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Child Protection Policy (CPP) 

The Renewal in the Holy Spirit Association  

 

I. Introduction 

A. Relationships between adults and youth are a foundation of Christian ministry and are central to the 
life of the Renewal in the Holy Spirit Association. This Child Protection Policy is not meant to 
undermine the strength and importance of loving personal contact. Rather, we hope to help child 
and youth workers strengthen Christian Renewal in the Holy Spirit and demonstrate their love and 
compassion for children and youth through sincere, genuine, and safe relationships. 

B. This Child Protection Policy document has been adopted by the Renewal in the Holy Spirit 
Association to ensure that children and youth experience relationships in ministry as charitable, with 
no intention to do harm or allow harm to occur. 

C. The Renewal in the Holy staff and volunteers who will be working with minors are asked to carefully 
consider each standard in the CPP and agree to follow these standards before they begin serving 
children and youth. These standards require staff and volunteers working with minors to: 

1. Exhibit Christian ethical standards and personal integrity.  

2. Conduct themselves in a manner that is consistent with policies and procedures for youth 
workers in the Sword of the Spirit. 

3. Not take advantage of a pastoral, supervisory and/or authoritative relationship for their own 
benefit. 

4. Not abuse or neglect a minor. 

5. Share concerns about suspicious or inappropriate behavior with their supervisor. 

6. Adhere to the laws of Lebanon regarding the reporting of suspected abuse of a minor. 

7. Accept personal responsibility for the protection of minors from all forms of abuse. 

D. The Renewal in the Holy Spirit staff and volunteers working with minors are required to read and 
sign our code of conduct agreement and to abide by the standards stated in the CPP. 

 

II. Purpose 

A. Protecting the emotional, physical, and spiritual development and safety of children is an overriding 
priority for our life and mission in the Sword of the Spirit and in the Renewal in the Holy Spirit 
Association. Our programs will follow the laws and meet the legal requirements of Lebanon.  To do 
so the Renewal in the Holy Spirit Association has reviewed, adapted, and intentionally applied this 
document to our own situation.  

B. In all these matters, our primary concern is for the well-being of our children and youth and to 
ensure that justice is done.  

III. Scope 

A. This document covers people who work with children and youth in our Renewal in the Holy Spirit 
activities and programs. It applies to our work with children of families in the Renewal in the Holy 
Spirit as well as children of non-members who participate in the Renewal in the Holy Spirit programs 
or events.  

B. This document employs different policies and approaches to different ages of children and youth. 

C. The approach to safeguarding children and youth during Sword of the Spirit regional youth programs 
is governed by the Kairos Child Protection Policy. Parents are encouraged to review those policies if 
their children participate in regional programs.  
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IV. General Definitions 

This document employs the following definitions: 

A. Minor/Minors: anyone under the age of 18 

1. Child/children: a minor under the age of 14 

2. Youth: a minor aged 14 to 18 

3. Adults: those over the age of 18 

B. Child and Youth Workers: the people (members and non-members, adults and minors, paid and 
volunteer) who work with children in the Renewal in the Holy Spirit programs, services, and 
outreach. 

1. Child Workers are those who work with children under the age of 14. 

2. Youth Workers are those who work with youth age 14 and older. 

C. Mandated reporting: See Lebanese law 422/2002 

D. Safe environment training: The training provided by the Renewal in the Holy Spirit that incorporates 
best practices for the prevention of abuse of children or youth by staff, volunteers, and others who 
interact with children in the Renewal in the Holy Spirit programs.  

E. Youth Program Coordinator or Program Director: The person designated by the Renewal in the Holy 
Spirit to oversee a children’s program or youth ministry.  

V. Neglect and Abuse Definitions 

The definitions below provide some indicators of abuse.  However, this should not be seen as an 
exhaustive list or as a check list. 

A. Neglect: harm or threatened harm to a minor’s health or welfare that occurs through: 

1. Negligent treatment, including the failure to provide adequate food, clothing, shelter, or 
medical care. 

2. Placing a minor’s health or welfare at unreasonable risk, or the failure to intervene to eliminate 
a known risk when the responsible adult is able to do so.  

B. Abuse: harm or threatened harm to a minor’s health or welfare that occurs through non-accidental 
physical or mental injury, sexual abuse, sexual exploitation, or maltreatment.  

C. Sexual abuse: Engaging in sexual contact or sexual activity with a minor.  

D. Sexual exploitation: Allowing, permitting, or encouraging a minor to engage in prostitution, or 
allowing, permitting, encouraging, or engaging in the photographing, filming, or depicting of a minor 
engaged in a sexual act. 

VI. GUIDELINES 

Protection of Minors from Abuse & Neglect 

A. The abuse or neglect of minors is contrary to the teachings of Jesus Christ, of our life together in the 
Sword of the Spirit, and is prohibited under the laws of man and God. Child/youth workers have a 
moral responsibility to protect children and youth in their care from abuse and neglect. To protect 
the integrity of the programs, child/youth workers should avoid even the appearance of impropriety 
or of putting a child at risk of harm.   

B. While performing their duties in the Renewal in the Holy Spirit child and youth programs, 
child/youth workers shall refrain from: 

1. Using, possessing, or being under the influence of alcohol or illegal/recreational drugs   

2. Using foul language in the presence of minors  

3. Speaking to minors in a way that could be construed by a reasonable observer to be harsh, 
threatening, intimidating, shaming, derogatory, demeaning, or humiliating.   
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4. Hazing or bullying    

5. Use of corporal punishment     

6. Engaging in sexually-oriented joking or conversations with minors unless the conversations are 
part of a legitimate lesson and discussion for teenagers regarding human sexuality issues. 

• On such occasions, the lessons will convey to minors Biblical, historically Christian, and 
Sword of the Spirit teachings on these topics.  

• If youth have questions that go beyond the aims of the presentation, they should be 
referred to their parents or legal guardians. 

7. Being nude in the presence of minors. 

8. Possessing sexually oriented or morally inappropriate materials (magazines, cards, videos, films, 
clothing, computer-generated images, etc…). 

9. Becoming inappropriately involved, or spending a greater amount of time than necessary and 
appropriate for the service, alone with any one minor, including via social media. 

10. Giving special gifts to a minor.  

● Secret gifts and relationships are never permitted, and child / youth workers should notify 
their supervisor or Program Director of a minor’s attempt to give a secret gift or initiate a 
secret relationship. 

11. Establishing a one-on-one counseling relationship with a minor (see below for examples of 
acceptable one-on-one mentoring relationships with youth) 

● Children with significant problems suggesting a need for professional counseling should be 
referred to their parents or legal guardian.  

● Child/youth worker’s supervisor should be alerted to significant concerns about a child. 

C. Minors can be encouraged and supported but not forced to participate in the Renewal in the Holy 
Spirit programs and events. 

D. Child/youth workers should immediately bring to the attention of the on-site supervisor 
uncontrollable, dangerous, or seriously disruptive behavior of a minor that requires removal from 
the activity or program. Parents or legal guardians shall be notified of actions taken. 

E. At the close of events and activities, child/youth workers shall release minors only to their parents, 
legal guardians, or to persons designated by parents or legal guardians. If uncertain of the propriety 
of releasing a minor to an individual, child/youth workers will consult with their supervisor before 
releasing the minor. 

F. Child/youth workers should be aware of their own and other’s vulnerability when alone with a 
minor.  

1. In the normal conduct of our programs, a team approach is used to manage activities and other 
contacts with minors.  

2. Normally, we employ a two-adult rule: a minimum of two adults supervising activities or 
program involving minors. This is especially important for oversight of activities held in private 
homes, in vehicles, closed classrooms, or other private settings.  

G. Minors working as program staff should not normally teach or provide care for younger minors 
without adult supervision.  

1. Minor staff of suitable age and maturity may provide unsupervised care for short periods of 
time, provided adult staff are aware of this arrangement and are able to quickly assist if 
necessary.  

2. Teen staff may supervise groups of children without the immediate presence of an adult, as long 
as the whereabouts of the supervising adults are known within the premises/facility and adult 
assistance is readily available onsite. 

