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التعاريف:
الخدمات المتخصصة :تشير إلى تلك الخدمات التي تتطلب المعرفة أو المهارات الالزمة وتجري
عادة من قبل أشخاص مؤهلين لتقديم خدمة معينة بما في ذلك إدارة حاالت حماية الطفل والخدمات
القانونية لألطفال المنفصلين عن أسرهم واألطفال غير المصحوبين حيث تتطلب عملية تقديم تلك
الخدمات االستعانة بمؤشرات محددة.
ويشمل ذلك من بين أشياء أخرى على:







الخدمات الصحية/الطبية -وتشمل تقييم صحة الطفل وتلبية احتياجاته الطبية وأي عالج زود به.
خدمات اإلعاقة الجسدية  -الدعم والمساعدة المخصصة إلعاقة الطفل الجسدية.
خدمات اإلعاقة العقلية  -الدعم والمساعدة المخصصة لإلعاقة الطفل الذهنية.
المساعدة في تقديم خدمات الهجرة  -الدعم أو المساعدة المقدمة من خالل التواصل مع الدوائر
الحكومية أو المساعدة فيما يتعلق بقضايا الهجرة األخرى.
خدمات التعليم  -الدعم والمساعدة من قطاع التعليم لغرض إعادة إدماج األطفال تاركي المدارس.
غيرها من الخدمات المتخصصة بما في ذلك :المساعدات الغذائية والمياه والمساعدة النقدية و
الخ.

إدارة حاالت حماية الطفل :هي عملية مساعدة األطفال بشكل فردي واألسر من خالل الدعم المباشر
لنوع العمل-األجتماعي وإدارة المعلومات.تعتبر وسيلة لتنظيم وتنفيذ العمل لمعالجة أحتياجات الطفل
(وأسرته) بطريقة مناسبة ومنتظمة و ًحسنة التوقيت من خالل الدعم المباشر و  /أو اإلحالة ،ووفقا
للمشروع أو أهداف البرنامج.
إدارة الحالة لالطفال المنفصلين وغير المصحوبين :تتبع األسرة ولم شمل الطفل  ،والتنسيب في
الرعاية البديلة في حاالت الطوارئ (رعاية القرابة  ،والرعاية البديلة غير الرسمية  ،ورصد ترتيبات
المعيشة الجماعية).
الخدمات القانونية لحماية الطفل :ويمكن أن تشمل المساعدة القانونية على تمثيل المستفيد (الطفل)
أمام محكمة أو هيئة إدارية (على سبيل المثال وزارة الهجرة والمهجرين) أو المساعدة في إعداد
الوثائق القانونية والعقود والطلبات أو تسوية النزاعات بشكل غير رسمي أو تقديم المشورة القانونية
والنًصح ..الخ.
يجب توفير هذه الخدمات من قبل متخصصين قانونيين مرخصين .قد تشمل القضايا التي يتم
تغطيتها بموجب الخدمة القانونية لـحماية الطفل :احتجاز األحداث  ،والوصاية و  /أو تحديد
الوصاية ،
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األطفال غير المصحوبين( 1يسمون أيضا بالقاصرين غير المصحوبين) هم األطفال الذين انفصلوا
عن الوالدين وغيرهم من األقارب وال تتم رعايتهم من قبل أي شخص بالغ مسؤول بحكم القانون
أو العرف.
األطفال المنفصلين هم األطفال الذين انفصلوا عن األبوين أو من مقدمي الرعاية لهم بحكم العرف
أو القانون ولكن ليس بالضرورة من أقارب آخرين .وعليه ،من الممكن أن تشمل هذه الفئة على
األطفال المصحوبين من قبل أفراد األسرة البالغين اآلخرين.
برامج الرعاية لآلباء واألمهات :دورات تدريبية مهيكلة لآلباء واألمهات لتحقيق األهداف
الرئيسية لزيادة المعرفة والمهارات والثقة باآلباء واألمهات وتقليل المشاكل العاطفية والمشاكل
السلوكية لدى األطفال والمراهقين باستخدام أساليب االنضباط اإليجابية.
خدمات الدعم النفسي واالجتماعي :تشمل تقديم خدمات تتناسب مع سن وثقافة االطفال وأنشطة
تحفيزية آمنة ومهيكلة لتطوير المهارات الحياتية وآليات التكيف ودعم المرونة .تعمل هذه األنشطة
على تعزيز قدرة أفراد المجتمع على دعم أبنائهم وأسرهم وجيرانهم من خالل نشر الرسائل
األساسية حول كيفية التعامل مع حاالت الطوارئ من خالل مجموعة متنوعة من القنوات بما في
ذلك وسائل اإلعالم والمنظمات المجتمعية والهياكل المجتمعية القائمة ومجموعات الشباب.
المساحات الصديقة للطفل هي مساحات إلى يتم فيها تنظيم أنشطة في بيئة آمنة ومحفزة حيث
يقدم الدعم لالطفال والمجتمعات المتضررة .
نظام حماية الطفل القائم على هيكلية المجتمع :هو عبارة عن شبكة أو مجموعة من األفراد على
مستوى المجتمع الذين يعملون بطريقة منسقة نحو تحقيق أهداف حماية الطفل .ويمكن أن تنشأ
وتًدعم هذه اآلليات من داخل المجتمع أو من خارجه ويمكن أن تشتمل على لجان حماية الطفل
ونوادي األطفال والمراهقين ومجموعات االقران ومجاميع االمهات ولجان الرجال ولجان المرأة
ومجموعات اآلباء ،الخ.
الدعم النفسي واالجتماعي األسري :تم تكييف أنشطة الدعم النفسي واالجتماعي لتقديمها على
مستوى األسرة من خالل تطوير وتوزيع مجموعة أدوات (حزم) الدعم والتعليم النفسي
االجتماعي لتقليل التوتر والقلق الذي قد يعاني منه األطفال ومقدمي الرعاية بسبب فيروس
كورونا .تم تطوير الحزم اتتناسب مع ثالث فئات عمرية  6-0سنوات و 13-7سنة و17-14
سنة.

