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معلومات ملوظفي هيئة االستقبال التابعة لوالية ساكسونيا السفىل

أمور جديرة باملعرفة 
حول موضوع 
حامية الطفل
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 التعرف عىل أي تهديد لرفاهية الطفل 

والترصف بشكل صحيح حياله

إذا كان هناك خطر كبري من أن تترضر الصحة العقلية أو الجسدية للطفل، فإننا نكون أمام تهديد 

لرفاهية الطفل. وقد يرجع هذا الرضر إىل األسباب التالية:

ييسء الوالدان استعامل واجب الرعاية املنوطني به، عىل سبيل املثال من خالل اإلهامل،	 

اإلخفاق غري املتعمد للوالدين أو	 

سلوك شخص ثالث.	 

من املهم أن تكون قادًرا عىل تقييم ما إذا كان هناك خطر يهدد رفاهية أي طفل أو مراهق. وميكن 

أن تقدم لك الترصفات الغريبة معلومات مهمة عن ذلك. وتكون هذه الترصفات الغريبة عالمات 

ملموسة عىل أفعال مُُتارس بحق األطفال واملراهقني، ونتيجة لذلك ميكن أن يكون هناك تهديد 

بإلحاق الرضر بالسالمة العقلية أو الجسدية أو النفسية للطفل أو املراهق.

فيام ييل نقدم لك أمثلة عىل تهديد رفاهية الطفل – ميكن أن تساعدك هذه األمثلة عىل تحسني 

تقييامتك وتصوراتك. ولكن من فضلك ال تعترب هذه األمثلة تتسم بالكامل. 
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 املالحظة املتكررة لعدم كفاية الطعام واملالبس والنظافة الشخصية 	 

 والرعاية/املعالجة الطبية وما شابه ذلك

  إغفال تقديم الرعاية والحامية من الخطر	 

التهديد بالعنف واإلهامل،	 

 الرصاخ، اإلساءة اللفظية، التعبري عن مشاعر كراهية تجاه الطفل، 	 

مامرسة العنف، 

االستغالل الجنيس واإليذاء النفيس تجاه فرد آخر من األرسة، 	 

تقييد التواصل االجتامعي للطفل أو منعه، 	 

 الزواج القرسي وما شابه	 

الرضب، الهز، 	 

الحبس، 	 

الخنق، التقييد باألغالل، 	 

 الحرق وما شابه	 

 معايشة مواجهات عنيفة )عنف عاطفي وجسدي وجنيس( بني 	 

الوالدين و/أو مقدمي الرعاية اآلخرين، 

 مثل الرضب والركل والدفع والسب والتهديد واإلهانة واإلذالل 	 

 واالغتصاب لألم/األب/مقدمي الرعاية اآلخرين وما شابه

 اإلكراه عىل القيام بأنشطة إجرامية )عمل األطفال، التسول، الدعارة، 	 

الرسقة( ونحو ذلك
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عالمات محتملة لدى األطفال تشري إىل وجود 
تهديد لرفاهية الطفل

سوء التغذية أو نقص التغذية، 	 
الرائحة الكريهة، 	 
جروح غري مندملة، 	 
التعب املستمر، 	 
املالبس غري مناسبة للطقس، 	 
الكدمات، الندوب، 	 
املرض املتكرر، كرس العظام، 	 
الحمل املبكر و/أو غري املرغوب فيه، 	 
 تأخريات يف النمو الجسدي، عالمات عىل العمل البدين )حالة 	 

 األيدي أو الجلد أو كليهام، آالم الظهر(، وما إىل ذلك

رد فعل محدود للمحفزات البرصية والسمعية، 	 
اضطرابات اإلدراك والذاكرة، 	 
ضعف الرتكيز، 	 
 التأخر يف النمو اللغوي وتطور الذكاء وما إىل ذلك	 

الحزن، العدوانية، 	 
الهلع، 	 
القلق، الخوف، 	 
الكتامن	 
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كيفية اإلبالغ عن اشتباه يف وجود تهديد لرفاهية الطفل

يتعني عليك عمل ذلك إذا الحظت عالمات عىل وجود تهديد لرفاهية الطفل.
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مالحظة عالمات تهديد رفاهية الطفل

 بالغ إىل الخدمة االجتامعية/
 مسؤول حامية الطفل

االسم، االتصال )يجب ملء استامرة املالحظة(

تقييم التهديد مع متخصص آخر "مبدأ العيون 
 األربعة"

)ورقة تقييم املخاطر(
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مدونة قواعد السلوك

وضعت هيئة االستقبال التابعة لوالية ساكسونيا السفىل قواعد سلوك ملزمة للتعامل مع األطفال 

واملراهقني. حيث توافق بوصفك موظفة أو موظًفا عىل االمتثال للقواعد الست التالية:

أتعامل مبسؤولية مع املوضوعات التي تطرأ يف أثناء عميل جميعها. ال أشارك املعلومات 

 الرسية عن األطفال وما يتعلق بهم.

أعزز حقوق األطفال ذوي الهمم واألصحاء وفًقا ملبدأ املساواة. أحمي األطفال من اإليذاء 

واالستغالل الجنيس أو العاطفي أو الجسدي، وكذلك اإلهامل. أرُشِك األطفال يف التدابري 

 التي تؤثر عليهم، وأضع اهتامماتهم بعني االعتبار عند التخطيط لألنشطة وتنفيذها.

أحرتم الحدود، وأترصف مبسؤولية، يف التعامل مع االقرتاب والتباعد. أمتنع عن جميع 

 أشكال العالقات الضارة مع األطفال، مثل اإليذاء واالستغالل الجنسيني. 

يحظر جميع األفعال ذات الطبيعة الجنسية )مثل التقبيل واللمس(. تُعد أيٌّ من هذه 

األفعال فعالً جنسيًّا، ويتم اإلبالغ عنها ومقاضاة فاعلها. 
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أراعي بكل صدق: 

تفرده	 

مشاعره واحتياجاته	 

استقالليته	 

كرامته املصونة	 

أتعهد بعدم مامرسة السلوكيات التالية مع اآلخرين وأن أرفضه وأواجهه: 

 التواصل الخاص مع األطفال داخل مواقع هيئة االستقبال التابعة لوالية ساكسونيا 	 

السفىل )LAB NI( وخارجها

التقليل من أهمية األقوال، وعدم أخذها عىل محمل الجد	 

الهدايا املالية والعينية لألطفال	 

الوصم والتمييز بالعالمات بجميع أنواعها	 

االحتقار والتجاهل والفضح	 

التمييز والتنمر واإلقصاء	 

العنف والتهديد به	 

  جميع األفعال ذات الطابع الجنيس مثل؛	 

التقبيل أو اللمس، وكذلك الحديث الجنيس
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أعزز تنمية األطفال ومهاراتهم؛ للمساعدة يف تشكيل عالقاتهم االجتامعية وتحملهم 

 للمسؤولية. 

 أعامل األطفال بوصفهم شخصيات مستقلة. 

أعاملهم باحرتام – بغض النظر مثالً عن العمر أو الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو 

 لون البرشة أو اإلعاقة أو اآلراء السياسية.

أتدخل بفعالية عند أول اشتباه أو مالحظة لهديد لرفاهية الطفل.
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