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 إدارة دورة البرنامج 

( إلى العملية الدورية لتخطيط وإدارة ومراقبة وتقييم البرامج، وفي حين MCPيشير مصطلح إدارة دورة البرامج )

أن هذا المصطلح عام وشامل، يركز هذا المعيار على وجه الخصوص على العناصر ذات الصلة باإلستجابة لحماية 

عداد البرامج عن طريق عمليات دقيقة ومنهجيات وذلك الطفل. إن إدارة دورة البرامج هو اإلطار الذي يوجه عملية إ

لتحسين الجودة والمساءلة في التدخالت اإلنسانية، ومساعدة الممارسين حتى يتحدثوا لغة واحدة وينسقوا بشكل 

أفضل، ويسلط هذا المعيار الضوء على حماية الطفل لدورة البرنامج التقليدية من خالل دمج االعتبارات المتعلقة 

(. إنها تتماشى مع معظم نماذج دورة البرنامج، Xة الطفل وحقوق الطفل في العمل اإلنساني )انظر إلى الشكل بتنمي

(، التي تستخدم في الحاالت التي تكون مع منسق للشؤون CMCمثل اللجنة الدائمة لدورة البرامج اإلنسانية )

( المستخدمة في اإلستجابة لالجئيين.  يتم CHCCRاإلنسانية، ودورة إدارة األعمال لمفوضية شؤون الالجئيين )

استخدام إدارة دورة البرامج بدالً من "إدارة دورة المشروع" بسبب الطبيعة المحدودة للمشروع: للمشروع تاريخ 

انتهاء محدد ، بينما ال يحتوي البرنامج على ذلك، وتستجيب انتقاالت البرامج بشكل مالئم على الحالة المتطورة من 

 لربط بين اإلغاثة وإعادة التأهيل والتنمية. منظور ا

تتكون دورة البرامج من خمسة خطوات أساسية مهمة وذلك للتأكد من أن تدخالت اإلستجابة للبرامج تعتبر مالئمة 

( تطبيق 4(تخطيط برنامج استجابة ، 3(تقييم وتحليل الحالة ، 2( فهم قضايا الطفولة وحماية الطفل ،1وذات صلة: 

 بة.( التقييم والتعلم من هذه التجر5ومراقبة اإلستجابة ، و

 مالحظة للمراجعين
  (.SPMACللمعايير الدنيا لحماية الطفل ) 2012هذه المسودة هي نسخة محدثة لمعايير عام 

 
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  ن

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

هي معايير، و ليست إرشادات حول كيفية إعداد البرامج، حيث تقدم  SPMACهام: يرجى األخذ بعين اإلعتبار بأن 
يجب على   المعايير األساس الالزم لما يجب تحقيقه كحد أدنى في مجال محدد من أعمال حماية الطفل اإلنسانية.

لمراجع للحصول على معلومات حول كيفية تحقيق الممارسين الرجوع إلى الوثائق اإلرشادية المدرجة في قسم ا
 المعايير.

 

يرجى مالحظة أن هذا اإلصدار يحتاج إلى تعديل كبير من خالل اختصار الطول للحفاظ على المعايير في حجمها 
 اإلجمالي الحالي. 

 

هل اللغة واضحة وسهلة   عند قراءة هذا المستند ، يرجى أخذ التالي بعين اإلعتبار: هل هذا مفيد للممارسين أم ال؟
 الفهم؟ هل هناك نقاط أساسية مفقودة؟ ما هي النقاط غير الضرورية والتي يمكن حذفها؟

 

الرجاء استخدام نموذج التغذية الراجعة المرفق من )إصدار عبر  كيفية تقديم التغذية الراجعة على هذه المسودة:
 (.droWاإلنترنت أو ملف 

 !SAMCظام نشكرك على مساهمتك في تحسين ن



 

  CMPCالرجاء النظر إلى استطالع المراجعة لمالحظة للمراجعين: * *  * أدراج رسماً تخطيطياً محدثاً هنا
  ( إلعالمنا عن الرسم التخطيطي  تفضله:lppth:sslhhplepnptll.//:sptth-/niphp/es)متاح في: 

 المعيار:
ع برامج حماية الطفل تستند إلى األدلة، والبناء على القدرات القائمة والموارد والهياكل ومعالجة مخاطر حماية جمي

الطفل المتطورة واإلحتياجات المحددة من قبل األطفال ومجتمعاتهم المحلية المتضررة من حاالت الطوارئ عن 
 طريق توليد المعرفة المستمرة. 

 

 اإلجراءات الرئيسية 

 الجاهزية 

 فهم قضايا الطفولة وحماية الطفل

فهم المعايير الثقافية واالجتماعية المتعلقة باألطفال وحمايتهم، واآلليات المجتمعية وأنظمة الحماية القائمة،  4.4

والسياسات والقوانين المحلية، فضال عن أي قوانين إقليمية أو دولية اإللتزامات التي وافقت الدولة عليها كتلك 

بالالجئين وسائر السكان المعرضين للخطر، وأي معلومات أخرى اعتبرت محتوى ذو صلة بحماية  الخاصة

 األطفال. 

