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مجموعه هذا خالصه ای از کتاب راهنمای حد اقل معیارات برای حفاظت از اطفال در فعالیت 
های بشر دوستانه است. تمامی قواعد و معیارات  مندرج در این نسخه به کتاب راهنمای 

اصلی ارتباط داده شده اند. اگر شما خواسته باشید که فعالیت های اصلی، اندازه گیری ها و 
یادداشت های این رهنمود را در رابطه به هر معیار مالحظه نمایید، باالی معیارات  مربوطه 

در این سند مراجعه نمایید.

برای معلومات یا کمک بیشتر از طریق http://www.cpwg.net با گروپ کاری جهانی 

محافظت از اطفال تماس بر قرار کنید.
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مقدمه

 گروپ محافظت ازاطفال، محافظت اطفال را به شکل »جلو گیری و عکس العمل نسبت به سوء استفاده، غفلت،

 استثمار و خشونت علیه اطفال« تعریف میکنند. چون در حاالت اضطراری مصئونیت و سالمتی اطفال مورد تهدید

 قرار میگیرد، لذا محافظت اطفال در فعالیت های بشر دوستانه از اهمیت زیادی بر خور دار است و میتواند به شکل

اقدامات حفظ حیات مورد توجه قرار گیرد.

درمجموع, حد اقل معیارات برای محافظت اطفال در فعالیت های بشر دوستانه در نظر دارند  تا:

• قواعد عمومی را تدوین کنند؛	
• هماهنگی را تقویت دهد؛ 	
• کیفیت پروگرام ها و تأثیر گذاری آن را بهبود بخشند؛	
• حسابدهی را بهبود بخشند؛	
• فعالیت های محافظت از اطفال را معین سازد؛	
• تجارب مثبت را ارائه  نموده؛ و	

• زمینه داد خواهی و ارتباطات بهتر را درعرصه محافظت از اطفال فراهم سازند.	

 راهنمای حد اقل معیارات  برای محافظت اطفال در فعالیت های بشر دوستانه همانند کتاب راهنمای 

سفییر )Sphere( تدوین شده است که هر معیار  آن با فعالیت های کلیدی، اندازه گیری و یادداشت 

های رهنمودی همراه میباشد.   





6

 

 

 

اصول و رویکردها

 معیارات برای اطمینان از اجرای پاسخدهی با
کیفیت جهت محافظت از اطفال

 معیارات جهت رسیده گی به نیاز مندی های
محافظت از اطفال

 معیارات ها برای تدوین استراتیژی های مناسب
جهت حمایت از اطفال

 معیارات برای مدغم سازی محافظت اطفال در
دیگر سکتور های بشر دوستانه
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اصول و رویکردها

 

 

 

چهار اصل رهنمودی پیمان نامه بین المللی 
حقوق طفل 

:اصل ۱ پیمان  نامه حقوق طفل 

حق زنده گی و انکشاف
  عالوه بر حق حیات اطفال، فعاالن فعالیت های بشر دوستانه باید تأثیرات و عکس العمل های شرایط اضطراری را

در رشد  فزیکی، روانی، احساساتی، اجتماعی و اعتقادی اطفال مد نظر گیرند.

اصل ۲ پیمان نامه حقوق طفل:

عدم تبعیض
 شرایط اضطراری معموالً تفاوتها را بر جسته ساخته و آنهایی را که تحت خطر تبعیض قرار دارند به حاشیه میراند.

 فعاالن خدمات حقوق بشری باید اشکال موجود و جدید تبعیض را تشخیص داده و بر آنها نظارت نمایند و

اقدامات مناسب را در مقابله با آنها روی دست گیرند.

اصل ۳  پیمان نامه حقوق طفل:

سهمگیری طفل
 فعاالن امور بشر دوستانه باید اطمینان حاصل نمایند که در جریان تصمیم گیری برای اطفال در تمام مراحل

 حاالت اضطراری به دختران و پسران فرصت ها و زمان مساوی در نظر گرفته میشود. به اطفال باید فرصت داده

شود تا نظریات خود را آزادنه بیان کنند و نظریات آنها باید جدی گرفته شود.

