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 ال�اثوليكية �� سيد�ي  املطرانية

 

 نظرة عامة ع�� السياسة

 املقدمة -1

مثل 
ُ
ال يتجزأ من �عاليم  اجزءً  ،وكرام��م ،ورفاههم ،ألطفالل ةوالروحي ،وا�جسدية ،النفسيةالسالمة ت

 . هاالكنيسة ال�اثوليكية وقيم
ُ
ر وت  بأهمية اطالع وتؤمنب باألطفال من جميع ا�خلفيات وترّحِ  املطرانية قّدِ

 .�� اتخاذهاوأن �شار�وا تؤثر عل��م  قد القرارات ال�يع��  وعائال��ماألطفال 

 

  املطرانيةتل��م كما 
ً
بمسؤولي��ا  وتقر ، ��موكرام ،همورفاه ،بضمان سالمة جميع األطفال ال��اًما �امال

ا تتسامح مطلًق و�� مسؤولية ال ، لهم ومراعيةبيئة آمنة  توف�� والروحية الهامة ��  ،واألخالقية ،القانونية

ر أو  ،معاملة األطفال إساءةمع  ع�� ثقافة  اإلبقاءإ��  املطرانية�س�� كما أو التمي�� ضدهم.  ،عل��م التنمُّ

 ورفاههم. ،وسالم��م ،وحقوقهموآرا��م، اح��ام األطفال  جوهرهامؤسسية 

 

ال�ي تتكون من هذه النظرة العامة، ، سياسة حماية الطفلاملطرانية  وضعت�ذه املسؤولية، � وللوفاء

�� وُيشار ، واإلجراءات ،ومدونة السلوك، ووثائق التوجيھ املصاحبة، و�حائف الوقائع، وال��وتوكوالت

 اختصاًرا. "السياسة" ب�لمة املطرانيةهذه الوثائق إ�� سياسة حماية الطفل �� 

 

واالستجابة  ،حماية األطفال من األذىع�� �عمل ال��وتو�والت واإلجراءات ال�ي �ش�ل السياسة مًعا 

لقد يتعرض ف��ا األطفال لألذى أو �خطر األذى. قد ال�ي  ،املؤسفةو  ،النادرة ا�حاالتالسريعة واملناسبة �� 

 األطفالبظروف  وتقر االعتبار األسا��ي، بصف��ا  املث�� األطفالهذه السياسة مع مراعاة مصا�ح ُوضعت 

. لألذى هما�خلفية الثقافية واللغو�ة) ال�ي قد تز�د من �عرض �ا(بما ف� م��اوخلفي م��اخ�� تفاوت املتنوعة و 

وو�اال��ا أبرشيات املطرانية وكرام��م داخل  ،ورفاههم ،لضمان سالمة األطفالالسياسة ال �س�� و 

 .ق ��مفيما يتعل بأمر يث�� القلق املطرانيةعلم أحد أعضاء إذا  �ش�ل عام خارج بيئة الكنيسةبل ، فحسب

 

 كما 
ُ
ِ  ا�جوهر�ةد السياسة القيم جّسِ ت

ّ
ل و�شارك �عاليمنا وفلسفتنا فيما يتعلق للكنيسة ال�اثوليكية وتمث

يتعاملون مع ملن والتدر�ب  ،والتعليم ،�شمل توف�� الدعم، ال�ي املجتمع األوسع ضمن�سالمة األطفال 

من مخاطر األذى  ��ملضمان حماي ح�ى يتصرفوا �ش�ل مناسب مع األطفال املطرانيةاألطفال داخل 

 �شأن سالم��م وعافي��م.باألمان لإلبالغ عن مخاوفهم ا�خاصة  همشعور و واالعتداء 

 

، و�جب قراء��ا املطرانية�� األطفال عامة عن توقعات وممارسات حماية نظرة هذه الوثيقة تتضمن 

 باالق��ان مع السياسة بأكملها.

 

 السياسة؟هذه  تنطبق من ع�� -2

 البالغ�ن �جميع مش��كة مسؤولية وو�اال��ا املطرانية أبرشيات أطفال ورفاه سالمة أن املطرانية تؤمن

 .باملطرانية املرتبط�ن

 



 �� املطرانية حماية الطفلنظرة عامة ع�� سياسة 

 2020مارس  1كما ��   390564

 �� واملتطوع�ن ،واملقاول�ن واملوظف�ن، الديني�ن، واملعين�ن الدين، رجال جميع ع�� السياسة هذه تنطبق

 كما. أ�شط��م سياق �� باألطفال أن ي�ون لد��م اتصال ُيتوقع أو لد��م  الذين �اوو�اال� املطرانية أبرشيات

 هذه ألغراضو . أبرشيات املطرانية وو�اال��ا ��املنتسب�ن بقدر ما يقومون بانتسا��م  الطالب ع�� نطبقت

 هؤالء الطالب. "املتطوع�ن" مصط�ح يتضمن السياسة،

 

 ،للمطرانيةوو�الة ا�خدمات االجتماعية التا�عة  ال�اثوليكية سيد�ي مدارس ع�� السياسة هذه تنطبق ال 

 .ألطفالا حماية��ا �أنظم لد��ا ال�ي

 

 واملسؤوليات األدوار  -3

 واملتطوع�ن، واملوظف�ن، الديني�ن، واملعين�ن الدين، ورجال الو�االت، ، ورؤساءاألبرشيات قساوسة جميع

