
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
   . العنف البدني ضد األطفال8المعيار  [1]
 
قد يزداد [3]ُيعّد العنف البدني ضد األطفال شائًعا في اإلعدادات اإلنسانية ويمكن أن يكون الناجون من الفتيان والفتيات من أي عمر.  [2]

 العنف البدني ضد األطفال بما في ذلك العقوبات البدنية والمهينة واإلساءة العاطفية / النفسية واإلهمال.في حاالت الطوارئ 
 
في أو لعائلة ل اخف دالعندث ايحد ق[5]قد يؤدي ضعف بيئة الحماية المحيطة بالطفل إلى إساءة المعاملة من قبل أفراد األسرة أو المجتمع.   [4]

ف لعنن امن يرآلخاعاية رلامي دمقولعائلة راد افر الواقع على أتولتوقد يؤدي ازدياد ايلة دلباعاية رلت اتيبارتر اإطفي  أولمجتمع افي دارس أو لما

قد تتسبب الحياة في المناطق الحضرية في مزيد من اإلجهاد بسبب الظروف المعيشية الصعبة ونقص المساكن ميسورة التكلفة [6]مسبقًا. ود جولما
لمجتمعات المضيفة والالجئين وعدم وجود مساحات عامة أو أنشطة خارجية لتعزيز التفاعل االجتماعي والتكامل والمخاطر والتوترات بين ا
 المتعلقة باألمن.

 خالل الصراعات على وجه الخصوص، قد يعاني األطفال من عنف شديد مثل القتل والتشويه والتعذيب واالختطاف. [7]
 
 تعريض األطفال إلى األذى البدني إما بسبب بيئة غير مألوفة وخطرة أو بسبب بيئة اجتماعية متوترة.  قد تؤدي عمالة األطفال إلى[8]

 
قد يؤدي فرض تدابير الحجر الصحي خالل تفشي األمراض المعدية وما يترتب عليه من تعليق أنشطة توليد الدخل واألنشطة [9]

يمكن أن يشعر األطفال غير القادرين على الذهاب إلى المدرسة أو اللعب مع [10]التعليمية واالجتماعية إلى زيادة التوتر في المنزل. 
 أصدقائهم بالغضب واإلحباط من مقدمي الرعاية الذين يعانون هم أنفسهم من اإلجهاد الشديد. 

 

قد يحدث   [12]العودة إلى بلد آخر. في حاالت ازدياد التنقل، يمكن أن يصيب العنف األطفال أثناء الرحلة وأثناء العبور وعند وصولهم أو [11]

 العنف أيًضا بين المجتمعات المحلية فضاًل عن العنف نتيجة لكراهية األجانب والتمييز.

 المعيار
 تمتع الفتيات والفتيان بالحماية من العنف البدني ويمكن للناجين الحصول على خدمات الوقاية واالستجابة المالئمة للعمر والجنس. [13]

 
 

 التدابير األساسية
 
 االستعداد

 مالحظة للمراجعين

 (  SPMACللمعايير الدنيا لحماية الطفل في األعمال اإلنسانية ) 2012هذا المشروع هو نسخة محدثة من وثيقة 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  .وم
تم ي س صالح  ي هذه إ صدار ف ي اإل نهائ ير من ال ّاي م  .ال

تقدم إعداد البرنامج. توجيهات حول كيفية وليست . عبارة عن معاييرالمعايير الدنيا لحماية الطفل هي  يُرجى أن نضع في اعتبارنا أنمهم: 

يجب تحقيقه كحد أدنى في مجال محدد في حماية الطفل في العمل اإلنساني.  يجب على الممارسين الرجوع  لماالمعايير القواعد األساسية 

 مراجع للحصول على معلومات عن كيفية تحقيق المعايير.إلى ملفات اإلرشادات الموجودة في قسم ال

 يُرجى مالحظة أنه سيتوجب تعديل هذه النسخة تعديالا ملحوظاا لتصبح أقصر وتحافظ على الحجم الكلي الحالي للمعايير. 

