
 

 

 16المعيار رقم 
 تعزيز األسرة 

 

 المقدمة 

في السياقات اإلنسانية، جميع الفتيان والفتيات عرضه بوجه خاص لآلثار السلبية للصراع والنزوح،كما أن التعرض 

الطويل أو التراكمي للشدائد يمكن أن يضر بنموهم ورفاهيتهم ويؤثر على صحتهم العقلية والبدنية ، وعلى اندماجهم في 

 المجتمع ، وتعليمهم وسالمتهم. 

وهذا ما  -لمخاطر ، فإن العديد من األطفال يستطيعون ، بل إنهم ينجحون ويزدهرون في بيئات سلبية وعلى الرغم من ا

يسمى بالمرونة، حيث ترتبط العديد من عوامل الحماية بشكل إيجابي بالمرونة ، وخاصة دور مقدمي الرعاية في 

 طفال.اإلستجابة والمساندة ووجود العالقات السليمة مابين مقدمي الرعاية واأل

يعتبر الذكور واإلناث من مقدمي الرعاية هي الجهات الفاعلة الرئيسية المسؤولة عن حماية جميع الفتيان والفتيات من أي 

ضرر وضمان تلبية احتياجاتهم الجسدية والعاطفية واالجتماعية والمعرفية والروحية، كما أنهم يلعبون دوراً هاماً في 

 لمواقف العصيبة أثناء الكوارث الطبيعية والصراعات.تعزيز قدراتهم على التعامل مع ا

ومع ذلك ، بالنسبة للكبار في السياقات اإلنسانية ، فإن قدرتهم على توفير الرعاية التنموية غالباً ما تعيقها تجاربهم الخاصة 

ة والعزلة من الضيق والشدة. ويؤثر الضغط اإلضافي على رفاه مقدمي الرعاية ، وتضاعفه الصعوبات االقتصادي

االجتماعية ، والتغير في تكوين األسرة واألدوار بسبب الوفاة والطالق والفصل القسري وفقدان اآلليات المجتمعية 

الوقائية. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة حدوث تعرض األطفال للنزاع الداخلي أو العنف أو اإلهمال، ومن المرجح أيضا 

 كيف السلبية مثل الزواج المبكر أو عمالة األطفال. أن يتعرض األطفال الستراتيجيات الت

 مالحظة للمراجعين
 من المعايير الدنيا لحماية الطفل. الثانية هذه معايير جديدة مقترحة للطبعة

 
هام: ُيرجى االطالع على النسخة المراَجَعة من "مقدمة في المعايير اإلستراتيجية" والتي تحتوى على اإلطار الجديد لهذا 

 القسم.
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 فردات ن  .وم

تم ي س صالح  ي هذه إ صدار ف ي اإل نهائ ير من ال ّاي م  .ال
 

الدنيا لحماية الطفل"هي معايير، فهي ليست توجيهات حول كيفية إعداد البرامج. يرجى األخذ بعين االعتبار أن "المعايير 
يجب   حيث تقدم المعايير األساس الالزم لما يجب تحقيقه كحد أدنى في مجال محدد من األعمال اإلنسانية لحماية الطفل.

علومات عن كيفية تحقيق على الممارسين الرجوع إلى ملف اإلرشادات الموجود في قسم المراجع للحصول على م
 المعايير.

 
هل اللغة واضحة وسهلة الفهم؟ هل هناك أي   عند مراجعة هذا الملف يرجى النظر فيما يلي: هل هو مفيد للممارسين؟
 نقاط رئيسية ناقصة؟ ما هي النقاط غير الضرورية والتي يمكن إزالتها؟

 
تخدام نموذج المالحظات المرفق )عبر اإلنترنت أو  على الرجاء اس كيف يمكنك تقديم المالحظات على هذه المسودة: 

 (droWصيغة ملف ال
 نشكرك على مساهمتك في تحسين المعايير الدنيا لحماية الطفل!



كما وتؤثر الحالة النفسية لمقدمي الرعاية على األطفال، حيث يزيد ضيقمقدمي الرعاية من مخاطر األطفال وضعفهم ، 

ر ومستوى التوتر العاطفي والسلوكي واالجتماعي. ويعتبر األطفال الذين يتعرضون للشدائد والعنف بشكل تراكمي أكث

 عرضه لمشاكل الصحة العقلية. 

يمكن لمقدمي الرعاية أن يكونوا مصدًرا لمرونة األطفال من خالل توفير الرعاية التنموية والمتجاوبة ، ولكن يمكن أيًضا 

 أن يكونوا مصادر للخطر. 

 يرتبط معيار تعزيز األسرة بمستوى األسرة في النموذج االجتماعي واإليكولوجي. 

 

 

 المعيار

يتم تمكين الفتيات والفتيان وحمايتهم من اإلساءة والعنف واالستغالل والتمييز واإلهمال في األسرة ومن اآلثار السلبية 

 للشدائد من خالل بيئة أسرية معززة وقوية. 

