
سياسة صون الطفل التابعة 

ملجلس الكنائس العاملي. 

هذا املنشور هو جزء من التزامات الكنائس بصون األطفال. لالطالع عىل املزيد من 

www.oikoumene.org/children :املنشورات، يرجى االطالع عىل الرابط التايل

من تصميم فالرت هيوغو مونيز. تصوير: ألربت هيلرت، ومارشيلو شنايدر، 

وبول جيفري، ومارك بيتش. األيقونات من تصميم: مرشوع نون

إن االنضامم إىل سياسة صون الطفل التابعة ملجلس الكنائس العاملي 

ومدونة قواعد السلوك الخاصة بأمن الطفل التابعة لهذه السياسة هو 

رشط أسايس لجميع املوظفني واملتطوعني واملتدربني واملتعاقدين واملمثلني 

والرشكاء وأولئك الذين يدعوهم مجلس الكنائس العاملي للمشاركة يف 

مشاريع قد يحدث فيها تفاعل مع األطفال. وعىل كل  فرد من أفراد 

املجتمع الكنيس أن يكون مدركاً للمخاطر التي تحدق باألطفال وعليه أن 

يضطلع باملسؤولية الشخصية لضامن أن يتمتع األطفال باألمان. 

childprotection@wcc-coe-org :لتقديم الشكاوى أو طرح األسئلة يُرجى إرسال رسالة إلكرتونية عىل العنوان التايل



يقع عىل عاتق جميع الكنائس 

صون جميع األطفال واحرتامهم، 

مبا يشمل األطفال من خارج 

مجتمعاتنا الكنسية، دون أي 

متييز أو تفرقة. 

يؤمن مجلس الكنائس العاملي أن لكل طفل الحق يف التمتع باألمان 

يف كل األوقات، ونحن نعي املخاطر التي قد تفيض إىل إلحاق الرضر 

بهم، ونترصف عىل الفور يف حال ظهور أي شواغل أو إبالغات.

افعل

اإلقرار باإلطار القانوين 

الدويل لحامية 

األطفال واالنضامم 

إىل الترشيعات 

املحلية املعنية بحامية 

الطفولة. 

تقييم مستوى 

الخطر الذي يحدق 

باألطفال واالستجابة 

له باستخدام أداة 

تقييم املخاطر الخاصة 

بحامية األطفال. 

تصوير األطفال 

بطريقة محرتمة 

ومناسبة ومبنية عىل 

املوافقة.

الرد عىل أي شواغل 

خاصة بالعنف أو اإلكراه 

أو االستغالل أو اإلهامل 

أو اإلساءة لألطفال. 

www.oikoumene.org/child-safeguarding-policy :ميكن االطالع عىل سياسة حاميةاألطفال عىل الرابط التايل

ال تفعل

ال تشارك بأي معلومات 

عن الحاالت املؤكدة أو 

املشكوك فيها لحامية 

األطفال إال مع نقطة 

اتصال صون األطفال أو 

ممثلها/ ممثلتها. 

ال تشارك صوراً لألطفال 

إال وفقاً للسياسة. 
ال تضع نفسك يف 

أوضاع مشبوهة 

ال تسمح ألي أحد 

بالعمل مع األطفال 

إذا كان ميثل خطراً غري 

مقبول عىل األطفال. 

سياسة صون الطفل التابعة 

ملجلس الكنائس العاملي. 