هل هناك أي نقاط رئيسية  عند قراءة هذا المستند، يُرجى أن تسألوا أنفسكم: هل هو مفيد للممارسين؟  هل اللغة واضحة وسهلة الفهم؟

 ناقصة؟ ما هي النقاط غير الضرورية التي يمكن حذفها؟

 .هناُيرجى استخدام استمارة الرأي المرفقة التي يمكن الوصول إليها من   كيفية تقديم رأيكم حول هذه المسودة:

 مساهمتكم في تحسين المعايير الدنيا لحماية الطفل.نشكركم على 
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التحقيق أو تخطيط بالتشاور مع األطفال والكبار ومن خالل طريقة آمنة وأخالقية كيف ُينظر إلى مختلف أشكال العنف  [14] 8.1
يين البدني والنفسي بما في ذلك العنف المنزلي والعقاب البدني أو المهين من قبل األطفال واألسر وقادة المجتمع والنظراء الحكوم

عادة ما ينبغي أن يشمل ذلك معلومات عّمن هو األكثر تأثًرا وكذلك عن السبب واألشكال األكثر  [15]وكيف يتم التعامل معه عادة. 
 شيوعاً وهوية الجناة الرئيسيين والظروف التي يحدث فيها العنف البدني ضد األطفال وآليات التكيف السلبية أو اإليجابية ؛

الحالية متعددة التخصصات من األخصائيين االجتماعيين وموظفي الحكومة المحلية وموظفي إنفاذ القانون تعزيز األفرقة  [16] .8.2
ومقدمي الخدمات الصحية بشأن كيفية تحديد األطفال الذين قد يتعرضون / تعرضوا للعنف واستراتيجيات الوقاية ومسارات لإلبالغ 

السن واإلعاقى عند التعامل مع العنف مع مراعاة رغبات الطفل ومصالحهم واإلحالة فضاًل عن استجابات مالئمة لنوع الجنس و
 الخاصة واحترام السرية ؛

رسم خريطة فعالة لمقدمي خدمات االستجابة واألماكن المالئمة لألطفال وتحديد الثغرات ووضع استراتيجيات لمعالجتها بما  [17] .8.3
 في ذلك إدارة الحاالت ومسارات اإلحالة ؛

ضمان أن المدرسين وأولياء األمور والسلطات المحلية وجهات التنسيق في المنظمات غير الحكومية / وكاالت األمم المتحدة  [18] .8.4
واألعضاء الرئيسيين في المجتمع لديهم استراتيجيات محددة محلًيا لمنع أشكال العنف الشائعة بما في ذلك التربية اإليجابية 

معايير االجتماعية والوساطة المجتمعية أو التدخالت من القادة الدينيين، بما في ذلك كيفية الرد على والمهارات الحياتية والتطرق لل
 حاالت محددة وإحالتها.

 تعزيز العمليات القائمة لضمان وجود نظام إحالة فعال ومالئم للطفل بين مقدمي الخدمات ؛  [19] .8.5

ن مختلف األعمار واإلعاقات، تجميع ونشر المعلومات المالئمة لألطفال بالتشاور مع مقدمي الرعاية والفتيات والفتيان م [20] .8.6
 والشاملة للجميع حول مسارات اإلحالة إلى األطفال وأولئك الذين يعملون مع األطفال.

 
 االستجابة

إلحالة الوقاية والتصدي للعنف ضد األطفال من خالل ضمان وجود آليات ا   التنسيق مع القطاعات التي لها دور في [21] .8.7
أو استغالل أو     لالستجابة ودعم فرادى األطفال الذين عبروا عن المخاوف على سالمتهم أو حيث ُيشتبه في وجود إساءة

 عنف أو إهمال؛ 
تأسيس وضمان الوصول إلى الخدمات التي تقدم الخدمات المناسبة والسرية للناجين من العنف بما في ذلك خدمات  [22] .8.8

النفسي واالجتماعي جنًبا إلى جنب مع غيرها من أشكال الدعم بما في ذلك أطول فترات التعافي  الصحة النفسية والدعم
 األطول والمتابعة و دعم سبل كسب الرزق؛

