سياسة حماية الطفل
نسخة مل ّخصة لألهل
المقدمة
ّ

تبنينها ههذا الاهام،
يجابيةِ ،قوامها حماية التلميذ من ك ّل خطر ،واحترام حقوقه اسساس ّهيةل لِهذا ّ
بوية ،آمنة وا ّ
اهتمت المدرسة بتأمين بيئة تر ّ
لطالما ّ
نؤمن لتالميذنا حقّهم في بيئة آمنة ومحترمةل
سياسة حماية الطفل التي تنبذ ك ّل أشكال التاامل
ّ
السلبية ،كي ّ

كيفيههة تطبيقههها ،لكه ّهل أ ضههاي الهيئتههين ا دارّيههة
هؤمن المدرسههة أك ههر مههن  42سهها ة ته ت
هدرك وتكههوين حههول ّ
إضههافةإ إلههع تفايههل هههذة السياسههة ،ته ّ
لكل الموظّفين والااملين في المدرسة في ك ّل المجاالت ،ومن دون اس ناي أحدل
بوية ،كما ّ
والتر ّ
و أن تطّلاهوا لهع االلت اءمهات المناطهة بكهم لاهال
وبدوركمّ ،أيهها اسههالي اس ّهءاي ،ولكهونكم جهءإيا حيويها مهن جما تنها المدرس ّهية ،مهن الضهرور ّ
هذة السياسةل

سياسة حماية الطفل

كيفيههة ا بههال والتحقي ه
ائيههة دارع الاههاملين فههي المدرسههة ،كمهها تحههدد ّ
هلوكية للجما ههة المدرسه ّهية ،وتاليمههات إجر ّ
هههذة السياسههة تضههد قوا ههد سه ّ
بكل التهدابير المحهددع لتطبيه ههذة السياسهة ،ولحمايهة اسوالد
التدخل ،واتّخاذ التدابير
التأديبية ،ما يسم بتأكيد مارفة ك ّل المرتبطين بالمدرسةّ ،
و ّ
ّ
هر أساسههيا يسهها د اسوالد ،كمهها كه ّهل أ ضههاي جما تنهها ،لههع
وتههأمين نمه ّهوهم الشههاملل وبالتههالي ال يجههك أن ياتبههر تطبي ه السياسههة ،قيه إهدا بههل ناه إا
النمول
التفتّ و ّ
بأن ك ّل االتّهامات والمخاوف والتنبيهات سهينظر فيهها
لما ّ
لحماية اسوالد ،تضمن السياسة بيئةإ تحفء الجميد لع ا بال ن ك ّل المشاكل ،إ
ت
هويته مجهولهة،
هتتم حمايهة ناقهل المالومهات ب بقهاي ّ
ج ّديا ،وسيتابد فوريا ،كل اتّهام بسوي المااملة و/أو ك ّل ّ
تارف غيهر شهر ّي أو س ّهيك ،كمها س ّ

تامةل
وسيتم التاامل مد ّ
كل الشكاوى ّ
بسرّية ّ
ّ

التنمر
سياسة مكافحة ّ

ادو ،يرتكبه شهخم أو مجمو هة
تارف
طهط ومهن ّ
هي ،مخ ّ
ظم أو ال إر ّ
هي ،جس ّ
التنمرّ :
ّ
هدو أو رقم ّ
هي ،الئق ّ
سلبي غير مرغوك في  ،لفظه ّي ،نفس ّ
ّ
ألمهها اطفيهها أو جسههديا ،أو خوفإهها ،أو ههدم ارتيههاك ،وهههو متكه ّهرر أو يحتمههل التك هرارل
ضه ّهد شههخم آخههر ّأو ه ّهدع أشههخامح ،ويسه ّهبك حرإجهها ،أو إ
لكتروني أو المشهاركة
التنمر ا
يخم
ويشمل :إتالف ما
الضحية ،نبذها أو تجاهلها إ
ّ
ّ
مدا و/أو تخريك محاوالتها لاقد اداقات ،تشجيد أفاال ّ
ّ
فيها أو التالي