القيام باستعراض البيانات الثانوية في أقرب وقت ممكن للمساعدة في تحديد وتحليل المعلومات الموجودة،  4.1

ة لتعرض األطفال للتهديد وإلثراء أي يليها تحليالً للوضع أو السياق، للتعرف على األسباب المباشرة والجذري

 إجراءات أخرى، حيث يمكن أن يتم ذلك بالتعاون مع فريق تنسيق مشترك بين الوكاالت. 

إشراك األطفال في التحليل والتخطيط عندما يكون ذلك آمناً وممكناً ، والتأكد من سماع وجهات نظرهم  4.2

 سنهم وجنسهم وعجزهم. واحترامها وإعطائها األهمية التي يستحقها، مع مراعاة

مراجعة التعيينات الحالية لنظم الحماية الوطنية للطفل، بما في ذلك النظم المستندة إلى المجتمعات المحلية،  4.3

 لفهم السياسات القائمة، واألنظمة والممارسات والقدرات.

 
 تقييم وتحليل الوضع 

إعطاء األولوية للتقييمات المشتركة بين الوكاالت على تقييمات وكالة واحدة، تعزيز التنسيق وتقليل  4.4

االزدواجية وأعباء ال لزوم لها والتعب في المجتمعات المحلية، باستخدام الهياكل الموجودة إلى أقصى حد 

 (.1عيار رقم ممكن لجمع المعلومات، بما في ذلك القدرات الوطنية والقيادة )انظر للم

المشاركة أو تولي القيادة على نحو مالئم ومجدي في تطبيق حماية الطفل بين الوكاالت المشتركة ذات الصلة  4.5

في تقيمات حاالت الطوارئ مقدماً عند االستجابة أو حينما يكون الوقت مناسباً )في حاالت الطوارئ المزمنة 

 أو التي طال أمدها(.

في القطاع لدمج حماية الطفل في تقييمات الحماية اإلنسانية لغير األطفال داخل  التعاون مع الزمالء اآلخرين 4.4

الوكاالت المنفردة وعلى الصعيد المشترك بين الوكاالت. استخدام المبادئ التوجيهية الموحدة للتقييم في 

 القطاعات المتعددة حيثما كان ذلك مناسباً. 

المستمرة ، بما في ذلك التشاور مع األطفال والقائمين على  قم بالمتابعة مع تقييم متعمق ومراقبة الحالة 4.4

 رعايتهم وأعضاء المجتمع ، كما يسمح الوقت والوضع. 

 شارك المعلومات بطريقة ووقت مناسبين باسلوب يعكس المعايير المحلية ويراعي العمر والجنس والعجز.  4.4

https://alliancecpha.org/cpms-revision/


 

وتقوم بإنشاء آليات حماية الطفل الرسمية  تتعاون كل من مراحل تصميم البرامج، والتخطيط أثناء التقييم ، 4.4

 وغير الرسمية التي تم تحديدها خالل مرحلة اإلستعداد والتقييم.

ضمان أن تكون فرق التقييم متنوعة من حيث الجنس والعجز والجنسية s الخلفية العرقية ، بحيث تعكس  4.14

 صورة السكان المتضررين.

 العجز والموقع الجغرافي كحد أدنى.تصنيف البيانات السكانية حسب الجنس والعمر و 4.11

 
 التخطيط الستجابة البرنامج

 إعطاء األولوية إلجراءات إنقاذ الحياة 4.12

السعي للتكامل بين المنظمات الدولية والوطنية والمجتمعية بحيث ال تقوض العمليات من خالل أنشطة  4.13

 (.14لمعيار رقم استجابة البرنامج والتي تبنى على هياكل قائمة ووظيفية وإيجابية )انظر ل

تصميم اإلستجابة بحيث تنظر في األطفال األكثر عرضة للخطر، بما في ذلك مخاطر التمييز ، فضال عن  4.14

 االحتياجات الخاصة ومخاوف الحماية المتعلقة باألطفال المشردين.

التأكد من أن البرامج صممت لتشمل مشاركة األطفال بحيث تتضمن فهًما حول النظرة اتجاههم داخل  4.15

 المجتمع ومشاركتهم فيه.

 

 اإلستجابة 

 تنفيذ ورصد اإلستجابة 

مراقبة الجودة والمخرجات )الخدمات والمنتجات( والنتائج )التغييرات في ظروف األفراد والمجتمعات  4.14

 والنظم( ، ومراقبة التأثيرات )على المدى الطويل( قدر اإلمكان للبرنامج.

المضي قدما في إجراء التقييم الذي يقارن بين المنافع والمخاطر قبل إشراك المجتمعات في أعمال الرصد،  4.14

وذلك لضمان أن الرصد يدعم حماية األطفال وأسرهم وأن جمع البيانات منهم ومعهم لن يسبب أي ضرر 

 إضافي.

ة لجمع ومعالجة التغذية الراجعة إنشاء آليات تالئم األطفال والجنسين والسن والعجز والنواحي الثقافي 4.14

والشكاوى من األطفال وأسرهم ومجتمعاتهم ، واالطالع على النتائج السلبية المحتملة وغير المقصودة ألنشطة 

 البرنامج ، وتوقع المخاطر والتعرف عليها والتخفيف من حدتها خالل دورة البرنامج. 
 