H. Children under age twelve shall not be left unattended.  
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I. Teen participants and staff need to have immediate access to adult staff in the event of an 
emergency.   

J. Supervisors/directors/coordinators of Youth programs and events shall have a plan to minimize risks 
during extended times (more than thirty minutes) when minors may have less supervision: e.g., 
recreation periods, near bedtime, and after meals.   

Physical Contact with Children and Youth 

A. Child/youth workers are prohibited from using corporal punishment for behavior management of 
minors. This prohibition includes spanking, slapping, pinching, hitting, pushing, shaking or other 
physical violence as retaliation or correction for inappropriate behavior by minors.  

1. On occasion, it may be necessary to physically intervene to prevent a minor from injuring 
himself/herself or someone else. Under these circumstances, child/youth workers should use 
the least amount of force reasonably necessary to de-escalate the risk and restore order.  

2. Corporal punishment is prohibited even if a parent or legal guardian has given permission for it 
to be used with their child.     

3. Parents serving in a Renewal in the Holy Spirit child or youth program or activity, when dealing 
with their own children in that setting, shall adhere to the corporal punishment policies outlined 
above.  

4.   This heading does not include normally acceptable physical contact while participating in sports 
and other outdoor activities during camps and other youth events.  This is acceptable and in 
many cases even encouraged as a healthy part of this type of activity. 

B. Appropriate affection from adults is important for a child’s development. Appropriate affection 
between minor participants and child/youth workers is necessary for the success of the Renewal in 
the Holy Spirit child and youth programs. It constitutes a positive part of the Renewal in the Holy 
Spirit life and youth ministry. Child/youth workers, however, should always be aware that physical 
contact with minors can be misconstrued and should occur:  

1. Only in public, never in private. 

2. Only when physical contact is appropriate. 

3. Only when nonsexual: that is when an outside person exercising reasonable judgment would 
perceive it as nonsexual.  

4. Remember the acronym PAN: Public, Appropriate, Non-Sexual  

C. The following forms of affection are considered appropriate for the Renewal in the Holy Spirit child 
and youth programs:  

• Brief hugs 

• Kissing on the cheeks  

• Pats on the shoulder or back 

• Hand-shakes 

• High-fives, fist bumps, and hand slapping 

• Verbal praise 

• Touching hands, faces, shoulders and arms  

• Arms around shoulders 

• Holding hands while walking with small children 

• Sitting beside young children 

• Kneeling or bending down for hugs with small children 
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• Briefly holding hands during prayer in a group setting 

• Piggyback rides to children under the age of 10 

• Holding children under the age of six on the lap  

D. Physical affection can be used by adults to initiate inappropriate contact with minors. To maintain 
the safest possible environment for children, the following forms of affection are not to be used in 
the Renewal in the Holy Spirit child and youth programs:  

• Inappropriate or lengthy embraces 

• Kisses on the mouth 

• Touching buttocks, chests or genital areas 

• Showing affection in isolated areas such as bedrooms, closets, staff-only areas or other private 
rooms 

• Being in bed with a minor 

• Inter-sex Wrestling  

• Tickling  

• Massage given by minor to adult 

• Massage given by adult to minor 

• Any form of unwanted affection 

• Compliments that relate to physique or body development 

One-on-One Care of Children and Youth 

A. As mentioned earlier, in the normal conduct of a Renewal in the Holy Spirit program, child/youth 
workers should provide care for minors based upon a “two-adult” rule. Adult staff members will also 
adhere to this rule in their interactions with minor staff members.   

B. The following exceptions to the “two-adult” rule may apply: 

1. Personal one-on-one spiritual mentoring for youth: 

● As a minor nears adulthood, it may be appropriate for him or her to meet regularly with an 
adult staff worker or volunteer of the same gender for spiritual mentoring.  It is expected 
that such meetings would be less common for youth aged 14 to 15, and more common for 
youth aged 16 and above.   

● Such meetings should take place in a public place (e.g. at a restaurant). 
● Parents shall be informed of the meeting prior to its occurrence. 
● The child/youth worker should be able to state to the parents and to his or her supervisor 

the intended purpose of the meeting, even if it is simply in pursuit of building the 
relationship. 

2. Should a one-on-one interaction be necessary in the normal context of a program or event (e.g. 
for private correction, or delivery of personal news) interaction between the child/youth worker 
and the minor participant should be readily observable (preferably by an adult, ideally a 
supervising adult) and as brief as is reasonably possible. 

3. Should a one-on-one interaction be necessary in an emergency context, the interaction between 
the child/youth worker and a minor participant should be as observable as the situation permits 
(preferably by an adult, ideally a supervising adult) and as brief as is reasonably possible. A 
supervising adult and a parent or guardian should be notified as soon as possible that a one-on-
one interaction with a child has occurred due to an emergency. 

4. Providing hygiene services: Should a one-on-one interaction be necessary in the normal context 
of taking a young child to the restroom and providing the child with hygienic assistance, any 
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interaction between the staff member and the minor participant should be as observable as the 
child’s need for modesty permits (preferably by an adult, ideally a supervising adult) and as brief 
as is reasonably possible.  Whenever possible, bathroom breaks should be a scheduled part of a 
program for children aged 4 to 9 and should be taken as a group.  

Transportation for Children and Youth 

In the normal conduct of the Renewal in the Holy Association child and youth programs, the following 
standards shall be observed when child/youth workers are involved in the transportation of minors: 

A. Written (SMS or WhatsApp accepted) permission sent to the supervisor by a parent or guardian is 
required for the transportation of a child by a Renewal in the Holy Spirit child/youth worker when 
participating in the Renewal in the Holy Spirit programs and/or events.  

1. If a minor, including a minor volunteer, requires a ride home after an event, the parent or 
guardian should be encouraged to send a family member or make other arrangements to pick 
up the child.   

2. Under normal circumstances, child/youth workers should only give a ride home to a minor from 
a sponsored activity or event if a parent or legal guardian has specifically asked and given 
permission for this assistance. 

3. Child/youth workers are not obligated to give a minor a ride home; this is left to their discretion. 
If they agree to give a minor a ride home, normally and ideally two adults should be in the car. 

B. It should be made clear to parents and legal guardians where minors will be picked up and dropped 
off.   

C. If private cars are used for any Renewal in the Holy Spirit sponsored event involving minors, the 
drivers or cars must be properly insured.  

D. Drivers should be well rested and otherwise able to operate the vehicle in a safe manner. 

E.  Drivers should not be reckless in their driving when they have minors in the car and abide by local 
traffic laws. If during the operation of the vehicle the passengers become unruly, the driver should 
take all necessary precautions including stopping at a safe place and handling the situation. 

E. Child/youth workers should not engage in unnecessary and/or inappropriate physical contact with 
children while in vehicles. 

F. Minors should be transported directly to their destination. No stops, other than for essentials like 
food, gas, restroom breaks, or emergencies, should be made unless approved by the director of the 
program or event. 

G. Drivers for the Renewal in the Holy Spirit child and youth programs and events shall be at least 20 
years of age.  

Overnight Events with Children and Youth 

A. A child/youth worker may not sleep in the same bed, in the same sleeping bag, or alone in a 
tent/cabin/room with a minor unless the adult is an immediate family member of the minor.   

1. Sleeping areas:  Participants will not be permitted to be in the sleeping area of any participants 
of the opposite sex. 

2. Sleeping assignments:  A participant is to sleep in his/her own bed. Participants are not to sleep 
together in one bed.  Beds are to be arranged to allow for good adult supervision.   

B. Adults will respect the privacy of minors in situations such as changing clothes and taking showers. 
An adult should only intrude to the extent that the health and/or safety of the minor participant 
would reasonably be at imminent risk of danger.  

1. To maximize accountability, supervisory staff should schedule a time for a group of minors to 
shower and change together, should arrange it so no staff member is alone supervising the 
group, and should see that interactions between the staff and minors are observable.    
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2. Whenever possible, changing and showering facilities or other privacy-related arrangements for 
adults should be separate from facilities or arrangements for minors. 