 

 اإلجراءات الرئيسة

 االستعداد

لجميع اإلجراءات التالية، قم بنشر البيانات خذ بعين اإلعتبار كل من السن، والجنس، واإلعاقة والتنوع والشمول  .1661

 التي تم جمعها إلى الجهات الفاعلة ذات الصلة بما في ذلك المستفيدين إلبالغ االستجابة اإلنسانية.

قم بتوثيق الممارسات القائمة ، واألعراف والسلوكيات الثقافية واالجتماعية ونتائجها على مستوى األسرة التي  .1661

ضهم لإلساءة والعنف واالستغالل والتمييز واإلهمال وذلك بالتشاور مع مقدمي الرعاية ، تحمي األطفال أو تعر

 واألطفال وأصحاب المصلحة الرئيسيين.

قم بتخطيط وتقييم نوعية الخدمات الرسمية وغير الرسمية القائمة التي توفر الدعم لألسر في جميع القطاعات ، بما  .1661

 في ذلك المنظمات الدولية والوطنية ، والجهات الفاعلة المجتمعية والحكومية على المستويين الوطني والمحلي.  

األطفال والكبار من أجل تطوير االستجابات السياقية وأدوات  ثم بتوثيق كيفية تعريف مفهوم الرفاه ثقافيا لكل من .1661

 قياس الرفاهية. 

قم بتوثيق الممارسات المحلية واستراتيجيات التأقلم ونتائجها المستخدمة في المواقف المعاكسة التي من شأنها  .1661

التقليدية المجتمعية التأثير على أو ضمان الرعاية المستمرة لألطفال المعرضين للخطر ، بما في ذلك األشكال 

 لتعزيز وتوطيد ممارسات الرعاية.

 تعزيز األسرة



قم بتخطيط أنظمة حماية الطفل والدعم على مستوى المجتمع لتحديد مقدمي الخدمات الرئيسيين الذين يمكن أن  .1666

 يدعموا األسر ومقدمي الرعاية األساسيين في ممارسات الرعاية.

ميكيات ، والخلفية االجتماعية واالقتصادية وأدوار الجنسين قم بتوثيق تأثير األزمة على أنظمة األسرة ، والدينا .1661

 المتعلقة بممارسات الرعاية على مستوى األسرة والمجتمع. 

قم بتحديد التدخالت المستندة إلى األدلة المعززة المتعلقة باألسرة ذات الصلة بالسياق )راجع فريق عمل التحالف  .1661

وتكييف المداخالت القائمة على الفهم المحلي ألنظمة األسرة العالمي المعني بتخطيط جهود تعزيز األسرة( 

 .والقرابة

 قم بتدريب القوى العاملة لتحديد وإحالة مقدمي الرعاية إلى البرامج وتقديم التدخالت األسرية القائمة على األدلة. .1661

 نية أو تفاقمها. قم برفع مستوى الوعي بين األسر حول استراتيجيات منع المخاطر الناجمة عن األزمة اإلنسا .16611

 

 االستجابة

يمكن أن تتباين ُنُهوج ونماذج التدخالت التي تعزز البيئة األسرية حسب النتائج المطلوبة ، ونوع العنف الموجه ، وعمر 

 وجنس األطفال واألسر ، والمخاطر التي يواجهونها والسياق،  حيث تدعم األدلة مختلف طرق التسليم ونقاط الدخول. 

هناك صلة بين الصحة العقلية لمقدمي الرعاية   العقلية والرفاه النفسي االجتماعي لمقدمي الرعاية:تعزيز الصحة  .16611

(. ويمكن للتدخالت النفسية االجتماعية لمقدمي الرعاية 11ورفاه األطفال والمراهقين )انظر أيضا إلى المعيار 

 واالجتماعية لألطفال. المدمجة في برنامج مهارات األبوة واألمومة تحسين النتائج النفسية

قد يقلل تشجيع المشاركة في المجموعات االجتماعية القائمة أو إنشاء مجموعات   تحسين الشبكات االجتماعية: .16611

دعم من األقران في أشكال المقابالت الشخصية ، أو مجموعات المساعدة الذاتية ، أو من خالل االتصاالت 

اة ووصمة العار والعزلة االجتماعية التي يشعر بها أفراد )وسائل التواصل االجتماعي والهاتف( المعان

 (11انظر أيضا إلى المعيار رقم )العائلة

يمكن أن يؤدي دعم األسر ومقدمي الرعاية لتعلم ممارسات األبوة  تعزيز مهارات األبوة واألمومة اإليجابية: .16611

قات بين مقدمي الرعاية واألطفال سواء واألمومة اإليجابية إلى تخفيض استعمال الشدة في التأديب وتحسن العال

ذكور أو اناث. وباإلضافة إلى ذلك ، يمكن لبرامج الزيارة المنزلية أن تقلل بشكل كبير من إساءة معاملة األطفال. 