 دعم مجموعة متنوعة من أنشطة التوعية ومنع العنف التفاعلي في األماكن العامة و / أو المساحات الصديقة للطفل. [23] .8.9
لمجتمع )بما في ذلك الالجئين / النازحين / المهاجرين أو مجتمع المثليين المجتمعات ذات عقيدة التعاون مع أفراد ا[24] .8.10

معينة( والجهات الفاعلة األخرى حول حماية الطفل وأعراض وعواقب الشدة النفسية واالجتماعية لدى األطفال والبالغين 
 ( ؛10عنيفة )انظر المعيار على حد سواء واالستراتيجيات للتعامل معها من خالل طريقة  غير 

تقديم المهارات المالئمة لعمر األطفال للتعامل مع المخاطر والتحديات وإدارتها دون اللجوء إلى العنف والحصول على [25] .8.11
 الدعم المناسب عند حدوث العنف ؛

شكال العنف. تضمين إشراك األطفال وقادة المجتمع في إنشاء وتقديم رسائل توعية حول العنف الجسدي وغيره من أ[26] .8.12
(. ينبغي أن يشمل ذلك، حسب االقتضاء، التوترات 3معلومات حول المخاطر والعواقب وخدمات الدعم )انظر المعيار 

 والعنف بين المجتمعات.
استخدام أمثلة عن عواقب العنف البدني لزيادة الوعي وتسهيل المناقشة وإيجاد سبل لتحفيز االلتزامات الجماعية من أجل [27] .8.13

 إنهاء هذه الممارسة ؛
 مناصرة والتنسيق مع التدخالت التي تعمل مع مرتكبي أعمال العنف الجسدي ضد األطفال للحد من خطر تكرار؛ [28] .8.14
الرامية إلى مساعدة األطفال  ربط البرامج المادية وغيرها من أشكال العنف للدعم مع التدخالت النفسية واالجتماعية  [29] .8.15

ينبغي أن تهدف هذه الجهود إلى تطوير المهارات   [30]التجارب الصعبة المرتبطة بالتعرض للعنف.على التغلب على 
 (؛10الحياتية والتغلب على آليات لدعم صمود األطفال )انظر المعيار 

ين وغيرهم من تعزيز أو دعم أو تقديم برامج تربية األطفال اإليجابية بما في ذلك التأديب اإليجابي لدعم اآلباء والمدرس [31] .8.16
 ( ؛17مقدمي الرعاية بطرق بديلة لتربية األطفال دون عنف بدني أو نفسي )انظر المعيار 

تقليل عدم المساواة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية التي تسهم في العنف وضمان الوصول العادل إلى السلع والخدمات  [32] .8.17
 والفرص ؛

 ن أي وصمة تنشأ عن كونهم ضحية للسلوك العنيف وتطوير بيئة داعمة ؛ العمل مع المجتمعات المحلية للحد م [33] .8.18
دعم الحكومات لتنفيذ وإنفاذ القوانين والسياسات التي تحمي األطفال وتشارك المعلومات حول اإلطار القانوني الداعم إلعطاء  [34] .8.19

 (.18عيار رسالة مفادها أن العنف غير مقبول وسيتم تقديم الجناة إلى العدالة )انظر الم
إنشاء نظم مراقبة لتحديد ومراقبة وضع الفتيات والفتيان الذين قد يتعرضون لخطر العنف، بما في ذلك اإلهمال. قد يشمل  [35] .8.20

ذلك على سبيل المثال األطفال في مؤسسات الرعاية البديلة واألطفال في نظام  العدالة واألطفال المحتجزين واألطفال في الرعاية 
طفال المعوقين واألطفال المنفصلين عن ذويهم واألطفال في الشوارع أو األطفال المرتبطين بالقوات المسلحة سابًقا أو السكنية واأل

التأكد من أن اللذين يتصلون باألطفال قد وقعوا مدونات لقواعد السلوك تحظر العنف ضد األطفال  [36] الجماعات المسلحة.
 أديب اإليجابي؛(، وهم مدربون على الت2)انظر المعيار 

