
 

لنډیز 
په بشري کړنو کې 

د ماشومانو د ساتنې لپاره  
تر ټولو لږ معیارونه



دغه ټولیز په بشري کړنو کې د ماشومانو د ساتنې لپاره د تر ټولو لږ معیارونو 

)CPMS( د الرښود کتاب لنډیز دی. په دغه  لنډیز کې ټول اصول او معیارونه له 

اصلي الرښود کتاب سره ډېر نږدې تړاو لري. که تاسو غواړئ چې د هر معیار، 

اندازه او د الرښوونې د یاددښتونو د کلیدي کړنو بیا کتنه وکړئ، په دې الرښود کې 

اړونده معیار وټاکی.

د ال زیاتو معلوماتو او مرستې لپاره د ماشومانو د ساتنې له نړیوالې کاري ډلې سره د 

http://www.cpwg.net له الرې اړیکه ټینګه کړئ.
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پېژندنه
 د ماشومانو د ساتنې  کاري ډل د ماشومانو ساتنه په دې ډول تعریف کوی  )مخنیوی او ځواب وینه د ناوړه

 ګټه اخیستنلو، له پامه غورځولو او نورو تاوتریخوالي ته د ماشومانو په وړاندې(. څنګه چې په   بیړنیو

 حاالتو کې د ماشومانو د ساتنې او ښېګڼې په وړاندې تهدیدونه موجود وي، په ټولو بشري کړنو کې د

 ماشومانو ساتنه   مهمه ده او ښایي چې د ژوند – خوندیتوب لپاره یوه ښه تګالره وي.

)CPMS( په ټولیز ډول، په بشري کړنو کې د ماشومانو د ساتنې  لپاره حد اقل معیارونه 

د دې لپاره دی چې:

عام فهمه کړنې ترتیب کړي؛
 همغږي پیاوړې کړي؛

د پروګرام جوړولو کیفیت لوړ او اغېزه یې زیاته کړي؛
 مسؤلیت او ځواب ویلو ته وده ورکړي؛

 د ماشومانو د ساتنې  کار تشرېح کړي؛ ښه تمرینونه چمتو کړي؛
 اود ماشومانو ساتنه غوره وکالت او افهام او تفهیم ته وده ورکړي.

د Sphere الرښود د یوه بیلګې په توګه، CPMS په ورته ډول چمتو شوی دی چې له هر 

معیار سره یې مهمې کړنې، اندازه کول او د الرښوونې یاددښتونه یوځای 

دي. 
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اصول او ګړنې

 د ماشومانو د ساتنې  ځواب وینه او باوري کولو
لپاره معیارونه

 د ماشومانو د ساتنې  اړتیاوو پوره کولو لپاره
معیارونه

 د ماشومانو د ساتنې  مناسب تګالرو ته د ودې
ورکولو معیارونه

 په نورو بشري سکتورونو کې د ماشومانو
د ساتنې  د مدغم کولو لپاره معیارونه
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د ماشوم د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د  
کنوانسیون)CRC( څلور الرښود اصول 

د ملګرو ملتونو د کنوانسیون اصل ۱:

پایښت او وده
 د ماشومانو د ژوند د حق تر څنګ، مرستندوی کارکوونکي باید د بیړنیو حالتونو اغېزه او د ماشومانو

بدني، رواني، احساساتي، ټولنیزه او معنوي وده هم په پام کې ونیسي. اصل ۲ پیمان نامه حقوق طفل:

د ملګرو ملتونو د کنوانسیون اصل ۲:
له تبعیض پرته

 بیړنی حالتونه کله نا کله موجوده توپیرونه ال زیاتوي او ستونزمن هغه کسانو  کیږي چې له پخوا څخه د

 تبعیض په خطر کې وي. مرستندوی کارکوونکي باید د تبعیض موجوده او نوې  بیلګی وپېژني او څارنه

 یې وکړي او ځواب ورته ووایي.

د ملګرو ملتونو د کنوانسیون اصل ۳:
د ماشومانو ګډون

 مرستندوی کارکوونکي باید باوري  شی چې هلکانو او انجونو ته وخت او ځای ورکړل شوی دی څو په

 هغو پرېکړو کې په بامفهومه توګه ګډون وکړي چې د یوه اضطراري حالت د ټولو پړاوونو په اوږدو کې

 پر هغوي اغېزه کوي. د ماشومانو مالتړ باید وشي چې خپل نظرونه په ښه ډول څرګند کړي او د هغوي

 نظرونو ته باید په جدي په پام کې ونیول شي.