 قيم التجربة وتعلم منها 

اجات من عمليات التقييم والرصد والتغذية الراجعة وآليات المساءلة مع أصحاب مشاركة النتائج واإلستنت 4.14

 المصلحة ، بما في ذلك األطفال واألسر المتضررين. 

التأكد من أن األطفال وأصحاب المصلحة لديهم فهم واضح لكيفية مساهمة جهودهم وتعليقاتهم في البرنامج  4.24

 وتوجيهه. 

 وصل إليها استخدمت كتغذية مرتدة للتعديل على البرنامج.التأكد من أن اإلستنتاجات التي ت 4.21

المبادرة أو المشاركة في مبادرات التعلم المشتركة أو تقييم برامج حماية الطفل والجوانب األخرى لإلستجابة  4.22

 اإلنسانية التي قد تؤثر على حماية الطفل.

 ادمة.شارك ما تعلمته واستخدمه في إرشاد عملية التصميم في التدخالت الق 4.23

 تبادل الدروس المستفادة بشأن استخدام التقييمات مع التقييم والقياس وأدلة الفريق العامل للتحالف.  4.24



 

 خلق مساحة لتبادل التعلم فيما يتعلق بالمشاركة الفعالة والمجدية واآلمنة لألطفال.  4.25
 

  القياس
 

 مالحظات الهدف المؤشرات

% من برامج حماية الطفل اإلنسانية 
تعتمد على تحليل ما قبل األزمة لنظام 
حماية الطفل والجهات الفاعلة والنظام 

القانوني والديناميكيات والعوامل 
 االجتماعية الثقافية.

يجب أن تثبت البرامج والمقترحات أنهم على  % 144
علم بالتحليل السليم للهياكل الموجودة و 

 ة والقيم والديناميكيات.  الجهات الفاعل

% من تقييمات حماية الطفل اإلنسانية تم 
تصميمها استناداً على النتائج السابقة 

 للمراجعة المكتبية.

144% 
 
 

إذا أجريت المراجعة المكتبية قبل الطوارئ أو 

أشهر في حالة الطوارئ طويلة  3قبل أكثر من 

 األجل أو المزمنة ، ينبغي تحديث المعلومات. 

% من برامج حماية الطفل اإلنسانية 
)لوكالة واحدة و للوكاالت( التي تم 
تطويرها والموجهة نحو المخاطر 

واحتياجات األوالد والبنات على النحو 
المحدد في تقييم )تقييمات( حماية الطفل 

 اإلنسانية.  

يجب تضمين جميع البرامج في هذا القياس ،  144%
ويرها ولكن لم بما في ذلك البرامج التي تم تط

 يتم تنفيذها حتى وقت إعداد التقرير. 
 

#  عدد المنظمات المحلية ، بما في ذلك 
المجتمع المدني والحكومة ذات العضوية 
 النشطة في مجموعة تنسيق حماية الطفل.

يشير مصطلح نشط إلى المنظمات التي تشارك  

٪ من اجتماعات  44في ما ال يقل عن 

 مجموعة التنسيق.

# نوع تقييمات حماية الطفل اإلنسانية 
في الوكاالت التي تدار بواسطة تنسيق 

 حماية الطفل المنجزة.
 

# نوع من تقييمات حماية الطفل 
 اإلنسانية المنجزة لوكالة واحدة.

تحدد هذه المؤشرات التقييمات التي أعطيت  
األولوية ، كالتقيمات المشتركة بين الوكاالت 

 أو لوكالة واحدة،
كما ويجب شمل التقييم)التقييمات( لمتعددة  

القطاعات التي تم تنفيذها والتي تضم مسائل 
 حماية الطفل. 

النسبة المئوية للبرامج التي تقدم تقارير 
منتظمة عن النتائج غير المقصودة 

 ألنشطة البرنامج.   

يشير هذا المؤشر إلى أهمية الجمع والتحليل  
مستوى الخدمات واإلبالغ عنها ليس فقط على 

التي تقدمها والتغييرات الناجمة عنها، ولكن 
أيضا القدرة على تحديد التغييرات السلبية 

المحتملة وغير المقصودة، والتأهب )داخليا 
ومن خالل آليات التنسيق(، والتواصل، 

والتصدي لها بشكل مناسب،   كما وسوف 
 يختلف مدى التكرار وفقاً لنوع االستجابة. 

لمئوية من البرامج التي  تثبت النسبة ا
إدراج نهج يراعي نوع الجنس خالل 

 دورة اإلدارة. 

