


  . مقدمة1
لحق جمیع األطفال الدى )،  اتفاقیة حقوق الطفل كما ھو منصوص علیھ في اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق الطفل (

سوء المعاملة أو االستغالل، بما في ذلك  وأاإلھمال  وأأو اإلساءة  األذىفي الحمایة من جمیع أشكال العنف أو 
  1. الجنسي واالستغالل االعتداء

 اقتصادي معرضون لخطر -اجتماعي الذین یعیشون في أي سیاق واألطفال في جمیع أنحاء العالم فإن ومع ذلك، 
ً  من السكان المشردین جزءاً  ونصبحیلھم. في حاالت الطوارئ، وعندما إساءة معاملة األطفال واستغال  أو داخلیا

نطاق  علىشر تالمنسوء المعاملة أو اإلھمال بسبب الحرمان والضیق ل ةمتزاید إمكانیة یوجد، الذین تعرضوا ألذى
بائھم ینفصلون عن آ حیث أنھم -رة فقدان المجتمع وفقدان األس -تشرد مزدوج  منالكثیر من األطفال یعاني واسع. 

قاء أصدأو . ھؤالء األطفال ھم عرضة بشكل خاص لسوء المعاملة أو االستغالل من الغرباء یصبحون أیتامأو 
ى جسدي إلى أذ يدیؤ الذيالجنسي األمثلة على ذلك االعتداء والتحرش  تتضمنالبعیدین.  قارباألالعائلة أو حتى 

  نفسي واستغالل الضعف والعمل الجبري واالتجار بالبشر.أو 

 األذى یختبرون األطفالإال أن داخل األسر والمجتمعات، یحدث معظم االعتداء على األطفال  في حین أن
ً واالستغالل    .لھم تھدف إلى توفیر الدعم والخدماتالتي داخل المنظمات  أیضا

أن مان ل وضاطفتعزیز حقوق األ فیھا یكرسون أنفسھم من أجلالخدمة العالمیة  وقسماالتحاد اللوثري العالمي إن 
ً نة امصو امعترف بھ المادي ھمأمنرفاھیتھم وتكون   الجانب يحمایة الطفل ھإن للمعاییر الدولیة.  ومحمیة وفقا

خدمة العالمیة، في ال الرئیسیة المستھدفةمجموعات الللمساءلة الشاملة تجاه السكان المتضررین و واألساسيالرئیسي 
تزم لت. ولذلك، المرعیةسیاسات الو المتخذةقرارات والؤولیة عن جمیع اإلجراءات ن المسوالموظف یتولىحیث 

  2 .ھذه حمایة الطفل سیاسة مع متوافقةتنفیذ عملھا بطریقة بالخدمة العالمیة 

جنسي. منع االعتداء واالستغالل التاألساسیة و ھاقیمز یعزتقوم بتبیئة  والحفاظ على خلقبالخدمة العالمیة تتعھد 
 بناءفي  وایساھمأن  والمتعاقدونوأعضاء مجلس اإلدارة  موظفي الخدمة العالمیة والمتطوعینمن ومن المتوقع 

تطوعین جمیع الموظفین والممن قوم على روح الفریق واالحترام المتبادل والتفاھم. ومن المتوقع ت ةبیئة عمل متناغم
 أعلى علىالشخصي والمھني  ھمسلوكیكون من خالل ضمان أن  الذین نقوم بخدمتھم أولئكالحفاظ على كرامة 

یع أنواع سوء المعاملة واالستغالل الجنسي. یحدث االعتداء الخدمة العالمیة بشدة جمتدین مستوى في جمیع األوقات. 
ً من العمر سنة 18 دوناألطفال  بأذیةن ون أو األطفال اآلخروالبالغ ما یقومعلى األطفال عند أو بطریقة  ، إما جسدیا

  أخرى.

سنة من العمر على النحو المنصوص علیھ في  18 دونأي شخص  ھأنبالطفل االتحاد اللوثري العالمي یعرف 
  اتفاقیة حقوق الطفل.

