخلبص ثبىنيٞخ األٍشٝنٞخ ثبىقبٕشح

أؤكد بموجب توقيعي عمى قيامي بقراءة الئحة السموؾ كما أؤكد بما أنني أحد األفراد العامميف مع األطفاؿ والشباب عمػى أننػي أوافػؽ
عمى اتباع ىذه المعايير وعمى تفيمي ب ف أي عمؿ يتعارض مع الئحة السموؾ ىذه أو اإلخفاؽ في اتخػاذ أي إجػراء إلزامػي بموجػب

الئحة السموؾ ىذه قد يؤدي التخاذ إجراء انضباطي ضدي والذي يشمؿ وحتى الفصؿ مف الكمية األمريكية بالقاىرة.

االسـ:

التوقيع:
التاري :
دليل حماية الطفل

09

اىنيٞخ األٍشٝنٞخ ثبىقبٕشح

االرفبقٞبد اىعبٍخ ٗادلشرتمخ اخلبطخ حبَبٝخ اىطفو

لضماف سبلمة األطفاؿ ورفاىية وازدىار المجتمع المدرسي لدينا ،يتعيف أف يتـ معاممة كؿ فرد في المجتمع المدرسي بوقار واحتػراـ.

وكمدرسة ،لدينا التزاـ خاص تجاه األطفاؿ ولذلؾ ف ننػا نقػوـ بػالترويج لػػ وتعزيػز مجتمػع آمػف وايجػابي .تعتبػر ىػذه االتفاقيػة العامػة
بمثابػػة مجموعػػة مػػف اإلرشػػادات الخطيػػة المصػػممة لحمايػػة األطفػػاؿ وكػػؿ أعضػػاء مجتمػػع المدرسػػة وضػػماف تػػوفير تػػدريس آمػػف،

سموكيات وممارسات آمنة في داخؿ الكمية األمريكية بالقاىرة.

ادلَبسعبد ادلْبعجخّ :زذَو ادلغئ٘ىٞخ عِ اىرتٗٝج ىب ٗرعضٝض سفبٕٞخ أطفبىْبٗ ،معؼ٘ يف رلزَع اىنيٞخ األٍشٝنٞخ







ثبىقبٕشح ،فغأقً٘ ثب:

العمؿ كنموذج مثالي يحتذى بو (كقدوة يحتذى بيا) لمطبلب وذلؾ مف خبلؿ كمماتي وأفعالي.

االستجابة لمتبلمس الجسدي لمطبلب مثؿ األحضاف والتصافح باأليدي ب سموب مناسب لمسف وحساس مف الناحية الثقافية.

ضمف سبلمة ومراعاة خصوصية الطبلب فيما يتعمؽ بزيارات الحمامات.

عرض وتشجيع التواصؿ المنفتح

اتبػػاع بروتوك ػوالت الكميػػة األمريكيػػة بالقػػاىرة والتػػي تتعمػػؽ بسػػبلمة األطفػػاؿ عنػػد اإلش ػراؼ عمػػى الػػرحبلت الميدانيػػة لممدرسػػة

والرحبلت الميمية.





تنبيو عضو آخر في ىيئة العامميف بالمدرسة عند العمؿ مع الطبلب بعد المدرسة.

اعتبار نفسي واألشخاص اخخريف تحت طائمة المسائمة والمحاسبة عف الحفاظ عمى سبلمة األطفاؿ.

القياـ ب ببلغ مديري عف أي حاالت مشتبو بيا مف حاالت إساءة معاممة األطفاؿ.

ادلَبسعبد اىغا ٍْبعجخّ :زذَو ادلغئ٘ىٞخ عِ اىعَو يف دبىخ ٍب إرا مبُ ىذْٝب خمبٗف رزعيق ثشفبٕٞخ أدذ األطفبه،





ٗىزىل فيِ أقً٘ ثب:

البدء في أو تشجيع التبلمس الجسدي عند التواجد بصورة منفردة مع أحد الطبلب.

