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تمهيد 
املهنية لحماية  الذين اختاروا تكريس حياتهم  ممارسو حماية الطفل هم األشخاص 
الرعاية  ومقدمي  وأرسهم  والشباب  األطفال  املجتمع:  يف  الفئات ضعفاً  كرث  أ واحدة من 
تتبع  برامج  من  بدءاً  األنشطة،  من  واسعة  مجموعة  الطفل  حماية  ممارسو  ينفذ  لهم. 
األرسة ومل شملها إىل األنشطة الرتفيهية اليت تقدم الدعم النفيس واالجتماعي. قبل كل 
يشء، ممارسو حماية الطفل هم أشخاص يدافعون عن األطفال ويدافعون عن مصالح 
الطفل الفضلى يف جميع املجاالت ويبحثون عن طرق يمكن من خاللها لجميع القطاعات 
الدليل إىل مساعدة مماريس حماية  األطفال ورفاههم. يهدف هذا  املساهمة يف حماية 

الطفل على تحقيق أهدافهم.
كما هو مذكور يف إرشادات اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت بشأن الصحة النفسية 
النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  إن  الطوارئ،1  حاالت  يف  واالجتماعي  النفيس  والدعم 
هناك  القطاعات.2  جميع  يف  دمجها  يجب  ولكن  بذاته،  قائماً  مجااًل  ليست  االجتماعي 
النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  أجل  القطاعات من  عرب جميع  قوي  تعاون  إىل  حاجة 

االجتماعي لتحقيق النتائج املرجوة.3
مختلف  يف  متخصصني  مع  مقابالت  على  بناًء  توصيات  الدليل  هذا  وضع  لقد 
القطاعات. تمت مراجعته من قبل متخصصني مستقلني آخرين وتم التصديق عليه من 
قبل مجموعة من منسقي حماية الطفل واملتخصصني يف القطاع. على الرغم من هذه 
الصياغة،  وقت  متاحة  تكن  مل  ملعلومات  نتيجة  أخطاء  تنشأ  قد  أنه  ندرك  فإننا  الجهود، 
فضاًل عن األساليب واملوارد املفيدة اليت تستدعي التضمني. لذلك، ُيقصد بهذا الدليل أن 
الوقت. ندعوكم للمساهمة يف  يكون مستنداً حياً سيتم تحديثه وتوسيع محتواه بمرور 

التوصيات ومشاركة اقرتاحاتكم وخرباتكم معنا. 
يف االستجابة اإلنسانية، تجتمع على املستوى الوطين جميع القطاعات معاً ألغراض 
الوطنية للصحة  الفنية  العمل  النفيس االجتماعي يف مجموعة  النفسية والدعم  الصحة 
بجميع  املعرفة  بعض  وجود  يساعد  وقد   .)GWT( االجتماعي  النفيس  والدعم  النفسية 
كرب من جانب أصحاب املصلحة يف مجموعات العمل  القطاعات يف مشاركة ذات مغزى أ
املعنية بالصحة النفسية والدعم النفيس االجتماعي. يعد الدليل أيضاً أداة مفيدة لتسهيل 
املحادثات املثمرة مع الزمالء من القطاعات األخرى خارج مجموعات العمل املعنية بالصحة 
النفسية والدعم النفيس االجتماعي. أخرياً، قد تكون املواد اإلرشادية املقدمة مفيدة أيضاً 
ملديري الحاالت الذين يواجهون التحدي املتمثل يف التنقل بني القطاعات إليجاد أفضل حل 

للحاالت الفردية لألطفال واأُلرس.
نويص بقراءة الدليل مرة واحدة على األقل للتعرف على محتوياته، ثم االحتفاظ به يف 

متناول اليد للرجوع إليه. 
فريق اإلعداد

  1اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت )IASC( )2007( إرشادات اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت بشأن الصحة 
.)IASC( النفسية والدعم النفيس واالجتماعي يف حاالت الطوارئ. جنيف: اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت

  2هاريسون، أس.، وشيمايل، دبيلو. أس. ـ، وهانا، ف.، وبلوتان-تيولرييس، إن.، وفينتيفوغل، ب. )2021(. إرشاك الجهات 
الفاعلة يف الحماية يف الصحة النفسية والدعم النفيس االجتماعي: الحاجة إىل التعاون عرب القطاعات. مراجعة الهجرة القرسية، 

)66(، الصفحات 11-8.
  3هاريسون، أس.، وهانا، ف.، وفينتيفوغل، ب.، وبلوتان-تيولرييس، إن.، وشيمايل، دبيلو. أس. )2021(. )2020(. نتائج 

الحماية والصحة النفسية والدعم النفيس االجتماعي: ملاذا يجب أن يكون العمل املشرتك لتحسني الصحة النفسية والرفاهية 
النفسية واالجتماعية لألشخاص املترضرين من الزناع والعنف والكوارث أولوية لجميع الجهات الفاعلة يف مجال الحماية - ورقة 

مناقشة السياسة. جنيف، مجموعة الحماية العاملية واملجموعة املرجعية للجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت للصحة النفسية 
والدعم النفيس االجتماعي يف حاالت الطوارئ.
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)CCCM( تنسيق وإدارة املخيمات

يقوم قطاع تنسيق وإدارة املخيمات بتنسيق برامج الحماية 
واملساعدة من خالل اتباع نهجاً شاماًل لتلبية احتياجات سكان 

املخيم. يمكن أن يؤدي دمج عنارص الصحة النفسية والدعم النفيس 
االجتماعي يف تنسيق وإدارة املخيمات إىل تحسني رفاهية األطفال 

بشكل كبري وتعزيز االستجابة اإلنسانية العامة لحمايتهم.4

4 اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت )IASC( )2007( إرشادات اللجنة الدائمة 
املشرتكة بني الوكاالت بشأن الصحة النفسية والدعم النفيس واالجتماعي يف حاالت 

الطوارئ. جنيف: اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت )IASC( صفحيت 30-29

© UNICEF/UN0373992/Cabral

تشمل حماية الطفل يف حاالت الطوارئ أنشطة محددة من 
كانت  سواء  الطفل،  حماية  مجال  يف  الفاعلة  الجهات  ل 

ِ
قب

املجال  يف  العاملني  قبل  من  أو   / و  مجتمعية،  أو  و/  وطنية 
تسعى  أن  يجب  املحلية.  القدرات  يدعمون  الذين  اإلنساين 
وكالة إدارة املخيمات إىل ضمان تطبيق الحد األدىن من املعايري. 
اللجنة  )لهرم  املختلفة  باملستويات  املتعلقة  األنشطة   ]...[
الدائمة املشرتكة بني الوكاالت( هي على سبيل املثال املنارصة، 
العيش،  سبل  وبرامج  املجتمعية  والخدمات  األرسة،  وتتبع 
النفيس،  والدعم  الفردية،  النفسية  األولية  واإلسعافات 

واإلرشاف طويل األجل.5

لالجئني،  الرنويجي  واملجلس  للهجرة،  الدولية  املنظمة 
واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني )2015، 
 )CMT( مجموعة أدوات فريق إدارة األزمات .)حزيران/ يونيو

صفحيت 121 و164

5 املنظمة الدولية للهجرة، واملجلس الرنويجي لالجئني، واملفوضية السامية 
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني )2015، حزيران/ يونيو(. مجموعة أدوات 

فريق إدارة األزمات )CMT( )الفصل 3: املشاركة املجتمعية(.
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أو •• املخيمات  تأسيس  يتم  وعندما  املؤقت.  والحل  األخري  املالذ  كالهما  يظل  أن  يجب  املواقع:  أو  املخيمات 
الخدمات  من  املطلوب  النطاق  وتقديم  الحماية  توفري  إىل  والسلطات  الوكاالت  تسعى  أن  يجب  املواقع، 
مصطلح  ويستخدم  املعايري.   من  األدىن  الحد  مع  يتوافق  بما  اإلنسانية  القطاعات  مختلف  من  للحياة  املنقذة 
لها  املخطط  املخيمات  ذلك  يف  بما  باملخيمات  الشبيهة  والبيئات  املخيمات  إىل  ليشري  القطاع  يف  »املوقع« 
اإلجالء. 6 ومراكز  العبور  ومراكز  االستقبال  ومراكز  الجماعية  واملراكز  ذاتياً  تأسيسها  تم  اليت   واملخيمات 

إدارة املوقع: وُيقصد به تنسيق ومراقبة تقديم الخدمات والحماية واملساعدة يف األماكن اليت نزح إليها الناس. وتكون ••
إدارة املوقع تقنية واجتماعية على حد سواء، وتهدف إىل تحسني نوعية الحياة والكرامة أثناء الزنوح كما تقوم باملنارصة 

من أجل الوصول إىل حلول دائمة )» مستدامة«(.7

ويعزز مديرو املوقع وفرقهم مشاركة األشخاص املترضرين، كما يعززون املساءلة تجاه هؤالء األشخاص، ويقومون بتيسري ••
والخدمات  اإلنسانية  املساعدات  مقدمي  برامج  حول  وأيضاً  لديهم،  املساعدة  احتياجات  حول  املعلومات  تحديثات 

الحكومية ويعملون من أجل تحسني بيئة الحماية.

إليها باسم »األقسام«. يف حني أن كل قسم له سكانه •• أقسام املخيم: تتكون املخيمات من مناطق جغرافية يشار 
الخاصون، يجب على املخيم تقديم الخدمات لجميع سكان املخيم.8

املساحات الصديقة للطفل )CFS(: تدخل الطبقة الثانية، املساحة الصديقة للطفل هي مكان آمن لألطفال للقاء ••
يز  األطفال اآلخرين، وتعّلم كيفية التعامل مع املخاطر، واملشاركة يف األنشطة التعليمية واالجتماعية واالنفعالية لتعز
رفاهيتهم بعد األزمة. يجب أن تكون املساحة مناسبة لألطفال واملراهقني. يرجى الرجوع إىل كتيب إرشادات تشغيلية 
ير التايل: “هل نحن بحاجة إىل إعادة  للمساحات الصديقة للطفل يف األوضاع اإلنسانية. نشجعك على قراءة التقر

التفكري يف املساحات الصديقة للطفل؟« لفهم تحديات إنشاء املساحات الصديقة للطفل.

التواصل مع املجتمعات )CwC(: مجال يف االستجابة اإلنسانية استناداً إىل االعتقاد بأن املعلومات واالتصاالت تشكل ••
ياً ملساعدة األفراد واملجتمعات على اتخاذ قرارات مستنرية )مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون  عنرصاً مهماً ورضور

الالجئني(.

واملجتمعات •• األفراد  يحدد  النازحني، حيث  واملوارد من جانب مجتمع  التخطيط  تتضمن  املجتمعية: عملية  املشاركة 
وجهات نظرهم واحتياجاتهم ويعربون عنها ويتخذون إجراءات جماعية شاملة تساهم يف إيجاد الحلول )مجموعة 

أدوات إدارة املخيم(.

االستقبال بكرامة: يناقش هذا املفهوم الحماية واملساعدة املقدمة لطاليب اللجوء واملرشدين داخلياً املقيمني يف مرافق ••
االستقبال، بما يف ذلك املخيمات. واستناداً إىل السياسة القانونية، يطّبق املفهوم املعايري الدنيا لضمان حق النازحني 
يف العيش بكرامة. عادة ما تكون مراكز االستقبال أو العبور متاحة ورضورية الستيعاب الوافدين الجدد أو األشخاص 

الذين ينتظرون النقل إىل منشأة أخرى.9

 6 مرشوع اسفري ، دليل اسفري: امليثاق اإلنساين واملعايري الدنيا يف االستجابة للكوارث ، 2011، 2011، متاح على:

https://www.refworld.org/docid/4ed8ae592.html 
 ]تم الوصول إليه يف 4 أبريل 2022[

7 مرشوع اسفري ، دليل اسفري: امليثاق اإلنساين واملعايري الدنيا يف االستجابة للكوارث ، 2011، 2011، متاح على: 
https://www.refworld.org/docid/4ed8ae592.html ]2022 تم الوصول إليه يف 4 أبريل[

8 بينزتن، يس.، وكفرنمو، جي. يس.، وهاديل، إي.، وفوغل، ف. )2008(. مجموعة أدوات إدارة املخيم. يف مجموعة أدوات إدارة املخيم، 

صفحة 252.
 NORCAP 9/ املجلس الرنويجي لالجئني )2016(. إرشادات االستقبال بكرامة. 

https://www.nrc.no/globalassets/pdf/guidelines/dr-guidelines-2016.pdf
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https://pscentre.org/wp-content/uploads/2019/05/CFS_Guidance_Implementers_ARABIC.pdf
file:///\\Users\roeishillel\Desktop\UNICEF\One-pagers\July%208\ELRHA.%20(2020،%20كانون%20الأول/%20ديسمبر).%20فهل%20نحن%20بحاجة%20إلى%20إعادة%20التفكير%20في%20المساحات%20الصديقة%20للطفل؟%20https:\reliefweb.int\sites\reliefweb.int\files\resources\9.-Elrha-R2HC-Research-Snapshot-9895-Child-Friendly-Spaces.pdf
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2019/05/CFS_Guidance_Implementers_ARABIC.pdf
file:///\\Users\roeishillel\Desktop\UNICEF\One-pagers\July%208\ELRHA.%20(2020،%20كانون%20الأول/%20ديسمبر).%20فهل%20نحن%20بحاجة%20إلى%20إعادة%20التفكير%20في%20المساحات%20الصديقة%20للطفل؟%20https:\reliefweb.int\sites\reliefweb.int\files\resources\9.-Elrha-R2HC-Research-Snapshot-9895-Child-Friendly-Spaces.pdf
https://www.unhcr.org/innovation/communicating-with-communities/
https://www.unhcr.org/innovation/communicating-with-communities/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CMToolkit%20-%20Arabic.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CMToolkit%20-%20Arabic.pdf
https://www.refworld.org/docid/4ed8ae592.html
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/guidelines/dr-guidelines-2016.pdf


يمكنك تقديم الدعم من خالل إنشاء أو تحديث خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتماعي . 	
املتاحة لألطفال والعائالت يف املخيم. بناًء على هذا املسح، يمكنك تحليل فجوات الخدمة بشكل مشرتك.

ملاذا؟ ينص املعيار 1 من املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين )CPMS( )التنسيق( على أن حماية الطفل يجب 
أن تضع خرائط الخدمة وتقوم باالعتناء بها.10 

كيف؟
إرشادات لك:

يف •• الفاعلة  الجهات  مع  بالتعاون  املثالية  الناحية  من  اإلحالة،  ومسارات  االتصال  قوائم  وتوزيع  وتحديث  وضع 
مجال العنف القائم على النوع االجتماعي )GBV( يف مسارات اإلحالة

••  )IASC( 4 من اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالتWs  وثيقة

يمكنك تسهيل الروابط بني الجهات الفاعلة يف تنسيق وإدارة املخيمات ونظام إدارة حالة حماية الطفل.. 	
ملاذا؟ ينص املعيار 81 من املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين )CPMS( )إدارة الحالة( على ما يلي: »يتم 
تحديد األطفال واألرس الذين يواجهون شواغل تتعلق بحماية الطفل يف بيئات العمل اإلنساين وتلبية احتياجاتهم من خالل 

عملية إدارة حالة فردية، بما يف ذلك الدعم املبارش الفردي والتواصل مع مقدمي الخدمات ذوي الصلة«. 11
كيف؟ 

إرشادات لك:
مجموعة األدوات ألجل رعاية األطفال الناجني )SCS(، الصفحات 73-77 )إرشادات املقابلة(••
 املبادئ التوجيهية املشرتكة بني الوكاالت إلدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي:  تقديم خدمات الرعاية ••

15-29 )بناء  وإدارة الحالة للناجني من العنف القائم على النوع االجتماعي يف األوضاع اإلنسانية، الصفحات 
األساس إلدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي(، والصفحات 93-139 )إدارة حالة العنف القائم على 

النوع االجتماعي مع مجموعات مختلفة(

	 ..)PFA( يمكنك تقوية قدرة عمال اإلغاثة يف مهارات اإلسعافات األولية النفسية
ملاذا؟ يناقش املعيار 10 من املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين )CPMS( )الصحة العقلية والضيق النفيس 

االجتماعي( أهمية الرتكزي على الضيق االنفعايل يف حماية الطفل.12
كيف؟

إرشادات لك: 
تدريب اإلسعافات األولية النفسية )PFA( ملنظمة انقذوا األطفال••

يمكنك عرض القيام بأنشطة تساعد األطفال يف التعرف على األشكال املختلفة لإلساءة.. 	
الطفل يف  على مسؤولية حماية   )CPMS( اإلنساين  العمل  إطار  الطفل يف  لحماية  الدنيا  املعايري  كبري من  يؤكد جزء  ملاذا؟ 
منع أشكال اإلساءة املختلفة واالستجابة لها. يلقي املعيار 8 )سوء املعاملة الجسدية والنفسية( واملعيار 9 )العنف الجنيس 
والعنف القائم على النوع االجتماعي( الضوء على االعتداء الجسدي والنفيس والجنيس، وكذلك العنف القائم على النوع 

االجتماعي.13
كيف؟ 

إرشادات يمكنك إحالة الجهات الفاعلة يف مجال تنسيق وإدارة املخيمات إليها: 
1. دليل الجيب الخاص بالعنف القائم على النوع االجتماعي لغري املتخصصني يف العنف القائم على النوع االجتماعي 

بشأن دعم األطفال واملراهقني
نموذجية  استمارة   5.13 )األداة   117-113 الصفحات   ،2 األدوات  الطوارئ: مجموعة  األطفال يف حاالت  2. حماية 

لتقديم الشكاوى: االستغالل واالنتهاك الجنسيني(

10 تحالف حماية الطفل يف العمل اإلنساين )2019(. املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين، طبعة 2019، صفحة 54.

11 تحالف حماية الطفل يف العمل اإلنساين )2019(. املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين، طبعة 2019، صفحيت 197-196.

12 تحالف حماية الطفل يف العمل اإلنساين )2019(. املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين، طبعة 2019، الصفحات 52-47.

13 تحالف حماية الطفل يف العمل اإلنساين )2019(. املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين، طبعة 2019، الصفحات 131-116.
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https://www.mhinnovation.net/sites/default/files/downloads/resource/iasc%204ws%20manual.pdf
https://www.mhinnovation.net/sites/default/files/downloads/resource/iasc%204ws%20manual.pdf
https://childprotectionpractitioners.org/wp-content/uploads/2020/08/IRC_CCSGuide-Arabic-Full.pdf
https://childprotectionpractitioners.org/wp-content/uploads/2020/08/IRC_CCSGuide-Arabic-Full.pdf
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2018/02/Arabic-Version-LOW-RES.pdf
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2018/02/Arabic-Version-LOW-RES.pdf
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2018/02/Arabic-Version-LOW-RES.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/pfa-1_day_program-arabic_0.pdf/
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/pfa-1_day_program-arabic_0.pdf/
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2019/05/GBV_UserGuide_021718-Low.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/safeguarding-children-emergencies-toolkit-2-how-ensure-implementation-minimum-standards
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/safeguarding-children-emergencies-toolkit-2-how-ensure-implementation-minimum-standards
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/safeguarding-children-emergencies-toolkit-2-how-ensure-implementation-minimum-standards


يمكنك إطالق حملة مشرتكة ملنع االنتحار بني األطفال واملراهقني.. 	
واالضطراب  العقلية  )الصحة   )SMPC( اإلنساين  العمل  إطار  يف  الطفل  لحماية  الدنيا  املعايري  من   01 للمعيار  وفقاً  ملاذا؟ 
ية(. النفيس االجتماعي(، فإن األطفال واملراهقني الذين لديهم إما محاوالت انتحار أو عانوا من التفكري يف االنتحار )أفكار انتحار

كيف؟ 
إرشادات لك:

ير اليونيسف حول الصحة النفسية للمراهقني )دراسات حالة للخدمات املقدمة(•• تقر
دليل التدخل اإلنساين لسد الفجوات يف مجال الصحة النفسية الصفحات 52-49 )إرشادات منع االنتحار(••
دليل اللجنة الدولية للصليب األحمر ملنع االنتحار••

يمكنك املساعدة يف تخطيط املوقع لضمان مراعاة العوامل االجتماعية واملادية الهامة املتعلقة بحماية . 	
الطفل.

ملاذا؟ يؤكد معيار 28 من املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين )CPMS( )إدارة املخيم وحماية الطفل( على أن 
إدارة املخيم والجهات الفاعلة يف مجال حماية الطفل يجب أن تستكشف كيفية تلبية احتياجات األطفال إىل مساحات آمنة 

يسهل الوصول إليها داخل املخيم.14
كيف؟ 

إرشادات لك:
حاالت •• يف  االجتماعي  النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  بشأن  الوكاالت  بني  املشرتكة  الدائمة  اللجنة  إرشادات 

الطوارئ، ورقة العمل 10.1 )ورقة نصائح تخطيط املأوى واملوقع(
إرشادات تنسيق وإدارة املخيمات/ تخطيط املوقع للحد من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي، الصفحات ••

40-42 )االعتبارات واإلجراءات الرئيسية للوقاية والتخفيف من املخاطر(
تخطيط املوقع يف حاالت الطوارئ - فيديو الحد من املخاطر••

يمكنك تقديم الدعم لتطوير الخدمات املناسبة لألطفال واملراهقني ذوي اإلعاقة.. 	
ملاذا؟ يؤكد املعيار 15 من املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين )CPMS( )األنشطة الجماعية لرفاهية الطفل( 
ذوي  واملراهقني  األطفال  وتفضيالت  الحتياجات  وفقاً  واملصممة  إليها  الوصول  يمكن  اليت  للخدمات  الدعوة  أهمية  على 

اإلعاقة.15
كيف؟

إرشادات يمكنك إحالة الجهات الفاعلة يف مجال تنسيق وإدارة املخيمات إليها:
حاالت •• يف  االجتماعي  النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  بشأن  الوكاالت  بني  املشرتكة  الدائمة  اللجنة  إرشادات 

الطوارئ، الصفحات 132-134 )حماية ورعاية األشخاص ذوي اإلعاقة(
إرشادات الدعم النفيس االجتماعي من اللجنة املعنية بالالجئات )WRC( واليونيسف حول إدماج اإلعاقة، صفحيت ••

39-40 )دعم األطفال ذوي اإلعاقة املعرضني لخطر اإلقصاء من متوسط إىل مرتفع(
إرشادات اليونيسف حول إدماج األطفال ذوي اإلعاقة••

يمكنك العمل مع الجهات الفاعلة يف تنسيق وإدارة املخيمات إلنشاء ردود فعل وآليات إبالغ مالئمة . 	
لألطفال يف املخيم.

املجتمع(  )الُنُهُج على مستوى   )CPMS( اإلنساين العمل  إطار  الطفل يف  لحماية  الدنيا  املعايري  17 من  املعيار  يقر  ملاذا؟ 
الوقت  الحيلة. يف  وواسعة  ثاقبة  أنها  على  األطفال  ويقدر مساهمة  املجتمعية  العمليات  األطفال يف  بأهمية مشاركة 

نفسه، يجب أن تراعي هذه املشاركة حقوق األطفال وتحميهم.16
كيف؟

إرشادات لك:
دليل إلدماج األطفال يف خطة عمليات الطوارئ، الصفحات 4-18 )كيفية تطوير وثيقة توجيهية لألطفال يف حاالت ••

الطوارئ(
التقييم الرسيع األّويل متعدد املجموعات/ القطاعات )MIRA( ملنظمة انقذوا األطفال: االستماع إىل األطفال يف ••

حاالت الطوارئ 
التعقيبات وآليات اإلبالغ املالئمة لألطفال، الصفحات 13-21 )أدوات عملية(••
تخطيط التعقيبات وآليات اإلبالغ الدولية املالئمة لألطفال: الدليل ومجموعة األدوات ••
حماية األطفال يف حاالت الطوارئ: دليل الجيب، الصفحات 21-28 )آليات تقديم الشكاوى واالستجابة للشواغل(••

14 تحالف حماية الطفل يف العمل اإلنساين )2019(. املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين، طبعة 2019، الصفحات.289-292  

15 تحالف حماية الطفل يف العمل اإلنساين )2019(. املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين، طبعة 2019، صفحة 175.

