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Child Protection

منظمة �إنقاذ الطفل ّ
�ساهمت كل من ّ
ومنظمة �أر�ض الإن�سان بع�ضو رفيع امل�ستوى من
طاقم عملهما لتن�سيق عملية ال�صياغة و�إدارتها .لذلك ،نوجه �شكرنا اخلا�ص �إىل
هاتني ّ
ال�شخ�صني ،وهما مينجا بيو�شل و�سابني راكوتوماالال.
املنظمتَني وهذين
َ
نتوجه بال�شكر �إىل �أكرث من  400فرد من جميع �أنحاء العامل راجعوا الن�سخ
كذلكّ ،
ب�شكل
ال�سابقة لهذه املعايري وقدموا تعليقاتهم عليها ،مما �ساهم يف حت�سينها
ٍ
ونتوجه بال�شكر �إىل ك ّل العاملني يف املجال الإن�ساين والفرق العاملة يف
ملحوظّ .
امليدان ،والذين اختربوا املعايري ل�ضمان مالءمتها و�إمكانية تنفيذها يف جمال وا�سع
من ال�سياقات الإن�سانية� .إ ّننا ن�شكر ه�ؤالء املهنيني على م�ساهماتهم ،وعلى تفانيهم
املتوا�صل يف �سبيل حماية الطفل.
و�أخري ًا ،نو ّد التعبري عن امتناننا العميق للأطفال حول العامل الذين ُيلهموننا،
وي�شجعوننا يف عملنا الإن�ساين.
و ُير�شدونناّ ،
منظمة �إنقاذ الطفلّ ،
بتمويل منّ :
ومنظمة �أر�ض الإن�سان ،ومنظمة اليوني�سيف
الت�صميم:
العنوان املُقرتَح لالقتبا�س :املعايري الدنيا حلماية الطفل يف العمل الإن�ساين.
جمموعة عمل حماية الطفل (.)2012
لتقدمي املالحظات �أو االقرتاحات من �أجل حت�سني هذا الإ�صدارُ ،يرجى االتّ�صال
مبجموعة عمل حماية الطفل عرب العنوان التايل:
http://www.cpwg.net

شكر وتقدير
ونخ�ص
ت ��و ّد جمموع ��ة عمل حماية الطف ��ل �أن ت�شكر ك ّل من تع ��اون من �أجل تطوير ه ��ذه املعايري.
ّ
بال�شك ��ر الهيئ ��ات التالية ،التي مبعظمها ،ولك ��ن لي�ست جميعها� ،أع�ض ��اء يف جمموعة عمل حماية
الطفل ،والتي �أدّى طاقم عملها دور ًا مركزي ًا يف عملية ال�صياغة:
�إدارة عمليات الأمم امل ّتحدة حلفظ ال�سالم
الإغاثة الإ�سالمية عرب العامل
جامعة كولومبيا
�صندوق الطفل ChildFund
قرى الأطفالSOS
جلنة الإنقاذ الدولية
اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر
املجل�س الدمناركي لالجئني
املجل�س الرنويجي لالجئني
مفوّ�ضية الأمم امل ّتحدة ل�ش�ؤون الالجئني
مفوّ�ضية الالجئني الن�سائية
ّ
منظمة �أر�ض الإن�سان

منظمة �أطفال احلرب War Child

ّ
منظمة �إنقاذ الطفل
ّ
منظمة بالن الدولية Plan International
ّ
منظم ��ة احلف ��اظ عل ��ى �س�ل�امة الأطف ��ال
Children Safe

Keeping

ّ
منظمة العمل الدولية
ّ
املنظمة الدولية للمعاقني Handicap International
ّ
املنظم ��ة الدولي ��ة املعني ��ة بق�ض ��ايا الأطف ��ال املجنّدين Child
Soldiers International
منظمة الر�ؤية العاملية World Vision International

منظمة اليوني�سيف

نداء جنيف Geneva Call

منظمة �إنقاذ الطفل ّ
�ساهم ��ت كل من ّ
ومنظمة �أر�ض الإن�سان بع�ضو رفيع امل�ستوى من طاقم
ّ
عملهما لتن�سيق عملية ال�صياغة و�إدارتها .لذلك ،نوجه �شكرنا اخلا�ص �إىل هاتني املنظمتَني
ال�شخ�صني ،وهما مينجا بيو�شل و�سابني راكوتوماالال.
وهذين
َ
نتوجه بال�شكر �إىل �أكرث من  400فرد من جميع �أنحاء العامل راجعوا الن�سخ ال�سابقة
كذلكّ ،
ونتوجه
�وظ.
�
ح
مل
ب�شكل
حت�سينها
يف
�م
�
ه
�سا
مما
عليها،
�م
�
ه
تعليقات
وقدموا
�ر
ي
�
له ��ذه املعاي
ٍ
ّ
بال�شك ��ر �إىل ك ّل العامل�ي�ن يف املجال الإن�س ��اين والفرق العاملة يف املي ��دان ،والذين اختربوا
املعاي�ي�ر ل�ضمان مالءمتها و�إمكانية تنفيذها يف جمال وا�سع م ��ن ال�سياقات الإن�سانية� .إ ّننا
ن�شكر ه�ؤالء املهنيني على م�ساهماتهم ،وعلى تفانيهم املتوا�صل يف �سبيل حماية الطفل.
و�أخ�ي�ر ًا ،نو ّد التعبري عن امتناننا العميق للأطفال حول العامل الذين ُيلهموننا ،و ُير�شدوننا،
وي�شجعوننا يف عملنا الإن�ساين.
ّ
منظمة �إنقاذ الطفلّ ،
بتمويل منّ :
ومنظمة �أر�ض الإن�سان ،ومنظمة اليوني�سيف
الت�صميم:
العن ��وان املُق�ت َ
�رح لالقتبا�س :املعاي�ي�ر الدنيا حلماية الطفل يف العم ��ل الإن�ساين .جمموعة
عمل حماية الطفل (.)2012
لتقدمي املالحظات �أو االقرتاحات من �أجل حت�سني هذا الإ�صدارُ ،يرجى االتّ�صال مبجموعة
عمل حماية الطفل عرب العنوان التايلhttp://www.cpwg.net :
املعايري الدنيا حلماية الطفل يف جمال العمل الإن�ساين
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تمهيد
يرجح �أن ي�ش ّكل الأطفال ن�صف �أو �أكرث من ن�صف الفئات ال�س ّكانية املت�ض ّررة من النزاعات
�أو الك ��وارث يف ظ ��ل الأح ��وال الإن�ساني ��ة ال�سائ ��دة ح ��ول العامل الي ��وم .واملخاط ��ر العديدة
�كل بالغ على رفاهه ��م ،و�أمنهم اجل�سدي،
الت ��ي يواجهه ��ا ه�ؤالء الفتي ��ات والفتيان ت�ؤ ّثر ب�ش � ٍ
ُ
وم�ستقبلهم .فبع�ض الأطفال ُيق َتل ��ون �أو ُي�صابون ،و�آخرون يواجهون االنف�صال عن �أ�سرهم
وع ��ن القائم�ي�ن على رعايته ��م� ،أو يتع ّر�ض ��ون للتجنيد يف الق� � ّوات الر�سمي ��ة �أو اجلماعات
امل�س ّلح ��ة؛ والكث�ي�ر منه ��م يقعون �ضحية العن ��ف اجلن�س ��ي �أو �أ�شكال �أخرى م ��ن اال�ستغالل
و�إ�ساءة املعاملة.
م ��ن هذا املنطلق ،ف�إنّ حماية الأطفال من العنف ،واال�ستغ�ل�ال ،و�إ�ساءة املعاملة ،والإهمال
ت�ش� � ّكل �أولوي ًة ُم ِل ّح ��ة جلميع العاملني يف احلاالت الإن�سانية ،وه ��ذا ي�شمل بالطبع النا�شطني
يف جم ��ال احلماية ونطاق ًا وا�سع ًا م ��ن االخت�صا�صيني يف خمتلف القطاعات .يجب �أن تكون
ب�شكل ج ّيد ،وف ّعالة – كما �أ ّنه علينا �أن نكون قادرين على قيا�س
جهودن ��ا �سريعة ،ومخُ َّططة ٍ
ما �إذا كانت تبلغ الأطفال وحتميهم ب�صور ٍة مالئمة .ويف عملنا الإن�ساين ،ينبغي �أن نحر�ص
عل ��ى تقوية الأنظمة التي �سوف حتمي الأطفال على امل ��دى البعيد ،عندما تنتهي اال�ستجابة
حلاالت الطوارئ.
م ��ن �ش�أن هذه املعايري الدني ��ا حلماية الطفل ،املُ�شرتَكة بني الهيئ ��ات والتي طال انتظارها،
حت�س ��ن ج ��ودة عملنا حلماية الأطفال وتع ��ززه ،كما �أ ّنها �ست�ضعنا �أم ��ام م�س�ؤوليتنا جتاه
�أن ّ
التزاماتن ��ا كعاملني يف املجال الإن�ساين .لذل ��ك ،ف�إ ّننا نحثّ جميع املعنيني بالعمل الإن�ساين
على انتهاز هذه الفر�صة ،وعلى تطبيق هذه املعايري والرتويج لها.

لوي�س �أوبني
من�سقة
جمموعة احلماية العاملية
مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني

ر�شيد خاليكوف
مدير
مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية
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مقدمة

ما هي حماية الطفل في
حاالت الطوارئ؟
ين� ّ��ص تعري ��ف حماية الطفل ،كما ا ُّت ِفق عليه يف جمموعة عمل حماية الطفل ،على ما يلي« :الوقاية
م ��ن �إ�ساءة املعاملة ،والإهمال ،واال�ستغالل ،والعنف �ض ّد الأطفال ،واال�ستجابة لها» .وبالتايل ،ف�إنّ
حماي ��ة الطف ��ل ال تكمن يف حماي ��ة جميع حقوق الأطفال ،ب ��ل ت�شري �إىل جمموع� � ٍة فرعية من هذه
احلقوق.
إجراءات
�أ ّما الأزمة �أو حالة الطوارئ فتُع َّرف ب�شكل عام على �أنها حالة تنطوي على تهديد وتتط ّلب �
ٍ
طارئ ��ة .ومن �ش�أن العمل الف ّعال يف حالة الطوارئ �أن ي� ��ؤدّي �إىل جت ّنب ت�صعيد الو�ضع وحت ّوله �إىل
املجتمع ،ينطوي عل ��ى خ�سائر ب�شرية �أو
ا�ضطراب خط�ي�ر ل�سري عمل
كارث� � ٍة ،وه ��و ما يعني حدوث
ٍ
ٍ
مادي ��ة �أو اقت�صادية �أو بيئية وا�سعة النطاق ،وعل ��ى �آثا ٍر ّ
تتخطى قدرة املجتمع املت�ض ّرر على التدبر
معها با�ستخدام موارده اخلا�صة ،وبالتايل ف�إ ّنه يحتاج �إىل ّ
تدخل عملي طارئ.
وق ��د تكون حاالت الط ��وارئ من �صنع الإن�س ��ان ،كالنزاع �أو اال�ضطراب امل ��دين؛ �أو قد تكون ناجتة
ع ��ن �أخط ��ار طبيعية ،كالفي�ضانات والزالزل؛ �أو قد تكون مزيج ًا م ��ن االثنني مع ًا .وغالب ًا ما تخ ّلف
دمرة على حياة الأطفال .فهي ت�ؤدّي �إىل مقتل الفتي ��ات والفتيان� ،أو �إ�صابتهم� ،أو تيتّمهم،
�آث ��ار ًا ُم ِّ
ُ
�أو انف�صالهم عن �أ�سرهم� ،أو جتنيدهم يف الق ّوات �أو اجلماعات املُ�س َّلحة� ،أو تعر�ضهم لالعتداءات
اجلن�سي ��ة� ،أو �إ�صابته ��م بالإعاقات� ،أو االجتار بهم� ،أو ما هو �أ�سو�أ من ذلك� ،أي معاناتهم من عدد
من هذه الآثار املد ّمرة يف الوقت نف�سه.
ه ��ذا وتعتم ��د خماط ��ر حماية الطف ��ل يف حالة الط ��وارئ عل ��ى عوامل من مث ��ل� :أع ��داد الأطفال
املت�ض ّررين؛ و�أنواع م�شكالت حماية الطفل؛ وم�ستوى التنظيم وا�ستقرار الو�ضع قبل حالة الطوارئ
وخاللها؛ وقدرة البلد على اال�ستجابة؛ وطبيعة حالة الطوارئ.
وت�شم ��ل حماية الطفل يف الطوارئ ن�شاطات حُمدَّدة يقوم به ��ا النا�شطون يف جمال حماية الطفل،
�س ��واء عل ��ى امل�ستوى الوطن ��ي �أو املجتمعي� ،أو تقوم به ��ا طواقم العمل الإن�س ��اين الداعمة للقدرات
قطاعات �إن�سانية �أخرى من �ش�أنها حت�سني �سالمة الأطفال ،حتّى
ن�شاطات يف
املح ّلية .وت�شمل �أي�ض ًا
ٍ
ٍ
عندما ال يكون هذا هو هدفها املُحدَّد.
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األساس القانوني الدولي لحماية
الطفل في حاالت الطوارئ
ت�ستن ��د املعاي�ي�ر الدنيا حلماية الطف ��ل يف العمل الإن�س ��اين �إىل �إطا ٍر قان ��وين دويل ّ
ينظم واجبات
الدولة جتاه مواطنيها و�سائر الأ�شخا�ص فيها .وبالتايل ،تتم الإ�شارة �ضمن ك ّل معيار �إىل ال�صكوك
القانوني ��ة الدولية ذات ال�صلة به .ولك ��ن املعايري ال ت�سعى �إىل تقدمي �شرح �شامل ملختلف ال�صكوك
القانوني ��ة؛ بل �إ ّنها تو ّفر نقطة انطالق ميكن للعاملني يف املجال الإن�ساين االرتكاز �إليها للبحث عن
مزيدٍ من املعلومات �إذا لزم الأمر.
يت�أ ّل ��ف الإطار القانوين ال ��دويل ،يف الأ�سا�س ،من ثالث جمموعات مرتابط ��ة ومتكاملة من قوانني
املعاهدات :القانون الدويل حلقوق الإن�سان ،والقانون الإن�ساين ،وقانون الالجئني.
يحدّد القانون الدويل حلقوق الإن�سان َ
حقوق الأ�شخا�ص ،و ُيط َّبق يف �أوقات ال�سلم ويف فرتات النزاع.
ميكن تعليق (ا�ستثناء) حقوقٍ ُمع َّينة يف �أوقات الطوارئ ،غري �أ ّنه لي�س بالإمكان بتات ًا تعليق احلقوق
الأ�سا�سي ��ة ،كاحل ��قّ يف احلياة واحل ��قّ يف عدم التعذيب .وق ��د ّمت التوافق بني ال ��دول يف معاهدات
�أو اتّفاقي ��ات خمتلف ��ة (اتّفاق ��ات تعاقدية ر�سمية بني ال ��دول تنطوي على التزام ��ات قانونية) على
املهم معرفة االتّفاقيات التي
م�س�ؤولي ��ة الدولة يف حماية حق ��وق الإن�سان واحرتامها و�إعمالها .ومن ّ
�صادقت عليها ك ّل حكومة ،لأنّ هذه االتّفاقيات وحدها هي التي �سوف تكون ُم ِلزمة قانوني ًا بالن�سبة
�إىل تلك الدولة.
ّ
وينظم القانون الإن�ساين الدويل �سلوك الأطراف املتقاتلة يف النزاعات� ،سواء الدولية �أو الداخلية،
ً
ويو ّف ��ر حماية خا�صة للمدنيني .وميكن �إيجاد القانون الإن�س ��اين الدويل يف اتّفاقيات جنيف ،حيث
�أن الربوتوكول الإ�ضايف الأ ّول التّفاقيات جنيف يتع ّلق بالنزاع املُ�س َّلح الدويل ،والربوتوكول الإ�ضايف
الثاين يتع ّلق بالنزاع املُ�س َّلح الداخلي.
�أ ّم ��ا القانون ال ��دويل لالجئني فيتط� � ّرق �إىل حقوق الالجئ�ي�ن وحمايتهم .والالجئ ��ون هم الأفراد
الذين:
1 .1يتواجدون خارج البلد الذي يحملون جن�سيته� ،أو خارج مكان �إقامتهم االعتيادي.
2 .2لديه ��م خ ��وف ُم َّربر م ��ن اال�ضطهاد ب�سبب عرقه ��م� ،أو دينهم� ،أو جن�سيته ��م� ،أو ع�ضويتهم يف
جمموعة اجتماعية ُمع َّينة� ،أو ر�أيهم ال�سيا�سي.
3 .3ال ميكنهم �أو ال يريدون احل�صول على احلماية من ِقبل ذلك البلد �أو العودة �إليه ،ب�سبب اخلوف
من اال�ضطهاد.
وث ّم ��ة بع� ��ض املعايري الدولية غري املُ ِلزمة قانوني ًا – ُي�شار �إليها عل ��ى �أ ّنها قانون "غري ُم ِلزم" – �أي
ال ميك ��ن حتميل الدولة �أ ّية م�س�ؤولية بنا ًء عليها .ولك ّنه ��ا تُعتبرَ ُم ِلزمة من الناحية الأخالقية ،وهي
تو ّفر توجيهات هامة.
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المبادئ األساسية األربعة الواردة
في اتّفاقية حقوق الطفل ،وأهميتها
بالنسبة للعمل اإلنساني:
البقاء والنمو
�إىل جان ��ب حقّ الأطفال يف احلياة ،ينبغي على العاملني يف املجال الإن�ساين �أن ي�أخذوا
بع�ي�ن االعتب ��ار وي�ستجيب ��وا �إىل ت�أثري حال ��ة الطوارئ عل ��ى النمو اجل�س ��دي والنف�سي
والعاطفي واالجتماعي والروحي للأطفال.
عدم التمييز
ً
غالب� � ًا ما تفاق ��م الكوارث الفوارق القائمة وتزيد من تهمي� ��ش املُع َّر�ضني �أ�سا�سا خلطر
التميي ��ز .لذلك ،ينبغ ��ي �أن يقوم العاملون يف املجال الإن�س ��اين بتحديد �أمناط التمييز
والنفوذ القائمة واجلديدة ور�صدها ومعاجلتها �ضمن اال�ستجابة.
م�شاركة الطفل
يتع�ّي�نّ عل ��ى العاملني يف املج ��ال الإن�ساين �أن ي�ضمن ��وا ح�صول الفتي ��ات والفتيان على
امل�ساح ��ة والوق ��ت للم�شارك ��ة الف ّعالة يف جميع املراح ��ل املمكنة م ��ن اال�ستعداد حلالة
الط ��وارئ واال�ستجاب ��ة له ��ا .فيجب دع ��م الفتيان والفتي ��ات على اخت�ل�اف �أعمارهم
وقدراته ��م وتوقعاته ��م ،ليعبرّ وا عن وجهات نظرهم ب�أمان ،كم ��ا يجب �إيالء االحرتام
لوجه ��ات النظر هذه و�أخذها على حممل اجلدّ� .إىل ذلك ،ينبغي �أن يكون العاملون يف
املج ��ال الإن�ساين مدرك�ي�ن لقيمهم ومعتقداتهم وافرتا�ضاته ��م اخلا�صة حول الطفولة
و�أدوار الطف ��ل والأ�س ��رة ،و�أن يتج ّنب ��وا فر�ضها عل ��ى الأطفال .وعليه ��م �أي�ض ًا ال�سماح
مب�شاركة الطفل بطرقٍ مالئمة لنموه ،و�إ�شراك الأطفال يف �صالحية اتّخاذ القرارات،
ومراع ��اة �أنّ م�شارك ��ة الأطف ��ال� ،إذا ّمت ��ت بطريق ٍة غ�ي�ر منا�سبة ،قد ت�ؤ ّث ��ر �سلب ًا على
الأدوار االجتماعية للأطفال وعلى عالقات النفوذ.
م�صالح الطفل الفُ�ضلى
يف جمي ��ع الأعمال املتع ّلقة بالأطفال ،يجب �أن ت�ش� � ّكل م�صالح الطفل ال ُف�ضلى االعتبا َر
ّ
والتدخالت
ت�صميم جمي ��ع الربام ��ج
الرئي�س ��ي .ويج ��ب اال�سرت�ش ��اد به ��ذا املب ��د�أ يف
َ
قرارات تتع ّلق
الإن�سانية ور�صدها وتعديلها .وعندما يتّخذ العاملون يف املجال الإن�ساين
ٍ
ً
بالأطف ��ال الفرديني ،فينبغي تطبي ��ق ال�ضمانات الإجرائية املُ َّتف ��ق عليها ،حر�صا على
حتقيق هذا املبد�أ.
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كيف تتوافق حماية الطفل مع
العمل اإلنساني؟
ك ّل حال ��ة طوارئ تنطوي على تهديد ل�سالمة الأطفال ورفاههم .لهذا ال�سبب ،ت�ش ّكل حماية الطفل
�أح ��د االعتب ��ارات الهامة يف � ّأي عمل �إن�ساين ،وغالب ًا ما تكون �أه ��داف حماية الطفل ُمك ِّون ًا وا�ضح ًا
من مك ّونات اال�ستعداد الإن�ساين واال�ستجابة الإن�سانيـة.
يع ّرف م�شروع ا�سفري ( )Sphereالعمل الإن�ساين واال�ستجابة الإن�سانية على النحو التايل:
العمل الإن�س��اين :تتم ّثل �أهداف العمل الإن�ساين يف �إنق ��اذ الأرواح ،وتخفيف املعاناة ،واحلفاظ
عل ��ى الكرام ��ة الإن�سانية خالل الأزمات التي م ��ن �صنع الإن�سان والك ��وارث الطبيعية ويف �أعقابها،
�إ�ضاف� � ًة �إىل الوقاية وتقوية اال�ستعداد لوق ��وع مثل هذه احلاالت .وللعمل الإن�ساين ُبعدان مرتابطان
ارتباط ًا وثيق� � ًا ،هما :حماية الأ�شخا�ص وتوفري امل�ساعدة (راجع ��وا :اال�ستجابة الإن�سانية) .ويقوم
العمل الإن�ساين على املبادئ الإن�سانية التالية :الإن�سانية ،والنزاهة ،واحليادية ،واال�ستقاللية.
اال�س��تجابة الإن�سانية :ت�ش ّكل اال�ستجابة الإن�سانية �أحد �أبعاد العمل الإن�ساين (راجعوا :العمل
الإن�ساين �أعاله) .فهي تر ّكز على توفري امل�ساعدة يف حالة طوارئ ُمع َّينة.
يف اال�ستجابة الإن�سانية الأ ّولية ،ت�شتمل احتياجات حماية الطفل الطارئة عاد ًة على الرعاية امل�ؤ ّقتة
ّ
والتدخ�ل�ات ال�سريعة
للأطف ��ال غ�ي�ر امل�صحوبني واملنف�صلني ع ��ن ذويهم ،والبحث ع ��ن الأ�سرة،
ُ
للوقاية م ��ن انف�صال الأُ�سر ،والدعم النف�سي-االجتماعي للأطفال الواقعني يف �ضائقة ولأ�سرهم،
واحلماي ��ة من خمتلف �أن ��واع العنف واملخاطر كالتجنيد يف الق ّوات �أو اجلماعات املُ�س َّلحة �أو �أ�شكال
اال�ستغ�ل�ال الأخرى .ويف معظم احلاالت ،حت ��اول الأُ�سر و�أفراد املجتمع املح ّلي املت�ض ّرر اال�ستجابة
لهذه االحتياجات باذلني ق�صارى جهدهم بطبيعة احلال ،وقد جتد الهيئات اخلارجية طرق ًا لدعم
هذه اجلهود وتكملتها.
كم ��ا �أن العم ��ل الإن�ساين حلماية الطفل ي�شمل اال�ستعداد ،مبا يف ذل ��ك تقوية �أنظمة حماية الطفل
قب ��ل حال ��ة الطوارئ وخاللها وبعدها ،من �أج ��ل زيادة قدرة املجتمع املح ّل ��ي والأ�سرة والطفل على
ّ
تخطي الظروف ال�صعبة الناجمة عن حالة الطوارئ والتخفيف من حدّة �آثارها.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أنّ النظام الإن�ساين الدويل يق ّر ب�أنّ حماية الطفل ت�ش ّكل عام ًال ُمن ِقذ ًا للأرواح.
لذل ��ك ،ف� ��إنّ ن�شاطات حماية الطفل م�شمول ��ة �ضمن معايري ال�صندوق املرك ��زي ملواجهة الطوارئ
التاب ��ع للأمم املتّحدة .وتُعتبرَ اليوني�سيف الهيئة الرائ ��دة يف جمال حماية الطفل �ضمن املنظومة.
كم ��ا ّمت ت�ضم�ي�ن حماية الطفل يف جمموعة احلماي ��ة العاملية التي تقودها مف ّو�ضي ��ة الأمم املتّحدة
ل�ش�ؤون الالجئني.
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ما هو الغرض من هذه المعايير؟
يف العام  ،2010توافق �أع�ضاء جمموعة عمل حماية الطفل العاملية على احلاجة �إىل معايري حلماية
فتم تطوير املعايري الدنيا حلماية
الطف ��ل يف الأو�ضاع الإن�سانية ،ملعاجلة ثغرة كانت تعترب خطريةّ .
الطف ��ل يف العمل الإن�ساين من �أجل دعم العمل عل ��ى حماية الطفل يف الأو�ضاع الإن�سانية .ويف مثل
هذه ال�سياقات ،ترمي املعايري �إىل:
•و�ضع مبادئ م�شرتكة بني العاملني يف جمال حماية الطفل ،وتقوية التن�سيق بينهم.
•حت�سني جودة برامج حماية الطفل و�أثرها على الأطفال.
•حت�سني امل�ساءلة �ضمن العمل املتعلق بحماية الطفل.
•حتديد املجال املهني حلماية الطفل بقدر �أكرب.
•توفري حزمة جممعة من املمار�سات الر�شيدة والدرو�س امل�ستفادة حتى الآن.
•حت�سني املنا�صرة والتوا�صل حول املخاطر واالحتياجات واال�ستجابات املتع ّلقة بحماية الطفل.