  والغایاتھدف ال. 2

  : الھدف 1.2

دعمھا بالخدمة العالمیة وشركائھا الوطنیین  قومتطفال المشاركین في البرامج التي تعزیز سالمة ورفاه جمیع األ
  على األطفال.االعتداء أنواع أي نوع من  مخاطر منوخاصة للقضاء على  ذھاینفتو

  

  .34و  19اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق الطفل، المواد  1

ة الطفل مایح وقواعد سلوكسیاسة حمایة الطفل من أجل مشاركتھم ة سترالیاالاللوثریة لخدمة العالمیة ل التقدیر 2
  والتوجیھ للخدمة العالمیة.المشورة القیمة  ومن أجل تقدیمھم، الخاصة بھم
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: الغایات 2.2  

من خالل عملیات البرامج القطریة  الغایة هتحقیق ھذمن أجل لخدمة العالمیة للنھج العملي االتالیة  الغایاتتعكس 
جمیع موظفي الخدمة العالمیة  الغایات على ھذه شركائھا في جمیع أنحاء العالم. تنطبقمن خالل والخاصة بھا 

خدمة العالمیة نیابة عن البال، بما في ذلك أولئك الذین یعملون لصالح أو ومتعاقدوھا یینتنفیذالوشركائھا الوطنیین 
  طوعیة.بصفة مدفوعة أو 

  طفل للمنة واآل المالئمةبرامج والبیئات فقط للدعم تقدیم ال 1.2.2

 .من خالل ضمان المشاركة الفعالة والحقیقیة للبنات والبنین في تخطیط وتنفیذ وتقییم البرامج 

  الحق في أن یكون لدیھم الخاصة، و أو آرائھا على تشكیل آرائھ اً الطفل قادر یكون ضمان أنمن خالل
 الطفل. تؤثر علىالتعبیر عن تلك اآلراء بحریة في جمیع المسائل التي 

  من جمیع أشكال العنف  نییمحمبرامج الفي  ونالمشاركالفتیات یكون الفتیان وضمان أن من خالل
 مال.واإلساءة واإلھ

  حسب العمر والجنس. مجزأةمان أن تكون المؤشرات والبیانات ضمن خالل  

  تمییزیةلألطفال المقدمین الحمایة والدعم  أن ال تكون ضمان. 2.2.2

  و أ ھمعمربغض النظر عن  دون تمییز، متساوبشكل  تھمحمایة األطفال ومساعدأن تتم من خالل ضمان
 ھموضع وأ االقتصادي ھموضع وأالعائلیة  تھمخلفی وأالدینیة أو السیاسیة  ھمأو معتقدات تھمأو جنسی ھمجنس

، جرامیةاإل تھمخلفی أو البدنیة أو العقلیة تھمصح وأ يالعرقانتمائھم /  منزلتھم االجتماعیةاالجتماعي أو 
 الخ

  خدماتبالغین إلى برامج أو الالتي لدى الوصول إمكانیة األطفال نفس یكون لدى ضمان أن من خالل 
بطریقة  )الرئیسیة  المستھدفةمجموعات الوفي السكان المتضررین  حاضرةعندما تكون  الخدمة العالمیة (

 .تطورھمو ھمونضجلعمرھم مناسبة 

  لحصول من أجل االمناسبة حمایة األطفال  كیانات رعایة األطفال أو وكاالتاألطفال إلى  إحالةمن خالل
  ھذه الحاجة من خالل تنفیذ برامج الخدمة العالمیة.مثل على المساعدة عندما یتم تحدید 

  مھني مع األطفاللحفاظ على دور ا 3.2.2

  االتحاد اللوثري العالمي  لدى الموظفین بقواعد سلوكشركاء الخدمة العالمیة یلتزم ضمان أن من خالل
 مایة الطفلسیاسة حواالحتیال والفساد والجنسي وإساءة استخدام السلطة واالعتداء فیما یتعلق باالستغالل 

 لخدمة العالمیة.لاالتحاد اللوثري العالمي لقسم 

  على  شركاءالوجعل  على أرض الواقعحمایة الطفل ب المتعلقة قضایالل المراقبة بشكل منتظممن خالل
 التغییرات والتحدیثات على السیاسات ذات الصلة.ب وعي

  في جمیع األوقات.علیھا  والحفاظمھنیة واضحة حدود  وضعمن خالل  

  حترام في جمیع االتصاالتبااألطفال بشكل مناسب و تصویریتم ضمان أن  4.2.2

  

  3الصفحة | 

   



