
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 (26-19مقدمة للنهج المتكامل والعمل في جميع القطاعات )المعايير [1]

 

 واجب حماية جميع الجهات الفاعلة اإلنسانية[2] .1
 
اليوم، زيادة تعقيد للكوارث الطبيعية واالصطناعية تشكل مستوى غير مسبوق من تهديد لسالمة ورفاهية األطفال [3]

المتضررين ويسلط الضوء على الحاجة إلى إعادة تأكيد "مسؤولية وضع الحماية، وخاصة حمايةاالطفال ، محورا 
حماية األطفال القائمة بذاتها هي أكثر مجموعة من وسائل في الوقت الحاضر ، تعتبر تدخالت [4]الستجابتها اإلنسانية. "

االستجابة لحماية األطفال ، حيث تتمحور آليات التنسيق حول االستجابات المواضيعية المركزة مثل األطفال غير 
ال ، المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ، واألطفال المرتبطين بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة ، وعمالة األطف

وبينما القطاعات األخرى هي النظر في تدابير تخفيف المخاطر ضمن برامجها، برمجة حماية الطفل ال تزال إلى [5]إلخ. 
هذه التدخالت ذات الطبيعة المنعزلة والمنفصلة بعض الشيء من التدخالت التى تهدف إلى مساعدة  [6]حد كبير منعزل.

وبالتالي ، هناك حاجة إلى فهم أفضل [7]انعدام الكفاءة في استخدام الموارد.  األطفال يمكن أن يؤدي إلى تقلص النتائج و
لكيفية قيام الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل والقطاعات اإلنسانية األخرى بالتعاون بشكل أفضل والعمل كقوى دافعة 

 لتعزيز بيئات أكثر أمانا ورعاية لألطفال. 
 
م هذه الروابط تمكين الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل من االستفادة من ومن شأن التحول نحو تحسين فه[8]

وسيعزز نقل المعرفة في اتجاهين ، وبالتالي ، تحسين التحليل المشترك [9]إمكانات القطاعات األخرى لحماية األطفال. 
النهج [10]الطبيعية والنزاعات.  والتخطيط واالستجابة الشاملين لتحسين تلبية احتياجات األطفال المتأثرين بالكوارث

المتكاملة مع القطاعات الغير معنية بحماية الطفل ستقوم بتعزيزفعالية بناء بيئة توفر حماية لألطفال خالل مراحل التأهب 
 واالستجابة واالنتعاش.

 

 مالحظة للمراجعين
 من "المعايير الدنيا لحماية الطفل."  الثانيةهذه مقدمة جديدة لمعيار االستراتيجية الذي تم اقتراحه للنسخة

 
شروع هو هذا ير م م غ ير مّدع ّاي لم غرض ل شاورات ل م توي .ال ح ند ي ت س م لى ال ة أخطاء ع حوي  ن
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إلى "النهج المتكامل والعمل عبر  2012( من تعميم حماية الطفل في طبعة 26-19تتحول هذه الدعامة )المعايير 

القطاعات".  ويمثل هذا تحوال في التركيز على الترويج للبرمجة المتكاملة ، بما في ذلك التعميم ، بل يتجاوزه أيضا.  

 رح للدعامة.هذا القسم جديد ويقدم مخططا لإلطار الجديد المقت
 

 توجيهات حول كيفية  فهي ليست. معايير يرجى األخذ بعين االعتبار أن "المعايير الدنيا لحماية الطفل" ما هي إال
يجب تحقيقه كحد أدنى في مجال محدد من األعمال اإلنسانية لماحيث تقدم المعايير األساس الالزمإعداد البرامج.
جوع إلى ملفات اإلرشادات الموجودة بقسم المراجع للحصول على يجب على الممارسين الر  لحماية الطفل.

 معلومات إضافية عن كيفية تحقيق المعايير. 

 
هل اللغة واضحة وسهلة الفهم؟ هل يمثل   عند قراءة هذا المستند، يُرجى النظر فيما يلى: هل هو مفيد للمارسين؟

كن حذفها؟ هل تم تطويرها في شكل معايير أم تبدو أفضل الممارسات واألدلة؟ ما النقاط غير الضرورية التي يم
 أكثر وكأنها إرشادات؟

 
يُرجى استخدام نموذج إبداء المالحظات المرفق الذي يمكن الوصول إليه   كيفية تقديم المالحظات على هذه المسودة:

 .هنامن 

 
 نشكركم على مساهمتكم في تحسين المعايير الدنيا لحماية الطفل.
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يستند إلى االندماج  النهج المتكامل هو قطاع محايد، و ليس على وجه التحديد للحماية أو لحماية الطفل. هو نموذج[11]
من الناحية العملية للجهات الفاعلة في حماية [12]والتكامل، ويصلح لجميع القطاعات، وينبغي أن يطبق بصورة منهجية. 

الطفل، فهذا يعني التحول من نموذج تعميم مراعاة المنظورالحالي إلى نموذج أكثر متعمد قائم على التكامل، حيث تقوم 
 كان للتعميم أثرا ملحوظا على كيفية قيام [13]القطاعات بتخطيط وتنفيذ البرامج المشتركة ذات األهداف المشتركة. 

