
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 المعيار[1]

 واإلصابات المخاطر

يشير هذا المعيار إلى المخاطر الجسدية الموجودة أثناء وبعد األزمات اإلنسانية، والتي تسبب الموت واإلصابة واإلعاقة عند [2]
واإلصابات غير المتعمدة هي تلك التي تنجم عن أحداث مثل حوادث السير أو الحروق الناجمة عن حرائق المنازل أو [3]األطفال. 
وهناك أيضًا مخاطر وإصابات والتي على الرغم من أنها تنجم عن عنف متعمد فإن الضحايا غالبًا ما تكون عشوائية، [4]الطهي. 

وتصنف هذه الحاالت على أنها غير مقصودة ويمكن أن تشمل استخدام األسلحة [5] وتشكل مخاطر كبيرة تتجاوز الهدف المقصود.
المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان ، أو المتفجرات من األلغام األرضية التي تنفجر عند مالمسة الضحايا أو المتفجرات من 

 (7.1المالحظة اإلرشادية (. )انظر sWEI( أو األجهزة المتفجرة اليدوية الصنع )WREمخلفات الحرب )

 

ال تشمل هذه المعايير اإلصابات المتعمدة الناجمة عن العنف وإيذاء الذات، ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات في المعايير [6]
 . 11و  9و  8و  6

عاًما، كما أنها السبب الرئيسي  14 إلى 5% من الوفيات بين الفتيان والفتيات من سن 25إن اإلصابات الغير مقصودة مسؤولة عن أكثر من [7]

مقابل كل طفل يقتل من جراء إصابة غير مقصودة، يدخل [8]عاًما.  19و  15للوفاة واإلعاقة بين المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 
 العديد من المصابين إلى المستشفى أو يتعرضون إلعاقة دائمة  بسبب اإلصابة. 

وفي [10]كبير حسب العمر والجنس واإلعاقة والموقع والحالة االجتماعية واالقتصادية والمخاطر. تختلف طبيعة اإلصابة بشكل [9]
االزمات اإلنسانية، قد تتفاقم المخاطر واألخطار اليومية التي تظهرقبل قبل حالة الطوارئ، وقد تنشأ مخاطر وأخطار جديدة، وقد 

 هم قد يكونون غير مدركين لألخطار الجسدية أو غير قادرين على تجنبها. يتعرض األطفال لبيئات غير مالوفة بسبب النزوح حيث أن

 األزمات أثناء البدنية لإلصابة عرضة أكثر سابقة إعاقات من يعانون الذين األطفال يكون أن يمكن[11]
 من األطفال يعاني أن األرجح فمن مناسب، وبشكل بسرعة حديثًا المكتسبة اإلصابات معالجة تتم لم إذا[12].اإلنسانية

للدعم النفسي  احتياجات لديهم  وإعاقة بجروح أصيبوا الذين األطفال إن[13]. للوفاة ذلك يؤدي قد أو األمد طويلة اآلثار

 احتمال يقل محدودة، الموارد فيها تكون التي الحاالت وفي البالغين، عن مختلفة االجتماعي وإعادة التأهيل البدني والوظيفي
 .ألعمارهم المالئمة دةالمساع على حصولهم

 

 المعيار

 مالحظة للمراجعين

   (.SMPCللمعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل اإلنساني ) 2012هذه المسودة نسخة محدثة من معايير 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 فردات ن تم .وم ي س صالح   هذه إ
ي صدار ف ي اإل نهائ ير من ال ّاي م  .ال

 

تقدم إعداد البرنامج. توجيهات حول كيفية وليست . معايير ( عبارة عنSMPC)يرجى العلم بأن المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل اإلنساني 
يجب على العاملين الرجوع إلى ملفات   يجب تحقيقه كحد أدنى في مجال محدد لحماية الطفل في العمل اإلنساني. لماالمعايير القواعد األساسية 

 ية تحقيق المعايير. اإلرشادات الموجودة بقسم المراجع للحصول على معلومات عن كيف

 

هل اللغة واضحة وسهلة الفهم؟ هل يمثل أفضل الممارسات   عند القراءة في هذا المستند يُرجى األخذ في االعتبار: هل هو مفيد للمارسين؟
 واألدلة؟ ما هي النقاط الغير ضرورية التي يمكن حذفها؟ هل تم تطويرها في شكل معايير أم تبدو أكثر وكأنها إرشادات؟

 

 .هنايُرجى استخدام نموذج إبداء المالحظات المرفق الذي يمكن الوصول إليه من   كيفية تقديم المالحظات على هذه المسودة:

 نشكركم على مساهمتكم في تحسين المعايير الدنيا لحماية الطفل.