16 تحالف حماية الطفل يف العمل اإلنساين )2019(. املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين، طبعة 2019، صفحة 194.
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https://www.unicef.org/media/82926/file/Adolescent-Mental-Health-Matters-Report-Final-July2020.pdf
http://applications.emro.who.int/docs/EMROPUB_2019_2606_AR.pdf?ua=1
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2020/08/suicide_prevention.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_arabic.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_arabic.pdf
https://cccmcluster.org/sites/default/files/2020-03/Site%20Planning%20GBV%20Booklet1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jrBi91tv7MU
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_arabic.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_arabic.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/pss_guidance_on_disability_inclusion_fin.pdf/
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/pss_guidance_on_disability_inclusion_fin.pdf/
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/unicef_education_arabic.pdf/
https://cha.com/wp-content/uploads/2019/02/Children-in-Disasters-Planning-Guide.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/childrens-mira-listening-children-during-emergencies
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/childrens-mira-listening-children-during-emergencies
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يمكنك مساعدة الجهات الفاعلة يف مجال تنسيق وإدارة املخيمات يف إنشاء مواد إعالمية مناسبة لألطفال . 	
واألعمار )الطبقة 1 من هرم الصحة النفسية والدعم النفيس االجتماعي(.

ملاذا؟ ينص مبديئ املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين )CPMS( رقم 3 )االتصاالت والدعوة( و8 )سوء املعاملة 
الجسدية والنفسية( على أن األطفال يجب أن يعرفوا حقوقهم وأن يشاركوا يف تخطيط الربامج وصنع القرار، باإلضافة إىل 

دعمهم يف التدخل بقيادة األطفال.17 
كيف؟ 

إرشادات لك:
دليل موارد ملشاركة األطفال والشباب، الصفحات 79-95 )إرشادات حول كيفية تزويد األطفال باملعلومات حول ••

صنع القرار السيايس(
استمع وتعّلم: التقييم التشاريك مع األطفال واملراهقني، الصفحات 21-51 )أدوات إيصال املعلومات(••
يادة مشاركة األطفال يف حماية أنفسهم، الصفحات -27 •• العيص والحجارة: دليل تدرييب للميرسين حول كيفية ز

)العمر ومستوى النمو واالعتبارات الثقافية(

 يمكنك املساعدة يف تسهيل مشاركة األطفال يف لجان املخيم. . 		
ملاذا؟ يقر املعيار 17 من املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين )CPMS( )الُنُهُج على مستوى املجتمع( بأهمية 
مشاركة األطفال يف العمليات املجتمعية ويقدر مساهمة األطفال على أنها ثاقبة وواسعة الحيلة. يف الوقت نفسه، يجب أن 

تراعي هذه املشاركة حقوق األطفال وتحميهم.18 
كيف؟ 

إرشادات لك:
التقييم الرسيع األّويل متعدد املجموعات/ القطاعات )MIRA( ملنظمة انقذوا األطفال: االستماع إىل األطفال يف ••

حاالت الطوارئ )مجموعة أدوات مشاركة األطفال(
فصل من مجموعة أدوات إدارة املخيم حول املشاركة املجتمعية ••

يمكنك الدفاع عن اعتبارات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتماعي )MHPSS( املناسبة ألفراد مجتمع . 		
املثليني )LGBTQI+( يف املخيم.

ملاذا؟ يسلط املعيار 23 من املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين )CPMS( )التعليم وحماية الطفل( الضوء 
على مسؤولية الجهات الفاعلة يف حماية الطفل عن توفري الخدمات املناسبة لألطفال واملراهقني من مختلف امليول الجنسية، 

والهوية والتعبري الجنساين، والخصائص الجنسية.19
كيف؟ 

إرشادات يمكنك إحالة الجهات الفاعلة يف مجال تنسيق وإدارة املخيمات إليها: 
•• )+LGBTQI( موجز املمارسة بشأن كيفية تقديم الخدمات والدعم ألفراد مجتمع املثليني
خلق مساحة آمنة للشباب من مجتمع املثليني )LGBTQI+( )مجموعة أدوات أفضل املمارسات(••
دورات الزنوح: فهم اإلقصاء والتميزي والعنف ضد األفراد من مجتمع املثليني )LGBTQI+( يف السياقات اإلنسانية، ••

الصفحات 6-14 )دراسات حالة من أماكن مختلفة(

17 تحالف حماية الطفل يف العمل اإلنساين )2019(. املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين، طبعة 2019، صفحة 194.

18 تحالف حماية الطفل يف العمل اإلنساين )2019(. املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين، طبعة 2019، صفحة 194.

19 تحالف حماية الطفل يف العمل اإلنساين )2019(. املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين، طبعة 2019، صفحة 254.
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https://www.samhsa.gov/sites/default/files/lgbtqi2-s-practice-brief.pdf
https://advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/storage/advfy/documents/safespace.pdf
https://advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/storage/advfy/documents/safespace.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/5961/irccyclesofdisplacementfinaljune2021.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/5961/irccyclesofdisplacementfinaljune2021.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/5961/irccyclesofdisplacementfinaljune2021.pdf


ملزيد من القراءة
Child Welfare Information Gateway. (2018). 
Training on Identification of Child Abuse and 
Neglect. Childwelfare.Gov.
https://www.childwelfare.gov/topics/can/identifying/
training/ 
 
ELRHA. (2020, December). Do we need to 
rethink Child-Friendly Spaces?
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
resources/9.-Elrha-R2HC-Research-Snapshot-9895-
Child-Friendly-Spaces.pdf 
 
Girl’s Best Friend Foundation & Advocates for 
Youth. (2005). Creating Safe Space for GLBTQ 
Youth: A Toolkit. 
https://advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/
storage/advfy/documents/safespace.pdf 
 
Global Shelter Cluster & IOM. (2018, April). 
Guidance to Reduce the Risk of Gender-Based 
Violence. 
https://cccmcluster.org/sites/default/files/2020-03/
Site%20Planning%20GBV%20Booklet1.pdf 
 
IASC Reference Group for Mental Health and 
Psychosocial Support in Emergency Settings. 
(2012). Who is Where, When, doing . 
What (4Ws) in Mental Health and Psychosocial 
Support: Manual with Activity Codes (field test-
version). Geneva. 
 
IASC. (2015). GBV Pocket Guide for 
Humanitarian Practitioners.
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/
uploads/2018/03/GBV_PocketGuide021718.pdf
 
IFRC & World Vision International. (2018). 
Operational Guidance for Child-Friendly 
Spaces in Humanitarian Settings. 
https://resourcecentre.savethechildren.net/
node/12029/pdf/operational-guidance-for-child-
friendly-spaces-low-res.pdf

IFRC. (2004, January). Inter-Agency Guiding 
Principles on Unaccompanied and Separated 
Children. 
https://www.unhcr.org/4098b3172.pdf

IFRC. (2020, May). Suicide Prevention during 
Covid-19.  
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2020/08/
suicide_prevention.pdf

Inter-Agency Standing Committee (IASC) 
(2007). IASC Guidelines on Mental Health and 
Psychosocial Support in Emergency Settings. 
Geneva: IASC.

IOM, NRC & UNHCR. (2015, June). CMT Toolkit 
(Chapter 3: Community Participation). 
http://cmtoolkit.org/media/transfer/doc/chapter_3.
pdf 

IRC. (2018, January). IRC’s Healing Classrooms: 
Helping Children Learn and Thrive in Times of 
Crisis.
https://www.ritaresources.org/wp-content/
uploads/2018/05/IRC_HealingClassrooms_
Updated_Jan.2018.pdf 

NORCAP / Norwegian Refugee Council. (2016). 
Dignified Reception Guidelines. 
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/guidelines/dr-
guidelines-2016.pdf 

Our Kids. (2021). How to Educate Children 
about Abuse. 
http://ourkidscenter.com/wp-content/
uploads/2011/01/How-To-Educate-Children-About-
Abuse.pdf 

Poirier, J. M., Francis, K. B., Fisher, S. K., 
WilliamsWashington, K., Goode, T. D., & Jackson, 
V. H. (2008). Practice Brief 1: Providing  Services 
and Supports for Youth Who Are Lesbian, Gay, 
Bisexual, Transgender, Questioning, Intersex, or 
Two-Spirit. Washington, DC: National Center for 
Cultural Competence, Georgetown University 
Center for Child and Human Development.

Save the Children. (2008, October). Child-
Friendly Spaces in Emergencies: A Handbook 
for Save the Children Staff. 
https://www.savethechildren.org/content/dam/
global/reports/education-and-child-protection/cfs-
handbook-08.pdf

13

https://www.childwelfare.gov/topics/can/identifying/training/
https://www.childwelfare.gov/topics/can/identifying/training/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/9.-Elrha-R2HC-Research-Snapshot-9895-Child-Friendly-Spaces.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/9.-Elrha-R2HC-Research-Snapshot-9895-Child-Friendly-Spaces.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/9.-Elrha-R2HC-Research-Snapshot-9895-Child-Friendly-Spaces.pdf
https://advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/storage/advfy/documents/safespace.pdf
https://advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/storage/advfy/documents/safespace.pdf
https://cccmcluster.org/sites/default/files/2020-03/Site%20Planning%20GBV%20Booklet1.pdf
https://cccmcluster.org/sites/default/files/2020-03/Site%20Planning%20GBV%20Booklet1.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2018/03/GBV_PocketGuide021718.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2018/03/GBV_PocketGuide021718.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/12029/pdf/operational-guidance-for-child-friendly-spaces-low-res.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/12029/pdf/operational-guidance-for-child-friendly-spaces-low-res.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/12029/pdf/operational-guidance-for-child-friendly-spaces-low-res.pdf
https://www.unhcr.org/4098b3172.pdf
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2020/08/suicide_prevention.pdf
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2020/08/suicide_prevention.pdf
http://cmtoolkit.org/media/transfer/doc/chapter_3.pdf
http://cmtoolkit.org/media/transfer/doc/chapter_3.pdf
https://www.ritaresources.org/wp-content/uploads/2018/05/IRC_HealingClassrooms_Updated_Jan.2018.pdf
https://www.ritaresources.org/wp-content/uploads/2018/05/IRC_HealingClassrooms_Updated_Jan.2018.pdf
https://www.ritaresources.org/wp-content/uploads/2018/05/IRC_HealingClassrooms_Updated_Jan.2018.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/guidelines/dr-guidelines-2016.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/guidelines/dr-guidelines-2016.pdf
http://ourkidscenter.com/wp-content/uploads/2011/01/How-To-Educate-Children-About-Abuse.pdf
http://ourkidscenter.com/wp-content/uploads/2011/01/How-To-Educate-Children-About-Abuse.pdf
http://ourkidscenter.com/wp-content/uploads/2011/01/How-To-Educate-Children-About-Abuse.pdf
https://www.savethechildren.org/content/dam/global/reports/education-and-child-protection/cfs-handbook-08.pdf
https://www.savethechildren.org/content/dam/global/reports/education-and-child-protection/cfs-handbook-08.pdf
https://www.savethechildren.org/content/dam/global/reports/education-and-child-protection/cfs-handbook-08.pdf


Save the Children. (2016). Children’s MIRA: 
Listening to children during emergencies. Save 
the Children.Net.  
https://resourcecentre.savethechildren.net/
library/childrens-mira-listening-children-during-
emergencies

Save the Children. (2017). Save the Children 
Psychological First Aid Training.
https://resourcecentre.savethechildren.net/
document-collections/save-children-psychological-
first-aid-training 

Sphere Project, Sphere Handbook: 
Humanitarian Charter and Minimum Standards 
in Disaster Response, 2011, 2011, available at: 
https://www.refworld.org/docid/4ed8ae592.html 

UNHCR. (n.d.). Communicating with 
Communities.
https://www.unhcr.org/innovation/communicating-
with-communities/ 
 
UNICEF, NCCW & AUW. (2016). Psychosocial 
Support for Children and Adolescents in 
Emergency Settings - Sudan (Minimum Level of 
Intervention Skills for Facilitators).  
https://resourcecentre.savethechildren.net/
node/10758/pdf/english_pss_manual_english_
version_june2017.pdf 

UNICEF. (2008, October). A Practical Guide for 
Developing Child-Friendly Spaces. 
https://www.humanitarianlibrary.org/sites/default/
files/2019/02/A_Practical_Guide_to_Developing_
Child_Friendly_Spaces_-_UNICEF_%282%29.pdf 

UNICEF. (2016, September). Standards for 
establishing Temporary Learning Spaces.

UNICEF. (2017, September). INCLUSIVE 
EDUCATION, Including children with disabilities 
in quality learning: what needs to be done?  
https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/
IE_summary_accessible_220917_brief.pdf
 
UNICEF. (2018). COMMUNITY-BASED MENTAL 
HEALTH AND PSYCHOSOCIAL SUPPORT IN 
HUMANITARIAN SETTINGS: Three-tiered support 
for children and families. 
https://resourcecentre.savethechildren.net/
node/10544/pdf/unicef-cb-mhpss-guidelines1.pdf 

UNICEF. (2020, February). Adolescent Mental 
Health Matters A Landscape Analysis of Unicef’s 
Response and Agenda for Action. https://www.
unicef.org/media/82926/file/Adolescent-Mental-
Health-Matters-Report-Final-July2020.pdf 

World Health Organization & UNHCR. 
(2015). mhGAP Humanitarian Intervention Guide 
(mhGAP-HIG): clinical management of mental, 
neurological, and substance use conditions 
in humanitarian emergencies. World Health 
Organization. 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/162960
 
WRC & UNICEF. (2018, February). DISABILITY 
INCLUSION IN CHILD PROTECTION AND 
GENDER-BASED VIOLENCE PROGRAMS 
(Disability Inclusion in Psychosocial Support 
Programs in Lebanon: Guidance for 
Psychosocial Support Facilitators).  
https://www.womensrefugeecommission.org/
wp-content/uploads/2020/04/PSS-Guidance-on-
Disability-Inclusion.pdf

ملزيد من القراءة

14

https://resourcecentre.savethechildren.net/library/childrens-mira-listening-children-during-emergencies
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/childrens-mira-listening-children-during-emergencies
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/childrens-mira-listening-children-during-emergencies
https://resourcecentre.savethechildren.net/document-collections/save-children-psychological-first-aid-training
https://resourcecentre.savethechildren.net/document-collections/save-children-psychological-first-aid-training
https://resourcecentre.savethechildren.net/document-collections/save-children-psychological-first-aid-training
https://www.refworld.org/docid/4ed8ae592.html
https://www.unhcr.org/innovation/communicating-with-communities/
https://www.unhcr.org/innovation/communicating-with-communities/
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10758/pdf/english_pss_manual_english_version_june2017.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10758/pdf/english_pss_manual_english_version_june2017.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10758/pdf/english_pss_manual_english_version_june2017.pdf
https://www.humanitarianlibrary.org/sites/default/files/2019/02/A_Practical_Guide_to_Developing_Child_Friendly_Spaces_-_UNICEF_%282%29.pdf
https://www.humanitarianlibrary.org/sites/default/files/2019/02/A_Practical_Guide_to_Developing_Child_Friendly_Spaces_-_UNICEF_%282%29.pdf
https://www.humanitarianlibrary.org/sites/default/files/2019/02/A_Practical_Guide_to_Developing_Child_Friendly_Spaces_-_UNICEF_%282%29.pdf
https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/IE_summary_accessible_220917_brief.pdf
https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/IE_summary_accessible_220917_brief.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10544/pdf/unicef-cb-mhpss-guidelines1.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10544/pdf/unicef-cb-mhpss-guidelines1.pdf
https://www.unicef.org/media/82926/file/Adolescent-Mental-Health-Matters-Report-Final-July2020.pdf
https://www.unicef.org/media/82926/file/Adolescent-Mental-Health-Matters-Report-Final-July2020.pdf
https://www.unicef.org/media/82926/file/Adolescent-Mental-Health-Matters-Report-Final-July2020.pdf
https://apps.who.int/iris/handle/10665/162960
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/04/PSS-Guidance-on-Disability-Inclusion.pdf
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/04/PSS-Guidance-on-Disability-Inclusion.pdf
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/04/PSS-Guidance-on-Disability-Inclusion.pdf


© UNICEF/UN0439618/Dejongh

)EiE( التعليم يف حاالت الطوارئ

يز نتائج  العمل مع القطاعات األخرى لتعز
 عنارص الصحة النفسية والدعم النفيس

االجتماعي لحماية الطفل

دليل تمهيدي ملماريس حماية الطفل



)EiE( التعليم يف حاالت الطوارئ

النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  عنارص  دمج  يساهم  أن  يمكن 
كبري يف دعم  الدراسية بشكل  املدرسة والفصول  بيئات  االجتماعي يف 
نتائج  تحسني  إىل  ويؤدي  لألطفال  واالجتماعية  النفسية  الرفاهية 

حماية الطفل يف حماية الطفل.20

 20 منظمة )VIVA Together for Children(  )2019، 18 كانون الثاين/ يناير(. 
https://chil-  .برامج التغذية إدماج حماية الطفل. األطفال يف حاالت الطوارئ:
/dreninemergencies.org/2019/01/18/nutrition-mainstreaming

© UNICEF/UN0443348/Dejongh

آمنة  تعليمية  فرص  مثل  املناسب،  الدعم  تقديم  عند 
وعالية الجودة، يتم تخفيف اآلثار السلبية للمشقة والتوتر 

ويمكن لألطفال الشفاء والنمو والتعّلم واالزدهار.21

لجنة اإلنقاذ الدولية)IRC( )2018(. الفصول الدراسية 
العالجية للجنة اإلنقاذ الدولية )IRC(: مساعدة األطفال 

على التعّلم واالزدهار يف أوقات األزمات، صفحة 1

 21 لجنة اإلنقاذ الدولية IRC( )2018(، كانون الثاين/ يناير(. الفصول 
الدراسية العالجية للجنة اإلنقاذ الدولية )IRC(: مساعدة األطفال 

على التعّلم واالزدهار يف أوقات األزمات.
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التعلّم يف الفصول الدراسية العالجية: برنامج تم تطويره بواسطة لجنة اإلنقاذ الدولية )IRC( للمساعدة يف بناء ••
مهارات وقدرات األطفال االجتماعية والنفسية يف القراءة والرياضيات واملواد الدراسية التقليدية األخرى.22 راجع موجز 

الفصول الدراسية العالجية للجنة اإلنقاذ الدولية )IRC( ملزيد من املعلومات.

جمعية اآلباء واملعلمني )PTA(: هي تعاون بني اآلباء واملعلمني لبناء ملكية املجتمع للتعليم بشكل فعال وتمكني ••
اآلباء من التأثري على عملية تعليم أطفالهم.23

املوجه اإلرشادي باملدرسة: ُيقدم التوجيه والدعم النفيس واالجتماعي للطالب يف املدرسة من قبل موجه إرشادي ••
محرتف )عادة لديه خلفية يف العمل االجتماعي أو علم النفس أو اإلرشاد(. غالباً ما يعمل املوجهون اإلرشاديون يف 

املدارس جنباً إىل جنب مع املعلمني واآلباء ملساعدة الطالب الذين يعانون، سواء يف املدرسة أو يف املزنل.24

التعلم االجتماعي واالنفعايل )SEL(: العملية اليت يتعلم من خاللها األطفال والكبار املهارات واملواقف والقيم املطلوبة ••
االجتماعي،  والوعي  النفس،  الذايت، وضبط  الوعي  تطويرها هي  يتم  اليت  املهارات  واالنفعالية.  االجتماعية  للكفاءة 

ومهارات تكوين العالقات واتخاذ القرار.25

كن التعلم املؤقتة )TLS(: هي أماكن آمنة للتعّلم عندما تكون األماكن املعتادة غري متوفرة بسبب الزنوح أو تدمري •• أما
املدرسة أو غريها من حاالت الطوارئ اإلنسانية.26

22 لجنة اإلنقاذ الدولية IRC( )2018(، كانون الثاين/ يناير(. الفصول الدراسية العالجية للجنة اإلنقاذ الدولية )IRC(: مساعدة األطفال على التعّلم 

 - https://www.ritaresources.org/wp.واالزدهار يف أوقات األزمات 
content/uploads/2018/05/IRC_HealingClassrooms_Updated_Jan.2018.pdf

 Save( إيصال التعليم لألطفال يف حاالت الطوارئ: لبنة أساسية لبناء املستقبل. منظمة انقذوا األطفال .)23 التحالف الدويل إلنقاذ األطفال )2008

the Children(، السويد، الصفحة 7. 
24 الجمعية االمريكية لعلم النفس. )بدون تاريخ(. استشارات مدرسية. يف قاموس علم النفس من الجمعية األمريكية لعلم النفس. تم أخذ املصطلح 

 https://www.apa.org/ed/graduate/specialize/school يف 81 آب/ أغسطس 2021، من املوقع اإللكرتوين
25 ماكنيت، ز.، وبوثباي، إن. جي.، ويسيلس، إم. جي.، ولو، آر. )2018(. مذكرة إرشادية حول الدعم النفيس واالجتماعي: تسهيل الرفاهية النفسية 

واالجتماعية والتعلم االجتماعي واالنفعايل.
26 اليونسيف )2016 آيلول/ سبتمرب(. معايري إنشاء أماكن التعّلم املؤقتة.
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كرث أهمية بسبب جائحة كوفيد-19.  لقد ثبت أن املعلمني يلعبون دوراً حيوياً يف رفاهية األطفال واملراهقني. وأصبح دورهم أ
يف كثري من الحاالت، كانوا البالغني الوحيدين الذين اتصل بهم األطفال من خارج األرسة. يمكن للمعلمني التأثري بشكل مبارش 
على رفاه األطفال؛ ويمكنهم تقديم اإلسعافات األولية النفسية وتحديد األطفال الذين يحتاجون إىل مستويات أعلى من 

الدعم النفيس.		

التعليم إحدى أولويات كل من جهة اختصاص حماية الطفل  الفاعلة يف مجال  التعاون بني حماية الطفل والجهات  يعد 
العاملية )CP AoR( وقطاع التعليم العاملي. ويمكن للتنسيق القوي بني قطاعي حماية الطفل والتعليم بما يتعلق بالصحة 

العقلية والدعم النفيس االجتماعي أن:
يحقق الفائدة القصوى من املهارات الفنية والقدرات والقيمة املضافة لكل قطاع،. 	
تعظيم جودة االستجابة وتغطيتها مع الحد من االزدواجية يف الجهود،. 	
كرب النتائج املتعلقة بالصحة العقلية والرفاه لكلٍّ من األطفال ومقدمي الرعاية واملعلمني.. 	 تحقيق أ

  وُيحدد إطار التنسيق الذي أصدره قطاع التعليم العاملي )GEC( وجهة اختصاص الطفل28 اعتبارات التعاون بني القطاعني، 
العقلية والدعم  الطوارئ يف مجال أنشطة الصحة  التعليم يف حاالت  الطفل مع  ويشمل ذلك ملحقاً حول تعاون حماية 
النفيس االجتماعي. 29  كما ُيشجع اإلطار مجموعات تنسيق حماية الطفل والتعليم ورشكاءهم على االتفاق بشكل مشرتك 
على  األطفال  حصول  لضمان   – االجتماعي  النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  ألنشطة  واملسؤوليات  األدوار  تقسيم  على 
خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتماعي املطلوبة عرب الطبقات األربعة من هرم الصحة النفسية والدعم النفيس 

يادة املوارد والفرص لتقديم أنشطة الصحة النفسية والدعم النفيس االجتماعي إىل أقىص حد.  االجتماعي، وز

واملسؤوليات  األدوار  تقسيم  لتحديد  األنسب  الجهات  القطري  املستوى  على  والتعليم  الطفل  حماية  تنسيق  فرق  وُتعترب 
ألنشطة الصحة النفسية والدعم النفيس االجتماعي؛ ومع ذلك، بشكل عام، اتفق قطاع التعليم العاملي وجهة اختصاص 
كرب يف تقديم األنشطة على املستوى 2 من هرم  حماية الطفل على أن الجهات الفاعلة يف مجال التعليم يجب أن تلعب دوًرا أ
الصحة العقلية والدعم النفيس االجتماعي )بدعم من الجهات الفاعلة يف مجال حماية الطفل( ، حىت تتمكن الجهات الفاعلة 

يف مجال حماية الطفل من تحويل تركزيها جزئًيا إىل:
توفري أنشطة املستوى 3 من الصحة العقلية والدعم النفيس االجتماعي: الدعم املركز وغري املتخصص،. 	
تسهيل إدارة الحاالت واإلحاالت بني طبقات هرم الصحة العقلية والدعم النفيس االجتماعي،. 	
يز األرسة واملجتمع لألطفال غري امللتحقني باملدارس.. 	 توفري أنشطة الدعم النفيس االجتماعي وتعز

27 ا يونسيف )2009(. الرعاية النفسية واالجتماعية لألطفال يف حاالت الطوارئ. دليل تدريب املعلمني. نيويورك: منظمة األمم املتحدة للطفولة.

https://edu- 28 قطاع التعليم العاملي وجهة اختصاص حماية الطفل العاملية )0202(، إطار التعاون بني حماية الطفل والتعليم يف حاالت الطوارئ يف

cationcluster.app.box.com/s/n5m5g3gjt7r1xo0qpk9utr70wu81cofl
29 قطاع التعليم العاملي وجهة اختصاص حماية الطفل العاملية 2020 – إطار التنسيق للتعاون بني حماية الطفل والتعليم يف حاالت الطوارئ، 

https://educationcluster.box.com/s/nghv78xczlcfgs8xi3rv3rgktdakjpz7
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يمكنك تسهيل الروابط مع مديري الحاالت لألطفال واملراهقني ومقدمي الرعاية الذين يعانون من . 	
اضطرابات نفسية شديدة.

