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 مدونة قواعد السلوك للتعامل مع األطفال

 مقدمة 

 تلتزم األبرشية، جنبًا إلى جنب مع مجتمعنا، بخلق ودعم بيئة آمنة ومواتية لألطفال.

وتسعى هذه المدونة إلى رفع مستوى الوعي بين األشخاص الذين يتعاملون مع األطفال في األبرشية حول التزاماتهم بموجب تشريعات حماية 

لدى  سياسة حماية الطفلالطفل، ومساعدتهم على خلق بيئة آمنة لألطفال المرتبطين بالكنيسة الكاثوليكية. يجب قراءة هذه المدونة باالقتران مع 

 ية.ألبرشية التي تتبلور في تدريبات الحماية والسياسات والبروتوكوالت وأوراق المعلومات ذات الصلة بالعمل المتعلق باألطفال داخل األبرشا

ذه ه تسبب االعتداء الجنسي على األطفال في أطر الكنيسة الكاثوليكية في قلق عميق داخل األبرشية والكنيسة بأكملها والمجتمع األوسع.  تعزز

حمي األطفال من المدونة فهم العاملين مع األطفال في األبرشية لكيفية تنفيذ العمل الرعوي المهم للكنيسة الكاثوليكية بطريقة مهنية وداعمة ومواتية ت

 التعرض ألي أذى وتساهم في تطورهم.

والموظفين والمتطوعين والمتعهدين، ويجب أن يوقعوا عليها، تنطبق مدونة قواعد السلوك على جميع رجال الدين والموظفين المعينين الدينيين 

 (.(WWCC أولئك المطلوب منهم إجراء فحص سجل العمل مع األطفال أي -حيث يؤدي هؤالء، أو يتوقع أن يكون لهم، دور متعلق باألطفال 

ساوث ويلز التوقيع على هذه المدونة لقواعد السلوك إلى  في المدارس العامة في نيو SREيُطلب من العارفين بعلوم الدين المسيحي الذين هم معلمو 

 والتدريب التعريفي اإللزامي من أخوة العقيدة المسيحية لتلبية متطلبات إدارة التعليم في نيو ساوث ويلز. SREجانب تلقي ملحق خاص بـ 

 اسة(االمتثال لتشريعات حماية الطفل وسياسة األبرشية بشأن الرعاية وحماية الطفل )السي 

في أي وقت، قبل تعييني في وظيفة تتعلق بالطفل في  األبرشية أو أثناء ذلك، سأزود الشخص، الذي يوظفني أو يكلفني أو يعينني، بأي   .1

معلومات ذات صلة بتحديد ما إذا كنت مناسبًا للتعامل مع األطفال، بما في ذلك الخضوع لفحص التعامل مع األطفال عند الضرورة 

 ائي الوطني، إذا طلبت األبرشية(.)وفحص التاريخ الجن

 سوف ألتزم بالحدود المناسبة مع األطفال في جميع األوقات وسأحافظ على التعامل باحترافية معهم.  .2

وباستثناء المعلومات التي تم الحصول عليها بموجب الختم المقدس لالعتراف )إن أمكن(، سأمتثل اللتزامات اإلبالغ المنصوص عليها في  .3

 راودني أي شك بشكل معقول في أي مما يلي: السياسة إذا

a. إذا تعرض الطفل لجريمة إساءة معاملة أطفال؛ 

b. إذا تعامل أي شخص مع الطفل بسلوٍك يستوجب اإلبالغ عنه؛ 

c. إذا تعامل أي شخص مع الطفل بسلوٍك غير الئق؛ 

d.   إذا عانى الطفل أو أصبح يعاني من اإلهمال أو اإلساءة بما في ذلك أي اعتداء جسدي أو فعل جنسي أو اعتداء جنسي أو

 اللمس الجنسي أو االستمالة؛ و / أو

e. .إذا كان الطفل عرضة لضرر كبير سواء في بيئة األبرشية أو في المنزل أو في أي مكان آخر، خالفًا لذلك 

 سؤوليتي التحقيق أو حل أي شكوك قد تكون لدي، ولكن كل ما يمكنني فعله هو رفع شكوكي إلى السلطة المختصة.أدرك أنه ليس من م 

سأبلغ عن هذه األمور إلى كاهن األبرشية / رئيس هيئتي )أيهما ينطبق( وكذلك إلى مكتب الحماية، وعند االقتضاء، إلى سلطات الدولة  .4

 ذات الصلة )بمساعدة من مكتب الحماية(.

