
 

 

 

 18المعيار 

 تهيئة المجتمعات لتصبح أكثر أمنًا لألطفال

 

 مقدمة

 المواقع التي يطبق فيها نشطاء حقوق اإلنسان برنامج حماية الطفل تشمل: المواقع التي تشهد أوضاًعا صعبة والمناطق المتأثرة بالصراعات

المسلحة والمناطق المتعرضة لكوارث طبيعية ومواقع أخرى تشهد تغيرات في القواعد والبنى االجتماعية.  يجب على النشطاء الذين 

ستجابة الشاملة لحماية الطفل أن يجعلوا نظرتهم أوسع من األطفال والعائالت والمجتمعات المعينة التي يعملون معها، يضعون خطط اال

لتشمل بيئات هيكلية ومجتمعية أوسع والتي تطبق فيها البرامج واالستراتيجيات الموضوعة التي تهتم بإيجاد بيئات تكفل حماية األطفال.  

ئات االجتماعية والسياسية والثقافية األوسع التي ينشأ بها األطفال وتشمل نظم المعتقدات الدينية والثقافية التي تتحدث هذا المعيار يتعلق بالبي

عن كيفية رعاية األطفال وتوفير الغذاء لهم، باإلضافة إلى القوانين والسياسات والهياكل التنظيمية المسؤولة عن حماية األطفال خالل 

 األزمات اإلنسانية. 

 العناصر الرئيسية لتهيئة المجتمعات لتصبح أكثر أمنًا لألطفال تشمل:  

 :وهذا يشمل األنشطة المتضافرة التي تدعو إلى تعديل أو تقوية البيئات السياسية االتي تحدد  تعزيز سياسة الحماية والبيئات المالية

كيفية تقديم خدمات حماية األطفال ولمن تقدم، فهذه البيئات السياسية تستبعد أحيانًا أطفال وعائالت ومجتمعات معينة كهؤالء 

 للوصول إلى الخدمات العمومية ومن ضمنها خدمات حماية الطفل. الذين ال يملكون وثائق قانونية إلثبات الشخصية والمطلوبة

  :األزمات تؤدي ما فغالبًا االجتماعية، األعراف لتغيير فرًصا اإلنسانية األزمات تمثلتصحيح األعراف والقيم االجتماعية الضارة 

 إمكانية من وتزيد أخرى وتقاليد معاتبمجت المجتمعات احتكاك وإلى المجتمع تركيب تغير وإلى المجتمعات في تغيير حدوث إلى

 .المجتمعات هذه إلى الدولية الحكومية غير والمنظمات الحكومية غير المنظمات وصول

 مالحظة للمراجعين

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

إطار العمل الجديد لهذا القسم، قبل هام: يُرجى االطالع على النسخة المراَجَعة من "مقدمة ألساس معايير التخطيط" والتي تحتوى على 

 األطالع على هذه "المعايير".

شروع هو هذا ير م ير مّدعم غ ّاي لم غرض ل شاورات ل م توي .ال ح ند ي ت س م لى ال ة أخطاء ع حوي فردات ن تم .وم ي س  

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

ويرجى التذكر بأن "المعايير الدنيا لحماية الطفل" )كما يوحي اسمها( هي معايير وليست إرشادات عن كيفية إعداد البرامج، فالمعايير 

ويجب على العاملين الرجوع إلى ملف   اإلنساني،تعطي أسس أقل ما يجب تحقيقه في مجال محدد من مجاالت حماية الطفل في العمل 

 اإلرشادات الموجود في قسم الَمَراجع للحصول على معلومات عن كيفية تحقيق المعايير.

هل لغته واضحة وسهلة الفهم؟ هل هناك أي نقاط رئيسية   عند مراجعة هذا الملف يرجى التفكير فيما يلى: هل هو مفيد للعاملين؟

 غير الضرورية التي يمكن إزالتها؟ناقصة؟ ما النقاط 

 ".(droWيرجى استخدام استمارة الرأي المرفقة )عن طريق اإلنترنت أو في نسخة "كيف تقدم رأيك في هذه المسودة: 

 شكًرا على مساهمتك في تحسين "المعايير الدنيا لحماية الطفل"!



 

 

 :إن تعزيز  وتوسيع بيئات العمل  يعني أيًضا  بناء قدرة النشطاء الذين يعملون في مجال حماية الطفل في األوضاع اإلنسانية

سسات المشاركة في توفير خدمات حماية الطفل لألطفال وعائالتهم ومجتمعاتهم، كالمجتمع العمل عن قرب مع المنظمات والمؤ

 المدني والسلطات المحلية والمنظمات الوطنية والدولية والمؤسسات الدينية.  