 1المبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكاالت الخاصة باالطفال غير المصحوبين والمنفصلين ,اللجنة الدولية للصليب االحمر ومنظمة
االنقاذ الدولية ومنظمة أنقذوا األطفال والمفوضية السامية لشؤون الالجئين ومنظمة اليونيسيف والرؤية العالمية – .2004
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المقدمة
أن الغرض من هذه الوثيقة هو تقديم التوجيه واألرشاد وضمان وجود فهم مشترك بين شركاء
المجموعة الفرعية لحماية الطفل في خطة االستجابة اإلنسانية ( )HRPللمؤشرات ذات الصلة
لدعم اقامة برامج منسقة وتطوير المشاريع وجمع سليم للبيانات بما يتبعها من تقارير عن هذه
المؤشرات بالمقارنة مع المؤشرات القياسية .تقدم هذه المؤشرات منهجية وصفية حول كيفية كتابة
تقارير اإلنجازات عن مؤشرات عام  2021الخاصة باالنشطة المنضوية تحت استراتيجية
االستجابة األنسانية لحماية الطفل لعام .2021

المؤشرات القياسية لحماية الطفل
توضح مؤشرات حماية الطفل حالة األنجاز لألنشطة الواردة في خطة االستجابة اإلنسانية .وهذه
المؤشرات تساعد المجموعة الفرعية على تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق المخرجات المخططة
والمحصالت والغايات واألهداف بما يتماشى و خطة األستجابة األنسانية لعام  .2021ولذلك
تعتبر المؤشرات جزء ال يتجزأ من نظام المسائلة المبني على النتائج لحماية الطفل.
وقد كان االتفاق بشكل واسع حول اعتماد هذه المؤشرات القياسية كدليل أرشادي ألقامة برامج
منسقة تتوائم مع نهج رزمة الحد األدنى المتبنى من قبل المجموعة الفرعية .جميع شركاء حماية
الطفل مدعوين الستخدام هذه المجموعة من المؤشرات لكتابة ورقة المشروع  -بغض النظر عن
مصدر التمويل  -ولضمان تعريف موحد للمؤشرات وبالتالي ضمان اإلبالغ الفعال عن ما ورد
في األستراتيجية اإلنسانية لحماية الطفل .2021