  ال عدم تصویر األطفلى عو ،استخدام صور األطفال وتكییفھا وعرضھا یةكیف الحرص علىمن خالل
. لمالئمةاغیر ألطفال صور اع أو نشر یتوز عدمیجب . الصور اءضعفالو ینمعزولوالالضعفاء بھیئة 

 لتوزیع أو نشر / أمرھا أمرأو ولي  والدتھاه / والدموافقة كل من الطفل وعلى ینبغي الحصول 
  .) موافقةال ة من قبل الشخص الذي یمنحموفھومموافقة بلغة معروفة تكون ال ( تھ / صورتھاصور

  األطفال واستغالل إساءة معاملة  3تعاریف . 3
جاه الطفل، الرعایة تمقدم ألحد الوالدین أو الئقة الرمزیة غیر الاألفعال اللفظیة أو إلى سوء المعاملة العاطفیة  یشیر

شمل ی. قد للطفل المالئم توفر العاطفيالالمادیة وغیر التنشئة  توفیرفي  مع مرور الوقتفشل الأو وجود نمط من 
نتج یترویع. كما یمكن أن اللتخویف وا بغرضالتھدیدات  توجیھلطفل أو ا الحط من قدرالرفض المتكرر أو ذلك 
ف، العنمن أشكال  مشاھدةتتجاوز قدرتھ، أو عن طریق منھ توقعات الطفل  تحملعن المطالب المفرطة التي ذلك 

  بما في ذلك العنف المنزلي.

ً المقبولة ث الظروفتوفیر  يف أو المنظمات ومقدمي الخدمات أحد الوالدین أو مقدم الرعایةیعني فشل :  اإلھمال  قافیا
ھذا طر فإن خأو حاالت الطوارئ،  التنمیة. في سیاق لطفلل لنمو البدني والعاطفي والرفاهل الظروف الضروریةو
/ منصبھا لحجب المساعدة من أجل  منصبھیمكن أن یحدث عندما یستخدم شخص ما شكل من أشكال االعتداء ال

ً  ھمالاإل أن یحدث أو االستفادة منھا. یمكن المصالحكسب  مكن یالطوارئ أو التنمیة، عندما حاالت في سیاقات  أیضا
  لمشروع.أنشطة اتخطیط القیام باألطفال في االعتبار عند  أخذضیق الوقت أو تضارب األولویات إلى عدم أن یؤدي 

تدافع الجسدي ال االعتداءسلوك ویشمل التي تسبب الضرر واألذى للطفل.  األفعالویشمل :  الجسدي االعتداء
یمكن أن تشمل األمثلة األخرى التسمم. وخنق الواللكم والركل والعض والحرق و رميالوالضرب والصفع والھز و

شكل الذا ھقد یكون لطفل. احبس الغذاء أو الماء، أو  وأالدواء  منعمثل  الجسديالتي یمكن أن تسبب الضرر  األفعال
ون كن اإلھمال حیث یعنشأ ی، أو قد الجسدي أو االعتداء لعقابلو نتیجة غیر مباشرة أ، من أشكال االعتداء متعمداً 

ً خطیرة  معرضاً لظروفالطفل    ومھددة للحیاة. جسدیا

النشاط  نواعأ على المشاركة في أي نوع من إجبارهتم الضغط على الطفل أو ما یحدث إذا : االعتداء الجنسي 
 شباع الجنسي من قبلمن أجل اإلاستخدام الطفل  إنھوافق على ما یحدث. مأو  الطفل على علم كانأالجنسي، سواء 
ر یصوتالإلى  عمداً الطفل األنشطة التي تعرض ذا ھیشمل ومراھق. أو ر بشكل ملحوظ بأكطفل شخص بالغ أو 

خارج من أو األشخاص  اآلخرین االعتداء الجنسي األشقاء أو أفراد األسرة في یتورط. قد أو اإلباحي الجنسي
  األسرة.