Confidentiality when Working with Minors 

Personal information disclosed by a minor to Renewal in the Holy Spirit child/youth workers should be 
held in confidence. If the minor discloses something that makes the child/youth worker think the minor 
may harm his/herself or others, the youth worker has a responsibility to report that information to 
someone who is responsible for the minor’s welfare. 

Technology and Social Media 

When working with children and youth it is important to have a clear approach to the use of 
communication technology and social media both to protect minors and child/youth workers. Following 
are the principals we will follow in our use of social media:  

A. We will use phones, social media, letters, and any other forms of personal communication in a way 
which is consistent with this CPP. 

B. Child/youth workers should be mindful that such forms of communication create a ‘private setting’ 
for relating to minors and thus require careful use. 

C. Such means of communication shall: 

1. Only be used with parental knowledge. 

2. Primarily be used for passing on information and for making practical arrangements. 

3. Be limited in frequency. 

4. Not be used as a primary means of building relationships or for casual/informal relating with 
minors. 

5. Not be used late at night. 

D. Do not post personal photos or videos of a minor without the permission of the parent and the 
child. 

E. The frequency and content of communication with a minor, no matter what means are used, should 
always be appropriate to the role and nature of the relationship.  

Supervision of Programs & Events  

A. Parents have a right to observe programs and activities in which minors under their custody are 
involved. Parents who desire to participate in or have continuous contact with their minor’s 
program shall fulfill the requirements of the volunteer application process. 

B. Programs for minors shall be supervised or administered by at least two adults. 

C. Child/youth workers under the age of 18 shall work under the direction of an adult supervisor.  

D. Renewal in the Holy Spirit leadership, through the Renewal in the Holy Spirit child and youth 
programs director/coordinator is responsible to make sure that all Renewal in the Holy Spirit child 
and youth programs and events have adequate supervision and staff training.  

 

VII. Code of Conduct 
A. The Renewal in the Holy Spirit Association code of conduct, along with the community’s CPP, serves 

to hold the Renewal in the Holy Spirit child/youth workers accountable to follow specific guidelines 
and procedures and help ensure all participants have a shared understanding of child protection 
expectations and procedures.  

B. Child/youth workers will be given a copy of the community’s CPP. They should review it thoroughly. 
Youth workers must sign the code of conduct agreement stating that they understand and agree to 
follow its guidelines. 
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VIII. Emergency and Safety Plan 
There must be a clear safety plan in place for each Renewal in the Holy Spirit sponsored program or 
event. Child/youth workers should know the emergency procedures to follow specific to that 
location/event. 

Here we are mainly talking about camps and conferences 

If there is a reasonable need to set such guidelines for regular place of meeting, it is the youth 
leadership responsibility to set such plans and conduct yearly safety drills.  

IX. Screening Child/Youth Workers 
All child/youth workers must be screened in advance of entering active service. This includes volunteers 
who are minors working and serving with peers or minors younger than they are. The depth of screening 
may vary according to the specific service.   

X. Child/Youth Worker Training 
A. Child/youth workers must receive annual safe environment training. This training will clearly 

communicate acceptable ways of relating to minors, inappropriate behavior that will not be 
tolerated, and the lines of supervision within the program. 

B. In addition to the safe environment training, the Renewal in the Holy Spirit Association will provide 
training appropriate for specific children and youth programs. For example, the training needed for 
volunteers to work in childcare will differ greatly from the training needed to serve at a Renewal in 
the Holy Spirit sleepaway camp.  

C. Renewal in the Holy Spirit leadership is responsible to oversee the development and 
implementation of these training sessions.  

D. Programs may use outside resources to train child/youth workers. Such training opportunities 
include the Kairos Youth Workers Conference, church training programs, online video tutorials, 
applicable audio talks from the Sword of the Spirit, etc… 

XI. Documentation, Tracking, and Record Keeping 
A. The Renewal in the Holy Spirit Association will keep the records necessary to document that 

child/youth workers meet the training, screening, and other criteria established by this CPP.  

B. No one will be allowed to serve in a child or youth program without meeting the requirements 
established by this CPP.  

XII. Information to the parents  
Each year parents will be informed how child/youth workers will relate to their children. 
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 سیاسة حما�ة القاصر�ن

 حر�ة التجدد �الروح القدس

 

 : المقدمة الً أوّ 
 

حر�ة التجدد �الروح  ة في حیاة  ة وهي محور�ّ الخدمة المسیحیّ بیبة هي في صلب  أ. العالقات بین البالغین والشّ 

 .تهاوأهمیّ   ةحبّ ة المُ خصیّ المقصود من سیاسة حما�ة القاصر�ن هذه لیس إضعاف قوة العالقة الشّ  .القدس

تهم  ة و�ظهار محبّ المسیحیّ   حر�ة التجدد �الروح القدسبیبة في تقو�ة  ام األوالد والشّ ما، نسعى أن نساعد خدّ إنّ 

 ة وآمنة.حقیقیّ و  بیبة من خالل عالقات صادقةد والشّ وعطفهم لألوال

تمّ   ب. قد  القاصر�ن هذه  القدساعتمادها من قبل    سیاسة حما�ة  �الروح  التجدد  أن    حر�ة  من أجل ضمان 

 ب �أيّ سبّ أن �كون هناك قصد �التّ دون    ّبة،حِ مُ عالقات  �  في إطار الخدمة  العالقات   بیبةألوالد والشّ ا  �ختبر

   .أن �حصل� أذى سمح أليّ �ال �شكل أذى و 

التمّعن    القاصر�نذین سیعملون مع  عین فیها الّ والمتطوّ حر�ة التجدد �الروح القدس  في  موظّ ب من  طلَ یُ ج. س

ب منهم الموافقة لَ طها في سیاسة حما�ة القاصر�ن وسیُ معیار من المعاییر المنصوص عن  مراجعة �لّ   في

حر�ة  موظفي    ب منهذه المعاییر تتطلّ  بیبة.وا �خدمة األوالد والشّ أباع هذه المعاییر قبل أن یبد على اتّ 

 : ةتالیمور الذین �عملون مع القاصر�ن أن �متثلوا �األالّ عین فیها والمتطوّ التجدد �الروح القدس 

  ة.ة ونزاهة شخصیّ ة مسیحیّ خالقیّ أصرف �شكل �عكس معاییر التّ  .1

 بیبة. ام الشّ وح لخدّ یاسات واإلجراءات الموضوعة في سیف الرّ لسّ ا توافق معصرف �شكل ی التّ  .2

ة  ة من أجل منفعة شخصیّ مسؤولیّ ال إطار و/أو عالقة في ة  ة، إشرافیّ عدم االستفادة من عالقة رعو�ّ  .3

 لهم.

 .هإهمالأو   إلى أّي قاصر ةساءاإلعدم  .4

 . الئق ف مشبوه أو  غیر سبة لتصرّ لنّ هواجس �ا  ةأ�ّ � مع المشرف علیهم  مشار�ةال .5

 تجاه قاصر. ما عن االشتباه �حصول إساءة  فیما یتعّلق �اإلخبار اللبنانیة االلتزام �قوانین الدولة .6

 أنواع االساءة. ة من أجل حما�ة القاصر�ن من �لّ خصیّ ة الشّ تحّمل المسؤولیّ  .7

�الروح القدسحر في  د. إن موظّ  التجدد  الّ والمتطوّ   �ة  �قراءة    ون ذین �عملون مع القاصر�ن هم ملزمعین فیها 

 للمعاییر المنصوص عنها في سیاسة حما�ة القاصر�ن.  واالمتثالوقیع علیها لوك والتّ ة أصول السّ اتفاقیّ 
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 الغا�ة ثانیًا:

لحیاتنا ورسالتنا    مطلقةة  ة هي أولو�ّ ة والروحیّ ة والجسد�ّ العاطفیّ   النواحيمن    هموأمان  األوالد   أ. إن حما�ة نموّ 

ة  روط القانونیّ تستوفي الشّ سإن نشاطاتنا ستمتثل للقوانین و  .حر�ة التجدد �الروح القدسوح وفي  في سیف الرّ 

قامت  م  .لبنانفي   األمر،  هذا  تحقیق  أجل  القدسن  �الروح  التجدد  وتعدیله    حر�ة  المستند  هذا  �مطالعة 

  ة لوضعنا.بات الخاّص وتطبیقه �شكل مقصود على المتطلّ 

  أكد من تحقیق العدالة.، والتّ أوالدنا وشبیبتنا خیرهو    يّ لاهتمامنا األوّ  هذه المسائل، إنّ  ب. في �لّ 

 طاق النّ  ثالثًا:

حر�ة التجدد �الروح  نشاطات و�رامج  بیبة في  ذین �عملون مع األوالد والشّ األشخاص الّ    �شمل  هذا المستند   أ.

