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األطفال والشباب مفوضية

، فإن لاألطفا ةسالمما يتعلق بمعايير  فيووسالمة األطفال والشباب في فيكتوريا.  لحةج لمصهي هيئة مستقلة ترو   المفوضية
 دورنا يشمل:

 نة تكون آمأن و طفالاألللمساعدة في بناء قدراتها على االمتثال لمعايير سالمة  ؤسساتللموفير المعلومات والمشورة والدعم ت

 لألطفال

 تثقيف وتقديم المشورة للممولين والجهات التنظيمية الحكومية لتعزيز االمتثال للمعايير

  راءات تخاذ إجإاالقتضاء،  ، وعندطفالاوف بشأن ما إذا كانت آمنة لألإذا كان لدينا مخ ؤسساتستفسارات مع المإإجراء
.التنفيذ

حول معايير سالمة األطفال

 المؤسساتل لكافة األطفال سارية المفعوسالمة ، أصبحت المعايير اإللزامية الخاصة ب2017يناير كانون الثاني/ 1ابتداًء من 
قانون( تلك )ال 2005م لعا األطفالوسالمة  رفاهيةقانون . ويحدد توظف أطفاالً لألطفال أو  مرافقالفيكتورية التي تقدم خدمات أو 

 طفال.األ سالمةمعايير التي يجب أن تمتثل ل اتالمنظم

طفال آمنة لأل مؤسسةإطار عمل لمساعدة المؤسسات على تطوير الثقافة والنظم والسياسات لبناء سالمة األطفال معايير توفر 
 والحفاظ على التركيز على سالمة األطفال.

على معالجة المجاالت الرئيسية للخطر. ؤسساتية وسبعة معايير لمساعدة المادئ رئيسهناك ثالثة مب

د تحتاج ق. طفالسالمة األمعايير ة المؤسسات على البدء في تطبيق تقدم هذه الورقة بعض األمثلة على الخطوات األولى لمساعد
 .اً من اإلجراءات لتكون متوافقة تمامتخاذ مزيد إإلى المؤسسات 

؟هي مبادئ معايير سالمة األطفالما 

ال ة أو اإلهملمعاملا، بناًء على العمر أو الجنس أو الخلفية الثقافية أو اإلعاقة أو سوء أكثر عرضة لإلساءة هم بعض األطفال
نوعة. متلفيات خحتياجات األطفال من إمن خالل مراعاة  سالمة األطفالخطوات لتطوير نهج  لمؤسسات. يجب أن تتخذ اينالسابق

 تساعد المعايير المؤسسات على تركيز نهجها من خالل توفير ثالثة مبادئ رئيسية:

 األبوروجينيينطفال ألتعزيز السالمة الثقافية ل 

  ً ولغوياً  تعزيز السالمة الثقافية لألطفال من خلفيات متنوعة ثقافيا

 .تعزيز سالمة األطفال ذوي اإلعاقة 
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المبادئ:الخطوات األولى لتنفيذ تشمل 

تجاه التمييز المطلق اتباع نهج عدم التسامح
توفير المعلومات في أشكال يسهل الوصول إليها لألطفال ذوي 

 ً ً  اإلعاقة ومن خلفيات متنوعة ثقافيا ولغويا

يع الناس من جم واحترميوالعائالت لكي دعم الموظفين واألطفال 
 الخلفيات

لمختلف بالنسبة  ذات األهمية المناسبات حترامإوعتراف اإل
 الثقافات

إيجابية ألشخاص من مجموعة  اً عرض صورت طبيعيةبيئة  توفير
 من الثقافات وبمجموعة من القدرات

ن التحدث إلى العائالت حول الطريقة التي يرغبووسعى بنشاط ال
 المشاركة ها بفي

ما هي معايير سالمة األطفال؟

الخطوة األولىالمعايير

المعيار األول
ضمن فرق القيادة  سالمة األطفالتعيين "أبطال" األطفالثقافة تنظيمية لسالمة  لترسيخستراتيجيات إ

التحدث عما تعنيه سياسة  ميمكنهالذين  مالخاصة بك
 للموظفين والمتطوعين.سالمة األطفال 

عمل لتزام الذي يإلأو بيان ا سالمة األطفالتطوير سياسة طفاللتزام بسالمة األأو بيان اإل سالمة األطفالسياسة لثانيالمعيار ا
 وأنشطتها. ملمؤسستك

تحدد توقعات واضحة بشأن السلوك  مدونة سلوكالثالثالمعيار 
 المناسب مع األطفال

بالتشاور مع  متطوير مدونة السلوك الخاصة بك
 الموظفين والمتطوعين واألطفال.

وممارسات الموارد الفحص واإلشراف والتدريب الرابعالمعيار 
األخرى التي تقلل من مخاطر إساءة معاملة  البشرية

 األطفال من قبل الموظفين الحاليين والجدد

تخاذ إو ممراجعة ممارسات الموارد البشرية الخاصة بك
التركيز على سالمة األطفال.إجراءات لضمان 

المعيار 
الخامس

فال إساءة معاملة األطعن ستجابة واإلبالغ إللعمليات 
 االمشتبه به

عمليات واضحة لرفع المخاوف  متأكد من أن لديكال
وكذلك ؤسسة وإيصالها على نطاق واسع داخل الم

إذا و. مؤسستكمللعائالت واألطفال الذين يتعاملون مع 
ً أيض مؤسستكملى يجب عكان  زام بخطة السلوك لتاإل ا

 تضمينها هنا. م، يجب عليكعنه القابل لإلبالغ

المعيار 
السادس

 مخاطر إساءة لتحديد وتقليل أو إزالةستراتيجيات إ
 معاملة األطفال

 وما يمكن أن يحدث على نحو خاطئ في ة وتوثيققشمنا
تخاذ خطوات إ، وونهااألنشطة أو الخدمات التي تقدم

 لتقليل المخاطر.

العثور على فرص لألطفال لتبادل وجهات النظر  مشاركة وتمكين األطفالستراتيجيات لتعزيز إ السابعالمعيار 
.يتم  اإلستماع لهمأن بهم وواألفكار الخاصة 

أين يمكن الحصول على المساعدة
االتصال بالمفوضية عن طريق: ميمكنك
 :5281 8601 (03) الهاتف

  اإللكتروني:البريد contact@ccyp.vic.gov.au 

ً أيض ميمكنك  www.ccyp.vic.gov.au: المفوضيةالعثور على مزيد من المعلومات على موقع  ا
 واواطلب  50 14 13على الرقم  لشفهيةوالترجمة االكتابية ، فيرجى االتصال بخدمة الترجمة بحاجة إلى مترجم شفهي مإذا كنت
 .5281 8601 03 الرقم األطفال والشباب على بمفوضيةاالتصال  ممنه
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