  :مما یلي ویشیر إلى واحد أو أكثر :  ستغاللاال

  ضد الطفل اعتداءارتكاب أو إرغام شخص آخر على ارتكاب أعمال 

 الطفلالحصول على أو بث المواد التي تستغل  وأتوزیع  وأإنتاج  وأ على السیطرة وأ حیازة 

  سھل على األمر أالسلوك الذي یجعل  ( فعل استمالةارتكاب أو إرغام شخص آخر على ارتكاب
 على االنترنت. )، بما في ذلك االستمالة لنشاط الجنسيمن أجل اطفل لتأمین الجاني 

 الذي ینبغي أن ال یقوم بھالعمل  والتي ھي -من عمالة األطفال  االستفادة عمداً أو  أو تشجیع تیسیر 
 خالف ذلك.ب لھمأو ألنھ خطیر أو غیر مناسب  على العمل األطفال ألنھم صغار جداً 

  

  ة سترالیااللخدمة العالمیة اللوثریة لحمایة الطفل  قواعد سلوككما أخذت من  3
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  . المبادئ التوجیھیة4

  علیھم استغالل األطفال واالعتداءتجاه عدم التسامح  1.4

یة عقوبات جنائیة ومدنعل فمثل ھذا ال یستدعي. واالعتداء علیھماستغالل األطفال  معالخدمة العالمیة تسامح تال 
 تطبیقبالمرتبطة علیھم ومن مخاطر استغالل األطفال واالعتداء  من أجل التقلیلتأدیبیة. تعمل الخدمة العالمیة و

 عمداً یة الخدمة العالم لن تقوم. میھا على التزاماتھب موظفیتدرتقوم بالتنمیة، والمساعدة في المساعدة اإلنسانیة و
المیة الخدمة الع لن تقومألطفال. على اغیر مقبول  أي شخص یشكل خطراً  - أو غیر مباشر مباشربشكل  - بإشراك

  معاییر حمایة الطفل. قوم بتلبیةتمویل أي فرد أو منظمة ال تب

  تقدیر مصلحة الطفل 2.4

منصوص لبالدفاع عن الحقوق وااللتزامات ا وتتعھداتفاقیة األمم المتحدة لحقوق الطفل، بالخدمة العالمیة تلتزم 
عاقة واألطفال الذین إأولئك الذین لدیھم الخدمة العالمیة أن بعض األطفال، مثل  تدركعلیھا في ھذه االتفاقیة. 

  .بشكل خاص ضعفاءالكوارث أو حاالت الطوارئ المعقدة، بمتأثرة یعیشون في مناطق 

  مسؤولیة حمایة الطفلتقاسم  3.4

تطلب الخدمة العالمیة االلتزام والدعم والتعاون من جمیع المخاطر على األطفال بشكل فعال، إدارة من أجل 
لتزام وسیحملون مسؤولیة االشروط ھذه السیاسة  یلبواأن علیھم . یجب والمتعاقدینالوطنیین الموظفین والشركاء 

  .والكشوفات المفاجئة اتمراجعالعقود والمن خالل  بھا

ف أو عن طریق المكاتب في جنی تمأي عقد بموجب جمیع الموظفین  5 االتحاد اللوثري العالمي وموظفشمل ی
ة الشروط المرجعیوظائف أو الاألنشطة المبینة في وصف ب من أجل القیامالتحاد اللوثري العالمي، لالمیدانیة 

 وأ نیعارضالن أو یالعمال المؤقت وأن یاالستشاری وأ عقد عمل الذین لدیھمن یھذا الموظفیشمل . والخاصة بھم
المي االتحاد اللوثري الع لدى أي عامل فإن. وباإلضافة إلى ذلك نیعارمال وأن مرنیالمت وأن یالمتطوع وأن یالمتدرب

ً مجتمعات بشكل مباشر أو غیر مباشر مع  والمرتبط   تحت ھذا التعریف.مشمول  الالجئین أو المشردین داخلیا

  إدارة المخاطرنھج  4.4

 دارةلإلیمكن  فإنھ، علیھم لقضاء على جمیع مخاطر استغالل األطفال واالعتداءافي حین أنھ من غیر الممكن 
 المخاطر  یتم تحدید ھذهتي قد تترافق مع أنشطة المعونة. الومن المخاطر التي یتعرض لھا األطفال  التقلیلواعیة ال

لمشروع. یجب لمدة تنفیذ ا تتم إدارتھاو ةواإلقلیمی القطریةالبرامج تقییم المخاطر األولي من قبل الموظفین في  أثناء
 ً ن بأحكام وجمیع الموظفیلتزم االستجابة اإلنسانیة.  االعتبار في المخاطر التي یتعرض لھا األطفال في أخذ دائما
  االستراتیجیة.عمل ر إدارة المخاطر وإطالسیاسة الخدمة العالمیة  بیان