كيف ترتبط هذه المعايير بمشروع
اسفير والمعايير األخرى؟
م�ش ��روع ا�سفري عبارة عن مب ��ادرة ترمي �إىل حت�سني جودة امل�ساع ��دة الإن�سانية وم�ساءلة اجلهات
النا�شط ��ة يف املجال الإن�ساين �أمام العنا�صر املكونة له ��ا ،واجلهات املانحة ،واملجموعات ال�س ّكانية
املت�ض ّررة.
ي�شم ��ل دلي ��ل ا�سفري امليث ��اق الإن�ساين ،و�أربع ��ة مبادئ للحماي ��ة ،وجمموعة من املعاي�ي�ر الدنيا يف
اال�ستجاب ��ة الإن�ساني ��ة ،لي�شكل دلي ًال ومرجع ًا �شام�ل ً�ا جلميع الأعمال الإن�ساني ��ة� .ساهم يف �إعداد
هذا الدليل عاملون يف املجال الإن�ساين من جمموع ٍة من القطاعات املختلفة ،على �أ�سا�س �أنّ جميع
الأ�شخا�ص املت�ض ّررين من الكوارث �أو النزاعات لديهم احلقّ يف احل�صول على احلماية وامل�ساعدة
ل�ضمان ال�شروط الأ�سا�سية للعي�ش بكرامة.
وتق ��وم املعايري الدني ��ا حلماية الطفل يف العمل الإن�س ��اين على هذا الأ�سا�س نف�س ��ه ،كما �أنّ بنيتها
تتنا�س ��ق مع بنية معايري ا�سفري .والغر�ض م ��ن املعايري الدنيا حلماية الطفل يف العمل الإن�ساين هو
�أن يت ��م ا�ستخدامها جنب ًا �إىل جنب مع دليل ا�سف�ي�ر ،وتوفري جمموعة متكاملة من الأعراف املُتَّفق
ب�شكل خا�ص بعمل حماية الطفل يف الأطر الإن�سانية .وبالتايل� ،سيكون هناك الكثري
عليها املتع ّلقة ٍ
من الإحاالت �إىل م�شروع ا�سفري على طول هذا الكت ّيب.
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�أما �سيا�سات احلماية الأخرى التي �ش ّكلت مرجع ًا لهذه املعايري اخلا�صة بحماية الطفل ،فت�شمل:
•االلتزام ��ات الأ�سا�سي ��ة �إزاء الأطفال يف جمال العمل الإن�ساين ،ال�ص ��ادرة عن اليوني�سيف (متّ
حتديثها يف العام .)2010
•املعايري املهنية لعمل احلماية ،ال�صادرة عن اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر (.)2009
•املب ��ادئ التوجيهية املتع ّلق ��ة بالأطفال غري امل�صحوبني واملنف�صلني ع ��ن ذويهم ّ
(منظمة �إنقاذ
الطف ��ل ،واليوني�سي ��ف ،وجلنة الإنق ��اذ الدولية ،واللجن ��ة الدولية لل�صليب الأحم ��ر ،ومف ّو�ضية
الأمم املتّحدة ل�ش�ؤون الالجئنيّ ،
ومنظمة الر�ؤية العاملية.)2004 ،
كذلك ،ا�ستندت هذه املعايري �إىل ال�سيا�سات والأدوات املتوافرة وامل�شرتكة بني الهيئات ،وهي:
لل�صحة النف�سية والدعم النف�سي-االجتماعي يف حاالت الطوارئ ،ال�صادرة
•الدالئل الإر�شادية
ّ
عن اللجنة الدائمة امل�شرتكة بني الهيئات (.)2007( )IASC
•املعاي�ي�ر الدنيا للتعليم :اال�ستعداد ،واال�ستجابة ،والتعايف (ال�شبكة امل�شرتكة لهيئات التعليم يف
حاالت الطوارئ (ّ ، )INEEمت حتديثها يف العام )2011
•العم ��ل م ��ع الأ�شخا�ص ذوي الإعاق ��ات يف حاالت الت�شري ��د الق�سري (مف ّو�ضي ��ة الأمم املتّحدة
ل�ش�ؤون الالجئني.)2011 ،
و�أمكن العثور على املزيد من املوارد امله ّمة يف منتديات مثل املوقع الإلكرتوين اخلا�ص ب�شبكة حماية
الطفل يف الأزمات ( ،)CPCو�شبكة الرعاية الأف�ضل ( ،)BCNوالتحالف ملنع العنف (.)VPA
�أ ّما الأ�سئلة التي ا�س ُتخدَ مت الختبار ك ّل معيار وحت�سينه فت�ض ّمنت ما يلي:
اعتبارات للأطفال الذين تق ّل �أعمارهم عن � 5سنوات وكذلك لليافعني؟
•هل تعك�س الن�شاطات
ٍ
اعتبارات للأطفال ذكور ًا و�إناث ًا على حد �سواء؟
•هل تعك�س الن�شاطات
ٍ
اعتبارات ملختلف املجموعات العرقية �أو الدينية �أو الثقافية؟
•هل تعك�س الن�شاطات
ٍ
ً
ً
•هل تعك�س الن�شاطات مقاربة �شاملة للأطفال الذين يعانون �أنواعا خمتلفة من الإعاقات؟
اعتبارات لتقوية �أنظمة حماية الطفل؟
•هل تو ّفر الن�شاطات
ٍ

يتضمنه ّ
كل معيار؟
ما الذي
ّ
�إنّ املعاي�ي�ر الدنيا حلماي ��ة الطفل يف العمل الإن�س ��اين تتبع بني َة معايري ا�سفري .ف ��ك ّل معيار مرفق
مبجموع ��ة م ��ن التداب�ي َ�ر الأ�سا�سية ،والقيا�س ��ات (مبا يف ذل ��ك امل� ّؤ�شرات والغاي ��ات امل�ستهدفة)،
واملالحظات التوجيهية.
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•ي�ص ��ف ك ّل معي ��ار بجمل ٍة واحدة ما يجب حتقيقه يف ناحي ٍة ُمع َّين ��ة من العمل الإن�ساين ،ل�ضمان
احلماية املالئمة للأطفال.
ّ
ُ
•التداب�ي�ر الأ�سا�سي ��ة ه ��ي الن�شاطات املقرتَحة للم�ساع ��دة على تلبية كل معي ��ار .وهي ال تنطبق
بال�ض ��رورة عل ��ى جميع ال�سياقات ،غري �أ ّنه ��ا تعطي فكر ًة عن نوع اخلط ��وات التي يجب البحث
فيها عندما ي�سمح ال�سياق بذلك.
املعايري الدنيا حلماية الطفل يف جمال العمل الإن�ساين

نوعني من امل� ّؤ�شرات ،مع الغاي ��ات امل�ستهدفة ،ال�ستخدامها كـ"�إ�شارات" ّ
تدل
•ت�شم ��ل القيا�سات َ
ُ
على حتقيق املعيار :فهناك م� ّؤ�شرات النتائج التي ترتبط باملعيار املعبرَّ عنه يف جمل ٍة واحدة ،يف
حني �أنّ م� ّؤ�شرات العمل ترتبط ببع�ض التدابري الأ�سا�سية اخلا�صة بهذا املعيار.
•تنط ��وي املعايري على م� ّؤ�شرات متعدّدة .ويتعينّ على العاملني يف جمال حماية الطفل يف ال�سياق
نف�س ��ه �أن يتّفق ��وا عل ��ى امل� ّؤ�شرات الأك�ث�ر �صل ًة وفائ ��د ًة لال�ستخدام .ويف بع� ��ض ال�سياقات ،قد
يتوج ��ب تعديل الغاي ��ات امل�ستهدفة ،وقد يكون من ال�ل�ازم �إجراء بع� ��ض التكييفات .ويجب �أن
ّ
ً
ّ
َّ
تكون البيانات دائما ُم�صنفة ح�سب العمر واجلن�س على �أقل تقدير .وقد يكون من املفيد �إ�ضافة
املزيد من الت�صنيفات ،تبع ًا لل�سياق ،كاملوقع اجلغرايف مث ًال� ،أو القدرة (الإعاقة)� ،أو املجموعة
ال�س ّكانية.
ً
ّ
•تو ّف ��ر املالحظات التوجيهية مزيدا من املعلومات والن�صائح حول امل�سائل ذات الأولوية املتعلقة
اقرتاحات عملية ،يف حني �أنّ بع�ضها الآخر يلقي ال�ضوء على االعتبارات
باملعيار .فبع�ضها يقدم
ٍ
الأخالقية �أو الثغرات يف املعارف احلالية.
•ت�ش�ي�ر املراجع �إىل ال�صكوك القانونية الدولي ��ة ذات ال�صلة املتع ّلقة باملعيار ،ف�ض ًال عن املبادئ
التوجيهية ومواد التدريب املفيدة .ولي�ست هذه املراجع �شاملة ،غري �أ ّنها ت�سعى �إىل توفري نقطة
انطالق للبحث عن املزيد من املعلومات ،وفق ًا للحاجة.

تتوجه المعايير؟
إلى َمن
ّ
ُ�ص ِّممت هذه املعايري ل ُت�ستخدَ م من قبل العاملني يف جمال حماية الطفل �أو املجاالت ذات ال�صلة يف
العم ��ل الإن�ساين .وهذا ي�شمل العاملني مبا�شر ًة مع الأطف ��ال والأُ�سر واملجتمعات املح ّلية ،ووا�ضعي
ن�سقني ،واجلهات املانحة ،والأكادميي�ي�ن ،والعاملني يف جمال املنا�صرة
اخلط ��ط وال�سيا�س ��ات ،واملُ ِّ
ي�ضم ذلك �أي�ض ًا ّ
املوظفني احلكومي�ي�ن والعاملني يف ّ
املنظمات امل�ستق ّلة
�أو الإع�ل�ام �أو االتّ�ص ��االتّ .
ي�ضم �أي�ض ًا العاملني يف النظ ��ام الق�ضائي والكوادر الأمنية ،ف�ض ًال عن
�أو املتع� �دّدة الأطراف؛ وقد ّ
الق ّوات واجلماعات امل�س ّلحة.
ترم ��ي املعايري �أي�ض� � ًا �إىل دعم عالقات امل�ساءل ��ة بني الناجني من النزاع ��ات �أو الكوارث من جهة
والعامل�ي�ن يف املجال الإن�ساين من جه ��ة �أخرى ،من خالل م�شاركة الناجني و�إمكانية ت�أثريهم على
الق ��رارات ب�ش�أن امل�ساعدة الت ��ي يتل ّقونها ،ومن خالل توفري املعلومات والقنوات لتقدمي ال�شكوى يف
ب�شكل ج ّيد.
يتم توفري امل�ساعدة الإن�سانية ٍ
حال مل ّ
يف ما يلي بع�ض الطرق ال�ستخدام املعايري:
•التخطيط ّ
للتدخالت الإن�سانية وتقدير كلفتها.
•حتدي ��د تو ّقع ��ات م�شرتَكة وقابل ��ة للقيا�س ب�ش�أن نطاق وج ��ودة خدمات حماي ��ة الطفل املُقدَّمة
للأطفال ولأُ�سرهم وجمتمعاتهم املح ّلية.
•االتّفاق على املبادئ امل�شرتَكة بني خمتلف اجلهات الفاعلة ،كالأع�ضاء املختلفني يف �آلية تن�سيق
حماية الطفل.
املعايري الدنيا حلماية الطفل يف جمال العمل الإن�ساين
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التدخالت الإن�سانية وفعاليتها ،مبا يف ذلك تل ��ك ال�صادرة عن ّ
•ر�ص ��د وتقييم ج ��ودة ّ
املنظمات
النظرية وال�شريكة.
•توجي ��ه عملية تخ�صي�ص التمويل لل�شركاء وتقييمها .على �سبيل املثال ،ميكن ا�ستخدام املعايري
كمرجع لطلبات التمويل ،والعقود ،واتّفاقات ال�شراكة.
ٍ
•توظيف وتدريب موظفني �أو �شركاء جدد.
ون�ص مرجعي للعاملني يف جمال حماية الطفل وغريهم.
•ا�ستعمالها ك�أداة تع ّلم ذاتي ّ
•�إتاح ��ة املنا�صرة حول م�سائل حماية الطفل ،و�إعالم �صانعي القرارات مببادئ و�أولويات حماية
الطفل.
ب�شكل
•حتفي ��ز ومتك�ي�ن العاملني يف القطاع ��ات الأخرى من العم ��ل الإن�ساين حلماي ��ة الأطفال ٍ
�أف�ضل.

وإالم تستند؟
تم تطوير المعايير
َ
كيف ّ
يوج ��د حالي� � ًا قدر حمدود من الدالئ ��ل التي ميكن �أن تبني �أي ّ
تدخالت حماي ��ة الطفل �ستكون �أكرث
فاعلي ًة ومالءم ًة يف ال�سياقات املختلفة .لذلك ،ف�إنّ هذه املعايري ت�ستند �إىل خربة وجتربة املمار�سني
العاملني يف القطاع اليوم.
ّمت ��ت �صياغ ��ة املعايري ب�ي�ن �شهر كان ��ون الثاين/يناي ��ر  2011و�شه ��ر �أيلول�/سبتم�ب�ر  .2012فقد
�ضم ممار�سني يف جم ��ال حماية الطف ��ل ،وغريهم من العاملني يف املج ��ال الإن�ساين،
عم ��ل فري� � ٌق ّ
والأكادميي�ي�ن ،ووا�ضع ��ي ال�سيا�سات ،من بل ��دانٍ ّ
ومنظمات خمتلفة ،من �أجل �إع ��داد ن�سخ ٍة �أ ّولية.
وجرى ذلك من خالل مراجع ٍة دقيقة لل�سيا�سات والأدوات والدرو�س امل�ستفادة املتوفرة من �أو�ضاع
�إن�ساني ��ة خمتلف ��ة .بعد ذل ��كّ ،متت مراجع ��ة املعايري الأ ّولي ��ة للبحث يف مدى مالءمته ��ا و�إمكانية
تنفيذه ��ا يف جمموع ٍة من ال�سياقات الإن�سانية من قبل ممار�سني على ال�صعيدَ ين الوطني واملح ّلي،
ّثم ّمت تعديلها وتنقيحها.
بالإجمال� ،ساهم �أكرث من � 400شخ�ص من  30هيئة و 40بلد ًا حول العامل يف تطوير املعايري.
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ما المقصود بالمعايير "الدنيا" ،وما الذي
يحصل إذا ّ
تعذرت تلبيتها؟

تعر� ��ض املعايري اتّفاق ًا م�شرتك ًا حول م ��ا يجب حتقيقه حتى تكون حماية الطفل يف الأطر الإن�سانية
يتوجب على الأ�شخا� ��ص الذين ي�ضعون اخلطط وامليزانيات حلماية
ذات ج ��ودة مالئمة .وبالتايلّ ،
الطفل يف الأطر الإن�سانية� ،أن ي�ستخدموا جمموعة املعايري كامل ًة كنقطة انطالق لدى حتديد نطاق
وجودة العمل الواجب �إجرا�ؤه.
و�ستعتم ��د �إمكاني ��ة تلبي ��ة املعايري يف املمار�س ��ة على جمموع ٍة م ��ن العوامل ،مبا يف ذل ��ك الو�صول
املخت�صة ،وم�ست ��وى انعدام الأمن
�إىل املجموع ��ة ال�س ّكاني ��ة املت�ض� � ّررة ،وم�ستوى تعاون ال�سلط ��ات
ّ
يف ال�سي ��اق املح ّلي .فف ��ي حال كانت قدرة العامل�ي�ن يف جمال حماية الطف ��ل ومواردهم حمدودة،
احتياجات طارئة و�سريعة التغيرُّ حلماية الطفل� ،سيقت�ضي الأمر على الأرجح
و�إذا ترافق ذلك مع
ٍ
حتدي ��د الأولويات بني املعاي�ي�ر� ،أو انتهاج مقارب ًة تدريجية لتلبية املعاي�ي�ر .وث ّمة اعتبار �آخر ،ف�إذا
كان ��ت حماي ��ة الطف ��ل �ضعيفة للغاية يف �سي ��اقٍ ما قبل حالة الط ��وارئ ،قد ال يكون م ��ن الواقعي �أو
املالئ ��م حماولة تلبية املعايري يف مرحلة اال�ستجابة .و�أخري ًا ،ق ��د تكون بع�ض املعايري بب�ساطة غ َري
مالئم ٍة متام ًا لل�سياق املح ّلي.
ربر عدم �إمكانية �أو عدم الن�صح بتلبية جميع املعايري يف بع�ض الأحيان.
�إذ ًا ،قد جند �أ�سباب ًا مه ّمة ت ّ
كمقيا�س عاملي ُمتَّفق عليه ،وميكن
ولك ��ن ،ح ّت ��ى عندما تتع ّذر تلبية املعايري ،ف�إ ّنها تنطبق مع ذل ��ك
ٍ
ا�ستخدامها مث ًال للتعبري عن الغايات النهائية �أو التطلعات ب�ش�أن حماية الطفل.
و�إذا ا�س ُتخدِ م ��ت املعايري به ��ذه الطريقة ،ف�إ ّنها قد مت ّكن العاملني يف املج ��ال الإن�ساين من ت�سليط
ال�ضوء على الثغرات يف نطاق ا�ستجابة حماية الطفل �أو يف جودتها ،وعلى اال�ستثمارات �أو ال�شروط
الالزمة ل�س ّد هذه الثغرات .ف�صحي ٌح �أنّ حالة الطوارئ قد تُلقي ال�ضوء على حتدّيات وخ�صو�صيات
يف ال�سي ��اق حتد من م�ستوى حماية الطف ��ل يف اال�ستجابة ،غري �أ ّنها قد ت�ش ّكل �أي�ض ًا فر�ص ًة لإحداث
التغيريات – �سوا ًء الفورية �أو الأكرث تد ُّرج ًا – التي تعزّز حماية الطفل على املدى الأبعد.
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كيف أستخدم المعايير في سياقي؟
�كل مالئم ،يجب تكييفها ح�سب ال�سي ��اق ذي ال�صلة .كذلك ،يجب
م ��ن �أجل ا�ستخدام املعايري ب�ش � ٍ
ن�شرها والرتويج لها لكي يتم ّكن ك ُّل َمن ي�ؤدّي دور ًا يف حماية الطفل من الرجوع �إليها.
وال ينبغ ��ي فه ��م التكييف كفر�ص ٍة لإعادة حتديد م�ستوى حماية الطف ��ل املُط َّبق يف ك ّل معيار ،فعاد ًة
ال يج ��ب تغي�ي�ر املعيار امل�ؤ ّلف من جمل ٍة واحدة .ولكن ،لبلوغ ك ّل معيار ،قد يكون من املنطقي �إعطاء
الأولوي ��ة للتداب�ي�ر الأ�سا�سية ،وتعديل التدابري الأخ ��رى �أو �إزالتها� ،أو �إ�ضاف ��ة تدابري جديدة .وقد
تكون املالحظات التوجيهية مفيدة يف هذا ال�صدد.
كذلك قد حتتاج امل� ّؤ�شرات والغايات امل�ستهدفة �إىل تكييف �أو �إعادة حتديد  -مع �أنّ تخفي�ض الغاية
امل�ستهدف ��ة يتط ّلب تربي ��ر ًا وا�ضح ًا ،ويتطلب �إ�شارة وا�ضحة� ،إن �أمكن ،ع ��ن الن ّية يف نهاية املطاف
لل�سعي �إىل حتقيق الغاية الأ�صلية �أو بلوع غاية �أعلى.
يف ما يلي بع�ض الطرق املُقرتَحة لتكييف املعايري وتعزيزها يف �سياقكم:
•الب ��دء باختيار بع�ض املعاي�ي�ر التي ّ
تغطي اجلوانب ذات الأولوي ��ة �أو اجلوانب الأ�ضعف يف عمل
حماية الطفل يف �سياقكم.
ً
•مناق�ش ��ة الغايات امل�ستهدف ��ة وتعريفاتها والتوافق عليه ��ا (حيثما يكون مالئم� �ا) بالن�سبة �إىل
التدابري الأ�سا�سية والقيا�سات ،والتوافق على اخلطوات الالحقة لتعزيز حتقيق الغاية الأ�صلية
عند اال�ضطرار �إىل تخفي�ض الغايات.
•تق ��دمي املعاي�ي�ر ومناق�شتها مع خمتل ��ف ّ
املنظمات واملجموع ��ات ،مبا يف ذلك �آلي ��ات التن�سيق
امل�شرتكة بني الهيئات.
•العم ��ل م ��ع الذي ��ن ّ
يغطون القطاع ��ات الأخرى للعم ��ل الإن�س ��اين لتكييف املعاي�ي�ر ذات ال�صلة
و�إدخالها �ضمن عملياتهم.
•ا�ستخدام املعيار ذي ال�صلة وامل� ّؤ�شرات املُتَّفق عليها لتنظيم وتوجيه خطط اال�ستعداد ،وخطط
اال�ستجابة ،والأدوات املُ�ستخدَ مة لر�صد التطبيق.
•ترجمة املعايري ،وتب�سيطها ح�سب ال�ضرورة ،وا�ستخدام عناوين مالئمة.
�ات ح ��ول املعاي�ي�ر يف م ��واد التوجي ��ه املعدة للعامل�ي�ن يف املجال الإن�س ��اين الذين
•�إدراج معلوم � ٍ
ً
ي�شاركون حديثا يف اال�ستجابة.
ّ
•البح ��ث يف ا�ستخ ��دام فعالية لن�ش ��ر الوعي ح ��ول املعايري والرتوي ��ج للم�سائل املتعلق ��ة بحماية
الطفل .قد تكون الفعالية متمحورة حول املعايري حتديد ًا (كعملية �إطالق للمعايري) �أو منا�سبة
(كاحتفال مبنا�سبة عيد الأم �أو �إ�صدار تقرير جديد حول الق�ضايا
مو�ضوع مرتبط
�أخرى حول
ٍ
ٍ
الإن�سانية يف ال�سياق).
•الرتتي ��ب لتقدمي عر�ض حول املعاي�ي�ر لكبار وا�ضعي ال�سيا�سات و�صانع ��ي القرارات والناطقني
الر�سميني العاملني يف خمتلف جوانب اال�ستجابة الإن�سانية.
•تنظيم توجيهات وتدريبات حول املعايري للعاملني يف جمال حماية الطفل وغريهم من العاملني
يف املجال الإن�ساين.
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•مناق�ش ��ة املعايري م ��ع الفتيات والفتيان ،و�أي�ض ًا مع الأهل ،وغريه ��م من مم ّثلي املجتمع املح ّلي،
َمبن فيهم ذوي النفوذ اخلا�ص ،كالقادة الدينيني وال�شخ�صيات التي متثل قدوة للأطفال.
•�إنت ��اج مواد ور�سائل �صديق ��ة للطفل وللمجتمع املح ّلي ا�ستن ��اد ًا �إىل املعايري ،والتفكري يف كيفية
بلوغ البالغني والأطفال ذوي الإعاقات.
•ا�ستخ ��دام املعاين ��ات الع�شوائي ��ة �أو مراجعات �أك�ث�ر منهجي� � ًة لر�صد وحت�سني م�ست ��وى الوعي
باملعايري وا�ستخدامها يف �سياقكم.