التي تتحدى األعراف االجتماعية التي تشجع أو تسمح بالعنف البدني ضد  دعم المشاركة المجتمعية ومبادرات التوعية[37] .8.21
 ( ؛ 17األطفال )انظر المعيار 

 دعم المبادرات المدرسية التي تروج للممارسات الشاملة الخالية من العنف ؛  [38] .8.22
 



 

 

 
 القياسات

 

 المالحظات النتائج المستهدفة مؤشر النتائج

إدراج استراتيجيات تستند إلى األدلة لمنع والتصدي ألشكال  [39] .8.1
 العنف البدني وغيرها في برمجة االستجابة في حاالت الطوارئ

 نعم
( يجب تحديد 1)

"االستراتيجيات القائمة 
على األدلة" و 

 "االندماج" ضمن السياق

 

التي تتبع فيها الخدمات الصحية النسبة المئوية للمجتمعات [40] .8.2
واالجتماعية بروتوكواًل موضوًعا للضحايا والناجين من العنف 

 البدني وغيره من أشكال العنف 

80% 

النسبة المئوية لألهالي / مقدمي الرعاية واألطفال الذين  [41] .8.3
يعرفون وجود اآلليات لتلقي واالستجابة لتقارير االعتداء واإلهمال 

 أو العنف ضد األطفال أو االستغالل

70% 

شهًرا الذين  12% من األطفال ومقدمي الرعاية في فترة  [42]  .8.4
استخدموا المنع أو تدخالت االستجابة التي تم تسليمها أو اعتمدتها 

 الجهات الفاعلة

80% 

 هدف العمل مؤشر العمل

النسبة المئوية ألفراد المجتمع بما في ذلك األهالي ومقدمي [43] .8.5
التي تبين القلق على الرعاية  الرعاية الذين ُيظهرون السلوكيات 

 لجميع الفتيات والفتيان وخاصة األكثر ضعًفا والحماية
70% 

النسبة المئوية لمقترحات المشروعات بشأن حماية الطفل والتي [44] .8.6
يات العنف البدني والعاطفي واإلهمال في تتضمن معلومات عن مستو

 المجتمعات المتضررة
100% 

 %20 عدد األطفال الذين تلقوا الدعم من فرق متعددة التخصصات [45] .8.7

النسبة المئوية لألهالي / الذين يبلغون عن التعرض لممارسات [46] .8.8

 التربية اإليجابية غير العنيفة.
70% 

العنف البدني وغيره من أشكال العنف النسبة المئوية للحد من [47] .8.9
تجاه األطفال من قبل الوالدين ومقدمي الرعاية وغيرهم من متحملي 

 الواجبات.
 ُتحدد فيما بعد

 
 
 

النسبة المئوية لألطفال الذين يبرهنون زيادة معرفتهم [48] .8.10
 وفهمهم لحقوقهم في تلقي الحماية

 ُتحدد فيما بعد
 

 
 
 

 المالحظات التوجيهية
 

ُيعّد اليتامى أو المختارون أو الذين  [50]الخلفية: األطفال الذين يطلبون حماية خاصة عندما تحدث الصراعات والكوارث. [49] 8.1
يصبحون بدون الحماية من األهل أكثر  [51]انفصلوا عن أسرهم  أكثر عرضه لسوء المعاملة والعنف واإلهمال واالستغالل.

الفوضى المرتبطة بالصراعات والكوارث واضطراب  [52]طفال واالتجار باألشخاص.عرضه للتبني فير المشروع وزواج األ

باإلضافة إلى ذلك تهدد األزمة التي [53]الحياة األسرية والمجتمعية التي كثيًرا ما تخلق فرًصا الستغالل وإساءة معاملة األطفال.
حتى عندما ال يكون  [54]يتلقونها هم وأسرهم.  تسببها حاالت الطوارئ صحتهم النفسية االجتماعية ومدى الرعاية التي

األطفال منفصلين عن عائالتهم  فإن السكن غير اآلمن أو النزوح أو فقدان العمل أو تدمير سبل العيش أو وفاة المعيل األساسي 

يمكن أن يؤدي العوز االقتصادي  إلى مخاطر إضافية قد تظهر في أي مرحلة من حالة   [55]تزيد من ضعفهم. 
وأخيًرا، يمكن  [57]قد يكون األطفال مضطرين لترك المدرسة على سبيل المثال لتوفير المال أو كسب دخل. [56]الطوارئ.

