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Arabic 
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ي والية فيكتوريا اعتباًرا من  
ز
ز التنفيذ ف ي تهدف إىل تعزيز سالمتهم حير

 2022تموز )يوليو(    1تدخل المعايير الجديدة لسالمة األطفال الت 

ي )يناير(  
ي كانون الثان 

( حير  التنفيذ بوالية فيكتوريا ف  ن المعايير  2016لقد دخلت معايير سالمة األطفال )المعايير . وبعد خمس سنوات، رأينا كيف تحسِّ

 سالمة األطفال والشباب.  

 رصامة.  
ّ
نا أشد ات لنجعل معايير  واآلن نجري بعض التغيير

ي ترسي عليها المعايير  1عىل المؤسسات
. 2022تموز )يوليو(    أن تمتثل للمعايير الجديدة بحلول الت   . وتظل المعايير الحالية سارية حت  ذلك الحير 

ي يلزم عىل المؤسسات اتخاذها للحفاظ عىل سالمة األطفال 
د اإلجراءات الت 

ّ
حد

ُ
والشباب. وهي تنّص المعايير الجديدة عىل الحد األدن  من المتطلبات وت

م إرشادات واضحة أ 
ّ
اليا. تقد ي أنحاء أسي 

ي باف 
 كير للمؤسسات وتتماشى عىل نحو أفضل مع المعايير السارية ف 

ي تتبعها المؤسسات حالًيا لحفظ سالمة األطفال والشباب تسّهل عليهم االمتثال للمعايير الجديدة. ومع ذلك، ستحتاج المؤس
ي بعض  اإلجراءات الت 

سات ف 
 طفال والممارسات والثقافة المؤسسية الحالية لديها كي تمتثل للمعايير الجديدة. المجاالت إىل تغيير أو تحسير  سياسة سالمة األ 

ي األشهر القادمة لمساعدة المؤسسات عىل اال 
م اللجنة والجهات التنظيمية األخرى المزيد من المعلومات واإلرشادات ف 

ّ
نتقال إىل المعايير ومن المقّرر أن تقد
  . 2022تموز )يوليو(  1الجديدة بحلول 

ي ستطرأ عىل المعايير الحالية؟ 
 ما هي االختالفات الت 

ى تتضمن متطلبات جد َ ير
ُ
ات ك ي والية فيكتوريا، فإن هناك تغيير

: رغم التشابه بير  المعايير الجديدة والمعايير الحالية لسالمة األطفال ف   يدة وهي

ي جهود المؤسسات الرامية إىل حفظ  •
 سالمة األطفال والشباب أن تشارك العائالت والمجتمعات ف 

كير  عىل سالمة األطفال والشباب من السكان األصليير   •
 زيادة الي 

ونية  • ي األوساط اإللكي 
 إدارة مخاطر إيذاء األطفال ف 

 وفيما يتعلق بالحوكمة، إعداد أنظمة وعمليات تهدف إىل حفظ سالمة األطفال والشباب.  •

 ما المطلوب من المؤسسات حالًيا؟ 

ا لتطبيق المعايير الجديدة: عىل 
ً
، استعداد م بما يىلي

 المؤسسات أن تلي  

ي طرأت باالطالع عىل:  •
ات الت  ات ، ما الجديد؟ نظرة عامة عىل المعايير الجديدة لسالمة األطفالالتعّرف عىل المعايير الجديدة والتغيير والتغيير

 لة الشائعة. واألسئ األطفال فيها؟ ومقارنة المعايير الحالية والجديدة لسالمة 

 والبدء بالتخطيط لالنتقال إليها اآلن   2022تموز )يوليو(  1تحديد ما عىل مؤسستك فعله كي تمتثل للمعايير الجديدة بحلول   •

ك   • صدر اللجن هنا اشي 
ُ
ي عندما ت

ون  ي بريد إلكي 
ي تساعد المؤسسات عىل االنتقال إىل المعايير الجديدة. لتلق 

 ة المعلومات واإلرشادات الجديدة الت 

 
ي هذه الوثيقة لتحل محلها "المؤسسة/المؤسسات" ألسباب تتعلق بإمكانية فهمها. وتعريف ال 1

