Arabic
الشهادة الدولية لحماية الطفل (آي سي بي سي)
ICPC
ما هي الشهادة الدولية لحماية الطفل ولماذا يجب تنفيذها؟
في مبادرة مشتركة بين وكالة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة ) (NCAمع مكتب السجالت الجنائية "آكرو" ACROتم تشكيل
الشهادة الدولية لحماية الطفل ويرمز لها بالحروف آي سي بي سي . ICPCتساعد شهادة آي سي بي سي على حماية األطفال خارج
المملكة المتحدة من تهديد المواطنين البريطانيين الذين عاشوا في المملكة المتحدة ممن يسافرون للخارج كي يتمكنوا من الوصول إلى
األطفال الضعفاء بغرض إيذائهم .تساعد شهادة آي سي بي سي في حماية األطفال من مثل هؤالء األشخاص الذين يشكلون خطر
اإلساءة الجنسية ،األذى الجسدي ،األذى النفسي و /أو اإلهمال .مثل هؤالء المجرمين يسعون إلى التواصل المباشر مع األطفال من
خالل العمل ،التطوع ،والعمل الخيري .إن آي سي بي سي مصممة لمنعهم من فعل هذا.
الشهادة الدولية لحماية الطفل هي تدقيق في السجالت الجنائية لدى الشرطة واالستخبارات في المملكة المتحدة .يمكن للمنظمات أن
تطلبها لجميع المواطنين البريطانيين (باإلضافة إلى غير البريطانيين الذين كانوا يعيشون في المملكة المتحدة) ممن يبحثون عن عمل
مع األطفال خارج المملكة المتحدة .يمكن أيضا ً طلب الشهادة الدولية لحماية الطفل لألفراد الذين يعملون حاليا ً مع األطفال.
عند استخدام شهادة آي سي بي سي إلى جانب اإلجراءات النشطة الموضوعة للمحافظة على سالمة الطفل فإنها تتيح للمدارس وغيرها
من المنظمات الموجودة خارج المملكة المتحدة أن تتخذ قرارات ُمستنيرة تستند الى المخاطر حول ما إذا كان األشخاص الذين يعملون
لديهم مناسبون للعمل مع األطفال.
عندما تريد أن توظف شخصا ً ما وتلجأ الستخدام الشهادة الدولية لحماية الطفل فإنك ت ُس ّخر بُعدا ً إضافيا ً للمحافظة على السالمة تضيفه
إلى جانب ما لديك أصالً من إجراءات موضوعة ،وتتخذ خطوة مهمة في المساعدة على حماية الطفل من األفراد الذين ينوون استغالل
األطفال وإساءة معاملتهم.
ما الذي ستبينه الشهادة؟
ستحتوي الشهادة على معلومات بأي إدانة بجرائم مرت َ َكبَة في المملكة المتحدة وقد تحتوي على معلومات عن إدانة بجرائم مرت َ َكبَة
خارج المملكة المتحدة في بلدان أخرى تم فيها اإلفصاح عن مثل هذه المعلومات إلى المملكة المتحدة وذلك من خالل آلي ٍة قائمة لتبادل
المعلومات .عالوة على هذا ،وكجزء من عملية الحصول على شهادة آي سي بي سي فإن وكالة الجريمة الوطنية ستُجري تقييما ً
للمعلومات واالستخبارات المتوافرة وتفصح في هذه الشهادة عن أي شيء يُعتَبَر متعلقا ً بموضوع حماية الطفل.
يوجد جزءان لهذه الشهادة:



الجزء  :1اإلفصاح عن أي إدانات ،إجراءات قضائية قيد االنتظار ،تنبيهات ،توبيخات رسمية ،تحذيرات وتحقيقات حالية
موجودة في قاعدة بيانات الشرطة البريطانية بما يتوافق مع ACRO step-down model
الجزء  :2ذكر أي معلومات تم تقييمها على أنها ذات صلة ومتناسبة لإلفصاح عنها من قِبَل وكالة الجريمة الوطنية في سبيل
إيصال مدى الخطر الذي يُشكله أي شخص متقدم للعمل مع األطفال أو اليافعين.

هام :إن الشهادة الدولية لحماية الطفل (آي سي بي سي) ال تقرر مدى مالءمة الشخص للعمل مع األطفال وإنما يجب أن ت ُست َخدَم كأداة
إضافية لصاحب العمل يلجأ إليها ليتخذ قرارا ً على بيّنة إلى جانب ما يوجد لدى مؤسسته أصالً من إجراءات واعتبارات للمحافظة على
السالمة.
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كيف تنفذ المدارس وغيرها من المؤسسات آي سي بي سي؟
كي تصل إلى عملية الحصول على شهادة آي سي بي سي يجب على المنظمة أن تستوفي المعايير التالية:




أن تكون منخرطة في العمل مع األطفال
ً
أن توظف طاقما ً أو متطوعين من المملكة المتحدة بما في ذلك األفراد الذين كانوا يعيشون سابقا في المملكة المتحدة
أال يكون لديها صالت رسمية مع المملكة المتحدة وال يمكنها الوصول إلى مكتب خدمة اإلفصاح والمنع  DBSفي المملكة
المتحدة.

على الشخص الذي يبحث عن العمل أن يدفع كلفة شهادة آي سي بي سي .للحصول على تفاصيل عن السعر الرجاء زيارة
 . www.acro.police.uk/icpcال يمكن تقديم الشهادات إال بناء على طلب مقدم الطلب .ال يمكن لصاحب العمل أن يقدم طلب
الحصول على الشهادة نيابة عنه .يُوصى أن ت ُشجع المؤسسات موظفيها على تقديم طلب الحصول على شهادة آي سي بي سي وذلك
بجعلها أحد المتطلبات الالزمة للتحري عن الشخص قبل توظيفه .يمكن أن يُطلَب من الموظفين الحاليين أن يقدموا طلب للحصول على
شهادة آي سي بي سي كل فترة كجزء من عملية التدقيق والتحري عنهم.
لو أراد رب عمل أن يطلب من شخص ما الحصول على شهادة آي سي بي سي يمكن للمؤسسة أن توجهه لزيارة موقع "آكرو"
اإللكتروني ) (www.acro.police.uk/icpcليستكمل استمارة الطلب .يتوفر على الموقع اإللكتروني إرشادات عن هذه العملية.
تعكس شهادة آي سي بي سي ما هو مس َجل ومتوافر في قاعدة بيانات الشرطة واالستخبارات في وقت اإلصدار ولهذا فإن أي إدانة
مسجلة بعد تاريخ اإلصدار لن تظهر .يرجع إلى صاحب العمل أن يقرر متى يتعين على موظفيه تجديد شهادة آي سي بي سي الخاصة
بهم.
الطلب ويوقعّه بنفسه .ستقدَم شهادة آي
الموظف المعني
يمكن للمؤسسات أن تقدم الطلبات نيابة عن موظفيها ولكن يجب أن يستكمل
ُ
َ
سي بي سي مباشرة إلى مقدم الطلب وال يمكن إرسالها إلى المؤسسات.
الرجاء االنتباه أنه ال يمكن للمؤسسات خارج المملكة المتحدة التي لديها إمكانية الوصول إلى تدقيقات  DBSأن تطلب من موظفيها
الحاليين أو من األشخاص الذين تريد توظيفهم أن يحصلوا على شهادة آي سي بي سي .تحت هذه الظروف ينطبق المسار المعتاد عن
طريق خدمة .DBS
للمزيد من المعلومات عن شهادة آي سي بي سي يرجى زيارة الموقعwww.acro.police.uk/icpc :