مرحلة من العمل اإلنساني ُتط َّبق
أي
في ّ
ٍ
المعايير؟
ترم ��ي املعاي�ي�ر �إىل تقوية جميع مراحل العم ��ل الإن�ساين .فق ��د ُق ِّ�سمت التداب�ي�ر الأ�سا�سية يف ك ّل
معي ��ار �إىل "تداب�ي�ر اال�ستعداد" و"تداب�ي�ر اال�ستجابة والتع ��ايف املبكر" .ويف احل ��االت التي يكون
فيه ��ا اال�ستعداد منعدم� � ًا �أو حمدود ًا ،يجب النظر يف تدابري اال�ستع ��داد جنب ًا �إىل جنب مع تدابري
اال�ستجابة والتعايف املبكر.
ّمت �إدراج ع ��دد قليل من تدابري احل ّد م ��ن خماطر الكوارث يف املعايري ،و�أبرزها يف املعيار  .7وهذا
ي ��دل على �أن التوجيه ��ات والدرو�س امل�ستفادة حول الدمج بني احل ّد م ��ن خماطر الكوارث وتدابري
حماي ��ة الطفل ال تزال حم ��دودة حتّى الآن .ومن املُتو َّقع �أن يت � ّ�م �إدراج اعتبارات احل ّد من خماطر
ب�شكل كامل يف الن�سخ امل�ستقبلية للمعايري.
الكوارث ٍ
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المبادئ
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المبادئ
والمقاربات
إن االعتبارات في هذا القسم ضرورية من أجل تنفيذ المعايير
ّ
وبلوغها بالكامل ،ويجب استخدامها وعرضها إلى جانب
المعايير .تنبغي اإلشارة إلى أن المبادئ  4 – 1هي مبادئ الحماية
في دليل اسفير ،وقد أُعيدت صياغتها هنا مع اإلشارة إلى حماية
بشكل خاص.
الطفل
ٍ

المبدأ :1
لمزيد من األذى
تج ّنب تعريض الناس
ٍ
نتيجة أنشطتنا
"ينبغي للم�ش ��اركني يف اال�س ��تجابة الإن�س ��انية ا ّتخاذ جميع التدابري املمكنة لتج ّنب تعري�ض
النا� ��س املت�ض� � ّررين م ��ن الك ��وارث �أو النزاع ��ات املُ�س� � َّلحة ملزي ��دٍ م ��ن ال�ض ��رر" ،ال �س� � َّيما خماط ��ر
تعري�ض الأطفال خلطرٍ متزايد �أو النتهاك حقوقهم.
بالإ�ضاف ��ة �إىل املالحظ ��ات الإر�شادي ��ة التي يو ّفرها دلي ��ل ا�سفري ،يجب النظ ��ر يف النقاط التالية
ب�شكل خا�ص حول ّ
تدخالت حماية الطفل:
املتمحورة ٍ
•اكت�ش ��اف كيف قام ك ّل من الأطفال ،والأُ�سر ،واملجتمع املح ّلي ،وال�سلطات ،بالتعامل يف املا�ضي
تتم معاجلتها ،وذلك قبل �إجراء ّ
تدخالت جديدة؛
مع امل�سائل التي �سوف ّ
•حتليل العالق ��ات القائمة بني الأطفال والبالغني ،وبني خمتلف جمموعات الأطفال ،يف حماول ٍة
للح ّد من الأ�سباب املُحت َملة للتوتُّر �أو ت�ضارب امل�صالح؛
•ك�س ��ب فه � ٍ�م كامل لل�سلوكي ��ات املتو ّقعة والأع ��راف االجتماعي ��ة للفتيات والفتي ��ان من خمتلف
الأعم ��ار ،و�أخ ��ذ ذلك يف احل�سب ��ان لدى التخطي ��ط ّ
للتدخالت ،مبا يف ذلك توقي ��ت الأن�شطة،
ال�صحية؛
واملوا�صالت ،وترتيبات ال�ش�ؤون
ّ
ّ
•تعزي ��ز م�شاركة الطف ��ل ب�شكل فاعل و�آمن يف التخطيط للربنام ��ج وتقييمه ،للتمكن من حتديد
وجهات نظر الأطفال وم�صاحلهم ،ف�ض ًال عن وجهات نظر البالغني وم�صاحلهم؛
�ات مع ّينة من الأطف ��ال �أو الأُ�سر – عل ��ى �سبيل املثال،
•جت ّن ��ب تخ�صي� ��ص خدمات ومنافع لفئ � ٍ
"الأطفال املنف�صلون عن ذويهم" �أو "املقاتلون ال�سابقون" – لأنّ ذلك قد يح ّفز االنف�صال
�أو التجنيد؛
احل�سا�سة،
�ل
�
ئ
امل�سا
�ع
�
م
التعامل
�دى
�
ل
امل�ستنرية
�م
�
ه
موافقت
أخذ
�
و
�ال
�
ف
أط
ل
ل
�ة
�
ي
ر
ال�س
•�ضم ��ان ّ
ّ
واحلر�ص على التخطيط ّ
للتدخالت بعناية احرتام ًا للخ�صو�صية؛
•�إعداد بروتوكوالت حلف ��ظ �سالمة الطفل والتق ّيد بها ،مبا يف ذلك �إجراءات الإبالغ والت�صدي
لالنتهاكات املُ�شت َبه بها.
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المبدأ :2
ضمان وصول الناس إلى المساعدة بدون
تحيز
"�ضمان توافر امل�ساعدة الإن�سانية جلميع الأ�شخا�ص الذين يحتاجون �إليها ،ال �س َّيما الأكرث
عر�ض ��ة للخط ��ر �أو الذي ��ن يواجهون الإق�ص ��اء لأ�س ��بابٍ �سيا�س ��ية �أو غريها" .وتقدمي امل�س ��اعدة
بدون متييز ،وعدم حجبها عن الأطفال املحتاجني �أو �أً�سرهم والقائمني على رعايتهم ،وتوفري
الو�صول �إىل الهيئات الإن�سانية عند ال�ضرورة من �أجل تلبية املعايري.
يف ما يتع ّلق بهذا املبد�أ ،من ال�ضروري �أن يقوم العاملون يف جمال حماية الطفل والآخرون العاملون
�كل ا�ستباقي ،بتحديد الأطفال امل�ستبعدين ع ��ن ق�صد �أو عن غري ق�صد
يف املج ��ال الإن�ساين ،وب�ش � ٍ
من ّ
التدخالت.
فق ��د يكون هناك فتي ��ات وفتيان من خمتلف الأعم ��ار �أق ّل قدر ًة على الو�ص ��ول �إىل خدمات حماية
الطف ��ل �أو اخلدم ��ات الأخرى .وقد ُي�ستب َع ��د بع�ض الأطفال ب�سبب و�ضعه ��م االجتماعي �أو عرقهم،
مب ��ا يعك�س �أمناط ًا متييزية �أو�سع يف املجموعة ال�س ّكاني ��ة .كذلك ،قد ُي�ستب َعد بع�ض الأطفال ب�سبب
ظروفهم ال�شخ�صية ،مب ��ا يف ذلك الواجبات املنزلية (ومنها رعاية �أطفال �آخرين وبالغني مر�ضى
�أو م�س ّن�ي�ن)� ،أو �ساع ��ات عملهم� ،أو حركتهم �أو �إعاقتهم� ،أو ترتيب ��ات الرعاية املقدمة لهم (مث ًال:
�إذا كانوا يف رعاية م�ؤ�س�سية داخلية� ،أو يف �أ�سر ٍة معي�شية يعيلها طفل� ،أو �إذا كان واحد �أو �أكرث من
البالغني يف الأ�سرة قد توفيّ �أو ترك الأ�سرة بحث ًا عن العمل).
وجت ��در الإ�شارة �إىل �أ ّنه على ّ
تدخالت حماية الطفل �أن ت�ستخدم طرق ًا مبتكرة وخلاّ قة لبلوغ ه�ؤالء
الأطف ��ال الذي ��ن غالب ًا ما يكون ��ون الأكرث حاج� � ًة �إىل احلماية .فيجب �أن يق ��وم العاملون يف جمال
يتم حتديد
حماي ��ة الطف ��ل ،والآخرون العاملون يف املج ��ال الإن�س ��اين ،باال�ستجابة �سريع ًا عندم ��ا ّ
�أمن ��اط �أو ح ��االت التميي ��ز �أو اال�ستبعاد .وبعد الت�شاور م ��ع ه�ؤالء الأطف ��ال و�أ�سرهم وجمتمعاتهم
املح ّلية ،ينبغي �إجراء تعديالت على ّ
التدخالت لتحقيق الفائدة الق�صوى منها له�ؤالء الأطفال.
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المبدأ :3
حماية الناس من األذى الجسدي والنفسي
الناجم عن العنف واإلكراه
حماي ��ة الأطف ��ال م ��ن "العنف ،ومن �إكراههم �أو ق�س ��رهم عل ��ى العمل على غ�ي�ر �إرادتهم" ،ومن
اخلوف من مثل هذه االنتهاكات.
�صحي ��ح �أنّ امل�س�ؤولي ��ة الرئي�سي ��ة حلماية الأطفال من الأذى تقع على عات ��ق احلكومة ،غري �أنّ على
جميع ا�ستجابات حماية الطفل �أن ت�سعى �إىل تعزيز �أمن الأطفال ،وت�سهيل جهود الأطفال �أنف�سهم
وجهود �أ�سرهم الذاتية للبقاء ب�أمان ،والتقليل من تع ّر�ض الأطفال للمخاطر.

المبدأ :4
م���س���اع���دة ال���ن���اس ع��ل��ى ال��م��ط��ال��ب��ة
بحقوقهم ،والتماس الحلول المتاحة،
والتعافي من آثار االنتهاكات
م�ساعدة الأطفال على املطالبة بحقوقهم ،من خالل املعلومات ،والتوثيق ،وامل�ساعدة يف البحث
ع ��ن حل ��ول .ودعم الأطفال ب�ش ��كلٍ مالئ ��م للتعايف من الآثار اجل�س ��دية والنف�س ��ية-االجتماعية
للعنف والأ�شكال الأخرى من �إ�ساءة املعاملة.
الأطف ��ال �أ�صح ��اب حقوق .لذا ،يتع�ّيعنّ على العاملني يف جم ��ال حماية الطف ��ل والآخرين العاملني
يف املج ��ال الإن�س ��اين �أن يحر�صوا ،حيثما يك ��ون ممكن ًا ،على �أن تكون ّ
التدخ�ل�ات داعمة للأطفال
يف املطالب ��ة بحقوقه ��م ،وداعمة للآخري ��ن ،كالأهل والقائم�ي�ن على الرعاي ��ة ،يف املطالبة بحقوق
الأطفال بالنيابة عنهم .ي�شمل ذلك تعزيز ت�سجيل املواليد وبذل اجلهود لت�أمني �أو ا�ستبدال الوثائق
املفق ��ودة .وينطوي ذلك �أي�ض� � ًا على متكني الأطفال من الو�صول �إىل احلل ��ول ،كالإ�صالح القانوين
عل ��ى امل�ست ��وى املح ّل ��ي �أو الوطني �أو الدولي ��ة .و�أخري ًا ،ي�شتم ��ل ذلك على دعم الأطف ��ال للمطالبة
با�ستحقاقاتهم مبوجب القانون ،مثل املرياث �أو ا�سرتداد املمتلكات  -وهو ما قد ي�ش ّكل عام ًال مه ًّما
يف قدرة الأطفال على حماية �أنف�سهم واملطالبة باحلقوق الأخرى.
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المبدأ :5
تقوية أنظمة حماية الطفل
يف الأط ��ر الإن�سانية ،قد تتّ�صف اجلهات والعملي ��ات والقوانني وامل� ّؤ�س�سات وال�سلوكيات التي حتمي
الأطف ��ال ع ��اد ًة – �أي �أنظم ��ة حماية الطفل – بال�ضع ��ف �أو عدم الفاعلية .ولكن ق ��د تو ّفر مرحلة
اال�ستجابة فر�ص ًة لتطوير وتقوية الأنظمة الوطنية حلماية الطفل ،مبا يف ذلك الأنظمة املجتمعية.
ق ��د تكون االعتبارات التالية مفيدة يف �ضمان �أن تق ��وم ّ
التدخالت الإن�سانية ،قدر الإمكان ،ب�إعادة
بن ��اء وتقوية عنا�صر نظ ��ام حماية الطفل ال�ساب ��ق �أو املحتمل على امل�ستو َي�ي�ن الوطني �أو املجتمعي
(راجع ��وا �أي�ض� � ًا الق�سم التايل حول تقوية ق ��درة الأطفال على ّ
تخطي الظ ��روف ال�صعبة يف العمل
الإن�ساين).
•حتديد القدرات والهيكليات املوجودة والبناء عليها ،وجت ّنب �إن�شاء هيكليات موازية ،مثل تكوين
طواقم م�ؤ�س�سية حت ّل حم ّل العاملني االجتماعيني احلكوميني �أو املجتمعيني �أو ّ
تتخطاهم.
•العمل خالل اال�ستجابة على بناء قدرات ال�سلطات الوطنية واحلكومية ،وكذلك قدرات املجتمع
امل ��دين .ويف بع� ��ض ال�سياقات ،قد يكون الأكرث فاعلي ًة ومالءم ًة �أن يتم توجيه قنوات الدعم �إىل
الأجزاء غري الر�سمية من نظام حماية الطفل ،ك�آليات حماية الطفل الأُ�سرية واملجتمعية.
•�ضم ��ان ومنهجة امل�شاركة املمثل ��ة للمجتمع املح ّلي ،مبا يف ذلك امل�شارك ��ة املجدية للأطفال يف
عمليات التحليل والتخطيط والتقييم.
ّ
•الرب ��ط والتن�سيق م ��ع الآخرين العاملني على حماي ��ة الطفل والق�ضاي ��ا ذات ال�صلة ،فكل جهة
فاعل ��ة متلك نقاط ق ّوة وفر�ص ًا خمتلفة يف ما يتع ّلق بتقوية النظام كك ّل .وينبغي ال�سعي لتحفيز
االهتمام بهذا الهدف امل�شرتك وااللتزام به.
لتدخالت حماية الطفل حيثما يكون ممكناً.
•�إعطاء الأولوية للملكية املحلية ّ
•االنخ ��راط يف مرحل� � ٍة مبكرة م ��ع اجلهات الفاعل ��ة والعملي ��ات التنموية ،من �أج ��ل التخطيط
لالنتق ��ال �إىل مرحل ��ة ما بعد حال ��ة الط ��وارئ� ،إذا كان ذلك مالئم ًا .فقد ت�شه ��د هذه املرحلة
ا�ستثم ��ارات هام ��ة� ،أو جداول �أعمال وطني ��ة جديدة� ،أو فر�ص ًا �أخ ��رى لتو�سيع وتكثيف اجلهود
الرامية �إىل تقوية نظام حماية الطفل.
يف بع� ��ض ال�سياق ��ات ،قد مت ّثل �إحدى الق� � ّوات �أو اجلماعات امل�س ّلحة� ،أو جه ��ة فاعلة غري حكومية،
ُ�سلط� � َة الأمر الواقع .ل ��ذا ،فحيثما يكون منا�سب ًا وممكن ًا ومالئم ًا ،ميكن �أن تقوم ّ
منظمات حمايدة
وغ�ي�ر منح ��ازة متلك اخلربة املطلوبة مبناق�ش ��ة ق�ضايا حماية الطفل مع ه ��ذه املجموعات ،مبا يف
ذل ��ك تنبيهه ��ا �إىل الواجب ��ات القانونية امللزمة له ��ا بخ�صو�ص حماية الطف ��ل ودورها يف ممار�سة
حماية الطفل.
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المبدأ :6
ّ
تخطي الظروف
تقوية قدرة األطفال على
الصعبة في العمل اإلنساني
�صحي ٌح �أنّ الأطفال غالب ًا ما ُي�ص َّورون على �أ ّنهم تابعون وغري فاعلني� ،إال �أ ّنهم يف الواقع م�شاركون
نا�شط ��ون يف �أ�سره ��م وجمتمعاتهم املح ّلي ��ة .قبل الأزمة ،كثري م ��ن الأطفال يتح ّمل ��ون م�س�ؤوليات
�أُ�سرية ،ويتّخذون قراراتهم اخلا�صة ،وقد يكونون قادة يف مدار�سهم �أو جمموعات الأقران اخلا�صة
به ��م .و�أثناء الأزمة ،يح ��اول الأطفال �أن يت�أقلموا مع املخاطر وال�ضغوط ��ات الإ�ضافية التي جتلبها
ح ��االت الطوارئ من خالل ح ّل امل�شكالت �أو احل�صول على الدعم من الآخرين ،مبا يف ذلك �أفراد
الأ�سرة والآخرين كالأقران �أو الزعماء الدينيني.
ويعتم ��د مدى جناح الأطفال يف معاجل ��ة و�ضعهم والت�أقلم معه على منط املخاطر وعوامل احلماية
املتوفرة يف بيئاتهم االجتماعية ،كما يعتمد على نقاط ق ّوتهم الداخلية وقدراتهم� .أ ّما حالة ال�ضعف
فتن�ش� ��أ عندما يواجه الطفل خماطر متعدّدة وتق ّل لديه عوامل احلماية ،مثل العي�ش برعاية الأهل،
وتوف ��ر الأ�صدقاء الداعمني ،والتمتّع باملهارات املنا�سبة لطلب امل�ساعدة .وتربز القدرة على ّ
تخطي
الظ ��روف ال�صعب ��ة عندما تكون ن�سب ��ة عوامل احلماية لدى الطفل �أكرب م ��ن ن�سبة عوامل اخلطر.
وعل ��ى النح ��و ذاته ،غالب ًا م ��ا يتمتّع الأطف ��ال الذين لديهم نق ��اط ق ّوة ،كامله ��ارات اجل ّيدة يف ح ّل
امل�ش ��كالت ،بالقدرة على اجتياز بيئة الأزمة بفعالي ��ة ن�سبية ،واتّخاذ القرارات التي تدعم رفاههم
ورفاه �أ�سرهم.
م ��ن هذا املنطلق ،تتم ّثل مه ّم ��ة برامج حماية الطفل يف حاالت الط ��وارئ يف تقوية عوامل احلماية
الت ��ي تعزّز قدرة الأطفال على ّ
تخطي الظروف ال�صعبة ،ويف معاجلة العوامل التي تع ّر�ض الأطفال
للخط ��ر .عند العمل عل ��ى ت�صميم الربامج التي تق ّوي القدرة على ّ
تخطي الظروف ال�صعبة وتعالج
العوام ��ل املهدّدة وتدعم العالقات الإيجابية بني الأطفال والأ�س ��ر واملجتمعات املح ّلية ،يتعينّ طرح
الأ�سئلة التالية:
•ه ��ل الربام ��ج متاح ��ة جلميع الأطف ��ال ،وهل ه ��ي ت�ستند �إىل مه ��ارات الأطفال ونق ��اط ق ّوتهم
وتعزّزه ��ا؟ يج ��ب التفكري يف ه ��ذا الإطار يف خ�صائ� ��ص الأطفال الفرديني التي ق ��د ت�ؤ ّثر على
�ضعفه ��م �أو قدرته ��م عل ��ى ّ
تخطي الظ ��روف ال�صعبة (مث�ل ً�ا :عمرهم ،وقدراته ��م ،وخلفيتهم
و�صحتهم ،و�سالمتهم النف�سية ،ودينهم ،وما �إىل ذلك).
العرقية ،ولغتهم ،وجن�سهمّ ،
أ�شخا�ص املق ّربني من الأطفال ،وتع� �زّز العالقات الداعمة بني الأطفال
•ه ��ل تت�ض ّمن الربامج ال
َ
و�أهله ��م والقائمني على رعايتهم والأقران والأ�شخا�ص الآخرين امله ّمني؟ يجب التفكري يف هذا
الإط ��ار يف خ�صائ�ص العالقات الأُ�سرية للأطفال والعالق ��ات الوثيقة الأخرى (مث ًال :ترتيبات
الرعاي ��ة ،والبيئات الأُ�سرية الوثيقة والداعم ��ة ،والعالقات الإيجابية مع الأقران واملع ّلمني ،وما
�إىل ذلك).
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•ه ��ل الربام ��ج تق� � ّوي الهيكلي ��ات واملمار�س ��ات واخلدمات الت ��ي ت�ساع ��د على حماي ��ة الأطفال
يف املجتم ��ع املح ّل ��ي؟ يج ��ب التفكري يف ه ��ذا الإط ��ار يف �أدوار القادة املجتمعي�ي�ن واملجموعات
وامل� ّؤ�س�س ��ات ومقدمي اخلدم ��ات ،ومهاراتهم ،و�سهولة الو�صول �إليه ��م ،وتنظيمهم .على �سبيل
املث ��ال ،يجب حتدي ��د القادة الواعني والنا�شطني ،واملعلوم ��ات ذات ال�صلة حول خماطر حماية
ال�صحي ��ة املتاحة وال�صديق ��ة للأطف ��ال ،والعاملني االجتماعي�ي�ن املاهرين
الطف ��ل ،واملراك ��ز
ّ
واملتوافرين ،وما �إىل ذلك.
ّ
•هل ت�أخ ��ذ الربامج يف احل�سبان الأعراف االجتماعية والقانوني ��ة التي ت�ؤثر على حياة الأطفال
وظروفه ��م؟ يج ��ب التفكري يف هذا الإط ��ار يف ال�سياق القانوين والثقاف ��ة وكيفية ت�أثريهما على
�سالم ��ة الأطف ��ال ورفاههم (على �سبي ��ل املثال :القوان�ي�ن وال�سيا�سات ،وممار�س ��ات التنظيم،
والن�شاطات االقت�صادية ،واملعتقدات الثقافية والدينية ،والتفاوتات الهيكلية ،وما �إىل ذلك).
•ه ��ل ترب ��ط الربامج بني جميع العنا�ص ��ر �أعاله وت ّتخ ��ذ مقارب ًة متّ�سقة؟ يج ��ب التفكري يف هذا
الإط ��ار يف عالق ��ات الأطفال مع الأطفال الآخري ��ن ،والأ�سر ،واملجتمع ��ات املح ّلية ،والثقافات،
وكيفية ت�أثري ك ّل من الأجزاء على غريه.

32

املعايري الدنيا حلماية الطفل يف جمال العمل الإن�ساين

المعايير

المعايير

المعايير الرامية
إلى ضمان
استجابة نوعية
ٍ
لحماية الطفل

المعايير الرامية إلى ضمان
استجابة نوعية لحماية الطفل
ٍ
ّ
المكونات األساسية لبناء البرامج ،بما
تركز هذه المعايير على
ّ
في ذلك:
•التنسيق
•الموارد البشرية
•التواصل والمناصرة واإلعالم
•إدارة دورة البرنامج
•إدارة المعلومات
•رصد حماية الطفل
وهي ال تهدف إلى استبدال السياسات واألدوات القائمة بخصوص
موجهة نحو حماية الطفل
نظرة
هذه المسائل ،بل إلى توفير
َّ
ٍ
في ّ
ناحية من نواحي العمل.
كل
ٍ
حددة من
والمعايير الواردة في القسم التالي تتع ّلق
بنواح ُم َّ
ٍ
أن ك ًّلا منها مرتبط بالمعايير الموصوفة
حماية الطفل ،غير ّ
في هذا القسم األ ّول.

المعايير 1

المعيار :1
التنسيق
ي�ساع ��د التن�سي ��ق على الت�أ ّكد م ��ن �أنّ ا�ستجابات حماية الطف ��ل تُ�ص َّنف ح�س ��ب الأولويات ،وتتمتّع
بالكف ��اءة والفاعلي ��ة ،وميك ��ن التن ُّب�ؤ بها .فهو ي�ساه ��م يف جت ّنب اال�ستجابات اجلزئي ��ة �أو التكرار،
وي�ضم ��ن حتدي ��د املالذ الأخري ال ��ذي ميكن اللج ��وء �إليه عندما يتع� � ّذر على ال�ش ��ركاء اال�ستجابة
لالحتياج ��ات املحدّدة .كما �إ ّنه ي�سم ��ح جلميع امل�شاركني يف حماية الطف ��ل باالتفاق على جمموع ٍة
م�شرتكة من الأهداف وعلى توزيع العمل .ومن خالل ذلك ،قد ي�ساعد على �إن�شاء ا�ستجاب ٍة م�شرتكة
ب�ي�ن الهيئات �أو متعدّدة القطاع ��ات ،من �ش�أنها �أن تق ّوي �أنظمة حماية الطفل الوطنية �أو املجتمعية
عل ��ى امل ��دى البعيد� .أ ّم ��ا �سوء التن�سيق فقد يح ّد م ��ن �أثر الربامج ،بل قد ي� ��ؤدّي �إىل برامج م�سببة
لل�ض ��رر – مثل الربام ��ج التي تُ�ض ِعف هيكليات احلماية الأُ�سري ��ة �أو املجتمعية� ،أو التي ال ت�ستجيب
�سوى لبع�ض املخاطر التي قد يتع ّر�ض لها الطفل ،وترتكه يتع ّر�ض ملخاطر �أخرى يف الوقت نف�سه.
وجت ��در الإ�ش ��ارة �إىل �أنّ عدد ًا من التدابري الأ�سا�سية يف هذا املعي ��ار يرتبط حتديد ًا بالهيئات التي
تت ��وىل القيادة – ّ
املنظم ��ات �أو الإدارات احلكومية التي ّمت التوافق عليه ��ا �أو تعيينها للقيام مبه ّمة
التن�سي ��ق .فيما �أن ث ّمة تدابري �أ�سا�سية �أخرى تتع ّل ��ق ب�أع�ضاء �آلية التن�سيق (وعلى الأرجح �أن تكون
الهيئ ��ات الت ��ي تتوىل القيادة م ��ن �ضمنهم) .وهذا ال يعن ��ي �أ ّنهم يجب �أن يكون ��وا �أع�ضاء ر�سميني
لتك ��ون هذه التدابري ذات �صل ��ة :فنطاقها ي�شمل جميع ّ
املنظمات النا�شطة يف ال�سياق والتي بالتايل
يق ��ع عليه واجب احلر�ص على تن�سيق تدابريها م ��ع تدابري غريها من اجلهات الفاعلة ،حيث تو ّفر
�آلي ُة التن�سيق لها الفر�ص َة للقيام بذلك.
المعيار
تقوم ال�سلطات املعنية وامل�س�ؤولة ،والهيئات الإن�سانيةّ ،
ومنظمات املجتمع املدين ،ومم ّثلو
املجموعات ال�س ّكانية املت�ض ّررة بتن�سيق جهودهم حلماية الطفل ،من �أجل �ضمان �أن تكون
اال�ستجاب ٍة كاملة وعالية الكفاءة ويكون توقيتها منا�سب ًا.

التدابير األساسية
اال�ستعداد

•تقييم �آليات التن�سيق القائمة وحتديد الطريقة الف�ضلى لتن�سيق ق�ضايا ّ
تدخالت حماية الطفل
الإن�سانية ،مبا يف ذلك مع املجتمع املدين املح ّلي؛
•حتديد جهة تتوىل قيادة التن�سيق يف مو�ضوع حماية الطفل؛
•حتدي ��د �أح ��دث الإح�صائي ��ات املتوافرة ح ��ول ق�ضايا حماية الطف ��ل ،والتواف ��ق �إذا �أمكن على
ال�ش� ��ؤون ذات الأولوية يف مو�ضوع حماية الطفل (مث�ل ً�ا :الرعاية الأُ�سرية ،ورفاه الطفل ،و�أ�سو�أ
�أ�شكال عمالة الأطفال والعنف �ضدّهم) (راجعوا املعيا َرين  4و)5؛
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•تطوي ��ر ّ
خطة م�شرتك ��ة لال�ستعداد �أو للط ��وارئ ،ا�ستن ��اد ًا �إىل الهيكليات القائم ��ة (املجتمعية
وغريه ��ا) ،ف�ض�ل ً�ا عن الدرو�س امل�ستفادة من حاالت الط ��وارئ ال�سابقة ،واحلر�ص على �إجناز
وحتدي ��ث تدابري اال�ستعداد (كتدريب طواقم العمل ،وترجمة الأدوات ،وو�ضع مذ ّكرات تفاهم،
واالحتفاظ مبخزون من املواد)؛
•الت�أ ّك ��د م ��ن �أ ّنه قد ّمت تكيي ��ف التقييم ال�سريع حلماي ��ة الطفل ح�سب ال�سي ��اق املح ّلي (راجعوا
املعيار )5؛
"من يق ��وم مباذا ،و�أين،
•ترجم ��ة وتكيي ��ف الأدوات الأ�سا�سي ��ة امل�شرتكة بني الهيئ ��ات ،ك�أدوات َ
ومتى" ،و�أدوات ر�صد حماية الطفل ،و�أدوات ر�صد الأداء؛
•حتديد و�إعداد طواقم العمل التي ت�ستطيع توليِّ امل�س�ؤوليات على امل�ستوى الوطني ودون الوطني
يف ما يتع ّلق بالتن�سيق و�إدارة املعلومات؛
•ممار�س ��ة ال�ضغط من �أج ��ل تطوير �سيا�سات وقاي ��ة الطفل لك ّل هيئة� ،إ�ضاف� � ًة �إىل التعاون بني
الهيئات لوقاية الطفل؛
•حت�ضري ر�سائل حلماية الطفل تتناول املخاطر املُحت َملة التي تواجه حماية الأطفال (االنف�صال،
والعنف اجلن�س ��ي ،والدعم النف�سي-االجتماعي ،والإ�صابات� ،إلخ) ،والتوافق على ا�سرتاتيجية
لن�شرها ا�ستخدامها يف حالة الطوارئ (راجعوا املعيار )3؛
•منا�صرة �أهمية تن�سيق التمويل من �أجل حماية الطفل؛
•�ضمان تنفيذ التدريب امل�شرتك بني الهيئات حول حماية الطفل والتن�سيق؛
•�إن�شاء منتديات على الإنرتنت وقوائم بريدية؛
•حتدي ��د م�ص ��ادر املعلومات والبيان ��ات حول م�سائل حماي ��ة الطفل ،وت�أ�سي� ��س جمموعة بيانات
�أ�سا�سية حلماية الطفل �إذا �أمكن؛
•عند ال�ضرورة ،ترجمة هذه املعايري ،ون�شرها على نطاق وا�سع.