  ةاإلجرائیالنزاھة  5.4

  .4 - 3صفحات ال، المبادئ التوجیھیة، لبرنامج المساعدات االسترالي مقتبس من سیاسة حمایة الطفلھو كما  4
  .االتحاد اللوثري العالمي قواعد سلوككما ھو محدد في  5
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سلیمة عند اتخاذ القرارات التي تؤثر على حقوق أو مصالح الشخص. العادلة والإلجراءات استخدم الخدمة العالمیة ت
استغالل األطفال  بخصوص االلتزام بھذا المبدأ عند االستجابة لمخاوف أو مزاعم من شركائنا ومن المتوقع

  .علیھمواالعتداء 

  تنفیذال. 5
دارة إل مةالمنتظ ھاعملیات من خالل لقوانینلمجموعة ادعمھا تالبرامج التي  تمتثل ضمان أنبالخدمة العالمیة  ستقوم

طرق سیتم تنفیذ ھذه السیاسة من خالل ال. المنتظمة جمیعھا ورفع التقاریر المراقبةتنفیذ و التقییم والالمخاطر و
  : التالیة

  ھذه سیاسة الطفلب ةمرتبطة توظیف محددإجراءات  1.5

 لوائح  : ألحكام الواردة فيا بما یتوافق معمن قبل االتحاد اللوثري العالمي  التوظیفع إجراءات اتبا یتمس
ستغالل اال حولاالتحاد اللوثري العالمي موظفي لواعد السلوك وقاالتحاد اللوثري العالمي  لدى الموظفین

شؤون لاالتحاد اللوثري العالمي وسیاسات  االحتیال والفسادوالجنسي وإساءة استخدام السلطة واالعتداء 
  :ما یلي  إجراءات التوظیف وستشملوقوانین العمل الوطنیة.  الموظفین

  اء؛شركال لدى العاملینواالتحاد اللوثري العالمي موظفي ، لجمیع التأكد من صحیفة السوابق -

  ؛باألطفال تتعلقجرائم بم المتقدمین ااتھأي وقت مضى  في تمإذا لإلفصاح عما  موثقطلب  -

  الطلب؛ من قبل مقدم وقعم تاریخ السوابق الجنائیةنموذج  -

حاالت التي في ال سابقة في العمل مع األطفال (الخبرة ال ور حولتمحستي تمقدم الطلب اللأسئلة المقابلة  -
  )؛ على العمل مع األطفال ملت/ المنصب یش الوظیفةف یوصتیكون فیھا 

  موثق، مع األسئلة المتعلقة بحمایة الطفل.بیان تعھد لفظي باإلیفاء  -

  طوعیة.بصفة مدفوعة أو االتحاد اللوثري العالمي  لدىتنطبق ھذه السیاسة على جمیع العاملین  

على المدى القصیر واالستشاریین والمتطوعین الموظفین  بما في ذلك جمیع الموظفین (لتزام ا 2.5
االستغالل واالعتداء  بخصوصاالتحاد اللوثري العالمي  قواعد سلوكب)  والمتدربین والمتعاقدین

 ةیالخدمة العالم لقسمسیاسة حمایة الطفل واالحتیال والفساد، وإساءة استعمال السلطة والجنسیین 
  والتوقیع علیھا التحاد اللوثري العالميلدى ا

 أحكام ب الموظفین على علمن أن یكون جمیع لضمااالتحاد اللوثري العالمي لممثل  التامةالمسؤولیة  فھي
ي االتحاد اللوثر وأن یكونوا قد قاموا بالتوقیع على قواعد سلوك، وااللتزام بھا وسیاسة حمایة الطفل

  .العالمي

  حمایة الطفل والتدریب على الحث 3.5
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  ون الصلة، وخاصة أولئك الذین یعمل ويذلموظفي الخدمة العالمیة سیتم تنظیم التدریب على حمایة الطفل
جمیع ل التأھیل/  اإلحاطة والتعریف بالعملفي برامج ومشاریع حمایة محددة، وسیتم تضمینھا كجزء من 

قوا من أنھم تل للتأكد ةع المبادئ التوجیھیة التعریفییتوقبن وجمیع الموظف سیقوم .6الموظفین الجدد
ي )، كما وردت ف بما في ذلك حمایة الطفل ( التعریف بالعملجمیع جوانب  حولتعلیمات التوجیھات وال

  المرجعیة. القائمة التعریفیة

 مناسبة.قواعد السلوك في ملفات بلخدمة العالمیة لالبرامج القطریة  ستحتفظ  

غیر مقبول  شكل خطراً ی لعمل مع األطفال إذا كانبا شخصي المنظمة ألتسمح  الأن بتزام لاال 4.5
  ھمورفاھال على سالمة األطف

  برنامج المبرمة بین البرامج القطریة وشركائھا الفي اتفاقیات بشكل دقیق ح ھذا االلتزام یوضتسیتم
  المنفذین.

