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تريد الكنيسة الكاثوليكية توفيرأماكن لسكن البنات والصبية والفتيات الشابات والشباب من الذكوريمكن لهم
فيها تنمية شخصياتهم وقدراتهم ومواهبهم .هذه األماكن ستكون محمية وآمنة يشعر فيها الفتيات الشابات
والشباب بالقبول واإلحترام واألمان .يحتاج ويجد األطفال والشباب القدوة الحسنة التى تكن لهم اإلحترام
كشخصيات مستقلة بذاتها وتوفر لهم الدعم والمساندة وتكون جديرة بثقتهم .تقع مسؤلية حماية وتأمين
هؤالء البنات والصبية والشباب والشابات على عاتق العامالت والعاملين التطوعين ،والرسمين المعينين
بشكل ثابت ،والعاملين اإلضافيين في قطاع الخدمات الكنائسية في مجال رعاية األطفال والشباب .يلتزم
هؤالء بالتعامل الواضح والشفاف مع األفراد المقيمين في هذه األماكن السكنية المتمتعين بالحماية فيها
وبطرح وعرض جميع التعديات التي تم إرتكابها من قبل زميالتهم وزمالئهم أو من قبل البنات والصبية
أو الفتيات والشباب المؤتمن عليهم بشكل مالئم ،أي بدون مبالغة.
يتم التأكيد على ذلك من خالل التوقيع على هذا اإلقرار.
أتعهد أن أفعل كل ما في وسعي وأبذل قصارى جهدي حتى ال يتمكن أي شخص من التعدى عليهم باألذى
النفسي ،والجسدي أو من العدوان الجنسي عليهم.
 .1أقوم بدعم البنات والصبية ،والفتيات والشباب في مراحل إكتمال نموهم لتشكيل شخصيات مسئولة
قادرة على التكيف في المجتمع وإحترام قيمه ومعتقداته وااللتزام بها ،وأساندهم في الدفاع الفعال
عن حقهم الشرعي والقانوني في السالمة النفسية والجسدية ،وكذلك حقهم في الحصول على الدعم
والمساعدة.
 .2يعتمد عملي مع هؤالء المؤتمن عليهم من البنات والصبية والفتيات والشباب على اإلحترام والثقة.
فأحترم أنا حقوقهم وكرامتهم.
 .3أنا على وعي تام وإدراك كامل بالمسئولية في التعامل بحيادية واإلحتفاظ بالمساحة المناسبة في
التعامل .فأحترم أنا الخصوصية والحدود الشخصية في الحياء لكل األفراد المؤتمن عليهم من
البنات والصبية ،والفتيات والشباب وكذلك اإللتزام بحدودي أنا الشخصية.
 .4أعمل جاهداً لإللمام والمعرفة بجميع أشكال اإلنتهاكات الحدودية التي تحدث وإتخاذ اإلجرات
الالزمة والضرورية المناسبة لحماية هؤالء الشباب .أقوم باتخاذ موقف ضد التصرفات المبنية
على أساس التفرقة والتمييز ،واالعتداءات على أساس الجنس أو النوع ،سواء كانت هذه
اإلعتداءات لفظية أو فعلية .في حالة قيام أحد األشخاص العاملين في قطاع الخدمة المباشرة مع
األطفال والشباب بإقتراف أية تصرفات عدوانية بالتعدي الجسدي أو باالعتداء الجنسي ،أقوم أنا
بالدفاع عن البنات والصبية ،والفتيات والشباب .كما أتدخل أيضا إذا ما تعدى األفراد المؤتمن
عليهم بهذا الشكل على أحد آخر .أنا أستمع إليهم في حالة رغبتهم في توضيح و شرح األمر لي
بأنهم قد تعرضوا ألية تعديات أو اعتداءات نفسية ،جنسية وجسدية .أنا على وعي تام بأن التعديات
واالعتداءات النفسية ،والجنسية ،و الجسدية ال تحدث فقط من الذكور ولكن أيضا من النساء،
كذلك أنه ال تكون النساء دائما هي الضحايا أو المجني عليها بل كثيرا ما يكون المجني عليهم من
الرجال.

 .5أنا على علم ودراية بطريقة وإجراءات العمل وبالتالي المسئول المباشر لي في األسقفية ،االتحاد
أو الجمعية ،أو الجهة المسئولة عني .أنا أعرف أين أحصل على اإلستشارة والنصيحة أو عند
الضرورة على المساعدة والدعم في توضيح أمرما وسأستفيد من هذه اإلمكانية وأستعين بها.
لمعرفة طريقة وإجراءات العمل ،والمسئول المباشر والمسئولة المباشرة وغيرهم يرجى زيارة
موقعنا على اإلنترنت على الموقع التاليwww.praevention.bistumlimburg.de :
 .6أنا على وعي وإدراك بوضعي الخاص كقيادي محل ثقة األفراد المؤتمن عليهم من البنات
والصبية ،والفتيات والشباب وأتصرف بشكل مفهوم وبصدق .وال أستغل تبعيتهم لي.
 .7أنا مدرك تما ًما بأن أي تصرف جنسي مع أي فرد من األفراد المقيمين المتمتعين بالحماية قد
يعاقب عليه إذا إقتضى األمر بعقوبات تأديبية أوعقوبات قضائية.
 .8لقد استلمت المعلومات واإلرشادات الخاصة بمسائل حماية األطفال والشباب مع مراعاة توجيهات
وقواعد نظام أسقفيتي الخاص بالوقاية من االنتهاك الجنسي لألطفال والقصر ولقد قرأت هذه
اإلرشادات بعناية فائقة وأعلم أنه يمكنني دو ًما االضطالع على التدريب المهني والدورات
التدريبية الخاصة بمسائل اإلجراءات الوقائية من االنتهاكات الجنسية على موقع األسقفية التالي:
.www.praevention.bistumlimburg.de
اإلرشادات والمعلومات حول إقرار التعهد الذاتي باإللتزام يمكن الحصول عليها على الموقع التالي في النقطة
الخاصة بالتعليمات والقراراتwww.praevention.bistumlimburg.de / Bestimmungen :

 .9أقر بأنني لم يصدر ضدي أية أحكام سارية التنفيذ لها عالقة وإرتباط بالعنف الجنسي وحتى اآلن
لم تجرى ضدي أية تحقيقات .في حالة ما إذا وجدت تحقيقات ضدي في هذا السياق ألتزم أنا وأقر
بتبليغ ذلك لمديري المباشر في العمل أو إلى الشخص المسئول الذي قام بتكليفي بالعمل التطوعي
على الفور .يتحقق إلتزامي ومسئوليتي بالتبليغ عن التحقيقات الجارية ضدي إلى الجهة المسئولة
التي تم تحديدها طبقًا لرقم  3من اللوائح التنفيذية لقاعدة الوقاية ،وذلك إلجراء اختبارات شهادة
حسن سير وسلوك شاملة والتحقق منها.
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