 
 
 

تتطلب هذه المؤشرات تحليل نوعي يستند إلى 
 مجموعة من المؤشرات الفرعية:

فرق تقييم مختلطة الجنس، فرق رصد،  -



 

 
 
 

 
 

فرق برامج، فرق التقييم، وينبغي أن تضم 

 % إناث44-44ما نسبته 
يشتمل التقييم على تحليل الفوارق بين  -

 الجنسين
تحليل حول كيفية تأثير التدخل بطريقة  -

مختلفة على الفتيات والفتيان، والرجال 
 والنساء

النسبة المئوية من البرامج التي تثبت 
 إدراج مبدأ الشمولية خالل دورة اإلدارة  

يشير هذا المؤشر إلى إجراء تحليل دقيق  
لمتعلقة بالشمولية لمختلف العناصر ا

 والمؤشرات الفرعية:
النسبة المئوية من األشخاص ذوي اإلعاقة  -

 في فريق حماية الطفل،
وجود تحليل الحتياجات األشخاص ذوي  -

 اإلعاقة في عدد السكان المستفيدين
تحليل البرنامج للكيفية التي عولجت بها  -

 هذه االحتياجات المحددة

النسبة المئوية ونوع من برامج حماية 
الطفل اإلنسانية التي تم تقييمها بعد سنة 

 واحدة. 
 

44% 
 

يمكن أن تكون التقييمات ذات أنواع مختلفة: 
الوقت الحقيقي، منتصف المدة، النهائي، 

الداخلي أو الخارجي، ولكنها دائماً تستند  إلى 
 إطار منهجي قوي يتضمن الحياد وصحة.

مئوية من قضايا حماية الطفل النسبة ال

 12المحددة بواسطة التقييم المراقب لمدة 

 شهر على األقل بعد انتهاء فترة التقييم.

يشير مصطلح "األعضاء" إلى الوكاالت  144%
 الفردية

 
 تشتمل 'القضايا' على المخاطر والمخاوف.

النسبة المئوية ألعضاء فريق التنسيق 
المعني بحماية األطفال الذين يقدمون 
تقارير منتظمة عن خطط االستجابة 

 لخطة الرصد المشتركة.

ينبغي تعديل البرامج على نحو مناسب إذا  144%
كانت هناك تغييرات في طبيعة قضايا حماية 

 الطفل التي تنشأ خالل فترة الرصد. 

المظالم التي تتقاسمها  النسبة المئوية من
المجتمعات المحلية المستفيدة والتي يتم 

اإلبالغ عنها من المجتمعات المحلية على 
 أنه تم حلها. 

يشير مصطلح المظالم إلى الشكاوى والقضايا،  % 144
التي أبلغ عنها عن طريق التغذية الراجعة 

وتقارير الشكاوى اآللية للوكالة أو المشتركة 
حيث يقيس هذا المؤشر قدرة  بين الوكاالت، 

الوكاالت على معالجة وحل القضايا التي 
أثيرت )من طلب للمعلومات إلى شكاوى 
خطيرة(،  ويمكن اإلبالغ عنهم بواسطة 

المجتمعات المحلية، أو األفراد البالغين أو 
 األطفال. 

 األطفال حماية برامج من المئوية النسبة 
 التومدخ آراء أن تظهر التي اإلنسانية
 القيام أثناء اإلعتبار بعين أخذها تم األطفال

 اإلستجابة ورصد والتنفيذ بالتقييمات،

 يقيس هذا المؤشر مستوى مشاركة الطفل.  



 

 . والتقديرات

 الطفل حماية برامج من المئوية النسبة
 ، الجيدة الممارسات وثائق هي اإلنسانية
 ودراسات ، المستفادة الدروس ووثائق
 نشرتها التي والتقييمات والبحوث ، الحالة
 بين المشتركة واآلليات واحدة وكالة

 .الوكاالت

يشير هذا المؤشر إلى أهمية توليد المعارف  

 عرفة في هذا القطاع.  وبناء األدلة وإدارة الم

 

 المذكرات التوجيهية

 
 معلومات ما قبل حاالت الطوارئ:

عادة ما تكون المعلومات حول وضع حماية الطفل متوفرة ، على الرغم من أن هذا قد يكون جزئًيا وقد ال يتم تقديمه 

كمعلومات متعلقة بحماية الطفل، وقد تتوفر البيانات الكمية حول مرافق الرعاية السكنية، وعمل األطفال، والسكان 

المتعلقة بالقوانين والسياسات والخطط الوطنية في مجال التأهب  المشردين، وااللتحاق بالمدارس ، فضال عن الوقائع

واالستجابة، كما وقد تتوفر المعلومات الكمية عن السلوكيات واألعراف اإلجتماعية. تحقق لمعرفة إذا تم وضع 

لعناصر مخطط شامل لنظام حماية الطفل، وقم بإدراج معلومات عن المبادرات البحثية التي يقودها األطفال وكذلك ا

األساسية عن كيف ينظر لألطفال في السياق المحلي ، بما في ذلك المعلومات عن األدوار التي ُتمنح للفتيان 

 والفتيات. 