 .وكرام��م ورفاههم، األطفال، هؤالء سالمة ضمان عن مسؤولون  باألطفال اتصال لد��م ممن واملقاول�ن

 

 :ي�� مااألساسية  املسؤوليات �شمل ،و�� هذا السياق

 األطفال؛ تجاه والعطف ،واالح��ام ،االهتمامإبداء  •

 :�اف� بما األطفال، بحماية املتعلقة القانونية املتطلبات �جميع االمتثال •

o من ا�خلفية قتحقُّ  ال��امات ألي االمتثال )screening( و صلة؛ ذات 

o وكرام��م، ،ورفاههم ،األطفال �سالمة الصلة ذات األمور  املناسب عن ال�خص إبالغ 

 االقتضاء؛ حسب و�لز، ساوث نيو  شرطة ذلك �� بما

 و ؛��موكرام همورفاه األطفال سالمة �شأن خار�� أو  داخ�� تحقيق أي مع التعاون  •

 .��ا السلوك واالمتثال مدونةع��  والتوقيع ،ةالعام النظرة هذه �اف� بما بالسياسة، االل��ام •

 

�ل من  املطرانية �� األطفال حماية مع التعامل عن املسؤولة األساسية وا�جهات األ�خاصويشمل 

كما أن . العام األسقفي النائب عليھ �شرف الذي ،ا�حماية ومكتب ،العام األسقفي والنائب ،املطران

 �� تنشأ ال�ي ا�حماية ش�اوى  مع التعامل عن أيًضا مسؤولون  الو�االت ورؤساءاألبرشيات  قساوسة

 أدوار  األطفال حماية ومسؤوليات دوار أل  املطرانية مخطط حدد�و  .للمطرانيةالتا�عة  وو�اال��م أبرشيا��م

 وا�جهات. األ�خاص هؤالء من �ل ومسؤوليات

 

 ،ةا�حماي مكتبو  العام، األسقفي النائبو  املطران، ع�� أعاله، املبينة األساسية املسؤوليات إ�� باإلضافة

 ،واملوظف�ن ،الديني�ن واملعين�ن ،الدين رجال وجميع الو�االت، رؤساءو  ،األبرشيات قساوسةو 

 خطوات اتخاذ هذا يشملو . لألطفال اإلساءة جرائم من األطفال حماية واجب واملقاول�ن ،واملتطوع�ن

 كما �اوو�اال�أبرشيات املطرانية ب يتعلق فيما األطفال ع�� االعتداء جرائم ارت�اب مخاطر  إزالة أو  لتقليل

 .الوقاية م��ا أو  األطفال معاملة إساءة مخاطر  من ا�حد: ال��وتو�ول  �� �ش�ل أك��  مفصل هو 
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 األطفال مع من يتعاملون خلفية  فحص -4

مع األطفال من �عملون ) و�لز ساوث نيو ( 2012 لعام) األطفال مع العمل( الطفل حماية قانون  يلزم

. باألطفال أي عمل متعلقيؤدوا  أن �شأن العمل مع األطفال قبلمن ا�خلفية  قا�خضوع لعملية تحقُّ ب

 أح�ام هذا القانون. و�لز  ساوث نيو �� األطفال  ع�� لوصايةا ذ مكتبو�نّفِ 

 

 أو  يوظف من ع�� يتع�ن ،)و�لز ساوث نيو ( 2012 لعام) األطفال مع العمل( الطفل حماية قانون  بموجب

 مع لعملللتحقق من ا�خلفية ا�خاص باقد خضع  م��م �ل أن من التحققبأي عمال أو موظف�ن �ستع�ن 

 �� �شاركع�� من  تفرض كذلك كب��ة غرامةل، وإال ي�ون عرضة باألطفال املتعلق العمل بدء قبل األطفال

 املذ�ورة.ا�خضوع لعملية التحقق من ا�خلفية  بدون  باألطفال متعلق عملأي 

 

. عمالهمالتحقق من  عن مسؤولون ) ا�خاص �حسا��م الذين �عملون  املقاول�ن بخالف( املقاولون : مالحظة

 ملز�د. ��م ا�خاصة التحقق الل��امات امتثلوا بأ��م يتعهدوا أن املقاول�ن من املوحدة املطرانية عقود تتطلب

 .واملقاول�ن املتطوع�ن مع التعامل دليل انظر  اإلرشادات، من

 

 ن�واملتطوع ن�املوظف املطرانية تلزم األطفال، مع العملا�خاص ب من ا�خلفية التحقق اش��اط إ�� باإلضافة

 مدى لتقييم شاملة توظيف لعمليةبا�خضوع  باألطفال تتعلقمهام  �� ا�خاص �حسا��م نيواملتعاقد

 القائمة األسئلة �اف� بما مس��دفة، مقابلة أسئلة طرح العملية هذه تتضمن. األطفال مع للعمل مالءم��م

 �انوا إذا ما لتحديد مراجعهم والتحقق من باألطفال، باالتصال التحديد وجھ ع�� تتعلقو  السلوك ع��

 ،ال��وتو�والتوتتمثل . السلوك مدونة أو  السياسة هذه يخالف أن شأنھ من سلوك أي �� شار�وا قد

