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المعیار ۱: التنسیق
 تقوم السلطات المعنیة، والوكاالت اإلنسانیة، ومنظمات المجتمع المدني، والمجموعات
السكانیة المتضررة، بتنسیق أعمالھا لحمایة جمیع األطفال المتضررین بطریقة فعالة وآنیَّة
أنظمة لدى  ویكون  اإلنسانیة.  االستجابات  وكفاءة  فعالیة  یحّسن  أن  التنسیق  شأن   من 
 التنسیق األھداف نفسھا في كل وضع، غیر أّن الھیكلیة تتغیر استناًدا إلى األزمة المحددة،
 ومیزات المجموعات السكانیة المتضررة، وقدرة الحكومة على معالجة شواغل الحمایة.

 وھذا المعیار یتوجھ إلى قیادة مجموعات التنسیق واألعضاء فیھا على حد سواء

المعیار ۲: الموارد البشریة
 یتم توفیر خدمات حمایة الطفل من قبل طاقم العمل والمساعدین ذوي الكفاءة المثبتة
 في مجاالت عملھم، والذین یسترشدون بعملیات وسیاسات الموارد البشریة التي تعزز
قبل المعاملة من  األطفال من سوء  لحمایة  والمنصفة  العادلة  العمل  وتدابیر   ترتیبات 

العاملین في المجال اإلنساني
 ینبغي على الوكاالت اإلنسانیة التأكد من أّن كل األشخاص الذین یقدمون خدمات حمایة
أعمالھم وأّن جمیع المطلوبة ألداء  المھارات والخبرة  لدیھم  اإلنساني  العمل   الطفل في 
 األطفال وأفراد المجتمع المحلي یتّم صونھم من خالل االمتثال للسیاسات واإلجراءات.

 وھي تعترف بأّن طاقم العمل یحتاج إلى الدعم لیقوم بعملھ بفعالیة

المعیار ۳: التواصل والمناصرة
 تتم مناصرة مسائل حمایة الطفل والتواصل فیھا مع احترام لكرامة األطفال ومصالحھم

الفضلى وسالمتھم
 یمكن أن تدعم عملیة التواصل والمناصرة الفعالة – بما في ذلك النصوص، والصور،
 والتسجیالت الصوتیة، والفیدیو، وغیرھا من قنوات التواصل - تعبیر األطفال عن ذاتھم
إلى اإلنسانیة  السیاقات  التواصل والمناصرة في  أن یسعى   وحمایتھم وتمكینھم. ویجب 
 التأثیر على مجموعة كاملة من الجھات المسؤولة وأصحاب الحقوق، وإلى مساءلتھم.
آثار أي  لتحدید وتخفیف  والمناصرة  التواصل  قبل عمل  المخاطر  تقییم  إجراء   وینبغي 

 سلبیة محتملة على األطفال والعائالت والمجتمعات المحلیة















 یساعد النموذج االجتماعي اإلیكولوجي في تحدید الطرق التي تؤّثر بواسطتھا العوامل
على مستویاٍت مترابطة، على نمو الطفل ورفاھھ

 یشارك األطفال بشكل فاعل في حمایة ورفاه أنفسھم وأقرانھم
 ینشأ األطفال في الغالب في كنف عائالت، لكّن ھذه الطبقة تشتمل أحیاًنا على عالقات

مقّربة أخرى
 تتواجد العائالت ضمن مجتمعات محّلیة

 تشّكل المجتمعات المحّلیة مجتمعاٍت أخرى أوسع






