بدلت كل اإلشارات إىل "الجهات المعنية" ف 
ُ
جهة است

ي القسم 
ي تخضع لمعايير سالمة األطفال.  2005قانون رفاهية األطفال وسالمتهم لعام ( من 1)3المعنية مذكور ف 

 وتشير إىل الجهات الت 

https://ccyp.vic.gov.au/contact-us/sign-up-for-commission-updates/
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 ما هي المعايير الجديدة لسالمة األطفال؟ 

 : ا لسالمة األطفال وهي
ً
 هناك أحد عرسى معياًرا جديد

 
ر بيئة آمنة من الناحية  – 1معيار سالمة األطفال رقم 

ّ
ر التنّوع والهويات والتجارب الفريدة لألطفال عىل المؤسسات أن توف

ّ
م وتقد الثقافية تحي 

ز   والشباب من السكان األصليير

، باعتباره أدن  حد من المتطلبات: 1من أجل االمتثال لمعيار سالمة األطفال رقم   ، عىل المؤسسة أن تضمن ما يىلي

 قوقه الثقافية. تشجيع ودعم الطفل بشكل دائم عىل التعبير عن ثقافته وممارسة ح  1.1

ي ثقافة السكان األصليير  واإلقرار بها، وفهم 1.2
اتيجيات داخل المؤسسة من شأنها تجهير  وتحضير كل أعضائها لتقدير نقاط القوة ف   تطبيق إسي 

 . ي تحقيق رفاهية وسالمة األطفال والشباب من السكان األصليير 
 أهمّيتها ف 

ي تضمن رصد  1.3
ورة التعامل مع وقائع العنرصية  أن تتخذ المؤسسة التدابير الت  الترّصفات العنرصية داخل المؤسسة ومواجهتها دون تهاون. ورص 

 بالعواقب المناسبة.  

ي وسعها لدعم وتيسير مشاركة وشمول األطفال والشباب من السكان األصليير  وعائالتهم.  1.4
 أن تبذل المؤسسة ما ف 

وأنظمت  1.5 وإجراءاتها  المؤسسة  سياسات  تضمن كل  األطفال  أن  احتياجات  وتلبية  الثقافية  الناحية  من  وشمولية  آمنة  بيئة  توفير  وعملياتها  ها 
 والشباب من السكان األصليير  وعائالتهم. 

ي القيادة والحوكمة والثقافة المؤسسية.  - 2معيار سالمة األطفال رقم 
ز
 ترسيخ سالمة األطفال ورفاهيتهم ف

، باعتباره أدن  حد من المتطلبات: 2 من أجل االمتثال لمعيار سالمة األطفال رقم  ، عىل المؤسسة أن تضمن ما يىلي

ا.  2.1 اًما علنيًّ م المؤسسة بسالمة األطفال الي    تلي  

 اإلشادة بثقافة سالمة األطفال واالقتداء بها عىل مستويات المؤسسة كافة، من أعالها ألدناها.  2.2

 طفال ورفاهيتهم عىل كل المستويات. أن تسّهل تدابير الحوكمة تطبيق سياسة سالمة األ  2.3

 أن تنّص قواعد السلوك عىل إرشادات للموظفير  والمتطوعير  بشأن المعايير والمسؤوليات السلوكية المطلوبة.  2.4

 منها.  2.5
ّ
ي تحيط باألطفال والشباب ورصدها والحد

اتيجيات إدارة المخاطر عىل الوقاية من المخاطر الت  ز إسي 
ّ
 أن ترك

اماتهم بشأن مشاركة المعلومات وحفظ السجالت.  2.6  أن يعي الموظفون والمتطوعون الي  

ز األطفال والشباب من ممارسة حقوقهم  - 3معيار سالمة األطفال رقم  ي تخّصهم وأخذ آرائهم عىل محمل  تمكير
ي اتخاذ القرارات الت 

ز
ومن المشاركة ف

 
ّ
 الجد

، باعتباره أدن  حد من المتطلبات: 3من أجل االمتثال لمعيار سالمة األطفال رقم   ، عىل المؤسسة أن تضمن ما يىلي

هم بالسالمة والحصول عل المعلومات  3.1
ّ
 والمشاركة.  إطالع األطفال والشباب عىل كل حقوقهم، ومنها حق

 من عزلتهم.  3.2
ّ
ي الدعم من الزمالء، لمساعدة األطفال والشباب عىل الشعور باألمان والحد

اف بأهمية الصداقة والتشجيع عىل تلق   االعي 

مناسًبا للوضع   إطالع األطفال والشباب عىل برامج مكافحة االعتداء الجنسي والمعلومات ذات الصلة بطريقة تناسب الفئة العمرية، مت  كان ذلك 3.3
 أو الظروف.  