 :فيما ي�� بالتحقق يتعلق فيمااملفصلة للمطرانية  التوج��ية والوثائق ،واإلجراءات

 العمال التحقق من: بروتو�ول  •

 باألطفال؟ املتعلق العمل هو  ما: إرشادية وثيقة •

 العمال التحقق من: ا�سيا�ي مخطط •

 باألطفال؟ املتعلق العمل هو  ما: ورقة اس��شادية •

 واملقاول�ن املتطوع�ن مع التعامل: ورقة اس��شادية •

 واملقاول�ن املتطوع�ن مع التعامل: بروتو�ول  •

 

 املطرانية تطلب قد ،)األطفال مع لعملمن ا�خلفية فيما يتعلق با التحقق إ�� باإلضافة أنھُير�� مالحظة (

 .باألطفال املتعلق دورهم طبيعة ع�� اعتماًدا آلخر  وقت من معين�ن لعمال ا�جنائي التار�خ التحقق من

 

 ع��ااإلبالغ ال�ي يجب  با�جرائم و�لز  ساوث نيو  شرطة إبالغ -5

. جر�مة ع��ااإلبالغ يجب ال�ي  ا�جرائم إخفاء �عت��  ،)و�لز ساوث نيو ( 1900 لعام ا�جرائم قانون  بموجب

 اإلبالغ��  املطرانية سياسةوتتمثل  ع��ا، اإلبالغيجب  ال�ي ا�جرائم عنو�لز  ساوث نيو  لشرطة إبالغ يجب

 .عقو�اتفرض  إ�� بذلك القيام عدم �ؤديو  .ا�حماية مكتب بمساعدة ع��ا
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 :ي�� ما ع��ا اإلبالغ يجب ال�ي باألطفال املتعلقة ا�جرائم �شمل عام، �ش�ل

 طفل؛ ع�� ا�جسدي االعتداء •

 طفل؛ ع�� الالئق غ��  أو  ا�جن��ي االعتداء •

 لطفل؛ جن��ي ملس أو  جن��ي فعل أي •

 ؛قانو�ي غ��  جن��ي �شاط �غرض إشراكھ �� طفلتر�ية  •

 وأي طفل عن اإلباحية املواد هذا شملوي ،طفل ع�� تتضمن اعتداء مواد إنتاج أو  �شر  أو  حيازة •

 و القسوة؛ أو  للتعذيب �حية الطفل تصور  مادة

 .موافقة بدون  ا�حميمة الصور  توزيع أو  ��جيل •

 

 ا�جرائم عن باإلبالغ يتعلق فيمااملفصلة للمطرانية  التوج��ية والوثائق واإلجراءات ال��وتو�والتوتتمثل 

 :فيما ي�� ع��ااإلبالغ  ال�ي يجب

 اإلبالغ ع��ا ال�ي يجب ا�جرائم عن و�لز  ساوث نيو  شرطة إبالغ: بروتو�ول  •

 ع��ا؟ اإلبالغ يجب جر�مة �ش�ل الذي ما: إرشادية وثيقة •

 اإلبالغ ع��ا ال�ي يجب ا�جرائم جدول  •

 ا�حماية ش�اوى  عن اإلبالغ: ا�سيا�ي مخطط •

 ؟اإلبالغ ع��ا ال�ي يجب ا�جر�مة �� ما: ورقة اس��شادية •

 ا�حماية ش�اوى  إدارة: بروتو�ول  •

 ا�حماية ش�اوى  إدارة: ورقة اس��شادية •

 

  مناسب غ��  موظف سلوك عن و�لز  ساوث نيو  �� ألطفالالوصاية ع�� ا مكتب إبالغ -6

 كتبامل إبالغب لصلةا�جهة ذات ا رئيس و�لز  ساوث نيو  �� الوصاية ع�� األطفال مكتبقانون  يلزم

 املوظف�ن �شأن ع��ا اإلبالغ يمكن إدانات ت�ون  قد وال�ي ع��ا اإلبالغ ال�ي يجوز  اإلدانات أو  االدعاءاتب

 مكتبقانون  فويعرِّ . ))و�لز ساوث نيو ( 2019 لعام األطفال ع�� الوصاية قانون  �� محدد هو  كما(

 ،املوظف�نالتعر�ف  ويشمل للغاية واسع�ش�ل  املوظف�ن و�لز  ساوث نيو  �� الوصاية ع�� األطفال

لديھ شهادة تحقق من ا�خلفية  �خص وأي ،الديني�ن واملعين�ن ،الدين ورجال ،واملقاول�ن ،واملتطوع�ن

 ا�حاالت �� ح�ى ،املطرانية مع التعامل ألغراض األطفالعمل مع فيما يتعلق بال أو ملزم با�حصول عل��ا

 .األطفال مع جسدي أو  مباشر  اتصال أي ال�خصتتضمن ف��ا مهام  ال  ال�ي

 

 إدانات أو  ادعاءات �� ع��ا اإلبالغ يمكن إدانات ت�ون  قد وال�ي ع��ا اإلبالغ ال�ي يجب واإلدانات االدعاءات

 :�اف� بما ،عنھ اإلبالغ يجب لسلوك جنائية

 ؛ةجنسي جر�مة أي •

 ا�جن��ي؛ السلوك سوء •

 طفل؛ معاملة سوء •

 طفل؛ إهمال •
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 طفل؛ ع�� االعتداء •

 �شأن اإلخفاق) و�لز ساوث نيو ( 1900 لعام ا�جرائم قانون  من (ب) 43 املادة بموجب جر�مةأي  •