�ما ومع أوالد غیر األعضاء    حر�ة التجدد �الروحینطبق على عملنا مع أوالد العائالت في  إّنه     .القدس

  . حر�ة التجدد �الروح القدس �رامجو  نشاطات ذین �شار�ون في  الّ 

 بیبة. لمختلف أعمار األوالد والشّ  دةمتعدّ  اً ب. �ستخدم هذا المستند سیاسات ونهوج

بیبة لسیاسة  ة للشّ وح اإلقلیمیّ سیف الرّ   نشاطات و   برامج  بیبة خاللبع لحما�ة األوالد والشّ هج المتّ ج. �خضع النّ 

القاصر�ن. لحما�ة  في  �شجّ  كایروس  أوالدهم  شارك  إذا  السیاسات  تلك  مراجعة  على  الوالدین  البرامج  ع 

  ة. اإلقلیمیّ 

 ة تعر�فات عامّ  را�عًا:

 الیة: عر�فات التّ �ستخدم هذا المستند التّ 

 عامًا.   18  دون شخص عمره  أ. قاصر/قاصرون: أيّ 

 عامًا.   14دون ولد/أوالد: قاصر عمره  .1

 عامًا.   18و  14: قاصر یتراوح عمره بین شبیبة/شابّ  .2

 عامًا. 18أعمارهم تجاوزت ذین ون: األشخاص الّ �الغ/�الغ .3

ذین یتقاضون أجرًا بیبة: األشخاص (األعضاء وغیر األعضاء، البالغون والقاصرون، الّ ام األوالد والشّ خدّ ب.  

الّ والمتطوّ  في  عون)  األوالد  مع  �عملون  �الروح    برامجذین  التجدد    ها اجتماعاتو   هاوخدمات  القدسحر�ة 

 .ةبشیر�ّ التّ 

 عامًا.  14دون  ذین �عملون مع أوالد عمرهم ام األوالد هم الّ خدّ  .1

 عامًا.  18 إلى 14ذین �عملون مع شبیبة من عمر  بیبة هم الّ ام الشّ خدّ  .2

  .2002/ 422  انون الدولة اللبنانّیةقمراجعة  :بلیغ اإللزاميّ ج. التّ 
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ن أفضل  یتضمّ   ذيوالّ حر�ة التجدد �الروح القدس  مه  ذي تقدّ در�ب الّ التّ  :آمنةبیئة    خلق�   قةات المتعلّ در�بد. التّ 

الشّ  أو  لألوالد  اإلساءة  لمنع  الموظّ الممارسات  قبل  من  والمتطوّ بیبة  و فین  ممّ عین  مع  غیرهم  یتفاعلون  ن 

  .حر�ة التجدد �الروح القدس برامجي األوالد ف

أو  الشّ   برنامجق  منسّ هـ.   عنبیبة  الّ الشّ  :البرنامج  المسؤول  تعیّ خص  القدس  نه  ذي  �الروح  التجدد  حر�ة 

  بیبة.لألوالد أو خدمة للشّ  برنامجلإلشراف على 

 خامسًا: تعر�ف اإلهمال واإلساءة

ة أو قائمة  اعتبار ما یلي �قائمة حصر�ّ عدم  لكن �جب   ،رات عن اإلساءة�عض المؤشّ   عر�فات أدناهر التّ توفّ 
 ة.  مرجعیّ 

 ناتج عن: ةمصلحته العامّ ة قاصر أو رر �صحّ إلحاق الّض �ضرر أو خطر  إهمال: أ.

معاملة منطو�ة على إهمال، �ما في ذلك عدم توفیر ما �كفي من الغذاء أو الملبس أو المأوى أو  .1

 ة. بیّ عا�ة الطّ الرّ 

الة خطر معروف دخل إلز لخطر غیر معقول، أو عدم التّ   ةمصلحته العامّ ة القاصر أو  تعر�ض صحّ  .2

  عندما �كون البالغ المسؤول قادرًا على القیام بذلك.

أو    ةجسد�ّ   ناتج عن إصا�ة  ةمصلحته العامّ ة قاصر أو  رر �صحّ إلحاق الّض �ضرر أو خطر    إساءة: ب.  

  أو سوء معاملة.  جنسيّ  استغاللأو  جنسيّ  اعتداءة أو ة غیر عرضیّ عقلیّ 

  مع قاصر.  أو نشاط جنسيّ  جنسيّ  صالاتّ �  قیامال :جنسيّ  اعتداءج. 

سماح أو  عارة، أو إتاحة أو  ماح له أو تشجیعه على ممارسة الدّ اإلتاحة لقاصر أو السّ  :جنسيّ   استغاللد.  

 . القیام بتصو�ر قاصر منخرط �عمل جنسيّ  تصو�ر أفالم أو مشار�ة في التقاط صور أوتشجیع أو 

 ةتعلیمات عامّ  :دساً سا

 حما�ة القاصر�ن من اإلساءة واإلهمال 

و  المسیح  �سوع  لتعالیم  مخالف  إهمالهم  أو  القاصر�ن  إلى  اإلساءة  إن  الرّ لأ.  في سیف  معًا  وهو حیاتنا  وح، 

بیبة  ة لحما�ة األوالد والشّ ة أخالقیّ بیبة مسؤولیّ ام األوالد/الشّ خدّ على   محظور �موجب قوانین اإلنسان �هللا.

بیبة  ام األوالد/الشّ ، �جب على خدّ البرامجمن أجل حما�ة سالمة   ذین في رعایتهم من اإلساءة واإلهمال.الّ 

  رر.صرف أو على تعر�ض أحد األوالد لخطر الّض على سوء التّ  یدلّ   هور �مظهرى الظّ ب حتّ تجنّ 

في  ب.   لمهامهم  إتمامهم  القدس    برامجخالل  �الروح  التجدد  والشّ حر�ة  خدّ سبیبة،  لألوالد  ام  یمتنع 

 بیبة عن: األوالد/الشّ 

  .هاأو الوقوع تحت تأثیر  تهاأو حیاز   ةرفیهیّ رات غیر المشروعة/التّ الكحول أو المخدّ  إستخدام .1

  استخدام لغة بذیئة في وجود القاصر�ن. .2



 

12 
 

أيّ التّ  .3 �عتبرها  أن  �مكن  �طر�قة  القاصر�ن  إلى  على    حدث  عاقل  طا�ع  مراقب  ذات  أو  قاسیة  أنها 

  .ذاللاإلأو هانة اإلحقیر أو تّ ال شهیر أو التّ  وخو�ف أأو من شأنها التّ  تهدیديّ 

   ر.نمّ خر�ة من الغیر أو التّ السّ  .4

   ي.جسد إستخدام العقاب ال .5

مع القاصر�ن ما لم تكن المحادثات جزءًا من درس    االنخراط في مزاح أو محادثات ذات طا�ع جنسيّ  .6

 .البشريّ  شاط الجنسيّ ق �مسائل النّ للمراهقین فیما یتعلّ  ومناقشة مشروعة

ة  ة المسیحیّ ار�خیّ عالیم التّ س والتّ في مثل تلك الحاالت، ستنقل للقاصر�ن تعالیم الكتاب المقدّ  •

  وح حول هذه المواضیع.وتعالیم سیف الرّ 

للشّ  • �ان  أيّ إذا  الرّ   بیبة  علیهم  وجب  العرض،  أهداف  تتجاوز  أو  أسئلة  والدیهم  إلى  جوع 

 ین علیهم.  األوصیاء القانونیّ 

 عّري في حضور القاصر�ن.التّ  .7

ت، �طاقات، فیدیوهات، أفالم، مال�س، ًا (مجّال أو غیر الئقة أخالقیّ   ذات منحى جنسيّ   حیازة موادّ  .8

 صور منتجة �الحاسوب، إلخ ...). 