 

 

 

http://surveys.phap.org/s3/CPMS-draft2-comments


 

 

لالحتياجاتاالستجابةوتتمبيئتهم،فيالجسديةالمخاطرعنالناجمةواإلعاقةواإلصابةاألذىمنالحمايةوالفتياتالفتيانيتلقى[14]

 وكفاءةبسرعةالمصابينلألطفالاالجتماعيةوالنفسيةالجسدية

  األساسية التدابير
 

 االستعداد

تحديد المخاطر الجسدية القائمة والمحتملة التي يتعرض لها األطفال وتحليلها. إدراج النتائج في أدوات إدارة معلومات [15] .7.7

 حماية الطفل. 
 تحديد المبادرات والخدمات الرسمية وغير الرسمية التي تقدم الحماية لألطفال من المخاطر الجسدية وتستجيب لها.[16] .7.7
كيفية ومكان إصابة أطفال في السياقات اإلنسانية السابقة لتوفير المعلومات التي تدعم جهود  استخدام المعرفة حول [17] .7.7

 (.ERRالتأهب والحد من مخاطر الكوارث )
إدراج األخطار الجسدية في فرص التدريب وتبادل المعلومات المتاحة للجهات الفاعلة في إطار الخدمات ذات الصلة [18] .7.7

ك السلطات المحلية واألخصائيون االجتماعيون والجهات المعنية بإنفاذ القانون وخدمات الحماية وآليات اإلحالة، بما في ذل

 المدنية ، إلخ. 
 وضع استراتيجيات عملية مجتمعية للتخفيف من المخاطر التي يمكن إدراجها في التأهب. [19] .7.5

 الدعوة للحد من المخاطر في المناهج التعليمية الرسمية وغير الرسمية.[20] .7.7
والمنتديات المجتمعية، حول  أفراد المجتمع بما في ذلك المراهقين تحديد وتدريب األطفال، واآلباء/مقدمي الرعاية و [21] .7.7

  لمنع اإلصابات أثناء األزمة اإلنسانية.وعلى اإلسعافات األولية وأساليب إنقاذ الحياة الحد من المخاطر وتدابير السالمة، 
 البيانات مع مقدمي الخدمات الصحية.إنشاء بروتوكوالت مشاركة [22 .7.8

 

 االستجابة

جمع المعلومات حول المخاطر الجسدية القائمة / الحالية التي يتعرض لها األطفال بالتعاون مع الجهات الفاعلة األخرى [23] .7.7

 ظروف.  أيو تحت  أينمتى، ماذا، األطفال الذين قتلوا أو أُصيبوا، حسب األسئلة  من همفي القطاع وتحديد
 إدراج آراء األطفال عند جمع المعلومات ووضع االستراتيجيات ورسائل الحد من المخاطر.[24] .7.77
تعزيز اإلشراف والسالمة من خالل المساحات المجتمعية والمدارس والمالعب والمناطق الترفيهيه لجميع األطفال [25] .7.77

لعودة منها، وأنه يتم التخطيط لها وبناءها ضمان تعزيز سالمة األطفال خالل ذهابهم إلى األنشطة وا[26]والمراهقين. 

 وصيانتها لحماية السالمة البدنية لألطفال.
الوصول إلى األطفال ومقدمي الرعاية األكثر عرضة لإلصابة من خالل رسائل السالمة الموجهة والتدخالت للحد من [27] .7.77

 (.4السلوك المحفوف بالمخاطر ذي الصلة )انظر المالحظة اإلرشادية 
الحرص على أن اإلجراءات وخرائط الخدمات المحدثة  تدعم إدارة الحالة وإحالة األطفال المصابين بجروح خطيرة أو [28] .7.77

العمل بشكل وثيق مع العاملين في المجال الصحي ودعم إدارة الحالة في المرافق الصحية [29]الذين تعرضوا  لإلعاقة. 