اال�ستجابة (الهيئة لتي تتوىل القيادة)

•اال�ستن ��اد �إىل هيكلي ��ات التن�سيق القائم ��ة �أ�ص ًال ،مبا فيها تلك املوج ��ودة يف احلكومة واملجتمع
املدين؛
ومن�سقني على امل�ست ��وى دون الوطني ،وطواقم عمل لإدارة
من�سق على امل�ستوى الوطنيّ ،
•تعي�ي�ن ّ
املعلومات وفق ال�ضرورة؛
•تقييم االحتياجات لت�أ�سي�س �آليات تن�سيق حم ّلية؛
•تعزي ��ز ا�ش�ت�راك املجتمع املدين املح ّل ��ي يف م�س�ألة التن�سي ��ق (مث ًالّ :
املنظم ��ات غري احلكومية
املح ّلي ��ةّ ،
ّ
واملنظمات املجتمعية ،والق ��ادة املجتمعيون ،ف�ض ًال عن ال�سلط ��ات احلكومية واملحلية
حيثما يكون ذلك مالئم ًا)؛
ّ
•حتدي ��د �إىل �أي م ��دى ميلك امل�شارك ��ون �صالحية اتّخاذ الق ��رارات بالنيابة ع ��ن منظماتهم �أو
�سلطاتهم �أو جمموعاتهم؛
•تطوير الأهداف وال�شروط املرجعية لآلية التن�سيق الوطنية؛
•تو�ضيح تقا�سم امل�س�ؤوليات وو�سائل التن�سيق مع املجموعات الأخرى (قد ت�شمل نواحي امل�س�ؤولية،
ّ
والتدخ�ل�ات النف�سية-االجتماعية،
مث�ل ً�ا ،احلماية ،والعن ��ف القائم على الن ��وع االجتماع ��ي،
و�إجراءات مكافحة الألغام ،والتعليم ،والإنعا�ش االقت�صادي ،الخ)؛
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•تطوير ّ
خط ��ة لال�ستجابة اال�سرتاتيجي ��ة متوافق عليها وم�شرتكة بني الهيئ ��ات حلماية الطفل،
ّ
والإ�ش ��راف عليه ��ا ،على �أن ت�ستند �إىل الهيكلي ��ات والقدرات القائمة ،والتواف ��ق على م�ؤ�شرات
م�شرتكة؛
"من يقوم
•�إط�ل�اق عملي ��ة تطوير �أنظمة �أداء متوافق عليها والإ�شراف عليه ��ا ،مبا يف ذلك �أداة َ
مب ��اذا ،و�أين ،ومت ��ى" ملتابعة التقدّم �إزاء الأه ��داف املحدّدة يف ّ
اخلط ��ة اال�سرتاتيجية ،وو�ضع
�أنظمة لر�صد جودة ّ
التدخالت بخ�صو�ص هذه املعايري؛
•و�ض ��ع �أدوات م�شرتك ��ة للتوا�ص ��ل املتبادل ولدع ��م التن�سيق ،كال�صفح ��ات االلكرتونية ،ومناذج
التقارير ،وما �إىل ذلك (راجعوا املعيار )5؛
•�ضم ��ان �أن تك ��ون �أك�ث�ر املعاي�ي�ر �صل ًة يف ه ��ذا الكت ّيب متواف ��رة لأع�ض ��اء �آلية التن�سي ��ق باللغة
(اللغات) املالئمة ،و�أن تكون ّ
امللخ�صات �أو التدريب على املعايري متوافر يف �أقرب وقت ممكن؛
•�إطالق عمليات تقييم �سريعة م�شرتكة بني الهيئات ح�سب ال�ضرورة (�ضمن حتليالت الو�ضع �أو
ال�سياق يف املراحل الالحقة) وت�أ�سي�س �أنظمة ر�صد م�شرتكة ومتوا�صلة حلماية الطفل؛
•ال�ضغ ��ط عل ��ى متّخذي القرارات يف احلكومة ونظام العمل الإن�س ��اين داخل البلد ل�ضمان و�ضع
الأولويات املتع ّلقة بحماية الطفل يف التخطيط اال�سرتاتيجي وعمليات جمع الأموال؛
•املنا�ص ��رة بالنياب ��ة ع ��ن �أع�ضاء �آلي ��ة التن�سيق حول امل�سائ ��ل الطارئة النا�شئ ��ة ،كالو�صول �إىل
الأطفال املت�ض ّررين� ،أو �سيا�سة احلكومة يف ما يتع ّلق بالرعاية� ،أو التب ّني� ،أو الأولويات الأخرى؛
"م ��ن يقوم مب ��اذا ،و�أين ،ومت ��ى" ،وعمليات التقيي ��م ال�سريع،
•ا�ستخ ��دام املعلوم ��ات من �أداة َ
وحتلي�ل�ات الو�ضع �أو ال�سياق ،والر�صد املتوا�صل حلماية الطفل ،من �أجل حتديد الأولويات من
بني ّ
التدخالت ،وحتديد الثغرات يف اال�ستجابة ،و�ضمان �س ّد هذه الثغرات؛
•حتدي ��د الثغرات يف قدرات كوادر العمل الإن�ساين عل ��ى معاجلة م�سائل حماية الطفل ،وتنظيم
ّ
امللخ�صات ،والتدريبات ،وامل�ساعدة التقنية للمجموعة ح�سب ال�ضرورة.

اال�ستجابة (�أع�ضاء �آلية التن�سيق)

•البح ��ث يف �إمكاني ��ة يف قيادة �آلي ��ة التن�سيق �أو اال�ش�ت�راك يف قيادتها على امل�ست ��وى الوطني �أو
دون الوطن ��ي� ،أو توفري القيادة �أو التدريب �أو امل�ساع ��دة التقنية لأع�ضاء املجموعة حول نواحي
اخلربة التي تتمتع بها ّ
منظمتكم؛
•اال�شرتاك بن�ش ��اط يف التخطيط اال�سرتاتيجي والتوقيع على ّ
اخلطة اال�سرتاتيجية امل�شرتكة يف
�أقرب وقت ممكن؛
املن�سق ��ة واال�شرتاك فيها ،وجت ّنب عملي ��ات التقييم التي
أو
�
امل�شرتكة
�م
�
ي
التقي
•تنظي ��م عمليات
ّ
املن�سقة ،والعمل على ا�ستخ ��دام نتائج التقييم
تق ��وم بها هيئ ��ة واحدة �أو عمليات التقييم غ�ي�ر ّ
لتوجيه �سري الربامج؛
•الت�شا ُرك باملعلومات حول الربامج املُ َّ
خططة واجلارية ،مبا يف ذلك التقدّم �إزاء الأهداف املتّفق
عليها ،والتحدّيات؛
•الت�ش ��ا ُرك باملعلومات حول التمويل احل ��ايل لربامج حماية الطفل ،والت�أكد من �أن جميع �أ�شكال
يتم احل�ص ��ول عليها قد جرى توثيقها يف "خدمة التت ّب ��ع املايل" اخلا�صة مبكتب
التموي ��ل التي ّ
لرت�صد التمويل؛
تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية� ،أو �أية �آلية �أخرى مالئمة م�شرتكة بني الهيئات ّ
املعايري الدنيا حلماية الطفل يف جمال العمل الإن�ساين
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•التواف ��ق على ّ
خطة ا�سرتاتيجية م�شرتك ��ة حلماية الطفل ،مبا يف ذلك حتديد االحتياجات ذات
ّ
الأولوية ،وتق�سيم العم ��ل ،وامل�ؤ�شرات املتّفق عليها ،ونظام م�شرتك لر�صد الأداء ملتابعة التقدّم
املُح َرز على �صعيد الأهداف؛
•التواف ��ق على �إج ��راءات ملعاجلة �أوجه الق�صور يف ج ��ودة الربامج �أو االنح ��راف عن الأهداف
يتم حتديده من خالل نظام ر�صد الأداء؛
املتّفق عليها ح�سب ما ّ
•التحدي ��د اال�ستباقي لأ ّية ازدواجية� ،أو ت�ضاربات� ،أو ثغرات يف اال�ستجابة ،والعمل مع الآخرين
ل�ضمان معاجلتها ب�سرعة؛
•احلر� ��ص على و�صول طواقم عمل الهيئات وال�ش ��ركاء وغريهم من النا�شطني املعنيني �إىل هذه
املعاي�ي�ر بلغتهم (لغاتهم) اخلا�صة ،وو�صولهم �إىل التدري ��ب وامل�ساعدة التقنية التي يحتاجون
�إليها لتنفيذها يف براجمهم؛
•التوافق على �إجراء م�شرتك للت�شا ُرك باملعلومات (راجعوا املعيار )5؛
•تكييف ر�سائل حماية الطفل واختبارها ون�شرها (راجعوا املعيار )3؛
•و�ض ��ع اتّفاق ��ات مع اجله ��ات الفاعلة الأخ ��رى يف جمال حماية الطف ��ل للإحال ��ة �أو للمنا�صرة
امل�شرتكة؛
•التوافق على معدّالت �أجور �أو حوافز للعاملني يف جمال حماية الطفل؛
•التق ّيد بال�سيا�سات املتّفق عليها يف ما يتع ّلق بالإعالم (راجعوا املعيار )3؛
•الت�شارك باملوارد ذات ال�صلة من خالل �آلية التن�سيق؛
•�إثارة ق�ضايا حماية الطفل ذات ال�صلة مع قطاع احلماية �أو القطاعات الأخرى؛
من�سقة لبناء قدرات العاملني يف جمال حماية الطفل.
•تطوير ا�سرتاتيجية ّ

القياس
ّ
مؤشر النتيجة
ّ 1 .1مت التواف ��ق عل ��ى ّ
خط ��ة ا�سرتاتيجية مو ّثق ��ة ال�ستجابة حماي ��ة الطفل
من قب ��ل ال�سلطات املعنية وامل�س�ؤولة ،والهيئ ��ات الإن�سانية ،والنا�شطني
املح ّليني يف املجتمع املدين.
يتم ر�صد التنفيذ باملقارنة مع ّ
اخلطة اال�سرتاتيجية بانتظام.
ّ 2 .2

ّ
مؤشر العمل
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الغاية
المستهدفة
نعم
م ّرة واحدة ف�صلي ًا كح ّد
�أدنى

الغاية
المستهدفة

3 .3ال�ش ��روط املرجعية اخلا�صة مبجموعة عمل حماية الطفل موجودة على
امل�ستوى الوطني ،مع حتديدٍ وا�ضح للم�س�ؤوليات.

نعم

ّ 4 .4مت تنظيم التدريب على حماية الطفل والتن�سيق قبل حالة الطوارئ.

نعم

من�سق مك ّر�س للمهمة بعد �أ�سب ��وع واحد كح ّد �أق�صى من بدء
ّ 5 .5مت تعي�ي�ن ّ
حالة الطوارئ.

نعم

6 .6الن�سب ��ة املئوية لأع�ضاء �آلية التن�سيق الذي ��ن ير�سلون ب�شكلٍ منتظم
"من يقوم مباذا ،و�أين ،ومتى".
ٍ
معلومات حول �أداة َ

90%

7 .7الن�سب ��ة املئوية للممار�سني يف جم ��ال حماية الطفل امل�شمولني يف امل�سح
والذين يجدون �أنّ �آلية التن�سيق اخلا�صة بحماية الطفل مر�ضية.

80%
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مالحظات

ميكن تعديل بع�ض
الأهداف حلاالت
الطوارئ التي حت�صل
غالب ًا� ،أو حلاالت الطوارئ
التي تن�ش�أ ببطء.
( )5يجب حتديد الإطار
الزمني لك ّل �سياق.
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المالحظات التوجيهية
 .1امل�س�ؤولية عن التن�سيق:
احلكوم ��ة هي التي تتح ّمل امل�س�ؤولية الرئي�سية لتن�سيق ن�شاطات حماية الطفل يف معظم ال�سياقات،
رجح �أن ي�سهل عملية
وميكن �أن تقود �أو ت�شارك يف قيادة �آلية التن�سيق .وحيث يحدث ذلك ،فمن املُ َّ
التح ��ول النهائ ��ي �أو االن�سح ��اب التدريجي لآلية التن�سي ��ق يف �أعقاب حالة الط ��وارئ ويجعلها �أكرث
فاعلي ��ة .ويف احلاالت التي يتع ّذر فيها لل�سلطات احلكومي ��ة �أن تكون ع�ضو ًا دائم ًا يف �آلية التن�سيق،
ف�إ ّن ��ه م ��ن م�س�ؤولية �أع�ضاء �آلي ��ة التن�سيق االتّ�صال بها ،بقدر ما هو ممك ��ن ومالئم .و�ضمن نظام
جمموعات العمل الإن�ساين الدويل ،تُعتبرَ اليوني�سيف هي امل�س�ؤولة عن "جمال امل�س�ؤولية بخ�صو�ص
حماي ��ة الطفل" ،وه ��ي امل�س�ؤولة عن �إع ��داد �آلية التن�سيق وتوظي ��ف �أع�ضائه ��ا� ،أو الت�أ ّكد من قيام
منظم ��ة �أخ ��رى بذلك .فالت�شارك يف القيادة �أو القيادة من قب ��ل ّ
ّ
منظمة �أخرى ممكنان متام ًا على
امل�ست ��وى الوطني ودون الوطن ��ي .وعاد ًة ما ت�ش ّكل �آلية التن�سيق حلماية الطفل على امل�ستوى الوطني
يتم تن�شيط نظام جمموعات عنقودية،
ج ��زء ًا من �آلية تن�سيق �أو�سع للحماية .ويف ال�سياقات حي ��ث ّ
(من�سقيها)
من�سقها ّ
يو�ضع نطاق امل�س�ؤولية عن حماية الطفل �ضمن جمموعة احلماية ،ويتعينّ على ّ
(من�سقي) جمموعة احلماي ��ة وغريها من جمموعات التن�سي ��ق الإن�سانية للت�أ ّكد
من�سق ّ
العمل م ��ع ّ
من�سقة تن�سيق� � ًا ج ّيد ًا ،يف �إطار ا�ستجابة احلماية العامة ومع جميع
م ��ن �أنّ ا�ستجابة حماية الطفل ّ
اجلوانب الأخرى من الن�شاط الإن�ساين.
 .2توفري الكوادر لآلية التن�سيق:
املرجح �أن حتت ��اج �آليات التن�سيق يف
�إنّ تخ�صي� ��ص املوارد ّ
مهم لتن�سي ��ق املعلومات و�إدارتها .فمن ّ
من�سق واحد على الأق ّل مك ّر�س للمهمة على امل�ستوى الوطني،
إىل
�
وا�سع
نطاق
حاالت الطوارئ على
ّ
وم�س� ��ؤول واحد ع ��ن �إدارة املعلومات ،ف�ض ًال عن املوازن ��ة الالزمة للمع� �دّات ،وال�سفر ،والرتجمة،
واالجتماع ��ات ،والفعالي ��ات التدريبي ��ة .كذل ��ك ،ق ��د ي�شم ��ل التن�سيق عل ��ى امل�ست ��وى دون الوطني
�إ�ش ��راك طواقم عمل بدوام كامل �أو جزئي .وال تكون �أدوار التن�سيق ،مثل تن�سيق املجموعات الفنية
املخ�ص�ص ��ة ملوا�ضيع معينة ،وتنظيم �أو ا�ست�ضافة االجتماعات �أو الفعاليات امل�شرتكة بني الهيئات،
�أو التن�سيق دون الوطني ،مقت�صر ًة على الهيئة التي تتوىل القيادة ،بل ميكن �أن اّ
يتولها � ّأي �شخ�ص
تبع� � ًا للحال ��ة .ويف بع�ض الأحيان ،قد يك ��ون من الفعال بالن�سب ��ة ّ
للمنظمات �أن تت�ش ��ارك يف �إدارة
ال�صحة
املعلوم ��ات م ��ع قطاع �آخر ،مث�ل ً�ا :لدى الت�صدي للعن ��ف القائم على النوع االجتماع ��ي� ،أو
ّ
النف�سية والدعم النف�سي-االجتماعي� ،أو التعليم.
 .3حتديد املالذ الأخري:
ً
�ضم ��ن نظ ��ام جمموعات العم ��ل الإن�ساين الدويل ،تت� �ولىّ الهيئة القائ ��دة �أي�ض� �ا م�س�ؤولية "املالذ
يتم �س ّد الثغ ��رات يف ا�ستجابة حماية
الأخ�ي�ر" .وه ��ذا يعن ��ي �أنّ الهيئة م�س�ؤولة عن الت�أ ّكد م ��ن �أ ّنه ّ
وا�ستخدام املزيد من املوارد.
الطفل .واال�سرتاتيجيات التي من �ش�أنها �س ّد الثغرات ت�شمل املنا�صر َة
َ
وق ��د تك ��ون الثغرات جغرافية ،غ�ي�ر �أ ّنها قد تكون �أي�ض ًا مو�ضوعية – عل ��ى �سبيل املثال ،عدم توفر
ا�ستجابات مالئمة لليافعني� ،أو الأطفال العاملني� ،أو الأطفال ذوي الإعاقات.
املعايري الدنيا حلماية الطفل يف جمال العمل الإن�ساين
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 .4ا ّتخاذ القرارات:
ينبغي وجود عمليات وا�ضحة و�ش ّفافة وم�شرتكة بني الهيئات التّخاذ القرارات �ضمن �آلية التن�سيق.
و�سوف ت�شمل القرارات تلك اخلا�صة باملناطق اجلغرافية ،و�أنواع العمل ،والأولويات اال�سرتاتيجية،
والتموي ��ل .وه ��ي ُت َّتخ ��ذ من قبل املجموع ��ة .ويجب البح ��ث يف �إن�شاء جمموع ��ة �أ�سا�سية للتخطيط
اال�سرتاتيج ��ي واتّخاذ القرارات �ضم ��ن �آلية التن�سيق .كما ميكن ت�شكيل جمموعات عمل للإ�شراف
عل ��ى التدريب ،وجذب الأع�ضاء اجلدد ،و�إدارة املعلومات ،والتمثيل يف املجموعات �أو القطاعات �أو
بعدل يف جمموعات العمل ،بقدر الإمكان.
اجلماعات الأخرى .وينبغي �أن تكون الن�ساء مم ّثالت ٍ
احل�سا�سة:
 .5الق�ضايا ّ
�إنّ �آلي ��ات التن�سي ��ق حلماية الطف ��ل �أو احلماية �أو القطاع ��ات الأخرى ،قد ت�ش� � ّكل منتديات ج ّيدة
للمناق�ش ��ة و�إيج ��اد ط ��رق ملعاجلة امل�سائل الت ��ي ت�ش ّكل حتدّي ًا م ��ن الناحية الثقافي ��ة ،كالإجها�ض،
والتب ّن ��ي ،والزواج املبكر ،والنظرة االجتماعية للإعاق ��ة ،وامليول اجلن�سية .ولكن بالن�سبة للم�سائل
احل�سا�سة من ناحي� � ٍة �أخرى� ،أو التي قد ت�ض ��ع النا�س يف دائرة
ال�سيا�سي ��ة عل ��ى وجه التحدي ��د� ،أو ّ
اخلط ��ر – كاالنتهاكات الت ��ي تقرتفها ال�سلطات �أو ع�ض ��و من �أع�ضاء �آلية التن�سي ��ق� ،أو املعلومات
املح� �دّدة ح ��ول منطقة نزاع  -فقد يكون م ��ن الأن�سب معاجلتها بطريق ٍة �أك�ث�ر تكتّم ًا ،يف حمادثات
ثنائي ��ة� ،أو يف جمموعات �أ�صغر حجم ًا .فال يجب بتات ًا الت�شا ُرك باملعلومات اخلا�صة بحال ٍة حمدّدة
على العلن يف �آلية التن�سيق.
� .6إ�شراك اجلهات الفاعلة يف �آليات التن�سيق:
ق ��د تربز احلاج ��ة �إىل تدابري ن�شطة لإ�شراك ال�س� � ّكان املح ّليني ّ
واملنظم ��ات املح ّلية الأقل خربة يف
منظم ��ات املجتمع املح ّلي ّ
اال�ستجاب ��ات الإن�سانية .وت�شمل اال�سرتاتيجيات الو�صول �إىل ّ
واملنظمات
غ�ي�ر احلكومية املح ّلية على �أو�سع نطاق ممكن ،من حيث اجلن�س ،والعرق ،والدين ،وجمال تركيز
العمل ،وما �إىل ذلك؛ وتنظيم االجتماعات باللغات املح ّلية؛ وعقد االجتماعات يف مق ّرات ّ
منظمات
خمتلف ��ة؛ وتنظي ��م االجتماعات بني خمتلف اجله ��ات املعنية؛ و�إنت ��اج املواد التقني ��ة ب�صيغ ي�سهل
ّ
االطالع عليها .فمن �ش�أن ذلك �أن ي�ساعد على خلق املزيد من التفاهم وااللتزام ،ف�ض ًال عن �ضمان
ب�شكل م�ستدام ،وعدم �إن�شاء هيكليات موازية.
اال�ستجابة حلماية الطفل ٍ
 .7جمموعة عمل حماية الطفل على امل�ستوى العاملي:
�إنّ مهمة جمموعة عمل حماية الطفل على امل�ستوى العاملي ،التي تقودها اليوني�سيف ومق ّرها جنيف
املوحدة وامل�شرتكة
حتت رعاية املجموعة العاملية للحماية ،تقوم على دعم ا�ستجابات حماية الطفل ّ
بني الهيئات على �صعيد البلد .والدعم متوافر على �شكل ّ
من�سقون ميكن ن�شرهم يف
موظفني (مث ًالّ :
غ�ضون مهل ��ة ق�صرية) ،و�أدوات (مث ًال� :أدوات التقييم ومواد التدريب) ،وم�ساعدة تقنية .وتتوافر
معلوماتٌ �إ�ضافية على الرابط التايل.http://www.cpwg.net :
.8ر�صد الأداء:
عمليات متّفق عليها من �أجل )1( :تقييم
يج ��ب �أن تقوم جمموعة التن�سيق ،بعد ت�شكيله ��ا ،بتطوير
ٍ
وحت�س�ي�ن تن�سي ��ق اال�ستجاب ��ة؛ ( )2ور�ص ��د تغطي ��ة اال�ستجابة وجودته ��ا متا�شي ًا مع ه ��ذه املعايري
والأهداف املتّفق عليها يف ّ
اخلطة اال�سرتاتيجية .تتوافر موارد الكرتونية للقيام بذلك على الرابط:
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المعيار :2
الموارد البشرية
تتخذ الهيئات الإن�سانية خطوات تدريجية ل�ضمان قيام طواقم العمل املعنية بحماية الطفل بتطوير
امله ��ارات واخل�ب�رات الالزمة للعمل على حماية الطف ��ل يف حاالت الطوارئ ،وتت�أ ّك ��د من �أنّ جميع
طواقم العمل حتمي الأطفال من خالل ال�سيا�سات والإجراءات املالئمة .جتدر الإ�شارة �إىل �أنّ هذا
املعي ��ار ال يه ��دف �إىل ا�ستبدال املعايري املو�ضوعة يف �أماكن �أخرى ،بل �إ ّنه يتيح الرتكيز على املوارد
الب�شرية عند تعبئة طواقم العمل املعنية بحماية الطفل وتطبيق متط ّلبات �ضمان احلماية.
المعيار
تو َّفر خدمات حماية الطفل من ِق َبل طواقم عمل تتمتّع ب�أهلية مث َبتة يف نواحي عملها،
وت�شمل عمليات التوظيف و�سيا�سات املوارد الب�شرية تدابري من �ش�أنها حماية الفتيات
والفتيان من اال�ستغالل و�إ�ساءة املعاملة من قبل العاملني يف املجال الإن�ساين.

التدابير األساسية
اال�ستعداد

•تطوي ��ر �سيا�س ��ة لوقاية الطف ��ل� ،أو �سيا�س ��ة حلماية الطف ��ل ،تنطبق على جمي ��ع طواقم العمل
وال�ش ��ركاء ،وتطبيقه ��ا ور�صدها ،على �أن ت�شمل �إحاالت �إىل ن�ش ��رة الأمني العام ب�ش�أن التدابري
اخلا�ص ��ة للحماية من اال�ستغ�ل�ال اجلن�سي واالعتداء اجلن�سي ،ومعاي�ي�ر احلفاظ على �سالمة
الأطف ��ال ،واملبادئ ال�س ّت ��ة الأ�سا�سية املتع ّلق ��ة باال�ستغالل واالعتداء اجلن�سي�ي�ن ال�صادرة عن
اللجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت؛
توجيهات حولها،
•احلر�ص على قيام جميع �أع�ضاء طواقم العمل بتوقيع مد ّونة لل�سلوك وتل ِّقيهم
ٍ
ال �س ّيم ��ا القواعد الت ��ي ّ
تنظم ال�سلوكي ��ات املرتبطة بحماي ��ة الأطفال �ض ّد اال�ستغ�ل�ال و�إ�ساءة
املعاملة اجلن�سيني ،مبا يف ذلك العواقب التي ترتتب على انتهاكهم للمد ّونة؛
•تدريب الأ�شخا�ص املرجعيني وتطبيق �آلية ر�صد و�شكاوى �ضمن ّ
املنظمة؛
•على امل�ستوى العاملي� ،إعداد جمموعة من ّ
املوظفني والآليات امل�ستعدّة لالنت�شار ال�سريع ،و ُي َّ
ف�ضل
�أن ي�شمل ذلك مرونة ن�شرها من �أقرب مكانٍ ممكن قرب حالة الطوارئ.