ال يتم تقسيم قائمة المؤشرات أدناه حسب العمر والجنس لسهولة الرجوع إليها  ،ولكن في قاعدة
بيانات  2021Activity Infoالفعلية  ،سترى مؤشرات مقسمة حسب العمر والجنس .يرجى
رفع التقارير الشهرية وفقا لتقسيم العمر  /الجنس المقترح.
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رزمة الحد األدنى

التحديد واالستجابة لشواغل
(مخاوف) حماية الطفل
الفردية من خالل الخدمات
المتخصصة

األنشطة

المؤشرات المقترحة

تعريف المؤشر والغرض من أستخدامة

 #الفتيات و الفتيان المعرضين
للخطر اللذين تم تحديدهم و احالتهم
للحصول على الخدمات المتخصصة

سجل عدد الفتيات /األوالد الذين يحالون إلى منظمة أخرى لتلقي الخدمات المتخصصة
وهذا يشمل إدارة الحاالت لحماية الطفل التي ال توفرها منظمتك التي تقوم بالتقريرتحت هذا المؤشر.
موجه للشركاء في حماية الطفل الذين ال يقدمون خدمات إدارة الحالة أو أي خدمة
أخرى متخصصة.
إذا كانت منظمتك ال تنفذ جميع خطوات إدارة الحالة ولكن ببساطة تحديد الحاالت
واحالتها إلى منظمات أخرى  ،يرجى ادراج اعداد االطفال تحت هذا المؤشر.

حماية االطفال المعرضين للخطر
والناجين من خالل نظام إدارة
الحاالت واإلحالة للحصول على
الخدمات المتخصصة

 #الفتيات والفتيان المعرضين
للخطر الذين يتم دعمهم من خالل
نظام إدارة الحاالت

أبلغ عن الطفل بموجب هذا المؤشر فقط بعد أن تقوم منظمتك بتحديد الجهة التي
ستزود الخدمة المناسبة وبعد تأكدك من أن الطفل و  /أو عائلته  /عائلتها مرتبط مع
مزود الخدمة المتخصصة.
حتى لو حصل الطفل على أكثر من خدمة واحدة ،قم بعد األطفال وليس عدد الخدمات
التي حصل عليها الطفل.
سجل عدد الفتيات /األوالد الذين يتم تحديدهم وتسجيلهم كحاالت مفتوحة جديدة في
نظام إدارة الحاالت الخاص بالمنظمة خالل فترة التقرير .هذا المؤشر ال يحصي عدد
من الحاالت المحالة.
إذا كانت منظمتك تقدم خدمات كاملة إلدارة الحاالت  ،فيرجى عدم اإلبالغ عن الحالة
إلى مؤشر "التحديد واإلحالة" أعاله.
مالحظة مهمة:
في عام  ، 2021يشمل هذا المؤشر األطفال الذين يحتاجون إلى وثائق مدنية .إذا حدد
تقييم الحالة الحاجة إلى التوثيق المدني  ،فستحتاج إلى اإلبالغ عن نفس الطفل بموجب
مؤشرات إدارة الحالة والتوثيق المدني.
ال يشمل هذا المؤشر :األطفال المدعومين من خالل المساعدة القانونية لحماية الطفل ،
حيث أن المستفيدين غالبا ً ما يكونون بالفعل في مرافق االحتجاز وربما ال يمكن
الوصول إليهم من قبل الجهات الفاعلة األخرى إلدارة الحاالت