 المعيار
طفال وتشجع على يعيش األطفال أن يعيش األطفال إناثًا وذكوًرا في  مجتمعات تُدين إساءة المعاملة واإلهمال واالستغالل والعنف ضد األ

 في رفاهية قبل حدوث األزمات اإلنسانية وأثناءها وبعدها.
 

 التدابير الرئيسية
 

 االستعداد
 

 تعزيز سياسة الحماية والبيئات المالية

ة برفاه األطفال التأكد من أن النشطاء في مجال حماية الطفل يتمتعون بفهم جيد لبيئة السياسة الوطنية وللسياسات القائمة المتعلق .1..1
 ومهمة رعايتهم  عند حدوث أزمة إنسانية أو حالة طوارئ.

إجراء تحليل للتشريعات الوطنية والمحلية لتحديد مواطن العجز المتعلقة بمخاطر حماية األطفال قبل األزمات اإلنسانية وأثناءها  .1..1
حصول الدولة والالجئين والمهاجرين للتأكد من  وبعدها. كجزء من هذا التحليل، مراجعة التشريعات المتعلقة بالنازحين داخل

اإلجراءات الوطنية والمحلية للتسجيل المدني، . أيضا استعراض جميع األطفال على خدمات متساوية وتلبية احتياجاتهم تلبيةً مناسبة

 وتحديد ما قد يعيق التسجيل المدني الشامل  خالل األزمات اإلنسانية.

والمحلية المتعلقة باالستعداد للكوارث واالستجابة لها  تراعي مراعاة مناسبة المخاطر التي قد تهدد التأكد من أن الخطط الوطنية  .1..1
حماية األطفال، وكيف يمكن لجهود  القطاعات المتعددة أن تخفف من هذه المخاطر. تقييم األثر المحتمل لحدوث أزمة إنسانية 

ر هذه األزمة واحدة من المخاطر التي قد تهدد حماية األطفال، وتحديد على نظام التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية باعتبا
 طرق التخفيف من هذه المخاطر.

رئيسيين وضع خطة تدعو إلى الوقاية من المخاطر المختلفة التي تهدد حماية الطفل والتصدي لها أثناء األزمات اإلنسانية بالتعاون مع الشركاء ال .1..1

لمتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، ومنظمات المجتمع المدني األخرى،  والمجتمعات المحلية ومنهم المنظمات التابعة لألمم ا

  واألطفال عندما يكون ذلك مناسبًا، وتنفيذ هذه الخطة.

طفال التي قد تظهر عند الدعوة إلى تخصيص أموال كافية من الميزانية الوطنية ومن أموال المتبرعين لمواجهة المخاطر التي تهدد حماية األ .1..1

 حدوث أزمة إنسانية.

 تصحيح األعراف والقيم االجتماعية الضارة 

الفهم الجيد لألعراف االجتماعية التي تدور حول رعاية األطفال والمراهقين وحمايتهم في المناطق التي يتم العمل بها، وهذا  .1..1
األطفال وحمايتهم في األنظمة الرسمية وغير الرسمية، وما  يتضمن فهم ما تعنيه الطفولة، وعلى عاتق من تقع مسؤوليات رعاية

 هي طرق الرعاية التي تعتبر حمايًة لألطفال، وقد تختلف هذه األعراف من مجتمع آلخر.

 دعم تطوير الخطط الوطنية والمحلية التي تواجه األعراف االجتماعية والثقافية التي تضر برفاه األطفال. .1..1

 

 يعملون في مجال حماية الطفل في الظروف اإلنسانيةبناء قدرة النشطاء الذين 

تقدير قدرة المنظمات المحلية والوطنية والدولية المشاركة  في الخطط الوطنية والمحلية لالستعداد للكوارث، لتحديد المخاطر  ....1
المجتمع المدني، وأي التي تهدد حماية األطفال ومواجهتها. وهذا يشمل الهيئات المعنية بإدارة الكوارث، والجيش، ومنظمات 

 منظمات أخرى لها عالقة  باألمر. 