 (.75)انظر المعيار 
األطفال وأسرهم الذين أصيبوا بجروح خطيرة أو يعانون من إعاقة شديدة إلى خدمات  الحرص على إمكانية وصول[30] .7.77

 (.77الصحة العقلية والدعم النفسي االجتماعي ؛ )انظر المعيار 
تعزيز البيئات المنزلية اآلمنة عند العمل على تعزيز األسر، وإجراء تعديالت على البيئة المحيطة حيثما أمكن؛ )انظر [31] .7.75

 (.77المعيار 
مشاركة المعلومات حول القضايا ذات األولوية التي تؤثر على سالمة األطفال البدنية، والدعوة إلى زيادة سالمة األطفال [32] .7.77

 (. 7بين الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين )الربط مع المعيار 
تبطة باألطفال والسالمة البدنية لألطفال في تصميم وبناء وإدارة المخيمات الحرص على ترويج التوعية بالمخاطر المر[33] .7.77

واالستجابات األخرى للمأوى؛ وتدخالت المياه والصرف الصحي؛ ومساعدات األمن الغذائي وبناء المدارس والمباني 

 (.77،  75،  77المجتمعية األخرى )انظر المعيار 

أللغام األرضية ومخلفات الحرب المتفجرة واألجهزة المتفجرة اليدوية الصنع في الدعوة إلى إعطاء األولوية إلزالة ا[34] .7.77

األماكن والطرق التي غالباً ما يقصدها األطفال )مثل المدارس والمستشفيات ونقاط المياه وما إلى ذلك(، أو بناءاً على 

دة الضحايا، والقيام بالتوعية بمخاطر ضمان إمكانية الوصول إلى برامج مساع [35]مستويات التلوث التي تغير موقعها. 

 األلغام/مخلفات الحرب المتفجرة/العبوات الناسفة للمجتمعات المحلية المعرضة للخطر.
تعزيز األساليب اآلمنة والمتوفرة للنقل في البر والمياه لألطفال. يجب صيانة السيارات والسفن بشكل جيد ويجب أن [36] .7.77

 . تحتوي على معدات األمان المناسبة

 القياس



 

 

 المالحظات الهدف المؤشر
تحديد المخاطر الجسدية التي يتعرض لها [37] 7.7

 األطفال والتي تسبب إصابة غير مقصودة 
[38] نعم/ال 

عمليات جمع البيانات بما في ذلك من خالل التشاور 

والتقييم وجمع البيانات المنهجية الجارية مع الجهات 

الفاعلة الوطنية والمحلية. ينبغي أن يشمل التصنيف العمر 

والجنس واإلعاقة كحد أدنى، و تشمل حيثما امكن أسباب 

الوفاة )مثل المخاطر(، والسلوك )في ذلك الوقت( 

والموقع
 

هل تم األخذ بعين االعتبار المخاطر [39] 7.7

الجسدية األولى التي يتعرض لها األطفال في 

 خطط االستجابة اإلنسانية؟

[40] نعم/ال
يمكن أن ينعكس ذلك في مستوى االستجابات 

 المنسقة واالستجابات التنظيمية واالستجابات المجتمعية. 

تشمل الرسائل / الحمالت في المجتمعات [41] 7.7

المتضررة تدابير للتخفيف من المخاطر الجسدية 

 العليا التي يتعرض لها األطفال 

777%  

أ( النسبة المئوية لألطفال الُمبلغ عنهم [42] 7.7

المصابين أو الذين اكتسبوا إعاقات حديثاً والذين 

 يتلقون الرعاية الطبية في الوقت المناسب 
 

لنسبة المئوية لألطفال الُمبلغ عنهم الذين )ب( ا[44

اكتسبوا إعاقة حديئاً والذين يتلقون الدعم في مجال 

الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي وإعادة 

 التأهيل في الوقت المناسب 

777 % 
 
 
 
 

777% 

[43]
يجب تحديد "الوقت المناسب" في البلد ووفقًا للسياق 

على وجه الخصوص،  المحلي والمخاطر أو اإلصابات

على سبيل المثال، ستحتاج بعض اإلصابات "في الوقت 

المناسب" أن تعكس العالج الطبي الفوري مثل الغرق أو 

الحروق أو لدغة الثعابين. قد يكون البعض اآلخر في 

 سياقات ريفية ذات أوقات انتظار أطول وما إلى ذلك.    

انخفاض في العدد اإلجمالي لألطفال [45] 7.5

 ضررين من اإلصابات غير المتعمدة المت
تنخفض النسبة 

المئوية أو العدد 

مع مرور ... 