اال�ستجابة

•التع ��رف عل ��ى املوارد الب�شرية املوج ��ودة يف ال�سياق  -مث ��ل العاملني االجتماعي�ي�ن �أو العاملني
االجتماعي�ي�ن املتد ّرب�ي�ن ،واملع ّلمني ،وطواقم عم ��ل ّ
املنظمات املح ّلي ��ة ،واملتط ّوعني من املجتمع
املح ّل ��ي (مث ��ل املوجودين يف التجمع ��ات الدينية) ،وحتدي ��د �أف�ضل طريقة لدع ��م هذه املوارد
الب�شرية وا�ستخدامها وتطويرها يف اال�ستجابة؛
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•حتدي ��د اخلربات الفعلية الالزمة ،من خالل تطوير تو�صيف ��ات وظيفية حتدّد امل�س�ؤوليات وفق ًا
لإطار الكفاءات اخلا�ص مبجموعة عمل حماية الطفل؛
•توظي ��ف طواق ��م عمل جديدة ح�س ��ب ال�ض ��رورة ،با�ستخدام خ�ب�رات تقني ��ة مالئمة يف جلان
االختيار؛
•الت�أ ّك ��د من ملء الوظائ ��ف ال�شاغرة املتع ّلقة بحماي ��ة الطفل يف جمال اال�ستجاب ��ات الإن�سانية
باعتبارها م�س�ألة ذات �أولوية؛
•عند التوظي ��ف ،الت�أ ّكد من توفري فر�ص ومعاملة مت�ساوية للن�س ��اء والرجال ،وللأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة ،واملجموعات العرقية �أو الدينية املختلفة (ح�سب االقت�ضاء) ،و�ضمان وجود بيئة خالية
من التمييز �ضمن مكان العمل؛
•الت�أ ّكد من �أنّ املدراء التنفيذيني يبلغون طواقم العمل ب�أدوارهم وم�س�ؤولياتهم؛
•تنظي ��م ندوات لطواقم العمل ب�ش� ��أن ال�سيا�سات والعمليات التنظيمية ،مبا يف ذلك التوقيع على
مد ّونة قواعد ال�سلوك و�إدراك الآليات املالئمة للإبالغ عن املخالفات؛
ً
•الت�أ ّك ��د م ��ن �أنّ املدراء التنفيذي�ي�ن يحرون مراجعة لف�ت�رات اختبار الكوادر بع ��د  30يوما من
تعيينهم ،ويعقدون اجتماعات تقييم منتظمة يف فرتات منا�سبة بعد ذلك؛
•�ضم ��ان بقاء ّ
املوظفني يف املنا�ص ��ب العليا يف البلد طوال الفرتة االنتقالي ��ة� ،إال �أن تتقوى نتائج
بناء �أنظمة حماية الطفل؛
•حتليل الرواتب للعاملني يف جمال حماية الطفل ،وجتنب اجتذاب الكوادر احلكومية لالن�ضمام
�إىل ّ
املنظمات غري احلكومية الدولية؛
•تطوي ��ر ا�سرتاتيجية لبناء القدرات تل ّبي االحتياجات املحدّدة يف بناء القدرات لدى املتط ّوعني،
وطواقم العمل ،وال�شركاء؛
�صحية وت�أمني الراحة وفرتات الرتفيه؛
•تعزيز �سالمة طواقم العمل من خالل خلق بيئة عمل ّ
•�إج ��راء مقابالت نهاية اخلدمة عند انتهاء عقود طواقم العمل ،بهدف تعزيز التع ّلم امل�ؤ�س�سي،
وتوفري املراجع لطواقم العمل ح�سب االقت�ضاء.
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القياس
ّ
مؤشر النتيجة
1 .1الن�سب ��ة املئوي ��ة لل�ش ��روط املرجعي ��ة اخلا�ص ��ة بحماية الطف ��ل التي ّمت
تطويرها ح�سب �إطار الكفاءات اخلا�ص مبجموعة عمل حماية الطفل.

ّ
مؤشر العمل
2 .2الن�سب ��ة املئوي ��ة لطواقم العم ��ل امل�شمولني يف امل�س ��ح والنا�شطني حالي ًا
�ضم ��ن اال�ستجاب ��ة الإن�ساني ��ة ،الذي ��ن و ّقع ��وا مد ّون ��ة قواع ��د ال�سلوك
اخلا�صة ّ
مبنظمتهم وفهموها.
3 .3ن�سب ��ة الإن ��اث �إىل الذك ��ور بني العامل�ي�ن يف جمال حماي ��ة الطفل على
خمتلف م�ستويات امل�س�ؤولية.
4 .4الن�سب ��ة املئوية لطواقم عمل حماية الطف ��ل امل�شمولني يف امل�سح ،الذين
�شهر واحد من
�شارك ��وا يف �إعداد �إطار ر�صد الأداء اخلا�ص بهم �ضمن ٍ
تاريخ البدء .
5 .5الن�سبة املئوية لطواقم العمل الذين �أنهوا عقودهم و�أجريت معم مقابلة
نهاية اخلدمة.

6 .6الن�سب ��ة املئوي ��ة لطواقم عمل حماي ��ة الطفل امل�شمول�ي�ن يف امل�سح،
الذين تركوا وظيفة حكومية لالن�ضمام �إىل ّ
منظمة دولية.

الغاية
المستهدفة
%80

الغاية
المستهدفة
%90
0.5
%70
%70
�أق ّل من %5

مالحظات
( )2ميكن جمع املعلومات
�إ ّما من خالل �أ�سئلة حمدّدة
حول مد ّونة قواعد ال�سلوك
اخلا�صة ّ
مبنظمتهم� ،أو
من خالل �أ�سئلة عامة ،من
مثال" :هل و ّقعت مد ّونة
قواعد �سلوك؟" و"يف
هذه احلالة ،هل ميكنك
و�صفها؟"
( )4ميكن تعديل الإطار
الزمني �إذا كان ذلك
مالئم ًا.
( )5يجب حتديد الإطار
الزمني لك ّل �سياق.

المالحظات التوجيهية
 .1االلتزام التنظيمي:
يتعينّ على الهيئات ّ
واملنظمات �ضمان التخطيط اجل ّيد للطواقم التي يتم توظيفها ،وحتديد الأدوار
ب�شكل ج ّيد ،ودعم طواقم العمل م ��ن خالل الإدارة التنفيذية املالئمة ،والرتكيز على
وامل�س�ؤولي ��ات ٍ
بن ��اء ق ��درات الطاقم .ويجب �إجراء تقييم للمخاطر بحيث ي�شم ��ل م�ستوى االتّ�صال مع الأطفال �أو
الت�أث�ي�ر عليهم ،على �أن يعتمد تعيني املوظفني على املراج ��ع املالئمة قبل التوظيف وعلى �إجراءات
التح ّقق الأمني.
 .2الكفاءات:
و�سمات حمدّدة.
حتت ��اج طواق ��م العمل التي لديها م�س�ؤولي ��ة خا�صة يف حماية الطفل �إىل مه ��ارات ِ
فتبع� � ًا للحال ��ة ،قد تربز احلاج ��ة �إىل كفاءات حمدّدة ،مث ��ل القدرة على ّ
تخط ��ي ال�ضغط النف�سي
وعلى ت� �وليّ مها ّم متعدّدة .فيجب �أن تقوم عملية التوظيف بتقييم ال�سلوكيات واملواقف ،ف�ض ًال عن
املهارات واخلربات ،وذلك با�ستخدام �أطر كفاءة مالئمة وعمليات توظيف مفيدة.
 .3قدرة طواقم العمل:
ً
ّ
كاف من طواقم العمل امل�ؤهّ لة يف جمال حماية الطف ��ل ي�شكل جزءا �أ�سا�سيا ًمن � ّأي
�دد ٍ
�إنّ وج ��ود ع � ٍ
نظ ��ام حماي ��ة للطفل ،وقد تربز احلاج ��ة �إىل بناء القدرات قب ��ل �أ ّية حالة ط ��وارئ� ،أو يف �أثنائها،
�أو بعده ��ا .كم ��ا �أن املعرفة والفهم املح ّل ��ي للأعراف واملمار�سات الثقافية الت ��ي اكتُ�س َبت قبل حالة
الطوارئ �أو يف �أثنائها مت ّثل �أحد املقومات املهمة ،ولي�س �أق ّلها لتقوية �أنظمة حماية الطفل يف حاالت
الطوارئ.
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 .4النوع االجتماعي:
ينبغ ��ي �أن ت�شتمل مقابالت التوظي ��ف على �س�ؤال الختبار التزام ّ
اجلن�سني،
املر�شحني بامل�ساواة بني
َ
اجلن�سني
وينبغي �أن يهدف تدريب طواقم العمل �إىل توفري املهارات الأ�سا�سية لتعزيز امل�ساواة بني
َ
يف العمل اليومي .وينبغي �إيالء اهتمام لوجود مزيج مت�سا ٍو من الرجال والن�ساء يف جميع م�ستويات
امل�س�ؤولي ��ة .فالفتي ��ات والفتيان غالب� � ًا ما ي�شعرون براح� � ٍة �أكرب لدى التفاعل م ��ع �شخ�ص بالغ من
جن�سه ��م ،ورمبا يكون ��ون �أكرث قدر ًة على الو�ص ��ول �إىل اخلدمات حيث تتواج ��د طواقم العمل التي
م ��ن جن�سه ��م .كما �أن وجود فري ��ق متوازن ي�ساعد �أي�ض� � ًا على تقليل خماطر العن ��ف واالعتداءات
اجلن�سية .ويف ما يلي بع�ض اال�سرتاتيجيات الرامية �إىل حتقيق فريق متوازن من الن�ساء والرجال:
•الت�أ ّكد من �أن ال تكون متط ّلبات اخلربة والتعليم �ض ّيقة النطاق �أكرث مما ينبغي.
•عدم افرتا�ض �أنّ بع�ض الوظائف �صعبة �أو خطرية جد ًا بالن�سبة للن�ساء (فقط).
"ن�شجع الن�ساء والرج ��ال امل�ؤهّ لني على تقدمي
•�إدراج الن� ّ��ص الت ��ايل يف الإعالن عن الوظيف ��ةّ :
الطلبات".
•�إ�شراك ن�ساء ورجال يف جلان املقابالت.
•البح ��ث يف ترتيبات بديلة للن�ساء حيث يكون ذلك مالئم� � ًا (مث ًال� :أماكن �آمنة للنوم وح ّمامات
منف�صلة).
ّ
•�إبقاء جميع املعلومات املتعلقة بالتوظيف م�صنفة ح�سب النوع االجتماعي ،لكي ي�سهل ر�صدها.
.5الإعاقة:
�أثن ��اء التوظي ��ف ،يجب �أخذ فهم ّ
املر�شحني و�إدراكهم للإعاقة بع�ي�ن االعتبار .وينبغي تقييم جميع
املر�شح�ي�ن يف �ض ��وء املعاي�ي�ر نف�سه ��ا .كذل ��ك� ،إذا كان ّ
ّ
املر�شح م ��ن ذوي الإعاقة ،فيج ��ب �إجراء
ً
ّ
ّ
الت�سهي�ل�ات املعقول ��ة يف عملي ��ة املقابلة ،اعتم ��ادا على طبيعة الإعاق ��ة ومتطلب ��ات املر�شح .وعند
ن�شج ��ع الأ�شخا�ص امل�ؤهّ لني
ين�ص على ما يليّ :
الإع�ل�ان ع ��ن الوظائف ،ينبغي �إدراج �ش ��رط ّ
موحد ّ
م ��ن ذوي الإعاق ��ة على تقدمي الطلب ��ات" يف جميع الإعالن ��ات .ولدى العمل م ��ع حماية الطفل يف
حاالت الطوارئ ،من امل�ستح�سن �إ�شراك �أ�شخا�ص ذوي �إعاقة يف الفرق التي �ستقوم بتنفيذ عمليات
التقييم والتخطيط للربامج .فقد �أظهرت التجارب �أ ّنه عندما يكون من بني الأ�شخا�ص املرجعيني،
املرجح �أنّ تكون املجموع ��ة ال�س ّكانية املت�ض� � ّررة� ،إذا �أُ�صيبت بالإعاقة،
�أ�شخا� � ٌ�ص ذوو �إعاقة ،م ��ن ّ
قادرة على التوا�صل مع طاقم العمل.
.6عدم التمييز والدمج:
بالإ�ضاف ��ة �إىل �ضمان الت ��وازن بني اجلن�سني و�إ�شراك الأ�شخا� ��ص ذوي الإعاقة ،يجب على املدراء
والعامل�ي�ن �أن يحر�صوا عل ��ى �أن تكون بيئة العمل غ�ي�ر متييزية و�شاملة للجمي ��عّ ،
بغ�ض النظر عن
يتم التط ّرق �إىل مراعاة طواقم العمل
خلفيتهم العرقية �أو الدينية� ،أو ميولهم اجلن�سية .ويجب �أن ّ
الحتياج ��ات خمتل ��ف املجموع ��ات يف وقت مبك ��ر من عملية التوظي ��ف ،والرتويج لها ط ��وال العمل
الإن�ساين .وبالإ�ضافة �إىل جت ّنب التمييز ،ينبغي �أخذ االحتياجات املحدّدة للمجموعات والأفراد يف
احل�سبان ،مبا يف ذلك التعامل مع خماوف َمن حولهم (مث ًال ،فيما يتع ّلق باملثليني جن�سي ًا �أو الأفراد
املتح ّولني جن�سي ًا� ،أو الإقامة يف م�ساكن داخلية).
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المعايير 2

 .7بناء القدرات:
ّ
يف جم ��ال حماي ��ة الطفل ،ينبغي توف�ي�ر التعلم والتطوي ��ر املالئ َمني جلميع طواق ��م العمل .وينبغي
�إج ��راء تقيي ��م لق ��درات طواقم العم ��ل واحتياجاته ��ا� ،إذ م ��ن �ش�أن ذل ��ك �أن ي�ساعد عل ��ى تطوير
ا�سرتاتيجي ��ة لبناء الق ��درات تت�ض ّمن التدريب عرب االنرتنت ،والتدري ��ب وجه ًا لوجه ،وور�ش العمل
التن�شيطي ��ة املنتظمة .كذلك ،ينبغي تزوي ��د طواقم العمل بالإ�شراف وفر� ��ص الدعم بني الأقران،
بحي ��ث يكونون قادرين على مناق�شة التحدّيات وط ��رق الت�صدّي لها� .إن حتديد �أولويات التدريبات
امل�شرتكة بني الهيئات يتيح لطواقم العمل التع ّلم بع�ضهم من خربات بع�ض ،وتل ّقي التحديثات حول
�أحدث املمار�سات ،وتطوير لغة م�شرتكة.
� .8آليات الإفادة الراجعة:
ينبغ ��ي �أن ي�سرت�شد التقييم والتطوير بوجهات نظ ��ر امل�ستفيدين حول كيفية ت�ص ّرف وعمل طواقم
العمل يف املج ��ال الإن�ساين .فامل�ستفي ��دون ،ب�صفتهم امل�ستخدمني الأ�سا�سي�ي�ن خلدمات ّ
املنظمات
الإن�سانية ،ميكنهم تقدمي معلومات مه ّمة ،وينبغي �أن تُتاح لهم الفر�صة للت�أثري على كيفية تخطيط
اخلدم ��ات وتنفيذها من قبل طواقم العمل واملتط ّوع�ي�ن .وحتتاج ّ
املنظمات �إىل و�ضع �آليات ب�سيطة
وميك ��ن الو�صول �إليها لتوفري �إفادة راجعة من دون ذكر الأ�سماء بحيث ميكن ا�ستخدامها يف تقييم
طواقم العمل.
�.9سيا�سة حماية الطفل:
ينبغ ��ي �أن يك ��ون لدى ك ّل ّ
منظمة �سيا�سة حلماية الطفل� ،أو �سيا�سة لوقاية الطفل� ،أو مد ّونة لقواعد
تن�ص هذه ال�سيا�سة على بيانات وا�ضحة وقوية و�إيجابية عن االلتزامات بوقاية
ال�سلوك .ويجب �أن ّ
الأطف ��ال ،كما يجب �أن مت ّثل ت�صريح� � ًا علني ًا عن عزم ّ
املنظمة على احلفاظ على �سالمة الأطفال.
وينبغ ��ي �أن يق�ت�رن ذلك ّ
بخطة تطبيق �شامل ��ة تت�ض ّمن �أي�ض ًا �إ�ش ��ارة �إىل امل�ست�شارين ،واملتط ّوعني،
املهم �إ�ش ��راك الأ�شخا�ص
وال�ش ��ركاء .وم ��ن �أجل �إن�شاء �سيا�س ��ات و�إجراءات حلماي ��ة الطفل ،من ّ
املنا�سب�ي�ن – والع ��دد ال�صحي ��ح من النا�س (لي� ��س �شخ�ص ًا واح ��د ًا فقط) – عن ��د التخطيط لها
وتطويره ��ا .ويجب على جميع طواقم العمل �أن ي�شارك ��وا يف املوافقة عليها – َمبن فيهم امل�س�ؤولون
ع ��ن اتّفاقات ال�شراكة ،والتموي ��ل ،واملوارد ،وطاقم العمل ،والإدارة – ل�ضم ��ان قابلية تطبيق هذه
ال�سيا�س ��ة وفعاليتها .ويف هذا الإطار ،ميكن ّ
ملنظمة احلف ��اظ على �سالمة الأطفال �أو �آلية التن�سيق
املح ّلية �أو الوطنية حلماية الطفل �أن تقدّم الدعم.
�.10سالمة طواقم العمل:
حاالت م ��ن التوتر ال�شديد،
ميي ��ل العاملون يف جم ��ال حماية الطفل �إىل العم ��ل
ل�ساعات طويلة يف ٍ
ٍ
ّ
وحت ��ت ال�ضغط ،ويف �أو�ضاع �أمنية �صعب ��ة .فعلى �أقل تقدير ،يجب �أن يحر�ص امل�شرفون على تعزيز
�صحية ،وتوف�ي�ر الراحة والرتفيه،
�سالمته ��م يف ح ��االت الطوارئ ،وامل�ساعدة يف خل ��ق بيئات عمل ّ
ومعاجل ��ة ال�ضغوطات املُحت َملة املرتبط ��ة بالعمل ،والت�أ ّكد من توافر الو�صول امل�ؤ ّكد �إىل الدعم عند
ال�ضرورة.
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المعيار :3
التواصل ،والمناصرة ،واإلعالم
تتوا�ص ��ل ّ
املنظم ��ات الإن�ساني ��ة مع جماه�ي�ر وا�سعة طوال الوق ��ت ،من خالل مواقعه ��ا االلكرتونية،
والتقارير والوثائق العامة التي ت�صدرها ،وعملها مع الإعالم ،وم�شاريع الربامج واملنا�صرة اخلا�صة
به ��ا .وعندما تُ�ستخ ��دَ م ن�صو�ص ور�سومات ومواد �إذاعية ومواد متلف ��زة ومواد فيديو ت�شمل �أطفا ًال،
بعناي� � ٍة وبطريق ٍة ا�سرتاتيجي ��ة ،قد ت�ش ّكل �أدوات ف ّعالة جد ًا حلماي ��ة الأطفال .وعندما يفهم متّخذو
خطوات �أ�سرع ملعاجلة
الق ��رارات فهم ًا كام ًال الآثار املرتتّبة على عدم الت�ص� � ّرف ،ف�إنهم �سيتّخذون
ٍ
م�سائ ��ل حماي ��ة الطفل .ولكن �إذا جرى ا�ستخدام التوا�صل واملنا�ص ��رة بطريق ٍة خاطئة ،فقد ي�ؤ ّثران
�سلب ًا على الكيفية التي ُينظر بها �إىل الأطفال ،وقد ي�ضعان ال َ
أطفال و�أُ�سرهم عملي ًا يف دائرة اخلطر.
املنا�ص ��ر ُة هي جمموع ٌة م ��ن التدابري املُ َّ
خطط لها التي ته ��دف �إىل الت�أثري على جمموع ٍة م�ستهدفة
لإح ��داث تغيري �إيجابي .وميك ��ن �أن تجُ رى املنا�صرة من خالل ا�ستمال ��ة الأ�شخا�ص ذوي النفوذ� ،أو
م ��ن خالل خلق �ضغوط خارجي ��ة على الأ�شخا�ص ذوي النفوذ عن طري ��ق التوا�صل �أو عرب الإعالم.
وتتط ّلب املنا�صرة بال�ضرورة العمل مع الآخرين .وهذا ينطوي يف كث ٍري من الأحيان على �إقامة منابر
ت�ضم الأطفال – لكي تتم ّكن
(�شبكات وحتالفات) ودعم املجتمع املدين – ال �س ّيما املجموعات التي ّ
هذه املجموعات من القيام باملنا�صرة للتغيري بنف�سها ،وم�ساءلة ال�سلطات وغريها من اجلهات.
المعيار
يت ُّم التوا�صل واملنا�صرة ب�ش�أن حماية الطفل من خالل احرتام كرامة الفتيات والفتيان،
وم�صاحلهم الف�ضلى ،و�سالمتهم.

التدابير األساسية
اال�ستعداد
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•حتدي ��د الق ��ادة والنا�شطني يف جم ��ال حماية الطفل الذي ��ن ي�ستطيعون التوا�ص ��ل حول م�سائل
حماية الطفل ،مبا يف ذلك ال�صحافيون املح ّليون و�أع�ضاء املجتمع املح ّلي ،وتقوية قدرتهم على
القيام بذلك؛
تخ�ص الأطفال،
التي
امل�سائل
حول
للتوا�صل
وعملية
�سيا�سة
الهيئات
لدى
تتوفر
أن
�
•احلر�ص على
ّ
على �أن تتما�شى مع �أف�ضل املمار�سات بخ�صو�ص م�شاركة الأطفال ،و�أن تناق�ش هذه ال�سيا�سات
م ��ع ال�ش ��ركاء وال�سلط ��ات وغريهم م ��ن النا�شطني يف جمال حماي ��ة الطفل لتعزي ��ز تبني نهج
م�شرتك؛
•القي ��ام م�سبق ًا بتحدي ��د امل�سائل املتع ّلقة بحماية الطفل التي يرج ��ح �أن تعملوا على منا�صرتها،
والر�سائل امل�ستهدفة املحدّدة التي �سوف ُت�ستخدَ م على امل�ستوى الوطني والدويل؛
•حتدي ��د ال�شركاء يف املنا�صرة ،مبا يف ذلك الأمم امل ّتح ��دةّ ،
واملنظمات غري احلكومية الدولية،
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ّ
واملنظم ��ات غري احلكومية املح ّلية ،واجله ��ات الأخرى من املجتمع املدين ،واملجتمعات املح ّلية،
والأطفال ،حيثما يكون ذلك مالئما؛ً
•احلر�ص على الف�صل بني املنا�صرة وجمع التربعات ،وعلى �شفافية �أهداف ٍّ
كل منهما.

اال�ستجابة (املنا�صرة)

•تطوي ��ر ا�سرتاتيجية منا�صرة ت�شمل الغاي ��ات ،والأدوات املنا�سبة لك ّل جه� � ٍة م�ستهدفة ،والأطر
الزمنية؛
•ن�ش ��ر نتائ ��ج الأبحاث والتحالي ��ل والتو�صي ��ات ب�ش�أن ال�سيا�س ��ات ،من �أجل حتفي ��ز النقا�ش مع
احلكومات ّ
واملنظمات الأخرى واخلرباء وعامة النا�س؛
•احلر� ��ص على مناق�شة امل�سائل الأ�سا�سية املتع ّلق ��ة بحماية الطفل يف املنتديات املعنية باملو�ضوع
(�آلي ��ات التن�سي ��ق ،وطواقم العمل الإن�س ��اين يف البلدان ،والهيئات احلكومي ��ة� ،إلخ) و�إدراجها
�ضمن ا�ستجابات املنا�صرة؛
ّ
•احلر� ��ص على �إطالع املكلفني بامل�س�ؤوليات وال�صحافي�ي�ن الوطنيني �أو املحليني ب�شكل ج ّيد على
�أبرز امل�سائل املتع ّلقة بحماية الطفل؛
اجلن�سني ،مع �إيالء االعتبار الكامل للأعراف االجتماعية
•املحاولة الدائمة لتعزيز امل�ساواة بني
َ
املح ّلية والقيود الثقافية.

اال�ستجابة (التوا�صل)

•حتديد املخاطر ذات الأولوية املتع ّلقة بحماية الطفل يف ك ّل حالة طوارئ ،وتكييف ر�سائل حماية
الطفل و�إطالع املجتمعات املح ّلية والأُ�سر والأطفال وال�سلطات عليها؛
•الت�ش ��ا ُرك بامل�سائ ��ل ذات الأولوية املتع ّلقة بحماية الطفل مع النا�شط�ي�ن يف املجال الإن�ساين يف
القطاعات الأخرى؛
•تدري ��ب العاملني يف املج ��ال الإن�ساين يف القطاع ��ات الأخرى حول املب ��ادئ و�أف�ضل املمار�سات
املتع ّلقة بحماية الطفل؛
•�إبق ��اء ال�سلطات الوطني ��ة واملجتمعات املح ّلية املت�ض� � ّررة على اطالع منتظم عل ��ى امل�ستجدّات
و�إ�شراكها يف النتائج والرباهني حول م�سائل حماية الطفل؛
•ا�ستخدام لغ ٍة ب�سيطة قدر الإمكان ،والرتجمة �إىل اللغة (اللغات) املح ّلية ذات ال�صلة ،للحر�ص
ب�شكل وا�ضح وناجح.
على �إي�صال الر�سائل ٍ

اال�ستجابة (الإعالم)

•البح ��ث دائم ًا يف ما �إذا كان ن�شر �أي مادة �سيخ ��دم امل�صالح الف�ضلى للطفل الظاهر يف املادة،
هو و�أ�سرته وجمتمعه املح ّلي؛
ب�شكل مالئ ��م على �أ ّية �ص ��ورة �أو ت�سجيل �أو
•احلر� ��ص على �إط�ل�اع الأطفال والأه ��ل والأو�صياء ٍ
اقتبا�س منهم ،وقيامهم بتوقيع ا�ستمارة موافقة واعية قبل ا�ستخدام هذه املواد؛
•احلر�ص الدائم على د ّقة املواد وال�صور املُ�ستخدَ مة وح�سا�سيتها؛
•جت ّن ��ب ا�ستخ ��دام تو�صيفات جاه ��زة للأطف ��ال� ،أو املبالغة يف احل ��االت� ،أو ت�صوي ��ر الأطفال
ك�أ�شخا�ص ال حيلة لهم؛
•جت ّنب ا�ستخدام �صور الفتيان والفتيات التي ميكن �أن تُعتبرَ ذات طابع جن�سي من قبل الآخرين؛
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•جت ّنب تعري�ض الأطفال ملزيدٍ من الأذى ،من خالل تعزيز ال�صور النمطية مث ًال؛
•ع ��دم ا�ستخ ��دام اال�سم احلقيق ��ي للطفل � ،اّإل �إذا طل ��ب ذلك ووافق الأه ��ل �أو الو�صي على هذا
الطلب؛
ً
•االمتن ��اع بتات� �ا عن الك�شف عن هوية الأطفال املحاربني احلالي�ي�ن �أو ال�سابقني� ،أو الناجني من
�إ�س ��اءة املعاملة اجل�سدية �أو اجلن�سية� ،أو ُمق ِرتيف �إ�ساءة املعاملة� ،أو الأطفال الذين يعي�شون مع
فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية �أو الإيدز؛
•�إعطاء الأطفال فر�صة الو�صول �إىل الإعالم للتعبري عن �آرائهم حيث يكون ذلك ممكن ًا؛
•جمع املعلومات التي تو ّفرها خمتلف امل�صادر؛
•عدم دفع املال للأطفال �أو الأهل �أو القائمني على رعايتهم مقابل املعلومات �أو املواد التي �سوف
ُت�ستخدَ م؛
•احلر� ��ص عل ��ى ع ��دم تع ّر�ض الأطف ��ال الذين يق ّدم ��ون ال�شه ��ادات �أو الذين يعط ��ون الرباهني
خطر كان.
للإعالم ،ل ّأي ٍ

القياس
ّ
مؤشر النتيجة
1 .1ت�ش�ي�ر امل�سوحات �إىل ازدياد �إمكانية ر�ؤية م�سائل حماية الطفل وفهمها
بطريق ٍة �إيجابية.

