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 Working))باإلضافة إلى فحص العمل مع األطفال  مهمة  ( تقديم معلومات  Police Record Checkيمكن من خالل فحص الصحيفة الجنائية )

with Children Check)    الشخص للعمل و/أو التطوع في مجال رعاية األطفال والشباب. ويعد تقييم معلومات  لياقة  التي يمكن استخدامها لتقييم

إستراتيجية   الجنائي  يتم  مهمة  السجل  المخاطر  االمؤسسة  قيام  لضمان عدم  وضعها  إلدارة  قد  بتعريض  والشباب عن عمد لشخص  يُشكل ألطفال 

 . خطًرا عليهم

نات اإلدانة الجنائية، إلى التقليل من نسبة حدوث الجرائم. وقد يستمر مرتكبو الجرائم الجنسية ضد  تميل سجالت التاريخ الجنائي، التي تستند إلى بيا

يبلغون   ال  أو  عليهم  االعتداء  عن  يفصحون  ال  والبالغين  والشباب  األطفال  معظم  إن  حيث  عليهم،  القبض  بدون  االعتداء  في  السلطات  األطفال 

( األوسع نطاقًا لحماية CAMات سجل الصحيفة الجنائية جزًءا من نهج مطرانية ملبورن الكاثوليكية )االعتداء عليهم. ولهذا السبب، تشكل فحوصب

 األطفال والشباب. 

ية ومن المهم مالحظة أن السجل الجنائي ال يؤدي إلى استبعاد الشخص من العمل أو التطوع في المطرانية بشكل تلقائي ويعد فقط جزًءا من عمل

 التقييم. 

 سالمة الطفل، تعد معلومات التاريخ الجنائي مفيدة في تقييم ما إذا كان الشخص: منظور من 

 والشباب )واآلخرين(على األطفال خطًرا يُشّكل قد  •

 غير مالئم لتنفيذ المتطلبات األصيلة لدور ما.  •

أن  إنه   التمييزية  التصرفات  قبيل  من  ما  ليس  الشخص  يكون شخص  كان  إذا  معين  لدور  مالئم  أو  غير  األصيلة  المتطلبات  أداء  قادر على  غير 

 األساسية لدور ما. 

 مثال

تدرس مجموعة أبرشية توظيف سائق حافلة لنقل الشباب من مدارس ثانوية قريبة إلى مركز مجتمعي لتقديم وجبات إلى المشردين. باإلضافة إلى 

و المقابلة،  الساريةWorking with Children Checkعملية  القيادة  األبرشية    ، ورخصة  فيكتوريا، سترغب مجموعة  والية  من  في والصالحة 

 التأكد من أن الشخص المختار لهذا المنصب قادر على أداء مهام دوره بطريقة آمنة.

تقييم   المرشحين. وخالل  لتقييم مالئمة  المتطوعين  لدعم مجموعة  وذات صلة  إضافية  معلومات  تقدم  أن  الجنائي  التاريخ  لمعلومات  مالئمة يمكن 

مراجعة  وعند  المجتمعي.  المركز  إلى  بأمان"  الشباب  "قيادة  يقدر على  أن  األرجح  المرشح  تحديد  إلى  المتطوعين  المرشحين، ستحتاج مجموعة 

 المرشحين، فإن معلومات التاريخ الجنائي بشأن مخالفات القيادة قد تساعد مجموعة األبرشية على تحديد المرشح المناسب. 

 راء فحص سجل الصحيفة الجنائية؟من المطالب بإج

 إجراء فحص سجل الصحيفة الجنائية.  CAMجميع رجال الدين والموظفين في  يُشترط على 

إال أنه ال  ، (WWCC)جميع المتطوعين في أبرشيات ووكاالت وكيانات المطرانية إجراء فحص العمل مع األطفال  على الرغم من أنه يُشترط على  

فحوصات سجل الصحيفة الجنائية للمتقدمين أو المتطوعين في يُشترط إجراء  جميع المتطوعين إجراء فحص سجل الصحيفة الجنائية.    يُشترط على

 والشباب داخل أبرشيات ووكاالت وكيانات المطرانية.على األطفال  خطًرا كبيًرا  تُعتبر أدوار و/أو أنشطة محددة 