 أن تساهم المؤسسات المخصصة لألطفال اليتامى أو المنفصلين عن ذويهم في عملية التخلي عن الطفل.
 

قد تدعم األعراف االجتماعية العديد من [59]ية للسلوك في سياق معين.: هذه هي القواعد االجتماع المعايير االجتماعية [58]   .8.2
ومع ذلك، قد توفر حاالت الطوارئ أيًضا فرًصا لتقييم األعراف [60]أشكال العنف مثل "حق" األهالي في ضرب أطفالهم. 

ة في تعزيز التسوية السلمية االجتماعية التي تؤدي إلى العنف ال سيما إذا كانت األزمة هي الغالبة فيها وهناك رغبة قوي
من إحدى طرق تقييم ما إذا كانت ممارسة ما هي عرًفا اجتماعية أن نسأل: هل يشارك األفراد  [61]للصراعات والنزاعات. 

إذا كانت اإلجابة نعم ، فهل يعتقد األفراد أن اآلخرين اللذين [62]في نفس الممارسات التي يقوم بها اآلخرون المهمون لهم؟
إذا كانت اإلجابة نعم، سيكون السلوك مشروًطا بالتوقعات [63]يهمهم أمرهم يعتقدون أنه يجب أن يشاركوا في العنف البدني؟ 

األول تحدًيا مختلًفا وكذلك هو  ُيمثل منع العنف البدني من الحدوث في المقام[64]المتبادلة وبالتالي فهو معيار اجتماعي. 
تشير األدلة إلى أنه يمكن تغيير المعايير  [65]الحال بالنسبة لإلبالغ عنه. قد ينطوي على تغيير القواعد والسلوكيات. 

هناك برامج مدرسة ومجتمع تشرك األفراد ذوي النفوذ الموثوقين بهم للعمل كوكالء  [66]االجتماعية والمواقف الضارة.



 

 

عندما تدعمهم وسائل اإلعالم وحمالت التعبئة االجتماعية وخدمات داعمة، من المرجح أنهم قد نجحوا في تشجيع  [67]تغيير.
فيما يلي  [68]عمليات اإلبالغ األكبر وسن قوانين جديدة وسياسات تجعل من أشكال العنف جريمة يعاقب عليها القانون.

 مجموعة من استراتيجيات تغيير السلوك المثبتة:

 [69]  برامج مدرسية لمساعدة الطالب على معالجة الجوانب المختلفة للعنف الجنسي والبدني والنفسي بما في ذلك التنمر بين
 األقران والعنف في عالقات المواعدة وعنف العصابات والعنف من خالل استخدام الهواتف النقالة أو عبر اإلنترنت؛

 [70]  غير العنيفة؛تدريب المدرسين على مبادرات التأديب 

 [71]التدخالت المجتمعية لمنع العنف ؛ و 

 [72] حمالت توعية شاملة ومستمرة عبر وسائط اإلعالم لتحريك المواقف والسلوك واألعراف االجتماعية نحو العنف
 وتشجيع اإلبالغ عن العنف واألعمال األخرى ذات المغزى.

 
ير االجتماعية في حاالت الطوارئ إجراء حملة تواصل أو دعوة مع قد تتطلب معالجة المعاي :والدعوة الخارجي التواصل[73] .8.3

تتطلب استراتيجيات [74]تركيز قوي على إشراك المجتمع المحلي والتأكيد على الفوائد الجماعية للبيئات الخالية من العنف. 