د ملګرو ملتونو د کنوانسیون اصل ۴:
د ماشوم تر ټولو غوره ګټې

 د ماشومانو اړوند په ټولو کړنو کې باید د ماشومانو تر ټولو غوره ګټو ته د یوې بنسټیزې مالحظې په نظر

 ولیدل شي. دغه اصل باید د پروګرام ټولو پړاوونه ته الرښوونه وکړي.
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د بشري حقونو پر ځواب د Sphere الرښود 
د ساتنې څلور اصول 

  په بشري کړنو کې د ماشومانو د ساتنې لپاره تر ټولو لږ معیارونو

اصل ۱ )د Sphere د ساتنې  اصل ۱(:
د خپلو کړنو په پایله خلک باید نور زیانمن نه شي

هغه خلک چې د اضطراري حاالتو ته په ځواب ویلو بوخت دي، باید ټول هغه څه وکړي چې هغوي یې 

کوالی شي څو د ناورین یا وسله والې شخړې څخه د زیانمن شوو خلکو، په ځانګړي ډول د ماشومانو، د ال 

زیات زیان، خطر او د هغوي له حقونو څخه د سرغړونو مخنیوی وکړي.

  په بشري کړنو کې د ماشومانو د ساتنې لپاره تر ټولو لږ معیارونو

اصل ۲ )د Sphere د ساتنې  اصل ۲(:
بې طرفانه مرستې ته د خلکو السرسی باوري کړي

”باوري کړي چې ټولو اړو خلکو ته، په ځانګړي ډول هغوي ته چې ډېر متضرر دي یا په سیاسي او نورو 

ډګرونو کې څنډې ته شوي دي، بشري مرستې موجودي وي“. مرسته باید له تبعیض پرته چمتو شي او د 

اړو ماشومانو یا د هغوي له کورنیو او پام لرونکو څخه منع نه شي او د اړتیا له مخې د بشري مرستو ادارو 

ته السرسی چمتو شي چې معیارونه پوره شي

 په بشري کړنو کې د ماشومانو د ساتنې لپاره تر ټولو لږ معیارونو 

اصل ۳ )د Sphere د ساتنې  اصل ۳(:
 له تاوتریخوالي او تشدد څخه د راپورته کېدونکي بدني او رواني زیان څخه

خلک خوندي کړي
باوري کړي چې ماشومان له ”تاوتریخوالي، د هغوي د خوښې خالف کړنو ته هڅونې او مجبورونې او د 

دغه ډول ناوړه ګټو له وېرې څخه خوندي دي.“
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  په بشري کړنو کې د ماشومانو د ساتنې لپاره تر ټولو لږ معیارونو

اصل ۴ )د Sphere د ساتنې  اصل ۴(:
 له خلکو سره مرسته وشي چې خپل حقونه وغواړي، موجودو تداویو ته

السرسی ولري او د رټنې له اغېزو څخه روغتیا ومومي
  یقیني کړي چې له ماشومانو سره مرسته کیږي چې د معلوماتو، سندونو او مرستې له الرې د تداوۍ په

 ترالسه کولو کې د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. په مناسبه توګه د ماشومانو مالتړ کیږي چې د تاوتریخوالي

او نورو رټنو له بدني، رواني او ټولنیزو اغېزو څخه روغتیا ومومي.

 دوه اصول چې د ماشومانو د ساتنې  پر مداخلو
په ځانګړي ډول تمرکز کوي

  په بشري کړنو کې د ماشومانو د ساتنې لپاره تر ټولو لږ معیارونو

 اصل ۵:
د ماشومانو د ساتنې سیستم پیاوړی کول

په بشري چاپیلایر کې د ماشومانو د ساتنې سیستم چې په عادي حاالتو کې  په سم ډول د ماشومانو ساتنې 

کوې لکه د ماشومانو د ساتنې سیستم ، خلک ، پروسې، قوانین ادارې او نور روشونه ښایي کمزوري شوي 

او یا یې اغېز له منځه تللی وي. د غبرګون پړاو شاید د ټولنېز سیسټم په ګډون د ماشومانو د ساتنې ملی سیستم 

پیاوړی کړي.