 املعاملة؛ إلساءة الطفل �عرض خطر  إزالة أو  تقليل�� 

 إخفاء�شأن ) و�لز ساوث نيو ( 1900 لعام ا�جرائم قانون  من (أ) 316املادة  بموجب جر�مةأي  •

 و ؛طفل معاملة إساءة جر�مة

 .لطفل كب��  نف��ي أو  عاطفي ضرر  �� يتسبب سلوك أي •

 

 السلوك ع��ا، اإلبالغ يجب إدانات ت�ون  قد وال�ي ع��ا اإلبالغ ال�ي يجب واإلدانات االدعاءاتوتتضمن 

 .ھوخارج املطرانية �� املوظف �عمل يتعلق فيما سواء حد ع�� يحدث الذي

 

 يجب إدانة أو  ادعاء أي عنا�حماية  مكتب إبالغمسؤولية  الو�االت ورؤساءاألبرشيات قساوسة و�تحمل 

 املسؤول ،املطران ضوقد فوَّ . وو�اال��م أبرشيا��م داخل ع��ا اإلبالغ يجب إدانة �ون ت قدو  ع��ا اإلبالغ

 ا�خاصة سلطتھ عنھ، اإلبالغيجب  سلوك بأي و�لز  ساوث نيو  �� ألطفالالوصاية ع�� ا مكتب إخطار  عن

الوصاية ع��  مكتب يبلغ الذي ا�حماية مكتب ھيدعم الذي العام، األسقفي النائب إ�� بالغ�ذا اإل �

 بأي سلوك يجب اإلبالغ عنھ. و�لز  ساوث نيو  �� ألطفالا

 

 السلوك عن باإلبالغ يتعلق فيمااملفصلة للمطرانية التوج��ية  والوثائق واإلجراءات ال��وتو�والتوتتمثل 

 :فيما ي�� الالئق غ�� 

 الالئق غ��  السلوك عن و�لز  ساوث نيو  �� ألطفالالوصاية ع�� ا مكتب إبالغ: بروتو�ول  •

 ؟عنھ ز و�ل ساوث نيو  �� الوصاية ع�� األطفال مكتب إبالغ يجب الذي السلوك ما: إرشادية وثيقة •

 ا�حماية ش�اوى  عن اإلبالغ: ا�سيا�ي مخطط •

 اإلبالغ ع��ا؟ ال�ي يجب ا�جر�مة �� ما: ورقة اس��شادية •

 ز و�ل ساوث نيو  �� الوصاية ع�� األطفال مكتب إبالغ يجب الذي السلوك ما: ورقة اس��شادية •

 عنھ؟

 ش�اوى ا�حماية إدارة: بروتو�ول  •

 ا�حماية ش�اوى  إدارة: ورقة اس��شادية •

 

 ضرر بالغ �خطر  معرض طفل والعدل عن املحلية املجتمعات وزارة إبالغ -7

 األ�خاص �عض �عت��  ،)و�لز ساوث نيو ( 1998 لعام) وا�حماية الرعاية( والشباب األطفال قانون  بموجب

) أجر و�دون  بأجر ( واألبرشيات الو�االت �� والعامل�ن ،الدين رجال �مف� نبم األطفال، مع �عملون  الذين

 املحلية املجتمعات وزارة بإبالغ االل��ام عل��م يجب و�التا��مبلغ�ن ملزم�ن  باألطفال متعلقةمهام  ��

ضرر خطر � معرًضا ي�ون، قد أو  معرض، الطفل أن �� لالشتباه معقولة أسباب لد��م �انت إذا والعدل

 دينية أ�شطة يقدمون من  أو  الدينيةاملناصب  �� األ�خاص ع�� اإللزاميةاإلبالغ  متطلبات تنطبق. بالغ
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 �شغلون من  أو  األجر  مدفوعة أخرى  وظائف أو  امل�ي عملهم من جزءباعتبار هذا  جزئًيا أو  �لًيا لألطفال

 .ا�خدمات تلك تقدم ال�ي املؤسسات �� إدار�ة مناصب

 معرض الشاب أو  الطفل أن �� لالشتباه معقولة أسباب لديھ ي�ون  عندمااإلبالغ  اإللزامياملبلغ  ع�� يجب

 ،املطرانية �� و�بلغ املبلغون امللزمون . �سببھ أو  وظيف��م أو  عملهم أثناء األسباب تلك وتنشأ بالغ لضرر 

 قسيس األبرشية ،واملقاول�ن ،واملتطوع�ن واملوظف�ن، الديني�ن، واملعين�ن الدين، رجال جميع �مف� نبم

قسيس و�نب�� ع�� . خطر ضرر بالغ� عرضة ي�ون  قد طفل أن من مخاوفأي  عن أو رئيس الو�الة

 املجتمعات وزارة إبالغ عن املسؤول ،ا�حماية مكتب إ�� البالغات تلك إحالة أو رئيس الو�الةاألبرشية 

 .والعدل املحلية

 

 وجودل عافيتھ أو رفاهھ  أو  تھ�سالم تتعلق حالية مخاوف وجود حالة �� ضرر بالغ �خطر  الطفل يتعرض

 :التالية ا�حاالت من أك��  أو  واحد

 تلبي��ا؛ عدم خطر وجود  أو  للطفل األساسية النفسية أو  ا�جسدية االحتياجات تلبية عدم •