ي تدل عىل التعّرض لإليذاء، وتيسير الطرق المناسبة لألطفال والشباب للتعبير عن آرائهم، وا 3.4
لمشاركة  توعية الموظفير  والمتطوعير  بالعالمات الت 

ي اتخاذ القرارات وعرض مخاوفهم. 
 ف 

 بتوفير ثقافة تشّج  3.5
عت َ
ُ
اتيجياٍت ت  إسي 

ُ
ام آراء األطفال والشباب. أن تطّبق المؤسسات  ع عىل المشاركة واحي 

ر مساهماتهم، ما يقّوي ثقتهم واهتمامهم.  3.6
ّ
 أن تتيح المؤسسات فرص المشاركة لألطفال والشباب، وأن تقد

ي التشجيع عىل حفظ سالمة األطفال و  - 4معيار سالمة األطفال رقم 
ز
 رفاهيتهم أن تكون العائالت والمجتمعات عىل اطالع، وأن يشاركوا ف

، باعتباره أدن  حد من المتطلبات: 4من أجل االمتثال لمعيار سالمة األطفال رقم   ، عىل المؤسسة أن تضمن ما يىلي

ي تخّص أطفالهم.   4.1
ي اتخاذ القرارات الت 

 أن تشارك العائالت ف 

ي حفظ سالمة األطفال والمعلومات المتاحة ذات   4.2
أن ترّحب المؤسسة بمشاركة العائالت والمجتمع وتتواصل معهم بانفتاح بشأن منهجها ف 

 الصلة. 
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ي إعداد ومراجعة سياسات المؤسسة وممارساتها.  4.3
 أن تشارك العائالت والمجتمعات برأيها ف 

 تمع عىل اطالع بشأن عمليات المؤسسة وحوكمتها. إبقاء العائالت ومقدمي الرعاية والمج 4.4

ي السياسة والممارسة  - 5معيار سالمة األطفال رقم 
ز
ام االحتياجات المتنّوعة ف  تعزيز المساواة واحي 

، باعتباره أدن  حد من المتطلبات: 5من أجل االمتثال لمعيار سالمة األطفال رقم   ، عىل المؤسسة أن تضمن ما يىلي

م الدعم لهم، وأن تهمَّ بمساعدة المعّرضير   أن تعي  5.1
ّ
، الظروف المتنّوعة لألطفال والشباب، وأن تقد المؤسسة، بما فيها من موظفير  ومتطوعير 

 للخطر. 

 إتاحة المعلومات وعمليات الدعم والشكاوى لألطفال والشباب بطرق آمنة ثقافًيا، وضمان سهولة الوصول إليها وفهمها.  5.2

ا باحتياجات األطفال والشباب ذوي اإلعاقة، واألطفال والشباب الُمنتمير  إىل خلفيات متنّوعة ثقافًيا ولغوًيا، أن توىلي المؤس  5.3
ً
سة اهتماًما شديد

ي الجنس من األطفال والشبا  جنسًيا وثنائتر
ي الجنس وذوي التوجه الجنسي المزدوج والمتحولير  ي منازلهم، ومثلتر

 ب.  وغير القادرين عىل العيش ف 

ر بيئة آمنة لهم من الناحية الثقافية وتشّجع  أن 5.4
ّ
، وأن توف ا باحتياجات األطفال والشباب من السكان األصليير 

ً
 عليها.  توىلي المؤسسة اهتماًما شديد

ام بالقيم المعمول بها فيم - 6معيار سالمة األطفال رقم  ز ي االلي 
ز
ز للتعامل مع األطفال والشباب ودعمهم ف ا يتعلق بسالمة  انتقاء األفراد المناسبير

 األطفال ورفاهيتهم 

، باعتباره أدن  حد من المتطلبات: 6من أجل االمتثال لمعيار سالمة األطفال رقم   ، عىل المؤسسة أن تضمن ما يىلي

ز عملية التوظيف، بما فيها من خطوات كاإلعالن والتحري ورصد المعلومات عن الموظفير  والمتطوعير  قبل التوظيف، عىل سال  6.1
ّ
مة  أن ترك

 األطفال ورفاهيتهم. 