  په بشري کړنو کې د ماشومانو د ساتنې لپاره تر ټولو لږ معیارونو

 اصل۶:
په بشري فعالیت  کی د ماشومانو د  مقاومت چاری پیاوړې کول

 له بېړنیو حاالتو سره معامله د ماشوم په  داخلي چاپیلایر او وړتیا پورې اړه لري. په بېړنیو حاالتو کې  د

 ماشومانو د ساتنې د پروګرام جوړولو دنده ماشومانو ته د مخنیوي د هغو فکتورونو پیاوړي کول دي چې د

 ننګونو او خطرونو په وخت کې اماده او تیار وي.
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اصول او کړنالری

 د ماشومانو د ساتنې
 معیاري ځواب ورکولو

لپاره معیارونه

 د ماشومانو د ساتنې اړتیاوو پوره کولو
لپاره معیارونه

 د ماشومانو د ساتنې کافي تګالرو ته د ودې
 ورکولو معیارونهاستراتیژی های مناسب

جهت حمایت از اطفال

 په نورو بشري سکتورونو کې د ماشومانو
د ساتنې عادي کولو لپاره معیارونه
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۱ معیار: همغږي
 اړونده او مسوول واکمنان، د بشري مرستو ادارې، مدني ټولنې او د اغېزمن شوي نفوس

 استازي د ماشومانو د ساتنی هڅې له یو بل سره همغږې کوي تر څو یو بشپړ، اغېزمن
 او پر وخت ځواب باوري کړي. همغږي د ماشومانو د ساتنی هر ګډونوال ته اجازه ورکوي چې خپل

 لور لیدونه سره ه شریک کړی او د کارونو پر وېش موافقه وکړي. دا به د اداری دننه یا څو سکتوري

 مرستندویه غبرګون را وهځوی تر څو په اوږ مهال کی د ماشومانو د ساتنی سیستمونه پیاوړی کړی.

۲ معیار: بشري سرچینې
 د ماشومانو د ساتنی خدمتونه باید د هغو کارکوونکو له لورې ترسره شی چی په خپله

 کاري ساحه کې د پام وړ وړتیا ولري. د ګومارنې په پروسو او د بشري سرچینو په
 تګالرو کې هغه اقدامات په نظر کی ونیول شی چی د بشری مینه پالو مرستی کار کونکو

 په الس انجونی، او هلکان له بی ځایه مفاد او ناوړه ګټی ځخه وژغورل شی.
 دغه معیارونه د هغو نورو خیریه معیارونو ځای نه نسی کوم چی په بل ځای کې د بشري مرستندویه

 ادارو له لورې وده ورکړل شوې وي. بلکې د بشری سرچینو او ګومارنی دی پروسی په تیارولو کی د

ماشومانو ساتنه او اړین ساتندویه اقدامات په ګوته کوی.

۳ معیار:  اړیکی ، وکالت او رسني
 د ماشومانو د ساتنی ستونزی، دهغوی شخصیتی لوړ مصلحتونه او دانجونو او هلکانو د

   ښه ساتنې موضوع ګانی خپریږی او وکالت یی کیږی.
 بشري مرستندویه ادارې د ماشومانو د ساتنی د ستونزو وکالت کوي، له همدې امله د ماشومانو د حالت

 انځورونه او کیسې عام محضر ته راباسي. کله چی خپرونی, اړیکی او وکالت په استراتیژیک احتیاط

 کامال صورت ومومی دا  د ماشومانو د ساتنی د تقوی په معنی وی اوکله چی خپرونی او وکالت په سمه

توګه تر سره نشی، زمونر او دماشومانو د پیژندنی پر وضعیت  بده اغیزه کوی.

۴ معیار: د پروګرام د مراحلو مدیریت
د ماشومانو د ساتنی ټول پروګرامونه د موجودو ظرفیتونو، جوړښتونو او سرچینو له مخې 
جوړ شوي دي. د بیړنی حاالتو اغیزمن شوی بدلون مننونکی خطرونه او اړتیاوی کوم چی 
د انجونو هلکانو او مشرانو له لوری په نښه شوی وی هغو ته د حل الری چاری لټول 

کیږی.  
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د ماشومانو د ساتنی پروګرامونه باید پرموجودو معلوماتو له ارزونو سره یو ځای )که اړتیاوی( جوړ شی. 