ّ
مؤشر العمل
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الغاية
المستهدفة
نعم

الغاية
المستهدفة

2 .2ع ��دد العامل�ي�ن يف املج ��ال الإن�س ��اين يف القطاعات الأخ ��رى الذين مت
تدريبهم على مبادئ حماية الطفل و�أف�ضل املمار�سات املتع ّلقة بها.

ُيحدَّد يف البلد

3 .3عدد التقارير الإعالمية ،من خمتلف م�صادر الأخبار ،التي ت�شمل �آراء
�أو اقتبا�سات من �أطفال.

ُيحدَّد يف البلد

4 .4الن�سب ��ة املئوية للأطفال� ،أو الأهل� ،أو القائمني على الرعاية امل�شمولني
يف امل�سح والذين �أعطوا موافقة واعية قبل �إجراء مقابلة معهم.

%100

5 .5الن�سب ��ة املئوية للأطفال� ،أو الأهل� ،أو القائمني على الرعاية امل�شمولني
يف امل�س ��ح والذي ��ن �أفادوا ب�أ ّنه ُد ِف ��ع لهم املال �أو تل ّق ��وا �أ ّية منافع �أخرى
(كامل�ساعدة املادية �أو الغذائية مث ًال) مقابل املعلومات.

%0

6 .6الن�سبة املئوي ��ة للتقارير التي ميكن من خالله ��ا تعقّب الأطفال من
خالل من�شورات حتدد مواقعهم �أو تعطي عالمات فارقة لهم.

%0

7 .7الن�سبة املئوية مل ��واد التوا�صل املرتبطة بالأطف ��ال والتي تل ّبي معيار
"عدم الت�سبب ب�أذى" املُتَّفق عليه.

%100
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مالحظات

(" )1الطريقة الإيجابية"
ت�شمل احرتام كرامة
الأطفال ،وم�صاحلهم
الف�ضلى ،و�سالمتهم،
واملعايري املُحت َملة الأخرى
التي تحُ دَّد يف البلد.
( )2ينبغي حتديد
املنتديات ذات ال�صلة
من قبل جمموعة العمل
يف البلد.
( )7ميكن تطوير معيار
"عدم الت�سبب ب�أذى" بقدر
�أكرب يف البلد ليكون هذا
امل� ّؤ�شر �أكرث خ�صو�صي ًة.

المالحظات التوجيهية

ويجب �أن تكون الر�سائل وطرق �إي�صالها م�ستندة �إىل ال�سياق املالئم ،و�أن يتم اختبارها يف امليدان
قب ��ل حتدي ��د �صورتها النهائية ،للت�أ ّك ��د من �أ ّنها قابل ��ة للفهم ،ومقبولة اجتماعي� � ًا ،وغري متييزية،
ومالئم ��ة ،وواقعية ،و ُمق ِنعة .وميك ��ن الت�شا ُرك بالر�سائل – على �سبيل املث ��ال – من خالل و�سائل
الإعالم (مث ��ل التلفزيون والراديو) ،واملهنيني امل�ستهدفني (مث ��ل املع ّلمني �أو فرق العمل الط ّبية)،
وامل�شاهري املح ّليني ،وو�سائل الإعالم ال�صغرية (مثل املل�صقات واملن�شورات)� ،أو مزيج منها ك ّلها.
.4امل�شاركة:
�إنّ م�شارك ��ة الأطفال وال�شب ��اب يف املنا�صرة والتوا�صل والإعالم �أمر �أ�سا�س ��ي .فمن �ش�أن م�شاركة
حت�سن جودة التوا�صل ود ّقته ومدى �إقناعه .كما �أنها مت ّكن الأطفال املعنيني وت�ساعدهم
الأطفال �أن ّ
ح�س م ��ن ال�سيطرة والت�ص ّرف و�سط الظروف ال�صعب ��ة ،وت�ساهم يف هويتهم
اكت�ساب
عل ��ى �إعادة
ٍّ
الإيجابي ��ة ،وت�أقلمهم ،ومهاراتهم احلياتية .ويجب النظر يف طرق �إ�شراك الأطفال للت�أ ّكد من �أ ّنها
طفل �أو بالغ للخطر.
�آمنة وواعية ،وال تع ّر�ض � ّأي ٍ
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المعايير 3

 .1التوجيهات امل�ؤ�س�سية:
ّ
يج ��ب �أن ي�ستن ��د التوا�ص ��ل واملنا�صرة ح ��ول م�سائ ��ل الأطف ��ال �إىل توجيهات الهيئ ��ات واملنظمات
املح ّلي ��ة والدولية وعملياتها ،حيث يكون ذل ��ك ممكن ًا .ويجب �أن ت�ؤخذ يف احل�سبان دائم ًا الأعراف
واملمار�س ��ات الثقافي ��ة املح ّلي ��ة يف م ��ا يخت� ّ��ص مبخاط ��ر وا�ستجاب ��ات حماية الطف ��ل ،ف�ض ًال عن
املمار�سات املح ّلية يف جمال التوا�صل .ويف ال�سياقات التي ال توجد فيها مثل هذه التوجيهات ،يتعينّ
على طواقم عمل حماية الطفل الرجوع �إىل هذا املعيار.
 .2بناء القدرات الوطنية يف املنا�صرة:
�إذا كان العامل ��ون يف جم ��ال حماية الطف ��ل – يف � ّأي �سياق� ،سوا ًء كان ر�سمي� � ًا �أو غري ر�سمي ،على
امل�ستو َي�ي�ن الوطني �أو املح ّلي – يتمتّعون بالقدرة واملعارف الالزم ��ة ملنا�صرة م�سائل حماية الطفل
ب�شكل �أف�ضل يف �أثناء حالة الطوارئ .و�إذا كان
قب ��ل حالة الطوارئ ،ف�سوف يكونون �أي�ض ًا مجُ َّهزين ٍ
ميكن تقوية قدرة ه�ؤالء النا�شطني يف �أثناء حالة الطوارئ ،ف�سوف تقوى �أي�ض ًا الأنظمة التي حتمي
الأطفال على املدى البعيد.
 .3ر�سائل حماية الطفل:
تُ�ستخ ��دَ م الر�سائ ��ل حول خماط ��ر حماية الطف ��ل و�سالمتهم للتقلي ��ل من املخاطر الت ��ي يواجهها
الأطف ��ال ،م ��ن خالل زيادة الوع ��ي بني الأطفال �أنف�سه ��م ،وبني القائمني عل ��ى رعايتهم ،والأفراد
الآخرين ،واملجتمعات املح ّلية ،ومن خالل الرتويج لل�سلوك الوقائي والآمن .وقد ت�شمل ا�سرتاتيجية
ر�سائل حماية الطفل:
•زي ��ادة الوعي ح ��ول املخاط ��ر و�آثارها املختلفة عل ��ى الأطفال مهم ��ا كان عمره ��م ،وجن�سهم،
و�إعاقتهم ،الخ.
•الدور الذي ي�ستطيع �أن يلعبه الأطفال والقائمون على رعايتهم واملجتمع املح ّلي واجلهات املعنية
ذات ال�صلة يف تقليل املخاطر واال�ستجابة لها.
•طبيعة املجموعات امل�ستهدفة وكيفية تكييف الر�سائل.
•اختيار القنوات التي يجب ا�ستخدامها للتوا�صل وكيفية �إي�صال الر�سائل.
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� .5إخالء امل�س�ؤولية:
أطفال قد يكونون مرتبطني
عندما تكون مواد التوا�صل �أو املنا�صرة مت�ض ّمنة ل�صور �أو �أفالم فيديو ل ٍ
�أو غ�ي�ر مرتبطني بها ،فيجب �أن ت�شمل املواد �إخ�ل�ا ًء للم�س�ؤولية .فهذا يق ّلل خطر تعري�ض الأطفال
�أك�ث�ر ف�أكرث لل�سياح ��ة اجلن�سية ،واالجتار باملخ� �دّرات ،والتجنيد ،والف�س ��اد ،والرف�ض من املجتمع
املح ّلي ،وما �إىل ذلك .ويف حال ّ
ال�شك ،ميكن الرجوع �إىل املثال التايل.
"�إنّ ال�ص ��ور املُ�س ��تخدَمة يف ه ��ذه الوثيق ��ة ُتظ ِه ��ر �أطف ��ا ًال من جمتمع ��ات حم ّلية وجمموعات
تعم ��ل معه ��ا (ا�س ��م ّ
املنظم ��ة) ،ولك ��ن ال يجب افرتا� ��ض �أ ّنه ��م بال�ض ��رورة ناجون م ��ن العنف� ،أو
�أ ّنهم مي ّثلون الأطفال الذين تعرب هذه احلملة عن �أ�صواتهم".
 .6املوافقة الواعية:
املوافق ��ة الواعي ��ة متن ��ع اخلالف ��ات املحتمل ��ة ب�ي�ن ال�شخ�ص ال ��ذي يجم ��ع املعلوم ��ات وال�شخ�ص
وب�شكل عام ،يجب �أن ُتظهِ ��ر ا�ستمارة املوافقة الواعي ��ة الغر�ض من جمع
ال ��ذي يعطي املعلوم ��ات.
ٍ
املعلوم ��ات ،وطبيعته ،وطريقته ،وعمليته ،ودور ال�شخ�ص الذي يعطي املعلومات وحقوقه ،واملخاطر
واملناف ��ع املُحت َملة الناجم ��ة عن توفري املعلومات .كذلك ،يجب �أن ت�ضم ��ن د ّقة املعلومات و�س ّريتها،
�أو ا�ستخدامه ��ا للإع�ل�ام الع ��ام �أو يف املنا�ص ��رة �إذا واف ��ق ال�شخ�ص على ذلك .وينبغ ��ي �أن ت�شمل
اال�ستم ��ارة اال�س ��م الكامل ل�ل��أب �أو الأم �أو الو�صي ،مع التوقيع والتاريخ .ويج ��ب �أن ندرك ون�ستع ّد
للحاج ��ة �إىل حلول بديلة للأطف ��ال �أو الأهل/الأو�صي ��اء الذين ال ي�ستطيعون الق ��راءة والكتابة� ،أو
الذين يتك ّلمون لغ ًة خمتلفة عن تلك امل�ستخدمة على اال�ستمارة .وجتدر الإ�شارة �إىل �أنّ الأطفال �أو
الأهل/الأو�صي ��اء الذين لديهم اعت�ل�االت ذهنية قد مييلون �إىل �إعطاء املوافقة من دون �أن يفهموا
عطيت لهم .فيجب �أن نعطي للأطفال و�أهلهم جميع املعلومات بلغ ٍة ب�سيطة
متام� � ًا املعلومات التي �أُ ِ
ال�ص َور �إذا لزم الأمر ،لكي تتوافر لديهم
ومالئم ��ة لأعمارهم� ،أو �أن ن�ستخدم التوا�صل عن طري ��ق ُ
واع .كذلك ،يجب �أن نعلن بو�ضوح �أنّ ب�إمكانهم �أن يرف�ضوا
جمي ��ع املعارف ال�ضرورية التّخاذ قرا ٍر ٍ
�إعطاء ال�سماح.
 .7ال�شهادات:
غالب� � ًا ما ي�صبح ال�شباب نا�شطني ف ّعال�ي�ن ،وقد يكونون متحدثني �أقوياء .هذا ما تدركه احلكومات
وال�صحافي ��ون ّ
واملنظمات الوطنية �أو الدولية وغريهم ،فيكون ��ون �أحيان ًا م�ستعدّون لتقدمي ال�شباب
ل ُيدل ��وا بال�شه ��ادات لل�صحافة .ولكن قد ال يدرك ه� ��ؤالء ال�شباب اخلطر ال ��ذي يتع ّر�ضون له لدى
ح�سا�سة ،وينبغي
قيامه ��م بذلك ،وال�ضغط الذي ق ��د ينجم عقب اهتمام ال�صحافة .فه ��ذه م�س�ألة ّ
يف�ضلونها� .إذاً،
ال�سم ��اح لل�شب ��اب بالتعبري عن م�شاعرهم يف هذا ال�ش�أن ،وبطريقة التوا�ص ��ل التي ّ
فاحل ��ذر واج ��ب ،وينبغي االعتناء بال�شب ��اب املعنيني ،وهذا ي�شمل رف�ض التعري ��ف بهم �إذا مل يكن
�شخ�ص �آخر.
ذل ��ك من م�صلحتهم الف�ضلى .وال يجب �أن ن�شعر بتات ًا ب�أنّ �سالمتهم ت�ش ّكل م�س�ؤولية
ٍ
�شخ�ص واحد لتمثي ��ل الق�ضايا – فهذا مينع الآخرين
وحيثم ��ا �أمكن ،يج ��ب �ضمان وجود �أكرث من
ٍ
من ال�شعور ب�أ ّنهم ُم�ستَبعدون ،ويحمي الذي يعطون ال�شهادات من ا�سرتجاع جتاربهم با�ستمرار.
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المعايير 4

المعيار :4
إدارة دورة البرنامج
يف ه ��ذا املعيار ،يُ�ستخدَ م م�صطلح "�إدارة دورة الربنامج" بد ًال من "�إدارة دورة امل�شروع" .والفرق
الرئي�س ��ي بني الربنام ��ج وامل�شروع هو الطبيعة املح ��دودة للم�شروع – فامل�شروع لدي ��ه تاريخ انتهاء
حُم� �دَّد .ينبغي لربام ��ج حماية الطف ��ل اال�ستناد �إىل املعلوم ��ات املوجودة �أ�ص�ل ً�ا �إىل جانب �إجراء
عملي ��ات التقيي ��م (�إذا ل ��زم الأمر) .ويج ��ب بعدها �أن يت � ّ�م ر�صد الربنام ��ج وتقييمه لإ�سن ��اد �أ ّية
تعدي�ل�ات وخط ��ط �إ�ضافي ��ة .وينبغي �أن يكون ل ��ك ّل برنامج �أهداف حمدّدة ،كم ��ا يجب �أن ي�شرتك
الأطف ��ال وجمتمعاته ��م املح ّلي ��ة م�شارك ًة كامل� � ًة يف حتليل الو�ض ��ع ،وت�صميم الربنام ��ج ،ور�صده،
وتقييم ��ه .كذلك ،ينبغي دائم� � ًا �أن ُيد َرج يف الربنامج حتليل الأنظمة القائمة حلماية الطفل وكيفية
تعزيزها ،و�أخذ ذلك يف االعتبار .ومبا �أنّ �إدارة دورة الربنامج تُعتبرَ جما ًال وا�سع ًا ،ف�إنّ تركيز هذا
املعيار يتمحور حول العنا�صر املتع ّلقة با�ستجابة حماية الطفل على وجه التحديد.

فهم

الطفولة وم�سائل حماية الطفل

معرفة

القانون وحقوق الطفل

حتليل
الو�ضع

التع ّلم

من جتربتكم

تخطيط وتطبيق
لربناجمكم

المعيار
ت�ستند جميع برامج حماية الطفل �إىل القدرات واملوارد والهيكليات القائمة ،وتعالج
املخاطر واالحتياجات النا�شئة املتع ّلقة بحماية الطفل والتي يحدّدها الفتيان والفتيات
والبالغون املت�ض ّررون من حالة الطوارئ.

التدابير األساسية
اال�ستعداد

56

وقت ممكن ،يتبعها حتليل للحالة �أو ال�سياق ،من
•�إج ��راء مراجعة للمعلومات املوجودة يف �أقرب ٍ
�أج ��ل حتديد الأ�سباب املبا�شرة واجلذرية للتهديدات الت ��ي يواجهها الأطفال ،ومن �أجل �إر�شاد
التدابري الالحقة؛
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•�إ�شراك الأطفال يف التحليل والتخطيط ،واحلر�ص على الإ�صغاء �إىل وجهات نظرهم واحرتامها
و�إيالئها الأهمية الالزمة؛
•مراجع ��ة م�سوحات �أنظمة حماية الطفل املح ّلية ،مبا يف ذلك الأنظمة املجتمعية ،من �أجل فهم
ال�سيا�سات والأنظمة واخلدمات واملمار�سات والقدرات القائمة.

اال�ستجابة

•ب ��ذل اجلهود ،ابت ��دا ًء من مرحلة التقييم ،ويف ك ّل مرحلة من الربنام ��ج ،لفهم الآليات القائمة
الر�سمية وغري الر�سمية التي حتمي الأطفال ،ومن ّثم اال�ستناد �إليها؛
•�إعداد �أو دعم هيكلية م�شرتكة �أو من�سقة بني الهيئات لتن�سيق التقييم (راجعوا املعيار )1؛
•الت�شا ُرك باملعلومات بطريقة �آنية و�سهلة الو�صول؛
•�إعط ��اء الأولوية لعملي ��ات التقييم امل�شرتكة بني الهيئات على ح�س ��اب عمليات التقييم اخلا�صة
بهيئة واحدة ،با�ستخدام الهيكليات القائمة جلمع املعلومات قدر الإمكان؛
•الت�أ ّكد من �أخذ حماية الطفل بعني االعتبار يف عمليات التقييم املتعدّدة القطاعات؛
•تنفيذ عمليات تقييم �سريعة حول حماية الطفل �ضمن الأ�سابيع اخلم�سة الأوىل من اال�ستجابة؛
•متابعة التقييم املُع َّمق والر�صد امل�ستم ّر للو�ضع ،مبا يف ذلك الت�شاور مع الأطفال والبالغني ،وفق ًا
ملا ي�سمح به الوقت والو�ضع؛
•الت�أ ّك ��د من �أنّ فرق التقييم خمتلطة من حيث اجلن�س ،والقدرات ،واخللفية العرقية ،الخ ،لكي
تعك�س املجموعة ال�س ّكانية املُ�ستهدَ فة؛
•ت�صني ��ف املجموعة ال�س ّكانية بح�سب اجلن�س ،والعمر ،واملوق ��ع اجلغرايف (والقدرات واخللفية
العرقية حيثما يكون ذلك مالئم ًا)؛
تتم تلبيتها من قبل الدولة �أو املجموعة
•ت�صميم الربنامج لتلبية االحتياجات التي ال ميكن �أو لن ّ
ال�س ّكانية ،مع اال�ستناد �إىل الهيكليات القائمة والعاملة والإيجابية حيثما تكون موجودة؛
•ت�صميم اال�ستجابة لت�أخذ بعني االعتبار الأطفال املُه َّم�شني والأطفال الأكرث تع ّر�ض ًا للخطر؛
•�إعطاء الأولوية للتدابري التي ت�ساهم يف �إنقاذ الأرواح؛
•و�ضع �آليات جلمع الإفادة الراجعة وال�شكاوى من امل�ستفيدين؛
•ر�صد جودة الربنامج ونتائجه ،وكذلك �أثره حيث ميكن؛
•الت�شا ُرك بالنتائج مع اجلهات املعنية ،مبا يف ذلك الأطفال والأ�سر املت�ض ّررة؛
•احلر�ص على �أن يتم حتويل النتائج �إىل تعديالت يف الربنامج؛
ّ
•ال�ش ��روع �أو امل�شاركة يف املبادرات �أو عمليات التقييم امل�شرتكة التعلمية اخلا�صة بربامج حماية
الطفل واجلوانب الأخرى من اال�ستجابة الإن�سانية التي قد ت�ؤ ّثر على حماية الطفل؛
•الت�شا ُرك مبا يتم تعلمه ،واال�سرت�شاد به يف ت�صميم ّ
التدخالت الإ�ضافية.

املعايري الدنيا حلماية الطفل يف جمال العمل الإن�ساين

57

القياس
المعايير 4

ّ
مؤشر النتيجة

الغاية
المستهدفة
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ّ 4 .4مت تنفي ��ذ تقيي ��م �سري ��ع ّ
يغطي �ش� ��ؤون حماي ��ة الطفل �ضم ��ن الأ�سابيع
اخلم�سة الأوىل من اال�ستجابة �أو من انطالق حالة الطوارئ.
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5 .5الن�سبة املئوية للإناث يف فرق التقييم اخلا�صة بحماية الطفل.

( )4يف حال ّمت تنفيذ
تقييم يف خالل الأ�شهر
ال�ستة املا�ضية.
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6 .6الن�سبة املئوية لربامج حماية الطفل التي ّمت تقييمها.
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7 .7الن�سبة املئوي ��ة مل�شاريع حماية الطفل الت ��ي �أجريت عليها تعديالتٌ
ومت ت�سجيلها ا�ستجاب ًة ملعلومات مت جمعها من الأطفال والبالغني.
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ّ 8 .8مت و�ض ��ع نظام لر�صد جودة الربنام ��ج ونتائجه خالل ثالثة �أ�سابيع
بعد بدء امل�شروع.

نعم

المالحظات التوجيهية

مالحظات

 .1املعلومات من فرتة ما َقبل حالة الطوارئ:
�إنّ املعلوم ��ات متواف ��رة دائم ًا تقريب ًا حول و�ضع حماية الطفل ،على الرغم من �أ ّنها قد تكون جزئية
كمعلومات عن حماية الطفل .فقد تتوافر بيانات ك ّمية حول مرافق الرعاية الإيوائية،
وق ��د ال تُقدَّم
ٍ
وعمالة الأطف ��ال ،واملجموعات ال�س ّكانية النازحة ،والدوام املدر�س ��ي� ،إ�ضاف ًة �إىل معلومات واقعية
ع ��ن القوانني ،وال�سيا�سات ،وخط ��ط اال�ستعداد واال�ستجابة الوطنية .كذل ��ك ،قد تتوافر معلومات
م�سح �شامل
نوعي ��ة ع ��ن ال�سلوكيات والأعراف االجتماعي ��ة .لذلك يجب تفح�ص ما اذا مت �إج ��راء ٍ
لنظ ��ام حماية الطفل ،و�/أو ما �إذا كانت املعلومات متوافرة ح ��ول حماية الطفل يف �أو�ضاع �إن�سانية
�سابقة.
 .2هيكلية التن�سيق:
يج ��ب �أن تخدم هيكلية تن�سيق التقييم امل�شرتكة بني الهيئات (�ضمن �آلية تن�سيق حماية الطفل ،يف
حال وجودها) كطريقة جلمع املعلومات والت�شا ُرك بها ،وتعزيز تكييف الأدوات والو�سائل امل�شرتكة،
والقيام بالتخطيط امل�شرتك ،وحتليل املعلومات مع ًا .فالتن�سيق اجل ّيد يعزّز ال�شفافية ،ويدعم تب ّني
نتائ ��ج التقيي ��م ،وي�ساعد على حتديد الأولويات على �صعيد الربام ��ج والتمويل .كذلك� ،إنّ التن�سيق
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يعزّز تبني نهج �أكرث �شمولية مل�سائل حماية الطفل ،بحيث يقل احتمال وقوع الأطفال بني الفجوات،
وتق ��ل الثغ ��رات يف القدرات .فقد يتع ّر� ��ض الأطفال خلطر العديد من التهدي ��دات املتع ّلقة بحماية
الطفل ،ومن �ش�أن التن�سيق حول حتديد االحتياجات والتخطيط والتطبيق والتقييم �أن ي�ساعد على
�إن�شاء ا�ستجاب ٍة �أكرث �شمولية (راجعوا املعيار .)1
 .3عمليات التقييم املتعدّدة القطاعات:
ً
ينبغي التن�سيق مع القطاعات الأخرى حيثما يكون ذلك مالئما ،ال �س ّيما تلك التي تتعاطى مع �ش�ؤون
وال�صحة النف�سية ،والدعم النف�سي-االجتماعي.
احلماية ،والعنف القائم عل ��ى النوع االجتماعي،
ّ
فعمليات التقييم الأ ّولية املتعدّدة القطاعات غالب ًا ما ت�ساعد يف حتديد الأولويات للربامج والتمويل
يف بداي ��ة حال ��ة الطوارئ ،كم ��ا �أ ّنها قد تو ّفر ملحة عن �ش� ��ؤون حماية الطف ��ل ذات الأولوية .وميكن
�إيجاد م� ّؤ�شرات م�شرتكة بني الهيئات لهذا الغر�ض يف وثيقة "التوجيهات الت�شغيلية للتقييم املن�سق
لالحتياج ��ات" ال�صادر عن اللجنة الدائم ��ة امل�شرتكة بني الهيئات .ومب ��ا �أنّ عمليات التقييم هذه
احل�سا�سة فقط يف هذه
تُن َّف ��ذ غالب ًا من قبل غ�ي�ر االخت�صا�صيني ،فينبغي �إدراج االعتبارات غ�ي�ر ّ
املرحلة.
 .4التقييم على مراحل:
حدث منفرد .فالتقييم الأ ّويل يجب �أن يو ّفر الأ�سا�س للر�صد
ميكن اعتبار التقييم كعملي ٍة ،بد ًال من ٍ
امل�ستم� � ّر للو�ضع ولق�ضايا حماية الطفل ،مع احلر�ص على الت ��وازن بني جمع املعلومات واال�ستجابة
املهم �أن ن ��درك �إمكانية ح ��دوث "�إعي ��اء تقييم ��ي" ،و�أن ال ن�س ّبب ��ه �أو ن�ساهم فيه
املالئم ��ة .وم ��ن ّ
ّ
("الإعي ��اء التقييمي" هو حيث تخ�ض ��ع املجموعة ال�سكانية با�ستم ��رار للتقييم من قبل العديد من
الأ�شخا� ��ص ّ
واملنظمات) .ويجب تكييف وا�ستخدام "عدّة التقييم ال�سريع اخلا�صة بحماية الطفل"
يف مرحل ��ة التقيي ��م ال�سري ��ع ،حيث يكون ذل ��ك ممكن ًا� ،أو ا�ستخ ��دام "عدّة التقيي ��م امل�شرتكة بني
الهيئ ��ات واخلا�صة بحماية الطفل" الأك�ث�ر �شمولية ،يف حال �سمح الوقت وامل ��وارد بذلك (راجعوا
مبد�أ ا�سفري للحماية  1واملعيار الأ�سا�سي  3حول التقييم).
 .5ت�صنيف البيانات:
ف�صل يف بداية حالة الطوارئ .ولكن ،ينبغي القيام يف �أقرب وقت
نادر ًا ما ميكن �إجراء
ٍ
ت�صنيف ُم َّ
ممكن ب�إجراء الت�صنيف ،ح�سب اجلن�س والعمر والإعاقة للأطفال بني � 5-0سنوات ،ذكور ًا و�إناثا؛ً
والأطف ��ال بني � 6سن ��وات � 12 -سنة ،ذكور ًا و�إناث ًا؛ والأطفال ب�ي�ن � 17-13سنة ،ذكور ًا و�إناث ًا .ومن
فئات عمرية من � 10سنوات ،على �سبيل املثال� 59-50 :سنة ،ذكور ًا
ّثم ،يجب ت�صنيف املعلومات يف ٍ
و�إناث ًا؛ و� 69-60سنة ،ذكور ًا و�إناث ًا؛ و� 79-70سنة ،ذكور ًا و�إناث ًا؛ و� 80سنة وما فوق ،ذكور ًا و�إناث ًا.
 .6ال�شمول:
يج ��ب �أن تعك�س عمليات التقييم وجهات نظر املجتم ��ع املح ّلي كك ّل ،مبا يف ذلك الأطفال املُه َّم�شون
كالأطف ��ال ذوي الإعاق ��ات ،وجمموع ��ات الأقليات العرقي ��ة ،والأطفال الذين يعي�ش ��ون مع فريو�س
نق�ص املناعة الب�شرية/الإيدز ،والأطفال املثليي اجلن�س �أو الثنائيي اجلن�س �أو املتح ّولني جن�سي ًا �أو
اخلنثوي�ي�ن .وقد يكون التك ّلم يف العل ��ن �صعب ًا �أو خطر ًا بالن�سبة لبع�ض الأ�شخا�ص .علينا التك ّلم مع
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الأطف ��ال على انفراد ،لأ ّنهم لن يتك ّلموا على الأرجح �أم ��ام البالغني ،ولأنّ ذلك قد يع ّر�ض الأطفال
للخط ��ر .ويف معظم احل ��االت ،يجب التك ّلم مع الن�س ��اء والفتيات يف �أماك ��ن منف�صلة عن الرجال
والفتيان .ولدى املناق�شة مع الأطفال �أو الأهل ذوي الإعاقات ،ينبغي تكييف و�سيلة التوا�صل بح�سب
نوع �إعاقتهم.
� .7إدارة املعلومات:
تتم ا�ست�ش ��ارة اخت�صا�صي ��ي �إدارة املعلومات طوال فرتة التخطي ��ط للتقييم ،وت�صميمه،
يج ��ب �أن ّ
وحتليله ،وتف�سريه .ويجب �أن تكون طرق جمع املعلومات �سليمة من الناحية التقنية .وحيث ال تتوافر
اخل�ب�رة املح ّلي ��ة يف �إدارة املعلومات ،ميكن �إيج ��اد الدعم التقني من خ�ل�ال جمموعة عمل حماية
الطفل (راجعوا املعيار .)5
 .8العي�ش بكرامة:
�إنّ طريقة ت�صمي ��م اال�ستجابة الإن�سانية ت�ؤ ّثر ت�أثري ًا قوي ًا على كرامة املجموعة ال�س ّكانية املت�ض ّررة
م ��ن الكارثة و�سالمته ��ا .فاملقاربات الرباجمية التي حت�ت�رم قيمة ك ّل فرد ،وتق� � ّوي �آليات الت�أقلم،
وت�شج ��ع �شبكات الدعم
وتدع ��م الهوي ��ات الدينية والثقافي ��ة ،وتعزّز امل�ساعدة الذاتي ��ة املجتمعيةّ ،
ً
ً
االجتماعي ��ة الإيجابية ،ت�ساهم جميعها يف الرف ��اه النف�سي-االجتماعي ،وت�ش ّكل جزءا �أ�سا�سيا من
حقّ النا�س يف العي�ش بكرامة.
 .9عمليات تقييم الربنامج:
ُر�شد اال�سرتاتيجيات يف حينها� ،أو يف مرحلة و�سطية يف حياة امل�شروع
من �ش�أن عمليات التقييم �أن ت ِ
�أو الربنام ��ج� ،أو يف املرحل ��ة النهائي ��ة لتقيي ��م النتائج ،وم ��ن �ش�أنها �أن حت ��دد املمار�سات اجل ّيدة،
وتقدم التو�صيات لبناء الربامج امل�ستقبلية .ويجب �أن ُينفَّذ التقييم مبا يتما�شى مع املعايري التقنية
اخلا�ص ��ة به ��ذا امليدان ،مب ��ا يف ذلك ا�ستخ ��دام ُمق ِّيمني م�ستق ّل�ي�ن .ومن املمكن الت�ش ��ا ُرك بنتائج
التقيي ��م مع الأ�شخا�ص املت�ض ّررين لكي يتم ّكنوا من طرح �أفكارهم حول اخليارات البديلة لتح�سني
جودة الربنامج .ومن ال�ضروري وجود ّ
خطة وا�ضحة لإدراج نتائج التقييم �ضمن الربجمة.
� .10ضمان �سماع �آراء الأ�شخا�ص املت�ض ّررين ،مبا يف ذلك الأطفال:
يعد تقييم الأثر (مبعنى �آخر ،الآثار الأو�سع ّ
للتدخالت� ،سواء كانت �إيجابية �أو �سلبية ،مق�صودة �أو
غ�ي�ر مق�صودة) �أمر ًا واقعي ًا و�أ�سا�سي ًا بالن�سبة لال�ستجابة الإن�سانية .فالأ�شخا�ص املت�ض ّررونَ ،مبن
فيه ��م الأطف ��ال ،هم �أف�ضل َمن ي�ستطيع احلكم على التغي�ي�رات يف حياتهم .لذلك ،يجب �أن ي�شمل
تقييم الأثر ور�صد الربنامج وتقييمه احل�صول على �إفادة راجعة من الأطفال والأ�شخا�ص البالغني،
والإ�صغاء غري املحدود ،وتبني املقاربات الت�شاركية الأخرى التي تر ّكز على النوعية� ،إىل جانب تلك
التي تر ّكز على الكمية.
ح�س م ��ن ال�سيطرة
�إنّ م ��ن ح ��ق الأطف ��ال �أن يتم �سماع ر�أيه ��م ،كما �أنه ي�ساعده ��م على ا�ستعادة ّ
والت�ص ّرف يف الظروف ال�صعبة ،وي�ساهم يف هويتهم الإيجابية وت�أقلمهم ومهاراتهم احلياتية.
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المعيار :5
إدارة المعلومات
المعايير 5