ومناسب للخدمة �شكل منفرد مع   االنخراط �شكل غیر الئق أو قضاء وقت أطول مما هو ضروريّ  .9

 .واصل االجتماعيّ قاصر، �ما في ذلك عبر وسائل التّ  أيّ 

  ة لقاصر.تقد�م هدا�ا خاّص  . 10

الهدا�ا والعالقات السّ  • بتاتًا، و�جب على خدّ ر�ّ إن  إام األوالد/الشّ ة غیر مسموح بها    بالغ بیبة 

روع في ة أو الشّ �ّ ة سرّ �محاولة قاصر ما تقد�م هد�ّ   عن البرنامج  أو المسؤولالمشرف علیهم  

 ة. �ّ عالقة سرّ 

  .ة مع قاصرفرد�ّ  ةاستشار�ّ إقامة عالقة  . 11

  ة إلى الحاجة إلى استشارة مهنیّ على    �عانون من مشاكل �بیرة تدلّ �جب إحالة األوالد الذین   •

  . القانونيّ  والدیهم أو الوصيّ 

ینبّ  • أن  المشرف  على  األوالد/�جب  خادم  فيالشّ ه  هامّ   بیبة  وجود مخاوف  أحد  حال  �شأن  ة 

 األوالد. 

لكن   حر�ة التجدد �الروح القدس�ة  الخاّص   شاطات النّ البرامج و   تشجیع ودعم القاصر�ن للمشار�ة فيج. �جوز  

 ال �جوز إجبارهم على المشار�ة فیها. 
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إلى سلوك القاصر الجامح أو   ،على الفور  ،انتباه المشرف في الموقع  بیبة لفت الشّ ام األوالد/د. �جب على خدّ 

النّ الخطیر أو المشاغب �شكل یتطلّ  الوالدین أو األوصیاء   برنامج.شاط أو الب إقصاءه من  �جب إخطار 

 خذة.ین �اإلجراءات المتّ القانونیّ 

القاصر�ن فقط لوالدیهم أو األوصیاء  تسلیم  بیبة  ام األوالد/الشّ واألنشطة، �جب على خدّ   المناسبات . في ختام  ـه

المعیّ القانونیّ  لألشخاص  أو  علیهم  أو  ین  الوالدین  قبل  من  القانونیّ نین  الشّ  ین. األوصیاء  حال  حول    كّ في 

 القاصر.تسلیم  بیبة المشرف علیهم قبل ام األوالد/الشّ قاصر لفرد ما، سیستشیر خدّ تسلیم ة صحّ 

ن  ة بهم و�غیرهم عندما �كونو عف الخاّص ى درا�ة بنقاط الّض بیبة أن �كونوا علام األوالد/الشّ خدّ   و. �جب على

  �مفردهم مع قاصر.

الطّ  .1 المسار  صاالت  إلدارة األنشطة واالتّ   team approach  ال  ، �ستخدمنشاطاتنال   بیعيّ في إطار 

  األخرى مع القاصر�ن. 

الشّ  .2 قاعدة  نعتمد  األقلّ عادًة،  على  �الغان  شخصان  البالغین:  على    خصین  أو    شاطات النّ �شرفان 

تي تقام في المنازل ة ال سیما لإلشراف على األنشطة الّ هذه القاعدة مهمّ   ر.تي تشمل القّص الّ   البرامج

  ة. در�س المغلقة أو غیرها من األماكن الخاّص ة أو في المر�بات أو غرف التّ الخاّص 

أو    سن�اقاصر�ن أصغر منهم    تدر�سب   أو نشاط معّین)  برنامجفي  ذین �عملون  الّ (ن  و لقاصر �قوم ا  أالّ   �جب ز.  

  �الغ. شخص  دون إشراف من قبل لهم عا�ةتوفیر الرّ 

خاضعة لإلشراف لفترات قصیرة  القاصر�ن ذوي سن ونضج مناسبین تقد�م رعا�ة غیر    عاملین �جوز لل .1

الزّ  التّ من  بهذا  درا�ة  على  البالغون  الموظفون  �كون  أن  شرط  على من،  قادر�ن  �كونوا  وأن  رتیب 

  رعة إذا لزم األمر.المساعدة على وجه السّ 

  لبالغ، طالما أنّ   ین المراهقین اإلشراف على مجموعات من األطفال دون الحضور الفوريّ عامل �جوز لل .2

رة �سهولة  لبالغین متوفّ امساعدة    ن المشرفین هو معروف داخل المكان/المبنى وأنّ مكان وجود البالغی 

 في الموقع.

  دون رقا�ة.  عاماً  12  دون سنّ ذین هم ترك األوالد الّ  �جوز ح. ال

في حالة   ف �الغ �شكل فوريّ واصل مع موظّ ة التّ المراهقین إمكانیّ  والعاملینط. �جب أن �كون لدى المشار�ین 

  وارئ.الطّ 

ة لتقلیل المخاطر خالل خطّ وضع  بیبة  الشّ   مناسبات لبرامج و قین  المنسّ   /المسؤولینلمشرفین/على اي. �كون  

الممتدّ  عندما  ألة  األوقات  دقیقة  ثالثین  من  الجائز  كثر  من  أقلّ �كون  لقدر  �خضعوا  أن  من    للقاصر�ن 

  وم و�عد تناول الوجبات. وقبل موعد النّ  راحةاإلشراف: مثًال في فترات االست



 

14 
 

 بیبة االتصال الجسدي مع األوالد والشّ 

�حظر   خدّ أ.  الجسديّ األوالد/الشّ   امعلى  العقاب  إستخدام  القاصر�ن.  بیبة  سلوك  الحظر   إلدارة  هذا  �شمل 

أو غیر ذلك من أشكال العنف    الهزّ فع أو  رب أو الدّ فع أو القرص أو الّض دف أو الّص ر�ات على الرّ الّض 

  انتقامًا أو تصحیحًا لسلوك غیر الئق من قبل القاصر�ن. الجسديّ 

ًا لمنع قاصر/قاصرة من إیذاء نفسه/نفسها  ل جسد�ّ دخّ التّ   روريّ في �عض األحیان، قد �كون من الّض  .1

قدر    بیبة استخدام أقلّ ام األوالد/الشّ خدّ   علىروف، �جب  هذه الظّ   في ظلّ  شخص آخر.   أيّ   أو إصا�ة

  ظام.ستعادة النّ المن تصعید المخاطر و  زمة للحدّ ة الّال معقول من القوّ 

استخدامه مع  �ین اإلذن  القانونیّ ى ولو أعطى أحد الوالدین أو األوصیاء حتّ  �حظر العقاب الجسديّ  .2

   ولدهم. 