 اصل ۴  پیمان نامه حقوق طفل:
مصلحت علیای طفل

 در همه فعالیت های مربوط به اطفال در قدم اول باید بهترین منافع آنها مد نظر قرار داده شود. این اصل باید تمام

فعالیت ها را در مدت زمان یک پروگرام رهنمایی نماید.
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چهار اصل حفاظتی در کتاب راهنمای سفییر 
)Sphere( در مورد پاسخدهی به حاالت 

اضطراری 

 :)Sphere ۱ )اصل محافظت سفییر CPMS اصل
نباید مردم در نتیجه فعالیت شما دوباره در معرض خطر قرار گیرند

 آنهایی که به فعالیت های بشر دوستانه اشتغال دارند، باید تالش به خرج دهند تا در هنگام حوادث و منازعات؛

 مردم و خصوصاً اطفال در معرض خطرات قرار نگرفته و به حقوق شان تجاوز صورت نگیرد.

 :)Sphere ۲ )اصل محافظت سفییر CPMS اصل
 حصول اطمینان ازینکه همه مردم، بدون تبعیض به کمک ها دسترسی

 دارند
 "اطمینان حاصل کنید که همه کسانیکه نیازمند هستند به کمک های بشر دوستانه دسترسی دارند، مخصوصاً

 آنهایی که بیشتر آسیب پذیر اند و آنهایی که به دالیل سیاسی رانده شده اند." کمک ها باید بدون تبعیض و بدون

 مضایقه از اطفال نیازمند و مراقبت کننده های شان توزیع گردد، و دسترسی آنان به نهاد های بشردوستانه باید

طوری تأمین شود که با معیارات  مطابقت داشته باشد.

 :)Sphere ۳ )اصل محافظت سفییر CPMS اصل
 حفاظت از مردم در برابر آسیب های فزیکی و روانی برخاسته از خشونت و حاالت 

اضطراری
 اطفال باید از "خشونت، و مجبور ساختن به کاری که خالف خواست شان باشد" و نیز از ترس چنین سوء استفاده

ها، محافظت شوند.

 :)Sphere ۴ )اصل محافظت سفییر CPMS اصل
  همکاری با مردم جهت مطالبه حقوق شان، دسترسی به وسایل عالج و معافیت از تأثیرات خشونت

 از طریق معلومات دهی، مستند سازی و کمک به خاطر جستجوی راه های معقول به اطفال کمک کنید تا حقوق
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 خود را مطالبه نمایند. به اطفال باید کمک مناسب شود تا بتوانند از آسیب ناشی از خشونت و دیگر سوء استفاده

ها معافیت حاصل کنند.

  دو اصل که به طور خاص باالی فعالیت های
 محافظت اطفال تمرکز مینماید

:SMPC  ۵ اصل 
 تقویت سیستم های محافظتی اطفال

 در ساختارهای بشر دوستانه سیستم محافظت اطفال یا مردم، پروسه ها، مؤسسات و رفتار های که معموالً

 اطفال را حمایت میکند، ممکن است ضعیف و یا غیر مؤثر باشند. لذا، در مرحله عمل شاید این فرصت

 مساعد شود که سیستم های محافظت اطفال در سطح ملی و در سطح جامعه تقویت شوند.

 :CPMS ۶ اصل
تقویت توانایی های اطفال در فعالیت های بشر دوستانه

 اینکه اطفال چگونه با مشکالت شان بر خورد و رسیده گی نمایند به نوع خطر و عوامل حمایت کننده در محیط

 اجتماعی شان و مقاومت ها و ظرفیت های درونی خود شان ارتباط دارد. وظیفه پروگرام سازی برای اطفال در

 شرایط اضطراری عبارت از تقویت آن فکتور هایی است که مقاومت اطفال را افزایش دهد و رسیده گی به فکتور

هایی است که آنها را در معرض خطر قرار میدهد.
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اصول و رویکردها

 معیارات برای حصول اطمینان از
 پاسخدهی با کیفیت جهت محافظت

 از اطفال

 معیارات رسیده گی به نیاز
 مندی های محافظت

 معیارات تدوین استراتیژی
 های مناسب جهت حمایت از

 معیارات مدغم سازی موضوع محافظت
اطفال در دیگر سکتورهای بشر دوستانه
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 معیارات برای حصول اطمینان از
 پاسخدهی با کیفیت جهت محافظت

 از اطفال

 معیار ۱: هماهنگی
 مقامات مسئول مرتبط، مؤسسات بشر دوستانه، سازمان های جامعه مدنی و نمایندگان

 مردم متأثرشده، فعالیت های شان را در مورد محافظت اطفال هم آهنگ ساخته و
 اقدامات کامل، مؤثر و به موقع انجام میدهند. هماهنگی به همه  کارمندان محافظت اطفال این

 فرصت را میدهند که دیدگاه خود را با همدیگر شریک ساخته و وظایف را تقسیم نمایند. و همچنان کمک میکند

 که از طریق اقدامات بین اداره ای و چند سکتوری سیستم های محافظت اطفال در دراز مدت تقویت گردد.