ملاذا؟ يناقش املعيار 01 من املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين )CPMS( )الصحة العقلية والضيق النفيس 
االجتماعي( أهمية الرتكزي على الضيق النفيس يف حماية الطفل، فضاًل عن ضمان إمكانية الوصول إىل الخدمات املتخصصة 

لألطفال الذين عانوا من أعراض قبل األزمة اإلنسانية ونتيجة لها.30 
كيف؟ 

إرشادات لك:
إرشادات تشغيلية بشأن الصحة النفسية والدعم النفيس االجتماعي املجتمعي يف األوضاع اإلنسانية، الصفحات ••

37-40 )الطبقة 4 من معايري تدخالت الصحة العقلية والدعم النفيس االجتماعي اليت تقدمها اللجنة الدائمة 
املشرتكة بني الوكاالت: الرعاية املتخصصة(

حاالت •• يف  االجتماعي  النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  بشأن  الوكاالت  بني  املشرتكة  الدائمة  اللجنة  إرشادات 
الطوارئ، الصفحات 123-131 )توفري الوصول إىل الرعاية لألشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية شديدة(

يمكنك تقديم الدعم لرتقية أنشطة ترفيهية معينة إىل أنشطة دعم نفيس اجتماعي منظمة، واملساعدة . 	
كن التعلّم املؤقتة. لضمان وجود تركزي على الدعم النفيس االجتماعي يف التعليم يف حاالت الطوارئ يف أما

ملاذا؟ املعيار 10 من املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين )CPMS( )الصحة العقلية والضيق النفيس االجتماعي(: 
أنظر أعاله.

كيف؟ 
إرشادات لك:

الدعم النفيس االجتماعي لألطفال واملراهقني يف حاالت الطوارئ مجموعة األدوات، الصفحات 36-43 )إنشاء ••
وتشغيل أفضل املمارسات للمساحات الصديقة للطفل(

إرشادات تشغيلية للمساحات الصديقة للطفل يف األوضاع اإلنسانية، من الصفحات 31-42 )معلومات وتدريب ••
للميرسين(

يمكنك املساعدة يف إعداد األنشطة اليت تمكن األطفال من التعرف على األشكال املختلفة لإلساءة . 	
وتشجيعهم على طلب املساعدة

ملاذا؟ يؤكد جزء كبري من املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين )CPMS( على مسؤولية حماية الطفل يف منع 
أشكال اإلساءة املختلفة واالستجابة لها. يرشح املعيار 8 )سوء املعاملة الجسدية والنفسية( واملعيار 9 )العنف الجنيس والعنف 

القائم على النوع االجتماعي( االعتداء الجسدي والنفيس والجنيس، وكذلك العنف القائم على النوع االجتماعي.31
كيف؟ 

إرشادات يمكنك إحالة الجهات الفاعلة يف مجال التعليم إليها: 
1. دليل الجيب الخاص بالعنف القائم على النوع االجتماعي لغري املختصني بشأن دعم األطفال واملراهقني

30 تحالف حماية الطفل يف العمل اإلنساين، املعايري الدنيا لحماية الطفل يف العمل اإلنساين، طبعة 2019 )2019(، الصفحات 52-47.

31 تحالف حماية الطفل يف العمل اإلنساين، املعايري الدنيا لحماية الطفل يف العمل اإلنساين، طبعة 2019 )2019(، الصفحات 131-116.
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https://app.mhpss.net/wp-content/uploads/2018/08/unicef-field-test-version-cb-mhpss-operational-guidelines_arabic.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_arabic.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_arabic.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/CFS-manual-A4-3-jan2016-final.pdf/
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2019/05/CFS_Guidance_Implementers_ARABIC.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2019/05/GBV_UserGuide_021718-Low.pdf


يز قدرة املعلمني على تقديم خدمات الدعم النفيس االجتماعي.. 	 يمكنك تقديم الدعم الفين لتعز
ملاذا؟ يناقش املعيار 01 من املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين )SMPC( )الصحة العقلية والضيق النفيس 

االجتماعي( أهمية الرتكزي على الضيق االنفعايل يف حماية الطفل.32 
كيف؟ 

إرشادات يمكنك إحالة الجهات الفاعلة يف مجال التعليم إليها:
تدريب اإلسعافات األولية النفسية )PFA( ملنظمة انقذوا األطفال••
وحدة تدريب الدعم النفيس االجتماعي-التعّلم االجتماعي العاطفي من الشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت ••

الطوارئ اليت تحدد تدريب التعّلم االجتماعي العاطفي للجهات الفاعلة يف التعليم يف حاالت الطوارئ
العودة اآلمنة إىل املدرسة: دليل املمارس )يساعد يف تخطيط عملية تشاركية متكاملة إلعادة فتح آمنة للمدرسة بعد ••

حالة الطوارئ(
األونروا دليل موارد األنشطة الرتفيهية للدعم النفيس واالجتماعي حول كيفية تنفيذ األنشطة الرتفيهية داخل الفصل••
 املعالجة املطورة للمشكالت )+PM(: مساعدة نفسية فردية للبالغني الذين يعانون من الضيق النفيس••
دليل الخطة الدولية للرعاية الذاتية للعاملني يف مجال املساعدة اإلنسانية والتنمية )مجموعة أدوات الدعم العاطفي ••

للعاملني يف املجال اإلنساين(

يمكنك تقديم االستشارات للجهات التعليمية لضمان تلبية احتياجات األطفال واملراهقني ذوي اإلعاقة . 	
وذوي االحتياجات الخاصة.

ملاذا؟ يؤكد املعيار 51 من املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين )CPMS( )األنشطة الجماعية لرفاهية الطفل( 
على أهمية املنارصة ألجل الوصول إىل الخدمات املصممة خصيصاً الحتياجات وتفضيالت األطفال واملراهقني ذوي اإلعاقة.33

كيف؟ 
إرشادات لك:

إرشادات الدعم النفيس االجتماعي من اللجنة املعنية بالالجئات )WRC( واليونيسف حول إدماج اإلعاقة، صفحيت ••
39-40 )دعم األطفال ذوي اإلعاقة املعرضني لخطر اإلقصاء من متوسط إىل مرتفع(

إرشادات اليونيسف حول إدماج األطفال ذوي اإلعاقة••
إرشادات يمكنك إحالة الجهات الفاعلة يف مجال التعليم إليها:

إرشادات اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت بشأن الصحة النفسية والدعم النفيس االجتماعي يف حاالت الطوارئ، ••
الصفحات 132-134 )حماية ورعاية األشخاص ذوي اإلعاقة(

32 تحالف حماية الطفل يف العمل اإلنساين، املعايري الدنيا لحماية الطفل يف العمل اإلنساين، طبعة 2019 )2019(، الصفحات 52-47.

33 تحالف حماية الطفل يف العمل اإلنساين، املعايري الدنيا لحماية الطفل يف العمل اإلنساين، طبعة 2019 )2019(، صفحة 175.
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https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/pfa-1_day_program-arabic_0.pdf/
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/pfa-1_day_program-arabic_0.pdf/
https://inee.org/system/files/resources/INEE%20PSS-SEL%20Training%20Module%20-%20Facilitator%20Guide%20%26%20Presentation%20ARA%20v20200327.zip
https://inee.org/system/files/resources/INEE%20PSS-SEL%20Training%20Module%20-%20Facilitator%20Guide%20%26%20Presentation%20ARA%20v20200327.zip
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/gec_checklist_arabic_28.8.20_digital.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/safe_back_to_school_guide_16.5.20.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/recreational_activities_resource_guide_arabic.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/206417/WHO-MSD-MER-16.2-ara.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/206417/WHO-MSD-MER-16.2-ara.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/206417/WHO-MSD-MER-16.2-ara.pdf?ua=1
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/pss_guidance_on_disability_inclusion_fin.pdf/
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/pss_guidance_on_disability_inclusion_fin.pdf/
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/unicef_education_arabic.pdf/
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_arabic.pdf
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العنف القائم على النوع 
 )GBV( االجتماعي

األطفال  تعرض  مخاطر  من  اإلنسانية  الطوارئ  حاالت  تزيد  ما  غالباً 
البيئات  تتطلب  االجتماعي.  النوع  على  القائم  للعنف  واملراهقني 
األطفال  استغالل  منع  الطفل  حماية  يف  املتخصصني  من  الهشة 
وإساءة معاملتهم، وضمان حصولهم على دعم عاطفي جيد عندما 
يكونون ضحايا لالستغالل وإساءة املعاملة. يمكنك حماية العديد من 
األطفال وأرسهم من خالل دمج تدابري ملنع العنف القائم على النوع 
على  القائم  بالعنف  املتعلقة  املسائل  معالجة  وبالتحديد  االجتماعي 

النوع االجتماعي.34

 34 اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت )IASC(  )2015( املبادئ التوجيهية لدمج 
تدخالت العنف القائم على النوع االجتماعي ضمن العمل اإلنساين للجنة الدائمة 

املشرتكة بني الوكاالت )IASC(، صفحة 3.

يمكن للجهات الفاعلة يف مجال حماية الطفل أن تلعب 
ياً يف تعزيز سالمة ورفاهية األطفال واملراهقني  دوراً مركز
على  القائم  العنف  من  الوقاية  تدابري  دمج  خالل  من 
برامجها،  يف  حدته  من  والتخفيف  االجتماعي  النوع 
للناجني  املالئمة  األطفال  رعاية  أنظمة  دعم  خالل  ومن 
ستكون   ]...[ االجتماعي.  النوع  على  القائم  العنف  من 
الجهود املبذولة للتصدي للعنف ضد األطفال واملراهقني 
للمخاطر  شامل  تحليل  هناك  يكون  عندما  فعالية  كرث  أ

املرتبطة بالنوع االجتماعي وعوامل الحماية.

 .)2015(  )IASC(اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت
املبادئ التوجيهية لدمج تدخالت العنف القائم على النوع 
االجتماعي ضمن العمل اإلنساين للجنة الدائمة املشرتكة 

بني الوكاالت )IASC(، صفحة 74
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املوافقة املستنرية/القبول املستنري: )راجع الصفحة 245 من املبادئ التوجيهية إلدارة حاالت العنف القائم على النوع ••
االجتماعي املشرتكة بني الوكاالت للحصول على إرشادات حول كيفية الحصول على املوافقة املستنرية/القبول املستنري(. 

القبول املستنري: هو الرغبة الرصيحة من جانب الطفل باملشاركة يف الخدمات. • 
املوافقة املستنرية: هو املوافقة الطوعية لشخص يتمتع باألهلية القانونية ملنح املوافقة.• 

ية لالغتصاب: يحتاج الناجون من االغتصاب إىل رعاية طبية عاجلة محددة مرتبطة مبارشة بنوع العنف •• ير اإلدارة الرس
الذي تعرضوا له.35 

الرشيك •• أو  الحميم  الرشيك  قبل  من  السابقة  أو  املستمرة  واإلساءة  العنف  إىل  هذا  يشري  الحميم:  يك  الرش عنف 
كرث من نوع واحد من العنف، بما يف ذلك العنف الجسدي واإلساءة العاطفية/ النفسية  السابق. قد يعاين األفراد من أ

والسلوكيات املسيطرة والعنف الجنيس.36

مواد االعتداء الجنيس على األطفال )CSAM(: ُتعرف أيضاً باسم املواد اإلباحية لألطفال، مواد االعتداء الجنيس على ••
أو أي تمثيل لألجزاء  املحاكاة،  أو عن طريق  األطفال هي أي تمثيل لطفل يشارك يف أنشطة جنسية رصيحة حقيقية 

الجنسية من جسم الطفل ألغراض جنسية يف املقام األول.37

•• :)+LGBTQI( الجنسني  صفات  وحاملو  الجنسانية  الهوية  ومغايرو  الجنيس  امليل  ومزدوجو  واملثليون  املثليات 
الجنسني«  الجنسانية وحاملو صفات  الهوية  ومغايرو  الجنيس  امليل  ومزدوجو  واملثليون  »املثليات  لألشخاص  اختصار 
والذي يستخدم أيًضا كاختصار لـ »األشخاص ذوي امليول الجنسية املتنوعة أو الهوية الجنسانية أو التعبريات الجنسانية 

أو الخصائص الجنسية ».ارجع إىل دليل الطوارئ الخاص باملفوضية للحصول على مزيد من املعلومات.

اإلبالغ اإللزامي: القوانني والسياسات اليت تفرض اإلبالغ عن إساءة معاملة األطفال الفعلية أو املشتبه بها. اقرأ الصفحة ••
49 من املعايري الدنيا املشرتكة بني الوكاالت للعنف املبين على النوع االجتماعي لإلرشاد.

أو ثقة •• أو قوة تفاضلية  االستغالل واالعتداء الجنسيني )SEA(: أي إساءة فعلية أو محاولة استغالل ملوقف ضعف 
ألغراض جنسية )راجع صحيفة معلومات منظمة الصحة العاملية(.

)راجع •• معهم  العمل  أثناء  ورغباتهم  واحتياجاتهم  الناجني  لحقوق  األولوية  إعطاء  يتم  الناجني:  املتمحور حول  النهج 
صفحيت 14-15 من كتيب تنسيق العنف القائم على النوع االجتماعي يف حاالت الطوارئ(

35 منظمة الصحة العاملية )2020(. اإلدارة الرسيرية للناجني من االغتصاب وعنف الرشيك الحميم: وضع بروتوكوالت لالستخدام يف األوضاع اإلنسانية، 

ص. 15.
36 منظمة الصحة العاملية )2020(. اإلدارة الرسيرية للناجني من االغتصاب وعنف الرشيك الحميم: وضع بروتوكوالت الستخدامها يف البيئات اإلنسانية، 

ص. 3.
37 لجنة اتفاقية حقوق الطفل )CRC(. مبادئ توجيهية بشأن تنفيذ الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال وبغاء األطفال 

واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية. CRC/C/156 )10 أيلول/ سبتمرب 2019(.
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https://reliefweb.int/report/world/interagency-gender-based-violence-case-management-guidelines
https://reliefweb.int/report/world/interagency-gender-based-violence-case-management-guidelines
https://emergency.unhcr.org/entry/221506/lesbian-gay-bisexual-transgender-and-intersex-lgbti-persons
https://gbvaor.net/sites/default/files/2021-07/19-200%20Minimum%20Standards%20Report%20_AR_12-07-21%283%29.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/documents/ethics/sexual-exploitation-and-abuse-pamphlet-en.pdf?sfvrsn=409b4d89_2
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/gbv_hc_book_ar.pdf/


يمكنك تشجيع التعاون بني وكاالت حماية الطفل ووكاالت إدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي . 	
لتحديد كيفية العمل معاً لدعم األطفال الناجني من اإلساءة الجنسية.

ملاذا؟ ينص املعيار 18 من املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين )CPMS( )إدارة الحالة( على: »يتم تحديد 
األطفال واألرس الذين يواجهون شواغل تتعلق بحماية الطفل يف بيئات العمل اإلنساين وتلبية احتياجاتهم من خالل عملية 

إدارة حالة فردية، بما يف ذلك الدعم املبارش الفردي والتواصل مع مقدمي الخدمات ذوي الصلة«. 38
كيف؟

إرشادات لك:
مجموعة األدوات ألجل رعاية األطفال الناجني )CCS(، الصفحات 73-77 )إرشادات املقابلة(••
املبادئ التوجيهية املشرتكة بني الوكاالت إلدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي:  تقديم خدمات الرعاية ••

15-29 )بناء  وإدارة الحالة للناجني من العنف القائم على النوع االجتماعي يف األوضاع اإلنسانية، الصفحات 
األساس إلدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي(، والصفحات 39-93 )إدارة حالة العنف القائم على 

النوع االجتماعي مع مجموعات مختلفة(
املبادئ التوجيهية املشرتكة بني الوكاالت إلدارة الحاالت وحماية الطفل••
نهج التعّلم املختلط يف العنف القائم على النوع االجتماعي )الوحدة 12: إدارة الحالة لألطفال الناجني(••
دليل إجراءات التشغيل القياسية )SOP( )مثال مطبق يف بيئة إنسانية يمكن استخدامه كأداة لتنظيم مناقشات ••

إجراءات التشغيل القياسية(

يز التعاون يف أعمال التوعية وتحديد األشخاص الذين يحتاجون إىل خدمات حماية الطفل . 	 يمكنك تعز
والعنف القائم على النوع االجتماعي.

ملاذا؟ يشدد املعيار 9 من املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين )CPMS( )العنف الجنيس والعنف القائم على 
النوع االجتماعي( على أن رسائل العنف القائم على النوع االجتماعي يجب أن ُتدرج يف أنشطة التوعية املجتمعية لحماية 

الطفل،39 ويمكن تعزيز ذلك من خالل التعاون مع الخدمات األخرى. 
كيف؟

إرشادات لك:
املبادئ التوجيهية املشرتكة بني الوكاالت إلدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي:  تقديم خدمات الرعاية ••

وإدارة الحالة للناجني من العنف القائم على النوع االجتماعي يف األوضاع اإلنسانية، الصفحات 87-41
مركز موارد إدارة الحالة لحماية الطفل )انظر الوحدة 2 لبناء القدرات(••

يمكنك منارصة وإعالم وضمان تنفيذ إرشادات وسياسات حماية الطفل يف التدخالت املتعلقة بالعنف املبين . 	
على النوع االجتماعي.

ملاذا؟ ينّص املعيار 9 من املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين )CPMS( أن »جميع األطفال ]...[ محميني 
على  تركز  اليت  االستجابة  إىل خدمات  الوصول  إمكانية  ولديهم  االجتماعي  النوع  على  القائم  والعنف  الجنيس  العنف  من 
الناجني«.40 ويأخذ يف االعتبار على وجه التحديد مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي املتعلقة باالستغالل واالعتداء 

الجنسيني والعوائق اليت تحول دون الوصول إىل خدمات حماية الطفل املناسبة.
كيف؟ 

إرشادات لك:
العمل •• يف  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  تدخالت  لدمج  الوكاالت  بني  املشرتكة  الدائمة  اللجنة  إرشادات 

حماية  يف  االجتماعي  النوع  على  القائم  بالعنف  الخاصة  للتدخالت  التوجيهية  املبادئ  ذلك  يف  )بما  اإلنساين، 
الطفل(، الصفحات 88-73

مجموعة أدوات الحفاظ على سالمة األطفال )تدريب وتعليمات للتنفيذ(••

  38  تحالف حماية الطفل يف العمل اإلنساين، املعايري الدنيا لحماية الطفل يف العمل اإلنساين، طبعة 2019 )2019(، الصفحات 197-196.
  39  تحالف حماية الطفل يف العمل اإلنساين )2019(. املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين، طبعة 2019، الصفحات 131-123.
  40  تحالف حماية الطفل يف العمل اإلنساين )2019(. املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين، طبعة 2019، الصفحات 131-123.
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https://childprotectionpractitioners.org/wp-content/uploads/2020/08/IRC_CCSGuide-Arabic-Full.pdf
https://childprotectionpractitioners.org/wp-content/uploads/2020/08/IRC_CCSGuide-Arabic-Full.pdf
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2018/02/Arabic-Version-LOW-RES.pdf
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2018/02/Arabic-Version-LOW-RES.pdf
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2018/02/Arabic-Version-LOW-RES.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/inter-agency-guidelines-for-case-management-and-child-protection-cpwg-january-2014-arabic.pdf
https://gbvresponders.org/gbv-blended-curriculum/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/gbv_sc_sops_2018_arabic_final.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/gbv_sc_sops_2018_arabic_final.pdf
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2018/02/Arabic-Version-LOW-RES.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/gbv_guidelines_arabic-version-low-res.pdf/
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2018/02/Arabic-Version-LOW-RES.pdf
https://casemanagement.alliancecpha.org/ar/alliance-special-sections/child-protection-case-management-resource-hub
https://gbvguidelines.org/ar/
https://gbvguidelines.org/ar/
https://inee.org/system/files/resources/KCSTools-Arabic.zip


يمكنك مساعدة الجهات الفاعلة يف مجال العنف القائم على النوع االجتماعي لضمان تنفيذ معايري . 	
وسياسات االستغالل واالنتهاك الجنسيني يف تدخالت العنف القائم على النوع االجتماعي لضمان حماية 

األطفال من البالغني ومقدمي الرعاية ومقدمي الخدمات املسيئني.
ملاذا؟ املعيار 9 من املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين )CPMS(: أنظر أعاله.

كيف؟ 
إرشادات لك: 

أدوات حماية الطفل من االستغالل واالنتهاك الجنسيني ••
مبادئ توجيهية لدمج تدخالت العنف املبين على النوع االجتماعي يف العمل اإلنساين )دليل خطوة بخطوة ملعالجة ••

االستغالل واالنتهاك الجنسيني(
كتيب تنسيق العنف القائم على النوع االجتماعي يف حاالت الطوارئ••
االستغالل •• من  والحماية  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  مخاطر  من  والتخفيف  الطفل،  لحماية  موارد 

واالنتهاك الجنسيني

يب املوظفني على . 	 يمكنك مساعدة مقدمي خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي يف ضمان تدر
العمل مع األطفال الذين تعرضوا لالعتداء الجنيس، وعلى وجه التحديد، يف استخدام إرشادات مقابلة 

التحقيق الخاصة لألطفال الناجني.
ملاذا؟ املعيار 9 من املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين )CPMS(: أنظر أعاله.

كيف؟ 
إرشادات يمكنك إحالة الجهات الفاعلة يف مجال العنف القائم على النوع االجتماعي إليها: 

رعاية األطفال الناجني )CCS(، الصفحات 65-72 )مبادئ توجيهية للتواصل مع األطفال حول ما تعرضوا له ••
من اعتداء جنيس(

يمكنك مساعدة الجهات الفاعلة يف مجال العنف القائم على النوع االجتماعي يف تطوير التدخالت اليت . 	
ُتمكّن األطفال على التعرف على األشكال املختلفة لسوء املعاملة وتشجيعهم على طلب املساعدة.

ملاذا؟ يؤكد جزء كبري من املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين )CPMS( على مسؤولية حماية الطفل يف منع 
أشكال اإلساءة املختلفة واالستجابة لها. يرشح املعيار 8 )سوء املعاملة الجسدية والنفسية( واملعيار 9 )العنف الجنيس والعنف 

القائم على النوع االجتماعي( االعتداء الجسدي والنفيس والجنيس، وكذلك العنف القائم على النوع االجتماعي.41
كيف؟ 

إرشادات لك: 
ما ينجح يف الوقاية من العنف الجنيس ضد األطفال••
إرشادات حماية الطفل والعنف القائم على النوع االجتماعي لدمج تدخالت العنف القائم على النوع االجتماعي ••

يف األنشطة اإلنسانية

كد من أن تدخالت العنف القائم على النوع االجتماعي مناسبة ملرحلة نمو . 	 يمكنك تقديم املساعدة للتأ
الطفل.