 #الفتيات والفتيان الذين حصلوا
على المساعدة القانونية والحماية
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سجل عدد الفتيات  /الفتيان الذين يتلقون مساعدة قانونية في مجال حماية الطفل
(مثل دعم األطفال المحتجزين واالتصال بالقانون  ،وتحديد الوصاية /
الوصاية) .إذا تلقى عدة أفراد من أسرة واحدة مساعدة  ،فاعتمدوا على كل فرد
حسب التحليل حسب العمر والجنس .قد تشمل المساعدة القانونية تمثيل المستفيد
أمام محكمة أو هيئة إدارية (على سبيل المثال وزارة الهجرة والمهجرين) ؛
المساعدة في إعداد العقود أو التطبيقات ؛ تسوية المنازعات غير الرسمية تقديم
المشورة القانونية أو المشورة).

 #الفتيات والفتيان الذين يحصلون
على المساعدة لتأمين الوثائق
المدنية

تسجل تحت هذا المؤشر فقط إذا تم تمويل الخدمات القانونية المقدمة من خالل
مشروع حماية الطفل  ،وإال فقم باإلبالغ تحت مؤشر الحماية العام للمساعدة
القانونية.
اذكر عدد األطفال الذين حصلوا على المساعدة للحصول على شهادة الميالد أو
غيرها من الوثائق المدنية (الهوية الوطنية  /الهوية الشخصية) أو استردادها
من قبل منظمتك.
إذا حددت الطفل الذي يحتاج إلى التوثيق المدني وأحيل إلى شريك قانوني  ،فقم
باإلبالغ تحت "تحديد الخدمات المتخصصة واإلحالة إليها".
يمكنك اإلبالغ تحت هذا المؤشر بصرف النظر عما إذا كان الطفل قد حصل
على الوثائق المدنية بنجاح أم ال  ،طالما أن منظمتك قدمت المساعدة  /الخدمة.
سجل فقط األطفال الجدد الذين تلقوا هذه الخدمة .الحاالت المحالة إلى مزودي الخدمة
ال ينبغي أن تحسب .سجل تحت هذا المؤشر فقط إذا تم تمويل الخدمات القانونية
المقدمة من خالل مشروع حماية

 #الفتيات والفتيان الذين تم اصدار
وثائق مدنية لهم
 #الفتيات والفتيان الذين لم يتلقوا
رعاية أبوية مناسبة تم تحديدهم
ووضعهم في رعاية بديلة
 #الفتيات والفتيان الذين ال
يتمتعون برعاية أبوية مناسبة
لم شملهم مع مقدمي الرعاية
األساسيين
#عدد الهياكل المجتمعية لحماية الطفل
التي تم انشائها أو دعمها

هذا هو المؤشر الذي يتتبع معدل نجاح األطفال الذين يتلقون المساعدة للحصول
على شهادة ميالد أو وثائق مدنية أخرى أو استعادتها .من بين األطفال
المذكورين أعاله (المساعدة في الحصول على التوثيق المدني)  ،بمجرد
حصول األطفال على شهادة الميالد  ،قم باإلبالغ تحت هذا المؤشر.
سجل عدد الفتيات والفتيان الذين تم إيداعهم في الرعاية البديلة .يجب أيضًا
اإلبالغ عن هذا الرقم ضمن مؤشر إدارة الحالة.
سجل عدد الفتيات والفتيان الذين تركوا ترتيبات الرعاية البديلة الخاصة بهم وتم
لم شملهم مع مقدم  /مقدمي الرعاية األساسيين
سجل عدد المجموعات وشبكات حماية الطفل التي تم إنشاؤها أو دعمها في
المجتمع .يمكن أن يكون هيكل حماية الطفل القائم على المجتمع مجموعات
موجودة أو مجموعات جديدة  ،ولكن مجموعات  /شبكات تهدف إلى العمل نحو
أهداف حماية الطفل.
تسجيل عدد أندية األطفال  /نوادي المراهقين المنشأة أو المدعومة في المجتمع.
يتم تشجيع الشركاء على دعم األندية الحالية  ،ولكن إذا لم تكن هناك هياكل
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دعم قدرات حماية الطفل في
المجتمعات المحلية لمنع
واألستجابة لقضايا حماية الطفل