القطاعات اإلنسانية األخرى باالعتراف بالدور الرئيسى للحماية، ونقل الحماية من دعامة مستقلة لموضوع مشترك 
موجهة عبر جميع األركان )مثالً، يقلل من احتمال تفاقم المخاطر على األطفال عن غير قصد من خالل البرمجة(. 

ال من التركيز االستراتيجي لمركزية الحماية ، إلى خطوة أكثر يعتبر التكامل خطوة إلى األمام ، وهي طريقة لالنتق[14]
وسوف يدعم هذا النهج المتكامل القطاعات األخرى في تحقيق نتائج "مصلحة [15]عملية تتكيف مع كل سياق محدد. 

 [PM1]الطفل الفضلى" من خالل البرمجة واالستراتيجيات ونتائج المشروعات الخاصة به. 
 
هج أن حماية الطفل تأخذ أولوية شاملة بين النتائج ، بل يعنى أن التعاون المشترك بشأن نتائج وال يعني هذا الن[16]

النتائج المشتركة لمختلف القطاعات كما هو مبين [17]البرنامج يمكن أن يعزز تأثير التدخالت القائمة لألطفال وأسرهم. 
لية لألموال، بينما تعززاألثرعلى سالمة ورفاهية األطفال. في هذا النهج يمكن أن تؤدي أيضا إلى استخدام أكثر كفاءة وفعا

وهذا مهم للمنظمات الوطنية والدولية التى تعمل على حماية الطفل وأيضا للقادة في القطاعات اإلنسانية األخرى [18]
 كالمياه والصرف الصحي، والتغذية، الصحة، إلخ.

 مصفوفة برمجة متكاملة[19] .2
 
في بعض [21]لمتكامل على تأهيل االحتياجات وقابلية التأثر في دورة المشروع اإلنساني. يجب أن ينعكس النهج ا[20]

في الحاالت التى يتحول البرنامج فيها من [22]الحاالت ، قد ينطوي على دور مختلف للفاعلين في مجال حماية الطفل. 
دوراً استشارياً كجزء من فريق من قطاع كونه برنامج حماية للطفل قائم بذاته، يمكن أن يلعب موظفو حماية األطفال 

 آخر.
 
وعالوة [24]هذا يجعل الوكاالت والجهات الفاعلة تقوم بدور فى االستجابة التعاونية بدالً من أن تعمل بمفردها. [23]

على ذلك ، فإنه يعتمد على الممارسات الجيدة القائمة لتحديد شدة االحتياجات والمجاالت ذات األولوية حيث تعد البرمجة 
 والتعاون المشتركين ضروريين لتحقيق األهداف والنتائج المشتركة ضمن آليات التنسيق واالستجابة القائمة بالفعل.

 
". تنقسم هذه تدخل[PM2]ثمانية مجاالت أساسية لل "تنفيذ نهج متكامل من خالل تنفيذ في العمليات الميدانية ، يتم [25]

 المجاالت بين المناطق االستراتيجية والبرمجية كما هو موضح فى الرسم البياني التالى: 
 

 

 



 

 

 )باإلشارة إلى الجزء السفلي من الرسم البياني(مجاالت استراتيجية لحماية الطفل من التدخل [26]
 
ألجل تشجيع تحقيق نتائج"أفضل مصلحة للطفل" ،فإن النهج المتكامل يعزز التعاون في وقت مبكر كتحليل الحالة، [27]

وتحديد استراتيجية متعددة لسنوات، لتفريغ  ما تبدو عليه العناصر مثل اإلدراج والمساءلة في كل مرحلة من مراحل 
 ادة وردود الفعل ستساعد على تشكيل عملية طيلة هذه المراحل.دورة استجابة، وكيف أن  النتائج المركزة والمستف

 )في إشارة إلى الجزءالعلوي من الرسم البياني(نهج برنامجي حماية الطفل[28]
 
نهج برنامج موجه لألطفال سيتضمن عناصر التقييم واالستجابة التعاونية، والرصد والمساءلة لضمان السالمة [29]

 ل وتكاملها عبر االستجابة اإلنسانية. والحفاظ على رفاهية األطفا
 
ويضمن التنفيذ المشترك  للمجاالت األساسية للتدخل أخذ النهج المتكامل بعين االعتبار و ذلك منذ بداية خطط [30]

سيقوم تنفيذها بتوفير تعريف أكثر شموالً وتحليل احتياجات واستراتيجيات التنسيق [31]التأهب واالستجابة والتنفيذ. 
توفر ُنُهج القطاع [32]أصحاب المصلحة، وضمان المكانة المركزية لحماية الطفل في االستجابة اإلنسانية.  متعدد

المتكامل التي تتبعها المعايير الدنيا لحماية الطفل رؤية أفضل لكيفية تنفيذه تلك المعايير بالتعاون مع القطاعات اإلنسانية 
 األخرى.