)يُشترط على   الحماية  تطوعي Safeguarding Committeesلجان  دور  لكل  األصيلة  المتطلبات  في  النظر  والكيانات  والوكاالت  لألبرشيات   )

 ألدوار و/أو أنشطة محددة سينفذها المتطوعون.شرًطا وتقييم المخاطر المحتملة لألطفال والشباب لتحديد ما إذا كان فحص سجل الصحيفة الجنائية 
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 التطوعية التي تتطلب فحص سجل الصحيفة الجنائية: تشمل بعض أمثلة األنشطة داخل األدوار  

 القيادة  •

 الزيارة المنزلية •

 دور المسنين(و  المستشفياتو زيارة مرافق الرعاية الخاصة )مثل المالجئ •

 زيارات وكاالت الدعم المجتمعي )مثل مراكز دعم ذوي االحتياجات الخاصة( •

 الواليات أو خارج البالد( اإلقامات الليلية )مثل المعسكرات أو الرحالت بين  •

العنوانو  السجالت و/أو اإلدارة المالية التي يمكن الوصول من خاللها إلى معلومات شخصية بشأن األسر واألطفال والشباب )مثل االسم •

 الظروف العائلية(. و  تاريخ الميالدو

من  Safeguarding Committeesتوصى   المشورة  بطلب  والكيانات  والوكاالت  المهنية    لألبرشيات  المعايير   Professional)وحدة 

Standards Unit)  .إذا كانت بحاجة ألي مساعدة لتحديد الحاجة لفحص سجل الصحيفة الجنائية ألدوار تطوعية محددة 

 ؟ فحص سجل الصحيفة الجنائيةُيشترط الحصول على متى 

 سنوات.   3وكل  في البدايةفحص سجل الصحيفة الجنائية يُشترط الحصول على 

الشخص إكمال نموذج إعالن التاريخ يُشترط على  بعد،  قد تم الحصول عليه  فحص سجل الصحيفة الجنائية  عندما ال يكون  خالل الفترة االنتقالية،  

 (.Criminal History Statutory Declarationالجنائي القانوني )

 إلفصاح عن معلومات التاريخ الجنائي ذات الصلة االلتزام الدائم با

األشخاص الخاضعين لفحص سجل الصحيفة الجنائية يُشترط على  باإلضافة إلى ذلك، خالل فترة التدخل قبل فحص سجل الصحيفة الجنائية التالي،  

 إليها بشكل معقول على أنها: "صاحب العمل" إذا كانوا متهمين أو مدانين بأي جريمة قانونية قد أو ربما ينظر  إبالغ 

 ذات صلة بمنصبهم  •

 ذات صلة بالمتطلبات األصيلة بمنصبهم  •

 تمثل خطًرا لألطفال والشباب.  •

 (.Code of Conductمطلب اإلفصاح عن أي تهم وإدانات ذات صلة إلى صاحب العمل مضّمن في مدونة السلوك ) •

 عملية مراجعة معلومات التاريخ الجنائي 

 ميع معلومات سجل التاريخ الجنائي مثل المخرجات القابلة للنشر، بسرية تامة.سيتم التعامل مع ج

 في حالة تم الكشف عن تاريخ جرائم جنائية خالل هذه العملية، سيتم إرسال هذه المسألة إلى: 

 األطفال والشباب واآلخرينوحدة المعايير المهنية والموارد البشرية لتقييم اإلدانات والتهم التي قد تمثل خطًرا على   •

 النائب األسقفي العام ووحدة المعايير المهنية بالنسبة لرجال الدين.  •

 سيستند تقييم معلومات التاريخ الجنائي إلى المبادئ التالية: 

 صلة الجريمة )الجرائم( بمتطلبات الدور  •

 . CAMة أو الكيان التابع لـ طبيعة الجريمة )الجرائم( وعالقتها بالدور المحدد وقيم األبرشية أو الوكال •
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 الدور وعالقته باألطفال والشباب واألشخاص الضعفاء  •