ملاذا؟ يؤكد املعيار 18 من املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين )CPMS( )إدارة الحالة( على أهمية تكييف 
التدخل ملرحلة نمو الطفل، بما يف ذلك التطور املعريف والفسيولوجي من بني عوامل أخرى مثل النوع االجتماعي والثقافة 
والعرق.42 كما يناقش املعيار 9 من املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين )CPMS( أهمية معالجة العنف القائم 

على النوع االجتماعي مع األطفال.
كيف؟ 

إرشادات لك: 
مجموعة األدوات ألجل رعاية األطفال الناجني )CCS(، الصفحات 73-77 )إرشادات املقابلة على أساس العمر ••

ومرحلة النمو(
»أوقفه اآلن!/Stop It Now!” )وثيقة بشأن الطفل بشأن االعتداء الجنيس على األطفال والسلوك الجنيس ••

الضار(

  41  تحالف حماية الطفل يف العمل اإلنساين )2019(. املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين، طبعة 2019، الصفحات 131-116.

  42  تحالف حماية الطفل يف العمل اإلنساين )9102(. املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين، طبعة 2019، صفحيت 197-196.
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https://pseataskforce.org/en/tools
https://gbvguidelines.org/cctopic/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/gbv_hc_book_ar.pdf/
https://www.cpaor.net/childsafeguarding_PSEA_GBVriskmitigation
https://www.cpaor.net/childsafeguarding_PSEA_GBVriskmitigation
https://childprotectionpractitioners.org/wp-content/uploads/2020/08/IRC_CCSGuide-Arabic-Full.pdf
https://childprotectionpractitioners.org/wp-content/uploads/2020/08/IRC_CCSGuide-Arabic-Full.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/PSVAC%20Executive%20Summary_FINAL.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/PSVAC%20Executive%20Summary_FINAL.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/TAG-child-protection-08_26_2015.pdf
https://childprotectionpractitioners.org/wp-content/uploads/2020/08/IRC_CCSGuide-Arabic-Full.pdf
https://childprotectionpractitioners.org/wp-content/uploads/2020/08/IRC_CCSGuide-Arabic-Full.pdf
https://www.stopitnow.org/sites/default/files/documents/files/do_children_sexually_abuse_other_children_0.pdf
https://www.stopitnow.org/sites/default/files/documents/files/do_children_sexually_abuse_other_children_0.pdf


يمكنك منارصة الخدمات اليت تكون ودية ومتاحة ويف متناول الفتيان والفتيات وجميع األجناس.. 	
ملاذا؟ املعيار 81 من املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين )CPMS(: أنظر أعاله.

كيف؟
إرشادات لك:

عامة(؛ •• )معلومات   42-36 الصفحات  االجتماعي،  النوع  على  املبين  للعنف  الوكاالت  بني  املشرتكة  الدنيا  املعايري 
الصفحات 2-16 )الرتكزي على التدخالت الخاصة بالفتيات(

رعاية األطفال الناجني )CCS(، الصفحات 29-31 )الرتكزي على التدخالت للفتيان والذكور الشباب(••

يمكنك مساعدة الجهات الفاعلة يف مجال العنف القائم على النوع االجتماعي يف إنشاء آليات لحماية أفراد . 	
.)+LGBTQI( مجتمع املثليني

ملاذا؟ يسلط املعيار 23 من املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين )CPMS( )التعليم وحماية الطفل( الضوء 
على مسؤولية الجهات الفاعلة يف حماية الطفل عن توفري الخدمات املناسبة لألفراد من مختلف امليول الجنسية، والهوية 

والتعبري الجنساين، والخصائص الجنسية.43
كيف؟ 

إرشادات يمكنك إحالة الجهات الفاعلة يف مجال العنف القائم على النوع االجتماعي إليها:
•• )+LGBTQI( موجز املمارسة بشأن كيفية تقديم الخدمات والدعم ألفراد مجتمع املثليني
إنشاء مساحة آمنة للشباب من مجتمع املثليني )LGBTQI+( )مجموعة أدوات أفضل املمارسات(••
دورات الزنوح: فهم اإلقصاء والتميزي والعنف ضد األفراد من مجتمع املثليني )LGBTQI+( يف السياقات اإلنسانية، ••

الصفحات 6-14 )دراسات حالة من أماكن مختلفة(

يمكنك مساعدة الجهات الفاعلة يف مجال العنف القائم على النوع االجتماعي على تكييف خدماتها وإيجاد . 		
توازن بني احرتام الثقافة املحلية وحماية األطفال.

يز بيئة األرسة وتقديم الرعاية( على  ملاذا؟ يؤكد املعيار 16 من املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين )SMPC( )تعز
أهمية فهم األعراف واملمارسات االجتماعية القائمة اليت قد تحمي األطفال وكذلك تعرضهم للخطر،44 تسليط الضوء على 
مسؤولية املتخصصني يف حماية الطفل عن حماية األطفال مع املراقبة الدقيقة لتأثريات بعض املمارسات الثقافية على رفاه 

األطفال.
كيف؟ 

إرشادات يمكنك إحالة الجهات الفاعلة يف مجال العنف القائم على النوع االجتماعي إليها: 
الثقافية •• )املمارسات   50-44 ، الصفحات  الجنسيني  الحفاظ على سالمة األطفال من االستغالل واالنتهاك  تدريب 

والتقاليد والعقيدة وإساءة معاملة األطفال(
مركز حماية املوارد والدعم )RSH(، منصة الوصول املفتوح عرب اإلنرتنت تحتوي على معلومات حول سياسة وممارسات ••

الحماية ضد االستغالل واالعتداء والتحرش الجنيس

يمكنك مساعدة الجهات الفاعلة يف مجال العنف القائم على النوع االجتماعي يف تقديم الخدمات للناجني . 		
يز قدرتهم على رعاية أطفالهم. البالغني من العنف القائم على النوع االجتماعي لتعز

ملاذا؟ ينص املعيار 16 من املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين )CPMS( على: »يتم تعزيز األرسة وبيئات تقديم 
يز النمو الصحي لألطفال وحمايتهم من سوء املعاملة واآلثار السلبية األخرى للشدائد«.45  الرعاية لتعز

من؟ 
إرشادات لك: 

يف هذه املقالة معلومات نظرية عن اآلباء الذين نجوا من العنف القائم على النوع االجتماعي••
إرشادات يمكنك إحالة الجهات الفاعلة يف مجال العنف القائم على النوع االجتماعي إليها:••
ورقة مكتب املساعدة املعنية بمجال مسئولية العنف القائم على النوع االجتماعي حول دعم الناجني من العنف القائم ••

على النوع االجتماعي، الصفحات 4-17 )أثر الحمل املرتبط باالغتصاب على الناجيات وأطفالهن(

  43  تحالف حماية الطفل يف العمل اإلنساين )2019(. املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين، طبعة 2019، صفحة 254.
  44  تحالف حماية الطفل يف العمل اإلنساين )2019(. املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين، طبعة 2019، صفحة 182.
  45  تحالف حماية الطفل يف العمل اإلنساين )2019(. املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين، طبعة 2019، صفحة 182.
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https://gbvaor.net/sites/default/files/2021-07/19-200%20Minimum%20Standards%20Report%20_AR_12-07-21%283%29.pdf
https://childprotectionpractitioners.org/wp-content/uploads/2020/08/IRC_CCSGuide-Arabic-Full.pdf
https://childprotectionpractitioners.org/wp-content/uploads/2020/08/IRC_CCSGuide-Arabic-Full.pdf
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/lgbtqi2-s-practice-brief.pdf
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/lgbtqi2-s-practice-brief.pdf
https://advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/storage/advfy/documents/safespace.pdf
https://advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/storage/advfy/documents/safespace.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/5961/irccyclesofdisplacementfinaljune2021.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/5961/irccyclesofdisplacementfinaljune2021.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/5961/irccyclesofdisplacementfinaljune2021.pdf
https://inee.org/system/files/resources/KCSTools-Arabic.zip
https://safeguardingsupporthub.org/
https://safeguardingsupporthub.org/
https://www.counseling.org/docs/disaster-and-trauma_sexual-abuse/impact-of-child-abuse_parenting_female.pdf?sfvrsn=2
https://gbvaor.net/sites/default/files/2021-04/GBV%20AoR%20HD%20-%20Supporting%20GBV%20Survivors%20Pregnant%20Due%20to%20Rape.pdf
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الصحة

يز نتائج  العمل مع القطاعات األخرى لتعز
 عنارص الصحة النفسية والدعم النفيس

االجتماعي لحماية الطفل

دليل تمهيدي ملماريس حماية الطفل



الصحة  

ورفاههم،  األطفال  سالمة  ضمان  إىل  اإلنساين  العمل  يسعى  بينما 
ضمان  يمكنك  الطفل.  حماية  يف  مهماً  دوراً  الصحي  القطاع  يلعب 
تمكني  خالل  من  وأرسهم  واملراهقني  األطفال  بصحة  املساس  عدم 

الوصول إىل خدمات صحية جيدة.46

46 منظمة  )VIVA Together for Children( )2019، 81 كانون الثاين/ يناير(. 

 برامج التغذية: إدماج حماية الطفل. األطفال يف حاالت الطوارئ.
https://childreninemergencies.org/2019/01/18/nutrition-mainstream-   

/ing

© UNICEF/UN0475050/Ralaivita

غالباً ما يكون القطاع الصحي هو نقطة االتصال األوىل 
لألطفال املعرضني لسوء املعاملة. ومع ذلك، يف كثري من 
الحاالت، ال يتم التعرف على سوء معاملة األطفال، أو مل 

يتم تدريب مقدمي الرعاية الصحية على االستجابة لسوء 
معاملة األطفال. فقط نسبة صغرية من األطفال الذين 

يتعرضون لسوء معاملة األطفال والذين يحتاجون إىل 
خدمات صحية، يتلقونها.47

منظمة الصحة العاملية )2019(. إرشادات منظمة الصحة 
األطفال،  معاملة  لسوء  الصحة  قطاع  الستجابة  العاملية 

صفحة 7

 47 منظمة الصحة العاملية )2019(. إرشادات منظمة الصحة العاملية 
الستجابة قطاع الصحة لسوء معاملة األطفال. تقرير تقين. جنيف: 
 منظمة الصحة العاملية. تم الوصول إليه يف 28 آذار/ مارس 2020:

  
https://www.who.int/violence_injury_prevention/

publications/violence/Technical-Report-WHO-
Guidelines-for-the-health-sector-response-to-child-

 . pdf.2-maltreatment

32

https://childreninemergencies.org/2019/01/18/nutrition-mainstreaming/
https://childreninemergencies.org/2019/01/18/nutrition-mainstreaming/
https://childreninemergencies.org/2019/01/18/nutrition-mainstreaming/
https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/Technical-Report-WHO-Guidelines-for-the-health-sector-response-to-child-maltreatment-2.pdf
https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/Technical-Report-WHO-Guidelines-for-the-health-sector-response-to-child-maltreatment-2.pdf
https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/Technical-Report-WHO-Guidelines-for-the-health-sector-response-to-child-maltreatment-2.pdf
https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/Technical-Report-WHO-Guidelines-for-the-health-sector-response-to-child-maltreatment-2.pdf
https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/Technical-Report-WHO-Guidelines-for-the-health-sector-response-to-child-maltreatment-2.pdf


33

القلق: هو شعور يظهر من خالل مشاعر التوتر واألفكار املقلقة والتغريات الجسدية بما يف ذلك ••
ارتفاع ضغط الدم. األفراد الذين يعانون من اضطرابات القلق غالباً ما يكون لديهم أفكار أو 

مخاوف تطفلية متكررة وقد يتجنبون مواقف معينة بدافع القلق.48

نماء الطفل: من الرضوري فهم االحتياجات الفريدة لألطفال وفقاً ملراحل نمائهم البيولوجية ••
 67-66 41-43 من الدليل والصفحات  واملعرفية واالنفعالية.49 يرجى الرجوع إىل الصفحات 

من  دليل اليونيسف حول األطفال والغذاء والتغذية ملزيد من املعلومات التفصيلية.
ية لنماء الطفل. ومع ذلك، قد تختلف هذه املراحل  <  مالحظة: تشري القائمة أدناه إىل املراحل املعيار

وفقاً للفرد والسياق الثقايف لإلعداد.
رضيع: أقل من 12 شهراً من العمر• 
طفل صغري: من سنة واحدة إىل 3 سنوات من العمر• 
الطفولة املبكرة: من 3 إىل 8 سنوات من العمر• 
منتصف الطفولة: من 9 إىل 11 سنة من العمر• 
املراهقة: من 12 إىل 18 سنة من العمر• 

الصحة النفسية املجتمعية: أي نوع من الرعاية أو اإلرشاف أو إعادة التأهيل لألشخاص الذين ••
الصحيني  العاملني  قبل  من  املستشفى  خارج  تقديمها  يتم  نفسية  صحية  حالة  من  يعانون 

واالجتماعيني يف املجتمع.50

باألنشطة •• القيام  باالكتئاب من نقص االهتمام واملتعة يف  املصابون  األفراد  يعاين  االكتئاب: قد 
اليومية، وفقدان الوزن أو اكتسابه بشكل كبري، واضطرابات النوم، ونقص الطاقة، وعدم القدرة 
على الرتكزي، والشعور بعدم القيمة أو الذنب الشديد، وأفكار املوت أو االنتحار. إنه يمثل حالة 

الصحة النفسية األكرث شيوعاً.51

mhGAP: دليل تدخالت برنامج رأب الفجوة يف الصحة النفسية )mhGAP( هو دليل نموذجي ••
تم تطويره لالستخدام من قبل مقدمي الرعاية الصحية لغرض تحسني جودة الصحة النفسية 
والدعم النفيس االجتماعي. نسخة كاملة مرتجمة إىل لغات مختلفة ودليل تدرييب ونسخة عرب 

اإلنرتنت متوفر هنا.52

mhGAP-HIG: تكييف تدخالت برنامج رأب الفجوة يف الصحة النفسية )mhGAP( لحاالت ••
الطوارئ اإلنسانية. نظراً ألن الزناعات املسلحة وكذلك الكوارث الطبيعية والصناعية تؤدي إىل 
مجموعة واسعة من حاالت الطوارئ الحادة واملزمنة، يحتوي هذا الدليل على معلومات خاصة 

بهذه السياقات. تتوفر نسخة إلكرتونية على اإلنرتنت هنا.53

48 الجمعية األمريكية لعلم النفس. )بدون تاريخ(. القلق. يف قاموس علم النفس من الجمعية األمريكية لعلم النفس. تم 

https://dictionary.apa.org/anxiety .اقتباسه يف 18 آب/ أغسطس 2021، من
49 الجمعية األمريكية لعلم النفس. )بدون تاريخ(. .Child Development يف قاموس علم النفس من الجمعية األمريكية 

https://dictionary.apa.org/child-development .لعلم النفس. تم اقتباسه يف 18 آب/ أغسطس 2021، من
50 اليونيسف. )2018(. الصحة النفسية والدعم النفيس واالجتماعي القائم على املجتمع يف األوضاع اإلنسانية: دعم ثاليث 

 https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10544/pdf/unicef-cb- .املستويات لألطفال واألرس
mhpss-guidelines1.pdf

51 الجمعية األمريكية لعلم النفس. )بدون تاريخ(. االكتئاب. يف قاموس علم النفس من الجمعية األمريكية لعلم النفس. تم 

https://dictionary.apa.org/depression اقتباسه يف 18 آب/ أغسطس 1202، من
 - )mhGAP( دليل تدخالت برنامج رأب الفجوة يف الصحة النفسية .)52 منظمة الصحة العاملية. )2019، 24 حزيران/ يونيو

  https://www.who.int/publications/i/item/9789241549790.2.0 اإلصدار
53منظمة الصحة العاملية ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني. )2015(. دليل التدخل اإلنساين لربنامج رأب الفجوة يف 

 الصحة النفسية )mhGAP-HIG(: اإلدارة الرسيرية للحاالت النفسية والعصبية وتعاطي املخدرات يف حاالت الطوارئ اإلنسانية. 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/162960 .منظمة الصحة العاملية
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اضطراب ما بعد الصدمة )PTSD(: هو حالة قلق تتطور لدى بعض األشخاص بعد تعرضهم ألحداث صادمة ••
للغاية. قد يعيش األشخاص املصابون باضطراب ما بعد الصدمة الحدث من جديد من خالل الذكريات املتطفلة 

وذكريات املايض والكوابيس، أو يتجنبون أي يشء يذكرهم بالحدث.54 

طبيب نفيس: هو طبيب مسجل مرخص له بتقديم خدمات نفسية تركز على حاالت الصحة النفسية، بما يف ••
ذلك على وجه الخصوص وصف األدوية املؤثرة على العقل.55

االخصايئ النفيس: هو أخصايئ مسجل ليس بالرضورة طبيباً، ولكنه مرخص له بتقديم خدمات نفسية مثل ••
العالج النفيس وتقييم وتشخيص حاالت الصحة العقلية.56

العالج النفيس: يقصد به أي خدمة تركز على العاطفة يقدمها متخصص مدرب يستخدم بشكل أسايس أشكال ••
االتصال والتفاعل لتقييم وتشخيص وعالج ردود الفعل العاطفية وطرق التفكري وأنماط السلوك.57

األدوية النفسية: هي األدوية املستخدمة لعالج اضطرابات الصحة النفسية اليت ال يمكن أن يصفها إال طبيب ••
نفيس أو طبيب مرخص. يجب مراقبة استخدام هذه األدوية ودمجها مع عالج أو رعاية أخرى مثل االستشارة 

والعالج النفيس.58

الرعاية الصحية األولية: املستوى األول من االتصال بني األفراد ونظام الرعاية الصحية، بما يف ذلك املمارسني ••
العامني وأطباء األرسة واملعالجني املحليني، والذين غالباً ما يكونون موجودين داخل املجتمع ويتم االتصال بهم 

مبارشة دون الحاجة إىل اإلحالة.59

الصحة الجنسية واإلنجابية )SRH(: حالة من الرفاه الجسدي والعاطفي والعقلي واالجتماعي تتعلق بجميع ••
الوكاالت  بني  املشرتك  العامل  الفريق  أدوات  مجموعة  إىل  رجوع  يرجى  واإلنجاب.60  الجنيس  النشاط  جوانب 

.)SRH( حول الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقني )IAWG(

النفسيني •• األطباء  ذلك  بما يف  ولكنها خطرية،  إصابة قصرية  أو  ملرض  الحادة  الرعاية  تشمل  الثانوية:  الرعاية 
وعلماء النفس اإلكلينيكيني واألخصائيني االجتماعيني واملعالجني املهنيني وغريهم من املتخصصني يف الصحة 

النفسية. غالباً ما يتم تقديم الرعاية الثانوية يف قسم الطوارئ باملستشفى.61

54 الجمعية األمريكية لعلم النفس )بدون تاريخ(. اضطراب ما بعد الصدمة )PTSD(. يف قاموس علم النفس من الجمعية األمريكية لعلم النفس. تم 

.redrosid-sserts-https://dictionary.apa.org/posttraumatic اقتباسه يف 18 آب/ أغسطس 2021، من
55 الجمعية األمريكية لعلم النفس )بدون تاريخ(. طبيب نفيس. يف قاموس علم النفس من الجمعية األمريكية لعلم النفس. تم اقتباسه يف 18 آب/ 

https://dictionary.apa.org/psychiatrist أغسطس 2021، من
56 الجمعية األمريكية لعلم النفس )بدون تاريخ(. االخصايئ النفيس. يف قاموس علم النفس من الجمعية األمريكية لعلم النفس. تم اقتباسه يف 18 

https://dictionary.apa.org/psychologist آب/ أغسطس 2021، من
57 الجمعية األمريكية لعلم النفس )بدون تاريخ(. العالج النفيس. يف قاموس علم النفس من الجمعية األمريكية لعلم النفس. تم اقتباسه يف 18 آب/ 

https://dictionary.apa.org/psychotherapy أغسطس 2021، من
 Childwelfare.Gov..58 بوابة معلومات رعاية الطفل )بدون تاريخ(. األدوية النفسية: املبادئ التوجيهية والسياسات 

 https://www.childwelfare.gov/topics/systemwide/bhw/medications/guidelines
59 الجمعية األمريكية لعلم النفس )بدون تاريخ(. الرعاية الصحية األولية. يف قاموس علم النفس من الجمعية األمريكية لعلم النفس. تم اقتباسه يف 

https://dictionary.apa.org/primary-care  18 آب/ أغسطس 2021، من
60 بوريس، س. )2009(. مجموعة أدوات الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقني لألوضاع اإلنسانية. نيويورك: صندوق األمم املتحدة للسكان.

61 الجمعية األمريكية لعلم النفس )بدون تاريخ(. الرعاية الثانوية. يف قاموس علم النفس من الجمعية األمريكية لعلم النفس. تم اقتباسه يف 18 آب/ 

 https://dictionary.apa.org/secondary-care أغسطس 2021، من
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https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IAWG%20Toolkit_Full_compressed.pdf
https://dictionary.apa.org/posttraumatic-stress-disorder
https://dictionary.apa.org/posttraumatic-stress-disorder
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https://dictionary.apa.org/psychotherapy
https://www.childwelfare.gov/topics/systemwide/bhw/medications/guidelines/
https://dictionary.apa.org/primary-care
https://dictionary.apa.org/secondary-care


يبه لتقديم الخدمات اليت تعزز األداء االجتماعي •• االخصايئ االجتماعي: هو أخصايئ عمل اجتماعي مسجل تم تدر
والرفاهية العامة. يركز معظم األخصائيني االجتماعيني على الخدمات املجتمعية، بينما يتم تدريب األخصائيني 
االجتماعيني الرسيريني أيضاً على تقديم خدمات العالج النفيس. غالباً ما يختلف هذا التعريف من بلد إىل آخر.62

األساليب العالجية: تتوفر مجموعة واسعة من األساليب العالجية، مثل التحليل النفيس والعالجات الديناميكية ••
النفسية، والعالج السلويك، والعالج املعريف، والعالجات التكاملية أو الشاملة.63

كرث من العالج ملعالجة مشاكل أو أمراض نفسية أو •• أو أ يباً ويستخدم نوعاً واحداً  املعالج: هو شخص تلقى تدر
جسدية. كثرياً ما يستخدم املصطلح كبديل ملصطلح املعالج النفيس يف سياق الصحة العقلية.64

خدمات •• وتشمل  الثانوية  أو  األولية  الرعاية  من  إحالة  تتطلب  للغاية  متخصصة  رعاية  هي  الثالثية:  الرعاية 
التشخيص املتخصصة والخدمات الرسيرية الحادة مثل جراحة األطفال.65

62  الجمعية األمريكية لعلم النفس )بدون تاريخ(. االخصايئ االجتماعي. يف قاموس علم النفس من الجمعية األمريكية لعلم النفس. تم اقتباسه يف 

https://dictionary.apa.org/social-worker 18 آب/ أغسطس 2021، من
63  الجمعية األمريكية لعلم النفس. )بدون تاريخ(. مناهج مختلفة للعالج النفيس. يف قاموس علم النفس من الجمعية األمريكية لعلم النفس. تم 

https://www.apa.org/topics/psychotherapy/approaches اقتباسه يف 18 آب/ أغسطس 2021، من
64  الجمعية األمريكية لعلم النفس )بدون تاريخ(. املعالج. يف قاموس علم النفس من الجمعية األمريكية لعلم النفس. تم اقتباسه يف 18 آب/ 

 https://dictionary.apa.org/therapist أغسطس 2021، من
65 الجمعية األمريكية لعلم النفس )بدون تاريخ(. الرعاية الثالثية. يف قاموس علم النفس من الجمعية األمريكية لعلم النفس. تم اقتباسه يف 18 آب/ 

https://dictionary.apa.org/tertiary-care أغسطس 2021 من

ية
ح

ص
 ال

ية
عا

لر
ع ا

طا
 ق

يف
ة 

دم
خ

ست
 امل

م
هي

فا
وامل

ت 
ما

كل
ال

35

https://dictionary.apa.org/social-worker
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يمكنك الدعوة إىل إنشاء خدمات الصحة النفسية اليت يمكن الوصول إليها لألطفال والعائالت يف منطقة . 	
جغرافية معينة لضمان توفري الخدمات على جميع مستويات هرم الصحة النفسية والدعم النفيس 

االجتماعي التابع للجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت.
ملاذا؟ ينص املبدأ 6 من املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين )CPMS( )ضمان وصول الناس إىل املساعدة 
إىل  واألرس  األطفال  وصول  مراقبة  اإلنساين  املجال  يف  العاملني  على  يجب  أنه  على  تميزي(  وبدون  للحاجة  وفقاً  املحايدة 

الخدمات وتحديد العقبات ومعالجتها.66 
كيف؟ 

إرشادات يمكنك إحالة الجهات الفاعلة يف مجال الرعاية الصحية إليها:
حاالت •• يف  االجتماعي  النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  بشأن  الوكاالت  بني  املشرتكة  الدائمة  اللجنة  إرشادات 

الطوارئ، الصفحات 116-120 )تشمل االعتبارات النفسية واالجتماعية لتقديم الرعاية الصحية العامة(
للصحة •• مرجعية  )قائمة   30-27 الصفحات   ،)IASC( الوكاالت  بني  املشرتكة  الدائمة  للجنة  املرجعية  القائمة 

النفسية والدعم النفيس االجتماعي يف مجال الخدمات الصحية(

يمكنك طلب وضع معيار حيث يجب على املتخصصني يف الرعاية الصحية إثبات مؤهالتهم التعليمية . 	
وترخيصهم ملمارسة املهنة بشكل قانوين يف بلد معني. 