نقؿ الطبلب دوف موافقة أولياء أمورىـ ما لـ يكف ىناؾ حالة طوارئ طبية.

استخداـ الكحوليات أو المواد األخرى الغير مناسبة في منشآت المدرسة أو أثناء القياـ ب داء المياـ المدرسة المرتبطة بالطبلب

بعيداً عف الكمية األمريكية بالقاىرة.

قبوؿ اليبات واليدايا أو تقديـ اليبات واليدايا مف والى الطبلب بدوف معرفة أولياء أمورىـ.






التواصؿ بصورة خاصػة مػع أحػد الطػبلب عػف طريػؽ اليػاتؼ أو مػف خػبلؿ منصػات شػبكات التواصػؿ االجتمػاعي ألسػباب غيػر



إرساؿ ونشر الصور أو المعمومات األخرى عف الطبلب ألسباب غير مرتبطة بالمدرسػة والتػي قػد تػؤدي لزيػادة تعػريض الطػبلب

دعوة أحد الطبلب لمنزلي أو الترتيب لبلجتماع ب حد الطبلب بعيداً عف منشآت المدرسة دوف موافقة ولي األمر.
االجتماع بصورة فردية مع أحد الطبلب في مكاف مغمؽ أو ال يمكف متابعتو ومبلحظتو.

مرتبطة بالمدرسة.
لمخطر.

أؤكد عمى قيامي بقراءة وفيـ االتفاقية العامة الخاصة بالكمية األمريكية بالقاىرة كمػا أوافػؽ عمػى اتبػاع ىػذه المعػايير وعمػى تفيمػي

بػ ف أي عمػػؿ يتعػػارض مػػع بنػػود ىػػذه االتفاقيػػة أو اإلخفػػاؽ فػػي اتخػػاذ أي إج ػراء إلزامػػي بموجػػب االتفاقيػػة العامػػة الخاصػػة بالكميػػة
األمريكية بالقاىرة ىذه قد يؤدي التخاذ إجراء انضباطي ضدي.

االسـ:

التوقيع:
التاري :
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ٍيذق

اإلسشبداد االدرتاصٝخ ىينيٞخ األٍشٝنٞخ ثبىقبٕشح اخلبطخ حبَبٝخ األطفو أصْبء اىزعيٌ عي ٚاإلّرتّذ (أّٗال)ِٝ

بالنسبة لكؿ عمميات التعمـ والدراسػة فػي داخػؿ وخػارج حػرـ الكميػة األمريكيػة بالقػاىرة ،تسػتمر سياسػات واجػراءات حمايػة
األطفاؿ في توجيو ممارساتنا.

ومع ذ لؾ ،وبسبب الطبيعػة الخاصػة لعمميػة الػتعمـ عبػر شػبكة اإلنترنػت  /الػتعمـ المنزلػي ،قمنػا بتػوفير ووضػع اإلرشػادات
التالية لدعـ ممارساتنا التعميمية في الوضعيات والمواقؼ التػي يتعػيف فييػا عمػى الكميػة األمريكيػة بالقػاىرة القيػاـ بػالتغيير

لمتعميـ عبر شبكة اإلنترنت:

 عند التواصؿ بصورة رقمية مع الطبلب ،القياـ فقط باستخداـ وضػعيات وأنمػاط االتصػاؿ المعتمػدة مػف الكميػة
األمريكية بالقاىرة.

 يتعيف أف تكوف عممية االتصاؿ خاضعة لممراقبة والمتابعة كما يتعيف أال تكوف غير منقطعة.

 عػػدـ القيػػاـ باسػػتخداـ الحسػػابات الشخصػػية أو وسػػائؿ التواصػػؿ االجتمػػاعي ألي عمميػػة اتصػػاؿ أو تواصػػؿ
مباشر مع الطبلب.

