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مقدمه
امسال موسسه حا کا به هفدهمین سال تاسیساش رسید .این موسسه فعالیتهایش را از زمان رژیم طالبان که زنستیزترین دولت بود آغاز
کرد .اما واقعا جای تاســف اســت که هم اکنون نیز گفته میشــود زنان افغان و کودکانشان اولین قربانیان ستم و بدرفتاری در سراسر کشور
اند .گراف خودسوزی ،کودکآزاری و خشونت در میان زنان و اطفال به سطح تکاندهندهای رسیده است .در مناطق دورافتاده کشور با زنان
مانند حیوانات رفتار میشود.
میخواهیم برای آن دســته از خوانندگانی که معلومات کافی در مورد تاریخچه موسســه حا کا ندارند بگوییم که افتخار دســتآوردهای موسسه
حا کا در  ۱۷ســال گذشــته ،به آن اعضای متعهدی تعلق میگیرد که تا نیمهشــبها زحمات بیپایانی را متحمل شدهاند تا تغییری در زندگی
نیازمندان بیاورند .از محافظان و آشــپزان تا بنیانگذاران ،مدیران و تمامی کارمندان موسســه همه ،نقش بارزی در بدست آوردن این موفقیت
داشتهاند چنانچه در ارایه کمک و شرکت در روند توسعه افغانستان.
حا کا باور دارد که بدون همکاری مستفدین مستقیم و غیرمستقیم خویش قادر نمیبود پروژههایش را حتی برای مدت کوتاهی عملی سازد.
با استفاده از فرصت و قدردانی از حمایت آنان ،میخواهیم بگوییم که اینان قهرمانان واقعی ما اند.
قابل یادآوریست که از شرکای موسسه حا کا ،مراجع تمویلکننده ،اشخاص حامی و بخصوص ک.ان.اچ که وظیفه عالیای را انجام داده ابراز
ً
امتنان مینماییم .شــاید از لحاظ جغرافیایی از یک دگر فاصله زیادی داشــته باشــیم ولی قلبا همواره قرین بودهایم .اینان کسانی اند که موانع
سیاسی نتوانسته سد راه کمکهای انساندوستانه و حمایتشان گردد ،اینان در هر شرایط همبستگی شان را با ما اظهار داشتهاند.
در اخیر هم میخواهیم بگوییم که هنوز راه طوالنی در پیشروی ماست .مردم ما هم اکنون نیز از انواع مختلف خشونت و تخلف رنج برده
و نیازمند پشتیبانی و کمک فراوان جوامع بینالمللی اند.
حا کا
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 ۱.۲اظهارنامه پالیسی
موسسه امداد انسانی برای زنان و کودکان افغانستان (حاکا) وظیفهاش را در قبال مراقبت ،تحفظ و ترویج رفاه اطفال دانسته و تعهد میسپارد
تا اعمال مصونیت در پرتو مسئولیتهای قانونی ،رهنمود دولت و بر اساس مقررات قانونی محافظت از اطفال تضمینگردد.
این پالیسی ،رفاه و منافع اطفال را که باید در هر شرایط اولویت داشته باشد ،به رسمیت میشناسد .هدف اصلی آن تضمین اینست که تمامی
کودکان بدون در نظرداشت سن ،جنس ،مذهب یا عقاید ،تعلق قومی ،معلولیت ،گرایشجنسی یا سوابق اجتماعی-اقتصادی:
• از تجربهی مثبت و لذتبخش آموزش ،پرورش و سرگرمی در مرکز اعمار صلح حاکا و سایر ساحات پروژه در محیط کودکمحور
و امنی مستفید گشتهاند.
• ضمن آموزش در مرکز اعمار صلح و خارج از آن ،از هر نوع بدرفتاری و سوءاستفاده مصون بودهاند.
موسســه حاکا اذعان میدارد که در قبال برخی از اطفال ،به شــمول کودکان و جوانان معلول و یا وابســته به گروههای اقلیتهای قومی که
بیشتر با خطر تخلف مواجه اند ،مسئولیت خطیری را میپذیرد تا اقدامات معقول و مناسب جهت تضمین رفاه آنان اجرا گردد.
به عنوان اجزای پالیسی محافظتی اطفال ،حاکا پابند به موارد ذیل خواهد بود:
• ترویج و اولویت دادن به تحفظ و سالمتی اطفال.
• تضمین این که هر یک نقش و مسئولیت خویش را در رابطه به محافظت دانسته و فرصتهای مناسب آموزشی جهت تشخیص،
تمیز و واکنش به عالیم خشونت ،غفلت و سایر نگرانیهای مربوط به امنیت اطفال را داشتهاند.
• تضمین اجرای اقدامات مناســب در صورت وقوع /نگرانی از سوءاســتفاده از اطفال و حمایت الزم از افرادی که چنین نگرانیای
را اطالعداده و یا آن را افشا کردهاند.
• تضمیــن ایــن که مدارک محرم ،مفصــل و دقیق از تمامی نگرانیهای محافظتی موجود بوده و از آنها به شــیوه مطمین نگهداری
میگردد.
• جلوگیری از استخدام/نصب افراد نامناسب.
• تضمین این که انتظامات شدید و طرزالعمل محفاظتی عملی میگردد.
این پالیسی و روشها بطور گسترده ترویج یافته و وظیفه الزامی هر فردیست که در فعالیتهای حاکا سهیم میباشد .ناکامی در تطبیق این
پالیسی و روشها فورا وارسی شده و شاید هم در نهایت منجر به عزل/اخراج فرد از موسسه گردد.

 ۱.۳پیشینه اصول ،حقوق بشر ،سی.آر.سی
افغانســتان از اعالمیه جهانی حقوق کودک و کنوانســیونهای بینالمللی حقوق کودک پیروی میکند .از طریق این قوانین و مقررات به
بســیاری از اطفال حقوق و امتیازات داده میشــود .بر اســاس مادههای  ۹ ،۸و  ۲۳میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
باالترین تحفظ ممکن به اطفال اعطا شده است.
به همین منوال ،کنوانســیون بینالمللی حقوق کودک به صراحت بیان داشــته اســت که دولت باید معیارهایی را جهت حفظ داشــتن حق
آموزش ،دسترســی به خدمات صحی و حــق زندگی اطفال تعیین کند .دولت باید اطفال را از هر نوع خشــونت و کودکآزاری محافظت
نماید .اطفال نباید عضو نیروهای نظامی شده و همچو حربه و یا وسیلهای جهت انتقال تسلیحات و مواد مخدر مورد استفاده قرار گیرند.
هر چند افغانستان منحیث کشوری که با بیش از سه دهه جنگ مواجه بوده ،کنوانسیونها و قوانین بینالمللی محافظت از اطفال را پذیرفته
امــا قادر به تطبیق آن نیســت .این وظیفه بر دوش فعاالن غیردولتی و بخصوص موسســات غیر دولتیای فعال در راســتای بهبود وضعیت
کودکان اســت تا قوانین و مقررات اجرا شــده و به ویژه فرهنگ احترام به حقوق اطفال را رایج ســازند و دولت را وا دارند تا جهت تدوین
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سیاستها و قوانین جدیدی برای جلوگیری از انواع خشونت علیه کودکان ،کار کودکان ،کودکآزاری و ارایه امکانات آموزشی و صحی و
سایر خدماتی که هر انسان حق دسترسی به آن را دارد ،گامهای اساسی را بردارد.

 ۱.۴هدف و بسط پالیسی
هدف پالیســی محافظتی اطفال تامین آن حقوقیســت که تحت قوانین مختلف ملی و بینالمللی به کودکان اهدا شــده اســت .باید اقدامات
مناسبی برای کودکی اتخاذ گردد که گمان میرود مورد آزار و اذیت والدین ،سرپرستان ،دوستان و یا مقامات دولتی و هر فرد دیگری قرار
دارد و یا چنین خطر در آینده وجود دارد.
بر اساس این پالیسی ،مصونیت اطفال باید از واالترین اهمیت برخوردار بوده و باالتر از تمامی منافع دیگر قرار گیرد.
حاکا باید اطمینان حاصل نماید که تمامی کارمنداناش در مورد حقوق کودک و پالیســی محافظتی اطفال و چگونگی جلوگیری از تخلف
حقوق اطفال ،خشونت علیه اطفال و اشتغال اطفال آموزش دیدهاند .همچنان کارمندان فرا خواهند گرفت که چگونه نقض حقوق کودکان
را به مقامات مربوطه گزارش داده و قضیه را پیگیری نمایند.
پالیســی محافظتی اطفال برای تمامی کارمندان موسســه حاکا در پروژههای مختلف و آن شــرکای که در یک پــروژه با هم فعالیت دارند،
الزماالجرا میباشــد .پالیســی محافظتی اطفال ،ســد انواع اتهامات نادرست علیه کارمندان موسسه حاکا شــده و آنان را در امان نگه خواهد
داشت.