  اءشركال تقید تطبیق 5.5

  حولالسلوك  تحالف آكت، قواعد أعضاءولخدمة العالمیة لن والمنفذاألساسیون الشركاء لقد اعتمد 
 بنوداً  تضمنتاالحتیال والفساد لموظفیھا، والتي وإساءة استعمال السلطة و الجنسییناالستغالل واالعتداء 

ً قام الاألطفال. وقد بمحددة تتعلق    حمایة الطفل.محددة لسلوك بوضع قواعد  بعض أیضا

 لتحقیق في ل المعتمدةلموظفین واإلجراءات اتنفیذ العملیات التي تشمل تعلیم بالشركاء المنفذون  سیقوم
  لقانون.ا انتھاكاتمزاعم 

المحددة  العقوبات، بما في ذلك الطفل حمایةالمتعلقة بدارة الشكاوى إلموثقة إجراءات  6.5
  للمخالفات

  حاد االتفي الخدمة العالمیة لدى قسم لیة الشكاوى آلالسیاسات واإلجراءات سیتم استخدام لھذا الغرض
). " شكوى خطیرة صف بأنھا "تتي تالاألطفال استغالل /  االعتداء على بخصوص (اللوثري العالمي 

ھیة المبادئ التوجی تقدمخطوات معالجة الشكاوى. و شكوىالالشكاوى كیفیة تقدیم آلیة سیاسة تشرح 
 1.4لى إانظر  عدم التسامح (إن معلومات حول كیفیة إجراء التحقیق. الخدمة العالمیة الخاصة بلتحقیق ل

  لتحقیق.لدئ التوجیھیة ) جزء ال یتجزأ من سیاسة الشكاوى والمبا أعاله

  لسیاسة كل ثالث سنوات على األقللمراجعة  تجھیز 7.5

 توفرة أثناء الموالسیاسات الممارسات معاییر  باإلضافة إلى أفضل تنفیذالفي االعتبار تجربة ھذا أخذ سی
افقة لنظر فیھا والمومن أجل ا، وسیتم عرضھا على لجنة االتحاد اللوثري العالمي للخدمة العالمیة المراجعة

 .علیھا

  

على سالمة األطفال  الحفاظأدوات كجزء من  ھاوضعتم ، 1ة محدددریبیة أساسیة : ورشة عمل ت المرجع 6
2007.  
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حمایة الطفل محددة فيالالموظفین . مسؤولیات 6  

  :بما یلي  الخدمة العالمیة وقوم جمیع موظفسی

  أو  ھمأو دین تھمأو جنسی تھمغلأو  ھملونأو  ھمعرقالنظر عن جنسھم أو  بغضباحترام األطفال معاملة
أو قلیة البدنیة أو الع تھمصح وأاالقتصادي  ھموضع وأالعائلیة  تھمخلفی وأ السیاسیة أو غیرھا ھممعتقدات

 أفراد أسرھم آراءأو  ھمجنائیة أو آراءال تھمخلفی

  ینأو مثیر ینأو مسیئ ینأو مضایق ینغیر مناسبسلوك عدم استخدام لغة أو  ً غیر  أو ینمھین أو جنسیا
ً  ینمالئم  تجاه األطفال ثقافیا

 في أي شكل من أشكال النشاط الجنسي، بما في  من العمر سنة 18 دون األطفال وتحدیداً  ك أحدارشإ عدم
 جنسیة العمال األأو خدمات ال لقاء دفعالذلك 

  ً  القرب من األطفالبشخص بالغ آخر عند العمل  وجود، ضمان كلما كان ذلك ممكنا

 إلصابة أو في خطر جسديلفي خطر فوري  یكونوامنازلھم، ما لم  إلى بدون مرافقاألطفال  عدم دعوة 