أسس وأدعم هيكل حماية الطفل
في المجتمع المحلي

 #أندية  /مجموعات األطفال /
المراهقين التي تم إنشاؤها أو دعمها

قائمة  ،فقد يتم إنشاء نواد  /هياكل جديدة .حساب األندية  /الهياكل التي تهدف
إلى العمل على تحقيق أهداف حماية الطفل (على سبيل المثال  ،ال يجب
احتساب دعم الزي الرسمي لنوادي كرة القدم هنا  ،ما لم يكن ذلك بمثابة منبر
لرفع مستوى الوعي أو أنشطة المهارات الحياتية)
يرجى اإلبالغ عن عدد من المجموعات  ،وليس عدد األشخاص الذين
يشاركون في المجموعات .إذا قمت بتضمين عدد المشاركين بشكل غير
مقصود  ،فستصبح األرقام كبيرة جدًا وغير موثوق بها.
مالحظة :تسجيل فقط عدد المجموعات  /الهياكل المدعومة .اإلبالغ عن هذا
المؤشر مرة واحدة إذا استمرت نفس المجموعة (المجموعات) في العمل في
األشهر التالية .خالف ذلك تقرير فقط مجموعة (مجموعات) المنشأة حديثا.
يمكن اإلبالغ عن المجموعات أو الهياكل التي تم إنشاؤها من العام الماضي
مرة أخرى إذا استمرت بمساعدة الجهات الفاعلة في حماية الطفل  ،وتعمل في
المجتمع.
يمكن أن يشمل نوع الدعم ما يلي :توفير التدريب وتوفير المواد واالحتفاظ بها
معًا لتسهيل تنفيذ أنشطة برنامج التعاون الفني لوكالتك في المجتمعات.

#عدد الفتيات والفتيان والنساء
والرجال في هياكل حماية الطفل
المجتمعية المدربة على التدريبات ذات
الصلة بحماية الطفل

يسجل المؤشر عدد أعضاء هياكل حماية الطفل المجتمعية التي تم تدريبها على
مناهج حماية الطفل خالل الفترة المشمولة بالتقرير .وقد يشمل أعضاء الهياكل
المجتمعية لجان حماية األطفال ونواد األطفال ونوادي المراهقين وجماعات
األقران.
مالحظة :سجل فقط عدد أعضاء المجموعات  /الهياكل المدربة .سجل في هذا
المؤشر مرة واحدة إذا استمرت نفس المجموعة (المجموعات) في تلقي تدريب
الحق  ،بغض النظر عن عدد الدورات التدريبية التي قد تحصل عليها نفس
الهياكل .إذا تم تعيين أعضاء جدد أو المشاركة في دورة المشروع  ،فيجب أن
يتم احتساب هؤالء األعضاء الجدد مرة واحدة بعد أن يتم تدريبهم ألول مرة.
أنواع التدريب تشمل حماية الطفل.
يشمل نوع التدريب :أي تدريب يتعلق بحماية الطفل  /حقوق الطفل  /تنمية
الطفل أو التطوير التنظيمي لتطوير الهياكل المجتمعية .يجب أن يكون لها
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تقديم خدمات الدعم النفسي
واألجتماعي مهيكل لألطفال
ومقدمي الخدمات

 #الفتيات والفتيان المشاركين في
برامج الدعم النفسي واالجتماعي
المهيكلة والمستدامة الخاصة
بحماية الطفل