 معیار ۲: منابع بشری
 خدمات محافظت از اطفال توسط افرادی عرضه گردد که از شایستگی کافی در عرصه 
کاری شان بر خوردار باشند. در طرزالعمل ها و پالیسی های منابع بشری اقداماتی در 
نظر گرفته  شود تا از موارد بهره گیری و سوء استفاده قرار گرفتن پسران و دختران 

توسط کارکنان مؤسسات بشر دوستانه جلوگیری صورت گیرد. 
 این معیار جایگزین معیارات دیگرکه توسط موسسات بشردوستانه دیگر ساخته شده است, نمیگردد، ولی از

 آنها میخواهد در هنگام آماده سازی منابع بشری و استخدام پرسونل برای محافظت اطفال آنرا مورد توجه

 قرار داده و اقدامات حمایتی را اتخاذ نمایند.

معیار ۳: ارتباطات، داد خواهی و رسانه ها
 موضوعات محافظت اطفال با در نظرداشت تأمین حیثیت، مصلحت علیا و مصئونیت 

پسران و دختران  منتشر و مورد داد خواهی قرار میگیرد. 
 سازمان های خیریه در مورد محافظت اطفال داد خواهی کرده، تصویر و مشکالت اطفال را در انظار عامه معرفی مینمایند.
 زمانیکه نشریات و داد خواهی به شکل استراتیژیک و با احتیاط عملی شوند منجر به تقویت محافظت اطفال میشوند. و در
 صورتی که نشرات و داد خواهی ها به شکل درست آن عملی نشوند، باالی شیوه درک اطفال تأثیر منفی گذاشته و ممکن

  است برای اطفال و خانواده های شان خطرات بیشتر ایجاد کند.

معیار ۴: مدیریت مراحل پروگرام
 پروگرام های محافظت اطفال براساس ظرفیت ها، منابع و ساختار های موجود طراحی 
گردیده، خطرات و نیازمندی های در حال تغیر که توسط پسران، دختران و بزرگساالن 

که متاثر از حاالت اضطرار شده اند را تشخیص داده و مورد رسیده گی قرار میدهد. 
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 پروگرام های محافظت اطفال باید براساس معلومات موجود و ارزیابی ها )درصورت ضرورت(
 ساخته شوند. در تحلیل وضعیت، طراحی پروگرام و نظارت و ارزیابی آن باید اطفال و مردم آن

 محل نیز سهم فعال داشته باشند. تحلیل و نگرانی در مورد سیستم های موجود محافظت اطفال،
 و اینکه چگونه باید آنها را تقویت کرد, باید در پروگرام شامل ساخته شوند.

 معیار ۵: مدیریت معلومات
 برای طراحی پروگرام های محافظت اطفال، الزم است تا با توجه به حفظ محرمیت و 

 پیروی از اصل )عدم آسیب رسانی( و مصلحت علیای طفل معلومات جدید جمع

 .آوری، استفاده، ذخیره وبه اشتراک گذاشته شود
 معلومات در مورد اطفال مشخص به منظور استفاده برای مقاصد مدیریت قضیه، ذخیره گردیده و
 در صورت ضرورت شریک ساخته شود. معلومات در باره وضعیت عمومی اطفال و اقدامات مبتنی
 برآن باید جمع آوری، تحلیل, خالصه و در تصمیم گیری های برنامه ریزی شده برای محافظت از

    اطفال مورد استفاده قرار گیرد.

معیار ۶: نظارت از محافظت اطفال
    جمع آوری هدفمند و به موقع معلومات در مورد نگرانیهای محافظت اطفال با

 رعایت اصل اخالقی و به شکل سیستماتیک، اقدامات  به موقع پاسخدهی و وقایوی را
  ایجاب و آگاه میسازد.