 بالنسبة ألي اجتماعات عبر اإلنترنت ألداء عممية تعمـ لحمقة دراسية عبر شبكة اإلنترنػت ،فسػيتعيف أف يػتـ

توفير عممية وصوؿ لفريؽ اإلدارة الخاص بقسمؾ واداراتؾ  /القدرة عمى اإلنضماـ لبلجتماع وأف يكػوف لػديؾ
رابط في تقويـ جوجؿ التشاركي الخاص بؾ.

 في االجتماعات التي يتـ عقدىا عبر شبكة اإلنترنت يتعػيف أف يػتـ السػماح لمطػبلب باختيػار تسػجيؿ الفيػديو
في أي وقت.

 مف الممكف أف يتـ تسجيؿ االجتماعات التي يتـ عقدىا عبر شبكة االنترنت.

 في حالة حدوث أي مخاوؼ تتعمؽ بحماية األطفاؿ أثناء عممية الػتعمـ عبػر شػبكة اإلنترنػت ،فسػيتعيف عميػؾ
االتصاؿ بمديرؾ  /بمستشار المدرسة في غضوف  74ساعة مف حدوث حالة الخوؼ لديؾ.

اإلسشبداد االدرتاصٝخ ىينيٞخ األٍشٝنٞخ ثبىقبٕشح اخلبطخ حبَبٝخ األطفو أصْبء اىزعيٌ عي ٚاإلّرتّذ (أّٗال)ِٝ

أٗىٞبء أٍ٘س طالة ادلشديخ االثزذائٞخ



بس بب الطبيعة الخاصػة لعمميػة الػتعمـ عبػر شػبكة اإلنترنػت  /الػتعمـ المنزلػي ،قمنػا بتػوفير ووضػع اإلرشػادات التاليػة



نطالب بوجود شخص بالغ عندما يكوف طفمؾ متواجد عمى شبكة اإلنترنت.

لدعـ ممارساتنا التعميمية مع القياـ ب جراء تغيير في خطة االستمرارية الخاصة بالكمية األمريكية بالقاىرة :




عند القياـ بعقد مؤتمر بث مباشر ،قـ بمطالبة طفمؾ بالخروج مف االجتماع.

عنػػد التواصػػؿ بصػػورة رقميػػة ،فسػػيقوـ طبلبنػػا فقػػط باسػػتخداـ أنمػػاط وطػػرؽ االتصػػاؿ المعتمػػدة مػػف الكميػػة األمريكيػػة

بالقاىرة (المدونات ،تطبيؽ سيسو ،الفصؿ المدرسػي لجوجػؿ ،حسػابات البريػد اإلليكترونػي الخػاص بالكميػة األمريكيػة

بالقاىرة.

 عدـ استخداـ أي حسابات شخصية أو مواقػع شخصػية عمػى شػبكات التواصػؿ االجتمػاعي لمتواصػؿ المباشػر
أو االتصاؿ المباشر مع الطبلب.
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ٍشاجع مزٞت محبٝخ أطفبه اىنيٞخ األٍشٝنٞخ ثبىقبٕشح

منظمة اليونيسيؼ جميورية مصر العربية – حماية الطفؿ
http://www.univef.org/egypt/
منظمة ىيومانيوـ إيجيبت

http://www.humanium.org/en/,iddle-east-north-africa/egypt/
المؤسسة المصرية لدعـ التقدـ في ظروؼ الطفولة – شبكة دولية لحقوؽ الطفؿ

https://www.crin.orgen/library/organisations/egyptians-foundationsadvancement-childhood-conditions-efacc

مؤسسة إنقاذ أطفاؿ مصر

https://egypt.savethechildren.net/
جمعية المدارس الدولية في أفريقيا

https://aisa.or.ke/

الجمعية الوطنية لمنع ممارسة القسوة والوحشية عمى األطفاؿ

دليل حماية الطفل

22

الكمية األمريكية
بالقاىرة

