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حقوق األطفال في
Cerebral
Palsy Alliance

تتم حماية جميع حقوق األطفال ودعمها عند الحصول عىل الخدمات
من )CPA) Cerebral Palsy Alliance
تلتزم  CPAبحماية حق كل طفل في النمو والتطور واللعب والمشاركة بنشاط في مجتمعه .نقوم بتضمين ِق َي َمنا
المتمثلة بالنزاهة والعاطفة والتم ُّيز والشجاعة واالحترام في ممارساتنا كل يوم ،وندعم حقوق كل طفل في الحصول
عىل الخدمات دون تمييز ثقافي أو اجتماعي .كما نسعى جاهدين لتقديم الخدمات التي تحترم حق تقرير المصير
واالحتياجات واالختيارات الفردية.

المبادئ التأسيسية

رفاهية الطفل

يخضع طاقم العمل للمبادئ التأسيسية التالية ،ويلتزم بدعم
هذه الحقوق والدفاع عنها:
• اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص من ذوي
اإلعاقة لعام UN Convention on the Rights of( 2006
 )Persons with Disabilities 2006التي تحمي حقوق
وكرامة األشخاص من ذوي اإلعاقة.
•  اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل لعام UN( 1989
،)Convention on the Rights of the Child 1989
التي تقرّ بأن لجميع األطفال الحق في الحرية والسالمة،
بغض النظر عن العرق أو الخلفية أو المعتقد أو اإلعاقة.
•  قانون التمييز ضد المع ّوقين لعام Disability( 1992
 ،)Discrimination Act 1992الذي يجعل التمييز ضد
اإلعاقة غير قانوني ويهدف إىل تعزيز المساواة في
الحقوق والفرص والوصول لألشخاص من ذوي اإلعاقة.
•  تتطلّب معايير سالمة الطفل (The Child Safe
 )Standardsمن المنظمات بناء ثقافات واعتماد
استراتيجيات والعمل عىل وضع مصالح األطفال في
المقام األول للحفاظ عىل سالمتهم من األذى.

لدى  CPAإطار لرفاهية الطفل وسالمته مشمول في جميع
سياساتها وممارساتها .ير ِّكز طاقم العمل عىل المصالح
الفضىل لألطفال ،وسوف يستجيب طاقم العمل للمخاوف
الخاصة بحماية الطفل ،ويتبادل المعلومات مع الوكاالت
األخرى عند الحاجة.
تضمن عملية التوظيف واإلعداد لدى  CPAبأن يتمتع طاقم
العمل والمتطوعون بصفات تتوافق مع ِق َي َمنا وتتطابق مع
إجراءات التحقق من هويتهم والمتطلبات القانونية .لدينا
مصممة لدعم حقوق األطفال ،بحيث
أنظمة و ِق َيم وثقافة
ّ
يمكن لجميع الموظفين والمتطوعين الوصول إىل التطوير
المهني الرائد في هذا المجال والتدريب والتعلُّم المستمر.

المالحظات والشكاوى
تقدِّر  CPAمالحظاتك ونحن ملتزمون بضمان تشجيع
األطفال وعائالتهم وندعمهم لتقديم الشكاوى ،وسنقوم
بحلها بسرعة وكفاءة.
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