  نظارت باالی نگرانی ها در مورد محافظت اطفال باید از مراحل اولیه یک حادثه شروع شود.
 نظارت عبارت است از جریان جمع آوری معلومات شکل و اندازه خشونت، بهره گیری، سوء

 استفاده  و غفلت. نظارت همیشه باید با اقدامات همراه باشد.





اصول و رویکردها

 معیارات برای کسب اطمینان از اجرای
 اقدامات با کیفیت جهت محافظت اطفال

 معیارات جهت رسیده گی به نیاز مندی های
محافظت اطفال

 معیارات  برای تدوین استراتیژی های مناسب

 معیارات برای مدغم سازی محافظت از اطفال در
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 معیار ۷: خطرات و جراحات
 دختران و پسران از ضرر، جراحات و معلولیت های فزیکی ناشی از خطرات محیط 
 شان محافظت گردیده و به نیازمندی های فزیکی و روانی آنها به صورت مؤثر و به

 .موقع رسیده گی صورت میگیرد
 بعد از سن یک سالگی، جراحات غیر عمدی یکی از عوامل بزرگ مرگ و میر در میان اطفال و

 بزرگساالن به شمار میرود. در حاالت اضطراری این خطر بیشتر میشود. بیجا شدن نیز اطفال را
 در معرض خطرات ناشناخته ای چون ازدحام وسایط در سرکها، دریاها،  سیالب ها،  پارچه های

 معلق تعمیرات، و مواد منفجرناشده باقی مانده از جنگ قرار میدهد. زخم ها باید فوراً و به صورت

 درست تداوی شوند تا از طوالنی شدن مدت زخم جلوگیری گردد.

معیار ۸: خشونت فزیکی و اشکال دیگر خشونت ها
  دختران و پسران از اعمال خشونت بار فزیکی و دیگر اعمال آسیب رسان محافظت
 گردیده و نجات یافتگان آنها میتوانند به امکانات مراقبتی متناسب با سن و فرهنگ

 منطقه دسترسی داشته باشند.  اشکال مختلف خشونت درفعالیتهای بشر دوستانه برجسته

 ساخته میشوند، اطفال اکثرا در معرض خطر خشونت خانواده گی، سوء استفاده فزیکی و

 جنسی و تنبیه بدنی قرار میگیرند. خانواده ها و طرف های دیگر حمایت کننده اطفال اغلبا

 تحت فشار قرار میگیرند، و وجود محیط ضعیف حمایتی برای اطفال باعث میشود که آنها از

 طرف افراد اجتماع و خانواده های شان مورد سوء استفاده قرار گیرند. خانواده نیز ممکن

 است بعد از ختم یک حادثه به عنوان یک میکانیزم استعالجی به اقدامات خشونت آمیز

 متوصل شوند.

معیار ۹: خشونت جنسی
به  آن  یافتگان  نجات  و  گردیده  محافظت  جنسی  های  خشونت  از  پسران  و  دختران   

معلومات و حفاظت های مناسب و متناسب به سن و جنسیت شان مستفید میگردند. 
 درنابسامانی هایی که منجر به بروز حاالت اضطراری میشوند، اطفال در معرض خطر خشونت
 جنسی قرار گرفته و نسبت به بزرگساالن به آسانی مورد بهره گیری و خشونت قرار میگیرند.

 خشونت جنسی در همه حاالت اضطراری وجود دارد، ولی اکثراً پوشیده باقی میماند. محافظت از

 اطفال و اقدام علیه خشونت جنسی باید در همه حاالت اضطراری مورد رسیده گی قرار گیرد.
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معیار ۱0: فشارهای روانی و اختالالت عصبی
اند  ساختار های محافظتی و مراقبت های دختران و پسرانی که شدیدًا آسیب دیده 

تقویت گردیده و کمک های اختصاصی را دریافت میکنند. 
 بسیاری از اطفالی که وضعیت ناراحت کننده را تجربه کرده در نهایت در روابط اجتماعی، رفتار، عکس العمل های

 فزیکی، احساسات و ذکاوت شان تغیر به وجود می آید. برای مراقبت از آنها باید از رویکرد های وسیع و اضافی

 استفاده شود تا به صحت عصبی و روانی آنها کمک شود.