 الوقت

46]
يجب أن تكون عمليات جمع البيانات ومراقبة 

اإلصابة في المكان الذي يحدد سبب اإلصابة. تحديد 

األسباب المتعلقة باألسلحة المتفجرة أمر إلزامي بموجب 

منية التي يتعين القانون الدولي. على مدى الفترة الز

تحديدها في البالد. ينبغي أن يشمل التصنيف العمر 

والجنس واإلعاقة وسبب الوفاة )مثل المخاطر( كحد 

أدنى، وحيثما كان ذلك ممكناً أن يشمل الموقع والسلوك 

 في وقت حدوث اإلصابة. 
النسبة المئوية لألشخاص / األطفال [47] 7.7

رق المشمولين بالمسح والذين يمكنهم وصف ط

التخفيف من مخاطر األخطار الجسدية الشائعة 

 المحددة التي يتعرض لها األطفال

77 % [48] 
ينبغي أن يشمل التصنيف العمر والجنس واإلعاقة 

كحد أدنى، وأن يشمل حيثما كان ذلك ممكناً سبب الوفاة 

 )مثل الخطر(، والموقع والسلوك في وقت حدوث الضرر

لألطفال الُمبلغ عنهم ( النسبة المئوية  [49] 7.7

والذين اكتسبوا إعاقة دائمة حديثا جراء إصابة 

غير مقصودة والذين يتلقون خدمات إدارة الحالة 

 لحماية الطفل لدعم التعافي
 
ب( النسبة المئوية لألطفال الُمبلغ عنهم  [50]

والذين اكتسبوا إعاقة دائمة حديثا جراء إصابة 

للخدمات  غير مقصودة والذين أبدوا ارتياحهم

 المقدمة

77 % 
 
 
 
 
 
 
 
 

77% 

 

النسبة المئوية للمجتمعات المتأثرة التي [51] 7.7

لديها مساحات / مدارس آمنة ويمكن الوصول 

 إليها لألطفال والتي تدمج التوعية بالمخاطر

777% [52] 
 ويشير إلى المساحة أو المدرسة

النسبة المئوية لألطفال الذين أبدوا زيادة  [53] 7.7

 بالسالمة البدنية.في الشعور 
777%  

 

  التوجيهية المالحظات



 

 

 . المخاطر والمخاطر الجسدية:1

 المياه وخزانات واآلبار، والمحيطات، والبحيرات، واألنهار، البرك،) الغرق المقصودة غير اإلصابات تشمل وقد[54]

 والخنادق، والحفر، واألشجار، والمنحدرات، اللعب، معدات) والسقوط ؛(والفجوات والحفر، المراحيض، وحفر المنزلية،

 وحوادث ؛(بالكهرباء والصعق الساخن، الطعام أو المغلي لماءوا الطبخ، وزيت النار،) الحروق ؛(والمباني والهياكل

 التنظيف مواد) العرضي والتسمم ؛(أخرى الحيوانية واللدغات والحشرات، الثعبان، لدغات) البرية والحيوانات السير؛

 للقمامة التعرض أو ؛(يالنبات والغطاء والزجاج الشائكة واألسالك السكاكين) الحادة األدوات. (الكيميائية والمواد واألدوية

 انهيار) المتضررة التحتية البنية المخاطر تشمل أن يمكن الكوارث، مناطق في[55]. إلخ ، معدية نفايات على المحتوية

(. األرضية واالنهيارات الفيضانات) والغرق( واألنقاض المكشوفة، والشائكة الكهربائية واألسالك والجدران، األسقف
 الحرب مخلفات من المتفجرة األسلحة عن الناجم التلوث عن الخطر ينتج أن يمكن ، بالنزاع ثرةالمتأ المناطق في[56]

 والذخائر الصنع البدائية والعبوات الحرب مخلفات من والمتفجرات األرضية األلغام المثال سبيل على) لالنفجار القابلة
 إلى وما والذخيرة  والخراطيش اليدوية والقنابل ائفوالقذ الهاون وقذائف المتروكة والذخيرة المنفجرة غير العنقودية

  واسع نطاق على واألسحلة البنادق وتوافر النيران تبادل وسط رةهاـهلنا يةـألساسا هلياكلوا لكيميائيةا ألسلحةوا( ذلك