الوالد  .3 في    انذاللّ   انیلتزم  خاّص   برنامج�خدمان  نشاط  القدس�  أو  �الروح  التجدد  أو   حر�ة  لألوالد 

أو   البرنامجإطار ذلك    أعاله عند تعاملهم مع ولدهم فيذ�ورة  الم  بیبة �سیاسات العقاب الجسديّ الشّ 

  شاط.النّ 

ة وغیرها من  �اضیّ ار�ة في األلعاب الرّ أثناء المش  المقبول عادةً   ال �شمل هذا الباب االتصال الجسديّ   .4

إن هذا األمر مقبول،  األخرى. بیبةالشّ  ومناسبات مات لق أثناء المخیّ األنشطة الممارسة في الهواء الطّ 

 وع من األنشطة.  من هذا النّ  يّ ن الحاالت، �جزء صحّ ع في الكثیر م ه مشجّ ى أنّ حتّ 

ام  بین المشار�ین القاصر�ن وخدّ  الّالئقة  دة  الموّ   إنّ  فل.الطّ   ة لنموّ من قبل البالغین مهمّ   الّالئقة  ة  المودّ   ب. إنّ 

 اً إ�جابیّ   اً ل جزءهي تشكّ  بیبة.لألوالد والشّ   حر�ة التجدد �الروح القدس  برامجة لنجاح  بیبة ضرور�ّ األوالد/الشّ 

أن �كونوا    بیبةالشّ ام األوالد/خدّ   مع ذلك، �جب على بیبة.وخدمة الشّ   حر�ة التجدد �الروح القدسمن حیاة  

  مع القاصر�ن و�نبغي أن �حدث: ه �مكن إساءة فهم االتصال الجسديّ �ة �أنّ ار دائمًا على د 

  ة أبدًا.ة ولیس في األماكن الخاّص فقط في األماكن العامّ  .1

 . الئًقا صال الجسديّ فقط عندما �كون االتّ  .2

�مارس  (و  ینظر إلى األمر من الخارجشخص  : أي عندما �عتبره أيّ فقط عندما �كون غیر جنسيّ  .3

  .جنسيّ  ه غیرأنّ  )تقدیرًا معقوالً 

ي  فأي  :)PAN )Public, Appropriate, Non-Sexualر المصطلح المختصر تذ�ّ �جب  .4

  .، غیر جنسيّ الئقة،  األماكن العامّ 

  بیبة:لألوالد والشّ  حر�ة التجدد �الروح القدس برامجلة تعتبر مالئمة الیة من المودّ التّ  األشكال ج. إنّ 

 عناق قصیر.  •

  ین.قبیل على الخدّ التّ  •

 هر.ر�یت على الكتف أو الظّ التّ  •
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 المصافحات. •

 المصافحة العالیة وصدمة القبضة وصفعة الید.  •

 فوي.المدح الشّ  •

  راعین.لمس الیدین والوجوه والكتفین والذّ  •

 حول الكتفین.  انراعالذّ  •

 غار. إمساك الیدین أثناء المشي مع األوالد الّص  •

 غار.الجلوس �جانب األوالد الّص  •

 غار.كوع أو االنحناء لعناق األوالد الّص الرّ  •

 إطار مجموعة.الة في إمساك الیدین لفترة وجیزة أثناء الّص  •

 هر.كوب على الظّ سنوات �الرّ  10  ماح لألوالد دون سنّ السّ  •

  ادسة في الحضن. السّ  حمل األوالد دون سنّ  •

سم فاظ على بیئة تتّ للح مع القاصر�ن.  الئقروع في اتصال غیر  ة للشّ ة الجسد�ّ د. قد �ستخدم البالغون المودّ 

�جب   لألوالد،  األمان  من  قدر  التاّ عدم  �أقصى  األشكال  المودّ استخدام  من  في  لیة  التجدد   برامج ة  حر�ة 

  بیبة:لألوالد والشّ  �الروح القدس

 ل. أو مطوّ  الئقعناق غیر  •

 . قبالت على الفمّ  •

 ة. در أو المناطق التناسلیّ لمس األرداف أو الّص  •

فین  ة �الموظّ وم أو الخزائن أو المناطق الخاّص لمناطق المعزولة مثل غرف النّ ة في اإظهار المودّ  •

 ة. فقط أو غیرها من الغرف الخاّص 

 واجد في الفراش مع قاصر.التّ  •

  المصارعة بین الجنسین. •

  غدغة.الدّ  •

 تدلیك من قبل القاصر للبالغین.  •

 تدلیك من قبل �الغ للقاصر�ن. •

 ة غیر المرغوب فیها. شكل من أشكال المودّ  أيّ  •

 الجسد. نموّ   قة �الجسد أومجامالت متعلّ  •

 بیبة ة لألوالد والشّ عا�ة الفرد�ّ الرّ 

ام ، �جب على خدّ القدس  �الروح  التجدد حر�ة  لما    لبرنامج  بیعيّ ذ�ره أعاله، في إطار المسار الطّ   أ. �ما تمّ 

سیلتزم الموظفون البالغون   خصین البالغین".على أساس قاعدة "الشّ   �نعا�ة للقاصر بیبة توفیر الرّ األوالد/الشّ 

  ن القاصر�ن.عاملیأ�ضًا بهذه القاعدة في تعامالتهم مع ال
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 خصین البالغین": الیة على قاعدة "الشّ ب. �جوز تطبیق االستثناءات التّ 

 : بیبة �شكل فرديّ المعطى للشّ  الشخصيّ  وحيّ وجیه الرّ التّ  .1

ون من المناسب له أو لها أن �جتمع  شد، قد �كالرّ   عندما �شارف قاصر/قاصرة ما على بلوغ سنّ  ●
ع أن تكون مثل  من المتوقّ  .وحيّ لإلرشاد الرّ   نفسه  ع �الغ من الجنسف أو متطوّ �انتظام مع موظّ 

عامًا، وأكثر    15و    14لذین تتراوح أعمارهم بین  ابیبة  سبة للشّ شیوعًا �النّ   هذه االجتماعات أقلّ 
  عامًا وما فوق.  16بیبة من عمر سبة للشّ شیوعًا �النّ 

 (مثًال في مطعم). �جب أن تعقد تلك االجتماعات في مكان عامّ  ●
 غ الوالدان �االجتماع قبل حدوثه.یبلَّ  ●
أن �كون قادرًا على أن یوضح للوالدین وللمشرف/المشرفة علیه    بیبةادم األوالد/الشّ �جب على خ ●

 عي لبناء العالقة. د السّ ى ولو �ان مجرّ الغرض المقصود من االجتماع، حتّ 

بهدف ما (مثًال  نشاط  للبرنامج أو    بیعيّ یاق الطّ  في إطار السّ ضرور�ا�   فاعل الفرديّ في حال �ان التّ  .2

خصوصّیة �طر�قة  شخصیّ   التصحیح  أخبار  لتوصیل  التّ أو  �كون  أن  �جب  بین  ة)  خادم  فاعل 

ل من قبل �الغ، في الحالة المثلى  صد �سهولة (من المفّض بیبة والمشارك القاصر قابًال للرّ األوالد/الشّ 

 قدر اإلمكان في حدود المعقول.   امختصرً أن �كون من قبل مشرف �الغ) و 

التّ  .3 �ان  حال  الفرديّ في  التّ ضرور�ّ   فاعل  �كون  أن  �جب  طارئة،  حالة  إطار  في  خادم  ًا  بین  فاعل 

ل من قبل �الغ،  صد �قدر ما تسمح �ه الحالة (من المفّض بیبة والمشارك القاصر قابًال للرّ األوالد/الشّ 

�جب  قدر اإلمكان في حدود المعقول.    ًرامختصأن �كون  و   من قبل مشرف �الغ)  في الحالة المثلى

ًا مع ولد  تفاعًال فرد�ّ   إخطار أحد المشرفین البالغین وأحد الوالدین أو األوصیاء �أسرع وقت ممكن أنّ 

 قد حصل �سبب حالة طارئة.