األزمة  من  املترضرين  واألشخاص  املجتمعات  »تتلقى  بأن  واملساءلة  الجودة  بشأن  األسايس  اإلنساين  املعيار  يطالب  ملاذا؟ 
كفاء ويتسمون بحسن اإلدارة«.67 املساعدة اليت يحتاجونها من موظفني ومتطوعني أ

كيف؟ 
إرشادات لك:

التدخالت •• 65-67 )دراسة واختيار  الجودة”، الصفحات  العاملية “تقديم خدمات صحية عالية  منظمة الصحة 
الجيدة(

يمكنك تشجيع العاملني يف مجال الرعاية الصحية على تحسني قدرتهم على تقديم خدمات الصحة . 	
النفسية والدعم النفيس االجتماعي لألطفال واملراهقني ومقدمي الرعاية.

ملاذا؟ يناقش املعيار 10 من املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين )CPMS( )الصحة العقلية والضيق النفيس 
االجتماعي( أهمية الرتكزي على الضيق النفيس يف حماية الطفل، فضاًل عن ضمان إمكانية الوصول إىل الخدمات املتخصصة 

لألطفال الذين عانوا من أعراض قبل األزمة اإلنسانية ونتيجة لها.68 
كيف؟

إرشادات يمكنك إحالة الجهات الفاعلة يف مجال الرعاية الصحية إليها:
دليل التفكري الصحي ملنظمة الصحة العاملية   ••
دليل تدخالت برنامج رأب الفجوة يف الصحة النفسية )mhGAP( )معلومات عن إدارة حاالت الصحة العقلية، ••

بما يف ذلك مشاكل النمائية والسلوكية(
املعالجة املطورة للمشكالت )+PM(: مساعدة نفسية فردية للبالغني الذين يعانون من الضيق النفيس••
تدريب اإلسعافات األولية النفسية )PFA( ملنظمة انقذوا األطفال ••
دليل الخطة الدولية للرعاية الذاتية للعاملني يف مجال املساعدة اإلنسانية والتنمية••

يمكنك تقديم الدعم للتدخالت اليت تعزز الوقاية من األمراض الجسدية وحاالت الصحة النفسية وسوء . 	
التغذية وتعاطي املخدرات بني األطفال واملراهقني.

الدنيا لحماية الطفل  املعايري  املعاملة الجسدية والنفسية( من  8 )سوء  املعيار 7 )األخطار واإلصابات( واملعيار  يتناول  ملاذا؟ 
برفاهية  اليت قد ترض  الظروف  ملنع  الطفل  الفاعلة يف مجال حماية  الجهات  )CPMS( مسؤولية  اإلنساين  العمل  إطار  يف 

األطفال.69
كيف؟ 

ُقم بإحالة األطفال واملراهقني إىل األنشطة الرتفيهية والنفسية االجتماعية.

66 تحالف حماية الطفل يف العمل اإلنساين )2019(. املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين، طبعة 2019، صفحة 44.

67  املعيار اإلنساين األسايس بشأن الجودة واملساءلة )CBHA( )2010(. دليل الكفاءات اإلنسانية األساسية: بناء القدرات اإلنسانية طوال دورة حياة 

 http://www.start-network.org/wp-content/uploads/2014/01/Core-Hu- :املوظف تم اقتباسه يف 81 آب/ أغسطس 2021 من.
manitarian-CompetenciesGuide.pdf

68 تحالف حماية الطفل يف العمل اإلنساين )2019(. املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين، طبعة 2019، الصفحات 52-47.

69 تحالف حماية الطفل يف العمل اإلنساين )2019(. املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين، طبعة 2019، الصفحات 122-107.
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http://www.start-network.org/wp-content/uploads/2014/01/Core-Humanitarian-CompetenciesGuide.pdf
http://www.start-network.org/wp-content/uploads/2014/01/Core-Humanitarian-CompetenciesGuide.pdf


يمكنك دعم وتشجيع دمج الصحة النفسية والدعم النفيس االجتماعي يف تدخالت الصحة الجنسية . 	
واإلنجابية للمراهقني، وعند الرضورة، تسهيل الروابط مع إدارة الحالة.

ملاذا؟ املعيار 10 من املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين )CPMS(: أنظر أعاله.
كيف؟ 

إرشادات يمكنك إحالة الجهات الفاعلة يف مجال الرعاية الصحية إليها: 
أداة االستشارة والتقييم لسن املراهقني ومرحلة الحياة من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )USAID( )تدريب ••

العاملني يف مجال الرعاية الصحية الذين يقدمون املشورة للمراهقني(
للمراهقني •• واإلنجابية  الجنسية  الصحة  حول   )IAWG( الوكاالت  بني  املشرتك  العامل  الفريق  أدوات  مجموعة 

 )SRH(
إضافية •• )رعاية   36-33 الصفحات  الحميم،  الرشيك  عنف  من  والناجني  االغتصاب  لضحايا  الرسيرية  اإلدارة 

للصحة العقلية والدعم النفيس االجتماعي( والصفحات 36-42 )رعاية األطفال الناجني(

يمكنك املنارصة لالعتبار املناسب للصحة النفسية والدعم النفيس االجتماعي ليتم تضمينه يف التدخالت . 	
.)+LGBTQI( الطبية ألفراد مجتمع املثليني

ملاذا؟ يسلط املعيار 23 من املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين )CPMS( )التعليم وحماية الطفل( الضوء على 
مسؤولية الجهات الفاعلة يف حماية الطفل عن توفري الخدمات املناسبة لألفراد من مختلف امليول الجنسية، والهوية والتعبري 

الجنساين، والخصائص الجنسية.70
كيف؟ 

إرشادات يمكنك إحالة الجهات الفاعلة يف مجال الرعاية الصحية إليها: 
•• )LGBTQI+( موجز املمارسة بشأن كيفية تقديم الخدمات والدعم ألفراد مجتمع املثليني
•• )LGBTQI+( مجموعة األدوات بشأن إنشاء مساحة آمنة للشباب من مجتمع املثليني

يمكنك املنارصة لدمج عنارص الصحة النفسية والدعم النفيس االجتماعي يف الرعاية الصحية لألم.. 	
يز بيئة األرسة وتقديم الرعاية(   ملاذا؟ يشدد املعيار 16 من املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين )CPMS( )تعز

على أهمية تقوية بيئات تقديم الرعاية لألطفال واملراهقني.71
كيف؟ 

إرشادات لك:
يقدم هذا املقال ملحة عامة عن دراسة حالة مماثلة••

8. يمكنك منارصة إنشاء آلية إرشاف ملراقبة االستخدام املناسب لألدوية النفسية لألطفال واملراهقني.. 	
ملاذا؟ يطالب املعيار 24 من املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين (CPMS) )الصحة وحماية الطفل( املهنيني 

الصحيني بضمان إتباع أفضل املمارسات واملهنية يف تقديم الدعم الطيب.72
كيف؟ 

إرشادات لك: 
 كتيب “تحسني الوصول إىل األدوية واستخدامها بشكل مناسب لعالج االضطرابات النفسية” من منظمة الصحة ••

العاملية، الصفحات 18-29 )تشجيع االستخدام العقالين لألدوية لالضطرابات النفسية(
إرشادات وسياسات بوابة معلومات رفاهية الطفل••
كتاب »حيث ال يوجد طبيب«، الصفحات 18-20 )االستخدام املعقول واملحدود لألدوية ورصد التقدم املحرز(••

70 تحالف حماية الطفل يف العمل اإلنساين )2019(. املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين، طبعة 2019، صفحة 254.

71 تحالف حماية الطفل يف العمل اإلنساين )2019(. املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين، طبعة 2019، الصفحات 183-181.

72  تحالف حماية الطفل يف العمل اإلنساين )9102(. املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين، طبعة 2019، الصفحات 259-257.
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https://www.mcsprogram.org/resource/adolescent-age-life-stage-assessment-tools-counseling-cards-2/
https://www.mcsprogram.org/resource/adolescent-age-life-stage-assessment-tools-counseling-cards-2/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IAWG%20Toolkit_Full_compressed.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IAWG%20Toolkit_Full_compressed.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IAWG%20Toolkit_Full_compressed.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IAWG%20Toolkit_Full_compressed.pdf
https://applications.emro.who.int/docs/9789290223825-ara.pdf?ua=1
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/lgbtqi2-s-practice-brief.pdf
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/lgbtqi2-s-practice-brief.pdf
https://advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/storage/advfy/documents/safespace.pdf
https://www.interventionjournal.com/sites/default/files/Integrating_psychosocial_support_into_nutrition.13.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254794/9789241511421-eng.pdf?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254794/9789241511421-eng.pdf?sequence=1
https://www.childwelfare.gov/topics/systemwide/bhw/medications/guidelines/
http://www.frankshospitalworkshop.com/organisation/biomed_documents/Where%20there%20is%20no%20Doctor%20-%20David%20Werner.pdf


يمكنك املنارصة لتوفري خدمات متخصصة لألطفال واملراهقني ومقدمي الرعاية الذين يعانون من اضطرابات . 	
نفسية شديدة.

ملاذا؟ املعيار 10 من املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين )CPMS(: أنظر أعاله.
كيف؟ 

إرشادات لك:
 إرشادات تشغيلية بشأن الصحة النفسية والدعم النفيس االجتماعي املجتمعي يف األوضاع اإلنسانية، الصفحات••

37-40 )الطبقة 4 من معايري تدخالت الصحة العقلية والدعم النفيس االجتماعي اليت تقدمها اللجنة الدائمة 
املشرتكة بني الوكاالت: الرعاية املتخصصة(

حاالت •• يف  االجتماعي  النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  بشأن  الوكاالت  بني  املشرتكة  الدائمة  اللجنة  إرشادات 
الطوارئ، الصفحات 123-131 )توفري الوصول إىل الرعاية لألشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية شديدة(

كد من أن أنشطة الدعم النفيس االجتماعي املقدمة من قبل الجهات الفاعلة يف . 		 يمكنك العمل سوياً للتأ
مجال حماية الطفل مرتبطة بشكل مناسب بخدمات الصحة النفسية اليت يقدمها ممثلو الرعاية الصحية. 
يلعب مديرو الحالة دوراً حيوياً يف هذا املجال. يتم إنشاء هذه الروابط بشكل أسايس يف مجموعات العمل 

.)MHPSS TWG( املعنية بالصحة النفسية والدعم النفيس االجتماعي
ملاذا؟ ينص املعيار 18 من املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين )CPMS( )إدارة الحالة( على: »يتم تحديد 
األطفال واألرس الذين يواجهون شواغل تتعلق بحماية الطفل يف بيئات العمل اإلنساين وتلبية احتياجاتهم من خالل عملية 

إدارة حالة فردية، بما يف ذلك الدعم املبارش الفردي والتواصل مع مقدمي الخدمات ذوي الصلة«. 73
كيف؟ 

إرشادات لك:
مع •• الحالة  إدارة  روابط  لتسهيل  العمل  وخطط  امليرس  دليل  الحالة  إدارة  على  واإلرشاف  التدريب  حزمة  تقدم 

القطاعات املختلفة.

73 تحالف حماية الطفل يف العمل اإلنساين )2019(. املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين، طبعة 2019، الصفحات 197-196.
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https://app.mhpss.net/wp-content/uploads/2018/08/unicef-field-test-version-cb-mhpss-operational-guidelines_arabic.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_arabic.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_arabic.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/case-management-supervision-and-coaching-package/


ملزيد من القراءة
ACF-International. (2013, December). Manual 
for the Integration of Child Care Practices and 
Mental Health Into Nutrition Programs.  
https://www.actioncontrelafaim.org/wp-content/
uploads/2018/01/exe4_manuel_integration_-_eng.
pdf
 
APA. (n.d.-b). APA Dictionary of Psychology. 
https://dictionary.apa.org/
 
Borise, S. (2009). Adolescent sexual and 
reproductive health toolkit for humanitarian 
settings. New York: United Nations Population 
Fund. 

Child Welfare Information Gateway. (2018). 
Training on Identification of Child Abuse and 
Neglect. Childwelfare.Gov.  
https://www.childwelfare.gov/topics/can/identifying/
training/
 
Child Welfare Information Gateway. (n.d.). 
Psychotropic Medications: Guidelines and 
Policies. Childwelfare.Gov.  
https://www.childwelfare.gov/topics/systemwide/
bhw/medications/guidelines/
 
IASC Inter-Agency Standing Committee. (2015). 
IASC Guidelines for Integrating Gender-Based 
Violence Interventions in Humanitarian Action, 
2015.
 
IOM & UNHCR. (n.d.). Glossary of Terms. IOM. 
https://lgbti.iom.int/sites/default/files/LGBTI_
Glossary_2017.pdf 

McGrath, M., & Schafer, A. (2014). Integrating 
psychosocial support into nutrition programmes 
in West Africa during the Sahel food 
crisis. Intervention, 12(1), 115-126.
 

Poirier, J. M., Francis, K. B., Fisher, S. K., Williams 
Washington, K., Goode, T. D., & Jackson, V. H. 
(2008). Practice Brief 1: Providing Services and 
Supports for Youth Who Are Lesbian, Gay, 
Bisexual, Transgender, Questioning, Intersex, or 
Two-Spirit. Washington, DC: National Center for 
Cultural Competence, Georgetown University 
Center for Child and Human Development.
 
UNFPA, IASC & GBV AoR. (2019). The Inter-
Agency Minimum Standards for Gender-Based 
Violence in Emergencies Programming.  
https://gbvresponders.org/wp-content/
uploads/2019/11/Interagency-GBV-Minimum-
Standards-English-2019.pdf
 
UNICEF. (2018). COMMUNITY-BASED MENTAL 
HEALTH AND PSYCHOSOCIAL SUPPORT IN 
HUMANITARIAN SETTINGS: Three-tiered support 
for children and families.  
https://resourcecentre.savethechildren.net/
node/10544/pdf/unicef-cb-mhpss-guidelines1.pdf
 
UNICEF. (2019, October). Children, food, and 
nutrition.  
https://www.unicef.org/media/60806/file/SOWC-
2019.pdf
 
USAID. (2016, December). Adolescent Age & 
Life Stage, Assessment and Counseling Tools: 
Guiding adolescents on the road to young 
adulthood.  
https://www.mcsprogram.org/wp-content/
uploads/2017/03/Adolescent%20Age%20and%20
Lifestage%20Toolkit%20and%20Counseling%20
Cards%202_3_2017.pdf
 
Werner, D., Thuman, C., Maxwell, J., Pearson, A., & 
Cary, F. (1993). Where there is no doctor: a village 
health care handbook for Africa. Macmillan.
 
WHO. (2019, June 24). mhGAP Intervention 
Guide - Version 2.0.  
https://www.who.int/publications/i/
item/9789241549790
 

39

https://www.actioncontrelafaim.org/wp-content/uploads/2018/01/exe4_manuel_integration_-_eng.pdf
https://www.actioncontrelafaim.org/wp-content/uploads/2018/01/exe4_manuel_integration_-_eng.pdf
https://www.actioncontrelafaim.org/wp-content/uploads/2018/01/exe4_manuel_integration_-_eng.pdf
https://dictionary.apa.org/
https://www.childwelfare.gov/topics/can/identifying/training/
https://www.childwelfare.gov/topics/can/identifying/training/
https://www.childwelfare.gov/topics/systemwide/bhw/medications/guidelines/
https://www.childwelfare.gov/topics/systemwide/bhw/medications/guidelines/
https://lgbti.iom.int/sites/default/files/LGBTI_Glossary_2017.pdf
https://lgbti.iom.int/sites/default/files/LGBTI_Glossary_2017.pdf
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2019/11/Interagency-GBV-Minimum-Standards-English-2019.pdf
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2019/11/Interagency-GBV-Minimum-Standards-English-2019.pdf
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2019/11/Interagency-GBV-Minimum-Standards-English-2019.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10544/pdf/unicef-cb-mhpss-guidelines1.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10544/pdf/unicef-cb-mhpss-guidelines1.pdf
https://www.unicef.org/media/60806/file/SOWC-2019.pdf
https://www.unicef.org/media/60806/file/SOWC-2019.pdf
https://www.mcsprogram.org/wp-content/uploads/2017/03/Adolescent%20Age%20and%20Lifestage%20Toolkit%20and%20Counseling%20Cards%202_3_2017.pdf
https://www.mcsprogram.org/wp-content/uploads/2017/03/Adolescent%20Age%20and%20Lifestage%20Toolkit%20and%20Counseling%20Cards%202_3_2017.pdf
https://www.mcsprogram.org/wp-content/uploads/2017/03/Adolescent%20Age%20and%20Lifestage%20Toolkit%20and%20Counseling%20Cards%202_3_2017.pdf
https://www.mcsprogram.org/wp-content/uploads/2017/03/Adolescent%20Age%20and%20Lifestage%20Toolkit%20and%20Counseling%20Cards%202_3_2017.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/9789241549790
https://www.who.int/publications/i/item/9789241549790


ملزيد من القراءة
World Health Organization & UNHCR. 
(2015) mhGAP Humanitarian Intervention 
Guide (mhGAP-HIG): clinical management 
of mental, neurological, and substance use 
conditions in humanitarian emergencies. World 
HealthOrganization.  
https://apps.who.int/iris/handle/10665/162960
 
World Health Organization. (2015). Thinking 
healthy: a manual for psychosocial management 
of perinatal depression, WHO generic field-trial 
version 1.0, 2015 (No. WHO/MSD/MER/15.1). World 
Health Organization.
 
World Health Organization. (2017). Improving 
access to and appropriate use of medicines for 
mental disorders.
 
World Health Organization. (2018). Delivering 
Quality Health Services: A Global Imperative. 
OECD Publishing.
 
World Health Organization. (2020). Clinical 
management of rape and intimate partner 
violence survivors: developing protocols for use 
in humanitarian settings.
 
World Health Organization. (2019). WHO 
Guidelines for the health sector response to 
child maltreatment. Technical Report. Geneva: 
WHO. Accessed March 28, 2020:  
https://www.who.int/violence_injury_prevention/
publications/violence/Technical-Report-WHO-
Guidelines-for-the-health-sector-response-to-child-
maltreatment-2.pdf
 
WRC & UNICEF. (2018, February). Disability 
inclusion n Child Protection and Gender-
Based Violence Programs (Disability Inclusion 
in Psychosocial Support Programs in Lebanon: 
Guidance for Psychosocial Support Facilitators).  
https://www.womensrefugeecommission.org/
wp-content/uploads/2020/04/PSS-Guidance-on-
Disability-Inclusion.pdf

40

https://apps.who.int/iris/handle/10665/162960
https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/Technical-Report-WHO-Guidelines-for-the-health-sector-response-to-child-maltreatment-2.pdf
https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/Technical-Report-WHO-Guidelines-for-the-health-sector-response-to-child-maltreatment-2.pdf
https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/Technical-Report-WHO-Guidelines-for-the-health-sector-response-to-child-maltreatment-2.pdf
https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/Technical-Report-WHO-Guidelines-for-the-health-sector-response-to-child-maltreatment-2.pdf
https://www.who. int/publications-detail/who guidelines-for-the-health-sector-response-to-child-maltreatment. 
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/04/PSS-Guidance-on-Disability-Inclusion.pdf
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/04/PSS-Guidance-on-Disability-Inclusion.pdf
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/04/PSS-Guidance-on-Disability-Inclusion.pdf


)MA( اإلجراءات املتعلقة باأللغام

© UNICEF/UN0535821/Dejongh

يز نتائج  العمل مع القطاعات األخرى لتعز
 عنارص الصحة النفسية والدعم النفيس

االجتماعي لحماية الطفل

دليل تمهيدي ملماريس حماية الطفل



من  املتفجرة  الذخائر  ضحايا  إلدراج  املنطقي  األساس  إن 
يادة القدرة الشخصية  األطفال يف دورة الربنامج اإلنساين هو ز
لألطفال الناجني من خالل إعادة التأهيل، فضاًل عن الصحة 
من  لكل   )MHPSS( االجتماعي  النفيس  والدعم  العقلية 

األطفال الناجني ومقدمي الرعاية لهم.75

 املجموعة العاملية للحماية )2020(. التخفيف من تأثري الذخائر 
التعاوين،  اإلنساين  العمل  خالل  من  األطفال  على  املتفجرة 

صفحة 8

75 املجموعة العاملية للحماية. )2020(. التخفيف من تأثري الذخائر املتفجرة 

على األطفال من خالل العمل اإلنساين التعاوين. 

© UNICEF/UNI286347/Abdoullah

)MA( اإلجراءات املتعلقة باأللغام

السليب  التأثري  من  الحد  إىل  باأللغام  املتعلقة  اإلجراءات  تهدف 
واألفراد.  املجتمعات  على   )ERW( الحرب  مخلفات  من  للمتفجرات 
النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  عنارص  دمج  يؤدي  أن  يمكن 
االجتماعي يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام إىل تحسني رفاهية األطفال 

بشكل كبري وتعزيز االستجابة اإلنسانية العامة لحمايتهم.74

74 اليونيسف )2014، ترشين الثاين/ نوفمرب(.  مساعدة ضحايا األلغام األرضية 

واملتفجرات من مخلفات الحرب: إرشادات حول مساعدة الضحايا اليت تركز على 
 https://www.unicef.org/media/73581/file/Assistance-to- .األطفال

Victims-Landmines-2014.pdf.pdf
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https://www.unicef.org/media/73581/file/Assistance-to-Victims-Landmines-2014.pdf.pdf
https://www.unicef.org/media/73581/file/Assistance-to-Victims-Landmines-2014.pdf.pdf


كد من وجود ألغام فيها، بناًء على أدلة مبارشة على وجود متفجرات •• املناطق املوبوءة باأللغام: هي منطقة تم التأ
من مخلفات الحرب.76 

التوعية بمخاطر الذخائر املتفجرة )EORE(: يشار إليها سابقاً باسم التوعية بمخاطر األلغام )MRE(. تشمل التوعية ••
بمخاطر الذخائر املتفجرة األنشطة اليت تهدف إىل تقليل مخاطر اإلصابة من األلغام واملتفجرات من مخلفات الحرب 
يز التغيري السلويك عرب توفري املعلومات والتعليم والتدريب واالتصال املجتمعي لإلجراءات  يادة الوعي وتعز من خالل ز

املتعلقة باأللغام.77

املتفجرات من مخلفات الحرب )ERW(: كانت ُتعرف سابقاً باسم الذخائر غري املنفجرة )UXO(، وتشمل املتفجرات ••
من مخلفات الحرب القذائف غري املنفجرة والقنابل اليدوية والقنابل وما إىل ذلك، اليت ُتركت بعد نزاع.78 

قدر •• مستقلني  يكونوا  أن  على  الحرب  مخلفات  من  املتفجرات  ضحايا  تساعد  اليت  التدخالت  هي  التأهيل:  إعادة 
اإلمكان يف أنشطتهم اليومية واليت تقلل من أي صعوبات بدنية أو نفسية أو عاطفية يعانون منها.79

الناجي: هو شخص نجا من األذى أو اإلصابة اليت سببها لغم أو مخلفات الحرب من املتفجرات.80••

أو •• بذويهم  املصحوبني  غري  واملراهقون  األطفال  ُهم   :)UASC( ذويهم  عن  واملنفصلني  املصحوبني  غري  األطفال 
املنفصلني عن والديهم أو األقارب اآلخرين.81

دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام )UNMAS(: إحدى خدمات األمم املتحدة اليت تركز على تنسيق ••
األنشطة للحد من التهديد الذي تشكله األلغام واملتفجرات من مخلفات الحرب واألجهزة املتفجرة املرتجلة.