ما أقر بأن لدي التزاًما قانونيًا شخصيًا لإلبالغ عن جميع الجرائم التي يجب اإلبالغ عنها والتي علمت بها، وأي معلومات قد تكون لدي في .5

يتعلق بهذه الجرائم، إلى شرطة نيو ساوث ويلز.  وكإجراء متبع، سوف أُخطر كاهن األبرشية أو رئيس الهيئة الذي سيُخطر بدوره مكتب 

ة.  سيساعدني مكتب الحماية في إبالغ شرطة نيو ساوث ويلز وتقديم نسخة من تقرير الشرطة حتى أتمكن من ضمان إبراء ذمتي الحماي

 من التزامي القانوني الشخصي باإلبالغ.

 سأمتثل ألي تحقيقات تُجرى في شكاوى الحماية. .6

 سأقوم على الفور بإبالغ مشرفي إذا كنت متهًما بأي جريمة جنائية. .7

 الرعاية واالحترام والرحمة 

 سأعامل األطفال دائًما بكل رعاية واحترام ورحمة حتى لو تصرفوا بطريقة أراها مرهقة أو فظة. .8
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(، ومن هذا المنطلق سأحترم الكرامة اإلنسانية لجميع 27: 1نؤمن بما يذكر في التوراة بأننا جميًعا "خلقنا على صورة هللا" )التكوين  .9

باحترام واهتمام في جميع األوقات. وتمشيًا مع الخيار التفضيلي للفقراء لدى الكنيسة، سأولي اهتماًما خاًصا  األشخاص مع التعامل

 الحتياجات األشخاص األكثر ضعفاً في المجتمع.

سوف أحرص على تلبية احتياجات جميع األطفال، مع إيالء اهتمام خاص ألطفال السكان األصليين وسكان جزر مضيق توريس،   .10

ألطفال ذوي اإلعاقة، واألطفال من خلفيات متنوعة ثقافيًا ولغويًا، واألطفال الذين يحتاجون إلى عناية خاصة، مثل األطفال الذين ال وا

 يستطيعون العيش في المنزل ألي سبب.

ى االستماع بنشاط إلى األطفال أقر بأن األطفال، مثلهم مثل كل البشر، يحتاجون إلى اإلصغاء إليهم والشعور بأن ما يقولونه مهم. سأسعى إل .11

 الذين أتولى رعايتهم وسأحرص على أخذ آرائهم واهتماماتهم على محمل الجد.

سأستخدم دائًما لغة مناسبة تتسم باالحترام، ولن أتحدث إلى األطفال بطريقة ساخرة أو مهينة أو مسيئة، وأدرك أني في موقع سلطة   .12

 احة األطفال الذين أتعامل معهم وعلى تطورهم.واستخدام هذه اللغة قد يؤثر سلبًا على ر

سأحرص دائًما على المساواة واالتساق في التعامل مع األطفال، وأتجنب المحسوبية و / أو "العالقات الخاصة" مع أطفال معينين و / أو  .13

 تفضيل أطفال معينين.

فقط عندما تكون هذه الهدايا مناسبة بالنظر إلى عمر هؤالء  لن أقدم أبًدا هدايا لطفل دون آخر، بل أقدم هدايا لجميع األطفال بشكل عام .14

 األطفال وظروفهم، على سبيل المثال، الهدايا غير المكلفة وغير المؤذية.

 لن أشارك في أي نشاط مع طفل من المحتمل أن يسبب له ضرًرا جسديًا أو عاطفيًا أو نفسيًا.   .15

ين، لن أدعو األطفال غير المصحوبين بذويهم إلى منزلي، ولن أدعوهم للمشاركة في باستثناء سياق التجمعات العائلية بإذن من الوالد .16

   األنشطة أو األحداث التي ال ترتبط باألبرشية أو رعاياها أو هيئاتها.