 

 تنسيق الهيكل:-2

 وتعزيز ، المعلومات وتبادل لجمع كطريقة( الطفل حماية تنسيق مجموعة ضمن) الوكاالت بين المشترك التقييم تنسيق هيكل يعمل أن يجب
 وشفافية وتغطية افضل جودة الجيد التنسيق ويعزز. مًعا المعلومات وتحليل ، المشترك بالتخطيط والقيام ، الشائعة واألساليب األدوات كيفت

 دلالستبعا عرضة أقل األطفال أن من التأكد على التنسيق ويشجع كما والتمويل، البرامج أولويات تحديد في ويساعد التقييم نتائج امتالك ويدعم
 تحليل وتخطيط تقييم حول والتنسيق الطفل، حماية تهديدات من للعديد عرضه األطفال يكون قد. القدرات في أقل فجوات ووجود ، االستجابة من

 (. 15 ،13-4 ،1 للمعايير انظر) شمولية أكثر استجابة خلق على والتقييم والرصد التنفيذ ويساعد الحالة

 

 . التقييمات:3

ينبغي اعتبار التقييم عملية وليس حدثاً واحداً، وجمع مستويات مختلفة من المعلومات في نقاط مختلفة لتلبية 

احتياجات كل مرحلة في الطوارئ )وما بعدها(، وتوفر التقييمات األولية أساسا للتخطيط األولي وإعداد الميزانية 

المستمر للحالة، وقضايا حماية الطفل، في حين يتم  )والدعوة في بعض األحيان(، والمعلومات األساسية للرصد

(. يمكن أن يتبع إجراء 15، 13-4التأكد من وجود توازن بين جمع المعلومات واإلستجابة المماثلة )انظر المعايير 

، التقييمات األولية تقييمات شاملة والتي توفر مستوى من التفاصيل والمعلومات الالزمة لتصميم وبناء برامج شاملة

كما أنه من المهم أن تكون على دراية "بإجهاد التقييم" )حيث يتم تقييم السكان باستمرار بواسطة عدد كبير من 

األشخاص والمنظمات( وأن ال تتسبب أو تشارك به وذلك بتنسيق وإجراء تقييمات مشتركة بين الوكاالت كلما كان 

من الضروري قبل إجراء أي تقييم، التحقق من المعلومات  ذلك ممكناً، وتقاسم نتائج التقييم للحد من االزدواجية.

 المعروفة مسبقا والمتاحة للمساعدة على توجيه التقييم استناداً إلى المنهجيات المالئمة وتجنب هدر الموارد.

 

 تقييمات متعددة القطاعات: 



 

طاعات التي تتعامل مع قضايا يجب أن يتم التنسيق مع القطاعات األخرى حيثما كان هنالك صلة ، ال سيما تلك الق

الحماية، والعنف القائم على نوع الجنس، والصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي، وكثيراً ما تقوم التقييمات 

لحاالت الطوارئ الخاصة بالالجئين ، بإبالغ إعداد برامج  HMRNأو  PRRMاألولية متعددة القطاعات ، مثل 

ويل، ويمكن أن توفر لمحة سريعة عن المخاوف ذات األولوية المتعلقة بحماية الطوارئ األولية وأولويات التم

الطفل، حيث يجب تحديد سياقات تقييمات اإلحتياجات هذه الحتياجات األطفال وأسرهم وتشجيع التصنيف وفقاً لنوع 

الع على المؤشرات الجنس والعمر والعجز ، وتشمل النهج القائم على المشاركة أينما يكون مناسباً. ويمكن االط

المشتركة بين الوكاالت لهذا الغرض في اللجنة الدائمة لإلرشادات التنفيذية لتقييم اإلحتياجات في مجال التنسيق. 

ونظراً ألن هذه التقييمات غالباً ما يتم تنفيذها من قبل أشخاص غير مختصين ، أو أولئك الذين ال يتلقون تدريباً 

الطفل ، فيجب فقط إدراج االعتبارات غير الحساسة في هذه المرحلة إال في حال خاصاً على جمع بيانات حماية 

 توفير التدريب وتم تدريب جامعي البيانات.

 

 تقييمات قطاع حماية الطفل:- 

لقطاع حماية الطفل عدد متزايد من أدوات التقييم المشتركة بين الوكاالت التي يمكن استخدامها في حاالت وبيئات 

مختلفة لجمع البيانات األولية عن احتياجات حماية الطفل التي تتماشى مع هذه المعايير الدنيا، وتتطلب جميع األدوات 

وتركز على االستخدام في مراحل مختلفة من االستجابة اإلنسانية. التكيف مع السياق وذلك للتأكد من أنها مخصصة 

يسرد الجدول أدناه أدوات حماية الطفل الرئيسية المشتركة بين الوكاالت ومتى يتم استخدامها. استخدم مخطط سير 

 عمليات التقييم للمساعدة في تحديد األداة التي تناسب الحالة والموارد المتاحة.

 

 والجداول الزمنية التقييم Xالجدول 

 

 متـــى؟ ماذا؟ اإلسم

CMRM -  أداة تقييم مشتركة بين الوكاالت للمرحلة األولى من
االستجابة لحاالت الطوارئ. يمكن استخدامه إذا لم يكن التقييم 

( خياًرا. يمكن PRRMالسريع األولي لمتعددة القطاعات )
استخدامها عندما يكون الوصول والوقت والموارد محدودة 

 وتحتاج إلى بيانات المستوى األولي.