 ۱.۵چهارچوب حقوقی
تمامی آن حقوقی که هر انســان مســتحق اســت ،به کودکان نیز داده میشود اما به علت آسیبپذیر بودنشــان حقوق مضاعفی چون حق
محافظت از هر شکل سوءاستفاده نیز تعلق میگیرد .تمامی کشورهای جهان حقوق اطفال را مقتضی با شرایط خود به رسمیت میشناسند
اما بســیاری از ممالک حقوق و چهارچوب حقوقیای را که توسط کنوانســیونهای بینالمللی داده شده دنبال میکنند .افغانستان منحیث
عضو ســازمان ملل متحد کنوانســیون بینالمللی حقوق اطفال را پذیرفته ولی ظرفیت تطبیق کامل آن را ندارد .گرچه قوانین ملیای جهت
جلوگیــری از تخلف علیه اطفال و مجــازات مجرمین تصویب گردیده ولی هنوز هم مکانیزم و قوانینــی که تمامی منافع کودک را در بر
گیرد ،وجود ندارند.
حاکا از کنوانســیون بینالمللی محافظت اطفال به عنوان بنیاد بســط پالیســی محافطتی اطفال پیروی مینماید .بر اساس این کنوانسیون هر
شخصی زیر سن هژده سال طفل است .بعضی از حقوق داده شده در آن قرار ذیل اند:
•
•
•
•
•
•
•
•

حق زندگی ،بقا و رشد
حق شرکت جستن در برنامههای خانوادگی ،فرهنگی و اجتماعی
حق آزادی بیان
حق حفظ حریم خصوصی
حق دسترسی به آموزش
حق محفوظ ماندن از تاثیرات مضر ،تخلف و استثمار
حق محفوظ ماندن از آدمربایی ،اختطاف و قاچاق
حق محفوظ ماندن از انواع خشونت ،اشتغال کودک ،مصرف مواد مخدر ،سوءاستفاده جنسی ،بازداشت و مجازات
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 ۱.۶تعاریف و انواع خشونت
زمانــی کــه یک فرد با کــردار و یا اعمال نــاکاماش باعث جراحت ،مرگ ،صدمه عاطفــی و یا ضربه جدی دیگری بــه یک طفل گردد،
کودکآزاری تلقی میگردد .این شامل تمامی اشکال سوءاستفادههای جنسی ،بیتوجهی توسط والدین ،معلمان سایر اعضای جامعه ،و آزار
و اذیت فزیکی مانند لت و کوب و فشارهای روانی میگردد.
چهار دسته عمده نقض حقوق کودکان به صورت ذیل تعریف شدهاند:
خشــونت فزیکی :این شــکل نقض حقوق اطفال در کشورهای جهان سوم بسیار رایج است .خشونت فزیکی طفل هر آن عمل والدین
و یا سرپرست میباشد که باعث صدمه فزیکی عمدی به کودک گردد .خشونت فزیکی شامل حملهور شدن ،لگد زدن ،سوزانیدن ،دندان
گرفتن ،مو کش کردن ،بستن ،پرتاب کردن ،کش کردن ،شالق زدن و یا هر عمل دیگریست که منجر به صدمه به کودک گردد .حتی اگر
شخص قصد آسیب رسانیدن را هم نداشته اما در صورت وقوع آن ،کودکآزاری محسوب میشود .اعمال انضباطی (جهت آموزش مثبت)
والدین که منجر به جراحت طفل نگردد کودکآزاری شــمرده نمیشود اما حتی برای تطبیق انضباط نیز باید اقدامات عاری از خشونت را
دنبال کرد.
خشــونت جنســی :سوءاستفاده جنســی هنگامی رخ میدهد که یک شخص بالغ ،سرپرســت و یا فردی که طفل متکی به او است،
کودک را جهت اهداف جنســی مورد اســتعمال قرار داده و یا وی را در اعمال جنســی دخیل سازد .این شامل آن مواردی نیز میشود وقتی
طفل بزرگتر و یا قدرتمندتر کودک دیگری را برای لذت و یا تحریک جنسی به کار گیرد.
خشونتهای جنسی عبارت اند از:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

خشونت غیرالمسهای.
وادار نمودن طفل به مشاهده عمل جنسی
وادار نمودن طفل به مشاهده و یا نمایش دادن آلت تناسلی
بحث نامناسب مسایل جنسی
خشونت المسهای
نوازش و روابط جنسی دهنی
دخول
وادار ساختن طفل به یک عمل جنسی
فحشا و پورنوگرافی (هرزهنگاری) اطفال

خشــونت روانی :هنگامی که والدین و یا سرپرســتی به انکشاف ذهنی و اجتماعی کودک آســیب وارد نموده و یا عامل ضربه شدید
روحی به وی گردند ،خشــونت روانی به حســاب میرود .معموال خشونت روانی به صورت متواتر به وقوع پیوسته و با مرور زمان موجب
زیان میگردد .اعمال ذیل به مثابه خشونت روانی قلمداد میگردند:
• امتناع و یا نادیده انگاشــتن :به طفل گفتن که ناخواســتنی و یا دوستنداشــتنی است ،ابراز عالقه کم به او ،عدم محبت و یا ابراز
عواطف متقابل ،گوش ندادن به طفل ،درک نکردن احساسات وی ،شکستن پیمانها ،قطع صحبت کودک هنگام گفتگو.
• شرمندگی و تحقیر :طفل را مسما کردن به چیزی ،انتقاد و غیره.
• ارعاب ،اتهام و یا سرزنش.
• منزوی ساختن :دور نگهداشتن طفل از همتایانش و فعالیتهای مثبت.
• مفسد ساختن :طفل را در اعمال مجرمانه دخیل ساختن ،دروغ گفتن جهت توجیه عملکردها ،تشویق در خالفکاری.
ســهلانگاری (مسامحه) نسبت طفل :هنگامیســت که والدین و سرپرســتان کودکان را مورد مراقبت ،نظارت ،محبت و حمایت
خویش قرار نداده و یا اساســات ضروری برای رشــد روانی-اجتماعی یک کودک را فراهم ندارند .غفلت به طفل به ســه شکل عمده ذیل
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تبارز مییابد:
 -1مســامحه فزیکی مانند گریز و یا امتناع از پذیرفتن قیمومت ،ناکامی در فراهمی لباس ،غذا ،نوشــابه و خدمات صحی به مقیاس
کافی.
 -2مسامحه عاطفی از قبیل نادیده گرفتن نیا ز یک طفل به رسیدگی ،کودکی را در معرض خشونتهای خانوادگی قرار دادن ،اجازه
دادن استفاده از مواد مخدر و الکول به وی ،جلوگیری از تماس کودک با سایر کودکان و یا دوستانش.
 -3مســامحه آموزشــی از قبیل اجازه دادن به طفل تا چندین بار از حاضری به صنوف آموزشــیاش ســر باز بزند ،جلوگیری از امر
آموزش طفل و یا فراهم نکردن کورسهای جانبیای که احتماال یک کودک به آن نیاز دارد.
افغانستان یکی از کشورهای جهان سوم است که در چنین جوامعی ازدواج کودکان و ازدواج در سنین پایین در پیمانه وسیعی معمول است.
با توجه به این مســئله موسســه حاکا بدین باور است که هر اقدامی برای ازدواج کودکان ،جزء کودکآزاری شمرده شده و باید با این پدیده
نیز چون سایر اشکال کودکآزاری برخورد صورت گیرد.