ليها بخبث ،من دون أن يكون المتالّم بالضرورع في أال هذة اسفاالل

التنمر بطبيات يضاف جودع التاليم ،وقد أ بتت اسبحاث أ هرة
مستقرع،
مية
إيجابية وآمنة ،هو من ّ
ّ
أن تأمين بيئة تالّ ّ
تاتبر المدرسة ّ
ّ
أولوياتها ،و ّ
اسية و قتهم بأنفسههم وقهدرتهم لهع
احة المتالّمين
النفسية ،كما لع كفاياتهم الدر ّ
الجسدية و ّ
ّ
السلبي لع المديين القاير والطويل ،وذلك لع ّ
ّ
هتقرع ،متيقّظهة،
س
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تقف
هنا،
من
طموحاتهمل
تحقي
ّ
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
ّ ّ
آمنة وسليمةل
ِ
منهها تاءيههء
هؤولية المسههاهمة بأقاههع
إمكانياتههها ،فههي تههأمين هههذة البيئههة وحمايتههها ،فمههن واجههك كههل ّ
ّ
تتحمههل الجما ههة المدرسهّهية بأجماههها ،مسه ّ
لههذاّ ،
وتقبل اآلخرل
االحترام المتبادل ،والتسام
ّ
التنمر
محاور سياسة مكافحة ّ

أن البيئهة
أن أبحا إها
أن الاوامل المنء ّلية واالجتما ّية ،تلاك إا
ّ
الميهة تشهير إلهع ّ
التنمر وتدابير الوقاية منه ّ ،إال ّ
احي ّ
دور جوهريا في أسباك ّ
اتيجيات اآلتية:
المدرسية قادرع لع التأ ير
إيجابا ،بفضل التدابير واالستر ّ
ّ
إ
TM
الكندية ،لحماية األوالد.
مؤسسة Kidproof Safety
ّ
 .1برنامج  Protect Edمن ّ

لمتنمهرون،
بوو الماروف الذو يالم في ك ّل المراحل
ّ
هذا البرنامج التر ّ
المدرسية ،يسا د التالميذ لع مارفة مختلف الوسهائل التهي يلجهأ إليهها ا ّ
دروسها وأنشهطةإ تشهدد
ياءء اللطافة والتواال والتااون والاداقة ،وهو يحتهوو
الفاالة ،وبالتالي ّ
إضافةإ إلع دوافاهم ،كما يالّمهم ّ
كيفية المواجهة ّ
إ
لع التااطف ،وحسن التاامل مد الغضك والن اء اتل
العقابية.
اإلصالحية ،ال
التأديبية
 .2المقاربة
ّ
ّ
ّ

يتميء بِه:
منفتحا
التنمر ،تخل جوا مدرسيا إيجابيا،
ومتااوناّ ،
إ
إ
سياسة مكافحة ّ
 مشاركة البالغين المالئمة ،إذ يش ّكلون م إاال للمتالّمينل


تحديد ضوابط واضحة ،اارمة ومتماسكةل

التنمر ،تأخذ باال تبار حاجات الضحايال
 وضد نظام لإلبال يقود إلع اتّخاذ إجرايات ّ
محددع في التحقي  ،وفي التاامل مد ّ
للمتنمرينل
قابي
تأديبي ال
 وضد نهج
ّ
ّ
ّ
المدرسية ،يرتبط حتميا بوضد برنامج د م لضحايا التنمهر ،كما للمتنمهرين ِ
أنفسههمل
التنمر بشكل ملحوظ في البيئة
ّ
والواقد ّأن بت ّ
ّ
ّ
أن تخفيف ّ
المفضه هلة ،كه ههي نسه ههتهدف
المتنمه هرين ،هه ههي المقاربه ههة
هلوكية والمار ّفيه ههة ،له ههدى
قابيه ههة تاه ه ّهءء الكفاي ههات االجتما ّيه ههة،
إن مقاربهههة ال
ّ
الااطفيه ههة ،السهه ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
هائية لههم الههنف
هابي :النقهها مههد المسهؤول ،التفكيههر مههد المالّهم ،الجلسههات مههد
أخا ّ
ّ
سبك/أسهباك ّ
التنمههرل ومههن أم لهة التأديههك غيههر الاق ّ
الخدمة االجتما ّية ،توقيد تاهّد بحسن السلوك في المدرسةللل إلخل