خدمات الدعم النفسي واألجتماعي
للفتيات والفتيان ومقدمي الرعاية

أهداف تعليمية واضحة  ،ومتابعة لضمان قدرة المجموعة على تطبيق التعلم.
يمكن تسجيل جلسة لمدة  2-1ساعة مع أفراد المجتمع العشوائي (الذين ليسوا
جز ًءا من المجموعات المجتمعية) في إطار أنشطة التوعية
سجل عدد الفتيات  /الفتيان الذين يشاركون في برامج الدعم النفسي االجتماعي
المهيكلة والمستدامة.
وتشمل برامج الدعم النفسي االجتماعي جميع التدخالت التي تقع ضمن
المجاالت الثالثة لرفاه الطفل :المهارات والمعرفة  ،والرفاهية االنفعالية
والرفاهية االجتماعية (وفقا للمبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين
الوكاالت).
قد تتضمن برامج حماية الطفل مجموعة منظمة ومتسلسلة من الجلسات تتناول
عناصر الحماية الذاتية والسالمة الوقاية وحقوق الطفل.
وتشمل البرامج المهيكلة األنشطة العمرية والثقافية والمناسبة بين الجنسين
والمقرر لها هدف واضح ومقاصد مع إشراف مناسب.
البرامج المستدامة تشير إلى أ) البرامج الجارية و
ب) الحضور المنتظم للطفل خالل فترة زمنية محددة (بحد أدنى مرة واحدة في
األسبوع على مدى  3أشهر.
يجب أن تتضمن جميع البرامج كل من حماية الطفل والعناصر النفسية
واالجتماعية  ،على الرغم من أن التركيز قد يختلف حسب االحتياجات المحددة
للمجموعة .قد تشمل األنشطة ورش عمل المهارات  /المهارات الحياتية ،
وجلسات منتظمة حول تقنيات االسترخاء  ،واألنشطة الترفيهية المنظمة
المنتظمة.
ً
ال تشمل األنشطة نشاطا رياضيًا أو حفالت ترفيهية ليوم واحد
حساب المشاركين:
في بداية العام  ،ابدء من البداية  ،بصرف النظر عن تسجيل هؤالء األطفال
في العام الماضي أم ال  ،ابدأ في العد من الصفر.
سجل فقط األطفال المسجلين حديثًا واألطفال الجدد الذين حضروا  4مرات
على األقل في الشهر .في الشهر المقبل سجل فقط االطفال الجدد
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#الفتيات والفتيان الذين حصلوا
على حزمة  6-0الدعم النفسي
االجتماعي مصحوبة بجلسات وجها ً
لوجه و  /أو عن بعد

يتم توزيع حزمة الدعم النفسي االجتماعي داخل األسرة عندما ال يتمكن
العاملون في المجال اإلنساني الوصول إلى المجتمعات المستهدفة أو عندما ال
يكون التجمع الجماعي ممكنًا كنتيجة لفيروس كورونا أو غيره من اإلجراءات
االحترازية لتفشي األمراض.

#الفتيات والفتيان الذين حصلوا
على حزمة 13-7الدعم النفسي
االجتماعي مصحوبة بجلسات وجها ً
لوجه و  /أو عن بعد

سجل عدد الفتيات والفتيان الذين حصلوا على حزمة الدعم النفسي االجتماعي
داخل األسرة موزعة على مستوى األسرة والتي ينبغي ان تصاحبها جلسات مع
الطفل و  /أو مقدم الرعاية بنا ًء على عمر الطفل.
 1حزمة موزعة  +جلسة وجها لوجه  /عن بعد = طفل واحد( .يجب أن يتلقى
الطفل ما ال يقل عن  4جلسات في الشهر ليتم احتسابه كمستفيد) .يجب أن
تكون الجلسات وج ًها لوجه  /عن بعد مخصصة لخوض األنشطة والقصص
المدرجة في الحزمة.