 .۲استراتژی پیشگیرانه منابع بشری
خط مشی پیش گیرنده عبارت از آن قواعدی است که به راحتی میتواند از هر نوع طفلآزاری جلو گیرد .بعضی از نکات اصلی آن عبارت
است از:

 ۲.۱مقررات اخالقی برای کارمندان
مقررات اخالقی طوری طراحی شده تا رهنمودی باشد برای همه کارمندان موسسه حاکا در دفتر مرکزی ،دفاتر ساحوی و سایتهای پروژه
و همچنان جهت حفظ و پیگیری معیارهای برخوردهای ما به کار رود .این سند یکی از ضمایم قرارداد کاری کارمندان حاکا میباشد .کلمه
«ما» به تمامی کارمندان حاکا اطالق میگردد .مکلفیت بخش مدیریت است تا اطمینان حاصل نماید که تمامی کارمندان حاکا ضمن امضای
قرارداد کاری این مقررات را خوانده و نکات گنگ برای شان تصریح گردیدهاست.
هر یک از امضاکنندگان مقررات متعهد اند به:
• موافقت با مقررات اخالقی حاکا جهت تضمین محافظت از اطفال.
• مسئولیتپذیری در درک و گسترش آ گاهیاش از کودکآزاری در میان سایر کارمندان و اعضای جامعه.
• گزارشدهی از هر عمل نقض حقوق اطفال به مامور محفاظتی اطفال معرفی شده.
• استفاده از آموزش مثبت ضمن اقدامات انضباطی.
• همکاری با سایر کارمندان بخاطر ایجاد یک محیط مطمین و امن برای اطفال.
• توجه جدی به نظریات و دیدگاههای اطفال.
• تنها نبودن با طفلی به منظور مصاحبه و یا آموزش در هیچ هنگامی .در هر حالت باید دو فرد بالغ حضور داشــته باشــند و یا اگر
بزرگسالی با طفل تنهاست ،فرد بالغ دیگری آنان را با وضاحت دیده و شنیده بتواند.

 ۲.۲مقررات اخالقی برای بازدیدکنندگان و شرکا
هر شخصی که مقررات اخالقی را امضا نموده باید هنگام بازدید از اطفال نکات ذیل را مراعات نماید:
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خودداری از تبعیض و یا رعب علیه طفلی.
خودداری از تهدید طفلی.
خودداری از بکار بردن صدای بلند در حضور طفلی.
خودداری از تهدید به حمله و یا تاختن به طفلی.
خودداری از سوءاستفاده از طفلی.
خودداری از بوسیدن و یا لمس طفل به طرزی که سبب ناراحتی وی گردد.
خودداری از استفاده واژههای عامی نامودبانه و نامناسب.
خودداری از گرفتن ژستی که ممکن طفل آن را تهدید بپندارد.
خودداری از کمک ناخواسته در امری که طفل به تنهایی قادر به انجام آن است.
خودداری از صرف وقت در صنف و یا سایر مکانهای مرکز در تنهایی با طفلی.
خودداری از کمک طلبیدن از طفلی برای منافع شخصی که ممکن سوءاستفاده از کودک محسوب شود.

 ۲.۳استخدام و گزینش
تمام کارمندان حاکا مســئول اند تا در ایجاد محیط امن برای اطفال ســهیم باشند .همه کارمندان حاکا باید با اهداف و مقاصد حاکا موافقت
داشته باشند .حاکا برای استخدام کارمندان جدید روشهای زیر را تعقیب مینماید:
طراحیهای شــغلی /اطالعیههای شــغلی و تبلیغات :حاکا باید ضمن تبلیغاتاش برای کاریابی اطمینان حاصل نماید که آیا
درخواستکننده انگیزه قوی کمک و حمایت از اطفال را دارد و یا خیر .تبلیغاتاش از طریق شرکا و شبکهها انجام میشود.
مراحل انتخاب /مصاحبه :انتخاب کاندید باید بر اساس تجارب کاری در زمینه ،سطح تحصیلی ،داشتن انگیزه قوی برای جلوگیری
از خشونت علیه زنان و انگیزه محافظت اطفال از اشکال مختلف کودکآزاری ،انجام شود.
باید مصاحبه شــخص توســط سه نفر از ســه بخش صورت گرفته ،نظریات ثبت و تصمیم نهایی بر اساس نتایج بدست آمده از مصاحبها
اتخاذ گردد .مصاحبه باید مطابق فورم استندرد مصاحبه حاکا ( )Anex۵بوده و چنین مواردی در نظر گرفته شود:
•
•
•
•
•
•

خودداری از هر نوع تبعیض جنسی
خودداری از هر نوع تبعیض قومی و مذهبی
خودداری از هر نوع تعصب
تالش برای موثق ساختن آنچه در سی.وی ذکر گردیده
تمرکز روی عالقمندی و انگیزه داشتن کاندید برای کمک به زنان و اطفال
تمرکز روی دیدگاههای کاندیدان با پرسیدن سواالتی در رابطه با پالیسی محافظتی اطفال.

اســتخدام :به همه کارمندان استخدام شــده کاپیای از پالیســی محافظتی اطفال جهت تطبیق عملی داده میشود .عالوتا ،باید مقررات
اخالقی جهت امضا به کارمند داده شده و مسئول محافظتی اطفال بخاطر دادن معلومات و دستورالعمل الزم با وی دیدار داشته باشد .تمام
جریان جلسه باید ثبت شود.
اســتخدام داوطلبان :داوطلبان گماشــته شــده نیز باید مراحل مذکور را طی نموده و نیز از جنوری  2017بدینســو مقررات اخالقی
بهروزشده امضا گردد.
ارتقــای ظرفیت کارمندان جدید :تمامی کارمندان جدید در زمینه مربوطه خویش آموزش ظرفیتســازی دریافت خواهند نمود .همچنان
جلسه آ گاهیدهی در مورد حقوق اطفال و پالیسی محافظتی اطفال برای شان تدویر خواهد گردید.
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هنگام پروسه استخدام کارمندان جدید و داوطلبان ،شرایط ذیل بررسی میگردد:
• فورمه بررسی سوابق که ما را قادر مینماید تا تاریخچه شغلی کارمند را دانسته و اطمینان حاصل نماییم که وی در هیچ شکلی از
کودکآزاری دست نداشته است.
• بازنگری فورم مراجع که ما را قادر میسازد تا با روابط قبلی وی در تماس شده و در مورد سوابق کاریاش بیشتر بدانیم.
• فورم قرارداد کار با کارمند فقط زمانی عملی تلقی میگردد که وی مقررات اخالقی را امضا و اعالم دارد که به پالیسی محافظتی
اطفال احترام گذاشته و آن را اجرا مینماید.
همچنان آموزشهای زیر به آنان فراهم خواهد گردید:
• ظرفیتســازی /آموزش برای کارمندان پالیســی محافظتی اطفال .کارمند توســط مامور محافظتی اطفال و یا کارمند دیگری که
آ گاهی کامل از پالیسی دارد آموزش خواهد دید.
• قانون منع خشونت علیه زنان .این فرد توسط مشاور حقوقی دفتر در رابطه با منع خشونت علیه زنان آموزش خواهد دید.

 ۲.۴مالحظات برای رسانهها
حاکا معتقد اســت تا اطفال را از هر نوع خشــونت و بدرفتاری محافظت نماید بنا بر این اســتفاده از نام ،تصاویر و ویدیوهای آنان اکیدا
ممنوع بوده و تنها پس از رضایت کودک و والدینش و یا فقط در صورتی که حاکا متقاعد باشــد که نشــر آن به نفع رفاه طفل است ،مجاز
خواهد بود.
رسانهها باید به اطفالی که در معرض خطر بیشتر قرار داشته و یا در مقابل کودکآزاری صدمهپدیزتر اند توجه بیشتری نموده و با همآهنگی
با کارمندان پروژه بخاطر رفاه طفل تالش ورزند .اطفال آسیبپذیر عبارت اند از:
•
•
•
•
•
•

اطفالی آواره و مهاجر
اطفال متهم به ارتکاب جرم
اطفال مورد استفاده قرار گرفته شده در هر نوع فعالیت جنگی
اطفال قربانی ازدواج زیر سن ،تجاوز و اختطاف
اطفال مبتال به امراض ساری چون اچ.آی.وی و زردیسیاه
اطفال جان سالم بدر برده از آفات طبیعیای چون زلزله و لعزشزمین.