 یھم الحصولال للضرورة القصوى، وفي ھذه الحالة یجب علإإشراف  بالم بالقرب من األطفال ونال عدم 
ً  نكاشخص بالغ آخر إذا  وجود بھم والتأكد من على إذن المشرف الخاص  ذلك ممكنا

  م أو وسائل اإلعال كامیراتال وأفیدیو الكامیرات  وأنقالة الھواتف ال وأكمبیوتر الأجھزة  جمیعاستخدام
 ةبأیمواد استغالل األطفال استخدام االجتماعیة بشكل مناسب، وعدم استغالل أو مضایقة األطفال أو 

 وسیلة

  العاطفي أو النفسي على األطفال وأ الجسديعدم استخدام العقاب 

  طفالألاذلك قوانین العمل فیما یتعلق بعمالة االمتثال لجمیع القوانین المحلیة ذات الصلة، بما في 

 ومرحلة  لعمرھم نظراً  ةمناسبالغیر غیرھا من األعمال األطفال للعمل في المنازل أو  عدم توظیف
إلصابة اطر خل تعرضھمألنشطة الترفیھیة، أو التي وللتعلیم لح تعارض مع وقتھم المتاتي ت، والھمتطور
 كبیر بشكل 

 ما بسیاسة للعدم االمتثال و علیھم ستغالل األطفال واالعتداءالعن مخاوف أو مزاعم  التبلیغ الفوري
لدى قسم الخدمة العالمیة  وىاآلیة الشك وإجراءات سیاسةإلى انظر  إلجراءات المناسبة (یتوافق مع ا

 ) التحاد اللوثري العالميل

  اطھم قبل أو أثناء ارتب حدثتالتي  للمخالفاتعن جمیع التھم واإلدانات والنتائج األخرى  الفوريالكشف
 .األطفال وسوء معاملة استغالل بالتي تتعلق والخدمة العالمیة ب

  خالل ألطفال مناوقصص صور ومناسبة عند التقاط أو استخدام ضمان معاییر محترمة  
o  ؛ومحترمة وقورةتصویر األطفال بطریقة 
o مثیرون معلى أنھ میمكن أن ینظر إلیھ بشكلألطفال عدم اتخاذ وضعیات ل  ً و أضعفاء أو  جنسیا

  ون؛منقاد
o  ؛صورالفي  مالئمأن یكون األطفال مرتدون مالبسھم بشكل ضمان  
o مجتمعھم المحلي. وضمن بیئة مالئمبشكل الحقائق  یعرضسیاق ألطفال في اصور  إدخال  
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o  دام واستخ ألخذ ه / أمرھاأمرأو ولي ھا والدیھ / أحد والدیطفل ومن ال المستنیرةالحصول على الموافقة
استخدام الصور  یة ومكانكیفوتقدیم التفاصیل لھم حول ، ھ / قصصھاوقصص ه / صورھاصور

  ؛موافقةالقبل الحصول على والقصص 
o  مماثلة من المعلم أو المشرف، إلى أقصى حد ممكن، في حالة مجموعات الحصول على موافقة

  األطفال؛
o لتقاط االصور الشخصیة قبل  لنسخالمحلیة قیود اللظروف أو ل ي من أجل االستجابةسعالتقییم وال

  لطفل؛اأو تصویر  الصور
o لنص ا توصیفأو  المتحولةبیانات ات أو الالملف عناوینفي  التعریفیة كشف عن المعلوماتعدم ال

ً اعند إرسال صور أو قصص    أي شكل من األشكال؛الصور بنشر أو  لكترونیا
o  جمیع الصور التي تعتبر غیر أن یتم إتالف وضمان  ةمئمالمن أجل أن تكون فحص جمیع الصور

  .مالئمة

 تواصلالوسائل  أو الھاتف وألكتروني بما في ذلك عن طریق البرید اال ع مع أو التواصل مع (اجتمعدم اال 
قسم  خارج ما ھو مطلوب منھم لعملھم معقسم الخدمة العالمیة  عملأي طفل مرتبطة ب) ، الخ االجتماعي

 الخدمة العالمیة.

  تعرض ی ھأنب ونیفھم - بحسب اللزومسواء مباشرة أو عن طریق اإلحالة  -السعي لمساعدة أي طفل
  أو اإلھمال. عتداءلال
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