مساعدة الضحايا )VA(: أحد الركائز األساسية لإلجراءات املتعلقة باأللغام )رسالة أساسية حول مساعدة الضحايا ••
من األعمال املتعلقة باأللغام(

76 مراجعة اإلجراءات املتعلقة باأللغام. )بدون تاريخ(. منطقة موبوءة باأللغام. يف تعريفات اإلجراءات املتعلقة باأللغام. تم اقتباسه يف 18 آب/ أغسطس 

/ https://www.mineactionreview.org/definitions/mined-area2021، من
77 املعايري الدولية لإلجراءات املتعلقة باأللغام )IMAS(. )2005، ترشين الثاين/ نوفمرب(. مقدمة للتوعية بمخاطر األلغام )الدليل رقم 1 ألفضل 

 املمارسات للتوعية بمخاطر األلغام من املعايري الدولية لإلجراءات املتعلقة باأللغام (.
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/245945BFC44998758525714D0064D385-imas-gen- 

nov05.pdf
78 دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام )UNMAS(. )2016، شباط/ فرباير(. دليل السالمة من األلغام األرضية واملتفجرات من مخلفات 

الحرب والعبوات الناسفة بدائية الصنع.
 79 منظمة الصحة العاملية. )بدون تاريخ(. إعادة التأهيل. يف صحيفة الحقائق. تم اقتباسه يف 27 آب/ أغسطس 2021، من

. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/rehabilitation 
 80 هيئة األمم املتحدة. )2016(. سياسة األمم املتحدة بشأن مساعدة الضحايا يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام. 

https://www.mineaction.org/sites/default/files/publications/UN%20Policy%20on%20Victim%20Assistance%20
 in%20Mine%20Action%202016%20update.pdf

81 أبارد، س.، وبرينبام، ل. )2017(. دليل ميداين بشأن األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم. الفريق العامل املشرتك بني الوكاالت املعين 

باألطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم، صفحة 8.

(M
A

م (
غا

ألل
 با

قة
عل

ملت
ت ا

ءا
جرا

اإل
ع 

طا
 ق

يف
ة 

دم
خ

ست
 امل

م
هي

فا
وامل

ت 
ما

كل
ال

43

https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/Mine-Action_Key-Messages-on-Victim-Assistance.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/Mine-Action_Key-Messages-on-Victim-Assistance.pdf
https://www.mineactionreview.org/definitions/mined-area/
https://www.mineactionreview.org/definitions/mined-area/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/245945BFC44998758525714D0064D385-imas-gen-nov05.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/245945BFC44998758525714D0064D385-imas-gen-nov05.pdf
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/rehabilitation
https://www.mineaction.org/sites/default/files/publications/UN%20Policy%20on%20Victim%20Assistance%20in%20Mine%20Action%202016%20update.pdf
https://www.mineaction.org/sites/default/files/publications/UN%20Policy%20on%20Victim%20Assistance%20in%20Mine%20Action%202016%20update.pdf


يمكنك مساعدة الجهات الفاعلة يف مجال اإلجراءات املتعلقة باأللغام على تطوير نهجاً شاماًل ملساعدة . 	
الضحايا وإدارة الحالة.

ملاذا؟ يؤكد املعيار 7 من املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين )CPMS( )األخطار واإلصابات( على أهمية إدارة 
تركز على الطفل. عندما يواجه الطفل مخاطر متعددة يف وقت  املناسبة عندما يتعلق األمر بمساعدة الضحايا اليت  الحالة 
نهجاً  لذلك، يجب تصميم  قوته.  ونقاط  الطفل  نقاط ضعف  وتحديد  الوضع بشكل شامل  تحليل  الرضوري  واحد، فمن 

منسقاً إلدارة الحالة وفقاً الحتياجات الطفل وتقديم مجموعة شاملة من الخدمات.82
كيف؟

إرشادات يمكنك إحالة الجهات الفاعلة يف مجال اإلجراءات املتعلقة باأللغام إليها:
 إرشادات حول مساعدة الضحايا اليت تركز على األطفال، الصفحات 60-70 )تركز مساعدة الضحايا اليت تركز ••

على األطفال على الدعم النفيس والدعم النفيس االجتماعي(
باأللغام  املتعلقة  اإلجراءات  الفاعلة يف مجال  والجهات  الطفل  أن حماية  كدوا من  وتأ اإلحالة  على مسارات  معاً  اعملوا   è

يفهمون خدمات بعضهم البعض.

يمكنك تقديم الدعم إلنشاء أنشطة تركز على الدعم النفيس االجتماعي يف مجال التوعية بمخاطر الذخائر . 	
املتفجرة.

ملاذا؟ يناقش املعيار 10 من املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين )CPMS( )الصحة العقلية والضيق النفيس 
النفيس  الدعم  إىل  الوصول  إمكانية  ضمان  عن  فضاًل  الطفل،  حماية  يف  النفيس  الضيق  على  الرتكزي  أهمية  االجتماعي( 

االجتماعي لألطفال الذين عانوا من أعراض قبل األزمة اإلنسانية ونتيجة لها.83 
كيف؟

إرشادات يمكنك إحالة الجهات الفاعلة يف مجال اإلجراءات املتعلقة باأللغام إليها:
أساسيات الدعم النفيس االجتماعي يف التعليم - دليل تدرييب للمعلمني وأصحاب املصلحة اآلخرين••
الدعم النفيس االجتماعي لألطفال واملراهقني يف حاالت الطوارئ مجموعة األدوات، الصفحات 28-43 )إرشادات ••

حول اللعب كأداة يف الدعم النفيس االجتماعي مع الرتكزي على األطفال واملراهقني(

يب زمالئك يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام على تحديد األطفال الذين قد يحتاجون إىل إدارة . 	 يمكنك عرض تدر
حالة حماية الطفل وخدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتماعي.

ملاذا؟ يؤكد جزء كبري من املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين )CPMS( على مسؤولية الجهات الفاعلة يف مجال 
حماية الطفل يف منع األشكال املختلفة من اإلساءة واالستجابة لها. انظر املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين 

)CPMS(، الركزية 2 )املعايري املتعلقة بمخاطر حماية الطفل(.84
كيف؟ 

إرشادات يمكنك إحالة الجهات الفاعلة يف مجال تنسيق وإدارة املخيمات إليها: 
1. دليل الجيب الخاص بالعنف القائم على النوع االجتماعي لغري املتخصصني يف العنف القائم على النوع االجتماعي بشأن 

دعم األطفال واملراهقني

82 تحالف حماية الطفل يف العمل اإلنساين )2019(. املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين، طبعة 2019، الصفحات 114-109.

83 تحالف حماية الطفل يف العمل اإلنساين )2019(. املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين، طبعة 2019، الصفحات 52-47.

84 تحالف حماية الطفل يف العمل اإلنساين )2019(. املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين، طبعة 2019، الصفحات 153-105.
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https://www.unicef.org/media/73581/file/Assistance-to-Victims-Landmines-2014.pdf.pdf
https://teachertaskforce.org/sites/default/files/2020-04/Basic%20PSS%20in%20education%20-%20A%20training%20manual%20for%20teachers%20and%20other%20stakeholders.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/CFS-manual-A4-3-jan2016-final.pdf/
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2019/05/GBV_UserGuide_021718-Low.pdf


يمكنك مساعدة الجهات الفاعلة يف مجال اإلجراءات املتعلقة باأللغام يف إنشاء مواد إعالمية مناسبة . 	
 لألطفال واألعمار 

)الطبقة 1 من هرم معايري تدخالت الصحة العقلية والدعم النفيس االجتماعي اليت تقدمها اللجنة الدائمة 
املشرتكة بني الوكاالت(.

ملاذا؟ يؤكد املبدأ 8 من املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين )CPMS( )سوء املعاملة الجسدية والنفسية( على 
أن األطفال يجب أن يكونوا على دراية بحقوقهم وأن يتم دعمهم ليصبحوا مواطنني مطّلعني ومشاركني.85 

كيف؟ 
إرشادات لك:

حاالت •• يف  لألطفال  وثيقة  وضع  )مراحل   18-4 الصفحات  الطوارئ،  عمليات  خطة  يف  األطفال  إلدماج  دليل 
الطوارئ(

التقييم الرسيع األّويل متعدد املجموعات/ القطاعات )MIRA( ملنظمة انقذوا األطفال: االستماع إىل األطفال يف ••
حاالت الطوارئ 

أدوات لدعم املمارسات الصديقة للطفل: آليات تقديم الشكاوى املالئمة لألطفال، الصفحات 13-18 )العنارص ••
العملية آللية تقديم الشكاوى املالئمة لألطفال(

 يمكنك تقديم الدعم يف تطوير الخدمات املناسبة لألطفال ذوي اإلعاقة ضحايا املتفجرات من مخلفات . 	
الحرب.

ملاذا؟ يؤكد املعيار 15 من املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين )CPMS( )األنشطة الجماعية لرفاهية الطفل( 
على أهمية املنارصة ألجل الوصول إىل الخدمات املصممة خصيصاً الحتياجات وتفضيالت األطفال واملراهقني ذوي اإلعاقة.86

كيف؟
إرشادات يمكنك إحالة الجهات الفاعلة يف مجال الصحة إليها:

حاالت •• يف  االجتماعي  النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  بشأن  الوكاالت  بني  املشرتكة  الدائمة  اللجنة  إرشادات 
الطوارئ، الصفحات 132-134 )حماية ورعاية األشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية حادة وغريها من 

اإلعاقات النفسية والعصبية الذين يعيشون يف مؤسسات الرعاية(
الصفحات•• اإلعاقة،  دمج  حول  اليونسيف  من  االجتماعي  النفيس  والدعم  بالالجئات  املعنية  اللجنة   إرشادات 

 28-40 )استخدام األدوات مع األطفال الذين يعانون من أنواع مختلفة من اإلعاقات( 

85 تحالف حماية الطفل يف العمل اإلنساين )2019(. املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين، طبعة 2019، صفحة 194.

86 تحالف حماية الطفل يف العمل اإلنساين، املعايري الدنيا لحماية الطفل يف العمل اإلنساين، طبعة 2019، صفحة 175.
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https://cha.com/wp-content/uploads/2019/02/Children-in-Disasters-Planning-Guide.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/childrens-mira-listening-children-during-emergencies
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/childrens-mira-listening-children-during-emergencies
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/childrens-mira-listening-children-during-emergencies
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/childrens-mira-listening-children-during-emergencies
https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/2019-02/NHRI_ComplaintMechanisms.pdf
https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/2019-02/NHRI_ComplaintMechanisms.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_arabic.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_arabic.pdf
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/04/PSS-Guidance-on-Disability-Inclusion.pdf


ملزيد من القراءة
Global Protection Cluster, MA AoR. (2019, June). 
KEY MESSAGES ON VICTIM ASSISTANCE.  
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/
uploads/Mine-Action_Key-Messages-on-Victim-
Assistance.pdf

Global Protection Cluster. (2020). Mitigating 
the Impact of Explosive Ordnance on Children 
through Collaborative Humanitarian Action.  
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/
uploads/Mitigating_EO_Children_16Sept.pdf
 
Government of Sierra Leone Ministry of 
Education, Science and Technology (MEST). 
(2015, March). Essential psychosocial support 
(PSS) in education: A training manual for 
teachers and other stakeholders.  
https://teachertaskforce.org/sites/default/
files/2020-04/Basic%20PSS%20in%20
education%20-%20A%20training%20manual%20
for%20teachers%20and%20other%20stakeholders.
pdf
 
IMAS. (2005, November). AN INTRODUCTION 
TO MINE RISK EDUCATION (IMAS Mine Risk 
Education Best Practice Guidebook 1).  
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resourc
es/245945BFC44998758525714D0064D385-imas-
gen-nov05.pdf
 
Inter-Agency Standing Committee (IASC) 
(2007). IASC Guidelines on Mental Health and 
Psychosocial Support in Emergency Settings. 
Geneva: IASC.
 
Save the Children. (2007, September). A Guide 
for the Inclusion of Children in Emergency 
Operations Plans.
 
UNICEF. (2014, November). Assistance to Victims 
of Landmines and Explosive Remnants of War: 
Guidance on Child-focused Victim Assistance.  
https://www.unicef.org/media/73581/file/
Assistance-to-Victims-Landmines-2014.pdf
 

UNICEF. (2018). Community-Based Mental 
Health and Psychosocial Support in 
Humanitarian Settings: Three-tiered support for 
children and families.  
https://resourcecentre.savethechildren.net/
node/10544/pdf/unicef-cb-mhpss-guidelines1.pdf
 
United Nations. (2016). The United Nations 
Policy on Victim Assistance in Mine Action.  
https://www.mineaction.org/sites/default/files/
publications/UN%20Policy%20on%20Victim%20
Assistance%20in%20Mine%20Action%202016%20
update.pdf
 
Uppard, S., & Birnbaum, L. (2017). Field 
Handbook on Unaccompanied and Separated 
Children. Inter-agency Working Group on  
Unaccompanied and Separated Children, 
1-285.
 
WHO. (2020, October 26). Rehabilitation.  
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/
rehabilitation
 
WRC & UNICEF. (2018, February). DISABILITY 
INCLUSION IN CHILD PROTECTION AGENDER-
BASEDSED VIOLENCE PROGRAMS (Disability 
Inclusion in Psychosocial Support Programs in 
Lebanon: Guidance for Psychosocial Support 
Facilitators).  
https://www.womensrefugeecommission.org/
wp-content/uploads/2020/04/PSS-Guidance-on-
Disability-Inclusion.pdf
 
UNICEF. (2017, September). INCLUSIVE 
EDUCATION, Including children with disabilities 
in quality learning: what needs to be done?  
https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/
files/IE_summary_accessible_220917_brief.pdf
 
UNICEF. (2019a). Tools to support child-
friendly practices: Child-Friendly Complaint 
Mechanisms.

46

https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/Mine-Action_Key-Messages-on-Victim-Assistance.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/Mine-Action_Key-Messages-on-Victim-Assistance.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/Mine-Action_Key-Messages-on-Victim-Assistance.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/Mitigating_EO_Children_16Sept.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/Mitigating_EO_Children_16Sept.pdf
https://teachertaskforce.org/sites/default/files/2020-04/Basic%20PSS%20in%20education%20-%20A%20training%20manual%20for%20teachers%20and%20other%20stakeholders.pdf
https://teachertaskforce.org/sites/default/files/2020-04/Basic%20PSS%20in%20education%20-%20A%20training%20manual%20for%20teachers%20and%20other%20stakeholders.pdf
https://teachertaskforce.org/sites/default/files/2020-04/Basic%20PSS%20in%20education%20-%20A%20training%20manual%20for%20teachers%20and%20other%20stakeholders.pdf
https://teachertaskforce.org/sites/default/files/2020-04/Basic%20PSS%20in%20education%20-%20A%20training%20manual%20for%20teachers%20and%20other%20stakeholders.pdf
https://teachertaskforce.org/sites/default/files/2020-04/Basic%20PSS%20in%20education%20-%20A%20training%20manual%20for%20teachers%20and%20other%20stakeholders.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/245945BFC44998758525714D0064D385-imas-gen-nov05.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/245945BFC44998758525714D0064D385-imas-gen-nov05.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/245945BFC44998758525714D0064D385-imas-gen-nov05.pdf
https://www.unicef.org/media/73581/file/Assistance-to-Victims-Landmines-2014.pdf.pdf
https://www.unicef.org/media/73581/file/Assistance-to-Victims-Landmines-2014.pdf.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10544/pdf/unicef-cb-mhpss-guidelines1.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10544/pdf/unicef-cb-mhpss-guidelines1.pdf
https://www.mineaction.org/sites/default/files/publications/UN%20Policy%20on%20Victim%20Assistance%20in%20Mine%20Action%202016%20update.pdf
https://www.mineaction.org/sites/default/files/publications/UN%20Policy%20on%20Victim%20Assistance%20in%20Mine%20Action%202016%20update.pdf
https://www.mineaction.org/sites/default/files/publications/UN%20Policy%20on%20Victim%20Assistance%20in%20Mine%20Action%202016%20update.pdf
https://www.mineaction.org/sites/default/files/publications/UN%20Policy%20on%20Victim%20Assistance%20in%20Mine%20Action%202016%20update.pdf
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/rehabilitation
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/rehabilitation
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/04/PSS-Guidance-on-Disability-Inclusion.pdf
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/04/PSS-Guidance-on-Disability-Inclusion.pdf
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/04/PSS-Guidance-on-Disability-Inclusion.pdf
https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/IE_summary_accessible_220917_brief.pdf
https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/IE_summary_accessible_220917_brief.pdf
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التغذية

يز نتائج  العمل مع القطاعات األخرى لتعز
 عنارص الصحة النفسية والدعم النفيس

االجتماعي لحماية الطفل

دليل تمهيدي ملماريس حماية الطفل



التغذية
لجميع  األطفال  تعرض  من  اإلنسانية  الطوارئ  حاالت  تزيد  ما  غالباً 
أشكال نقص التغذية. األطفال هم األكرث ضعفاً يف األلف يوم األوىل 
من حياتهم؛ ومع ذلك، فإن األطفال األكرب سناً واملراهقني معرضون 
التغذية.  سوء  عن  ناجمة  ونفسية  جسدية  بأمراض  اإلصابة  لخطر 
األطفال  بصحة  املساس  عدم  التغذوية  التدخالت  تضمن  أن  يمكن 

واملراهقني وأرسهم.87

87 منظمة )VIVA Together for Children(. )2019، 18 كانون الثاين/ يناير(. 

برامج التغذية: إدماج حماية الطفل. األطفال يف حاالت الطوارئ.
https://childreninemergencies.org/2019/01/18/nutrition-main-

/streaming

إن تحسني قدرة األرسة على رعاية وتلبية احتياجات األطفال 
نمواً  ويضمن  العالج،  فعالية  يادة  ز يف  يسهم  كاٍف  بشكل 
جسدياً وعاطفياً لألطفال ويقلل من تأخر النمو الكامن بسبب 

سوء التغذية.88

شبكة مكافحة الجوع )ACF(-الدولية )2013(. دليل لدمج 
التغذية،  برامج  يف  النفسية  والصحة  الطفل  رعاية  ممارسات 

صفحة 3

88  شبكة مكافحة الجوع )ACF(-الدولية. )2013، كانون األول/ 

ديسمرب(. دليل لدمج ممارسات رعاية الطفل والصحة العقلية يف برامج 
التغذية.
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اإلجهاد الحاد: هو استجابة انفعالية ألحداث مروعة مثل الرصاع أو االعتداء الجنيس أو الكوارث الطبيعية. الصدمة، ••
واإلنكار، واسرتجاع ذكريات املايض، والعواطف غري املتوقعة، والصداع والغثيان هي بعض ردود الفعل الشائعة طويلة 

املدى. ال يؤدي كل تعرض لحدث مرهق إىل حدوث اإلجهاد الحاد.89

اآلمن •• التعلق  رابطة  تمكّن  متينة.  عاطفية وجسدية  الرعاية عالقة  الطفل ومقدم  يشكل  عندما  التعلّق:  االرتباط/ 
الطفل من الشعور باألمان والهدوء والوصول إىل املعامل التنموية املثلى للجهاز العصيب. الرضاعة الطبيعية هي شكل 

حيوي من أشكال االرتباط.90

لدعم •• شاماًل  نهجاً  توفري  أجل  للتدخل من  نموذج  الطوارئ، هي  للرضيع )BFS(: يف حاالت  الصديقة  املساحات 
 )ACF( النساء الحوامل أو املرضعات وأطفالهن. يرحى الرجوع إىل الصفحات 58-67 من دليل شبكة مكافحة الجوع

ملعرفة املزيد حول تنفيذ املساحات الصديقة للرضيع.

الذين •• لألشخاص  التأهيل  إعادة  أو  اإلرشاف  أو  الرعاية  نوع من  أي  هي  املجتمع:  القائمة على  النفسية  الصحة 
يعانون من حالة صحية نفسية يتم تقديمها خارج املستشفى من قبل العاملني الصحيني واالجتماعيني يف املجتمع.91

اضطرابات الطعام: أي حالة يحددها اضطراب مريض يف املواقف والسلوكيات املتعلقة بالغذاء.92 يرجى الرجوع إىل ••
الصفحة 88 من دليل شبكة مكافحة الجوع )ACF( للحصول على معلومات إضافية.

يعترب •• النمو والنماء الصحي.  يز  الطفل وتعز بقاء  رئييس لتحسني  الرضع واألطفال الصغار )IYCF(: مجال  تغذية 
العامني األولني من حياة الطفل حاسمني، حيث أن التغذية املثلى خالل هذه الفرتة تقلل معدالت اإلصابة باألمراض 

والوفيات، وتقلل من مخاطر اإلصابة باألمراض املزمنة وتعزز نماًء أفضل بشكل عام.93

مرشوع إدارة سوء التغذية الحاد عند الرضع )MAMI(: مرشوع يركز على عالج الرضع الذين تقل أعمارهم عن 6 ••
أشهر يف سياقات الطوارئ، وتحديداً اإلشارة إىل برامج التغذية املحسنة )تقرير ملخص(.94

mhGAP: دليل تدخالت برنامج رأب الفجوة يف الصحة النفسية )mhGAP( هو دليل نموذجي تم تطويره لالستخدام ••
من قبل مقدمي الرعاية الصحية لغرض تحسني جودة الصحة النفسية والدعم النفيس االجتماعي. نسخة كاملة 

مرتجمة إىل لغات مختلفة ودليل تدرييب ونسخة عرب اإلنرتنت متوفر هنا.95

mhGAP-HIG: تكييف تدخالت برنامج رأب الفجوة يف الصحة النفسية )mhGAP( لحاالت الطوارئ اإلنسانية. نظراً ••
ألن الزناعات املسلحة وكذلك الكوارث الطبيعية والصناعية تؤدي إىل مجموعة واسعة من حاالت الطوارئ الحادة 

واملزمنة، يحتوي هذا الدليل على معلومات خاصة بهذه السياقات. تتوفر نسخة إلكرتونية على اإلنرتنت هنا.96

89 الجمعية األمريكية لعلم النفس. )بدون تاريخ(. اضطراب اإلجهاد الحاد. يف قاموس علم النفس من الجمعية األمريكية لعلم النفس. تم اقتباسه 

https://dictionary.apa.org/acute-stress-disorder يف 81 آب/ أغسطس 2021، من
90 الجمعية األمريكية لعلم النفس. )بدون تاريخ(. االرتباط. يف قاموس علم النفس من الجمعية األمريكية لعلم النفس. تم اقتباسه يف 18 آب/ 

 https://dictionary.apa.org/attachment. أغسطس 2021، من
91 سنيدر، ل.، وحجازي، ز. )2020(. إرشادات التشغيل الخاصة بالصحة النفسية والدعم النفيس االجتماعي القائم على املجتمع املحلي من 

اليونيسف. يف الصحة العقلية لألطفال واملراهقني وعائالت الالجئني )الصفحات 101-119(. سربينغر، شام.
92 الجمعية األمريكية لعلم النفس. )بدون تاريخ(. اضطرابات الطعام. يف قاموس علم النفس من الجمعية األمريكية لعلم النفس. تم اقتباسه يف 18 

 https://dictionary.apa.org/eating-disorder. آب/ أغسطس 2021، من
93منظمة الصحة العاملية. )2013(. مبدأ توجيهي: تحديثات حول إدارة سوء التغذية الحاد الوخيم عند الرضع واألطفال. جنيف: منظمة الصحة 

العاملية.
كتوبر(.  94مرشوع إدارة سوء التغذية الحاد عند الرضع )MAMI(. )2009، ترشين األول/ أ

http://files.ennonline.net/attachments/942/mami-project-summary-report-final-041209.pdf 
 95 منظمة الصحة العاملية. )2019، 24 حزيران/ يونيو(. دليل تدخالت برنامج رأب الفجوة يف الصحة النفسية )mhGAP( - اإلصدار 2.0. 

https://www.who.int/publications/i/item/9789241549790
 96منظمة الصحة العاملية ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني )2015(. 