ا للنتائج واألثر للمساعدة ا صارما ا متواصلة ورؤية طويلة المدى وقياسا في فهم أي حاجة إلى التعديل.  تغيير السلوك جهودا

يُعّد العمل مع  [76]. يتطلب التصدي للسلوك أنظمة قوية وخاصة نظام اإلبالغ الذي يثق به الناجون المحتملون[75]

ا أساسياا.  لكي تكون الجهات الفاعلة فّعالة، من المهم تصميم وتنفيذ وإدارة [77]المجتمعات من خالل التواصل والدعوة أمرا

استراتيجية تتضمن تحليل كل شكل من أشكال العنف باإلضافة إلى االجتماعية والسلوكيات االجتماعية التي سيتم تناولها في 

 كل مجال من مجاالت العنف باإلضافة إلى الجمهور المستهدف الرئيسي لكل رسالة متطورة وكذلك أدوات النشر.

 
 التعاريف: [78] .8.4

للعنف البدني ضد الطفل الذي ينتج عنه أو من   على أنه: االستخدام المتعمد  اإليذاء البدني ُتعّرف "منظمة الصحة العالمية"
الكثير    [79]المجتمل أن يؤدي إلى حد كبير إلى ضرر يصيب صحة  الطفل وبقائه على قيد الحياة وكذلك نموه أو كرامته.  

ويشمل على سبيل المثال ال الحصر الضرب   [80]بة.  هو بغرض المعاقمن العنف البدني المرتكب ضد األطفال في المنزل 
والضرب المبرحج والركل والهز بعنف والخنق باليدين والتوبيخ والحرق والتسميم والتسبب باالختناق والعقاب البدني 

خالل الصراعات على وجه الخصوص، قد يعاني األطفال من عنف شديد مثل القتل والتشويه والتعذيب  [ 81]الشديد. 
 االختطاف. و
على أنه االستخدام المتعمد للقوة أو العنف البدني سواء كان مجرد تهديد أو فعلي ويؤدي أو يحتمل أن  العنف يُعرَّف[ 82]

إلى إهمال أو متعمد أو غير  اإلهمال يُشير [83]يؤدي إلى اإلصابة أو الوفاة أو األذى النفسي أو سوء النمو أو الحرمان.

لوالدين ومقدمي الرعاية والمجتمع المحلي والمجتمع األوسع في تلبية احتياجات الطفل الجسدية متعمد يؤدي إلى فشل ا
والعاطفية عندما يكون لديهم الوسائل والمعرفة والوصول إلى الخدمات للقيام بذلك أو عند فشلهم في حماية الطفل من 

سائل لتوفير احتياجات الطفل ولكنه يختار عدم القيام يحدث اإلهمال عندما يكون لدى مقدم الرعاية الو[84]التعرض لخطر . 
 بذلك. تشمل األمثلة: الهجر والفشل في حماية األطفال من األذى وعدم توفير الرعاية الطبية وما إلى ذلك.

والتقليل من وتشمل هذه المعاملة المهينة والمّذلة مثل استخدام األسماء المسيئة والنقد المستمر  إساءة عاطفية أو نفسية[84]
ف من قبل لجنة حقوق الطفل على النحو التالي:  العقوبة البدنية[85]الشأن والفضح المستمر والحبس االنفرادي والعزلة. ُتعرَّ

أي عقوبة تستخدم فيها القوة البدنية وتهدف إلى إحداث درجة من األلم أو عدم الراحة مهما كانت خفيفة. وترى اللجنة أن 
عقوبة مهينة في جميع الحاالت. وباإلضافة إلى ذلك، ثمة أشكال أخرى من العقوبة غير العقوبة الجسدية،  العقوبة البدنية هي

وتشمل هذه األشكال مثاًل العقوبة التي تقلل من شأن  [86]وهي أيًضا أشكال قاسية ومهينة وبالتالي ال تتوافق مع االتفاقية. 
 فداء أو تهدده أو تفزعه أو تعرضه للسخرية.الطفل أو تذله أو تشوه سمعته أو تجعل منه كبش 