من حالة  4-2سابيع خالل األ -

 الطوارئ السريعة المفاجئة.
في أي وقت أثناء الطوارئ  -

 المزمنة أو طويلة األجل.
للقيام بعملية تحديد األولويات  -

 .CHHلل 

CMRM 
  
  
  
  
  
  
  
  

الموقع المحدد 
CMRM 

أداة التقييم السريعة المشتركة بين الوكاالت لالستخدام  -
في أعقاب حالة الطوارئ السريعة  CMPCبواسطة أعضاء 

 المفاجئة.
يوفر لمحة لالحتياجات الملحة المتعلقة بحماية الطفل بين  -

 السكان المتضررين في أعقاب الطوارئ المباشرة.
مرحلة مبكرة يبني على أي تقييمات أولية يتم إجراؤها في  -

من حاالت الطوارئ ، مثل التقييم )التقييمات( المشتركة بين 
 .CMRMمتعددة القطاعات  أو 

موقًعا  15موقع محدد لالستخدام عندما يكون هناك أقل من  - 

 متأثًرا.

الطوارئ السريعة المفاجئة;  -
المرحلة الثالثة للتقييمات 

-3الخاصة بقطاع محدد )عادة 
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PCRN 
  
  
  
  

 
تقديرات 

مستندة على 
 السكان

  
  
  

تقديرات 
مستندة على 

 المجتمع

منهجيتان مختلفتان تهدفان إلى تعزيز برامج االستجابة  -
لطوارئ األطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عن 
أسرهم عن طريق تقييم الحجم الفعلي للفصل وطبيعته في 

 حاالت الطوارئ.
  
يحدد معدل انتشار األطفال غير المصاحبين والمنفصلين -
"CMCC وعددهم وخصائصهم األساسية في منطقة محددة "

 متأثرة بحالة الطوارئ في أي نقطة زمنية محددة.
  

يرصد التغيرات في مدى تكرار وطبيعة الفصل، --
والخصائص األساسية لألطفال غير المصاحبين والمنفصلين 

مراقبة مجتمعي قادر على القيام بالرصد من خالل دمج نظام 
 المتواصل والمستمر في مجاالت محددة بمرور الوقت.

كلنا الطريقتان متكاملتان لنهج 
وأدوات التقييم والقياس الحالية 

، ويمكن استخدامها جنباً إلى 
جنب مع أدوات التقييم 

 األخرى.
  

 

 دمج حماية األطفال في التقييمات القطاعية األخرى:-

وعلى غرار حماية األطفال ، توجد قطاعات أخرى لديها أدوات تقييم مشتركة بين الوكاالت يتم تكييفها ووضعها في 

السياق الستخدامها في االستجابات اإلنسانية، ويمكن للجهات الفاعلة المعنية بحماية الطفل التعاون مع زمالء القطاع 

القطاعية األخرى، ويشمل ذلك أسئلة إضافية في الدراسات اآلخرين لجمع معلومات قيمة من خالل التقييمات 

م لتي تت البياناافي ه جب إدرايجذي لاإلستقصائية األخرى للقطاع أو عن طريق السؤال عن الجنس والسن والعجز ا

مسبقاً. وبهذه الطريقة ، يمكن جمع المعلومات ، كمعلومات تكوين األسر المعيشية ، وأعداد األطفال غير جمعها 

المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ، واألسر المعيشية التي يعيلها أطفال ، وتسجيل المواليد ، وغيرها من البيانات 

الهامة دون )أو قبل( إجراء تقييم خاص بحماية الطفل. كما ويتطلب دمج حماية الطفل في هذه اإلستطالعات الخاصة 

لها ، مع األخذ في االعتبار أن جامعي البيانات ليسوا )بالضرورة( بالقطاعات فهم أداة التقييم وكيف أو أين يمكن تعدي

"تقدم المبادئ مدربين على تقنيات جمع البيانات المالئمة لألطفال أو في جمع معلومات حساسة عن الحماية. 

تفاصيل حول "التوجيهية المتعلقة بإدماج حماية الطفل في التقييمات متعددة القطاعات وغيرها من التقييمات اإلنسانية

 كيفية القيام بذلك ، مع إرشادات للدمج وأدوات تقييم إنسانية محددة شائعة االستخدام. 

 اإلدماج:-

يجب أن تعكس عمليات التقييم والرصد والتقدير وجهات نظر المجتمع بأكمله ، بما في ذلك األطفال الذين يتعرضون 

طفال ذوي اإلعاقة ، ومجموعات األقليات العرقية ، واألطفال للتمييز أو األطفال المعرضين لخطر التمييز ، مثل األ

المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية s اإليدز ، واألطفال مثليي الجنس. قد يكون التحدث بصراحة أمر صعب 

ن ، أو خطير لبعض الناس، لذا عليك التحدث مع األطفال على انفراد حيث من غير المحتمل أن يتحدثوا أمام البالغي

(، كما ويجب التحدث للفتيات والنساء في 15،  13-4وألن القيام بذلك قد يعرض األطفال للخطر )راجع المعايير 

معظم الحاالت دون تواجد الرجال والفتيان. وعند التحدث مع األطفال أو اآلباء ذوي اإلعاقات، استخدم وسائل 