#الفتيات والفتيان الذين حصلوا
على حزمة  17-14الدعم النفسي
االجتماعي مصحوبة بجلسات وجها ً
لوجه و  /أو عن بعد
تسجيل عدد مقدمي الرعاية الذين يشاركون في برنامج األبوة واألمومة المهيكل
 #النساء والرجال من مقدمي
الرعاية المشاركين في برامج األبوة او برنامج مهارات الوالدين  .يجب أن يكون للبرنامج أهداف تعليمية واضحة
مع محتويات التدريب مهيكل ومن بين وحدات األبوة واألمومة الحالية  ،نظم
واألمومة
وحدة األبوة واألمومة لمرونة الطفل ( 4جلسات)  ،وحدة األبوة واألمومة
للمراهقات في مجموعة أدوات ( 8جلسات)  ،ووحدة مهارات األبوة واألمومة
في برنامج الفضاء اآلمن للتعلم الشافي من قبل IRC

رفع مستوى الوعي والمناصرة
لقضايا حماية الطفل الرئيسية

 #الفتيات والفتيان والنساء
أقامة انشطة رفع مستوى
الوعي والمناصرة لقضايا حماية والرجال المشاركين في برامج
وانشطة رفع مستوى الوعي
الطفل الرئيسية
والمناصرة لقضايا حماية الطفل
الرئيسية و فيروس كورونا
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مالحظة :سجل عدد مقدمي الرعاية المسجلين حديثًا بأسمائهم وحضور
البرنامج .يجب اإلبالغ عن ذلك مرة واحدة فقط عند انضمام مقدم رعاية جديد
 /أحد الوالدين إلى البرنامج.
سجل عدد الفتيات  /الفتيان  /النساء  /الرجال الذي وصلت إليهم مؤسستك من
خالل أنشطة التوعية بحماية الطفل (بما في ذلك األحداث المجتمعية المتعلقة
بالبرنامج القطري  ،وجلسات التوعية وجها ً لوجه او عن بعد).
عد األشخاص المشاركين فقط! .ال تحسب\تعد توزيع الرسائل  /النشرات
اإلذاعية.
إن أنشطة زيادة الوعي تكون في العادة جلسة أو حدث لمدة  2-1ساعة  ،حيث
تجمع أعدادًا كبيرة من أفراد المجتمع .ويمكن أن يشمل هذا المسرح المجتمعي
والخطابات المواضيعية التي ينظمها زعيم المجتمع أو القادة الدينيون  ،واحتفال
األطفال بيوم معين الخ.

#عدد النساء و الرجال من الموضفين
الحكوميين المدربين على منهجيات
حماية الطفل

تقوية القدرات المحلية والوطنية
التي تقدم خدمات حماية الطفل
المستدامة

تقوية القدرات المحلية والوطنية
التي تقدم خدمات حماية الطفل
المستدامة
 #النساء والرجال العاملين في
انشطة حماية الطفل المدربين على
منهجيات حماية الطفل
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يمكن أن تكون زيادة الوعي من خالل :تطبيقات االتصاالت المتنقلة ( Viberو
 WhatsAppو  Messengerو )Telegramأو الرسائل النصية
يرجى مالحظة أنه ال يمكن عد شخص واحد إال مرة واحدة  ،بغض النظر عن
عدد الرسائل المختلفة التي تم إرسالها إلى هذا الشخص.
تسجيل عدد الموظفين الحكوميين الذين تم الوصول إليهم من خالل مبادرات
التطوير المهني  /بناء القدرات المنظمة التي تهدف إلى تحسين استجابات حماية
الطفل.
وتشمل الجهات الحكومية الفاعلة :أخصائيون اجتماعيون في وزارة العمل
والشؤون االجتماعية  /وزارة األمن االجتماعي والشرطة وضباط قضاء
األحداث ومحامو الحكومة.
تتضمن البرامج المنظمة منه ًجا و  /أو خطط أنشطة الجلسة.