يف �سي ��اق اال�ستجاب ��ة الإن�سانية ،توجد ثالث فئ ��ات من الن�شاطات التي ينطب ��ق عليها معيار �إدارة
املعلومات:
طفل حمدّد ،وتخزينها ،والت�شا ُرك بها عند ال�ضرورة (راجعوا
يتم جمع املعلومات حول ٍ
( )1حيث ّ
املعيار  15حول �إدارة احلاالت).
يتم جمع املعلومات �أو ت�صنيفها حول الو�ضع العام للأطفال يف �سياقٍ معينّ  ،بالنظر �إىل
( )2حيث ّ
عوامل اخلطر و�أمناط االنتهاك العامة (راجعوا املعيار  6حول الر�صد).
يتم جمع املعلومات وحتليلها وا�ستخدامها لر�س ��م �صور ٍة عامة عن اال�ستجابة (راجعوا
( )3حي ��ث ّ
املعيار  4حول �إدارة دورة الربنامج).
ُدم ��ج املعلومات من الفئتني الأخريتني ،وتحُ َّلل ،وتُلخَّ �ص ،و ُت�ستخدَ م لإر�شاد القرارات الربناجمية
ت َ
ً
حلماية الأطفال .وعندما يكون ذلك مالئما ،ينبغي الت�شا ُرك باملعلومات مع النا�شطني املعنيني من
�أجل تن�سيق اال�ستجابات .ال يهدف هذا املعيار �إىل ا�ستبدال الأدوات والتدريبات القائمة حول �إدارة
قائم على حماية الطفل.
املعلومات ،بل �إىل توفري منظو ٍر لإدارة املعلوماتٍ ،
المعيار
يتم جمع املعلومات احلديثة ال�ضرورية لبناء برامج ف ّعالة حلماية الطفل ،ويتم ا�ستخدامها
ّ
وتخزينها والت�شا ُرك بها ،مع االحرتام الكامل لل�س ّرية ،ووفق ًا ملبد�أ "عدم الت�سبب ب�أذى"
وم�صالح الطفل ال ُف�ضلى.

التدابير األساسية
اال�ستعداد

•العمل بالتع ��اون مع العاملني الآخرين يف املجال الإن�ساين على تطوير وتكييف وترجمة الأدوات
املوح ��دة امل�شرتكة بني الهيئات وامل�ستن ��دة �إىل �أنظمة �إدارة املعلومات
والإج ��راءات املعلوماتية ّ
الوطني ��ة �أو الأنظم ��ة الأخرى القائم ��ة ،والقوانني واملتطلب ��ات الوطنية املتعلق ��ة باخل�صو�صية
(مث ًال :من ��اذج الت�سجيل و�إدارة احلاالت؛ و�أدوات التقييم ور�ص ��د الو�ضع؛ و�أدوات ر�صد الأداء
ملعرفة نطاق وجودة ّ
تدخالت حماية الطفل؛ والتدريبات املتع ّلقة ب�إدارة املعلومات؛ وبروتوكوالت
الت�شا ُرك باملعلومات)؛
•العم ��ل بالتعاون مع العامل�ي�ن الآخرين يف جمال حماية الطفل على حتديد �أحدث الإح�صائيات
املتواف ��رة ح ��ول حماية الطفل يف ال�سي ��اق ،وحتديد خط �أ�سا�س م�شرتك ب�ي�ن الهيئات ملجموع ٍة
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ُم َّتف ��ق عليها من اعتبارات حماية الطف ��ل ذات الأولوية (مث ًال :االعتب ��ارات املرتبطة بالرعاية
الأُ�سري ��ة ،ورف ��اه الطفل ،و�أ�س ��و�أ �أ�شكال عمال ��ة الأطفال والعن ��ف �ضدّهم ،ال ��خ) ،با�ستخدام
البيانات املتوفرة (راجعوا املعيار .)4

المعايير 5

اال�ستجابة

ن�سق ��ة با�ستخ ��دام الأدوات املُ َّتف ��ق عليها؛ وجت ّنب
•االنخ ��راط يف عملي ��ات تقيي ��م م�شرتكة �أو ُم َّ
خ�ص�صة لهيئ ٍة واحدة ك ّلما كان ذلك ممكن ًا؛
عمليات التقييم املُ َّ
•تدريب جامعي البيانات قبل �أ ّية عملية جلمع البيانات ،حول مهارات �إجراء املقابالت ،وتقنيات
التفاعل مع الأطفال ،وتدابري ال�س ّرية؛
•طل ��ب املوافقة الواعية من م�صدر املعلومات (�أي الأطف ��ال ،والقائمون على رعايتهم ،و�أع�ضاء
املجتمع املح ّلي)؛
•و�ضع �أنظمة �إدارة املعلومات الأكرث مالءم ًة بالتن�سيق مع العاملني الآخرين يف املجال الإن�ساين،
لدعم العنا�صر الأ�سا�سية يف ا�ستجابة حماية الطفل ،ك�إدارة احلاالت� ،أو ر�صد الو�ضع� ،أو ر�صد
الأداء� ،أو ر�صد الأطفال الفرديني ،باال�ستناد �إىل ما هو موجود يف البلد؛
•تطوي ��ر رم ��وز مرجعي ��ة تربط املعلوم ��ات ال�شخ�صي ��ة باملعلوم ��ات الأخرى م ��ن دون ا�ستخدام
الأ�سماء؛
اّ
•عدم الت�شا ُرك مبعلومات خا�صة باحلالة �إل بعد موافقة الطفل �أو ال�شخ�ص القائم على رعايته؛
•تخزي ��ن املعلومات املكتوب ��ة (مل ّفات احلاالت) يف خزائ ��ن ُمق َفلة ( ُمقا ِومة للن ��ار ومعدنية) �أو
نقلها خارج البلد �أو �إىل مكانٍ �آخر؛
•حماية البيانات الإلكرتونية بكلمات مرور وعدم �إر�سالها عرب الإنرتنت �إال كمل ّف ٍات ُم�شفَّرة؛
•الت�أ ّك ��د م ��ن �أنّ الأ�شخا�ص الذين يح ّللون/يجمعون/ي�ش ّفرون املعلوم ��ات موثوق بهم ،ومن �أ ّنهم
يعلمون طبيعة املعلومات التي يتعاملون معها ،واحلر�ص على معاجلة املعلومات يف مكانٍ �آمن؛
•ت�صمي ��م ا�سرتاتيجي ��ة ط ��وارئ �أو خروج ت�ضم ��ن ال�س ّرية يف ح ��ال الإخ�ل�اء �أو يف حال ح�صول
حوادث �أخرى ناجتة عن ق ّوة قاهرة؛
ّ
•احلر� ��ص على جتميع املعلوم ��ات على م�ستوى املجموعات ال�سكاني ��ة وحتليلها والت�شا ُرك بها مع
جميع النا�شطني املعنيني ،مبا يف ذلك املجتمع املح ّلي والأطفال ح�سب االقت�ضاء؛
•تدريب جميع طواقم العمل املعنية بحماية الطفل حول �إدارة املعلومات الأ�سا�سية والآمنة.
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القياس
ّ
مؤشر النتيجة

المعايير 5

1 .1عدد العمليات التالية الت ��ي ُت�ستخدَ م فيها �أدوات ُمتَّفق عليها وم�شرتكة
و"من يقوم مباذا ،و�أين ،ومتى"،
بني الهيئات :التقييم �أو ر�صد الو�ضعَ ،
و�إدارة احلاالت.

ّ
مؤشر العمل

الغاية
المستهدفة

مالحظات

3/3

الغاية
المستهدفة

2 .2الن�سب ��ة املئوي ��ة لطواقم عم ��ل الهيئ ��ات امل�شاركة امل�شمول�ي�ن يف امل�سح
والذي ��ن ي�ستطيع ��ون التعب�ي�ر ع ��ن معارفه ��م ح ��ول عملي ��ة الت�ش ��ا ُرك
باملعلومات �أثناء �إدارة احلاالت.

%90

�وم واحد على
3 .3الن�سب ��ة املئوي ��ة جلامعي البيانات الذي ��ن ّمت تدريبهم لي � ٍ
الأق ّل قبل البدء بجمع املعلومات.

%100

4 .4الن�سب ��ة املئوي ��ة جلامع ��ي البيان ��ات الذي ��ن ي�ستطيعون ذك ��ر  5مبادئ
�أخالقية على الأق ّل يجب اتّباعها لدى جمع البيانات.

%90

5 .5الن�سب ��ة املئوية ملُق َرتح ��ات امل�شاري ��ع املدرو�سة املتع ّلق ��ة بحماية الطفل
�ضم ��ن اال�ستجابة للطوارئ التي تظهر فيها �صالتٌ جوهرية باملعلومات
املجمعة خالل عملية (�أو عمليات) التقييم امل�شرتكـة بني الهيئات.

%90

6 .6الن�سب ��ة املئوي ��ة للأطف ��ال� ،أو الأه ��ل� ،أو القائم�ي�ن عل ��ى الرعاي ��ة
امل�شمول�ي�ن يف امل�س ��ح والذين يتذ ّك ��رون �أ ّنهم �أعط ��وا موافقة واعية
قبل املقابلة.

%90

7 .7الن�سبة املئوية مل ��واد التوا�صل املرتبطة بالأطف ��ال والتي تل ّبي معيار
"عدم الت�سبب ب�أذى" املُتَّفق عليه.

%100

( )1قد يحتاج �إىل التعديل
لأنّ بع�ض الهيئات ال
ت�شارك يف �إدارة احلاالت.
يتم ،على
( )2يجب �أن ّ
م�ستوى البلد ،حتديد
مقاربة �أخالقية للمعلومات
على م�ستوى املجموعات
ال�س ّكانية ،ولكن ميكن
�أن ت�شمل احرتام بع�ض
املبادئ مثل" :عدم
الت�سبب ب�أذى" ،وم�صالح
الطفل الف�ضلى ،و�س ّرية
املعلومات ،الخ.

المالحظات التوجيهية
 .1التن�سيق:
يف معظ ��م اال�ستجاب ��ات للطوارئ ،يقوم مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�ساني ��ة بت�شكيل فرقة عمل لإدارة
املخت�ص ��ة ب�إدارة
املعلوم ��ات ،و ُت ��د َرج فيها حماي ��ة الطفل من خ�ل�ال امل�شاركة النا�شط ��ة للمراجع
ّ
املعلوم ��ات حول حماي ��ة الطفل .وجتدر الإ�شارة �إىل �أنّ بع�ض حاالت الط ��وارئ تفرت�ض �آلية تن�سيق
للمعلومات خا�صة بحماية الطفل ،يف حني �أنّ حاالت الطوارئ الأخرى تُدرِج تن�سيق �إدارة املعلومات
�ضم ��ن الآلي ��ة ال�شاملة حلماية الطفل .ه ��ذه الهيئة التن�سيقي ��ة ت�ستطيع قي ��ادة الن�شاطات املتع ّلقة
ب� ��إدارة املعلومات ،و�ضمان ال�صالت مع العمليات الأخرى لإدارة املعلومات (يف القطاعات الأخرى
جهات �أخرى
وحدة� ،أو التعاون مع ٍ
مث�ل ً�ا) .وقد تكون �أي�ض ًا م�س�ؤولة عن تطوي ��ر � ٍ
أدوات و�إجراءات ُم َّ
لتطويره ��ا �أو تكييفها ،مثل :ا�ستمارات ت�سجيل موحدة؛ ووح ��دات تدريب موحدة؛ وتوجيهات حول
التداب�ي�ر الطارئة يف عملي ��ات التقييم؛ وتوجيهات حول الت�شا ُرك بنتائ ��ج التقييم؛ وتوجيهات حول
يتم الت�شا ُرك
كيفي ��ة التعاطي مع حاجة بع�ض املجموعات ال�س ّكانية املت�ض ّررة للمعلومات .ويجب �أن ّ
به ��ذه الأدوات م ��ع جمموعة عمل حماية الطف ��ل العاملية .وينبغي �أن ت�أخذ اجله ��ود التن�سيقية بعني
االعتبار جميع ّ
املنظمات املوجودة يف املوقع املعني ومهام ك ّل منها.
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المعايير 5

 .2الأخطاء ال�شائعة:
•يجب االنتباه �إىل الأخطاء ال�شائعة التالية يف �إدارة املعلومات:
•عدم ا�ستخدام �أنظمة �إدارة احلاالت القائمة.
•جمع البيانات "التي ال ب�أ�س يف معرفتها".
•عدم معرفة كيفية ا�ستخدام املعلومات يف النهاية.
ن�سقة.
•جمع البيانات بطريقة غري ُم َّ
•جمع البيانات من دون حتليلها.
•ا�ستخدام م� ّؤ�شرات ُمعقَّدة.
•تعميم بيانات ال يجب تعميمها.
•عدم �أخذ ال�سياق املح ّلي بعني االعتبار لدى حتليل البيانات.
•ا�ستخدام طرق غري مالئمة جلمع البيانات.
•عدم التحقق من دقة املعلومات من م�صادر �أخرى.
•ع ��دم تق ��دمي �شرح للأ�شخا�ص الذين يعط ��ون املعلومات عن �سبب احلاج ��ة �إىل هذه املعلومات
وكيف �ست�ستخدم.
•�إعطاء تو ّقعات خالل عملية جمع املعلومات (�إعطاء وعود كاذبة).
•ت�أجيل ا�ستخدام املعلومات �أو عدم ا�ستخدامها.
 .3االحتياطات الأمنية:
احتياطات �أمنية مع ّينة ،كتقييد الو�صول
يف بع�ض الظروف ،قد تتط ّلب املعلومات البالغة احل�سا�سية
ٍ
موقع �آمن ،داخل البلد �أو خارجه ،و�أن يتم تعيني عدد حمدود
�إليها .فيجب �أن تتواجد املعلومات يف ٍ
م ��ن الأ�شخا�ص املُ َّطلع�ي�ن على كلمات املرور غري القابلة للنقل .ويحت ��اج تخزين ال�سجالت الورقية
�إىل خزان ��ة �أو حج ��رة مل ّفات ميكن قفلها ،وتك ��ون خم�ص�صة ح�صر ًا له ��ذا الغر�ض .كذلك ،يجب
�سيتم ا�ستخدام مل ّفات ورقية �أو قاعدة
حماي ��ة جميع املعلومات االلكرتونية� .إنَّ حتدي ��دَ ما �إذا كان ّ
بيان ��ات الكرتونية لتخزين املعلومات املجمعة و�إدارته ��ا يعتمد على حجم احلالة ،واملوقع اجلغرايف
للأطفال ،واملوارد املتوافرة لو�ضع نظام قاعدة بيانات الكرتونية ،كنظام �إدارة املعلومات امل�شرتك
بني الهيئات بخ�صو�ص حماية الطفل.
 .4مَن ميلك املعلومات:
حيثم ��ا يك ��ون مالئم� � ًا ،يجب �أن ت�ش�ت�رك احلكومات (من خ�ل�ال وزارة ال�ش� ��ؤون االجتماعية �أو ما
يعادله ��ا) ،يف �إدارة املعلوم ��ات ،مب ��ا يف ذلك جمع البيان ��ات وتخزين املعلومات� .صحي� � ٌح �أنّ ذلك
ق ��د ال يكون ممكن ًا يف بداية حالة الطوارئ ،غ�ي�ر �أ ّنه من الواجب �إيالء اهتمام خا�ص للعمل �ضمن
الهيكلي ��ات القائمة وبناء قدرة احلكومة يف �إدارة املعلومات ،ل�ضمان اال�ستدامة على املدى البعيد،
وجت ّن ��ب تقوي� ��ض املمار�س ��ات القائمة ،وتقوي ��ة نظام حماية الطف ��ل .ولدى العمل م ��ع احلكومات،
يج ��ب �إيالء االهتمام اخلا�ص لأم ��ن البيانات و�س ّريتها .وعلى وجه التحدي ��د ،لدى جمع املعلومات
ح ��ول الأطفال املرتبطني بالق ّوات امل�س ّلحة �أو اجلماعات امل�س ّلح ��ة� ،أو الناجني من االنتهاكات التي
اقرتفته ��ا الق ّوات احلكومي ��ة �أو وكال�ؤها ،يجب ّ
توخي احلذر ملنع م�شارك ��ة احلكومة من �أن تت�سبب
ب�أذى غري مق�صود للأطفال.
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 .5الت�شا ُرك باملعلومات:
وح ��دة حول الت�شا ُرك
م ��ن ّ
املهم تطوي ��ر بروتوكوالت للت�شا ُرك باملعلوم ��ات (�أو �إجراءات ت�شغيلية ُم َّ
ً
يتم فيه
باملعلومات) بني خمتلف ال�شركاء (مبا يف ذلك احلكوميني) العاملني معا حول � ّأي م�شروع ّ
جم ��ع وتخزين معلومات حول الفتيات والفتيان ك�أف ��راد .ويجب �أن تو�ضح هذه الربوتوكوالت كيفية
طفل ُمعينّ ك ّلي ًا �أو جزئي ًا .كذلك ،يجب
جمع املعلومات وتخزينها ،و�أ�س�س الت�شا ُرك باملعلومات حول ٍ
�أن تتما�شى عملية الت�شا ُرك باملعلومات مع م�صالح الطفل الف�ضلى ،كما يجب �أن تتّبع مبادئ "عدم
الت�سبب ب�أذى" و"احلاجة �إىل املعرفة".
 .6الإبالغ الإلزامي:
تعتم ��د بع�ض البلدان �شروط �إب�ل�اغ �إلزامية تقت�ضي من فرق العمل املعني ��ة بحماية الطفل �أن تبلغ
املهم ّ
االطالع على القوانني
عن حاالت �إ�ساءة املعاملة �أو الإهمال لل�سلطات احلكومية املعنية .فمن ّ
ً
واملعاي�ي�ر املح ّلية املنطبقة يف ال�سياق املعن ��ي ،والتق ّيد بها حيثما يكون ذلك ممكنا .ويف حال وجود
خم ��اوف من عدم قدرة بع�ض النا�شطني على احلفاظ عل ��ى ال�س ّرية� ،أو �إذا كان الإبالغ ي�ضعهم �أو
ي�ضع الطفل يف دائرة اخلطر ،فينبغي اتّخاذ قرارات لك ّل حال ٍة على حدة ،مبا يتما�شى مع م�صالح
الطفل الف�ضلى قبل �أي �شيء �آخر.
� .7س ّرية البيانات
طفل� ،أو �أي �شخ� ��ص يتوىل رعاية
يج ��ب �أن يت � ّ�م التعاط ��ي ب�س ّرية مع املعلوم ��ات املجمعة ح ��ول � ّأي ٍ
املهم التقليل قدر الإمكان من عدد املهنيني الذين
الطفل� ،أو �أي ع�ضو يف املجتمع املح ّلي .لذلك ،من ّ
ي�ستطيعون الو�صول �إىل املعلومات :فك ّلما ق ّل عدد الأ�شخا�ص امل�شرتكني� ،أ�صبح من الأ�سهل �ضمان
ال�س ّري ��ة .ويج ��ب �أن يق ��وم العاملون على احلاالت� ،ضم ��ن عملهم ،ب�إعطاء رم ��وز مرجعية مالئمة
للح ��االت ،للتم ّك ��ن من التع� � ّرف �إليها من دون الك�شف غ�ي�ر ال�ضروري عن املعلوم ��ات ال�شخ�صية.
فالوظيف ��ة الوحيدة للرموز املرجعية تكمن يف الربط بني املعلومات ال�شخ�صية واملعلومات الأخرى.
كملف ُمر َفق منف�صل ،و�أن
ُر�سل ٍ
كما �أن املعلومات التي ّ
يتم نقلها �أو الت�شارك بها �إلكرتوني ًا يجب �أن ت َ
تكون حممية بكلمة مرور� .إىل ذلك ،ينبغي �أن ال يتم الت�شا ُرك باملعلومات �إال عند احلاجة ملعرفتها،
و�إال �إذا كانت تخدم م�صالح الطفل الف�ضلى .ث ّمة طريقة �أخرى حلماية املعلومات ال�شخ�صية ،وهي
الت�شا ُرك ببيانات ُم�ص َّنفة فقط ،تبع ًا لال�ستخدام املق�صود منها.
.8املوافقة الواعية:
لفرد يتمتّع بالق ��درة على �إعطاء املوافقة وميار�س احل ّرية يف
املوافق ��ة الواعية هي القبول الطوعي ٍ
ً
االختي ��ار .ولكي يتم ّكن الفرد من توفري "موافق ��ة واعية" ،عليه �أن يكون قادرا على الفهم ،واتّخاذ
طفل �أو من القائم على رعاية الطفل،
قرا ٍر ب�ش�أن و�ضعه اخلا�ص .وميكن طلب املوافقة الواعية من ٍ
ب�شكل عام ،ينبغ ��ي �أن تُط َلب املوافقة الواعي ��ة من الطفل �إذا
وفق� � ًا لعمر الطف ��ل وم�ستوى ن�ضجهٍ .
اع ُت�ِب�رِ واعي� � ًا مبا يكفي لأن يفه ��م .يف العادة ،ي�ستطي ��ع الأطفال بني  15و� 18سن ��ة �إعطاء موافقة
واعية �شفهية �أو ّ
خطية� .أ ّما بالن�سبة للأطفال الأ�صغر �س ًّنا ،فيجب اتّخاذ القرارات وفق ًا لك ّل حالة
عل ��ى ح ��دة .ف�إذا ق� � ّرر ال�شخ�ص الذي يج ��ري املقابل ��ة �أنّ الطفل ال ي�ستطيع فه ��م حمتوى املوافقة
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المعايير 5