ماشومان او د هغوي ټولنې باید د حالت په تحلیل، پروګرام طرحه کولو, څارنې او ارزونو کې ګډون 

ولري. د ماشومانو د ساتنی د موجودو سیستمونو تحلیل او مالحظې, او دا چې څرنګه پیاوړي کېدالی شي، 

باید تل زمونږ په پروګرام کې شامل شی. 
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۵ معیار: د معلوماتو مدیریت
 د ماشومانو د ساتنی د پرگرامونو په طرحه کولو کی الزمه ده چی نوی معلومات راټول،
 دی راز ساتلو، د ضرر نه رسولو د ) اصولو( او د ماشومانو د لویو مصلحتونو په نظر

کی نیولو سره شریک کړای شی.
 د څانګړی ماشومانو اړونده معلومات صرف د قضیی د مدیریت لپاره ذخیره کیږی او شریک کول یی

 یوازی د ضررورت پر بنسټ صورت مومی. د ماشومانو د ټولیز حالت معلومات او دهغو په هکله اړینی

 کړنی باید را غونډی, تحلیل او د ارزیابی لنډیز یی جوړ او د ماشومانو د ساتنی لپاره د پرګرامونو او

برنامو په طرحه کولو کی ورڅخه ګټه واخیستل شی.

۶ معیار: د ماشومانو د ساتنی څارنه
 د ماشومانو د ساتنی پر اندېښنو هدفمن، واقعي او پر وخت معلومات په یوه اخالقي طریقه
 راټولیږي او په سیستماتیکه توګه د مخنیوي لپاره او په ځوابی فعالیتونو کی ورڅخه ګټه

اخیستل کیږی.
 د ماشومانو د ساتنی پر اندیښنو ځارنه باید د یوه بیړنی حالت له لومړی پړاو څخه په سیستماتیک ډول پیل

 شی.  څارنه د معلوماتو د راټولولو د روان جریان, د تاوتریخوالی د انځور او کچی معلومول,، ناوړګټی

 اخستل، ناوړه استفاده کول، او له پامه غورځول په ګوته کولو څخه عبارت دی. څارنه باید تل له ځواب او

غبرګون سره یو ځای وي.
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اصول او کړنالری

 د ماشومانو د ساتنې اړتیاوو پوره کولو
 لپاره معیارونه

  د ماشومانو د ساتنې معیاري ځواب
 ورکولو لپاره معیارونه

 د ماشومانو د ساتنې کافي تګالرو ته د ودې
ورکولو معیارونه

 په نورو بشري سکتورونو کې د ماشومانو
د ساتنې عادي کولو لپاره معیارونه
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۷ معیار: خطرونه او ټپیتوب
 هلکان او انجونې له هغه ډول زیان، ټپ او معلولیت څخه خوندي وي چې د هغوي په

 چاپېلایر کې د بدني خطرونو له امله رامنځ ته کیږي او د ماشومانو بدني او رواني
اړتیاوو ته پر وخت او اغېزمن ډول ځواب ووینه  وشي.

 له یو کلن کېدلو وروسته، د ماشومانو او ځوانانو تر منځ غیر ارادي ټپونه د مرګ یو مهم المل دی. د

 موجودو معلولیتونو درلودونکي ماشومان ښایي په ځانګړي خطر کې ښکیل وي. د دغه خطر کچه په

 اضطراري حالت کې ال زیاتیږي. بې ځایه کېدنه هم کوالی شي چې ماشومان پخوا ناپېژندل شوو خطرونو

 ته نږدې کړي لکه د سړکونو بیروبار، ویالې او سیندونه، ناولتیا او د جنګ پاتې شوي چاودېدونکي توکي.

 په چټک او مناسب ډول باید د ټپونو درملنه وشي څو د اوږد مهاله یا تلپاتې ټپ مخنیوی وشي.

 ۸ معیار: بدني تاوتریخوالی او نور زیانمنوونکي تمرینونه
 هلکان او انجونې له بدني تاوتریخوالي او نورو زیانمن کوونکو تمرینونو څخه خوندي

 دي او ژوندي/ روغ پاتې د عمر له مخې او په کلتوري توګه مناسب خدماتو ته السرسی
لري.

 په بیړنیو حاالتو کې د تاوتریخوالي کچه لوړیږي او ماشومان د کورني ، بدني او جنسي تاوتریخوالي او

 بدندي سزا په زیات خطر کې ښکیل دي. کورنۍ او د ماشومانو د ساتنې نورو سرچینو ته زیان رسیږي او

 همدا راز د ماشومانو شاوخوا د ساتنې کمزوری شوی چاپېلایر ښایي د دې المل شي چې د کورنۍ او

 ټولنې غړي ماشومان نه ناوړه ګټه واخیستل شي. کورنۍ هم  کیدالی شی پهیوه بیړنې حالت کې د

تاوتریخوالې سرچینه وي چې د دې پایلو لپاره یوه ښه جوړښت ته اړتیا شته.