 دور الجهات الفاعلة في مجام حماية الطفم وغيرها: -2

من أجل منع تجاهل [58]ا يضعون المخاطر الجسدية كمسألة ذات أولوية. عند استشارة األطفال خالل أزمة إنسانية دائما م [57]

األطفال أثناء العمل اإلنساني، يجب أن تقوم الجهات الفاعلة بدور أساسي في إدماج السالمة الجسدية لألطفال من خالل جهودها في 

القطاعات األخرى مثل الصحة  [59]رة أعاله. حماية الطفل والعمل مع المجتمعات المحلية من خالل اإلجراءات الرئيسية المذكو

يجب على الجهات الفاعلة في حماية الطفل أن تدعم   [60]وإدارة المخيمات والتعليم والملجأ يجب أن يؤدوا  دوراً رئيسيًا أيًضا. 

 تطويراألنشطة المشتركة بين القطاعات لمنع وتقليل آثار إصابات األطفال واإلعاقات. 

 (:5)انظر المّيار جمع البيانات  -3

يمكن أن يتم جمع البيانات بطرق متنوعة، بما في ذلك  إدماج المخاطر الجسدية الحالية مع التقييمات اإلنسانية ورسم الخرائط ،  [61]

يد ونظم معلومات إدارة القضايا، ورصد حماية األطفال أو آليات تقديم الشكاوى إلخ، وإشراك األطفال والمجتمعات المحلية في تحد

تشمل أفضل الممارسات إنشاء أو تعزيز نظم مراقبة اإلصابات والتي يمكن  [62]المخاطر الجسدية والمراقبة المستمرة والمنتظمة. 

العمل عن كثب مع القطاع الصحي من أجل وضع نهج وبائي يمكن أن يكون  [63]أن توفر بيانات مفصلة بطريقة شاملة ومستمرة. 

عندما ال يكون من الممكن مراقبة اإلصابات، يجب تحديث البيانات [64]مناسبة للوقاية من اإلصابة. أساًسا لوضع سياسة وبرمجة 

 بانتظام من خالل االستبيانات.

يجب أن تكون البيانات مصنفة حسب العمر والجنس واإلعاقة، وسبب اإلصابة / الموت، والموقع، وبشكل مثالي حسب نوع [65]

عدد حاالت اإلصابة الجديدة والظروف  التي أصيب فيها األطفال. إن تحديد البيانات حول سلوك / جمع بيانات عن  [66]السلوك. 

 نشاط الطفل )مثل المشي إلى المدرسة واللعب وما إلى ذلك( في وقت وقوع الحادث يساعد في تصميم رسائل التوعية بالمخاطر. 

محلي أو آلياته والسلطات المحلية )األخصائيين االجتماعيين، والشرطة مرافق الصحة وإدارة المخيمات والعاملين في المجتمع ال[67]

المحلية، إلخ(، ونظم إدارة المعلومات ذات الصلة باألعمال المتعلقة باأللغام واللجنة الدولية للصليب األحمر والمنازل والمنظمات 

ة لشؤون السالمة واألمن/ضباط أمن آخرين يمكن أن يكونوا المعنية بإعادة التأهيل البدني وسلطات السجل المدني وإدارة األمم المتحد

من  المهم للجهات الفاعلة في حماية الطفل أن تعزز خدمات [68]مصادر هامة للمعلومات بشأن المخاطر الجسدية واإلصابات. 

 ة وإصدار بيانات مفصلة للوفيات.التسجيل المدني، بما في ذلك هيئة السلطة المحلية المسؤولة قانونيًا عن تسجيل وتوثيق حاالت الوفا

وفًقا التفاقية حقوق الطفل واتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، توفر الوحدة النموذجية لمجموعة واشنطن / [69]
م في انتشار الصعوبات الوظيفية بين األطفال، ورصد مشاركتهطريقة قياسية لتقييم  (2016اليونيسيف بشأن تشغيل األطفال )

باإلضافة إلى ذلك، وكالتزام بموجب اتفاقية حظر األلغام واتفاقية الذخائر العنقودية، يجب إضافة أسئلة لتحديد الناجين  [70] الخدمات.

 من األلغام والمتفجرات من مخلفات الحرب بين المجموعة األكبرمن األطفال .

يًرا عن نظرة البالغين، يجب أن تتضمن التقييمات أطفااًل من الجنسين نظًرا ألن نظرة األطفال إلى الخطر غالبًا ما تختلف كث[71]

 ومختلف األعمار واإلعاقات. 