هوو،
التربه ّ

التنمر.
.3
ّ
مسؤوليات األهل في سياسة مكافحة ّ
يطلك من اسهل د م اسوالد والمدرسة بِه:








التنمرل
التارفات غير اال
مالحظة المات المحنة ،أو
ّ
ّ
تيادية لدى أوالدهم ،والتي تحتمل الداللة لع ّ
أو حاد ةل
نا أوالدهم با بال ن ّ

نا أوالدهم بادم مواجهة الانف بالانف ،بل مواجهت بطريقة شر ّية وحاءمةل
بأن تدابير مناسبة ستتّخذ ال محالةل
تشجيد اسوالد وطمأنتهم ،وو دهم ّ

تنم إرال
المحافظة لع تقارير خطّّية ن ك ّل الحوادث التي يمكن أن تش ّكل ّ
مانيين مباشرعإل
مية بك ّل اشتباة
بالتنمر ،حتّع ولو لم يكن أوالدهم ّ
إ الم المسؤولّعح ن الحلقة التالّ ّ
ّ
أو تحقيه  ،ومسها دع المدرسهة فهي حه ّل كه ّل
التااون مد المسؤولّعح ن الحلقة التالّ ّ
هالتنمر ،أو شهملهم ّ
مية ،فهي حهال ا تههم أوالدههم ب ّ
بالتنمرل
المشاكل المتالّقة
ّ

إمكانياتهم ،وبأسرع وقت ممكن.
المعنيين بالحادثة (األوالد واألهالي ،)...وذلك بأقصى
 ترميم العالقات بين األطراف
ّ
ّ
التنمر.
.4
ّ
مسؤوليات المتعلّمين في سياسة مكافحة ّ



شابيين مؤقّتإال
تنمر ،حتّع ولو جالهم ذلك غير ّ
ليهم االمتناع ن المشاركة في ّ
أو حاد ة ّ
التنمرّ ،إال إذا ّرضهم ذلك للخطرل
ليهم
ّ
التدخل لحماية ضحايا ّ

تنمر شاهدوها أو ش ّكوا بها ،يمكنهم فال ذلك بتكتّم وبطريقة مغفلة ّمن دون ا الن ن أسمائهمحل

ليهم ا بال ن ّ
أو حاد ة ّ
التنمهر ،التهألّم باهمت ،بهل لهيهم التابيهر بشهجا ة ،ووضهد حهد لِماانهاتهم ولماانهاع
ال يجك لع المتالّمين الذين يجهدون أنفسههم مهن ضهحايا ّ

مستقبلية ممكنةل
ضحية
ك ّل
ّ
ّ
إلكترونيههة ،محتويههات بذيئههة أو مسههببة
أو وسههيلة
يارضههون أنفسهههم لاواقههك وخيمههة ،إذا أرسههلوا أو ّ
ّ
تجههدر ا شههارع إلههع ّ
وء هوا بههر ّ
أن المتالّمههين ّ
الجنسي الاهري حل كهم ّأنه  ،ال يحه ّ لههم بتاتإها ،التقهاط اهور لرفقهائهم أو اسهتخدامها أو مشهاركتها أو نشهرها ،مهن
لالضطراك ّبما فيها المحتوى
ّ
دون موافقتهمل
اإلبالغ

ميهة ّأو مسها دّعح المسهؤولّعحح
معفا" المهولج بحلقهتهم التالّ ّ
يمكن للمتالّمين ا بال ن أ ّ
تنمهر ،إلهع "سففير العفيم "
و حاد ة سوي مااملة أو ّ
بطريقة مغفلة ،أو من دون ذكر أسمائهم ،إذا رغبوا في ذلكل
أيضا ،إذا رغبوا في ذلكل
كما يمكن لألهل إبال المسؤولّعح ن الحلقة التالّ ّ
مية ،ن م ل هذة الحوادث ،بتكتّم وبطريقة مغفلة إ
لنص الكامل لسياسة حماية الطفل في المدرسة ،بعد التشاور مع المسؤول(ة) عن الحلقة حيث تأثّر ولفدهم
* يمكن لألهل اال ّ
طالع على ا ّ
بأي حادثة.
ّ