كما ينبغي أن [88]: ينبغي أن تستكشف التقييمات الدوافع الكامنة وراء العنف الجسدي واإلذاللي والعاطفي. التقييمات [87] .8.5
تدرس التغييرات في األدوار والمهام التي يضطلع بها األطفال في أعقاب األزمة، وكذلك وصول األطفال إلى الخدمات 

يجب أن تشمل التقييمات األطفال من مختلف الجنسين واألعمار [89]وكيف يمكن أن يزيد ذلك من التعرض للعنف. 
يمكن أن يكون ذلك [90](. 4ظمة والنظم القائمة وجودتها )انظر أيًضا المعيار واإلعاقات باإلضافة إلى رسم الخرائط لألن

مشكلة في السياقات الحضرية وفي سياقات الفصل بسبب النزوح. قد ال يكون األهالي من مقدمي الرعاية الرئيسيين لألطفال. 
 مكن من تلبية التدخل وفًقا لذلك.يجب إجراء تقييمات دقيقة لفهم من يهتم بالطفل في البيئات الحضرية حتى يت[91]

 
معرفة العنف أي أين يحدث وفي أي شكل وأي الفئات العمرية ومجتمعات جمع البيانات والبحث عن المعلومات: [92] .8.6

األطفال هي األكثر تضرراً، وهو أمٌر ضروري لتخطيط وتصميم استراتيجيات التدخل ووضع أهداف رقمية ومحددة زمنًيا 
يجب أن يكون جمع المعلومات حول العنف الجسدي وغيره من أشكال العنف ضد األطفال [93]نهاء العنف. التقدم وا لمراقبة

(. M  P  AI واإلبالغ عنها متوافًقا مع القانون الوطني وعند اإلمكان، نظام إدارة حماية الطفل المشترك بين الوكاالت )
 أولي، فكروا في جمع المعلومات الجارية حول ما يلي:عند إعداد نظام مراقبة حماية الطفل أو إجراء تقييم [93]

 

 [94]المخاطر المرتبطة بالعنف بالنسبة للفتيات والفتيان 

 [95]المخاطر الخاصة بالفتيات والفتيان ذوي اإلعاقات 

 [96] المخاطر الخاصة بالصبيان والخاصة بالبنات 



 

 

 [97] مخاطر محددة للمراهقات والمراهقين 

 [98] باألطفال النازحين )الالجئين والنازحين والمهاجرين / األطفال المتنقلين(المخاطر الخاصة 

 [98]حيث تكون الفتيات والفتيان أكثر عرضة للخطر، من يمكم أن ُيعتبر أنهم األفراد الذين يشكلون أكبر خطر للفتيات والفتيان 

 [99]قدرات الفتيات والفتيان ومقدمي الرعاية على التعامل مع هذه المخاطر 

 [100]اآلليات الوقائية واالستجابة الموجودة بالفعل 

 [101]  ما هي خدمات الدعم الصحية والنفسية واالجتماعية واألمن/إنفاذ القوانين وغيرها من المساعدات القانونية الموجودة

جئين وبعض المهاجرين( للناجين، بما في ذلك المجموعات التي تواجه خطر االستبعاد من الوصول إلى الخدمات الوطنية )مثل الال
 وإلى أي األمكنة األخرى يمكن للفتيات والفتيان أن يتجهوا لتلقي المساعدة.

 
:  ُيعّد األهالي ومقدموا الرعاية محوريين في حماية األطفال من العنف البدني وتعزيز سالمتهم  الوعي [102] .8.7

ُيمثل الوعي وفهم العنف من قبل المجتمعات والعائالت واألطفال نقطة انطالق مهمة إلشراكهم في أنشطة [103]النفسية.
ُتعّد زيادة التوعية بأعراض اإلجهاد النفسي واالجتماعي لدى األطفال والبالغين على حد سواء  [104]الوقاية واالستجابة. 