به هر حال رســانهها باید قبل از انتشــار هر خبر میزان خطری را که طفل به آن مواجه اســت بررسی نموده و در نظر گیرند .آنها باید سطح
خطر را چنین استنباط کنند:
یاداشت :سطح خطر بر اساس جدیت قضیه انتخاب میگردد .سطح سوم جدیترین خطر است.
سطح خطر  -1خطر کم :در صورت خطر کم مثال بیجا شدگی میتوان محل دقیق و تصویر کودک را انتشار داد.
سطح خطر  -2خطر متوسط :در صورت خطر متوسط مثال قضیه خشونت خانوادگی میتوان با نشر تصویر فقط به ساحه اشاره کرد.
سطح خطر  -3خطر جدی :در صورت خطر جدی نباید از هویت اصلی بلکه اسم فرضیای استفاده و بخاطر شناسایی نشدن چهره
وی پوشانیده شود .همچنان محل متفاوتی و یا تنها نام والیت که قربانی ساکن آن است ،ذکر گردد.
به هر صورت قبل از انتشار هر خبری رضایت طفل ،فامیل طفل و موسسه حاکا با توجه به رفاه طفل ضروریست .در صورت تخطی از این
پالیسی ،شخص مسئول به جرم قرار دادن طفل در معرض خطر ،تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
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ضوابط تهیه عکس و فلم:
• هیچ یک حق اســتفاده از هیچ نوع وســیلهای را جهت تهیه عکس و فلم از اطفال بدون موافقت قبلی طفل و یا سرپرست و بدون
اجازه موسسه حاکا ندارد.
• موسسه حاکا حق گرفتن عکس و تصویر از اطفال را دارد اما اجازه ندارد بدون اجازه قبلی طفل و یا سرپرست وی آن را به منظور
نشــر و یا شــریک ساختن با تمویلکنندگان استفاده نماید .از تصاویر نباید برای اثبات وجود مرکز به وزارتخانهها ،تیمهای ارزیابی
و نظارت و مفتش استفاده صورت بگیرد.
• تصاویر اطفالی که بالغ محســوب میشــوند ،باید از عقب گرفته شود تا چهره کودک بخصوص دختران قابل مشاهده نباشد .تنها
در صورت رضایت طفل دختر ،موسسه حاکا میتواند نمای چهره وی را عکس بردارد.
• از تصاویر برداشته شده نباید برای هیچ نوع منافع شخصی استفاده گردد .در غیر آن یک رفتار مفسدانه قلمداد شده و با رویداد
بر اساس پالیسی ضد فساد موسسه حاکا برخورد صورت خواهد گرفت.
• ضمن عکاســی ،عکاس باید حتیالمقدور توجه داشــته باشد تا طوری عکس بردارد که هیچ عضو خصوصی و یا هر آن قسمتی را
که طفل مایل به نشــان دادنش نیســت ،در تصویر قابل مشاهده باشد .اگر چنین چیزی به چشم بخورد ،عکس باید فورا حذف گردد
در غیر آن یک عمل سوءاستفاده از طفل شمرده خواهد شد.
• در اکثر موارد تصویر باید از شانه به باال گرفته شود.
• باید به هیچوجه آن فلم و تصویری که طفل با مشــاهده آن احســاس ناامنی و یا شرمندگی کند ،انتشار نیابد ولو اگر سرپرست وی
آن را مجاز بداند.

ضوابط جمعآوری وجوه مالی:
• طفل باید برای استفاده رسمی در ویبسایت ،اخبار ،فیسبوک و غیره نام مستعاری داشته باشد.
• باید از شــیوههای معیاری برای جلب وجه مالی اســتفاده گردد تا از افشــای موارد خصوصی جلوگیری گردد .این فارمت معیاری
دارای اطالعاتی میباشد که هیچ طفلی را در معرض خطر قرار نمیدهد.
• والدین ،سرپرست و یا قیم طفل باید از جمعآوری وجوه مالی به طفل مطلع بوده و رضایت ایشان بصورت کتبی رسما درج گردد.
• جمعآوری وجه مالی نباید طفل و یا اعضای فامیل وی را در معرض هیچ ریسک و یا خطری قرار دهد.
• طفل و یا عضوی از فامیل وی نباید به دلیل جمعآوری اعانه بدنام گردند.

 .۳مدیریت قضیه
موسسه حاکا سیستم مدیریتیای را جهت حل قضایای خشونت علیه اطفال ایجاد نموده است .هدف از ایجاد چنین سیستم مدیریتی قضیه،
تسریع روند پیگیر و مناسبی برای محافظت طفل قربانی خشونت و بدرفتاری از صدمه بیشتر و نیز تدارک فرصت مناسب جهت روشنی
قضیه میباشــد .همه کارمندان موسســه حاکا از ایجاد این سیستم به خوبی مطلع بوده و در صورت مشاهده موردی از نقض حقوق کودک
میتوانند از آن بهره جویند .ضمن طی مراحل این سیســتم مدیریت ،باید محیط امنی برای طفل مهیا گردیده و آســایش وی حایز باالترین
اهمیت باشد.
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 ۳.۱عامالن دخیل در سیستم مدیریت قضایا
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 ۳.۲چارت سیستم مدیریت قضایای حاکا
چارت تعقیبی قضایای درونی و بیرونی
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سیستم مدیریت قضایای محافظت از اطفال حاکا مشمول موارد ذیل میگردد:
• مدیریت قضیه نیاز طفل و فامیل وی را مد نظر گرفته و آن اقدامی را انتخاب خواهد کرد که باالترین منافع طفل را تضمین کند.
• مدیریت قضیه نظر به مراحل خاصی که قضیه مشخص ایجاب میکند و بر اساس حمایت متواتر طفل و خانوادهاش ،انجام خواهد
گرفت.
• سیستم مدیریت قضیه از تمامی خدمات موجود و همچنان همکاری سایر شرکا کمک خواهد طلبید.
تیم محافظتی اطفال :تیم محافظتی اطفال متشکل از رییس اجراییه (باید در صورت غیابت رییس اجراییه مدیر برنامه جاگزین وی گردد)،
مدیر محافظتی اطفال ،اداره آموزش و پرورش ،مرکز روانشناســان و وکالی مدافع موسســه خواهد بود .مدیر محافظتی اطفال توسط هییت
رهبری موسسه حاکا بر اساس مدارک تحصیلی و تجارب کاریاش انتخاب میگردد .وی برای مدت دو سال دفتر را در دست داشته سپس
باید تغییر خورد .همچنان باید معاون محافظتی اطفال اســتخدام گردد .معاون محافظتی اطفال باید از جنس مخالف مدیر محافظتی اطفال
باشــد .معاون محافظتی اطفال نیز توســط هییت رهبری منتخب شــده این موقف را تا زمانی حفظ خواهد نمود که مدیر محافظتی جدیدی
انتخاب گردیده و معاون جدیدی برایش معرفی شــود .تیم محافظتی اطفال مســئول پیگیری قضایای کودکآزاری و گزارش آن به هییت
رهبــری حاکا میباشــد .آنان مکلف انــد تا جزییات کامل قضیه و چالشهای آن و نیز آموختهها و نتایج بدســت آورده خویش را به هییت
ل برای آنها دایر نماید.
رهبری ارایه دهند .تیم محافظتی اطفال باید همواره جلساتی را برای گفتگو روی مسایل موجود و یافتن راهح 
در والیاتی که حاکا فعالیت دارند فوکل پاینتهای محافظتی اطفال فعال گمارده میشــوند .فوکل پاینتهای والیتی محافظتی اطفال مدیر
ساحوی همان والیت خواهد بود .وی باید هر نوع کودکآزاری را جهت پیگیری به تیم محافظتی اطفال حاکا گزارش داده و همچنان برای
کسب حمایت با فوکل پاینت یونیسیف به تماس شود .در حال حاضر میتوان با افراد ذیل به تماس شد:
 والیت هرات خانم نسیمه (شماره تماس  ۰۷۰۵۴۵۶۲۶۷و ایمیل )hawcaherat@gmail.com والیت بلخ با آقای قاسم سلطانی (شماره تماس  ۰۷۰۵۴۵۶۱۰۴و ایمیل) qsultani@hawca.org والیت ننگرهار با آقای خاموش (شماره تماس  ۰۷۰۷۲۷۴۹۷۸و ایمیل )bahadurkhamosh@gmail.comتغییر پرسونل مطابق پالیسی دفتر صورت گرفته و ایمیل رسمیای به تمامی کارمندان ارسال خواهد شد.
قضایا نظر به محل وقوع خشونت علیه طفل به دو صورت مدیریت خواهند شد.
 )۱گزارش قضیه توســط یکی از اعضای موسسه :همه اعضای موسسه حق دارند تا قضایای کودکآزاری را به مدیر محافظتی اطفال موسسه
گزارش دهند .ممکن این گزارش از طریق ایمیل ،مکتوب رســمی ،پســت و یا بطور شفاهی داده شود .مدیر محافظتی اطفال موضوع را به
اطالع تیم محافظتی اطفال میرســاند .تحقیقات اولیهای انجام میپذیرد از جمله معلومات از کودک که اگر واقعهای رخ داده باشــد .سپس
تیم محافظتی اطفال تصمیم خواهد گرفت که آیا این قضیه کودکآزاری محســوب میشــود و یا خیر .تصمیم بعد از بررسی ابتدایی تمامی
مدارک و شواهد اتخاذ خواهد شد .اگر قضیه کودکآزاری شمرده نشود ،پس از بررسی بیشتر و اقدامات الزم دوسیه بسته خواهد شد .اما
اگر قضیه کودکآزاری شــمرده شود اقدامات ذیل توســط تیم محافظتی اطفال به همکاری فوکل پاینت دفتر ملکی یونیسیف آقای سمیع
هاشم ( )Email:shashem@unicef.orgو فوکل پواینت محافظتی اطفال آقای خالد احمد ( )Email:khahmad@unicef.orgدر
دفتر مرکزی منطقوی یونیسیف در کابل ،برداشته خواهد شد .در جریان طی مراحل ،امنیت طفل باالترین ارزش را دارا خواهد بود.
• والدین و یا سرپرست طفل فوری در مورد قضیه اطالع داده خواهند شد.
• در مرحله اول ،بررسی میگردد که آیا تخلف توسط کارمند دفتر صورت گرفته و یا فرد بیرونیای.
• دوسیهای برای پیشبرد در محکمه گشوده خواهد شد.
• اگر عمل توســط کارمندی از موسســه انجام گرفته باشد ،وظیفهی وی تا فیصله نهایی محکمه به تعلیق در خواهد آمد .اگر مقصر
شناخته شد ،نظر به جدی بودن تخلف برایش هشدار ،پرداخت جریمه و یا اخراج از وظیفه به دنبال خواهد داشت.
• اگر تخلف توســط فرد بیرونی انجام شــده باشد ،دوسیه در محکمه درج و احضارنامهای برای جلباش به محکمه و پیشبرد قضیه
اخذ خواهد شد .وکیل مدافع حاکا این قضیه را تا شناسایی و مجازات مجرم دنبال خواهد کرد.
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 )۲گزارش قضیه توســط شــرکا و یا فرد بیرونی :شرکای موسسه حاکا ،ســایر موسسات و یا اشخاص حق دارند از هر نوع تخلفی که احتماال
علیه کودکی به وقوع پیوسته باشد گزارش دهند .گزارش به مامور محافظتی اطفال از طریق مکتوب رسمی و یا ایمیل فرستاده خواهد شد.
مامور تحقیقات اولیه را انجام داده و نتایج آن را به تیم محافظتی اطفال گزارش میدهد .تیم تصمیم میگیرد که آیا این قضیه کودکآزاری
محسوب میشود و یا خیر.
• والدین و یا سرپرست طفل در مورد قضیه فورا اطالع داده خواهد شد.
• بعد از شناسایی مجرم ،پروسیجر متذکره در باال ،عینا اجرا خواهد شد.
افغانستان کشوری که سالها در جنگ بوده کماکان محلیست برای بسیاری از جنگساالران و فروشندگان مواد مخدر .ممکن موارد فراوانی
پیش آید که حاکا قادر به پیشبرد آن قضایای کودکآزاری نگردد که عامل آن ارباب جنگساالر و قدرتمندی است ،در این صورت دوسیه
جهت پیگرد به نهاد ملی و بینالمللیای سپرده میشود .در ضمن جزییات قضیه با حفظ هویت طفل و فامیلش توسط رسانههای اجتماعی
علنی گردد به شرط این که زندگی طفل و فامیلاش را خطری تهدید نکرده و آنها از نشر اطالعات شخصیشان راضی باشند.
در پایان ســال موسســه حاکا گزارش ســاالنهای را از پروژه و قضایای کودکآزاری برای تمویلکنندگان ،هییت رهبری و وزارت عدلیه و
سازمان ملل متحد ارایه خواهد نمود.
تحقیقات ابتدایی داخلی :تحقیقات ابتدایی زمانی صورت میگیرد که گزارش ناواضح و شواهد ناکافی باشند .هدف تحقیق اینست
تا از ارتکاب کودکآزاری اطمینان حاصل نموده و بتوانیم بطور قانونی متهم را در ارتباط با خشــونت علیه اطفال به محاکمه بکشــانیم اگر
شواهد و مدارک بدستآمده نشان بدهد که تخلفی صورت گرفته ،سپس یک اقدام فوری بر اساس سیستم مدیریت قضایا برداشته خواهد
شد.
تحقیقات داخلی :اگر قضیه کودکآزاری بدون شکی صورت گرفته ،پس تحقیقات داخلی بخاطر اخذ تصمیم نهایی صورت خواهد
گرفت .تیم محافظتی اطفال تصمیم میگیرد که چه کسانی از موسسه و یا بیرون از موسسه شامل این طی مراحل شوند .افراد دخیل ممکن
معلمان ،روانشناسان ،داکتران و مسلکیان حقوق اطفال باشند.
حضور الاقل یکی از این افراد (معلم ،پدر،مادر ،سرپرست و یا متخصص کودکان) در جریان تحقیق از طفل الزامیست .جزییات این تحقیق
در دوسیه محافظتی اطفال گنجانیده خواهد شد.