 معیار ۱۱: اطفال درگیر در نیروها و گروپ های مسلح
نیروها و گروپ های مسلح  از استخدام و استفاده پسران و دختران در فعالیت های   
ممانعت صورت گرفته و بعد از آزادی از چنگ آنان باید از خدمات مناسب ادغام مجدد 

بهره مند شوند. 
  درتمام دنیا استخدام اطفال در قوای مسلح و گروپ های مسلح ادامه دارد. از پسران و دختران به
 اشکال مختلفی بشمول سرباز، جاسوس، حمال، معلومات دهنده و نیز به مقاصد جنسی استفاده

 صورت میگیرد.

معیار ۱۲: کار اطفال
 دختران و پسران از استخدام در کار های شاقه محافظت میشوند، مخصوصًا کار های 

که در شرایط اضطرار به وجود می آیند.
  در حاالت اضطراری به دلیل از دست دادن امکانات معیشتی  خانواده ها، از دست دادن نان آور و

 عدم دسترسی به تعلیم، اطفال به طور خاص مجبور میشوند کارشاقه کنند. اقدامات محافظت
 اطفال در شرایط اضطرار باید تا حد ممکن دقیق و سنجیده باشد و کار های طاقت فرسا و

 کارهایی را که در اثر شرایط اضطرار وخیمتر میشوند را اولویت بندی نمایند.

معیار ۱۳: اطفال بی سرپرست و جدا شده
 از جدایی خانواده ها جلوگیری صورت گرفته و در مورد اطفال بی سرپرست و جدا 
شده اقدام صروت گیرد، و نظر به ضرورت های مشخص شان و مطابق به مصلحت علیای 

شان مورد حمایت و مراقبت قرار میگیرند. 
 درشرایط اضطرار اطفال که از خانواده های شان جدا شده اند، بیشتر در معرض خشونت، سوء

 استفاده، بهره گیری و غفلت قرار میگیرند. اقدامات پاسخدهی و وقایوی باید شامل فعالیت هایی
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 باشد که از خود جداشدن جلوگیری نموده )جلوگیری از جداشدن، ردیابی فامیل ها و  ادغام
 مجدد آنها( و همچنان مراقبت های موقتی و مراقبت بدیل  نیز شامل آن گردد.

معیار ۱۴: عدالت برای اطفال
های  سیستم  به  متخلف  یا  و  شاهد،  قربانی،  عنوان  به  که  و دخترانی  پسران  تمامی  با 

قضایی مراجعه میکنند، باید با آنها مطابق به معیارات جهانی برخورد صورت گیرد. 
 شرایط اضطرار حضور اطفال را به عنوان متخلف، قربانی, شاهد و یا ترکیبی از همه اینها، در

 محاکم افزایش میدهد. بر اساس قانون  رسیدگی به تخلفات اطفال، توقیف باید آخرین راه حل
   باشد و به کمک خانواده و جامعه راه های حل و اقدامات بدیل در نظر گرفته شود.
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معیارات حصول اطمینان از پاسخدهی با کیفیت به نیاز 
مندی های محافظت اطفال

معیارات رسیدگی به نیازهای محافظت اطفال

اصول و رویکردها

معیارات برای مدغم سازی محافظت از اطفال در دیگر 
سکتور های بشر دوستانه

معیارات انکشاف ستراتیژی مناسب
 برای محافظت اطفال
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معیار ۱۵: مدیریت قضایا 
 ضرورت های عاجل حمایتی پسران و دختران مشخص گردیده و به آنها نظر به سن و 
فرهنگ شان معلومات داده شود و همچنان پاسخدهی مؤثر و مناسب چندین سکتوری 
از جانب ارائه کننده خدمات مربوط که به صورت هماهنگ و حسابده کار میکنند، در 

یافت میکنند. 
 مدیریت قضایا عبارت از پروسه یی است که در آن به اطفال و خانواده ها از طریق ارائه خدمات

 اجتماعی کمک صورت میگیرد. اطفال باید به شکل مناسب در جریان پروسه سهیم بوده و

 مصلحت علیای شان در نظر گرفته شود.