تهدف لزيادة قدرة هؤالء  -موضوعة خصيًصا لهذه الظروف-باالعتماد على العجز في القدرة الذي ُحِدَد، وضع خطة بناء قدرة  .1..1
 تجابة مناسبة لهذه المخاطر. النشطاء على تحديد المخاطر التي تهدد الحماية خالل األزمات اإلنسانية وبعدها، وعلى االستجابة اس

 
 االستجابة

 
 تعزيز بيئات سياسة الحماية

 ات اإلنسانية.المطالبة بتفعيل أو سن أو إقرار القوانين واللوائح والتعاليم الدينية...إلخ التي يمكن أن تحمي األطفال المعرضين للخطر أثناء األزم .11..1



 

 

تُناقش في  المحافل اإلنسانية ذات الصلة )آليات التنسيق، الفرق اإلنسانية في  التأكد من أن القضايا الرئيسية المتعلقة بحماية الطفل .11..1

 الدولة، السلطات الوطنية... إلخ( وتُدرج في االستجابات للدعوة.

 تحديث السلطات الوطنية والمجتمعات المتأثرة وإشراكها بانتظام في النتائج واألدلة المتعلقة بقضايا حماية الطفل. .11..1

في مراحله التمهيدية من أجل تحسين إدماج األطفال المتأثرين باألزمات اإلنسانية في النظم الوطنية لحماية الطفل ؛ وقد إدارة الدعم  .11..1

 يتطلب هذا اهتماما خاصا لالجئين والمهاجرين الذين يواجهون في كثير من األحيان عوائق متعددة أمام اإلدماج.

 مواجهة العادات والقيم االجتماعية الضارة

وينبغي أن تتضمن هذه الرسائل رسائل  قيام بحمالت إعالمية واسعة النطاق بشأن الوقاية من مختلف مخاطر حماية الطفل.ال .11..1
واضحة وموجهة حول كيفية تجنب المخاطر وما يجب فعله عندما تنشأ المخاطر وكذلك أهمية وفوائد التسجيل المدني لجميع 

 األطفال. 

ل األبوة واألمومة الجيدة / دور الوالدين للطعن في استخدام العقاب البدني ، بدالً من نشر رسائل نشر القيم المجتمعية القائمة حو .11..1
 سلبية حول ممارسات األبوة واألمومة التي يمكن أن تجعل اآلباء يشعرون بأنهم ُيخبرون أنهم ليسوا آباء جيدين.

 
 اإلنسانية بناء القدرات للجهات العاملة في مجال حماية األطفال في األوضاع

ن الوكاالت التأكد من أن الجهات الفاعلة اإلنسانية الوطنية والدولية على دراية بالمقاييس واألدوات والمبادئ التوجيهية العالمية / المشتركة بي .11..1

 ذات الصلة والتي تم تصميمها لالستخدام في سياق معين. 

النظر في تعزيز نموذج تدخل المارة ، والذي يشجع أي شخص على التدخل في حالة مالحظته لخطر محتمل متعلق بحماية  .11..1
 الطفل . 

بناء قدرات العاملين في المجال اإلنساني في جميع القطاعات، بما في ذلك التعليم، والصحة، والتغذية، والمياه والصرف الصحي  ..1..1
 الجئ والمعسكرات، على كيفية تجنب مخاطر حماية الطفل والتصدي لها. وتنسيق وإدارة المخيمات والم

تعزيز قدرات العاملين في الخدمات االجتماعية أو توفير الدعم االجتماعي لألطفال ، بمن فيهم أولئك الذين تأثروا باألزمة  .11..1

 اإلنسانية.

تاد" من خالل توفير التدريب والموارد والدعم إذا كانت خدمات التسجيل المدني متاحة، لدعم و / أو تعزيز "العمل كالمع .11..1

 اللوجستي للتخطيط المناسب للسلطة المسؤولة التي من المرجح أن تستجيب للطلب المتزايد على الخدمات. 

دعم السلطة إلعادة التسجيل المدني وإعادة إصدار الشهادات في حالة غياب خدمات التسجيل المدني. النظر في االستفادة من  .11..1
ت الصحية الحالية لألم والطفل ونقاط الخدمة التي يمكن الوصول إليها بسهولة ، مثل: المرافق الصحية ونقاط التوزيع الخدما

ونقاط تسجيل الالجئين. استكشف أيًضا إمكانات الوصول لخدمات التوعية )أي محركات التسجيل( للمجموعات التي يصعب 
 الوصول إليها.