 أو أو عدم قدر��م  الالزمة الطبية الرعاية ھتلقي ب��تيب أموره أولياء أو  الوالدين عدم قيام •

 ؛رغب��م �� القيام ��ذا

إذا �ان �� سن االلتحاق  التعليم ع�� الطفل حصول  ��تيبب األمور  أولياء أو  الوالدينعدم قيام  •

 ؛رغب��م �� القيام ��ذا أو أو عدم قدر��م باملدرسة 

 �غض املعاملة، سوء أو  ا�جنسية أو  ا�جسدية اإلساءة خطر سابًقا أو حالًيا � الطفل ض�عرُّ  •

 ذلك؛ ع�� وافق قد �ان إذا عما النظر 

 أو  جسدي �خطر  يتعرض لذلك، ونتيجة من���، عنف حوادثشهدت  أسرة �� الطفلوجود  •

 و خط��؛ نف��ي

 �خطر  ھ�عرض أو  �سبب لھ معاناة الطفل تجاه بطر�قة آخر  رعاية مقدم أو  الوالدين أحد فتصرَّ  •

 .خط�� نف��ي أذى من املعاناة

 

 الطو��لإلبالغ  آلية) و�لز ساوث نيو ( 1998 لعام) وا�حماية الرعاية( والشباب األطفال قانون  كما ينص

 تتبع. الشديد الضرر  �خطر  معرًضا ي�ون  قد أو معرض  الطفل أن �� للشك معقولة أسبابتوجد  عندما

 واملقاول�ن ،واملتطوع�ن ،واملوظف�ن ،الديني�ن واملعين�ن ،الدين رجال جميع وتلزم املمارسة هذه املطرانية

 معرًضا ي�ون  قد الطفل أن منقد ت�ون لد��م  مخاوفأي  عنأو رئيس الو�الة األبرشية  قسيس إبالغ

 مكتب إ��البالغات  تلك إحالةأو رؤساء الو�االت األبرشية قساوسة  من ُيطلبكما . ضرر بالغ �خطر 

 .والعدل املحلية املجتمعات وزارة إبالغ عن املسؤول ا�حماية

 

 األطفال عن باإلبالغ يتعلق فيمااملفصلة للمطرانية التوج��ية  والوثائق واإلجراءات ال��وتو�والتوتتمثل 

 :فيما ي�� البالغ الضرر  �خطر  املعرض�ن

  ضرر بالغل معرض طفلوالعدل عن املحلية  املجتمعات وزارة إبالغ: بروتو�ول  •

 ؟ضرر بالغل معرًضا الطفل ي�ون  م�ى: إرشادية وثيقة •
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 ا�حماية ش�اوى  عن اإلبالغ: ا�سيا�ي مخطط •

 ؟ضرر بالغل معرًضا الطفل ي�ون  م�ى: ورقة اس��شادية •

 

 السياسة هذه بموجب الواردةا�حماية  ش�اوى  ع�� والرد التحقيق -8

 �شأن تتلقاها ال�يا�حماية  ش�اوى � يتعلق فيما املناسبة اإلجراءات واتخاذ التحقيق بأهمية املطرانيةتقر 

 أبرشيا��ا املطرانية وتلزم. الديني�ن واملعين�ن ،الدين ورجال ،واملقاول�ن ،واملتطوع�ن ،موظف��ا سلوك

 األبرشيات تلك��  الديني�ن واملعين�ن ،الدين ورجال ،واملقاول�ن ،واملتطوع�ن ،واملوظف�ن ،وو�اال��ا

 .السر�ة ع�� ا�حفاظا�حماية، و�تضمن هذا االل��ام  ش�اوى  �� تحقيقات ألي ال�امل باالمتثال والو�االت

 

 ش�وى  مقيِّ يُ  الذي ا�حماية مكتب الو�الة رئيس أو األبرشية  قسيس يخطر  حماية، ش�وى  استالم عند

 .ال �ستحق الرد أو  ،كيدية أو  ،مفتعلة أو  ،خطورة أقل أو  ،خط��ة �انت إذا ما لتحديد ا�حماية

 

 أو  ھورفاه املع�ي الطفل سالمة ع�� مباشر  خطر وجود  عند الفور  ع�� ا�حماية مكتب إخطار  يجب

 ��ا السلطات إبالغيجب  أو  ع��ا اإلبالغيجب  جر�مة ا�حماية ش�وى  ت�ون  عندما أو  عام �ش�ل األطفال

 �ساعد عام، �ش�ل األطفال أو  ھورفاه املع�ي الطفل سالمة ع�� مباشر  خطر  يوجد عندما. بخالف ذلك

 أو  الطفل سالمة لضمان الالزمة ا�خطوات اتخاذ ع�� الو�الة رئيس أو األبرشية قسيس  ا�حماية مكتب

 .األطفال

 

 وأي( و�لز  ساوث نيو  شرطة ا�حماية مكتب يبلغ ع��ا، اإلبالغيجب  جر�مة �ش�ل ا�حماية ش�وى  �انت إذا

 .الو�الة رئيس أو األبرشية  قسيس إ��البالغ  من ��خة و�قدم��ا ) صلة ذات أخرى  سلطة

 

  الو�الة رئيس أو األبرشية  قسيس ��جل
ً
 �� ا�حماية مكتب إ�� و�قدمها ا�حماية ش�وى  تفاصيل كتابة

 .ممكن وقت أقرب

 