معیار۱۶: میکانیزم های موجود در جامعه
 از دختران و پسران در مقابل سوء استفاده، خشونت، بهره گیری و غفلت، از طریق 
 ساختار ها و طرزالعمل های اجتماعی حمایت صورت میگیرد. ساختار های موجود در
 جامعه برای حمایت اطفال، گروپی از افراد است که برای رسیدن به اهداف حمایت اطفال در

 جامعه کار میکنند. ساختار های مؤثر به آن ساختار ها و طرزالعمل های محلی گفته میشود که از

  .رفاه اطفال حمایت کند

معیار ۱۷: فضای دوستانه طفل 
 تمامی اطفال و جوانان میتوانند در مکان مناسب اطفال که از طرف اجتماع حمایت 
میشود حضور یافته، و در فعالیت هاییکه در محیط مصئون، مناسب برای اطفال، همه 

شمول و تشویق کننده برگزار میشوند، شرکت نمایند.
 فضای دوستانه اطفال به محیط های تربیتی گفته میشود که در آن اطفال به بازی های تنظیم

 شده، ورزش ها، و فعالیت های آموزشی دسترسی  حاصل کرده باعث رشد و  مؤفقیت آنها

   میگردد. این فعالیت از طریق همکاری مشترک میان سکتور های مختلف امکان پذیر است.

معیار ۱۸: حمایت از اطفال محروم
 در مؤسسات بشر دوستانه همه اطفال حق استفاده از حمایت و خدمات اساسی را دارند، 

دلیل و عوامل محروم شدن آنها تشخیص داده شده و مورد رسیده گی قرار میگیرد.
 محرومیت اطفال معموالً با وضعیت اجتماعی مانند معلولیت، مربوط بودن به یک گروپ و یا
 اقلیت اجتماعی، جنسیت، و یا وضعیت اقتصادی، رابطه دارد. بحران انسانی میتواند وضعیت

  محرومیت انسانها را بد تر سازد، ولی امکان دارد فرصت های را برای تغییر نیز به وجود آورد.



اصول و رویکردها

معیارات حصول اطمینان از پاسخدهی با کیفیت 
به نیاز مندی های محافظت اطفال

معیارات رسیدگی به نیازهای محافظت اطفال

معیارات برای مدغم سازی محافظت از 
اطفال در دیگر سکتور های بشر دوستانه

معیارات انکشاف ستراتیژی مناسب برای محافظت اطفال
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معیار ۱۹: بهبود اقتصادی و محافظت اطفال 
نگرانیهای محافظت اطفال در بررسی، طراحی، نظارت و ارزیابی پروگرام های بهبود 
اقتصادی منعکس میگردد. پسران و دختران که در سن کار هستند و مراقبت کننده های 
آنها به کمک های مناسب دسترسی پیدا میکنند تا بتوانند زنده گی خود را رشد دهند. 

  اقدامات بهبود اقتصادی باید به آن خانواده های توجه کند که موضوع حمایت از اطفال شان آنها
 را تحت فشارجدی قرار داده است، و باید امکان ماندن اطفال با خانواده های شان، دسترسی شان

 را به تعلیم و تربیه افزایش داده و از اشتغال شان به کار های پر خطر و دیگر اشکال بهره گیری

جلو گیری نماید.

 معیار ۲0: تعلیم و محافظت اطفال
 نگرانیهای مربوط به حفاظت اطفال در بررسی، طراحی، نظارت و ارزیابی پروگرام 
های آموزشی منعکس میگردد. دختران و پسران در هر سنی که باشند میتوانند در یک 
محیط محفوظ و مناسب از فرصت تعلیمی مصئون، قابل انعطاف و حمایت شده استفاده 

نمایند. 
 تعلیم با کیفیت در همه مراحل حاالت اضطراری )قبل، بعد و در جریان آن(  به مصئونیت و رفاه

 اطفال کمک میکند. الزم است فعاالن تعلیم و تربیه و محافظت اطفال در بسیاری از عرصه ها
 مانند ایجاد فضاهای دوستدار طفل و اقدامات پیشگیرانه برای محافظت از اطفال با همدیگر

 همکاری داشته باشند.

معیار ۲۱: صحت و محافظت اطفال
  نگرانیهای مربوط به حفاظت اطفال در بررسی، طراحی، نظارت و ارزیابی پروگرام 
های صحی منعکس میگردد. دختران و پسران از خدمات با کیفیت صحی که به شکل 
خوردار  بر  میشود  عرضه  آنان  انکشافی  های  نیاز  و  سن  داشت  نظر  در  با  و  حمایتی 

میشوند. 
 اقدامات صحی بخش اصلی رویکرد خدمات حمایتی به اطفال را در شرایط اضطراری تشکیل

 میدهد. خدمات صحی باید خطرات نسبت به اطفال را کاهش دهد، و باید به شکل حمایتی عرضه

   شوند.
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معیار ۲۲: تغذی و محافظت اطفال
 نگرانیهای مربوط به حفاظت اطفال در بررسی، طراحی، نظارت و ارزیابی پروگرام 
های تغذی  انعکاس داده شود. دختران و پسران و مراقبت کننده های آنان، مخصوصًا 
زنان و دختران حامله و شیردهنده به خدمات تغذی و غذای مناسب و مصئون دسترسی 

پیدا میکنند. 
 در شرایط بحرانی اطفال بیشتر از دیگران در مقابل سوء تغذی آسیب پذیر اند. در فعالیت مربوط

   به تغذی باید اقدامات جلوگیری از خطرات نیز گنجانیده شود.