اتهم السابقة.   6.2  أن يكون الموظفون والمتطوعون الذين يتعاملون مع األطفال قد خضعوا لفحوص سجل العمل مع األطفال أو مراجعة مكافئة لخير

ي وتوجيه مناسب وأن يكونوا عىل علم بمسؤولياتهم تجاه األط 6.3
فال والشباب، وهذا يشمل أن يحصل الموظفون والمتطوعون عىل تدريب تعريق 

امات حفظ السجالت ومشاركة المعلومات ورفع التقارير.    الي  

ز عىل سالمة األطفال ورفاهيتهم.  6.4
ّ
ية ترك اف المستمر وضمان أن إدارة الموارد البرسى  اإلشى

ز عمليات رفع الشكاوى والمخاوف عىل األطفال  - 7معيار سالمة األطفال رقم 
ّ
 أن ترك

، باعتباره أدن  حد من المتطلبات: 7لمعيار سالمة األطفال رقم  من أجل االمتثال  ، عىل المؤسسة أن تضمن ما يىلي

ز عىل األطفال، تنّص بوضوح عىل أدوار ومسؤوليات طاقم القيادة   7.1
ّ
أن تتبع المؤسسة سياسة تعامل مع الشكاوى يسهل الوصول إليها وترك

اما ، ومناهج التعامل مع األنواع المختلفة من الشكاوى ومع انتهاكات السياسات ذات الصلة أو قواعد السلوك، والي   خل  ت التدوالموظفير  والمتطوعير 
 ورفع التقارير.  

احية  أن يفهم األطفال والشباب والعائالت والموظفون والمتطوعون العمليات الفعالة للتعامل مع الشكاوى، وأن تكون تلك العمليات آمنة من الن 7.2
 الثقافية.  

 التعامل مع الشكاوى بجدية، واالستجابة لها عىل وجه الرسعة والحزم.  7.3

ط رفعها أم ال، أن تتبع المؤسسة سياس 7.4 ات وإجراءات للتعامل مع رفع الشكاوى والمخاوف إىل السلطات المعنية، سواء أكان القانون يشي 
 والتعاون مع جهات إنفاذ القانون.  

امات رفع التقارير والخصوصية وقانون العمل.  7.5  الوفاء بالي  

ة والمهارات والوعي لحفظ سالمة األطفال والشباب من خالل التعليم  أن يكتسب الموظفون والمتطوعون المعرف  - 8معيار سالمة األطفال رقم 
 والتدريب المتواصل

، باعتباره أدن  حد من المتطلبات: 8من أجل االمتثال لمعيار سالمة األطفال رقم   ، عىل المؤسسة أن تضمن ما يىلي

ي حفظ سالمة األ  8.1
.  تدريب الموظفير  والمتطوعير  ودعمهم لتطبيق سياسة المؤسسة ف 

ا
ا فّعاًل

ً
 طفال ورفاهيتهم تطبيق

ات إيذاء األطفال، وهذا يشمل اإليذاء الذي يرتكبه األطف 8.2 ال أو  أن يتلق  الموظفون والمتطوعون التدريب والمعلومات الالزمة للتعّرف عىل مؤشى
 الشباب اآلخرون.  

بفاعلية لقضايا سالمة األطفال ورفاهيتهم ودعم الزمالء الذين ُيبلغون  أن يتلق  الموظفون والمتطوعون التدريب والمعلومات الالزمة لالستجابة  8.3
 عن تعّرضهم لألذى. 
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 أن يتلق  الموظفون والمتطوعون التدريب والمعلومات المتعلقة بتوفير بيئات آمنة ثقافًيا لألطفال والشباب.  8.4

اضية الس  - 9معيار سالمة األطفال رقم   المة والرفاهية وأن تضمن تقليل احتمالية إيذاء األطفال والشباب أن تعزز األوساط الفعلية واالفي 

، باعتباره أدن  حد من المتطلبات: 9من أجل االمتثال لمعيار سالمة األطفال رقم   ، عىل المؤسسة أن تضمن ما يىلي

اضية ويقلل  9.1 ي األوساط الواقعية واالفي 
ة ف  ي الخصوصية  أن يتعّرف الموظفون والمتطوعون عىل األخطار المنترسى

ونها دون المساس بحق الطفل ف 
م.  