 الفئات المعّرضة للخطر: -4

 مع والتورط األطفال عمالة مثل لبمسائ يتأثرون عندما الجسدية المخاطر من متزايدة مخاطر األطفال من محددة مجموعات تواجه[72]
 األسر من كونهم أو الشوارع في والعمل والعيش واإلعاقة، والعجز الرعاية، ومقدمي األسرة عن والفصل المسلحة والجماعات القوات
 . أطفال يعيلها التي

ومع ذلك، تؤثر بعض  [74]بشكل عام، تزيد معدالت اإلصابة والوفيات واالعتالل تدريجيا كلما كبر األطفال في السن. [73]

 [75] اإلصابات تأثيًرا غير متناسب على األطفال األصغر سنًا والذين هم أكثر ُعرضه لمخاطر اإلصابة عند تركهم بدون مراقبة.

سنوات من األطفال الذين تتراوح  7-7على سبيل المثال، معدالت الغرق أكثر من الضعف في األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

 سنوات.  7-5ارهم بين أعم



 

 

معدالت اإلصابة أعلى في األوالد مقارنة [77]المراهقون هم مجموعة أساسية من الذين يظهرون سلوك محفوف بالمخاطر. [76]

بالفتيات في كل فئة عمرية، ويزداد هذا التفاوت بشكل كبير مع تقدم األطفال في العمر ويتوقع من األوالد لعب دور أكبر خارج 

ومع ذلك، هناك حاالت تكون فيها الفتيات في خطر أكبر، مثل أن  [78]غالبا ما يتورطون  أنشطة اقتصادية أكثر خطورة. المنزل، و

 يُصابوا أو يُقتلوا بالنار نتيجة لتورطهم في أنشطة محلية.       

معرضين بشكل خاص لخطر  من المرجح أن يكون األطفال الذين يعانون من إعاقات ذهنية أو حسية أو نفسية واجتماعية[79]

اإلصابة. فضاًل عن كونهم أكثر تعرًضا لسوء المعاملة واإلهمال، وقد يكونون أقل إدراًكا وعلًما بالمخاطر/الكوارث المحيطة بهم، وقد 

 يكون األطفال ذوي اإلعاقات الجسدية أقل حركة والتي تمكنهم من حماية أنفسهم من الخطر. 

 أنشطة المجتمع المحلي: -5

تضمين  [81]الوقاية من اإلصابات يتطلب مواجهة السلبية وتعزيز المعايير االجتماعية اإليجابية التي تعزز سالمة األطفال. [08]

ينبغي التخطيط وتحديد أهداف األنشطة  [82]برامج ضمن أنشطة وآليات الحماية المجتمعية القائمة  قد يزيد من احتمال اإلقبال. 

 لتي تم جمعها خالل األزمات اإلنسانية. استناًدا إلى البيانات ا

 ويعطيهم ثقتهم يبني األنشطة هذه وتنفيذ تصميم في كقادة بما في ذلك األطفال المعاقين والمراهقين األطفال إشراك[83]

التعليم بين األقران يمكن أن يساعد األطفال على  [84]-(16 و 3 المعايير انظر) األمن انعدام حاالت في بالتحكم شعور

تقاسم المعارف المتعلقة بالسالمة والمخاطر من خالل الطرق المناسبة التي يفهمها األطفال بشكل أفضل حسب فئاتهم العمرية المختلفة 

التي يقودها األطفال في عملية جمع  البناء على المبادرات والمشاريع المحددة[85]مثل اإلذاعة ولعب األدوار ومسارح الشارع، إلخ. 

 البيانات والمناقشات مع األطفال.

 التّليم: -6

 من العديد أمام عقبة سيكون الحضور على مواظبتهم فإن بأمان، والتعلم التعليم إلى الوصول من األطفال تمكن إذا [86]

 سهلة المدارس أن حيث مباشرة، ةحماي في يتسبب أن يمكن المدارس إلى الوصول إمكانية تعزيز. اإلصابة مخاطر

 بعد وما المدارس أنشطة توفر ذلك، إلى ضافةإلبا [87](. اإلجالء عملية في أسهل وهي خطورة، أقل تُعد الوصول

 أنشطة تكون أن يمكن[88].األطفال من كبير عدد مع الذاتية الحماية معلومات وتبادل لمناقشة الفرص المدرسي الدوام