 مكتب يحيلها خطورة، أقل ت�ون  عندماو  ا�حماية؛ مكتب يتا�عها خط��ة، ا�حماية ش�وى  ت�ون  عندما

 ).ما لسبب مناسب غ��  ذلك يكن لم ما( ملتا�ع��ا الو�الة رئيس أو األبرشية  قسيس إ�� أخرى  مرة ا�حماية

 

ال �ستحق  أو  كيدية، أو  مفتعلة، ا�حماية ش�وى  �انت إذا فيما حدة ع�� حالة �ل��  ا�حماية مكتب ينظر 

 .املطرانية قبل منالرد 

 

 ا�خط��ة ا�حماية ش�اوى  8-1

 ،العام األسقفي النائب يقوم و�لز، ساوث نيو  شرطة من تصر�ح ع�� ا�حماية مكتب حصول  بمجرد

 يتعامل لن. خط��ة ا�حماية ش�وى  اعت��ت إذا خار�� تحقيق بإجراء ،ا�حماية مكتب بمساعدة

 أخرى  خطوات يتخذ أو  مباشر  �ش�ل عليھ املد�� أو  ،الطفل والدي أو  ،الطفل مع ا�حماية مكتب
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 للقيام و�لز  ساوث نيو  شرطة من تصر�حقبل ا�حصول ع��  ا�حماية �ش�وى  يتعلق فيما ذلك بخالف

 .بذلك

 

 �انت إذا ما العام األسقفي النائب يحدد ،�نالديني املعين�ن أو  الدين رجالأحد  عليھ املد�� �ان إذا

 قانون ال بموجب األو�� التحقيق �ان إذا وما الكن��ي قانون ال بموجب'' "تبدو حقيقية ا�حماية ش�وى 

 .سيستمر الكن��ي

 ي�ون  قد حيث واجباتھ أو  منصبھ من عليھ املد��يوقف  قد ا�خار��، التحقيق نتيجة انتظار  ��

 .باألطفال باالتصال لھ ُ�سمح ال  بحيث واجباتھ � �غ�َّ  أو  أطفال أو  طفلأي  مع اتصال لديھ

 

 و�� ضوء. التحقيق بنتيجة الو�الة رئيس أو األبرشية  قسيس أو  املدير�ن كبار  ا�حماية مكتبيخطر 

. أخرى  خطوات وأي التأديبية اإلجراءات �� العام األسقفي النائب ينظر  ونتائجھ، املحقق لتقر�ر 

 أخرى  خطوات اتخاذ �� العام األسقفي النائب ينظر  ،أحد رجال الدين عليھ املد�� ي�ون  عندما

 تقر�ر  العام األسقفي النائب يحيل دينًيا، معيًنا عليھ املد�� ي�ون  عندما. الكن��ي قانون ال بموجب

 �جوز و . الكن��ي قانون ال بموجب أخرى  خطوات أي �� للنظر املسؤول الكن��ي األع��  إ�� املحقق

 ل�حماية للبت �� األمر. املستقلة االستشار�ة الهيئة مشورة طلب

 

 خطورة قلاأل حمايةا� ش�اوى  8-2

 ع�� للرد خطوات الو�الة رئيس أو  األبرشية قسيس يتخذ خطورة، أقل ا�حماية ش�وى  اعت��ت إذا

 .وحلها ش�وى ال

 

 ش�اوى  بإدارة يتعلق التوج��ية املفصلة للمطرانية فيما والوثائق واإلجراءات وتتمثل ال��وتو�والت

 :فيما ي�� ا�حماية

 ا�حماية ش�اوى  عن اإلبالغ: ا�سيا�ي مخطط •

 حماية ش�وى  تفاصيل عن اإلبالغ: نموذج •

 ا�حماية ش�اوى  إدارة: ورقة اس��شادية •

 ا�حماية ش�اوى  إدارة: ا�سيا�ي مخطط •

 ا�حماية ش�اوى  إدارة: بروتو�ول  •

o ا�حماية لش�وى  املبدئي التقييم: نموذج 

o عليھ املد�� خط��ة نتج ع��ا إيقاف حماية �ش�وى  الرعايا إلخطار  إرشادي نموذج 

o  خار�� محقق �عي�ننموذج 

 

 واملد�� عل��م ،والناج�ن ال�حايا دعم -9

 �انت أو  عاملةامل إساءة من عانوا ممن لألطفال والطمأنينة واملساعدة الدعم تقديم بأهمية املطرانية تقر 

 إذا االطمئنان أو  املساعدة أو  الدعم إ�� يحتاجون  قد البالغ�ن أن تدرك كما. خطر �� ورفاههم سالم��م

 .طفول��م بتجارب يتعلق فيما أو  عاملةامل إلساءة أطفالهم �عرض



 �� املطرانية حماية الطفلنظرة عامة ع�� سياسة 

 2020مارس  1كما ��   390564

 

، الو�االت ورؤساءاألبرشيات،  قساوسة�س��  أن الضروري  من ،يختلف عن غ��ه موقف �لوملا �ان 

 من والدعم املشورة ع�� ل�حصول  اآلخرون الدينيون  واملعينون  ،الدين ورجال ،واملتطوعون  ،املوظفون و 

 الدعم ي�ون  قد عام، �ش�ل. تقديمھ يجب الذي الدعم من متأكدين ي�ونوا لم إذا ا�حماية مكتب