 اإلشراف المناسب على األطفال

 سأتولى اإلشراف دائًما بجدية على جميع األطفال الذين أتحمل مسؤوليتهم .17

إذا كنت مسؤوالً عن تنظيم األنشطة التي يشارك فيها األطفال، سأضمن أن تكون األنشطة مناسبة لسن األطفال واحتياجاتهم، مع إجراء  .18

 تقييم المخاطر الضروري وااللتزام به في تنفيذ األنشطة.  

والمخاطر الخارجية مثل المسطحات المائية غير عند اإلشراف على األطفال، سأحرص على حمايتهم من المخاطر الجلية مثل السيارات  .19

 اآلمنة أو التعرض للشمس أو الغرباء.

لن أترك األطفال الذين أتولى رعايتهم دون إشراف. سأتحرى الدقة الشديدة في المواعيد التي أحددها مع األطفال. وإذا لم أتمكن من   .20

واصل مع المشرف المعني في األبرشية أو الهيئة في أقرب وقت حضور نشاط مع األطفال كنت قد وافقت على اإلشراف عليه، فسأت

 ممكن.

 عند اإلشراف على األطفال، سأحرص دائًما على التخطيط لألنشطة للتأكد من أنها مناسبة لسن األطفال واالحتياجات األخرى  .21

 تأديب األطفال

األطفال في المستقبل، بما في ذلك سوء السلوك الذي يعرض أقر بأنه في الظروف المناسبة، قد يكون االنضباط ضروريًا لمنع سوء سلوك  .22

 الطفل واآلخرين للخطر.

إذا رأيت أنه من الضروري تأديب الطفل، فسأفعل ذلك ولكن بطريقة معقولة تتناسب مع سوء سلوكه وال تعزل الطفل أو تحط من شأنه.  .23

 سأشرح للطفل دائًما سبب تأديبه.

 لتأديب األطفال.لن أستخدم العقاب الجسدي أبًدا  .24

 االتصال مع األطفال

 سوف أتجنب التواجد بمفردي مع األطفال إال بقدر ما يقتضيه عملي بالشكل المعتاد. .25
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سأتجنب االتصال الجسدي مع الطفل إال بقدر ما يقتضيه عملي بالشكل المعتاد )على سبيل المثال إلدارة الطقوس المقدسة( أو في الحاالت   .26

التي قد تقتضي ذلك )مثل حماية الطفل من األذى أو توفير الراحة عند الشعور بالضيق(، أو عند تحية طفل بشكل مناسب )مثل التحية 

 فايف "التحية باألكف"(.الشهيرة هاي 

لن أتورط في أي سلوكيات جنسية أو حميمة سرية أو علنية مع أي طفل أو شاب؛ ولن أصرح بأي تلميحات جنسية أو محادثات جنسية أو   .27

 نكات أو إبراز أي مواد من هذا القبيل.

ه بأي طريقة أخرى تستبعد والديه عند تنظيم لن أرسل رسالة ألي طفل أو أتصل به أو أرسل رسالة نصية إليه أو أزوره أو أتواصل مع .28

 أنشطة الكنيسة أو الترتيب لها أو المشاركة فيها.

خارج نطاق هذا العمل )على سبيل المثال عالقة  -بحكم عملي في الكنيسة  -إذا تعاملت مع طفل أو عائلة من العائالت التي أتواصل معها   .29

 أفعل ذلك بصفتي الفردية فقط وليس ممثالً عن الكنيسة.اجتماعية، أو عالقة عمل، وما إلى ذلك(، فأنا 

 استخدام وسائل التواصل االجتماعي وغيرها من التقنيات للتواصل مع األطفال

سألتزم بهذا الجزء من السياسة المتعلق باستخدام وسائل التواصل االجتماعي وغيرها من التقنيات، والذي ينص، من بين أمور أخرى،  .30