 ير لغة اإلشارة عند الضرورة. اتصال متاحة وشاملة ، بما في ذلك التواصل البديل وتفس

 

 . تقييم المخاطر: 5



 

ستختلف المخاطر التي يواجهها األطفال في أعقاب حالة طوارئ انسانية باختالف المجموعات واألفراد، فقد يكون 

بعض األطفال عرضه بسبب العوامل الفردية والمرض، كما وتؤثر عوامل مثل الجنس واإلعاقة على التعرض 

، حيث أن األطفال ذوو اإلعاقة أكثر عرضه للترك أو التخلي عنهم ، أو إهمالهم أثناء حاالت لمخاطر الحماية

الطوارئ. والفتيات ذوات اإلعاقة معرضات بشكل خاص لخطر العنف واالستغالل واالعتداء الجنسي. قد يساهم 

ز من قبل السلطات ، النزوح أيًضا في مخاطر حماية الطفل، وقد يكون هؤالء األطفال أكثر عرضة لالحتجا

( والتعرض لكراهية األجانب ، من بين المخاطر األخرى. يجب PCCWواالنخراط في أسوأ أشكال عمل األطفال )

دائماً تقييم العوامل االجتماعية والسياقية التي تسهم في الضعف ، مثل التمييز والتهميش ، والعزلة االجتماعية ، 

أو الطائفية ، وسوء الحكم ، وتقلب المناخ ، واالنتماءات الدينية أو السياسية، كما وتدهور البيئة ، والفقر ، والطبقية 

ينبغي أن تحدد التقييمات المتعمقة األخطار المستقبلية المحتملة ، مثل أنماط المخاطر الناجمة عن تدهور البيئة أو 

 احتمال النزوح القسري في المستقبل.

 

 بيانات التصنيف:-4

لتفصيل المفصل ممكناً في بداية حالة الطوارئ ، ولكن من الضروري تحديد جميع أوجه الضعف نادراً ما يكون ا

واالحتياجات ذات األولوية واالستجابة لها، ويمكن أن يساعد جمع البيانات بشكل مستمر في التأكد من أن الرصد 

الجيدة ، على األقل ، على تصنيف يقوم بإرشاد التعلم المستمر والتحسينات على االستجابة، كما تشجع الممارسة 

البيانات حسب الجنس والسن ونوع العجز ، ويجب أن تكون مصنفة حسب عوامل التنوع أو المخاطر األخرى كلما 

أمكن. من المهم تفصيل البيانات وذلك لفهم أثر اإلجراءات أو الحاالت في مختلف الفئات، ويمكن أن تشير البيانات 

كثر تعرًضا للخطر ، إذا كانوا قادرين على الوصول إلى المساعدة اإلنسانية واستخدامها ، المصنفة إلى األشخاص األ

أو إذا كان هناك المزيد الذي يتعين القيام به للوصول إليهم. قم بتقييم السياق ، والرصد والتقدير وأنشطة التعلم من 

عن بعضها، حيث يجب موازنة هذا  خالل النظر في أي عوامل إضافية التي بموجبها تكون البيانات مفّصلة

 التصنيف مع مخاوف السالمة والحماية حول جمع البيانات الحساسة.

 

 ضمان آراء األشخاص المتضررين، بما في ذلك األطفال-4

يعتبر تقييم األثر )إيجابي أو سلبي، مقصود أو غير مقصود( على حد سواء واقعي وضروري لالستجابة اإلنسانية، 

رين، بما في ذلك األطفال، هم أفضل من يحكم حول إجراء التغييرات في حياتهم، ولذلك، يجب أن فالسكان المتضر

يتضمن تقييم األثر وبرنامج الرصد وتقدير البرامج التغذية الراجعة من األطفال والبالغين واالستماع غير المحدود 

 عن تلك التي تركز على كمية، والنُّهج األخرى القائمة على المشاركة مع التركيز على الجودة، فضال

حيث يساعد هذا األطفال، باإلضافة إلى كونه حق من حقوقهم، على استعادة الشعور بالسيطرة والوكالة في الظروف 

 الصعبة ويسهم في هويتهم اإليجابية والتأقلم ، ومهارات الحياة.

 
 .إدارة المعلومات:4

تخطيط وتصميم وتحليل وتفسير التقييم ، وذلك أثناء مراقبة  قم باستشارة أخصائيي إدارة المعلومات خالل مرحلة

العمل والتقديرات، ويجب أن يكون أسلوب جمع البيانات سليما وأخالقياً من الناحية الفنية. في حالة عدم توافر 

(  CM  M/Rالخبرة المنهجية محلًيا ، يمكن العثور على الدعم الفني من خالل مجال المسؤولية عن حماية الطفل )

 (.5( )انظر إلى المعيار CHCCRأو مفوضية شؤون الالجئين )

 

 . العيش بكرامة:4



 

تؤثر الطريقة التي تصمم بها االستجابة اإلنسانية بقوة على كرامة ورفاهية السكان المتضررين من الكوارث، بحيث 

الدينية والثقافية ، والمساعدة الذاتية  تعزز مناهج البرنامج التي تحترم قيمة كل فرد آليات التأقلم، كما وتدعم الهويات

المجتمعية وتشجع شبكات الدعم االجتماعي اإليجابية والتي تسهم جميعها في الرفاهية النفسية واالجتماعية، وهي 

 جزء أساسي من حق الناس في العيش بكرامة.