 :ي�� ما �شمل ظروف �� ومالئًما ضرورً�ا

  أو  طفل أبلغ إذا •
َّ
. خطر �� �ان أو  ل�خطر  معرضرفاهھ  أو  سالمتھ أن أو  لإلساءة �عرض أنھ دأك

 .اإلبالغ وأن كالمھ محل تصديق �� ال�حيح ال��يء فعل بأنھ الطفل طمأنة املهم من

 لضمان فور�ة خطوات اتخاذ املهم من ي�ون  فقد الطفل، ع�� مستمر  خطر  هناك �ان إذا •

 .ذات الصلة املخاطر إ�عاده عن  ذلك �� بما ،ھورفاه تھسالم

 امل�ي والدعم الطبية واملساعدة املشورة تھأسر  وأفراد الطفل يتلقى أن املهم من ي�ون  قد •

 الو�االت ورؤساء األبرشيات قساوسة ع�� يجب ،ضرورً�ا النوع هذا من الدعم اعت��  إذا. اآلخر

 .املناسبة ال��تيبات التخاذ العام األسقفي النائب أو /  و  ا�حماية بمكتب االتصال

 

 األطفالاملتعلقة ب األ�شطة أو  للفعاليات املخاطر  تقييمات إجراء -10

 األطفال ع�� مخاطر  أي من ا�حد أو  لتجنب خطوات واتخاذ تحديد الضروري  من أنھاملطرانية  تدرك

 املخاطر  تقييم �شمل. وو�اال��ا أبرشيا��ا أو ترت��ا أو تنفذها املطرانية  فعاليات أو  أ�شطة ��املشارك�ن 

 إزالة يمكن ال  �ان إذا. هاتخفيف أو  ��اإلزال االس��اتيجيات وتنفيذ الصلة ذات املخاطر  تحديد الشامل

 �� استمرار�ة الفعالية أو النشاط. إعادة النظر  يجب تخفيفھ، أو  ا�خطر 

 

 فيما املخاطر  تقييمات ع�� وافقةامل/  اعتماد عن مسؤولون  الو�االت ورؤساءاألبرشيات  قساوسة

 .األطفالالفعاليات ال�ي �شارك ف��ا  أو  تالو�اال  أو  األبرشيات بأ�شطة يتعلق

 

 والدعم التدر�ب -11

 التدر�ب 11-1

 :ما ي�� لضمان ضروري  السياسة ��ذه يتعلق فيما التدر�ب بأن املطرانية تقر

 الطفل؛ حماية بقضايا �اٍف  و��توفر  •

 غ��  السلوكيات ع�� والتعرف األطفال مع املناسبة للسلوكيات التوج��ية املبادئ فهم •

 املناسبة؛

 األطفال سالمة لضمان السياسة هذه بموجب ل��اماتھال �خص �ل فهمالتأكد من  •

 التصرفأن بوسعهم و  ،)واإلبالغ ا�خلفية فحصب املتعلقة ال��اما��م هاف بما( ورفاههم

 و لذلك؛ وفًقا

 .السياسة هذه ع�� تطرأ �غي��ات بأي التوعية •

 

 يتوقع أو  األطفال مع يتواصلون ملن  التا�� النحو  ع�� الطفل حماية ع�� التدر�ب يجري  أن يجب

 :��م االتصال م��م
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 ذلك �شمل أن يجب: والو�االت األبرشيات�� ا�جدد للموظف�ن التدر�ب التمهيدي  •

  الطفل حماية حول  دورة أو  وحدة استكمال
ُ
 هذه ع�� مختلف جوانب املوظف�نطلع ت

 .السياسة

 املوظف�ن جميع أن يخضع يجب: والو�االت األبرشيات ملوظفي التنشيطي التدر�ب •

 وتركز  السياسة هذهجوانب  �غطي الطفل حماية منتظمة �شأنتنشيطية  تدر�باتل

 .تدر�ب أو دورة  آخر  منذ �شأت قضايا أو  �عديالت أو  تحديثات أي ع��

 جميع أن يخضع يجب: والو�االت األبرشيات��  لمتطوع�نالتدر�ب التمهيدي ل •

 لموظف�نالتدر�ب التمهيدي ل �شبھ الطفل حماية حول لدورة �عر�فية  ن و املتطوع

 .التطو�� دورهم طبيعة ع�� اعتماًدا النطاق، واسعة ت�ون  أن يجب ال  ولكن ا�جدد،

 املتطوع�ن دعوة ينب��: والو�االت األبرشيات��  للمتطوع�ن التنشيطي التدر�ب •

 .تنشيطيةال تدر�بيةال ملوظف�نا دورات �حضور 

 ي�ون  لن الذين ملقاول�نو�استثناء ا( دورهم ع�� اعتماًدا: للمقاول�نالتدر�ب التمهيدي  •

 ال��ك��  مع ،الطفل حماية قضايا ع�� عامة نظرة تقديم يجب ،)باألطفال اتصال لد��م

التمهيدي بال��امن مع التدر�ب  للمقاول�ن األطفال، مع املناسب االتصال قواعد ع��

 .العمل��  والسالمة �حةع�� ال

 األبرشيات �� األ�شطة �� �شار�ون  الذين األطفال �شرح أن يجب: لألطفال معلومات •

شعروا بالقلق  إذا ��م يتصلوا أن يجب ومن األ�شطة تلك �� املشاركة قواعد والو�االت

 ب�ن االتصال قواعد أيًضا ذلك �شمل أن يجب. آخر طفلأي  سالمة أو  سالم��مع�� 

 ع�� ا�حفاظ �شأن آرا��م عن للتعب��  لألطفال الفرصة وإتاحة ،األطفال وأقرا��م

 .ورفاههم سالم��م

 