 معیار  ۲۳: آب ، حفظ الصحه محیطی و محافظت اطفال
 نگرانیهای مربوط به حفاظت اطفال در بررسی، طراحی، نظارت و ارزیابی پروگرام 
های آب و حفظ الصحه گنجانیده میشود. تمامی دختران و پسران به خدمات مناسب  
از خشونت های فزیکی و  ناشی  پیدا میکند که خطرات  الصحه دسترسی  آب و حفظ 

جنسی را کاهش دهد.
 کارمندان محافظت اطفال میتوانند نقش مهم را در اطمینان از اینکه فعالیت های محافظت اطفال

 سهم بارز را در کارکرد های مصئون و مناسب آب و حفظ الصحه از طریق و برای اطفال ایفا
 نماید.. مشابه با آن، کارکنان آب و حفظ الصحه باید اطمینان حاصل کنند که اقدامات شان باید

 به طریقی باشد که بتواند از اطفال و مراقبت کننده های آنها حمایت کند.

معیار ۲۴: سرپناه و محافظت اطفال
نگرانی های مربوط به حفاظت اطفال در بررسی، طراحی، نظارت و ارزیابی پروگرام 
های سر پناه گنجانیده میشود. تمامی دختران و پسران و  مراقبت کننده های آنها به سر 
پناه مناسب دسترسی دارند که میتواند نیاز های اولیه آنان را ، به شمول  محافظت و 

دسترسی معلولین به خاطر ایجاد یک راه حل دراز مدت بر آورده سازد. 
 سر پناه موضوع پیچیده ای است که کار برد های زیادی در حمایه اطفال دارد.  آسیب پذیری

 اطفال درقبل، بعد و در جریان یک حادثه زمانی افزایش می یابد که آنها با خانواده های جدید،
  کم نفوس تر و یا تغییر یافته و یا تنها زنده گی کنند.
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معیار ۲۵: مدیریت کمپ و محافظت اطفال
 نگرانی های مربوط به حفاظت اطفال در بررسی، طراحی، نظارت و ارزیابی پروگرام 
های مدیریت کمپ گنجانیده میشود. مصئونیت و رفاه دختران و پسرانی که در کمپ 

زنده گی میکنند در هر سنی که باشند، توسط ساختار مدیریتی کمپ حفاظت میشوند.
 هدف از مدیریت کمپ ایجاد فضای است که حمایت ها و کمک ها بتواند به صورت مؤثر رسانیده

 شوند. این کار حفاظت از اطفال را به چند طریق متأثر میسازد – مثاًل، شکل طراحی فزیکی
  کمپ، شکل توزیع کمک ها، و یا شکل تصمیم گیری هایی که زنده گی اطفال از آن متأثر میشود.

 مدیران کمپ ها باید اطمینان حاصل کنند که اطفال ساکن در کمپ ها در معرض خطر قرار
   نمیگیرند و اگر حادثه ای روی دهد، اقدام الزم صورت میگیرد.

 معیار ۲۶: توزیع و محافظت اطفال
 اطفال از طریق یک سیستم توزیع درست پالن شده که دختران و پسران را از 

خشونت، بهره گیری، سوء استفاده و غفلت محافظت میکند، کمک های بشر دوستانه را 
دریافت میکنند. توزیع کمک های فوری و حیاتی یکی از اقدامات مهمی است که میتواند رفاه و 
مصئونیت اطفال را بهبود بخشد. طریقه ای که غذا و سایر اقالم توزیع میشود تأثیر قابل توجهی بر 

خطراتی دارد که زنان و اطفال تجربه کرده اند. هر نوع توزیع کمک باید با رویکرد حمایت اطفال 
همراه باشد. باید به موقع، جامع و درست پالن شده باشد.
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