 ۳.۳اقدامات جهت مصونیت و احیای توان کودکان متضرر
اطفالی که قربانی خشونت و یا مظنون هر نوع سوءاستفاده اند نیاز به تحفظ فوری داشته و معیارهایی باید مد نظر گرفته شوند .برای طفل
مراحل و اقدامات احتمالی توضیح و فورا حمایت روانشناســانه در خدمتاش قرار داده شود .تحفظ الزم برای کودک توسط موسسه حاکا
و عامالن دولتی و یا غیردولتی مهیا گردد .از ارتباط شــخصی که مرتکب و یا متهم به کودکآزاری باشــد ،با متضرر جلوگیری به عمل آید
تا وی با دیدن متهم به هیچگونه اختالل روانی مواجه نشود .محیط زندگی ،والدین و سرپرست طفل از وضعیت وی آ گاه ساخته شده و در
جهت ایجاد مکان امن و مناسب برای امنیت طفل ،حمایت خواهند شد.
اقدامات مورد نیاز برای طفل متضرر توسط مامور محافظتی اطفال و وکیل مدافعی که قضیه را دنبال میکند برداشته خواهند شد.
حاکا موسسه غیردولتی داخلیای بوده که بودجه مورد نیاز برای فراهمی امکانات مالی به کودک قربانی را ندارد ،اما طفل متضرر تحت
پوشــش حمایت مالی (سپانسرشــپ) حاکا گردیده و از موسسات غیردولتی ملی و بینالمللی طلب کمک خواهد شد .اگر طفل قبال شامل
چنین برنامهای بود ،از ک.ان.اچ و دیگر حامیان بینالمللی اطفال درخواست کمک بیشتر خواهد شد.
حــاکا یقینی میســازد که مدیریت محافظتی اطفال دقیقا تحت نظر بوده و برای طفل متضــرر در طول جریان محکمه نهایت امنیت مهیا
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شده است.
حاکا یقینی میســازد که طفل و والدیناش تمام معلومات و معرفت را در رابطه با کودکآزاری بدســت آوردهاند تا از وقوع نقض حقوق
ی گردد.
اطفال در آینده جلوگیر 

 .۴همکاری با شرکا
 ۴.۱ستانداردهای پالیسی محافظتی اطفال برای موسسات شریک
جهت تحفظ اطفال ،باید روشها ،پروســیجرها و برنامههایی در تمامی بخشهای موسســه تطبیق شوند و تصدیق گردد که به طور مناسب و
مداوم چنین میشود.
اخذ نظریات افراد دخیل در داخل و خارج از موسسه میتواند برای بهبود قالبهای الزمه موثر تمام شوند.
حداقل معیارها در داخل و یا خارج از موسسه:
 )1جهت نظارت از اهداف ،برنامه و روش کتبیای وجود دارد که نشــان میدهد چه اقداماتی باید برای تحفظ کودکان اجرا شــود،
چه کسی مسئول تطبیق این معیارهاست ،برای انتخاب معیارها کدام شاخصهای پیشرفت مدنظر گرفته شده و چه زمانی این وظایف
تکمیل شوند.
 )2دیدارهایی جهت نظارت و ارزیابی دوامدار از تمامی ساحات پروژه (به شمول موسسات شریک) صورت بگیرد.
 )3منابع انسانی و مالی الزم برای نظارت و ارزیابی به دسترس قرار داده شود.
 )4در مواقع اضطراری ،باید تمامی ساحات ،پروژهها ،مکاتب و خوابگاهها در فواصل کوتاه مورد وارسی و ارزیابی قرار گیرند چون
شرایط سریعا متغیر مستلزم تعدیل پیوسته میباشد.
 )5روندی برای دریافت نظریات کودکان ،والدین و یا سرپرستان در مورد روشها و پالیسی محافظتی اطفال راهاندازی شود.
 )6تمام حوادث ،اتهامات کودکآزاری و شکایات ثبت و تحت نظر باشند.
 )7روندی برای سمع شکایات در رابطه با پالیسی محافظتی اطفال راهاندازی شود.
 )8پروسه استخدام امن باید توسعه یافته و به کار رود.
اظهارنامه شرکا :تمام شرکای که با موسسه حاکا همکار اند باید اعالم دارند که پالیسی محافظتی اطفال حاکا را احترام و تطبیق خواهند نمود.
اگر پالیسی خاص خود را دارند باید شامل موارد ذیل باشد:
معرفی
• هدف و محور پالیسی
• تعریف کودکآزاری
• چهارچوب حقوقی
اقدامات پیشگیرانه
•
•
•
•

دستورالعمل برای کارمندان و بازدیدکنندگان
اقدامات رسانهای
سیستم مدیریت قضیه
مستندسازی و بسط پالیسی
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اشــتراک و ارتقای توانمندی کودکان :پالیســی محافظتی اطفال حاکا خواستار اینســت که کودکان در روند پالیسی محافظتی اطفال دخیل
باشــند .هنگام طرحریزی فعالیتهای کودکان حضور آنان ضمن تعیین برنامه و تطبیق پروژه الزامیســت .از آن جایی که ایدهها و نظریات
کودکان بیانگر نیاز و ادراکات واقعیشان میباشد ،باید همه یاداشت شده و به آن توجه جدی مبذول گردد .هدف تمامی این فعالیتها باید
ارتقای توانمندی اطفال باشد.