ّ
 والوصول إىل المعلومات والعالقات االجتماعية وفرص التعل

اضية بما يتماشى مع قواعد سلوك المؤسسة وسياسة وممارسات سالمة األطفال ورفاهيتهم.   9.2 م األوساط االفي 
َ
ستخد

ُ
 أن ت

 ضاع المؤسسة وأنشطتها وبيئتها الفعلية.  أن تراعي خطط إدارة األخطار أي أخطار تنشأ عن أو  9.3

اء تضمن حفظ سالمة األطفال والشباب.   9.4 ي تتعاقد مع األطراف الخارجية عىل الَمَرافق والخدمات سياسات شى
 أن تتبع المؤسسات الت 

 مراجعة تنفيذ معايير سالمة األطفال وتحسينها بانتظام  -  10معيار سالمة األطفال رقم 

، باعتباره أدن  حد من المتطلبات: ، عىل المؤسس10من أجل االمتثال لمعيار سالمة األطفال رقم   ة أن تضمن ما يىلي

 أن تراجع المؤسسة ممارسات سالمة األطفال وتقّيمها وتحّسنها بانتظام.  10.1

 تحليل الشكاوى والمخاوف ووقائع السالمة لتحديد األسباب وحاالت فشل النظام، إلجراء التحسينات الدائمة.  10.2

 ئج المراجعات ذات الصلة إىل الموظفير  والمتطوعير  والعائالت واألطفال والشباب. أن ترفع المؤسسة تقارير بنتا  10.3

ق السياسات واإلجراءات كيف تكون المؤسسة آمنة لألطفال والشباب  -  11معيار سالمة األطفال رقم 
ّ
 أن توث

، 11من أجل االمتثال لمعيار سالمة األطفال رقم   باعتباره أدن  حد من المتطلبات: ، عىل المؤسسة أن تضمن ما يىلي

 أن تتناول السياسات واإلجراءات كل معايير سالمة األطفال.  11.1

 توثيق السياسات واإلجراءات مع ضمان سهولة فهمها.   11.2

 أن يستند إعداد السياسات واإلجراءات إىل نماذج أفضل الممارسات وإىل التشاور مع األطراف المعنّية.  11.3

ي االمتثال للسياسات واإلجراءات. أن يكون  11.4
 القادة قدوات وأمثلة ُيحتذى بها ف 

 أن يفهم الموظفون والمتطوعون السياسات واإلجراءات ويطبقوها.  11.5

 

 

 

 كيف تحصل عىل المساعدة؟ 

اعدة المؤسسات عىل االنتقال إىل المعايير يمكن لجهات تنظيم معايير سالمة األطفال والهيئات العليا أو الهيئات القطاعية أن تقدم المعلومات والدعم لمس 
تها اللجنة نظرة عامة عىل جهات تنظيم معايير سالمة األطفال المختلفة. األسئلة الشائعة الجديدة. تتضمن  ي نرسى

 )رابط( الت 

 
 :  يمكنك التواصل مع اللجنة لطرح أسئلتك أو استفساراتك عير

  :( 03) 52818601 أو:  1300 782 978 الهاتف 

  : ي
ون  يد اإللكي    contact@ccyp.vic.gov.auالير

  زيارة : ي
ون   www.ccyp.vic.gov.auموقع اللجنة اإللكي 

 
جمة التحريرية والفورية عىل جم فوري، فاتصل بخدمة الي  منهم التواصل مع لجنة األطفال والشباب عىل اطلب  50 14 13 الرقم:   إذا احتجت إىل مي 

 5281 8601 03الرقم: 

تموز  1عىل المؤسسات أن تواصل امتثالها للمعايير الحالية لسالمة األطفال حت  تاري    خ رسيان المعايير الجديدة اعتباًرا من 
  2022)يوليو( 
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