بيان التزام  CECVبسالمة الطفل

ثقافة آمنة وراعية لجميع األطفال والشباب في المدارس الكاثوليكية

يهدف هذا البيان إلى توفير بؤرة مركزية لسالمة الطفل 1في التعليم الكاثوليكي في فيكتوريا ،والذي يتمحور حول
فهم موحد لاللتزامات األخالقية الحتمية والشاملة والتي تدعم سعينا للتحسين والتغيير الثقافي.

تسعى المدرسة الكاثوليكية أن تكون مدرسة لإلنسان وباإلنسان.
"إن شخص كل إنسان ،في احتياجاته المادية والروحية ،هو في صلب تعاليم المسيح :ولهذا ،فإن تطوير اإلنسان لألفضل هو هدف
المدرسة الكاثوليكية".
(مجمع التعليم الكاثوليكي  ،1977الفقرة )9

تعتبر لجنة التعليم الكاثوليكي في فيكتوريا المحدودة  ،(CECV) ،Catholic Education Commission of Victoria Ltdرعاية األطفال
والشباب وسالمتهم ورفاهتهم المسئولية المركزية واألساسية للتعليم الكاثوليكي .وينبع هذا االلتزام من تعاليم ورسالة يسوع المسيح ويتأصل فيها ،مع
الحب والعدالة وحرمة كل إنسان في قلب اإلنجيل.
إن  CECVلديها توقع عالمي لحماية األطفال .وتلتزم بحزم بضمان أن يقوم جميع العاملين في مجال التعليم الكاثوليكي بوالية فيكتوريا بتعزيز
الكرامة المتأصلة لألطفال والشباب ،وحقهم في االحترام والرعاية في بيئة مدرسية آمنة .وهذا هو الحال بشكل خاص لمعظم األطفال األكثر ضعفا،
بما في ذلك أطفال السكان األصليين وسكان جزر مضيق توريس ،واألطفال من الخلفيات المتنوعة ثقافيا و/أو لغويا ،واألطفال ذوي اإلعاقة.
لدى المدارس الكاثوليكية مسئولية أخالقية وقانونية وأخرى تنبع من رسالتها لخلق مناخ مدرسي راعي يتم فيه احترام األطفال والشباب ،وسماع
أصواتهم ،وحيث يكونوا آمنين ويشعرون بذلك األمان .وحيثما تثار مزاعم انتهاكات األطفال والشباب ،فستتخذ المدارس الكاثوليكية إجراءات
فورية إلحالة تلك المزاعم والتحقيق فيها بشكل مناسب .وبينما يختلف سياق وواقع كل مدرسة كاثوليكية ،إال أن القضايا األساسية لفهم الممارسات
الفعالة في سالمة الطفل وتحديد األضرار التي تهدد الطفل واالستجابة لها تبقى واحدة .يجب أن تسعى جميع المدارس نحو التحسين المستمر
والمستجيب للتفكير واألدلة والممارسة الناشئة ،وذلك للقضاء على إمكانية وقوع اإلساءة في المقام األول.
إن خلق بيئات مدرسية آمنة للطفل هي عملية ديناميكية تنطوي على مشاركة فعالة ومسؤولية من قبل المدارس واألسر والمجتمعات المحلية.
وتعرف بالتعاون واليقظة والنهج االستباقي عبر السياسات واإلجراءات والمناهج والممارسات.
كل شخص يعمل في التعليم الكاثوليكي لديه مسؤولية لفهم الدور الهام والمحدد الذي يقوم/تقوم به فرديا وجماعيا لضمان أن تكون رفاهة وسالمة
األطفال والشباب في طليعة كل قرار يأخذونه.

 1كما تحددها جريدة حكومة والية فيكتوريا الخاصة ،العدد  ،) 2016( 2تشير عبارة "األطفال والشباب" في هذه الوثيقة إلى هؤالء األط فال والشباب المسجلين كطالب في المدارس الكاثوليكية في
فيكتوريا.

تلتزم  CECVبتوفير ثقافة آمنة وراعية لجميع األطفال والشباب في المدارس الكاثوليكية
بوالية فيكتوريا من خالل:

1

الدفاع عن أهمية سالمة ورفاهية األطفال والشباب

إن استمرار سالمة ورفاهية األطفال والشباب هي نقطة التركيز األساسية للرعاية وصنع القرار ،في جميع األوقات ،مع إعطاء اهتمام خاص للسالمة
الثقافية ألطفال السكان األصليين وسكان جزر مضيق توريس واألطفال من الخلفيات الثقافية و/أو اللغوية المتنوعة ،باإلضافة إلى األطفال من ذوي
اإلعاقة.
و ستعمل المدارس بنشاط وبشكل مستمر على تطوير جميع السياسات والعمليات والممارسات ومراجعتها من أجل إيجاد ثقافة آمنة وراعية ،اعتمادا على
أسلوب التفكير واألدلة الناشئة.

2

تمكين األسر واألطفال والشباب والموظفين لكي يكون لهم صوت ولكي يعبروا عن
مخاوفهم.
تضمن المدارس ،بالمشاركة مع األسر ،اهتمام األطفال والشباب ومشاركتهم بنشاط في عمليات اتخاذ القرار ،السيما تلك القرارات التي يكون لها
تأثير على سالمتهم.

وهذا يعني التعامل بجدية مع آراء الموظفين واألطفال والشباب واألسر ،ومعالجة همومهم بشكل عادل وفي الوقت المناسب .كما يتم أيضا إعطاء األطفال
والشباب المهارات والمعارف الالزمة لفهم سالمتهم ورفاهيتهم الشخصية والمحافظة عليهما.

3

تطبيق إدارة مخاطر وممارسات توظيف صارمة.

تقوم المدارس بتحديد المخاطر على سالمة الطفل وتقييمها بانتظام وباستمرار ،كما تقوم (حيثما أمكن ذلك) بالقضاء على جميع المصادر المحتملة للضرر أو الحد
منها .وتكون اإلدارة الفعالة للمخاطر جزء ال يتجزأ من الحياة المدرسية ،وذلك من خالل السياسات واإلجراءات والممارسات الفعالة والشفافة والمفهومة جيدا.
تقوم المدارس بتعيين الموظفين ذوي الكفاءات العالية والمهنية والذين تم تأسيسهم ويشعرون بالتحدي للحفاظ على سالمة جميع الطالب.سنستمر بااللتزام بتعيين
موظفين ذات جودة عالية من خالل عمليات وممارسات التعيين والمراجعة الدقيقة والصارمة.
هذا ويحتفظ التعليم الكاثوليكي باإلطالع على التشريعات الحالية ،ويلبي مسئولياته التشريعية لحماية سالمة ورفاهية األطفال والشباب من خالل رعايتهم ،بما
في ذلك معايير سالمة الطفل لوالية فيكتوريا (حكومة فيكتوريا  ،)2016واإلبالغ اإلجباري ،واإلعداد ،ومتط لبات اإلخفاق في الكشف واإلخفاق في الحماية.
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