 ۴.۲ارتقای ظرفیت و رهنمود برای موسسات شریک
هر فرد در تماس با اطفال بایست نقشاش را برای تحفظ آنان ایفا نماید .آنان در صورت چنین نقشی را با اطمینان کامل و موثر انجام خواهند
داد که شیوه برخورد درست به اطفال را دانسته ،آ گاهی خوب از مسایل محافظتی کودکان و دانش و مهارتهای الزم برای مصونیت اطفال
را داشــته باشند .موسساتی که برای اطفال فعالیت دارند مسئول اند تا برنامههای آموزشی و فرصتهای ارتقایی برای کارمندان شان تدارک
دیده و همچنان اطالعات قابلقبولی را در دسترس جوامع متضرر و اطفال قرار دهند.
 )1همه کارمندان عضو ،داوطلبان و سایر همکاران در تمام سطوح وقتی تازه به ما میپیوندند ،متنی را مبنی بر مصونیت اطفال در
حاالت اضطراری بدست میآورند که شامل معرفی و طی مراحل پالیسی محافظتی اطفال میگردد.
 )2جهت مصون ماندن کودکان ،مشوره و پشتیبانیهای الزم برایشان ارایه میگردد.
 )3کارمنــدان و داوطلبان که مســئولیت ویژه محافظتی اطفــال را دارند ،آموزشهای مربوطه و فرصتهــای منظم ارتقای دانش و
مهارتها را داشته باشند.
 )4به افرادی که باید به شکایات و مسایل انضباطی در رابطه به آزار و رفتار نامناسب با اطفال رسیدگی کنند ،آموزش ارایه گردد.
 )5آموزش و رهنمود کتبی جهت اقدامات مطمین ،برای افراد ذیربط در استخدام و انتخاب کارمندان ارایهگردد.

 .۵تعدیل و نظارت از پالیسی محافظتی اطفال
پالیسی محافظتی اطفال یک سال بعد از اجرا و سپس هر سه سال بررسی خواهد شد .و یا بنا بر شرایط ذیل:
• تغییر در قوانین و یا رهنمودهای دولت.
• تقاضا توسط هییت مدیره محلی محافظتی اطفال ،وزارت عدلیه و یا پارلمان.
• به دنبال هرگونه تغییر و یا رویداد در خور توجه.

تاکیدات

هییت رهبری بدینوســیله تاکید میدارد که مامور محافظتی اطفال باید هر ساله گزارشاش را در مورد اقدامات محافظتی اطفال و قضایای
کودکآزاری تهیه و هرگونه تصحیح الزم را پیشــنهاد کند .این اصالحات باید توســط رییس اجرایی تایید و برای تصویب نهایی به هییت
رهبری ارایه گردد .هر گونه اطالعاتی که بدون موافقت هییت رهبری به این سند عالوه گردد باطل و فاقد اعتبار خواهد بود.
بررسی و تایید شده توسط هییت رهبری
تاریخ اجرا :دسامبر 2016
ناجیه کریمی

اسدالله نوری

لطیفه احمدی

شفیقه نوری

اسیال احسان
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امداد انسانی برای زنان و کودکان افغانستان (حاکا)

مقررات اخالقی

آدرس دفتر :خانه نمبر/۱۱۳۷پ ،سرک پمپ تیل سیلو ،خوشحال خان مینه ،ناحیه  5کابل ،افغانستان
شماره تماس۰۰۹۳۲۰۲۵۶۱۴۹۱ :
ایمیلhawca@hawca.org :
ویب سایتwww.hawca.org :
آیدی سکایپhawca1999 :
آدرس پستیP.O. Box No. 1261, Central Post Office, Kabul, Afghanistan :
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مقررات اخالقی
هـدف:

این مقررات اخالقی طوری طراحی شــدهاند تا رهنمودی باشــد برای تمامی کارمندان حاکا در دفتر مرکزی ،دفاتر ســاحوی و یا سایتهای
پروژه ،و پیگردی باشد جهت حفظ معیارهای رفتاری ما.
این سند یکی از ضمایم قرارداد خط کاری حاکا است ( .)hawca_employment_contract.comضمیر «ما» به تمامی کارمندان حاکا
اطالق میگردد .این مسئولیت شعبه مدیریت است تا اطمینان حاصل نماید که هر کارمندی ضمن امضای قرارداد کار این مقررات اخالقی
را مطالعه نموده و در صورت داشتن ابهاماتی ،توضیحات الزم برایش داده شده است.

اصـول:
 )1زندگی برای ما ازرش واال دارد.
 )2مــا باید به تمامی همکاران خویش و مســتفدین پروژه احترام بگذاریم و برای همه بدون در نظرداشــت نژاد ،طرز تفکر ،ملیت،
جنسیت ،اعتقادات مذهبی و دیدگاههای سیاسی فرصتهای مساوی فراهم گردد.
 )3برنامهها ،پروژهها و فعالیتهای ما هرگز به دیدگاههای سیاسی و جنبههای دینی فرد و یا سازمانی خدمت نمیکند.
 )4حاکا یک موسسه کمکهای بشردوستانه بوده و نه هرگز ابزاری برای اجرای سیاستهای خارجی افغانستان و یا دولت دیگری.
 )5ما باید قوانین و مقررات ملی افغانستان را احترام و تطبیق نماییم.
 )6ما باید برای احترام به فرهنگ ،آداب و رســوم و ســاختار اجتماعی محلی که در آن فعالیت داریم ،بکوشیم .ما باید از جانبداری
یــک جنــاح درگیر در محل بپرهیزیم و نهایت تالش به خرج دهیم تا به عنوان میانجی میان آنان عمل نموده و یا کامال بیطرف باقی
بمانیم.
 )7ما باید ایجاد ظرفیت در محل را گســترش داده و برای بقای پروژه کار نماییم .بایســت راههایی را بیابیم تا باشــندگان محلی در
پروژهها دخیل شده و مدیریت آن را بدست گیرند.
 )8ما باید در همه نشــریات و تبلیغات خویش ،مســتفدین پروژه خود را نه به عنوان پدیدههای مایوس بلکه انســانهای معزز احترام
نماییم .به هیچ وجه حق نداریم دســت به افشــای اطالعاتی زنیم که منجر به نقض حریم خصوصی و یا ایجاد خطر برای مســتفدین
گردد.
 )9ما اجازه نداریم که اطالعات و داستانهای شخصی مستفدین پروژه خویش را به همکاران و سایر افراد افشا کنیم مگر این که در
خدمت کمک به آنان باشد.
 )10مــا اجــازه نداریم موقعیت شــغلی ،تبادله پول ،عرضه شــغل ،کاال و یا خدمتی را برای بدســت آوردن امیال جنســی و یا دیگر
خواستههای شخصی خویش به کار بندیم .جهت معلومات بیشتر ،لطفا به پالیسی حاکا علیه تعرض جنسی مراجعه نماییدhawca_( .
)policy_against_sexual_harassment.pdf
 )11ما همواره همچو پلی میان موسسات منابع تمویلکننده و مستفدین محلی عمل نمودهً ،
بناء خود را به هر دو جوابگو میدانیم.
 )12ما باید برای سرسبزی کره خاکی تالش ورزیده و به محیط زیست احترام بگذاریم.