األبرشيات، قساوسة ا�حماية، و  مكتب �� العامل�نو  ،العام األسقفي والنائب املطران، �شارك كما

 �� التدر�ب التنشيطي. الو�االت ورؤساء

 

 الدعم 11-2

 يمكنكما . ا�حماية مكتب من وقت أي �� األطفال حماية �شأن والدعم املشورة طلب يمكن

 .األمر لزم إذا، للمطرانية العاماملحامي أو  املطرانية من املشورة من املز�د طلب

 

 ومشارك��ا ال�جالت حفظ -12

حماية الطفل (العمل مع  وقانون ) نيو ساوث و�لز( 2019 لعام األطفال ع�� الوصاية قانون  ينص

 ألطفالع�� ا الوصاية مكتب يتمكن ح�ى الطفل بحماية تتعلق معينة ��جالت االحتفاظع�� األطفال) 

 2019 لعام ألطفالالوصاية ع�� ا قانون يتضمن  كما. املراجعة عمليات إجراء من و�لز  ساوث نيو  ��

 آليات) نيو ساوث و�لز(1998 لعام) وا�حماية الرعاية( والشباب األطفال قانون و) نيو ساوث و�لز(

 .ا�ح�ومية وغ��  ا�ح�ومية الو�االت ب�ن ال�جالت �عض ملشاركة

 



 �� املطرانية حماية الطفلنظرة عامة ع�� سياسة 

 2020مارس  1كما ��   390564

 األبرشيات �� وحماي��م األطفال تتعلق وحديثة تفصيلية ��جالت االحتفاظب كما تل��م املطرانية

 ت�ون ع�� أن  املستقبل �� الطفل بحماية تتعلق تحقيقات أو  استفسارات أي �� للمساعدة والو�االت

 .دائم �ش�ل ��اوُ�حتفظ  ودقيقة �املة ال�جالت هذه

 و�اال��ا، أو  أبرشيا��ا أو  املطرانية ��ا تحتفظ ال�ي ال�جالت موضوع الشا�ي ف��ا يطلب ال�ي ا�حاالت ��

 أي بارت�اب م��م�نإال أنھ لن ُ�سمح لل. ال�امل الوصول  حق منحھ يجب ال�جالت، هذه إ�� الوصول 

 خارجية دولة سلطة أمام أخرى  بطر�قة للتحقيق يخضعون من  أو  األطفال معاملة بإساءة تتعلق جرائم

 ستتعامل. ��م املتعلقة ال�جالت إ�� الوصول ب ،)داخ�� أو  خار�� تحقيق �ان سواء(املطرانية  أو 

املطرانية ال�ي  خصوصية لسياسة وفًقا ال�خصية املعلومات مع أخرى  بطر�قة والو�االت املطرانية

and-https://www.sydneycatholic.org/terms-يمكن االطالع عليھ ع�� الرابط التا��: 

conditions/#privacy. 

 

ومشاركة  بحفظ يتعلق للمطرانية فيماالتوج��ية املفصلة  والوثائق واإلجراءات وتتمثل ال��وتو�والت

 :فيما ي�� األطفال حماية �جالت

 األطفال حماية �جالت ومشاركة حفظ: بروتو�ول  •

 األطفال حماية �جالت ومشاركة حفظ: ورقة اس��شادية •

 

 األطفال �حماية أخرى  مواد -13

 بروتو�والتاملطرانية  لدى السياسة، هذه �والت واإلجراءات ال�ي تتضم��او ال��وت إ�� باإلضافة

 مع املناسبة وغ��  املناسبة السلوكيات حول  إرشادات لتقديم التالية، األطفال حماية وإجراءات

 :األطفال

 وتجن��ا ��جيعها ال�ي يجب السلوكيات: ورقة اس��شادية •

 األطفال مع للتواصل والتكنولوجيا االجتما�� التواصل وسائل استخدام: بروتو�ول  •

 األطفال مع للتواصل والتكنولوجيا االجتما�� التواصل وسائل استخدام: ورقة اس��شادية •

 اإللك��و�ي عن التنمر  ورقة اس��شادية •

 األخرى  واملخدرات والتبغ الكحول  استخدام: بروتو�ول  •

 األخرى  واملخدرات والتبغ الكحول  استخدام: ورقة اس��شادية •

 

 السياسة مراجعة -14

 �عديالت أي إجراء الضروري  من �ان إذا ما لتحديد بانتظام السلوك ومدونة السياسةاملطرانية  تراجع

 ومواد السياسة هذه وتطو�ر  �عديل �� األطفال آراء تأخذ �� االعتبار كما  .األطفال حماية لتحس�ن عل��ا

 .األطفال األخرى  حماية

 

 املطرانية ع�� اإلن��نت.  موقع ع�� ا�حماية مكتب صفحة ع�� السياسة ع�� �عديالت أيتتوافر و 

https://www.sydneycatholic.org/terms-and-conditions/#privacy
https://www.sydneycatholic.org/terms-and-conditions/#privacy
https://www.sydneycatholic.org/terms-and-conditions/#privacy