 (. 10و  3يفة أموًرا ذات أهمية خاصة )انظر المعيارين باإلضافة إلى استراتيجيات التعامل معها بطرق غير عن
 

: من األهمية بمكان تعزيز آليات الحماية المجتمعية اإليجابية القائمة وبذل الجهود لعدم تقويضها. أنشطة المجتمع[105] .8.8
تشجيع  [107]تشمل األنشطة المشتركة دعم لجان حماية الطفل المستندة إلى المجتمع المحلي أو لجان الشهود. [106]

[ 108]المناقشة والحوار أيًضا الذين يؤديان إلى إلغاء االلتزامات المشتركة والقيم لحماية كل من الفتيان والفتيات من العنف.

جب أن تتم هذه االلتزامات جماعًيا وعلًنا ويجب أن تكون معروفة حيث يمكن أن الجناة المحتملون أنه سوف تكون هناك 
ألفعالهم. يؤدي إشراك الفتيان والفتيات والشباب كقادة في تصميم وتنفيذ بناء احترام الذات إلى منحهم مقاومة وعواقب أكبر 

 (. 17شعور التحكم بالذات في حاالت انعدام األمن هذه )انظر المعيار 
 

يضع ذلك الطفل قد  [110]: قد يتعرض الطفل الذي تتم مقابلته أو فحصه  بشكل متكرر  لمزيد من األذى. المقابالت[109] .8.9
تتضمن االستجابة لحاالت العنف ضد األطفال االتفاقات بين [111]أيًضا في موضع خطر إضافي في حال ضياع السرية.

مقدمي الخدمات التي تحدد مجموعة من المبادئ التوجيهية واتفاقيات مشاركة المعلومات التي تعزز السرية والموافقة 
 (.5مة الناجي )انظر المعيار المستنيرة واحترام رغبات وحقوق وكرا

 
قد يكون الفتيان أكثر عرضة لخطر [113]يؤثر النوع الجنسي على خطر تعرض األطفال للعنف البدني. نوع الجنس: [112] .8.10

في الحاالت التي تتسم بتوفر األسلحة الصغيرة على نطاق [114]العنف الطائفي إذا شاركوا في سلوكيات محفوفة بالمخاطر. 
الفتيان المراهقون على وجه الخصوص معرضين بشكل خاص ألن يصبحوا الضحايا والمرتكبين الرئيسيين واسع، يكون 

 (9للعنف المسلح. )انظر أيًضا المعيار 
 

: ُتعّد البرامج التي بدأت أثناء حاالت الطوارئ فرصة لتعزيز نظم حماية الطفل في األجل الطويل  برمجة الفرص [115] .8.11
ء الوعي وتمهيد الطريق لتحديد القواعد االجتماعية الجديدة بشأن مواضيع حساسة مثل العنف ضد كذلك فيما يتعلق بإذكا

يجب أن تستند دائًما إلى النظم القائمة لحماية األطفال وينبغي أن تأخذ في االعتبار المعايير الثقافية   [116]األطفال.
 واالجتماعية والمواقف الحالية.

 
يشمل ذلك: الفقر والمشاكل في  [118]قد تسهم العديد من العوامل في العنف ضد األطفال.  تعزيز مرونة األطفال:[117] .8.12

التحصيل األكاديمي وتدني قيمة الذات واالنضباط الذاتي  ونقص المعلومات حول المخاطر ومواطن الضعف ومكان طلب 
ع المخاطر والتحديات وإدارتها عند حدوث يمكن لتزويد األطفال والشباب بالمهارات الالزمة للتعامل م [119]المساعدة. 

يؤدي المدرسون وأولياء األمور واألوصياء [120]العنف أن يساعد في الحد من انتشار العنف في المدارس والمجتمعات. 
قديم يمكن لبناء قدراتهم تحسين إمكانيتهم على الت [121]ومقدمو الرعاية مهاًما حاسمًة في الرفاهية العاطفية ونمو األطفال. 

مع الضغوط المستمرة والمتكررة لحاالت الطوارئ التي طال أمدها، يمكن أن يكون األطفال هم من  [122]في هذا المجال.
 يتلقى إجهاد األسرة.
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