اصول محافظتی اطفال
 )1ما باید به آزادی و حریم خصوصی کودکان احترام گذاشته و آنان را از هر گونه تبعیض و کودکآزاری در امان نگه داریم.
 )2ما باید سازمان مدافع حقوق و محافظت از کودکان باشیم( .لطفا به پالیسی محافظتی اطفال حاکا مراجعه نمایید).
«نباید»هایی که قطعا درک و در حین اجرای وظیفه از آنها اطاعت شوند:
 )1نباید هیچ سخنی تبعیضآمیز در حضور اطفال ابراز گردد.
 )2نباید کلمات لعن و نفرین در حضور اطفال به کار گرفته شود.
 )3نباید باالی کودکان بخصوص در جلو دیگران خندید.
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نباید طفلی را بوسید ،به آغوش کشید و یا نقاط حساس بدناش را لمس کرد.
نباید اطفال را وادار به کار نمود.
نباید هیچ گونه چوب/آله و ابزاری را جهت تهدید شاگردان/اطفال به کار بست.
نباید از کلمات تحقیرآمیز استفاده کرد.
نباید از بیانیههای مذهبی استفاده کرد.
نباید هیچ اطالعات شخصی طفلی را بدون اجازه افشا نمود.
نباید عادات زشتی چون سگرت کشیدن ،تف کردن و نوشیدن (نوشابهها الکلی) را در حضور اطفال به کار بست.
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موسسه امداد انسانی برای زنان و کودکان افغانستان (حاکا)

پالیسی محافظتی اطفال

مقررات اخالقی برای کارمندان موسسه حاکا
موسســه امداد انسانی برای زنان و کودکان افغانستان (حاکا) مصونیت کودکان را از هر نوع خشونت و سوءاستفاده تضمین میدارد .جهت
تحقق این هدف معیارهای پیشگیرانهای برای خود موسسه و شرکای کاری آن تعیین گردیده است .این مقررات اخالقی برای تضمین اینست
تا تمامی کارمندان حاکا در برابر مصونیت کودکان مسئول قلمداد گردند.
اسم............................................................................... :
موقف........................................................................... :
با امضای این سند موافقم که:
• تمام دستورالعملهای متذکره در پالیسی محافظتی اطفال موسسه حاکا را رعایت کنم.
• سایر کارمندان را از پالیسی محافظتی اطفال مطلع نموده و اطالعات و دانش خود را با آنان نیز شریک سازم.
• در صورت مشــاهده هر تخلفی علیه اطفال در داخل و یا خارج از موسســه ،فورا اقدام به گزارشدهی به تیم محافظتی اطفال در
ساحه پروژه نمایم.
• در ایجاد محیط امنی برای اطفال سهیم باشم.
ً
• به نظریات و افکار اطفال جدا و بدون هیچ تبعیضی گوش دهم.
• بدون هیچ تعصبی مراقب تمام اطفال بوده و آنان را دوست بدارم.
• به مادههای کنوانسیون حقوق کودکان احترام داشته و عمل نمایم.
• از استفاده نادرست قدرتم که ممکن منتج به کودکآزاری گردد ،اجتناب ورزم.
• در طول تماسم با کودکان از اعمال هر نوع تبعیض و تعصب در مقابل آنان ،اجتناب ورزم.
• از حمله ،محکوم نمودن و یا جیغ زدن بر اطفال اجتناب ورزم.
• از هر نوع سوءاستفاده جنسی و یا تعرض جنسی علیه اطفال اجتناب ورزم.
ی شان گردد اجتناب ورزم.
• از بوسیدن و لمس اطفال به شیوهی که سبب ناراحت 
• از استفاده هر نوع دشنام و لحن نامناسب در حضور اطفال اجتناب ورزم.
• از ایجاد هر نوع نسبت با طفلی که ممکن سوءاستفاده قلمداد گردد ،اجتناب ورزم.
• از تنها ماندن طوالنی با یک طفل مشخص در صنف و یا دفتری اجتناب ورزم.
• از تسهیل به رفتار توهینآمیز نسبت به اطفال اجتناب ورزم.
• از هر نوع خواهشی از اطفال که ممکن کودکآزاری محسوب شود ،اجتناب ورزم.
• از وا داشتن اطفال به انجام یک عمل غیرقانونی اجتناب ورزم.
• از اعمالی که ممکن منجر به گمراهی اطفال گردد ،اجتناب ورزم.
تاریخ............................................................................. :
موقعیت......................................................................... :
امضا............................................................................. :
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مقررات اخالقی برای بازدیدکنندگان
اطالعات بازدیدکننده

نام
تخلص
موسسه
موقف
تاریخ
هدف دیدار
ساعت ورود
ساعت خروج

رهنمود:
موسســه امداد انســانی برای زنان و کودکان افغانستان (حاکا) مانند سایر موسســات دارای قوانین و رهنمودهای خاصی برای بازدیدکنندگان
است.
حاکا از بازدیدکنندگان استقبال مینماید به شرط آن که از مقررات اخالقی دفتر اطاعت نموده و خالفی انجام ندهند.
مقررات اخالقی مسلم میسازد که مکان موجود برای اطفال و کارمندان امن باقی بماند.
در صورت تخلف از مقررات اخالقی ،فرد مورد بازخواست قرار میگیرد .اگر بازدیدکننده تهدید و یا تعرضی در برابر شخصی در مکتب
و یا لیله پنداشته شود و یا به رفتار توهینآمیزش ادامه دهد ،از محل اخراج شده و ممکن تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
قبل از بازدید:
•
•
•
•
•

لطفا در مورد هرگونه مسایل امنیتی موجود در محل مورد نظر معلومات حاصل نمایید.
لطفا الاقل دو هفته قبل از بازدیدتان از محل ما را مطلع سازید.
لطفا با تماسگیری منظم با فوکل پاینت ،بازدید بدون اشکال و در زمان معیینه را ممکن سازید.
لطفا فوکل پواینت را در مورد مدت زمان بازدیدتان و احتماال داشتن همراهانی ،مطلع سازید.
پروژه هیچ محلی برای بودوباش و یا امکانات دیگر اقامت را فراهم نمیکند.

ضوابط:
 )1هر شخص خواهشنمد مالقات باید قبال با اطالع به فرد مسئول جهت بازدید از مرکز ،کسب اجازه نماید.
 )2بازدیدکنندگان جهتآموزش قبلی ،ضوابط و مقررات مختصری را به صورت کتبی بدستمیآورند.
 )3بازدیدکنندگان اجازه ندارند هیچ نوع سالح و یا اشیای نوکتیز را با خود حمل نمایند.
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 )4بازدیدکنندگان تنها در اوقات رسمی باز بودن مراکز میتوانند از آن دیدن نمایند.
 )5بازدیدکنندگان اجازه ندارد با طفل در خلوت و یا اتاق انفرادی دیدار نمایند.
 )6بازدیدکنندگان اجازه ندارند بدون اجازه موسسه از اطفال عکاسی نمایند.
 )7بازدیدکنندگان اجازه ندارند هیچ نوع لحن و یا قیافه تهاجمی داشته باشند.
 )8بازدیدکنندگان اجازه ندارند با آواز بلند حرف بزنند و یا بخندند.
 )9بازدیدکنندگان اجازه ندارند که اطفال را سوگند داده و یا تهدید کنند.
 )10بازدیدکنندگان اجازه ندارند از سگرت و یا موادمخدر دیگری در محدوده مرکز استفاده نمایند.
 )11والدین اطفال باید همواره با تمامی کارمندان برخورد مودبانه و آرام داشته باشند.
من تایید میدارم که ضوابط و مقررات را دانسته ،پالیسی محافظتی اطفال را اجرا نموده و از تمام قوانین و مقررات اخالقی مالقاتکنندگان
موسسه حاکا پیروینمایم .در صورت هر تخلفی موظف بوده شاید هم مورد پیگرد قانونی محکمه قرار گیرم.