التفاعالت الحساسة والداعمة والمتجاوبة والمستمرة بين  -ترتبط التدخالت التي تروج لسلوكيات األبوة اإليجابية 

بنتائج إيجابية لجميع الفتيان والفتيات ، مثل تحسين  -عاية واألطفال خاصة في مرحلة الطفولة المبكرةمقدمي الر

 (11)انظر إلى المعيار رقم الوظيفة اإلدراكية والتنظيم الذاتي والتنشئة االجتماعية. 

ر عرضه بشكل األطفال في األسر المتضررة من عنف الشريك الحميم أكث(: VPIعالج عنف الشريك الحميم ) .16611

بالتنسيق مع الجهات المعنية بالعنف الذي  VPIويمكن أن يكون للتدخالت التي تتطرق إلى  .كبير للتأديب العنيف

 يستند إلى نوع الجنس تأثير كبير على الحد من سوء معاملة األطفال. 

تغيير المواقف واألعراف ُيعد  تعزيز التغيير في األعراف والممارسات العائلية التي تدعم العنف ضد األطفال: .16611

جزًءا مهًما في منع العنف ضد األطفال، حيث يبدو أن التدخل الذي يهدف إلى تغيير األعراف االجتماعية أكثر 

 فعالية عندما يتم دمجها مع عناصر أخرى مثل التدخل في التشريعات أو توفير التدريب على المهارات الحياتية.

 

 المقاييس

 المالحظات الهدف المؤشر

 عن أبلغوا الذين المتضررين الرعاية مقدمي نسبة 16.1٪

 أفضل بشكل االستجابة أجل من الشدة أعراض انخفاض

11%  



 .رعايتهم تحت والبنات األوالد جميع الحتياجات

% نسبة السكان المستهدفين الذين أبلغوا عن تغيير في 1661

ساءة تحت رعايتهم من اإل والفتيات الفتيان جميع السلوك لحماية

 والعنف، واالستغالل واإلهمال.

  الزيادة

٪ نسبة مقدمي الرعاية من الذكور واإلناث وأطفالهم الذين  1661

لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات والخدمات التي تشجع على 

 بيئة أسرية واعية ووقائية.

11%  

٪ نسبة المستهدفين من الذكور واإلناث الذين تم استطالع 1661

آرائهم والذين لديهم معرفة متزايدة بسلوكيات العناية والحماية 

لمنع اإلساءة والعنف واإلستغالل واإلهمال ضد جميع األوالد 

 والبنات تحت رعايتهم.

11%  

 

 المذكرات التوجيهية

توفير التمكين تعتبر التدخالت االقتصادية التي تستهدف األسر ، بما في ذلك أهمية الدعم االقتصادي للعائالت:  .1

المتساوي للمرأة في المجال االقتصادي ، والتحويالت النقدية وغيرها من أشكال الفرص االقتصادية ذات األهمية 

 ( 11انظر أيًضا إلى المعيار رقم الخاصة لتلبية احتياجات جميع األطفال المعرضين للخطر وعائالتهم. )

تشمل مقدمي الرعاية في تصميم وتنفيذ أنشطة حماية  لطفل:تعزيز مشاركة مقدمي الرعاية في استجابة حماية ا .1

 -األطفال في األزمات اإلنسانية

على الرغم من األبحاث المكثفة التي تثبت التأثير اإليجابي لمشاركة األب في النتائج  تشجيع مشاركة اآلباء:   .1

 يشاركون في التنشئة األبوية لألطفال، حيث االجتماعية والتعليمية والسلوكية والنفسية لألطفال ، فإن اآلباء غالًبا ال

تتعلق العوائق المشتركة أمام مشاركة اآلباء في التنشئة باالعتبارات الثقافية والمؤسسية والمهنية والتشغيلية 

والمحتوى والموارد والسياسات في تصميم وتنفيذ برامج التنشئة األبوية لألطفال. وتشمل التوصيات اهتماما خاصا 

قيت ومكان تسليم البرنامج لآلباء واألب العامل بشكل عام، فضال عن األخذ بعين االعتبار احتياجات اآلباء في التو

 في تصميم محتوى البرنامج وتدريب الميسرين.

التنسيق مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة ، والدعوة إلى تعزيز التدخالت التي تركز على األسرة في الدعوة:  .1

انظر إلى ستجابة لحاالت الطوار  ، وكذلك في الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية. ) إعداد برامج اال

 ( 11و  1المعايير رقم 

ينبغي أن تقوم التدخالت األسرية بتكييف نهجها وتصميم المحتوى  :  اعتبارات لجميع األسر المعيشية الضعيفة .1
 -املة.لالستجابة الحتياجاتها الخاصة وبناء قدرات القوى الع

 
: عندما يكون األهل أو مقدمي الرعاية غير قادرين على القيام بدور الحماية ، قم  اعتبارات لألسر الحاضنة .6

بمشاركة المعلومات والخدمات المقدمة في المجتمع مع أسر حاضنة وقم بتكيف التدخالت والمبادرات االجتماعية 

  (11و  11للمعيار رقم انظر أيضا  لالستجابة لحالتهم واحتياجاتهم الخاصة )
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