 المخاطر المحتملة على األطفال والشباب والبالغين الضعفاء  •

 الوقت المنقضي منذ أحدث جريمة •

إلى نمط سلوكي( نطاق التاريخ الجنائي )مثل ما إذا كان هناك دليل على تاريخ جنائي ممتد يشير  •

 عدد مرات حدوث الجرائم )لمعرفة نمط سلوكي على سبيل المثال(  •

 شخص بالغ أو حدث من ما إذا كانت الجريمة )الجرائم( ارتكبت  •

 شدة العقوبة المفروضة •

 ما إذا كانت المخالفة ال تزال جريمة أو تم إلغاء تجريمها.  •

 شخصية الشخص منذ ارتكاب الجريمة )الجرائم(  •

 فية أخرى قد تكون ذات صلة بالدراسة. عوامل تخفي •

الصحيفة إبالغ  سيتم   التي تم اإلفصاح عنها من خالل عملية فحص سجل  بالمخاوف والمعلومات  أو المتطوعين كتابيًا  الموظفين  أو  الدين  رجال 

 أي مخرجات قابلة للنشر. تفنيد  الجنائية وسيتم تزويدهم بفرصة تقديم معلومات إضافية أو 

 عملية تقييم مخاطر لتحديد:  CAMستجري 

 ما إذا كان الشخص قادًرا على تلبية المتطلبات األصيلة للدور  •

 الخطر المحتمل الموجه لألطفال والشباب  •

 ما إذا كان يمكن تعيين الشخص أو استمراره في منصبه.  •

 غير قادر على االستمرار في دوره.  سيتم إعالم الشخص كتابيًا بمخرجات تقييم المخاطر وسيتم تزويده بالدعم إذا كان

 المتطلبات لألشخاص الذين أقاموا بالخارج سابقًا 

شهًرا أو أكثر خالل الخمس سنوات الماضية بالحصول على تاريخ سجل جنائي من جميع   12يُطالب األشخاص الذين أقاموا خارج أستراليا لمدة  

 شهًرا أو أكثر.  12الدول المواطنة ومن كل دولة عاش فيها المتقدم لمدة 

 : ينطبق هذا الشرط على 

 الموظفين •

 المتقدمين للوظائف  •

 انظر متطلبات فحص سجل التاريخ الجنائي للمتطوعين -أدوار تطوعية محددة  •

 الكهنة المهاجرين •

 الكهنة  •

 الطلبة الالهوتيين الذين درسوا خارج البالد  •

 رجال الدين الزائرين. •

الخارجية   الحصول على فحص سجل جنائي محدد من دولة محددة، فوفقًا لمشورة وزارة  إمكانية   Department of Foreign)في حالة عدم 

Affairs) من الضروري الحصول على إعالن قانوني يوضح الجهود المبذولة للحصول على فحص من الشرطة ، 
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 ( National Police Record Check Policyسياسة فحص سجالت الشرطة المحلية )بمستندات ذات صلة 

 و إدانات تم قضاؤها ذات صلة بجرائم خطيرة جنسية أو ترتبط بالعنف أو المخدرات. األجنبية وإفصاًحا عن أي تهم أ

 مسؤوليات األبرشية والوكالة والكيان فيما يتصل بفحوصات السجل الجنائي الوطني 

لكافة   الشرطة األصلية واالحتفاظ بسجل  المطرانية النظر في مستندات سجل  الجنائية يجب على أبرشيات ووكاالت وكيانات  فحوصات السجالت 

راء الوطنية بما يشمل اسم الشخص وتاريخ ميالده ومنصبه والرقم المرجعي لشهادة الشرطة الخاص به، وتاريخ اإلصدار وتاريخ التجديد لضمان إج

 سنوات.  3الفحوصات لجميع األدوار ذات الصلة كل 

: يوليو  1اإلصدار 

2019 Professional 

Standards Unit

psu@cam.org.au

 . تلتزم المطرانية بسالمة وعافية وكرامة جميع األطفال والشباب والبالغين الضعفاء

ورقة معلومات 

  )Criminal History Record Check ( فحص سجل التاريخ الجنائي
)فحص الصحيفة  الجنائية( 

mailto:psu@cam.org.au