 

 . تقييمات البرنامج:14

وقت الالزم لذلك أو في منتصف الطريق لمشروع أو يمكن أن تساهم التقييمات في توجيه اإلستراتيجيات في ال

برنامج ، أو في النهاية لتقييم النتائج ، وتحديد الممارسات الجيدة ، وتقديم توصيات للبرمجة المستقبلية، وينبغي أن 

البرامج، تتم وفقا للمعايير الفنية الخاصة بهذا المجال ، بما في ذلك استخدام مقيمين مستقلين. عند تقييم المشاريع و

من الشائع استخدام مجموعة من سبعة معايير لمنظمة التعاون والتنمية sلجنة المساعدة اإلنمائية لحاالت الطوارئ 

المعقدة بما يشمل: األهمية، والترابط، والتماسك والتغطية، والكفاءة، والفعالية واألثر. وينبغي تقاسم نتائج التقييم، 

مة وشاملة مع األشخاص المتضررين، بما في ذلك األطفال والشباب، بحيث كلما أمكن، من خالل منهجيات مالئ

يمكنهم التعبير عن أفكارهم حول الخيارات البديلة لتحسين نوعية البرامج، وبعد إجراء التقييم ، يجب على فرق 

ساءلة واآلداء البرامج وضع خطة واضحة لدمج النتائج والتوصيات في البرمجة. استشر دليل شبكة التعلم النشط للم

(MWHMM .في تقييم العمل اإلنساني ) 

 

 المراجع

 المبادئ التوجيهية: -كتيبات

إلعداد البرامج لحماية األطفال في حاالت  5102. CMPC( CMPCالفريق العامل المعني بحماية األطفال )• 

 : إدارة دورة البرامج 4رقم  CMPCالطوارئ: معيار 

 . مجموعة أدوات التقييم السريعة لحماية الطفل CMPC( 2412الفريق العامل المعني بحماية األطفال  )•  

 ( بمشاركة األطفال. 2445تدريب منظمة إنقاذ الطفولة )• 

 (. الميثاق اإلنساني والمعايير الدنيا في مجال االستجابة اإلنسانية2414مشروع سفير )• 

 (: أداة لبناء القدرات لحماية الطفل أثناء وبعد حاالت الطوارئ. MRCحقوق األطفال ) حزمة موارد العمل من أجل•

المبادئ التوجيهية المتعلقة بدمج حماية الطفل في التقييمات متعددة القطاعات )مالحظة: سيتم تنفيذ مراجعة المبادئ • 

 التوجيهية هذا العام(

قيد ) وأدوات الرقابة لحماية األطفال في حاالت الطوارئ اني، التحالف من أجل حماية األطفال في العمل اإلنس• 

 (. التطوير

 قياس الفصل في مجموعة أدوات الطوارئ )مالحظة: يتم االنتهاء منها هذا العام(• 

( دليل التقييم المتعلق بالعمل اإلنساني. لندن: MWHMM. )510Aشبكة التعلم النشط للمساءلة واآلداء •  

HARsMWHMM 

 •lppth:ssntn/:nepe.selp/.//:snep/es00mA4/sselp/-/tn/lpp/eh-tlel:ntnep-pephn 

ليق العامsرقم . اتفاقية حقوق الطفلsالتعليقsالتع12(. التعليق العام رقم 2444لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل )• 
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 مجموعات األدواتsاألدوات

CMRM 

https://emergency.unhcr.org/entry/117648/unhcr-operations-management-cycle


 

CMRM 

 (CMpNمخطط سير العمليات لتقييم حماية الطفل في حاالت الطوارئ )• 

 مجموعة أدوات المراقبة• 

PCRN 

PRRM 

 (.HCCMمؤشر التسجيل لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية)•

 ( تحتاج مفوضية شؤون الالجئيينCHCCR( إلى التقييم في حاالت الطوارئ عند الالجئين )HMRN) 

 ( مصفوفة لتتبع النزوحATPكأداة متعددة القطاعات ) 

 ( 2412مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين )CHCCR . استمع وتعلم: التقييم التشاركي مع األطفال

  .والمراهقين

  الطفل. ( بما في ذلك األطفال المعوقين في العمل اإلنساني: حماية2414) اليونيسيف  

 طفال والشباب إنقاذ الطفولة في النرويج، مجموعة من األدوات للبحوث القائمة على المشاركة والتقييم مع األ

  2444والكبار، إنقاذ الطفولة في النرويج، 

https://emergency.unhcr.org/entry/50209
http://www.globaldtm.info/
http://www.refworld.org/docid/4fffe4af2.html
http://www.refworld.org/docid/4fffe4af2.html
http://training.unicef.org/disability/emergencies/protection.html
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/kit-tools-participatory-research-and-evaluation-children-young-people-and-adults-compilation
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/kit-tools-participatory-research-and-evaluation-children-young-people-and-adults-compilation