اسم مالقاتکننده............................................:
تاریخ...........................................................:
امضا............................................................:
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گزارش قضیه کودکآزاری
تاریخ گزارش.........../.........../............ :
لطفا این فورم را جهت گزارشدهی آن همه موارد کودکآزاری به کار برید که در پالیسی محافظتی اطفال از آن ذکر گردیده است.
اطالعات ثبت شده در این فورم محرم نگهداشته شده و تنها کارمندان موظف حق دسترسی به آن را دارند .این فورم باید فقط به مامور
محافظتی اطفال و اعضای تیم محافظتی اطفال فرستاده شود .دادن اطالعات دقیق و با ارزش برای مصونیت کودک خشونتدیده اساسی
به شمار میرود.
لطفا بر اساس معلومات دقیق در دسترستان ،با انتخاب «بلی» و «نخیر» جعبههای پایین را پر کنید:
آیا شما شاهد عینی کودکآزاری بودهاید؟
آیا شما در مورد کودکآزاری از شخص دیگری شنیدهاید؟
آیا شخصی متهم شده است؟

بلی
بلی
بلی

نخیر
نخیر
نخیر

لطفا جزییات را در مورد نوع خشونت ارایه دهید (جهت تعریف اشکال مختلف خشونت به پالیسی محافظتی اطفال موسسه حاکا مراجعه
نمایید:).
به نظر شما آیا طفل قربانی مسامحه (سهلانگاری) شده است؟

بلی
بلی
بلی

نخیر
نخیر
نخیر

به نظر شما آیا طفل دچار خشونت فزیکی شده است؟

بلی

نخیر

به نظر شما آیا طفل قربانی خشونت جنسی شده است؟
به نظر شما آیا طفل قربانی خشونت روانی شده است؟

جزییات فرد گزارشگر:
نام:
جنس:

مذکر

مونث

موقف (ساحه کار):
آدرس:
شماره تماس)+۹۳( :
ایمیل:
قرابت با طفل متضرر:
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جزییات در مورد طفل متضرر:
نام:
جنس:

مذکر

مونث

سن:
پروژه (اگر طفل تحت پوشش پروژهای نیست ،لطفا جزییات محل سکونت وی را ارایه دارید):

آدرس کامل طفلی که مورد خشونت قرار گرفته است (سکونت فعلی):

نسبت متهم با طفل متضرر (در صورت نداشتن قرابتی ،لطفا جزییات چگونگی دسترسی متهم به قربانی را فراهم سازید):

چه اقداماتی جهت تحفظ طفل برداشته شده است؟:

چه اقداماتی جهت جلوگیری از بروز خشونت بیشتر برداشته شده است؟:

به نظر شما باید چه اقدامات ضروری دیگری برای مصونیت طفل برداشته شود؟:

سطح آسیبپذیری طفل:

آیا طفل معیوب است؟

پایین

متوسط

آیاطفل قبالهم موردخشونت قرار گرفته است؟
فزیکی
اگر بلی ،چه نوع خشونتی :جنسی

پایین

باال

روانی

متوسط
بلی
بلی

مسامحه

باال
نخیر
نخیر

سایر اشکال
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حاکا

معلومات بیشتر:

لطفا جزییات مفصلی را در مورد قضیه ،زمان ،تاریخ ،محل ،نوع کودکآزاری ،متهم ،نوع خشونت و غیره بنویسید:

آیا پلیس محلی و سایر نهادهای ذیربط را اطالع دادهاید؟ ( لطفا نام کامل را تذکر دهید).
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جزییات متهم:
اسم:
جنس:

مذکر

مونث

تابعیت:
محل کار:
نسبت وی با طفل:
ارتباط وی با حاکا:
ارتباط وی با پروژه دیگری:
آیا شما با متهم صحبت نمودهاید؟

بلی

نخیر

اگر بلی ،پاسخ وی چه بود؟ (لطفا تمامی جزییات را بنویسید):

اظهارنامه:
من بدینوسیله با حواس کامل اعالم میدارم که اطالعات داده شده بر اساس دقیقترین معلوماتی که دارم واقعیت داشته و مسئولیت
کامل آن را در قبال هرگونه اقدامات قانونی به دوش میگیرم.
محل پر کردن فورم:
تاریخ:
امضا:
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موسسه امداد انسانی برای زنان و کودکان افغانستان (حاکا)

مصاحبه شغلی

اسم متقاضی....................................................:
تاریخ............../............../............. :
		
مصاحبه عمومی
این

مصاحبه اول

		
مصاحبه تعیین سمت
مصاحبه دوم

مصاحبه سوم

موقف وظیفوی..................................................... :
میباشد.

مصاحبهکنندگان.............................................................................. :

سمت...................................................... :

رییس شعبه /ناظر (در صورت حضور) .............................................. :سمت........................................................... :

------------------------------------------------------------------------

دستورالعمل :مصاحبه متقاضی را دقیقا ارزیابی نمایید .جعبه امتیازات را بر اساس عملکرد متفاضی عالمه بگذارید .عالم  N/Aدر
جعبهها نشاندهنده امتیاز منفی به متقاضی است .با استفاده از میزان داده شده ،نمبر را برای هر امتیاز تعیین نموده و در جعبه بنویسید.
بخاطر میزان اوسط عملکرد مصاحبه همه نمرات با هم جمع میشوند.
 – Oخارقالعاده :متقاضی استثنایی است .در حال حاضر از دیگران برتر است.
 - Vبسیار خوب :متقاضی به وضوح باالتر از معیار سمت است.
 - Gخوب :متقاضی طبق معیارهای سمت شایسته و قابل اعتماد است.
 - Iنیازمند بهبود :متقاضی زیر استناندردهای مورد نیاز سمت است.
 -Uعدم رضایت :متقاضی بطور کلی غیر قابل قبول است.
 - N/Aقابل اجرا نیست.
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عوامل عمومی /جزییات و یا نظریات

امتیازات

میزان

 .1تجربه :میزان تجربه کاری
متقاضی بر اساس نیازمندیهای
وظیفه.

O
V
G
I
U

۹۰-۱۰۰٪
۸۹-۸۰٪
۷۹-۷۰٪
۶۹٪-۶۰
زیر ۶۰٪

 .2تحصیل :میزان تحصیالت
متقاضی که مربوط و کافی برای
نیازمندیهای وظیفهباشد.

O
V
G
I
U

۹۰-۱۰۰٪
۸۹-۸۰٪
۷۹-۷۰٪
۶۹٪-۶۰
زیر ۶۰٪

 .3دانش شغلی :میزان سطح دانش
و آگاهی عملی و فنی متقاضی
بر اساس نیازهای وظیفه.

O
V
G
I
U

۹۰-۱۰۰٪
۸۹-۸۰٪
۷۹-۷۰٪
۶۹٪-۶۰
زیر ۶۰٪

 .4معلومات در مورد رشته
عمومی کاری :میزان آشنایی و
فهم متقاضی در زمینه کاری.

O
V
G
I
U

۹۰-۱۰۰٪
۸۹-۸۰٪
۷۹-۷۰٪
۶۹٪-۶۰
زیر ۶۰٪

 .5مهارت در روابط :میزانی که
متقاضی میتواند ارتباطات موثر
برقرار کند.

O
V
G
I
U

۹۰-۱۰۰٪
۸۹-۸۰٪
۷۹-۷۰٪
۶۹٪-۶۰
زیر ۶۰٪

 .6انگیزه :میزان تمایل واقعی و
عالقمندی متقاضی برای موقف
وظیفوی.

O
V
G
I
U

۹۰-۱۰۰٪
۸۹-۸۰٪
۷۹-۷۰٪
۶۹٪-۶۰
زیر ۶۰٪

نمره

توضیحات
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 .7آگاهی در مورد حقوق
اطفال :میزان معلومات متقاضی
در مورد حفاظت و حقوق اطفال.

O
V
G
I
U

۹۰-۱۰۰٪
۸۹-۸۰٪
۷۹-۷۰٪
۶۹٪-۶۰
زیر ۶۰٪

 .8تجربه در یک موسسه اطفال:
آیا متقاضی حقوق کودکان را
در آخرین موسسه شاغل در آن،
رعایت کرده است.

O
V
G
I
U

۹۰-۱۰۰٪
۸۹-۸۰٪
۷۹-۷۰٪
۶۹٪-۶۰
زیر ۶۰٪

 .9خونسردی :میزان تسلط بر
خود و حفظ کنترول درهنگام
فشار.

O
V
G
I
U

۹۰-۱۰۰٪
۸۹-۸۰٪
۷۹-۷۰٪
۶۹٪-۶۰
زیر ۶۰٪

 .10تصور کلی :میزانی که ظاهر
کلی ،روش و پاسخهای متقاضی
با نیازمندیهای وظیفوی سازگار
است.

O
V
G
I
U

۹۰-۱۰۰٪
۸۹-۸۰٪
۷۹-۷۰٪
۶۹٪-۶۰
زیر ۶۰٪
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مجموع نمرات عملکرد مصاحبه
نمرات بدست آورده را جمع نموده تقسیم تعداد سواالت نمایید تا اوسط نمرات را بدست آورید.
مجموعه نمرات  ÷..............تعداد سواالت = .............
خارق العاده | ۹۰-۱۰۰٪ :بسیار خوب | ۸۰-۸۹٪ :خوب۷۰-۷۹٪ :
توضیحات ضمنی:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
این متقاضی:
یک کاندید قوی
یک کاندید بالقوه
یک کاندید بالقوه برای موقف دیگری (در زیر تشریح دهید).
غیر قابل قبول
و غیره
موقف دیگری را که متقاضی برای آن شایستهتر به نظر میرسد:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

پایان
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