 االلتزام بما يلي:على أنه يجب علي 

a.  أن أتعامل باحترام وأدب ولين في جميع االتصاالت مع األطفال والتواصل بطريقة تتماشى مع وظيفتي ومسؤوليتي داخل

 األبرشية أو فيما يتعلق بها؛

b.  عدم دعوة أو قبول الدعوات من األطفال الذين التقيت بهم من خالل األبرشية بصفتهم "أصدقاء" على موقع التواصل

 االجتماعي الشخصي الخاص بي، أو التفاعل معهم بطريقة أخرى على هذا الموقع؛

c.   عدم التواصل على أساس فردي )شخصي( عبر تقنيات التواصل أو وسائل التواصل االجتماعي )بما في ذلك الهاتف

ابية من والد الطفل أو المحمول أو الرسائل النصية أو البريد اإللكتروني( مع أي طفل إال بعد الحصول على موافقة كت

 الوصي عليه ويشمل ذلك والد الطفل أو الوصي عليه باعتباره مشارًكا في االتصال؛ و

d.  .عدم تسجيل أو توزيع أي صور حميمية لطفل أو أي مواد تنّمر عبر اإلنترنت تستهدف الطفل 

 

 استخدام الكحول والتبغ والعقاقير األخرى 

 سألتزم بهذا الجزء من السياسة المتعلق باستخدام الكحول والتبغ والعقاقير األخرى، والذي ينص على ما يلي:  .31

a.  يجب أال أعطي أو أقدم الكحول أو التبغ أو أي عقاقير أخرى لألطفال )ال تنطبق هذه القاعدة عندما يوافق اآلباء على تلقي

 طفلهم القربان المقدس من الكأس(.  

b. ل مطلقًا مع األطفال عندما أكون تحت تأثير الكحول أو العقاقير غير المشروعة، وسأبلغ مشرفي إذا كنت تحت تأثير لن أتعام

 أي وصفة طبية قد تؤثر سلبًا على قدرتي على اإلشراف الفعال على األطفال والحفاظ على سالمتهم؛ و

c. أو في مخيم ليلي أو رحلة استكشافية مع األطفال، فلن إذا كنت أشرف على األطفال بأي صفة، بما في ذلك التجمعات العامة ،

 أتناول الكحول أو العقاقير غير المشروعة أو أدخن التبغ خالل هذه األحداث.

 األدوية 

 لن أعطي أي دواء ألي طفل دون موافقة الوالدين أو الوصي. .32

 المواد المتعلقة باألطفال

عليه قبل استخدام أو استغالل اسم الطفل أو صورته في أي تقرير أو موقع إلكتروني أو سأحصل دائًما على إذن من والد الطفل أو الوصي  .33

 منشورات أخرى.

في بيئة المدرسة، سأسعى دائًما للحصول على إذن من المدرسة قبل استخدام أو استغالل اسم الطفل أو صورته في أي تقرير أو موقع  .34

 .إلكتروني أو منشورات أخرى

، سأحصل أيًضا على إذن من الطفل الستغالل صورته أو استخدامها في أي تقرير أو موقع إلكتروني أو منشورات إذا كان ذلك مناسبًا .35

 أخرى.
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 لن أمتلك أو أوزع أو أنتج أي مادة تصور األطفال أو تصفهم بطريقة مسيئة .36

وتجنبها"، و"استخدام تقنيات التواصل ووسائل  يرجى االطالع على بروتوكول األبرشية وأوراق المعلومات حول "السلوكيات التي يجب تشجيعها

 التواصل االجتماعي للتواصل مع األطفال" و "استخدام الكحول والتبغ والعقاقير األخرى" للحصول على قائمة كاملة بااللتزامات.

 

 إقرار

 أقر بأنني:

 .قرأت واطلعت على السياسة وهذه المدونة لقواعد السلوك وسألتزم بهما 

  السلوكيات المتوقعة مني في تفاعالتي مع األطفال.أدرك 

   .أدرك السلوكيات التي ال تقبلها األبرشية ورعاياها وهيئاتها في أي وقت 

 .سيؤدي االنتهاك الجسيم لهذه المدونة إلى إنهاء تعاملي مع األطفال داخل األبرشية 
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