دليل التدخل اإلنساين لربنامج رأب الفجوة يف الصحة النفسية )mhGAP-HIG(: اإلدارة الرسيرية للحاالت النفسية والعصبية وتعاطي املخدرات يف 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/162960 .حاالت الطوارئ اإلنسانية. منظمة الصحة العاملية
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https://www.actionagainsthunger.org/sites/default/files/publications/ACF_Baby_Friendly_Spaces_Dec_2014.pdf
https://www.actionagainsthunger.org/sites/default/files/publications/ACF_Baby_Friendly_Spaces_Dec_2014.pdf
https://www.actioncontrelafaim.org/wp-content/uploads/2018/01/exe4_manuel_integration_-_eng.pdf
https://www.actioncontrelafaim.org/wp-content/uploads/2018/01/exe4_manuel_integration_-_eng.pdf
https://www.ennonline.net/attachments/942/mami-project-summary-report-final-041209.pdf
https://applications.emro.who.int/docs/EMROPUB_2019_2606_AR.pdf?ua=1
https://dictionary.apa.org/acute-stress-disorder
https://dictionary.apa.org/attachment
https://dictionary.apa.org/eating-disorder
http://files.ennonline.net/attachments/942/mami-project-summary-report-final-041209.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/9789241549790
https://apps.who.int/iris/handle/10665/162960


كز الربامج العالجية للمرىض الخارجيني )OTP(: برامج تغذية املرىض الخارجيني ذات النهج املجتمعي، حيث يتم •• مرا
قبول املرىض يف الربنامج من املزنل ويحرضون فقط إىل مراكز الربامج العالجية للمرىض الخارجيني ملراقبة تقدم عالجهم. 

97.)ACF( يرجى الرجوع إىل الصفحة 10 من دليل شبكة مكافحة الجوع

الرفاهية •• اليومية على  الحياة  السلبية لضغوط وتوترات  اآلثار  الوالدة: مصطلح يستخدم لوصف  كتئاب ما حول  ا
العاطفية للوالدين يف وقت قريب من الحمل والوالدة، مما يجعل التعامل مع العديد من مهام رعاية الطفل أمراً 

صعباً بشكل خاص. يرجى الرجوع إىل الصفحتني 11–12 من دليل التفكري الصحي ملنظمة الصحة العاملية.98

التقزّم: عندما يكون طول الطفل منخفضاً بالنسبة لسنه، وهو يحدث عادًة بسبب سوء التغذية.99••

كز التغذية العالجية )TFC(: يقصد بها تكييف وحدات املرىض الداخليني خصيصاً لرعاية األطفال الذين يعانون •• مرا
من سوء التغذية الحاد الوخيم. يتلقى األطفال العالج الكامل ملكافحة سوء التغذية، واللقاحات األساسية، والرعاية 
الطبية وخدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتماعي املتكاملة. يرجى الرجوع إىل الصفحة 9 من دليل شبكة 

100.)ACF( مكافحة الجوع

الهزال: عندما ينخفض وزن الطفل بالنسبة لطوله، عادة بسبب سوء التغذية.101••

واالحتياجات •• الغذايئ  املدخول  بني  التوازن  يف  كبري  اختالل  بسبب  يحدث   :)SAM( الوخيم  الحاد  التغذية  سوء 
كفاية  الالزمة، إىل جانب عدم  الفيتامينات واملعادن  املعلومات عن  الفردية. عادة ما يحدث بسبب نقص  الجسدية 
محيط  أو   )WHZ < −3( الطول  مقابل  الوزن  أنه  على  ُيعرّف  حدود(،  بال  أطباء  منظمة  )انظر  ية  الحرار السعرات 

منتصف العضد )MUAC( يقل عن >115 ملم، أو وجود وذمة تأليب ثنائية، أو كليهما.102

بأنها درجة z للوزن مقابل الطول )WHZ( بني −2 و-3، أو محيط •• ُتعرَّف   :)MAM( التغذية الحاد املعتدل سوء 
منتصف العضد )MUAC( بني 115 ملم و>125 ملم.103

سوء التغذية الحاد الشامل )GAM(: هو وجود كل من سوء التغذية الحاد املعتدل )MAM( وسوء التغذية الحاد ••
الوخيم )SAM( يف السكان. تشري قيمة سوء التغذية الحاد الشامل )GAM( اليت تزيد عن 10 باملئة إىل حالة طارئة. 

تعترب معدالت االنتشار املرتفعة خارج القاعدة املوسمية سبباً خاصاً للقلق.104

97شبكة مكافحة الجوع )ACF(-الدولية )2013، كانون الثاين/ ديسمرب(. دليل لدمج ممارسات رعاية الطفل والصحة النفسية يف برامج التغذية، 

صفحة 01.
98منظمة الصحة العاملية )2015(. التفكري الصحي: الدليل الخاص بالعالج النفيس االجتماعي الكتئاب ما حول الوالدة، اإلصدار التجرييب العام ملنظمة 

الصحة العاملية 1.0، 2015 )رقم WHO/MSD/MER /15.1(. منظمة الصحة العاملية.
https://www.who.int/news/item/19-11-2015-stunt- .99 منظمة الصحة العاملية )2015 ب، 5 ترشين الثاين/ نوفمرب(. التقزّم باختصار

ing-in-a-nutshell
100شبكة مكافحة الجوع )ACF(-الدولية )2013، كانون الثاين/ ديسمرب(. دليل لدمج ممارسات رعاية الطفل والصحة النفسية يف برامج التغذية، 

الصفحة 9.
 https://www.who.int/health-topics/malnutrition#tab=tab_1.101 منظمة الصحة العاملية )بدون تاريخ(. سوء التغذية

102منظمة الصحة العاملية )2013(. مبدأ توجيهي: تحديثات حول إدارة سوء التغذية الحاد الوخيم عند الرضع واألطفال. جنيف: منظمة الصحة 

العاملية.
103 منظمة الصحة العاملية )2012(. »األطعمة التكميلية إلدارة سوء التغذية الحاد املعتدل عند الرضع واألطفال من عمر 6 إىل 59 شهراً«. مذكرة 

تقنية، منظمة الصحة العاملية، جنيف.
104 منظمة الصحة العاملية. )2000(. إدارة التغذية يف حاالت الطوارئ الكربى. جنيف: منظمة الصحة العاملية.
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https://www.actioncontrelafaim.org/wp-content/uploads/2018/01/exe4_manuel_integration_-_eng.pdf
https://www.actioncontrelafaim.org/wp-content/uploads/2018/01/exe4_manuel_integration_-_eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/152936/WHO-MSD-MER-15.1-ara.pdf?ua=1&ua=1
https://www.actioncontrelafaim.org/wp-content/uploads/2018/01/exe4_manuel_integration_-_eng.pdf
https://www.actioncontrelafaim.org/wp-content/uploads/2018/01/exe4_manuel_integration_-_eng.pdf
https://www.actioncontrelafaim.org/wp-content/uploads/2018/01/exe4_manuel_integration_-_eng.pdf
https://medicalguidelines.msf.org/viewport/CG/english/severe-acute-malnutrition-16689141.html


يمكنك الدعوة إىل إنشاء خدمات الصحة النفسية اليت بمكن الوصول إليها لألطفال والعائالت يف منطقة . 	
جغرافية معينة لضمان تقديم جميع الخدمات على جميع مستويات هرم الصحة النفسية والدعم النفيس 

االجتماعي التابع للجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت.
ملاذا؟ ينص املبدأ 6 من املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين )CPMS( )ضمان وصول الناس إىل املساعدة 
املحايدة وفقاً للحاجة وبدون تميزي( على أنه يجب على العاملني يف املجال اإلنساين مراقبة وصول األطفال واألرس إىل الخدمات 

وتحديد العقبات ومعالجتها.105 
كيف؟ 

إرشادات لك:
حاالت •• يف  االجتماعي  النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  بشأن  الوكاالت  بني  املشرتكة  الدائمة  اللجنة  إرشادات 

الطوارئ، الصفحات 116-120 )تضمني االعتبارات النفسية واالجتماعية يف تقديم الرعاية الصحية العامة(
القائمة املرجعية للجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت )IASC(، الصفحات 27-30 )قائمة مرجعية للصحة النفسية ••

والدعم النفيس االجتماعي يف مجال الخدمات الصحية(

 يمكنك استشارة الجهات الفاعلة يف مجال التغذية حول كيفية توعية مقدمي الرعاية بأهمية التواصل . 	
االنفعايل والتحفزي البدين.

ملاذا؟ ينص املعيار 16 من املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين )CPMS( )تعزيز األرسة وبيئات تقديم الرعاية( 
يز النمو الصحي لألطفال وحمايتهم من سوء املعاملة واآلثار السلبية  على أنه »يتم تعزيز األرسة وبيئات تقديم الرعاية لتعز

األخرى للشدائد«.106 
كيف؟

إرشادات يمكنك إحالة الجهات الفاعلة يف مجال التغذية إليها:
دليل شبكة مكافحة الجوع )ACF(، الصفحات 40-41 )الرعاية النفسية واالجتماعية(••

يمكنك اقرتاح طرق يمكن أن تقوم من خاللها الجهات الفاعلة يف مجال التغذية بتحسني قدرة العاملني يف . 	
مجال الرعاية الصحية األولية يف برامج التغذية لتوفري خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتماعي 

األساسية عالية الجودة لألطفال واملراهقني ومقدمي الرعاية.
ملاذا؟ يناقش املعيار 10 من املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين )CPMS( )الصحة العقلية والضيق النفيس 
االجتماعي( أهمية الرتكزي على الضيق النفيس يف حماية الطفل، فضاًل عن ضمان إمكانية الوصول إىل الخدمات املتخصصة 

لألطفال الذين عانوا من أعراض قبل األزمة اإلنسانية ونتيجة لها.107 
كيف؟

إرشادات يمكنك إحالة الجهات الفاعلة يف مجال التغذية إليها:
دليل تدخالت برنامج رأب الفجوة يف الصحة النفسية )mhGAP( يوفر معلومات عن إدارة حاالت الصحة العقلية، ••

بما يف ذلك املشكالت النمائية والسلوكية
تدريب اإلسعافات األولية النفسية )PFA( ملنظمة انقذوا األطفال ••
التفكري الصحي ملنظمة الصحة العاملية  الدليل الخاص بالعالج النفيس االجتماعي الكتئاب ما حول الوالدة••
املعالجة املطورة للمشكالت )PM+(: مساعدة نفسية فردية للبالغني الذين يعانون من الضيق النفيس••
دليل الخطة الدولية للرعاية الذاتية للعاملني يف مجال املساعدة اإلنسانية والتنمية••

105 تحالف حماية الطفل يف العمل اإلنساين )2019(. املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين، طبعة 2019، صفحة 44.

106 تحالف حماية الطفل يف العمل اإلنساين )2019(. املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين، طبعة 2019، صفحة 182.

107 تحالف حماية الطفل يف العمل اإلنساين )2019(. املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين، طبعة 2019، الصفحات 52-47.
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https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_arabic.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_arabic.pdf
https://www.who.int/mental_health/emergencies/IASC_guidelines.pdf
https://www.who.int/mental_health/emergencies/IASC_guidelines.pdf
https://www.actioncontrelafaim.org/en/publication/baby-friendly-spaces-holistic-approach-for-pregnant-lactating-women-and-their-very-young-children-in-emergency/
https://www.actioncontrelafaim.org/en/publication/baby-friendly-spaces-holistic-approach-for-pregnant-lactating-women-and-their-very-young-children-in-emergency/
http://applications.emro.who.int/docs/EMROPUB_2019_2606_AR.pdf?ua=1
http://applications.emro.who.int/docs/EMROPUB_2019_2606_AR.pdf?ua=1
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/pfa-1_day_program-arabic_0.pdf/
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/pfa-1_day_program-arabic_0.pdf/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/152936/WHO-MSD-MER-15.1-ara.pdf?ua=1&ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/206417/WHO-MSD-MER-16.2-ara.pdf?ua=1
https://reliefweb.int/report/world/problem-management-plus-pm-individual-psychological-help-adults-impaired-distress
https://reliefweb.int/report/world/problem-management-plus-pm-individual-psychological-help-adults-impaired-distress
https://plan-international.org/lebanon/?attachment_id=1655


يمكنك مساعدة العاملني يف مجال التغذية على دمج عنارص الصحة النفسية والدعم النفيس االجتماعي يف . 	
توفري الرعاية الصحية لألم.

ملاذا؟ املعيار 16 من املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين )CPMS(: أنظر أعاله.108
كيف؟

إرشادات لك:
دمج الدعم النفيس واالجتماعي يف برامج التغذية )دراسة حالة(••

يدة للمراهقني والتعاون مع . 	 يمكنك تشجيع الجهات الفاعلة يف مجال التغذية على النظر يف االحتياجات الفر
يز رفاههم الجسدي والنفيس. القطاعات األخرى لتعز

ملاذا؟ يؤكد املعيار 10 من املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين )CPMS( على أنه يجب توفري تدخالت حماية 
الطفل وتخصيصها الحتياجات األطفال من جميع األعمار ومراحل النمو، بما يف ذلك مرحلة املراهقة.109

كيف؟ 
إرشادات يمكنك إحالة الجهات الفاعلة يف مجال التغذية إليها:

دليل اليونيسف حول األطفال والغذاء والتغذية، الصفحات 84-89 )وصف االحتياجات الغذائية للمراهقني( ••

يمكنك استشارة الجهات الفاعلة يف مجال التغذية حول كيفية التعاون مع الخدمات املتخصصة ذات الصلة . 	
للمراهقني ومقدمي الرعاية الذين يعانون من اضطرابات نفسية حادة.

ملاذا؟ املعيار 10 من املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين )CPMS(: أنظر أعاله.110
كيف؟

إرشادات يمكنك إحالة الجهات الفاعلة يف مجال التغذية إليها:
 إرشادات تشغيلية بشأن الصحة النفسية والدعم النفيس االجتماعي املجتمعي يف األوضاع اإلنسانية، الصفحات••

37-40 )الطبقة 4 من معايري تدخالت الصحة العقلية والدعم النفيس االجتماعي اليت تقدمها اللجنة الدائمة 
املشرتكة بني الوكاالت: الرعاية املتخصصة(

حاالت •• يف  االجتماعي  النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  بشأن  الوكاالت  بني  املشرتكة  الدائمة  اللجنة  إرشادات 
الطوارئ، الصفحات 123-131 )توفري الوصول إىل الرعاية لألشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية شديدة(

يمكنك تقديم الدعم يف تطوير الخدمات املناسبة لحماية حدييث الوالدة واألطفال ذوي اإلعاقة الذين . 	
يعانون من التأخر يف النمو.

ملاذا؟ يؤكد املعيار 51 من املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين )CPMS( )األنشطة الجماعية لرفاهية الطفل( 
على أهمية املنارصة ألجل الوصول إىل الخدمات املصممة خصيصاً الحتياجات وتفضيالت األطفال واملراهقني ذوي اإلعاقة.111

كيف؟
إرشادات لك:

حاالت •• يف  االجتماعي  النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  بشأن  الوكاالت  بني  املشرتكة  الدائمة  اللجنة  إرشادات 
الطوارئ، الصفحات 132-134 )حماية ورعاية األشخاص ذوي اإلعاقة(

املبادئ التوجيهية املشرتكة بني الوكاالت إلدارة الحاالت وحماية الطفل ••
اإلعاقة، •• إدماج  حول  واليونيسف   )WRC( بالالجئات  املعنية  اللجنة  من  االجتماعي  النفيس  الدعم  إرشادات 

صفحيت 39-40 )دعم األطفال ذوي اإلعاقة املعرضني لخطر متوسط إىل مرتفع(

108 تحالف حماية الطفل يف العمل اإلنساين )2019(. املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين، طبعة 2019، صفحة 182.

109 تحالف حماية الطفل يف العمل اإلنساين )2019(. املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين، طبعة 2019، الصفحات 52-47.

110 تحالف حماية الطفل يف العمل اإلنساين )2019(. املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين، طبعة 2019، الصفحات 52-47.

111 تحالف حماية الطفل يف العمل اإلنساين )2019(. املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين، طبعة 2019، صفحة 175.
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https://www.interventionjournal.com/sites/default/files/Integrating_psychosocial_support_into_nutrition.13.pdf
https://www.unicef.org/media/62566/file/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%A9%20%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%202019.pdf
https://app.mhpss.net/wp-content/uploads/2018/08/unicef-field-test-version-cb-mhpss-operational-guidelines_arabic.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_arabic.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_arabic.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_arabic.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_arabic.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/inter-agency-guidelines-for-case-management-and-child-protection-cpwg-january-2014-arabic.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/pss_guidance_on_disability_inclusion_fin.pdf/
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/pss_guidance_on_disability_inclusion_fin.pdf/
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املياه والرصف الصحي والنظافة 
)WASH( الصحية

املياه والرصف  الطفل وبرنامج  الفاعلة يف حماية  الجهات  يجب على 
الصحي والنظافة الصحية )WASH( ضمان تنفيذ تدخالتها بطريقة 
الرعاية لهم. هذا صحيح بشكل خاص يف  تحمي األطفال ومقدمي 
يمكن  األمراض.  تفيش  على  تنطوي  اليت  اإلنسانية  الطوارئ  حاالت 
أن يؤدي دمج عنارص الصحة النفسية والدعم النفيس االجتماعي يف 
تحسني صحة  إىل  الصحية  والنظافة  الصحي  والرصف  املياه  برنامج 
حماية  نتائج  تحسني  إىل  يؤدي  مما  كبري،  بشكل  ورفاههم  األطفال 

الطفل.112

112 تحالف حماية الطفل يف العمل اإلنساين )2019(. املعايري الدنيا لحماية الطفل يف 
إطار العمل اإلنساين، طبعة 2019، صفحة 273.
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املعرضني للخطر  الفتيات والفتيان  يجب أن يحصل جميع 
الصحية  والنظافة  الصحي  والرصف  املياه  خدمات  على 
املناسبة اليت تقلل من مخاطر العنف الجسدي والجنيس. 
ونتيجة لذلك، يجب اتخاذ تدابري لضمان أن أنشطة ومرافق 
أن  ذلك  بما يف  الصحية،  والنظافة  الصحي  والرصف  املياه 
معلومات النظافة ذات الصلة متاحة، ويمكن الوصول إليها 
وتكييفها لألطفال، وأنها آمنة وغري تميزيية ومراعية للثقافة 
والنوع االجتماعي، وأن تدابري الوقاية مشمولة يف أي أنشطة 

تتعلق بتوفري املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية.113

 منظمة الرؤية العاملية)World Vision(  )2019(. املياه 
والرصف الصحي والنظافة الصحية وحماية الطفل، 

صفحة 9

113 منظمة الرؤية العاملية )World Vision( )2019، كانون األول/ 
ديسمرب(. املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية وحماية الطفل. 

https://reliefweb.int/report/world/wash-and-child-
protection

https://reliefweb.int/report/world/wash-and-child-protection
https://reliefweb.int/report/world/wash-and-child-protection


رئييس •• للرّضع )BabyWASH(: هو نهج له هدف  املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية  برنامج توفري 
يتمثل يف كرس حلقة التعرض الربازي الفموي وانتقال املرض لدى األطفال دون سن الثانية.114

يتم •• جيدة  لصحة  أساسية  مواد  على  تحتوي  عبوات  للطفل:  الصديقة  والكرامة  الصحية  النظافة  أطقم 
تسليمها لألطفال والعائالت.115

يف •• املجتمع  مشاركة  إن   :)WASH( الصحية  والنظافة  الصحي  والرصف  املياه  مجال  املجتمعية يف  املشاركة 
املياه والرصف الصحي والنظافة هي عملية مخططة وديناميكية لربط املجتمعات بأصحاب املصلحة اآلخرين يف 
االستجابة للطوارئ لزيادة سيطرة املجتمع على تأثري االستجابة. حيث تجمع العملية قدرات ووجهات نظر كل من 

املجتمعات واملستجيبني.116

النظافة •• سلوك  يف  تغيري  إحداث  على  يركز  نهجاً  تمثل   :)CLTS( املجتمع  بقيادة  الشاملة  الصحية  النظافة 
عملية  ذلك من خالل  تحقيق  يتم  املراحيض.  ببناء  القيام  مجرد  من  بداًل  املجتمع  الصحية من خالل مشاركة 
كمله بداًل من السلوكيات الفردية، واالعتماد على املنفعة الجماعية الناتجة  مشاركة اجتماعية تركز على املجتمع بأ

كرث تعاوناً.117 عن وقف التغوط يف العراء لتشجيع نهجاً أ

السلوك •• اليت تهدف إىل تحسني  النظافة الصحية: مصطلح عام يستخدم ملجموعة من االسرتاتيجيات  يز  تعز
املياه  بإمدادات  يتعلق  فيما  السلوك  الرتكزي بشكل خاص على  املرض، مع  انتشار  منع  وبالتايل  للناس  الصحي 

والرصف الصحي.118

الصحة والنظافة الصحية أثناء الطمث )MHH(: تشمل كاًل من إدارة صحة الطمث والعوامل املنهجية األوسع ••
اليت تربط الحيض بالصحة والرفاهية واملساواة بني الجنسني والتعليم واإلنصاف والتمكني والحقوق.119 

الطمث •• إلدارة  نظيفة  مواد  واملراهقات  النساء  “تستخدم   :)MHM( الطمث  أثناء  الصحية  النظافة  إدارة 
ياً طوال فرتة الحيض، واستخدام  المتصاص أو جمع الدم الذي يمكن تغيريه يف الخصوصية كلما كان ذلك رضور
الطمث  إدارة  مواد  من  للتخلص  املرافق  إىل  والوصول  املطلوب،  النحو  على  الجسم  لغسل  والصابون  املاء 

املستخدمة”.120

كتئاب ما حول الوالدة: مصطلح يستخدم لوصف اآلثار السلبية لضغوط وتوترات الحياة اليومية على الرفاهية •• ا
العاطفية للوالدين يف وقت قريب من الحمل والوالدة، مما يجعل التعامل مع العديد من مهام رعاية الطفل 

أمراً صعباً بشكل خاص. يرجى الرجوع إىل الصفحتني 11–12 من دليل التفكري الصحي ملنظمة الصحة العاملية.121

الرصف الصحي اآلمن: توفري مراحيض آمنة وخاصة وتحفظ الكرامة. يهدف الرصف الصحي اآلمن إىل تقليل ••
الطرق املبارشة وغري املبارشة النتقال املرض. تشمل مكونات خدمات الرصف الصحي اآلمنة املرحاض والتخزين 
والنقل والصيانة والتنظيف. يرجى الرجوع إىل الصفحة 17 من مذكرة إرشادية ملجموعة املياه والرصف الصحي 

والنظافة الصحية..

 Action Against( واأللف يوم: حزمة عملية للحد من التقزّم. لندن: منظمة مكافحة الجوع )BabyWASH( برنامج )114 دومينغزي، إ.ي. )2017
Hunger( صفحة 51.

115 اليونيسف، مجموعة املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية )2019، تموز/ يوليو(. الحد األدىن ملعايري مجموعة املياه والرصف الصحي والنظافة 
الصحية الوطنية مالحظات إرشادية ملجموعات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية / املواد غري الغذائية.

116 نيدربريغر، إ.، ونايت، ل.، وأورايلي، م. )2019(. مقدمة للمشاركة املجتمعية يف مجال املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية.

117 كار، ك.، وتشامربز، ر. )2008(. كتيب حول النظافة الصحية الشاملة بقيادة املجتمع املحلي.

118 ريد/ ر.، وغودفري، س.، وكاياج، س.، وريد، ب.، وروس، ج، وفيرش، جيه.، ... وأودهيامبو، ف. )2013(. مالحظات تقنية حول مياه الرشب 

والرصف الصحي والنظافة الصحية يف حاالت الطوارئ.
119 اليونيسف )2019(. دليل ملواد النظافة الصحية أثناء الطمث. نيويورك، نيويورك، 10017.الصفحة 7.