۹ معیار: جنسي تاوتریخوالی 
 هلکان او انجونې له جنسي تاوتریخوالي څخه وساتل شي او لهجنسي تاوتریخوالي ژوندي 
ته  خدماتونو  پراخ  او  ویونکي  ځواب  خوندي،  یوه  او  معلوماتو  سم  سره  عمر  له  پاتي 

السرسی لري. 
 په ناخوالو حالتونو کې چې بیړنې حالت هم ورپسې رامنځ ته کېدالی شي، د هر عمر ماشومان د جنسي

 تاوتریخوالي د لوړې کچې په خطر کې وي او د بالغو په پرتله ورڅخه په اسانه ناوړه ګټه او ورباندې

 تېری کېدالی شي. جنسي تاوتریخوالی په ټولو بیړنیو حالتونو کې موجود وي، خو ډېری مهال پټ وي. د

 ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالي ته غبرګون او مخنیوی باید په ټولو بیړنیو حالتونو کې  ترسره شي.
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۱0 معیار: رواني ستونزې او ذهني ناخوالي
 د هلکانو او انجونو د پیاوړتیا جوړښتونه او  ستونزو سره مقاومت پیاوړې شي او ډېر

سخت زیانمن  شوي ماشومان مناسب مالتړ ترالسه کړي.
 ډېری هغه ماشومان به، چې له فشاره ډک حالتونه یې تجربه کړي وي، په لومړي سر کې په ټولنیزو

 اړیکو، بدني غبرګونونو، احساساتو او معنویت کې له ځانه بدلونونه څرګند کړي. ذهني روغتیا او رواني

 ټولنیز مالتړ د مناسبې پاملرنې چمتو کولو لپاره څو مختلف او متوازن روشونو سره یو ځای کړي.
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۱۱ معیار: له وسلوالو ځواکونو او وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي 

ماشومان 
 هلکان او انجونې د وسلوالو ځواکونو یا وسلوالو ډلو له لورې له استخدامېدلو او په

 دښمنیو کې له کارېدنې څخه خوندي وي، خوشې شوي او د بیا یو ځای کېدلو اغېزمن
خدمتونه ورته چمتو شي.

 په ټولی نړۍ کې د وسلوالو ځواکونو او وسلوالو ډلو له لورې د ماشومانو استخدام او کارونه دوام لري.

 هلکان او انجونې د جنګیالیو، جاسوسانو، خبروونکو یا جنسي ګټې اخیستنې په ګډون د بېال بېلو موخو

لپاره کارول کیږي.

۱۲ معیار: د ماشومانو شاقه کارونه
 هلکان او انجونې د ماشومانو د شاقه کارونو له تر ټولو ناوړه ډولونو څخه خوندي شي،

  په ځانګړي ډول هغه چې د بیړنیو حاالتو له امله یا ورسره تړاو درلودونکي وي.
 په بیړنیو حالتونو کې او همدا راز د ژوندانه د آسانتیاوو د السه ورکولو په صورت کې، روزي ګټل، زده

 کړې ته د السرسي او داستې نورو الملونه له کبله ماشومان په ځانګړي ډول شاقه کارکولو ته اړ ویستل

 کیږي. په داسې حال کې چې په یوه بیړنی حالت کې د ماشومانو د ساتنې کارونه باید تر شوني بریده بشپړ

 وي، خدمتونه باید تر ټولو ناوړه ډولونو ته لومړیتوب ورکړي چې پیل یې د بیړنیو حالت له امله یا ورسره

د تړاو درلودلو له امله وي.

۱۳ معیار: یوازې او بېل شوي ماشومان
 له کورنۍ د بېلتون مخنیوی وشي او ځواب د یوازې او بېل شوو ماشومانو لپاره پاملرنه

 او د هغوي د ځانګړو اړتیاوو او د تر ټولو غوره ګټو سره سم یې ساتنې په پام کې ونیول
شي.