 تطوير [89]. أنفسهم والمراهقين األطفال قِبل من وتسليمها تصميمها تم إذا فعالية أكثر معلوماتوال بالمخاطر التوعية

 تعليًما ويتلقون الرسمية غير المدارس يحضرون الذين والمراهقين المدارس خارج األطفال إلى للوصول مخصصة أساليب

 للوصول الحاجة تشكل[90].بالمخاطر التوعية مع اقين،المع باألطفال الخاصة المدارس أو الدينية المدارس أو رسميًا غير

 المدارس إلى يذهبون الذين أولئك من أكثر للخطر معرضون الغالب في أنهم حيث خطيًرا، تحديًا األطفال هؤالء إلى

 (.20 و 3 المعايير انظر) الرسمية

 

 مساعدة الضحايا بما في ذلك مساعدة الناجين: -7

'مساعدة الضحايا' والتي تشمل 'مساعدة الناجين' جنبًا إلى جنب مع مساعدة األسرة والمجتمع، ويجب أن العناصر الرئيسية لـ  [91]

 تكون مناسبة للسن والجنس واإلعاقة، وتشمل:

الجهود لمنع   ذلك في بما ،(الطفل وحماية الصحة 21معيار انظر) المستمرة الطبية والرعاية الطوارئ حاالت •

 عاقات بفضل توفير اإلسعافات األولية والحصول على عالج آخر منقذ للحياة.الخسائر في األرواح واإل

 الوصول إلى المعلومات )شفوية أو كتابية(، والمشاركة النشطة في العمليات التي تؤثر عليهم •

 (الصناعية واألطراف التقويم خدمات ذلك في بما) والوظيفي البدني التأهيل إعادة •

 (االجتماعي النفسي والدعم العقلية الصحة 10 معيار انظر) والعقلية النفسية الصحة دعم •

  القانوني الدعم •

 المعيار انظر( )كاف معيشي مستوى في والحق والتوظيف، العمل في الحق ذلك في بما) االقتصادي اإلدماج •

 (الطفل وحماية االقتصادي االنتعاش 19

 (الطفل حمايةو التعليم 20 معيار انظر) التعليم وإتاحة التعليمي اإلدماج •

 (والرياضة الثقافية والحياة والتعليم الوصول، وإمكانية المشاركة، حقوق ذلك في بما) االجتماعي اإلدماج •

 بجروح أصيبوا الذين الرعاية لمقدمي الصغار األطفال وإشراف األطفال ورعاية الزيارات متابعة مع الدعم •



 

 

  لديهم إعاقة مستديمة و خطيرة

 المباني تأمين المثال سبيل على اإلعاقة، ذوي لألشخاص المنال وسهلة متوفرة العمومية واألماكن المباني تأمين •

 .والسالمة اآلمن للوصول  الوقاية وحواجز المدارج واستخدام تشييدها تم التي

 الدعم للحصول على شهادات الوفاة القانونية من أجل الحصول على المساعدة المتاحة •
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ااااااا(.HHW(( )100) العالمية الصحة ومنظمة( CDC) والوقاية األمراض مكافحة مركز [92] •

 اااااااااااااااااااااااا

المنظمة الدولية للمعوقين. صحائف وقائع: كيفية تنفيذ التزامات مساعدة الضحية بموجب معاهدة حظر األلغام أو [93] •

 (7777االتفاقية بشأن الذخائر العنقودية )

-(2005) اإلنسانية لألغراض األلغام إلزالة الدولي جنيف مركز و للطفولة المتحدة األمم مةمنظ [94] •

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا9اااا
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 ااااااااااا

اااااااااااااااااااااااا(.2008 ، األولى الطبعة) ليونيسيفا[95] •

 ااااااااااااا

ااااااااااااااااااااااا ،(2008) العالمية الصحة ومنظمة اليونيسيف [96] •

  ااااااااااااااا

 (7777اليونيسيف.  بما في ذلك األطفال المعوقين في العمل اإلنساني: حماية الطفل )[97] •

استعراض حماية  (2016) الطفل حماية ومسؤولية اإلنساني العمل في األطفال حماية أجل من التحالف [98] •

   الطفل في العمل اإلنساني: المخاطر واإلصابات

(. تقديرات عبء المرض والوفيات. تقديرات الصحة العالمية: الوفيات التقديرية حسب 7775منظمة الصحة العالمية )[99] •

 والسببالعمر والجنس 

 