 

 المقاييس

 مالحظات الهدف مؤشر

. وتستند خطط االستجابة اإلنسانية لحماية الطفل إلى خطط وسياسات العمل 1.18
الوطنية وتعززها، وتعكس بقوة المخاطر الموثقة المتعلقة بحماية الطفل، وتمول 

 تمويالً كافياً.

  النعم

. إن الحمالت اإلعالمية وغيرها من الجهود الرامية إلى تغيير األعراف 2.18
االجتماعية تتجنب بشكل فعال وتقلل من مختلف أشكال العنف واالستغالل والقيم 

 وسوء المعاملة واإلهمال.

  نعم/ال

. وضع أنظمة قوية لبناء القدرات وضمان وجود تدريب مستمر وتنمية 3.18
 قدرات العاملين في مجال حماية الطفل في العمل اإلنساني. 

 نعم/ال

المجال اإلنساني خطوات ملموسة إلحالة خطط . تتخذ الجهات الفاعلة في 4.18
العمل الوطنية لحماية الطفل ورفاهيته والربط باستراتيجيات الرفاهية لألطفال 

 طويلة األجل

 نعم/ال

 نعم/ال. تستند الجهود المبذولة لتغيير المعايير االجتماعية إلى تحليل قوي للعوامل 5.18



 

 

 لتي قد تؤثر على فعالية الحمالتالثقافية والدينية وغيرها من العوامل المحلية ا

. يتم البحث في خطط بناء القدرات وتطويرها ودعمها قبل وأثناء وبعد 8.16
 حاالت الطوارئ اإلنسانية.

  نعم/ال

 

 المذكرات التوجيهية
 

 . القيم والمعايير االجتماعية والقواعد الجنسانية1

. باالهتمام وجديًرا ، مهًما ،" جيًدا" ليس أو هو لما العامة المعايير القيم تمثل. والقيم بالمعايير المجتمع في والجماعي الفردي السلوك يتأثر

 أو مجموعة داخل كبير حد إلى الناس يتقاسمها التي اآلخرين عن والتصورات ، والتوقعات ، السلوكية القواعد هي االجتماعية القواعد

 اآلخرون، يفعله أن يتوقعون ما أو معين، موقف في األخرى المجموعة أعضاء يفعله ما اقتراح طريق عن السلوكيات القواعد توجه.  مجتمع

 ينظر كان إذا ما أساس على المخصصة األدوار أو التوقعات هذه في االختالفات الجنسانية المعايير تعكس. معين سلوك مع تفاعلهم كيفية أو

 .  أنثى أم ذكر أنه على ما صشخ إلى

 . التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية2

لتي يزود التسجيل المدني األفراد باألدلة الوثائقية المطلوبة لضمان االعتراف بهويتهم القانونية وعالقاتهم العائلية وجنسيتهم وحقوقهم ا

ولة.  يمكن أن يؤدي االفتقار إلى الهوية القانونية، والذي ُيعد عدم تلت ذلك.   تسجيل المواليد هو أول إقرار قانوني للفرد من قبل الد

تسجيل المواليد هو المساهم الرئيسي فيه، إلى تعرض الناس ، ال سيما األطفال، لخطر انعدام الجنسية ومخاطر الحماية المرتبطة بها، ال 

بأي دولة.   يجب أن تكون جميع النهج المتبعة لتعزيز  سيما في ظروف النزوح المطّولة، حيث قد يواجهون صعوبات في إثبات صلتهم

بيئات الحماية على المستوى المجتمعي مستندة إلى تحليالت معرفية متعمقة ويجب أن تكون مكملة للُنُهج على مستوى الفرد واألسرة 

اية الطفل على المدى األطول في ساحة والمجتمع كجزء من االستجابة اإلنسانية. حيثما أمكن ، يجب أن تتوافق المناهج مع مبادرات حم

 التنمية.

يجب إكمال التسجيل وإصدار الشهادة من قبل السلطة الحكومية المفوضة لضمان االعتراف بها قانوًنا.  تتطلب بعض السياقات أنشطة 

ودين في إقليم يحق لهم قانوًنا الدعوة قبل إجراء أي تسجيل، مثل سياقات اللجوء.  يمكن أن تشمل الدعوة، ضمان أن جميع األطفال المول

تسجيل المواليد؛ إدراج تسجيل المواليد في خطط التأهب للكوارث؛ المرونة في إجراءات تسجيل المواليد لدعم التغييرات في العمليات 

 واألفراد؛ التنازل عن الرسوم المرتبطة تقليديا بتسجيل المواليد.
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