 له والدینو او کورنیو څخه بېل شوي ماشومان په بیړنیو حاالتو کې د تاوتریخوالي، ناوړه ګټې اخیستنې او

 له پامه غورځونې په ستر خطر کې وي. په مخنیوي او ځواب ویلو کې باید بېلتون )د بېلتون مخنیوی، د

 کورنۍ تعقیبول او بیا سره یو ځای کول( ته پاملرنه وشي او همدا راز ضمني او بدیله پاملرنه ورته چمتو

 شي.
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۱4 معیار: ماشومانو لپاره عدالت
 ټول هغه هلکان او انجونې چې له قضایي سیستمونو سره د قرباني، شاهد او ادعا

کوونکو ګناهګارو په توګه شمیرل کیږي، د نړیوالو معیارونو سره سم چلند ورسره وشي.
 په بیړنیو حالتونو کې ډېری مهال په قضایي سیستمونو کې د قربانیانو، شاهدانو او ادعا کوونکو یا د دغو

 ټولو د ترکیب په توګه د ماشومانو ښکیلول زیاتوي. له قانون سره په مخالفت کې د ماشومانو لپاره باید

 حجز کېدنه وروستی  حل وي او که امکان ولري، د کورنیو او ټولنو په ګډون سره بدیلې کړنې او پاملرنه

 باید وکارول شي.
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 د ماشومانو د ساتنې معیاري ځواب  ورکولو لپاره معیارونه

 د ماشومانو د ساتنې اړتیاوو پوره کولو لپاره معیارونه

 اصول او کړنالری

په نورو بشري سکتورونو کې د ماشومانو 
د ساتنې عادي کولو لپاره معیارونه

د ماشومانو د ساتنې کافي تګالرو ته د ودې 
ورکولو معیارونه
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۱5 معیار: د قضیې مدیریت 
 د ماشومانو د خوندیتوب د عاجلې اړتیا درلودونکي هلکان او انجونې پېژندل شوي دي او

 هغوي له اړونده چمتو کوونکو څخه چې په همغږي او مسوولیت له احساس سره کار
 کوی ، د عمر او کلتور سره مناسب اغیزمن، څو کلتوري او ماشوم دوستانه معلومات او

ځواب تر السه کوي.
 د قضیې مدیریت د ټولنیزو خدمتونو له الرې له کورنیو او فردي ماشومانو سره د مرستې کولو پروسه ده.

 ماشومانو ته باید د پروسې په اوږدو کې په مناسب ډول ګډون ورکړل شي او د هغوي تر ټولو غوره زړه

 .راښکونونه باید په پام کې ونیول شي

 ۱۶ معیار: د ټولنې پر بنسټ مېکانېزمونه
 هلکان او انجونې د ټولنې پر بنسټ مېکانېزمونو او پروسو له الرې له رټنې، 

.تاوتریخوالي، ناوړه ګټې اخیستنې او له پامه غورځونې څخه خوندي دي
 د ټولنې پر بنسټ د ماشومانو د خوندیتوب مېکانېزم د ټولنې په کچه د افرادو یوه شبکه ده چې د ماشومانو

 د خوندیتوب د موخو لپاره کار کوي. په اغېزمنو مېکانېزمونو کې محلي جوړښتونه او هغه پروسې ګډون

.لري چې د ماشومانو د مالتړ او ښېګڼې مالتړ کوي

۱۷ معیار: ماشوم – دوستانه ځایونه
 ټول ماشومان او ځوانان کوالی شي چې د ټولنې مالتړ دوستانه ځایونو ته والړ شي چې

 هلته داسې اوډل شوي فعالیتونه چمتو شوي وي چې په یوه خوندي، ماشوم – دوستانه او
هڅوونکي چاپېلایر کې ترسره کیږي.

 ماشوم – دوستانه ځایونه هغه روزونکي/ پالونکي چاپېریالونه دي چې ماشومان پکې ازادې او اوډل شوې

 لوبې، ساتېرۍ او د زده کړې فعالیتونو ته السرسی لري څو بېرته د نورمال کېدلو او دوام لرونکی حس

 ترالسه کړي. دا د سکتورونو تر منځ همغږۍ ته اړتیا لري او په یوه ځانګړې طریقه باید طرحه او ترسره

 شي.
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۱۸ معیار: د څنګ ته شوو ماشومانو خوندیتوب 
 په بشري چاپېریالونو کې ټول هلکان او انجونې بنسټیزو خدمتونو او خوندیتوب ته

 السرسی لري او د څنګ ته کېدنې/ شړلو الملونه او وسیلې پېژندل شوي او ځواب ورته
ویل شوی دی.