ا .4 التّ  ظافة:لنّ توفیر خدمات  ألخذ ولد   بیعيّ یاق الطّ ًا في إطار السّ ضرور�ّ   فاعل الفرديّ في حال �ان 

المتعلّ  المساعدة  وتقد�م  المرحاض  إلى  �النّ صغیر  أيّ قة  �كون  أن  �جب  للولد،  بین    ظافة  تفاعل 

ل من قبل صد �قدر ما تسمح �ه حاجة الولد للحشمة (من المفّض ف والمشارك القاصر قابًال للرّ الموظّ 

 .قدر اإلمكان في حدود المعقول    امختصرً أن �كون  �الغ، في الحالة المثلى من قبل مشرف �الغ) و 

   برنامج رة �جزء من  خول إلى الحمام مقرّ ما �ان ذلك ممكنًا، �جب أن تكون فترات االستراحة للدّ كلّ 

  سنوات و�جب أن تؤخذ �مجموعة. 9  و 4ذین تتراوح أعمارهم بین  لألوالد الّ  �النسبة

 بیبة نقل األوالد والشّ 

بیبة، �جب مراعاة المعاییر  ألوالد والشّ �ا  الخاّصةحر�ة التجدد �الروح القدس  لبرامج بیعيّ یاق الطّ في إطار السّ 

 بیبة في نقل القاصر�ن:ام األوالد/الشّ الیة عند مشار�ة خدّ التّ 

قصیرة أو الواتساب) یرسل  ال  ةیّ ّص سائل النّ الرّ (ُ�قبل عبر    أ. �قتضي على المشرف الحصول على إذن �تابيّ 

  برامج   بیبة عند المشار�ة فيلنقل ولد ما من قبل خادم األوالد/الشّ   إلیه من قبل أحد الوالدین أو الوصيّ 

  . حر�ة التجدد �الروح القدس�ة خاّص نشاطات و/أو 
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ما، �جب تشجیع   مناسبةلمنزل �عد  ع قاصر، إلى العودة إلى اإذا احتاج قاصر ما، �ما في ذلك متطوّ  .1

  دابیر الصطحاب الولد.خاذ غیرها من التّ على إرسال أحد أفراد األسرة أو اتّ   أو الوصيّ  ینالوالد أحد 

الطّ الظّ   في ظلّ  .2 �جبیعیّ روف  لة،  أو    اً بیبة أن یوصلوا قاصر ام األوالد/الشّ خدّ وز  إلى منزله من نشاط 

�القیام    موُسمح له تحدیدًا    ذلك  م منهلب  إذا طُ فقط    )القدس  �الروح   التجدد   حر�ة (یتّم برعا�ة    ما   مناسبة

 . ینین أو األوصیاء القانونیّ أحد الوالد بذلك من قبل 

إلى منزله؛ إن هذا األمر متروك لتقدیرهم.   اً بیبة غیر ملزمین �أن یوصلوا قاصر خدام األوالد/الشّ   إنّ  .3

یوصلوا أحد القاصر�ن إلى منزله، عادًة وفي الحالة المثلى �جب على �الغین أن  أن   إذا وافقوا على  

 ارة.  یّ في السّ  معاً  یناثن �كونا

  فیه اصطحاب القاصر�ن و�نزالهم. ذي سیتمّ ین �المكان الّ نبغي إعالم الوالدین واألوصیاء القانونیّ ب. ی

استخدام سیّ  القدس  برعا�ة    تتمّ   لمناسبات ة  ارات خاّص ج. في حال  �الروح  التجدد  ن قاصر�ن،  وتتضمّ حر�ة 

  أمین المناسب. ارات خاضعین للتّ یّ أو السّ  ون ائق�جب أن �كون السّ 

أن �كونوا قادر�ن على تشغیل المر�بة �طر�قة  و�خالف ذلك  جاهز�ن/مرتاحینأن �كونوا ن یائق السّ  علىد. 

 آمنة. 

ائقون في قیادتهم عندما �كون معهم قاصرون في السیارة، �ما �جب أن یلتزموا �قوانین  ر السّ . �جب أال یتهوّ ـه

المالسّ  الرّ  ة.حلیّ یر  أساء  التّ إذا  السّ صرّ كاب  على  �جب  المر�بة،  تشغیل  أثناء  اف  جمیع  تّ ائق  خاذ 

 عامل مع الموقف.وقف في مكان آمن والتّ زمة �ما في ذلك التّ االحتیاطات الّال 

مع األوالد أثناء الئق و/أو غیر  غیر ضروريّ  القیام �اتصال جسديّ عدم بیبة ام األوالد/الشّ و.  �جب على خدّ 

 وجودهم في المر�بة. 

  شاط النّ المسؤول عن البرنامج أو  قة  وقف دون موافالتّ عدم    �جب  قل القاصر�ن مباشرًة إلى وجهتهم.ز. �جب ن

 وارئ.أو حاالت الطّ (لقضاء الحاجة)  أو فترات االستراحةتعبئة البنز�ن عام أو ات مثل الطّ رور�ّ  للّض إالّ 

  عامًا.  20بیبة عن  لألوالد والشّ   القدس  �الروح  التجدد   حر�ة لبرامج ونشاطات  ائقین  عمر السّ   �قلّ   أالّ �جب  ح.   

 بیبة والد والشّ لأل  منامةن تي تتضمّ شاطات الّ النّ 

األوالد/الشّ  لخادم  �جوز  ال  السّ أ.  نفس  في  ینام  أن  النّ بیبة  �یس  نفس  في  أو  في ر�ر  �مفرده  أو  وم 

  لم �كن البالغ فردًا مباشرًا من عائلة القاصر.ما خیمة/حجرة/غرفة مع قاصر 

 مشارك من الجنس اآلخر.  ة �أيّ وم الخاّص واجد في منطقة النّ لن ُ�سمح للمشار�ین �التّ  وم:مناطق النّ  .1

ال  �جب على المشار�ین أن     �جب على المشارك/المشار�ة أن ینام في سر�ره/سر�رها. وم:واجبات النّ  .2

  البالغین.قبل ة �شكل �سمح �اإلشراف الجید من �جب ترتیب األسرّ  یناموا سو�ًا في سر�ر واحد.
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البالغون خصوصیّ   ب. ال  ةفي حال  مثالً ة القاصر�ن في �عض الحاالت  سیحترم   مال�س واالستحمام.تغییر 

ضة �شكل معقول  المشارك القاصر معرّ ة و/أو سالمة  تكون فیه صحّ   �قدر ما  ل البالغ فقط  �جب أن یتدخّ 

  لخطر وشیك.

القاصر�ن  .  1 من  لمجموعة  وقت  تحدید  اإلشراف  طاقم  على  �جب  المساءلة،  من  قدر  أقصى  لتحقیق 

موظف �مفرده    أيّ   �شرفب ذلك �حیث ال  و�جب أن یرتّ   في الوقت نفسه  تبدیل المال�سلالستحمام و 

   فین والقاصر�ن قابلة للرصد.فاعالت بین الموظّ التّ  د أنّ على المجموعة، �ما و�جب أن یتأكّ 

التّ كلّ  .2 التّ ما �ان ذلك ممكنًا، �جب أن تكون تسهیالت  المتعلّ غییر واالستحمام أو غیرها من  قة  رتیبات 

 ة �القاصر�ن. رتیبات الخاّص سهیالت أو التّ ة �البالغین منفصلة عن التّ ة الخاّص �الخصوصیّ 

 ة عند العمل مع القاصر�ن�ّ رّ السّ 

  التجدد   حر�ةفي    بیبة ام األوالد/الشّ تي �فصح عنها قاصر لخدّ ة الّ خصیّ المعلومات الشّ ة  �ّ �سرّ   االحتفاظ غي  بین 

ب  القاصر/القاصرة قد �سبّ   أنّ   نّ بیبة للظّ إذا أفصح القاصر عن شيء یدفع خادم األوالد/الشّ  .القدس  �الروح

ة اإلبالغ عن هذه المعلومة إلى شخص مسؤول عن رعا�ة  بیبة مسؤولیّ ل خادم الشّ لنفسه/نفسها، یتحمّ   ضرراً 

 . ةالعامّ  القاصرة صحّ 

 واصل اإلجتماعيّ ووسائل التّ كنولوجیا التّ 

والشّ  األوالد  مع  العمل  المهمّ عند  من  االتّ اتّ   بیبة،  تكنولوجیا  استخدام  إزاء  واضح  نهج  ووسائل  باع  صاالت 

بعها  رض للمبادئ التي سنتّ عفي ما یلي  بیبة.ام األوالد/الشّ خدّ و القاصر�ن  من    لحما�ة �لّ   واصل اإلجتماعيّ التّ 

  :واصل االجتماعيّ في استخدامنا لوسائل التّ 

التّ  التّ   سائل وأيّ والرّ   واصل االجتماعيّ أ. سنستخدم الهواتف ووسائل   خصيّ واصل الشّ شكل آخر من أشكال 

 �طر�قة تتوافق مع سیاسة حما�ة القاصر�ن. 