تسجيل عدد العاملين في مجال حماية الطفل الذي تم التوصل إليهم من خالل
مبادرات التطوير المهني  /بناء القدرات المنظمة التي تهدف إلى تحسين
استجابات حماية الطفل .ويشمل العاملون في مجال حماية الطفل :موظفو
ومديرون برامج حماية الطفل  ،وموظفو الحاالت  ،والمحامون  ،والمستشارين
النفسيين االجتماعيين  ،والميسرين للمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية.
تتضمن البرامج المنظمة منه ًجا و  /أو خطط أنشطة الجلسة.

تسجيل عدد العاملين في مجاالت غير حماية الطفل الذي تم التوصل إليه من
خالل مبادرات بناء القدرات التي تهدف إلى تحسين حماية الطفل من خالل
إجراءات إنسانية أخرى

توحيد او تظمين أجراءات
حماية الطفل في االعمال
االنسانية االخرى

 #النساء والرجال العاملين في غير
مجال حماية الطفل والمدربين على
منهجيات حماية الطفل

دمج برنامج حماية الطفل في
التعليم

 #عدد النساء والرجال المعلمين /
األخصائيين االجتماعيين في
المدارس المدربين على مناهج
حماية الطفل

تسجيل عدد المدرسين واألخصائيين االجتماعيين في إطار هيكل وزارة التعليم
 /ومديريات التعليم الذي تم التوصل إليهم من خالل مبادرات بناء القدرات التي
تهدف إلى تحسين حماية الطفل من خالل إجراءات إنسانية أخرى .قﺪ يﺸﻤﻞ:
بﻨاء قﺪرة الﺒﺮنامج القﻄﺮي :مﺪونة الﺴلﻮك وحﻤاية األﻃفال اآلمﻨة  ،أنﺸﻄة
الدعم النفسي واالجتماعي المهيكل ،واليات الﺘعﺮف على عالمة اإلساءة ،
واإلحالة اآلمﻨة إلى الﺠهات الفاعلة في الﺒﺮنامج.

التدريب على مناهج حماية
الطفل لموظفي حماية الطفل

 #عدد موظفي حماية الطفل من
النساء والرجال المدربين على
مناهج حماية الطفل

سجل عدد العاملين في مجال حماية الطفل الذين تم تدريبهم على مناهج حماية
الطفل ،إدارة الحاالت  ، PSS ،األبوة واألمومة  ،النهج المجتمعي تجاه حماية
الطفل.
التدريب هو شكل من أشكال التطوير الذي يقوم فيه الشخص المتمرس  ،الذي
يدعى المدرب  ،بدعم المتعلم أو العميل في تحقيق هدف مهني محدد من خالل
توفير التدريب المهني والتوجيه الفني .التدريب  ،يمكن إجراؤه خالل فترة
زمنية محددة  ،وغالبًا ما يتم ذلك في مجموعة .يشجع التدريب على حضور
جلسة تدريب فردية على األقل مرة واحدة في األسبوع  ،نصف جلسة لمدة يوم
واحد مع كل متعلم (مما يعني أن مدربًا واحدًا يمكن أن يضم  8-5متعلمين في
أي وقت محدد)

يجسد هذا المؤشر عدد العمال من مجموعات  /قطاعات أخرى يتم الوصول
إليها من خالل مبادرات بناء القدرات المنظمة التي تهدف إلى دمج حماية
األطفال في قطاعهم .قد يشمل المشاركون المستهدفون العاملين في مجال
الصحة  ،ومديري المخيمات  ،والتوزيع وفرق المياه والصرف الصحي ،
ولكن ليس أعضا ًء من هياكل المجتمع الذين هم جزء من مجتمع والشبكات
حماية الطفل.

يمكن أن يحضر نفس المتعلمين الجلسات التدريبية المذكورة في المؤشرات
أعاله  ،ويمكن للشركاء اإلبالغ عن نفس المستفيدين لكل من التدريب
والتوجيه .ال تبلغ المتعلم نفسه أكثر من مرتين تحت مؤشر التدريب  ،إذا تم
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تدريب المتعلم باستمرار على مدار العام .عادة  ،يمكنك اإلبالغ عن متعلم واحد
مرة واحدة في السنة.
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