 څنګ ته کېدنه/ شړل په عمومي توګه له تور پورې شوي ټولنیز حیثیت، لکه معیوبیت، یوه توکمي یا مذهبي

 اقلیت پورې تړاو درلودل، جنسیت یا اقتصادي حالت پورې اړه لري. بشري بحرانونه کوالی شي چې دغه

 څنګ ته کېدنه ال پسې ناوړه کړي، خو ښایي د بدلون لپاره فرصتونه هم چمتو کړي.
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اصول او کړنالري

 د ماشومانو د خوندیتوب معیاري ځواب ورکولو لپاره
 معیارونه

 د ماشومانو د خوندیتوب اړتیاوو پوره کولو لپاره معیارونه

په نورو بشري سکتورونو کې د ماشومانو د 
خوندیتوب عادي کولو لپاره معیارونه 

د ماشومانو د خوندیتوب کافي تګالرو ته د ودې ورکولو معیارونه
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۱۹ معیار: اقتصادي رغونه او د ماشومانو خوندیتوب
ټاکنه،  په  پروګرامونو  د  رغونې  اقتصادي  د  اړه  په  اندېښنو  د  خوندیتوب  د  ماشومانو  د 
طرحه، څارنه او ارزونه خبرې شویدي. د کار کولو د عمر هلکان او انجونې او د هغوي 

څارونکی به د هغوي د معیشت پیاوړي کولو لپاره کافي مالتړ ته السرسی ولري.
 د اقتصادي رغونې مداخلې باید هغو کورنیو ته ورسیږي چېرې چې د ماشومانو د خوندیتوب اندېښنې

 ډېرې زیاتې وي او باید د ماشومانو لپاره تر ډیره حده فرصتونه برابر شي چې له خپلو کورنیو سره پاتې

 شي، زده کړې ته السرسی ولري او له خطر څخه د ډکو سختو کارونو او د ناوړه ګټې اخیستنې د نورو

ډولونو یی مخنیوی وکړي.

۲0 معیار: زده کړه او د ماشومانو خوندیتوب
 د ماشومانو د خوندیتوب د اندېښنو په اړه د زده کړې د پروګرامونو په ټاکنه، طرحه او

 څارنه خبرې شوي دي. د ټول عمر هلکان او انجونې کوالی شي چې په یوه خوندي
 چاپېلایر کې ماشوم د زده کړې خوندي، لوړ معیار، ماشوم-دوستانه،  نرمښت منونكى،

تړاو لرونکي او ساتندویه فرصتونو ته السرسی لري.
 معیاري زده کړه د اضطراري حالتونو څخه مخکې او وروسته موده کي د ماشومانو په خوندیتوب او ښېګڼه کې

 مرسته کوي. دا د ماشوم – دوستانه ځایونو او د ماشومانو د خوندیتوب مخنیوونکو کړنو په ګډون پر یو لړ ستونزو د

 .زده کړې او د ماشومانو د خوندیتوب فعاالنو تر منځ نږدې همکارۍ ته اړتیا لري

۲۱ معیار: روغتیا او د ماشومانو خوندیتوب
 د ماشومانو د خوندیتوب د اندېښنو په اړه د روغتیایي پروګرامونو په ټاکنه، طرحه او

 څارنه او ارزونه خبرې شوي دي. هلکان او انجونې په یو مخیزه توګه چمتو شوو
 روغتیایي خدمتونو ته السرسی لري چې د هغوي عمر او د ودې اړتیاوې په پام کې

 نیسي.
 روغتیایي مداخله د یوې عمومي طریقې مرکزي برخه ده څو په اضطراري حالتونو کې سترو خطرونو ته

 په ځواب ویلو د ماشومانو د خوندیتوب د خدمتونو مالتړ وکړي. روغتیایي کړنې باید د ماشومانو د

   خوندیتوب خطرونه کم کړي او په عمومي توګه باید په یوه ژغورونکې طریقه ترسره شي. شوند.
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۲۲ معیار: تغذیه او د ماشومانو خوندیتوب 
  د ماشومانو د خوندیتوب د اندېښنو په اړه د خوړو پروګرامونو په ټاکنه، طرحه او څارنه

 خبرې شوي دي. د ټول عمر هلکان او انجونې او د هغوي څارونکی، په ځانګړي ډول
 مېندوارې او شیدې ورکوونکې ښځې او انجونې، خوندي، کافي او د تغذیې مناسبو

خدمتونو او غذا ته السرسی لري.

 د بحران او بې ثباتۍ په وختونو کې ماشومان په ځانګړي ډول د ناوړه تغذیې د ټولو ډولونو قربانیان وي.