120 منظمة الصحة العاملية/ اليونيسف )2012(. استشارات بشأن مسودة القائمة الطويلة لألهداف والغايات وخيارات املؤرشات للرصد العاملي 

https://washdata.org/report/jmp-2012-post2015- :املستقبلي للمياه والرصف الصحي والنظافة الصحية. متاح على الرابط التايل
consultation

121 منظمة الصحة العاملية )2015(. التفكري الصحي: الدليل الخاص بالعالج النفيس االجتماعي الكتئاب ما حول الوالدة، اإلصدار التجرييب العام ملنظمة 

(: الصحة العاملية 1.0، 2015 )رقم WHO/MSD/MER /15.1(. منظمة الصحة العاملية.
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https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/152936/WHO-MSD-MER-15.1-ara.pdf?ua=1&ua=1
https://washcluster.net/sites/default/files/inline-files/Modular_Analytical_Framework_r6.pdf
https://washcluster.net/sites/default/files/inline-files/Modular_Analytical_Framework_r6.pdf
https://washdata.org/report/jmp-2012-post2015-consultation
https://washdata.org/report/jmp-2012-post2015-consultation


الصحي •• والرصف  املياه  على  تؤثر  اليت  واإلجراءات  املجتمع  عادات  تغيري  به  يقصد  االجتماعي:  السلوك  تغيري 
كرث استدامة والتأثريات الصحية املحّسنة املرغوبة من االستثمار يف برامج املياه  والنظافة الصحية لتحقيق نتائج أ

والرصف الصحي والنظافة الصحية.122

األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم )UASC(: ُهم األطفال واملراهقون غري املصحوبني بذويهم أو ••
املنفصلني عن والديهم أو األقارب اآلخرين.123

والطبخ •• للرشب  الصالحة  املياه  كافية من  كميات  املزنلية  املياه  إمدادات  توفر خدمات  أن  يجب  املياه:  إمدادات 
والنظافة الشخصية واالستخدامات املزنلية األخرى.124 يرجى الرجوع إىل الصفحتني 16–17 من مذكرة إرشادية 

ملجموعة املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية..

لتغطية •• يستخدم  األجل  قصري  تدخاًل  عادة،  بها  يقصد   :)EWT( الطوارئ  حاالت  يف  بالشاحنات  املياه  نقل 
االنقطاعات يف خدمة املياه وتلبية الحد األدىن من متطلبات املياه للمستفيدين.125

122 أونغر، آر.، وكومبيس، واي.، وكورتزي، يف.، وموسلري، أتش.، وتريفاسكس، أتش. )2014(. تغيري سلوك املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية 

)WASH(. يف تقرير الرصف الصحي والنظافة الصحية يف إفريقيا: أين نقف؟ تحليل من مؤتمر )AfricaSan(، كيغايل، رواندا الصفحات 52-45.
123 أبارد، س.، وبرينبام، ل. )2017(. دليل ميداين بشأن األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم. الفريق العامل املشرتك بني الوكاالت املعين 

باألطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم، صفحة 8.
 124 أوكسفام، منظمة التضامن الدويل، منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف(، املجموعة العاملية للمياه والرصف الصحي والنظافة الصحية.

 )2020، آيار/ مايو(. اإلطار التحليلي املعياري للجودة واملساءلة - مذكرة إرشادية ملجموعة املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، الصفحتان 17-16.
125 النتاين، د. )2017(. تدخالت املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية قصرية األجل يف االستجابة لحاالت الطوارئ يف البلدان املنخفضة واملتوسطة 

(: الدخل، صفحة 13.
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https://washcluster.net/sites/default/files/inline-files/Modular_Analytical_Framework_r6.pdf
https://washcluster.net/sites/default/files/inline-files/Modular_Analytical_Framework_r6.pdf


يمكنك عرض التعاون يف رسم خرائط لخدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتماعي املتاحة لألطفال . 	
والعائالت. بناًء على هذا التعيني، يمكنك تحليل فجوات الخدمة بشكل مشرتك وتحسني مسارات اإلحالة.

ملاذا؟ ينص املعيار 1 من املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين )CPMS( )التنسيق( على أن الجهات الفاعلة يف 
مجال حماية الطفل يجب أن تضع خرائط الخدمة وتقوم باالعتناء بها.126 

كيف؟
إرشادات لك:

العمل مع فرق نقل املياه بالشاحنات )عند االقتضاء( إلجراء تحليل لالحتياجات يف املناطق اليت يصعب الوصول ••
إليها بوسائل أخرى

الفاعلة يف مجال •• الجهات  وضع وتحديث وتوزيع قوائم االتصال ومسارات اإلحالة، والتعاون بشكل مثايل مع 
العنف القائم على النوع االجتماعي )GBV( وحماية الطفل يف مسارات اإلحالة

املبادئ التوجيهية املشرتكة بني الوكاالت إلدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي:  تقديم خدمات الرعاية ••
15-29 )بناء  النوع االجتماعي يف األوضاع اإلنسانية، الصفحات  القائم على  وإدارة الحالة للناجني من العنف 
األساس إلدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي(، والصفحات 93-117 )إدارة حاالت العنف القائم على 

النوع االجتماعي مع النساء والفتيات املراهقات(
دليل صندوق الطفل الدويل حول تعزيز مسارات اإلحالة لحماية الطفل القائمة على املجتمع••

يمكنك الدعوة إلدراج تدخالت إدارة النظافة الصحية أثناء الطمث )MHM( كجزء من برامج املياه والرصف . 	
الصحي والنظافة الصحية بما يف ذلك االعتبارات النفسية واالجتماعية للفتيات.

ملاذا؟ يحدد املعيار 26 من املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين )CPMS( )املياه والرصف الصحي والنظافة 
الصحية )WASH( وحماية الطفل( »تنفيذ تدخالت مناسبة وآمنة إلدارة النظافة الصحية أثناء الطمث )MHM( للفتيات«.127

كيف؟ 
إرشادات لك:

••)IRC( من املنظمة الدولية لإلغاثة )MHM( مجموعة أدوات الطوارئ إلدارة النظافة الصحية أثناء الطمث
كد من أن توزيع أطقم الكرامة مرتبط بتدخالت إدارة •• املجموعة العاملية للحماية - مذكرة إرشادية ألطقم الكرامة. تأ

)MHM( النظافة الصحية أثناء الطمث

يمكنك تقديم املساعدة يف تخطيط مرافق املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية لضمان مراعاة العوامل . 	
االجتماعية واملادية الالزمة لحماية الطفل.

يحصل جميع  أن  »يجب  على:   )CPMS( اإلنساين  العمل  إطار  الطفل يف  لحماية  الدنيا  املعايري  من   26 املعيار  ينص  ملاذا؟ 
العنف  مخاطر  من  وتقلل  كرامتهم  تدعم  اليت  املناسبة  الصحية  والنظافة  الصحي  والرصف  املياه  خدمات  على  األطفال 

الجسدي والجنيس«.128
كيف؟ 

إرشادات لك:
حاالت •• يف  االجتماعي  النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  بشأن  الوكاالت  بني  املشرتكة  الدائمة  اللجنة  إرشادات 

الطوارئ، ورقة العمل 11.1 )االعتبارات االجتماعية املتعلقة بتوفري املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية(
إرشادات تخطيط املوقع للحد من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي، الصفحات 30-35 )االعتبارات ••

واإلجراءات الرئيسية للوقاية والتخفيف من املخاطر بنقاط املياه والبنية التحتية للمياه(
حماية الطفل وإدارة املخيمات واملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية )دراسة حالة(••

126 تحالف حماية الطفل يف العمل اإلنساين )2019(. املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين، طبعة 2019، صفحة 54.

127 تحالف حماية الطفل يف العمل اإلنساين )2019(. املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين، طبعة 2019، صفحة 273.

(؟128 تحالف حماية الطفل يف العمل اإلنساين )2019(. املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين، طبعة 2019، صفحة 273.
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https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2018/02/Arabic-Version-LOW-RES.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/gbv_guidelines_arabic-version-low-res.pdf/
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2018/02/Arabic-Version-LOW-RES.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/14130/pdf/strengthening_community-based_child_protection_referral_pathways_-_a_resource_manual.pdf
https://www.rescue.org/supplemental/menstrual-hygiene-emergencies-toolkit-arabic-version
https://www.rescue.org/supplemental/menstrual-hygiene-emergencies-toolkit-arabic-version
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/dignity_kits_guidance_note_ar_0.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_arabic.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_arabic.pdf
https://cccmcluster.org/sites/default/files/2020-03/Site%20Planning%20GBV%20Booklet1.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10273/pdf/cp_mainstreaming_wash_final_9_nov.pdf


كد من تنفيذ إرشادات وسياسات حماية الطفل، ال سيما تلك املتعلقة . 	 يمكنك املنارصة والتثقيف والتأ
بالحماية من عمالة األطفال، يف تدخالت املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية.

ملاذا؟ ينص املعيار 26 من املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين )CPMS( على: هناك حاجة إىل منع استخدام 
عمالة األطفال يف حاالت الطوارئ، من خالل املوازنة بني احتياجات املراهقني لكسب املال أثناء إنشاء مرافق املياه والرصف 

الصحي والنظافة الصحية واحتياجاتهم األخرى، مثل التعليم والحماية املادية. 129
كيف؟ 

إرشادات لك:
مجموعة األدوات املشرتكة بني الوكاالت: دعم احتياجات الحماية لألطفال العاملني يف حاالت الطوارئ، الصفحات ••

18-26 )عوامل الخطر والتخفيف من حدتها لحماية األطفال واملراهقني من االستغالل يف العمل(
عمالة •• ملعالجة  العمل  مقابل  والنقد  الصحية  والنظافة  الصحي  والرصف  املياه  وبرنامج  الطفل  حماية  تضمني 

األطفال بني املراهقني )دراسة حالة للتدخل(

يمكنك العمل مع الجهات الفاعلة يف مجال املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية من أجل إنشاء آليات . 	
للتعقيبات واإلبالغ مالئمة لألطفال.

املجتمع(  )الُنُهُج على مستوى   )CPMS( اإلنساين العمل  إطار  الطفل يف  لحماية  الدنيا  املعايري  17 من  املعيار  يقر  ملاذا؟ 
الوقت  الحيلة. يف  وواسعة  ثاقبة  أنها  على  األطفال  ويقدر مساهمة  املجتمعية  العمليات  األطفال يف  بأهمية مشاركة 

نفسه، يجب أن تراعي هذه املشاركة حقوق األطفال وتحميهم.130
كيف؟

إرشادات لك:
التعقيبات وآليات اإلبالغ املالئمة لألطفال، الصفحات 13-21 )أدوات عملية(••
تخطيط التعقيبات الدولية املالئمة لألطفال: الدليل ومجموعة األدوات ••
حماية األطفال يف حاالت الطوارئ: دليل الجيب، الصفحات 21-28 )آليات تقديم الشكاوى واالستجابة للشواغل(••

يمكنك العمل مع الجهات الفاعلة يف مجال املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية لتسهيل املجموعات . 	
يدة. الفرعية للتشاور مع املجتمع املحلي لالستجابة الحتياجات األطفال الفر

ملاذا؟ يقر املعيار 17 من املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين )CPMS( بأهمية مشاركة األطفال يف العمليات 
املجتمعية ويقدر مساهمة األطفال على أنها ثاقبة وواسعة الحيلة. يف الوقت نفسه، يجب أن تراعي هذه املشاركة حقوق 

األطفال وتحميهم.131 
كيف؟ 

إرشادات لك:
مشاركة الطفل واملجتمع

التقييم الرسيع األّويل متعدد املجموعات/ القطاعات )MIRA( ملنظمة انقذوا األطفال: االستماع إىل األطفال يف ••
حاالت الطوارئ )مجموعة أدوات ملشاركة األطفال(

فصل من مجموعة أدوات إدارة املخيم حول املشاركة املجتمعية ••
املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية ملنظمة )OXFAM( حول العمل مع األطفال يف األوضاع •• دليل برامج 

اإلنسانية، الصفحات 1-7 )مبادئ التدخل لربامج املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية مع األطفال، مع 
الرتكزي على االحتياجات النفسية واالجتماعية(

النساء والفتيات
القائمة املرجعية ملالحظات اليونيسف لتدقيق سالمة املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية••
كتيب اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت حول النوع االجتماعي يف األعمال اإلنسانية، الصفحات 109-105 ••

)الرتكزي على املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية واملساواة بني الجنسني(
للنساء •• الحرضية  السالمة  لتدقيق  )أدوات   71-43 الصفحات  املجتمع،  بقيادة  الحرضية  السالمة  لتدقيق  دليل 

والفتيات(

129 تحالف حماية الطفل يف العمل اإلنساين )2019(. املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين، طبعة 2019، صفحة 273.

130 تحالف حماية الطفل يف العمل اإلنساين )2019(. املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين، طبعة 2019، صفحة 194.

(؟131 تحالف حماية الطفل يف العمل اإلنساين )2019(. املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين، طبعة 2019، صفحة 194.
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https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10294/pdf/responding_to_child_labour_in_emergencies_-_interactive_ia_toolkit_-_fin.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10294/pdf/responding_to_child_labour_in_emergencies_-_interactive_ia_toolkit_-_fin.pdf
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/cs_27_wash_cash_syria.pdf?file=1&type=node&id=41790
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/cs_27_wash_cash_syria.pdf?file=1&type=node&id=41790
https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/2019-02/NHRI_ComplaintMechanisms.pdf
https://plan-international.org/publications/child-friendly-feedback-mechanisms-guide-and-toolkit
https://plan-international.org/publications/child-friendly-feedback-mechanisms-guide-and-toolkit
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/safeguarding-children-emergencies-pocket-guide
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/safeguarding-children-emergencies-pocket-guide
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/childrens-mira-listening-children-during-emergencies
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/childrens-mira-listening-children-during-emergencies
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/childrens-mira-listening-children-during-emergencies
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/childrens-mira-listening-children-during-emergencies
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CMToolkit%20-%20Arabic.pdf
https://www.oxfamwash.org/communities/children/tbn-children-humanitarian-emergencies-010112-en.pdf
https://www.oxfamwash.org/communities/children/tbn-children-humanitarian-emergencies-010112-en.pdf
https://www.oxfamwash.org/communities/children/tbn-children-humanitarian-emergencies-010112-en.pdf
https://gbvguidelines.org/en/documents/unicef-wash-safety-audit-observation-checklist/
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/Full%20ARABIC%20FINAL-Gender%20Handbook%20with%20cover%20and%20back%20cover.pdf
https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2020/11/Manual-for-a-Community-Led-Urban-Safety-Audit.pdf


اإلعاقات
حاالت •• يف  االجتماعي  النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  بشأن  الوكاالت  بني  املشرتكة  الدائمة  اللجنة  إرشادات 

الطوارئ، الصفحات 132-134 )حماية ورعاية األشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية حادة وغريها من 
اإلعاقات النفسية والعصبية الذين يعيشون يف مؤسسات الرعاية(

إرشادات اللجنة املعنية بالالجئات والدعم النفيس االجتماعي من اليونسيف حول دمج اإلعاقة، الصفحات 28-••
40 )استخدام األدوات مع األطفال الذين يعانون من أنواع مختلفة من اإلعاقات( 

)+LGBTQI( مجتمع املثليني 
•• )+LGBTQI( موجز املمارسة بشأن كيفية تقديم الخدمات والدعم ألفراد مجتمع املثليني
والنظافة •• الصحي  والرصف  املياه  لتوفري خدمات  إرشادات  كوفيد19-:  وجائحة  والجنسانية  الجنسية  األقليات 

الصحية
النظافة الصحية املتضمنة للمتحولني جنسياً )مقال حول دراسة حالة من جنوب آسيا حول توفري خدمات املياه ••

والرصف الصحي والنظافة الصحية لألفراد املتحولني جنسياً(
)USAC( األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم

منظمة انقذوا األطفال تحمي األطفال يف مجال توفري املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية••
•• ،)USAC( الوكاالت بشأن األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم العمل املشرتكة بني  أدوات مجموعة 

صفحة 223 )معايري الرعاية املؤقتة(

يمكنك دعم الجهات الفاعلة يف مجال املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية للتعاون مع الجهات الفاعلة . 	
يز التدخالت يف املدارس واملساحات الصديقة لألطفال استجابًة للصحة النفسية  يف مجال التعليم يف تعز

والظروف النفسية واالجتماعية.
ملاذا؟ املعيار 26 من املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين )CPMS(: أنظر أعاله.

كيف؟ 
تعليم النظافة الصحية القائم على املهارات الحياتية )وثيقة إرشادية حول تعليم املياه والرصف الصحي والنظافة ••

يف املدارس(
والنظافة •• الصحي  والرصف  املياه  إرشادات  )دليل  املدارس  يف  الصحية  والنظافة  الصحي  والرصف  املياه  يز  تعز

الصحية(
مجموعة أدوات لدمج إدارة النظافة الصحية أثناء الطمث )MHM( يف االستجابة اإلنسانية، الصفحات 70-67 ••

)برامج املياه والرصف الصحي والنظافة يف التعليم، بما يف ذلك بناء قدرات املعلمني(
يز النظافة الصحية وتغيري السلوك•• تعز
دليل منظمة )OXFAM( حول العمل مع األطفال يف برامج املياه والرصف الصحي والنظافة يف األوضاع اإلنسانية، ••

الصفحات 7-10 )أفكار ألنشطة مناسبة للعمر ملراحل نمو مختلفة(

يمكنك دعم الجهات الفاعلة يف مجال املياه والرصف الصحي والنظافة العامة لوضع إرشادات لتنفيذ . 	
تدخالت توفري املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية للرّضع مع الرتكزي على جوانب الصحة النفسية 

والدعم النفيس االجتماعي.
ملاذا؟ املعيار 26 من املعايري الدنيا لحماية الطفل يف إطار العمل اإلنساين )CPMS(: أنظر أعاله. 

كيف؟
املياه •• تدخالت  دمج  إرشادات حول  للرّضع،  الصحية  والنظافة  الصحي  والرصف  املياه  لتوفري  اليونيسف  برنامج 

والرصف الصحي والنظافة الصحية عرب القطاعات للتأثري على نتائج صحة الطفل
كد من مراعاة •• التفكري الصحي ملنظمة الصحة العاملية )دليل لإلدارة النفسية لالكتئاب يف فرتة ما حول الوالدة. تأ

املحددات النفسية واالجتماعية مثل الدعم النفيس للوالدين اللذين يتعامالن مع اكتئاب فرتة ما حول الوالدة(
املساحات الصديقة للرّضع من شبكة مكافحة الجوع )ACF( - نهجاً شاماًل للنساء الحوامل أو املرضعات وأطفالهن ••

الصغار جداً يف حاالت الطوارئ:
الصفحات 36-44 )الرعاية النفسية واالجتماعية( • 
الصفحات 78-82 )الدعم النفيس واالجتماعي(• 
الصفحات 85-87 )جلسات مناقشة جماعية(• 
الصفحات 28-30 )الرضاعة الطبيعية والتعلق وعالقة األم بالطفل(• 
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https://www.samhsa.gov/sites/default/files/lgbtqi2-s-practice-brief.pdf
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/lgbtqi2-s-practice-brief.pdf
https://www.waterforwomenfund.org/en/learning-and-resources/resources/KL/WfW_EdgeEffect_Guidance-Note_COVID-19-WASH-SGM-Inclusion-FINAL.pdf
https://www.waterforwomenfund.org/en/learning-and-resources/resources/KL/WfW_EdgeEffect_Guidance-Note_COVID-19-WASH-SGM-Inclusion-FINAL.pdf
https://www.waterforwomenfund.org/en/learning-and-resources/resources/KL/WfW_EdgeEffect_Guidance-Note_COVID-19-WASH-SGM-Inclusion-FINAL.pdf
https://www.waterforwomenfund.org/en/learning-and-resources/resources/KL/WfW_EdgeEffect_Guidance-Note_COVID-19-WASH-SGM-Inclusion-FINAL.pdf
https://practicalactionpublishing.com/article/2438/transgender-inclusive-sanitation-insights-from-south-asia
https://wrc.washcluster.net/sites/default/files/2019-06/SC_Child%20Safeguarding%20&%20WASH%20_2019.pdf
https://alliancecpha.org/system/tdf/library/attachments/toolkit-_arabic.pdf?file=1&type=node&id=31223
https://alliancecpha.org/system/tdf/library/attachments/toolkit-_arabic.pdf?file=1&type=node&id=31223
https://www.yumpu.com/en/document/read/26922890/life-skills-based-hygiene-education-irc-international-water-and-
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/7126/pdf/7126.pdf
https://www.rescue.org/supplemental/menstrual-hygiene-emergencies-toolkit-arabic-version
https://www.rescue.org/supplemental/menstrual-hygiene-emergencies-toolkit-arabic-version
https://www.oxfamwash.org/communities/children/tbn-children-humanitarian-emergencies-010112-en.pdf
https://www.oxfamwash.org/communities/children/tbn-children-humanitarian-emergencies-010112-en.pdf
https://www.unicef.org/esa/media/7076/file/UNICEF-ESA-Baby-WASH-Programming-2020.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/152936/WHO-MSD-MER-15.1-ara.pdf?ua=1&ua=1
https://www.actionagainsthunger.org/publication/2014/12/baby-friendly-spaces-technical-manual
https://www.actionagainsthunger.org/publication/2014/12/baby-friendly-spaces-technical-manual
https://www.actionagainsthunger.org/publication/2014/12/baby-friendly-spaces-technical-manual
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شكر وعرفان
نعرب عن امتناننا العميق لكل من ساهم يف إنشاء هذا الدليل:

السيد أداما ديالو، مسؤول مكتب الدعم الفرنيس يف جهة اختصاص حماية الطفل العاملية؛ السيد أحمد سامل، 
مسؤول مكتب الدعم العريب يف جهة اختصاص حماية الطفل العاملية؛ السيدة/أنجيس تيليناك، مسؤولة 
أمينة سعودي، منسقة  السيدة/  للهجرة )IOM(؛  الدولية  املنظمة  املخيمات  يف  الحماية وتنسيق وإدارة 
سولومان-أوسبورن،  أندي  السيد/  )IOM(؛  للهجرة  الدولية  املنظمة  يف  املخيمات  وإدارة  تنسيق  مرشوع 
رئيس قسم: الحماية والنوع االجتماعي و الصحة العقلية والدعم النفيس االجتماعي )MHPSS( يف منظمة 
واملراهقني  األطفال  من  الناجني  مبادرة  منسقة  هيكلينج،  ينا  كار السيدة/  إثيوبيا؛  يف  الجوع  ضد  العمل 
)CASI( يف مجال املسؤولية العاملية لحماية الطفل؛ السيدة/ جينا برنال، مسؤولة برنامج مساعدة يف دائرة 
املتعلقة  املحلية ملجال مسؤولية اإلجراءات  باأللغام يف كولومبيا واملنسقة  املتعلقة  املتحدة لإلجراءات  األمم 
العاملية لحماية الطفل؛  املنسق يف مجال املسؤولية  نائبة  باأللغام يف كولومبيا؛ السيدة/ جويس موتيسو، 
 )MHPSS( الدكتور/ كيفن إدوارد بريموديز أندرسون، مستشار الصحة العقلية والدعم النفيس االجتماعي
يف مجال املسؤولية العاملية لحماية الطفل؛ السيدة/ لورين بينكوسكس، نقطة اتصال فريق الدعم امليداين 
ومكتب املساعدة العاملي يف مجال ملسؤولية العاملية لحماية الطفل؛ السيدة/ مىن دمحم، حاصلة على املاجستري، 
إفريقيا  األوسط وشمال  الرشق  الصحية يف  والنظافة  الصحي  املياه والرصف  إقليمية لشؤون  مستشارة 
 Save( ؛ السيدة/ راشيل باوندز، رئيسة وحدة الطوارئ الصحية يف منظمة انقذوا األطفال العاملية)MENA(
the Children International(؛ السيد/ رون بويلز، املنسق يف مجال املسؤولية العاملية لحماية الطفل؛ 
الدولية  املنظمة  يف  الصحية  والنظافة  الصحي  والرصف  املياه  والسيد/ سادي سيفيل، مسؤول مرشوع 
اختصاص  جهة  يف  اإلسباين  الدعم  مكتب  مسؤولة  مارتينزي،  فارغوس  فالرييا  واآلنسة  )IOM(؛  للهجرة 

حماية الطفل العاملية. 

تم تنسيق الدليل وتحريره من قبل الدكتور كون سيفينانتس والسيد روي شاؤول هيليل، أخصائيي الصحة 
النفسية والدعم النفيس االجتماعي يف جهة اختصاص حماية الطفل العاملية، وبدعم من سونيا نوفيكوف-

ية العمل يف جهة اختصاص حماية الطفل العاملية. بروديرهوفر، أخصائية استمرار

مل يكن إصدار هذا الدليل ممكناً بدون املساهمة السخية اليت قدمها مكتب الشؤون اإلنسانية التابع 
للوكالة األمريكية للتنمية الدولية. 
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