�جب على خدّ  األوالد/الشّ ب.  أنّ ام  یدر�وا  أن  التّ   بیبة  األشكال من  هذه  "بیئة خاّص مثل  تخلق  في  ة"  واصل 

 . هامااستخد  توّخي الحرص في ب الي تتطلّ واصل مع القاصر�ن و�التّ التّ 

 : ضمن الشروط التالیة هذه واصلالتّ استخدام وسائل  مّ سیت ج. 

 تستخدم فقط مع معرفة الوالدین.  .1

 ة.لنقل المعلومات و�جراء ترتیبات عملیّ  تستخدم �شكل رئیسيّ  .2

 �كون استخدامها محدودًا.  .3

 ة مع القاصر�ن.ة لبناء عالقات أو ارتباطات عابرة/غیر رسمیّ ال تستخدم �وسیلة رئیسیّ  .4

 یل.ر خالل اللّ ال تستخدم في وقت متأخّ  .5

 والولد. ینالوالد  أحد  فیدیوهات لقاصر دون إذن ة أونشر صور شخصیّ عدم د.  �جب 



 

19 
 

ظر  ، �غض النّ أو طبیعتها  لعالقةاواصل مع القاصر مناسًبا دائمًا لدور  ومحتوى التّ وتیرة    كون ت�جب أن  هـ.  

  عن الوسائل المستخدمة.

   شاطاتالنّ البرامج و  اإلشراف على

�جب على   .ذین في عهدتهماك فیها القاصرون الّ تي �شار الّ   شاطات البرامج والنّ في مراقبة    أ. للوالدین الحقّ 

�ه أن    صال مستمرّ أو الحفاظ على اتّ للقاصر�ن    أو نشاط  برنامجذین یرغبان في المشار�ة في  الوالدین الّ 

 .لیصبح الشخص متطوعاً لبات ة تقد�م الطّ بات عملیّ �فیا �متطلّ 

 ة �القاصر�ن تحت إشرف أو إدارة �الغین على األقل. الخاّص  البرامج ب. تتمّ 

  تحت توجیه مشرف �الغ.  اً عام 18  ذین هم دون سنّ بیبة الّ الشّ /ام األوالد ج. �عمل خدّ 

ق من خالل  القدس  �الروح  التجدد   حر�ةدة  یاد.  القدس  برامجق  منسّ /مسؤول،  �الروح  التجدد  لألوالد    حر�ة 

لألوالد   حر�ة التجدد �الروح القدس�ة  الخاّص شاطات  نّ الالبرامج و جمیع    د من أنّ أكّ عن التّ   ةمسؤولبیبة،  والشّ 

  فین.وتدر�ب للموظّ ع �إشراف مناسب تتمتّ   بیبةوالشّ 

 لوك قواعد السّ  :سا�عاً 

التجدد حر�ة  ة  سیاسة حما�ة القاصر�ن الخاّص و ،  حر�ة التجدد �الروح القدسة بـلوك الخاّص أ. تهدف قواعد السّ 

دة �ما وتساهم في باع تعلیمات و�جراءات محدّ ة اتّ بیبة مسؤولیّ ام األوالد/الشّ ، إلى تحمیل خدّ �الروح القدس

  ي مجال حما�ة األوالد.عات واإلجراءات فوقّ للتّ  امشتر�ً  افهمً لدى جمیع المشار�ین  د من أنّ أكّ التّ 

 .حر�ة التجدد �الروح القدس�ة  بیبة نسخة عن سیاسة حما�ة القاصر�ن الخاّص ام األوالد/الشّ ب. سیعطى خدّ 

اتّ بیبة أن یوقّ ام الشّ �جب على خدّ  ة.�جب علیهم أن یراجعوها بدقّ  حین  لوك مصرّ ة قواعد السّ فاقیّ عوا على 

 ة.علیمات العامّ باع التّ و�وافقون على اتّ هم �فهمون أنّ 

 المة وارئ والسّ ة الطّ خطّ  :اً منثا

 .القدس �الروح التجدد  حر�ةبرعا�ة   یتمّ   نشاط برنامج أو المة لكلّ ة واضحة للسّ �جب أن تكون هناك خطّ 

التي �قتضي   المناسبةة بذلك المكان/وارئ الخاّص بیبة على علم �إجراءات الطّ ام األوالد/الشّ �جب أن �كون خدّ 

 باعها. اتّ 

 والمؤتمرات.  مات عن المخیّ  ث هنا �شكل أساسيّ نتحدّ 

وضع مثل    ة، فإنّ ة ألماكن االجتماعات العاد�ّ علیمات العامّ حاجة معقولة لوضع مثل هذه التّ إذا �انت هناك  

  بیبة.ة قادة الشّ المة تقع ضمن مسؤولیّ ة للسّ هذه الخطط �ما و�جراء تدر�بات سنو�ّ 
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 خدام األوالد/الشبیبة   التدقیق عن: تاسًعا

عین القاصر�ن  هذا �شمل المتطوّ  ة.الخدمة الفعلیّ بیبة قبل دخولهم في  ام األوالد/الشّ جمیع خدّ  دقیق عنالتّ �جب  

منهم سنّ الّ  أو قاصر�ن أصغر  و�خدمون مع زمالء  �عملون  التّ  ًا.ذین  �ختلف مدى  �حسب    دقیق�التّ ق  عمّ قد 

  دة.الخدمة المحدّ 

 بیبة ام األوالد/الشّ تدر�ب خدّ  :اً شر اع

یتلقّ  أن  �جب  خدّ أ.  األوالد/الشّ ى  سنو�ّ ام  تدر�بًا  آمنة  حول  ًا  بیبة  بیئة  التّ   سیظهر   .خلق  �هذا  صورة  در�ب 

للتّ الطّ   واضحة المقبولة  والسّ رق  القاصر�ن  الّال واصل مع  الّ لوك غیر  یتمّ ئق  لن  سامح معه وخطوط  التّ   ذي 

 .برنامجاإلشراف داخل ال

در�ب المناسب التّ   القدس  �الروح  التجدد  حر�ةر  بیئة آمنة، ستوفّ   ق �خلقذي یتعلّ الّ در�ب  ب. �اإلضافة إلى التّ 

عین للعمل في رعا�ة  لمتطوّ �ا  الخاّص در�ب  على سبیل المثال، سیختلف التّ  بیبة.دة لألوالد والشّ محدّ   برامج ل

   .حر�ة التجدد �الروح القدسزم للخدمة في مخیم لدر�ب الّال األطفال �شكل شاسع عن التّ 

  در�ب هذه.ر وتطبیق جلسات التّ �عن اإلشراف على تطو  ةمسؤول حر�ة التجدد �الروح القدسادة یإن ق ج.

لل �جوز  خارجیّ   برامج د.  موارد  خدّ استخدام  لتدر�ب  األوالد/الشّ ة  التّ  بیبة.ام  فرص  مؤتمر  تشمل  هذه  در�ب 

لخدّ  التّ ببیالشّ ام  كایروس  الفیدیوهات  الكنیسة،  تدر�ب  برامج  التّ علیمیّ ة،  اإلنترنت،  عبر  الّص ة  ة وتیّ سجیالت 

 وح، إلخ.طبیق من سیف الرّ ة للتّ القابل

 ت جّال ع وحفظ السّ تبّ وثیق والتّ التّ  عشر: حادي

ستحتفظ   القدسأ.  �الروح  التجدد  الّال �السّ   حر�ة  أنّ جالت  لتوثیق  األوالد/الشّ خدّ   زمة  عاییر  م یراعون بیبة  ام 

  تي وضعتها سیاسة حما�ة القاصر�ن.والمعاییر األخرى الّ  دقیقتّ در�ب والالتّ 

تي وضعتها سیاسة  بات الّ دون الوفاء �المتطلّ بیبة لألوالد أو الشّ  برنامجشخص �الخدمة في  ب. لن ُ�سمح أليّ 

  .هذه  حما�ة القاصر�ن

 توعیة األهل   عشر: نيثا

 بیبة �أوالدهم.ام األوالد/الشّ ة ارتباط خدّ إبالغ الوالدین �كیفیّ  سیتمّ عام،  كلّ 
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