.د تغذیې په فعالیتونو کې باید د خطر مخنیوونکي ګامونه ګډون ولري

۲۳ معیار: اوبه، د ناروغیو د عملي خپرېدو مخنیوی او د روغتیا 

ساتنې پوهه  )WASH( او د ماشومانو خوندیتوب
 د ماشومانو د خوندیتوب د اندېښنو په اړه د )WASH( پروګرامونو په ټاکنه، طرحه او
 څارنه او ارزونه خبرې شوي دي. ټول هلکان او انجونې د )WASH( مناسبو خدمتونو
ته السرسی لري چې د بدني او جنسي تاوتریخوالي خطرونه تر ټولو لږ حد ته را ټیټوي.

 د ماشومانو د خوندیتوب فعاالن پر دې باوري کولو کې مهم رول لوبوي چې د ماشومانو د خوندیتوب

 کړنې د ماشومانو لپاره د HSAW مناسب او خوندي فعالیتونو کې همکاري کوي. په ورته ډول،

 HSAW فعاالن باید باوري کړي چې د هغوي مداخلې په داسې یوه طریقه ترسره کیږي چې ماشومان او

 د هغوي پاملرونکي ژغوري.

۲۴ معیار: پناه او د ماشومانو خوندیتوب
 د ماشومانو د خوندیتوب د اندېښنو په اړه د پناه پروګرامونو په ټاکنه، طرحه او څارنه او
 ارزونه خبرې شوي دي. ټولو هلکانو او انجونو او د هغوي پاملرونکو ته مناسبه پناه ګاه
 چمتو شوې ده چې د خوندیتوب او معیوبیت ته د السرسي په ګډون او هغه چې اوږدمهاله

 حل الرې تسهیلوي، پوره کوي.
 پناه د ماشومانو د خوندیتوب لپاره له ډېرو اشارو سره یو پیچیده سکتور دی. د بحران پر

 مهال یا ورڅخه وروسته کله چې ماشومان له نویو، کمو شوو یا د بدیلې کورنۍ غړو سره

 او یا یوازې اوسیږي، د ماشومانو لپاره خطر زیاتیږي.
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۲5 معیار: د کمپ مدیریت او د ماشومانو خوندیتوب
 د ماشومانو د خوندیتوب د اندېښنو په اړه د کمپ د مدیریت پروګرامونو په ټاکنه، طرحه

 او څارنه او ارزونه خبرې شوي دي. په کمپونو کې د هر عمر اوسېدونکو هلکانواو
انجونو خوندیتوب او ښېګڼه د کمپ د مدیریت د جوړښتونو په موده کې خوندي ده.

 د کمپونو د مدیریت موخه په اغېزمن ډول د خوندیتوب او مرستې ترسره کولو لپاره د اړین ځای پنځول دي. دا د

 ماشومانو خوندیتوب په مختلفو طریقو تر اغېزې الندې راولي – د بېلګې په ډول په هغه طریقه چې کمپ په فزیکي

 توګه پالن شوی وي، په هغه طریقه چې مرسته وېشل کیږي یا په هغه طریقه چې د ماشومانو پر ژوند اغېزه کوونکې

 پرېکړې نیول کیږي. د کمپ مدیران باید

 باوري کړي چې ماشومان په کمپ کې له خطرونو څخه بچ دي او د خطر پر مهال وپېژندل شي.

۲6 وېشنه او د ماشومانو خوندیتوب 
ماشومان بشري مرستو ته د وېشنې د داسې اغېزمنو او ښو پالن شویو سیستمونو له 

الرې السرسی لري چې هلکان او انجونې له تاوتریخوالي، رټنې، ناوړه ګټې اخیستنې او 
له پامه غورځونې څخه ژغوري. 

 د عاجلې ژوند  ژغورونکې مرستې وېشنه په یوه اضطراري حالت کې د ځواب ویلو پر مهال یو له ډېرو

 عاجلو کړنو څخه دده، داسې یوه چې کوالی شي په ښه ډول د ماشومانو خوندیتوب او ښېګڼه زیاته کړي.

 هغه طریقه چې خواړه او نور د هوساینې توکي پرې وېشل کیږي، پر هغو تهدیدونو مهمه اغېزه لري چې

 مېرمنو او ماشومانو تجربه کړي وي. دا باید پر وخت، جامع او په لوړه کچه ښه پالن شوي وي.