الواعي ��ة بالكام ��ل ،يجب طلب موافق ٍة واعية ّ
خطية من الأه ��ل �أو القائمني على الرعاية .ويف جميع
ً
ّ
احل ��االت ،وحتّى بالن�سب ��ة للأطفال ال�صغار جدا (�أي الذين تق� �ل �أعمارهم عن � 5سنوات) ،يجب
ب ��ذل اجلهود ل�شرح �سب ��ب طلب املعلومات والغاي ��ة التي �ست�ستخدم من �أجله ��ا ،مبا يف ذلك كيفية
الت�ش ��ا ُرك بها ،بلغ ٍة ب�سيطة ومالئمة للعمر .فهذا مينع حدوث خالفات حُمت َملة بني ال�شخ�ص الذي
تف�صل املوافقة الواعية
يجم ��ع املعلوم ��ات وال�شخ�ص الذي يعطي املعلومات.
ٍ
وب�شكل عام ،يج ��ب �أن ّ
م ��ا يل ��ي :الغر�ض من جم ��ع املعلومات ،وطبيعته ،وطريقت ��ه ،وعمليت ��ه؛ ودور ال�شخ�ص الذي يعطي
املعلوم ��ات وحقوق ��ه؛ واملخاطر واملنافع املُحت َملة .كذلك ،يجب �أن ت�ضم ��ن د ّقة املعلومات و�سريتها.
ب�شكل ّ
خط ��ي .ويف احلالتَني ،يج ��ب �أن ت�شمل اال�ستمارة
وميك ��ن احل�صول على املوافق ��ة �شفهي ًا �أو ٍ
اال�سم الكامل لل�شخ�ص الذي يعطي املعلومات ،مع التوقيع والتاريخ (� اّإل �إذا ُح ِف َظت هذه املعلومات
ب�شكل منف�صل لدواعي ال�س ّرية).
ٍ
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المعيار :6
رصد حماية الطفل
المعايير 6

والر�ص ��د ي�شري �إىل اجلمع املتوا�ص ��ل للمعلومات الدالة على م�ستويات و�أمن ��اط العنف واال�ستغالل
و�إ�ساءة املعاملة والإهمال .ويف بع�ض احلاالت ،ي�شمل ذلك جمع معلومات حول حوادث �أو انتهاكات
حم� �دّدة� .إن ال�ش� ��ؤون �أو امل�سائ ��ل التي يتع�ّيدنّ ر�صدها تختل ��ف �إىل ح ّد كبري وفق� � ًا لل�سياق ،وميكن
التع�سف ��ي؛ وعمالة الأطفال
�أن ت�ض � ّ�م عل ��ى �سبيل املثال :االختط ��اف؛ و�إ�ساءة املعامل ��ة؛ واالعتقال ّ
اخلط�ي�رة؛ والرف ��اه النف�سي واجل�سدي؛ والقت ��ل؛ والت�شوي ��ه؛ والتجنيد؛ واالنف�ص ��ال؛ واال�ستغالل
اجلن�سي ،والعنف اجلن�سي ؛ واالجتار.
�إىل ذل ��ك ،يج ��ب �أن يرتافق الر�صد دائم� � ًا مع اال�ستجاب ��ة والإحالة من �أجل ا ّتخ ��اذ تدابري فورية
لال�ستجاب ��ة للخطر الذي يه� �دّد حياة الطفل �أو �سالمت ��ه .ويف ال�سياقات املت�ض� � ّررة من النزاعات
والتي ّمت ت�سجيل �أطراف النزاع فيها يف التقرير ال�سنوي للأمني العام للأمم املتّحدة ب�ش�أن الأطفال
والنزاع ��ات امل�س ّلحة ،ف�إنّ الأمني العام يطلب و�ضع �آلية للر�صد والإبالغ حول االنتهاكات اجل�سيمة
�ض� � ّد الأطفال .ويف البلدان ذات ال�صلة ،يت � ّ�م �أي�ض ًا تفعيل ترتيبات الر�صد والتحليل والإبالغ ب�ش�أن
�ات م�ؤ ّكدة ب�ش� ��أن االنتهاكات ،لكي
العن ��ف اجلن�س ��ي املرتبط بالنزاع .فه ��ذه التقارير تو ّفر معلوم � ٍ
يت�ص ّرف مبوجبها جمل�س الأمن التابع للأمم املتّحدة واجلهات الأخرى.
المعيار
يتم جمع معلومات مو�ضوعية و�آنية حول �ش�ؤون حماية الطفل بطريق ٍة �أخالقية ،وت�ستخدم
ّ
بطريق ٍة منهجية لإطالق وتوجيه ن�شاطات الوقاية واال�ستجابة.

التدابير األساسية
اال�ستعداد

•ر�ص ��د نظ ��ام حماية الطفل ،م ��ن امل�ستوى الوطن ��ي �إىل امل�ستوى املجتمعي ،مب ��ا يف ذلك �أنظمة
الإحالة القائمة والثغرات يف �أنظمة الإحالة القائمة؛
•ا�ستخ ��دام م�صادر البيانات القائمة يف و�ضع خ � ّ�ط �أ�سا�س ُمتَّفق عليه حول املعلومات الأ�سا�سية
املتع ّلقة بحماية الطفل؛
•التواف ��ق مع العاملني الآخرين يف املج ��ال الإن�ساين على امل� ّؤ�ش ��رات والعمليات امل�شرتكة لر�صد
وحتديد �أدوار خمتلف اجلهات الفاعلة؛
•تطوي ��ر نظام �إحالة بني احلكوم ��ة وامل� ّؤ�س�سات/الهيئات املجتمعية وداخل كل منها ،والت�أ ّكد من
�أنّ جميع طواقم العمل تدرك م�س�ؤوليتها يف �إحالة احلاالت الفردية؛
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المعايير 6

•الت�أ ّك ��د م ��ن �أنّ طواقم العمل اخلا�ص ��ة بحماية الطفل وامل�شرتكة يف الر�ص ��د ،و�أع�ضاء املجتمع
املح ّل ��ي امل�شرتكني ،يح�صلون على تدري ��ب خا�ص ب�أدوارهم يف الر�صد ،مب ��ا ي�شمل االعتبارات
الأخالقية ،ويبقون ّ
مطلعني على امل�ستجدّات؛
ّ
•البح ��ث يف املتط ّلب ��ات والو�سائل املالي ��ة واللوج�ستية للتوا�ص ��ل ،للت�أكد من �أن يت ��م الإبالغ عن
احلاالت و�إحالتها ب�صورة �آنية؛
ليّ
•العم ��ل يف ح ��االت النزاع امل�س ّلح على حتديد ال�شركاء الذي ��ن ي�ستطيعون تو ر�صد االنتهاكات
اجل�سيمة �ض ّد الأطفال ،مبا يف ذلك العنف اجلن�سي املرتبط بالنزاع.

اال�ستجابة

•حتلي ��ل الأبحاث �أو عملي ��ات التقييم �أو املراقبة القائمة �أو غريها م ��ن املعلومات املتوافرة ذات
ال�صلة؛
•التواف ��ق ح ��ول ال�ش� ��ؤون التي يجب ر�صده ��ا ،مبا يف ذل ��ك التعريفات وامل� ّؤ�ش ��رات ،وطرق جمع
البيانات ،ونظام (�أنظمة) �إدارة املعلومات (الورقية والإلكرتونية) التي �سيجري ا�ستخدامها؛
•تدريب جامعي البيانات؛
•حتقيق االن�سجام يف �إجراءات الت�شا ُرك باملعلومات مع �أنظمة الر�صد الأخرى اخلا�صة بحماية
الطفل؛
ُ
َّ
•معرف ��ة ح ��االت التق�صري يف الإب�ل�اغ (الن�سبة املئوية للح ��االت غري املبلغ عنه ��ا) �أو املبالغة يف
الإبالغ (احلاالت املُب َّلغ عنها عدّة م ّرات) ،وتقديرها �إذا �أمكن ،وحتليل �أ�سبابها؛
•التوافق حول معايري ت�صنيف البيانات� ،إ�ضاف ًة �إىل العمر واجلن�س؛
•ر�ص ��د االنتهاكات اجل�سيمة �ض ّد الأطفال يف حاالت النزاع امل�س ّلح ،وعندما تكون الأمم املتّحدة
ق ��د و�ضع ��ت فرقة عمل معني ��ة ب�آلية الر�ص ��د والإب�ل�اغ يف البل ��د ،والتح ّقق م ��ن �أنّ يتم توجيه
التنبيهات املتع ّلقة ب�ش�ؤون حماية الطفل املرتبطة بالنزاع �إىل فرق العمل املنا�سبة؛
•�ضمان �أن تقوم ّ
املنظمات القائمة �أو الأ�شخا�ص امل�س�ؤولون عن التن�سيق مبناق�شة كيف يتم جمع
ب�شكل �آمن؛
املعلومات من خالل ن�شاطات الر�صد وا�ستخدامها ٍ
•حتديد اال�ستجابات املالئمة للحاالت واالنتهاكات على امل�ستوى التن�سيقي بني الهيئات (راجعوا
املعايري  3و 4و)15؛
•احلف ��اظ على م�صالح الطفل الف�ضلى بو�صفها االعتب ��ار الرئي�سي لدى جمع املعلومات ،ف�ضالً
عن املوافقة الواعية؛
•�ضمان اتّباع املمار�سات الر�شيدة يف �إدارة املعلومات (راجعوا املعيار .)5
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القياس
ّ
مؤشر النتيجة

الغاية
المستهدفة

2 .2املعلومات امل�شمولة �ضمن نظام الر�صد اخلا�ص بحماية الطفل ت�صنف
ح�سب اجلن�س والعمر على الأقل.

نعم

ّ
مؤشر العمل

المعايير 6

1 .1الن�سب ��ة املئوي ��ة للتقارير املنتظمة (مث ًال تقاري ��ر الأو�ضاع) التي ت�شمل
معلومات حول �ش�ؤون حماية الطفل.

%100

مالحظات

الغاية
المستهدفة

3 .3الن�سبة املئوية جلامعي البيانات املُد َّربني حول جمع البيانات عن حماية
الطفل ،مبا يف ذلك االعتبارات الأخالقية.

%100

4 .4متو�سط الن�سبة املئوية لأع�ضاء فرق الر�صد من الن�ساء.

%50

ّ 5 .5مت التواف ��ق على �إطار م�شرتك للر�صد ،مبا يف ذل ��ك امل� ّؤ�شرات ،وطرق
جمع البيانات ،وتواتر جمع البيانات.

نعم

6 .6يف ح ��االت النزاع امل�س ّلح التي ّمت فيها تفعي ��ل �آلية الر�صد والإبالغ،
يت � ّ�م ر�صد االنتهاكات اجل�سيمة �ض ّد الأطف ��ال وفق ًا للدليل امليداين
يتم ر�ص ��د العنف اجلن�س ��ي املرتبط
لآلي ��ة الر�ص ��د والإبالغ ،كم ��ا ّ
بالنزاع وفق ًا للمبادئ التوجيهية ذات ال�صلة.

نعم

7 .7عدد احلاالت التي م ّرت يف "عملية لتحديد امل�صالح الف�ضلى".

%90

( )1ميكن �أن يتم حتديد
"التقرير املنتظم" يف
البلد.

ّ 8 .8مت و�ض ��ع نظام لر�صد جودة الربنام ��ج ونتائجه خالل ثالثة �أ�سابيع
بعد بدء امل�شروع.

المالحظات التوجيهية
 .1امل�سح:
يتم �إجراء م�سح لأنظمة الر�صد واملراقبة القائمة من �أجل فهم الو�ضع والثغرات الرئي�سية.
يجب �أن ّ
ويف حال عدم وجود �أنظمة ر�صد ،يجب و�ضعها وربطها بالأنظمة القائمة حيثما يكون ذلك ممكناً
ومالئم� � ًا ،بغية حت�سينها وتقويتها بق ��در �أكرب ح�سب االقت�ضاء .وقد ت�شم ��ل �آليات الر�صد والإبالغ
القائمة:
•الر�صد �أو الإبالغ املجتمعي.
•جلان حماية �أو �إدارة خم ّيمات الالجئني وامل�شردين داخلياً.
•الطرق الوطنية لر�صد حقوق الطفل �أو حماية الطفل.
•الأنظمة الوطنية �أو املح ّلية ملراقبة احلوادث �أو الإ�صابات.
ال�صحي ،وال�شرطة ،والنظام التعليمي).
•البيانات الإدارية الروتينية (مث ًال :من النظام
ّ
•�آلي ��ة الر�ص ��د والإبالغ عن االنته ��اكات اجل�سيمة �ض� � ّد الأطفال يف حاالت الن ��زاع امل�س ّلح ،التي
�أقامها جمل�س الأمن.
•ترتيبات الر�صد والتحليل والإبالغ عن العنف اجلن�سي ،التي �أقامها جمل�س الأمن.
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•النظ ��ام امل�شرتك بني مف ّو�ضية الأمم املتّحدة ل�ش�ؤون الالجئني و�صندوق الأمم املتّحدة لل�س ّكان
لر�صد العنف القائم على النوع االجتماعي ،ونظام �إدارة املعلومات اخلا�ص بحماية الطفل.

المعايير 6

يج ��ب و�ض ��ع �آليات ر�ص ��د �أخرى ،مبا يف ذل ��ك املراجعة املنهجي ��ة للمعلومات الإعالمي ��ة ،وتقارير
ال�شرط ��ة ،وم ��ا �إىل ذل ��ك ،بالإ�ضافة �إىل �أ ّي ��ة متط ّلبات خا�صة ب�آلي ��ة الر�صد والإب�ل�اغ �أو ترتيبات
يتم تبادل املعلومات مع هاتني الآليتَني.
الر�صد والتحليل والإبالغ ،كما يجب �أن ّ
 .2عمليات التقييم:
التوجهات و�أبرز ال�ش�ؤون واملخاطر املتع ّلقة بحماية
ينبغي حتليل املعلومات املتوفرة من �أجل حتديد ّ
الطف ��ل ،مبا يف ذلك ال�سياق ال ��ذي تن�ش�أ �ضمنه ،وما �إذا كان يت � ّ�م اال�ستجابة لها وكيف .ويجب �أن
ي�أخذ التحليل بعني االعتبار ال�سياق الأمني واملخاطر املُحت َملة للر�صد ،والآثار املرتتّبة على املوارد،
وم�صادر املعلومات املتوافرة ،وتقييم االنتهاكات حيث يكون ذلك ممكن ًا .ويجب ا�ستخدام التحليل
القائ ��م على الرباه�ي�ن لتحديد الفئات الأكرث تع ّر�ض ًا خلطر �أ�شكال العن ��ف �أو اال�ستغالل �أو �إ�ساءة
املعاملة يف املجتمع املح ّلي املت�ض ّرر من الأزمة – �سواء الفتيات �أو الفتيان� ،أو اليافعات �أو اليافعني،
�أو ذوي الإعاقات على وجه التحديد .ويجب �أن ي�سمح التحليل بتطوير ملح ٍة عن خمتلف احتياجات
يتم تلبية
و�أو�ض ��اع الذكور والإناث يف املجموع ��ات ال�س ّكانية املع ّر�ضة للخطر ،وحتديد م ��ا �إذا كان ّ
احتياجاته ��م وكيف يت ��م ذلك ،من قبل �أنظمة حماي ��ة الطفل القائمة� ،إىل جان ��ب ا�ستجابة قطاع
التوجهات والأمناط ال�سائدة عندما يكون ذلك ممكن ًا.
حماية الطفل .كذلك ،يجب حتليل ّ
.3التن�سيق:
ينبغي احلر�ص على تن�سيق ن�شاطات ر�صد حماية الطفل ،مبا يف ذلك مع القطاعات الأخرى العاملة
يف املجال الإن�ساين ،حيثما يكون مالئم ًا ،لتج ّنب االزدواجية وامل�ساعدة على �ضمان تغطية املنطقة
اجلغرافي ��ة بكاملها ،ور�صد االنتهاكات واملخاطر املحدّدة .من املهم كذلك وجود نظام ُمتَّفق عليه
لإدارة املعلومات وجمعها على الورق والكرتوني ًا ،مبا يف ذلك اال�ستمارات ،وامل� ّؤ�شرات ،وجمموعات
البيان ��ات الدنيا ،والتوجيهات الأمني ��ة امل�شرتكة ،وما �إىل ذلك .ويجب �أن ت�ش ّكل هذه اجلهود جزء ًا
من جمموعة العمل التن�سيقية الأعم �أو نظام املجموعات العنقودية (راجعوا املعيا َرين  1و.)5
 .4التدريب:
ينبغ ��ي تدريب جميع ف ��رق العمل املعنية بحماية الطف ��ل حول احلقوق الإن�ساني ��ة الدولية والقانون
الإن�ساين ،وحول الت�شريع الوطني املتع ّلق مب�سائل حماية الطفل ،وذلك كتدبري حت�ضريي .ويف �أثناء
اال�ستجاب ��ة ،يجب �أن يعرف جمي ��ع العاملني يف املجال الإن�ساين كيف تت ��م �إحالة احلاالت بطريقة
�آمن ��ة �إىل �أنظمة الر�صد .كذلك ،يجب �أن تتل ّقى جميع طواقم العمل ،ومن �ضمنها �أع�ضاء الهيئات
ال�شريك ��ة واملجتمع املدين ،وكذلك ال�سلطات الوطنية/املح ّلية امل�شرتكة يف الر�صد اخلا�ص بحماية
الطف ��ل (با�ستثن ��اء �آلية الر�ص ��د والإبالغ وترتيب ��ات الر�صد والتحلي ��ل والإبالغ ،حي ��ث ال ت�شارك
خمت�ص� � ًا حول �إجراء املقاب�ل�ات بطريقة �صديقة للطف ��ل والإعاقة،
ال�سلط ��ات الوطني ��ة) ،تدريب ًا
ّ
احل�سا�س حلالة النزاع ،وعملي ��ات الإبالغ ومنهجياته ،وجمع
وتقييم اخلط ��ر ،وال�سالمة ،والإبالغ ّ
املعلوم ��ات .ويج ��ب �أن ي�شم ��ل التدري ��ب :حقّ الفتي ��ات والفتي ��ان يف اخل�صو�صية ،وحماي ��ة الهوية
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وال�س ّري ��ة ،وحق ��وق الأطفال يف الإ�صغ ��اء �إىل �آرائه ��م ويف امل�شاركة يف القرارات الت ��ي ت�ؤ ّثر فيهم،
وحقّ الأطفال يف احلماية من الأذى والعقاب .وبالن�سبة للمبادرات املُك َّلفة من جمل�س الأمن ،ك�آلية
الر�ص ��د والإبالغ وترتيب ��ات الر�صد والتحليل والإبالغ ،يجب تدريب طواق ��م العمل املعنية بالر�صد
متا�شي ًا مع املبادئ التوجيهية املحدّدة ذات ال�صلة.

المعايير 6

 .5اال�ستجابة الربناجمية:
يتم تنفيذ الر�صد م ��ن �أجل الإبالغ
م ��ن امله � ّ�م وجود هدف وا�ضح لن�شاط ��ات الر�صد .فينبغ ��ي �أن ّ
ع ��ن ال�ش�ؤون املتع ّلقة بحماي ��ة الطفل ،واحلثّ على امل�ساءلة ،و�إر�شاد ن�شاط ��ات الوقاية واال�ستجابة
الربناجمي ��ة التي تنفذها اجلهات الفاعل ��ة ذات ال�صلة .ويف حال وجود �آلية تن�سيق خا�صة بحماية
الطفل ،ينبغي �أن يز ّود �أع�ضاء هذه الآلية جميع اجلهات الفاعلة ذات ال�صلة مبعلومات عن:
املتخ�ص�ص�ي�ن �إحالة احلاالت
املتخ�ص�صني وغ�ي�ر
•�إحال ��ة البالغ ��ات� -أين ميك ��ن للنا�شط�ي�ن
ّ
ّ
واالنتهاكات �إىل �آلية ر�صد مالئمة.
•�إحال ��ة احلاالت – �أين ميك ��ن للرا�صدين �إحالة احل ��االت املحدّدة حول الأطف ��ال الناجني من
العنف لتلقي امل�ساعدة املالئمة وخدمات اال�ستجابة.
 .6امل�شاركة املجتمعية:
ّ
ينبغ ��ي ا�ست�شارة املجتم ��ع املحلي وجمموعات املجتمع املدين ،وذلك به ��دف تقوية �أدوارها القائمة
يف جم ��ال حماية الأطفال .وينبغي �إبالغ الفتيات والفتيان ،والقائمني على رعايتهم ،وقادة املجتمع
املح ّل ��ي حول ن�شاط ��ات الر�صد والنتائ ��ج املُحت َملة للر�صد ،لك ��ي تكون تو ّقعاتهم ب�ش� ��أن اال�ستجابة
يتم
وامل�ساءل ��ة واقعي ��ة .ويج ��ب توحيد التوا�صل ب�ي�ن ال�شركاء ح ��ول اعتبارات حماية الطف ��ل التي ّ
حتديده ��ا من خالل الر�صد ،عندم ��ا يكون ذلك مالئم ًا؛ وهذا ما يجعله ��ا عامة ،وبالتايل ي�ص ّعب
�إمكانية التع ّرف على امل�صادر الفردية.
 .7ر�صد االنتهاكات اجل�سيمة �ض ّد الأطفال يف النزاعات امل�س ّلحة:
ّمت �إن�ش ��اء �آلي ��ة حمدّدة للر�صد والإبالغ تر ّكز على �ستّ فئات من "االنتهاكات اجل�سيمة" يف حاالت
الن ��زاع امل�س ّل ��ح �أو احلاالت الباعثة على القلق ،وذلك مبوجب ق ��رار جمل�س الأمن ،)2005( 1612
و ّمت تعزيزها مبوجب القرا َرين  )2009( 1882و� .) 2011( 1998أ ّما الفئات ال�ستّ فهي:
•جتنيد الأطفال وا�ستخدامهم.
•القتل والت�شويه.
•االختطاف.
•العنف اجلن�سي.
•االعتداء على املدار�س وامل�ست�شفيات.
•احلرمان من الو�صول �إىل امل�ساعدات الإن�سانية.
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المعايير 6

وجت ��در الإ�شارة �إىل �أنّ وجود معلومات موثوق بها وم�ؤ ّكدة عن االنتهاكات املوجبة (جتنيد الأطفال
�أو ا�ستخدامه ��م ،والعنف اجلن�سي ،والقتل والت�شويه ،واالعتداءات على املدار�س وامل�ست�شفيات) قد
ت�ؤدّي �إىل قيام الأمني العام ب�إدراج الأطراف امل�س�ؤولة يف مرفقات تقريره ال�سنوي �إىل جمل�س الأمن
ع ��ن الأطفال والنزاع امل�س ّلح .والأو�ضاع الت ��ي تت�ضمن "�أطراف ًا ُمد َرجة يف قوائم الأمني العام" يتم
يف العادة �ضمها �إىل ّ
خطة عمل جمموعة عمل جمل�س الأمن املعنية بالأطفال والنزاع امل�س ّلح؛ الأمر
الذي يتط ّلب من الأمم املتّحدة عندئذٍ و�ضع �آلية للر�صد والإبالغ يف تلك احلالة .فتدر�س جمموعة
عم ��ل جمل�س الأمن التقاري ��ر الناجتة عن �آلية الر�صد والإبالغ ،والتي بدورها قد ت�ستحث ا�ستجابة
من جمل�س الأمن .ميكن �أن ي�شمل ذلك �إجراءات موجهة �ض ّد �أفراد مع ّينني يوا�صلون ارتكاب هذه
االنتهاكات اجل�سيمة �ض ّد الأطفال .وبالإ�ضافة �إىل الر�صد والإبالغ عن االنتهاكات اجل�سيمة ال�ستّة
�إىل جمل� ��س الأم ��ن ،ف�إنّ �آلية الر�صد والإب�ل�اغ جتعل من املمكن �إ�شراك �أط ��راف النزاع امل�س ّلح يف
تطوي ��ر وتطبي ��ق ّ
خطة عمل ملعاجلة االنتهاكات التي ّمت �إدراج الأطراف عل ��ى �أ�سا�سها ،والت�أ ّكد من
من�سقة من جانب اجلهات املعنية
�أنّ املعلومات الناجتة عن �آلية الر�صد والإبالغ تقود �إىل ا�ستجابة ّ
املالئمة.
�أ ّم ��ا بالن�سب ��ة للر�صد والإبالغ عن العنف اجلن�س ��ي املرتبط بالنزاع ،واملتع ّل ��ق بقرار جمل�س الأمن
 ،1960فراجعوا املعيار  9حول العنف اجلن�سي.

74

املعايري الدنيا حلماية الطفل يف جمال العمل الإن�ساين

المراجع
•	 Ager, Akesson & Schunk (2010). Mapping of Child

Protection M&E Tools

•	 Bloom, Shelah (2008). Violence Against Women and Girls:

6 المعايير

A Compendium of Monitoring and Evaluation Indicators

•	 IASC (2005). Guidelines on Gender-Based Violence

Interventions in Humanitarian Settings

•	 ICRC (2009, revision forthcoming). Professional Standards

for Protection Work (Chapter 5: Managing Sensitive
Protection Information)

•	 O/SRSG-CAAC, UNICEF, DPKO (2012), MRM, Global

Good Practice Study

•	 O/SRSG-CAAC, UNICEF, DPKO (2010), MRM Guidelines,

Field Manual and Training Toolkit

•	 The Sphere Project (2011). The Sphere Handbook:

Humanitarian Charter and Minimum
Humanitarian Response; Core Standards

Standards

in

•	 UN Action against Sexual Violence in Conflict (2008). Do’s

and Don’t’s: Reporting and interpreting data on sexual
violence from conflict-affected countries

•	 WHO (2007). Ethical and Safety Recommendations

for Researching, Documenting and Monitoring Sexual
Violence in Emergencies

•	 www.childrenandarmedconflict.un.org

•	 www.unicef.org/esaro/5440_guidelines_interview.html

(UNICEF Guidelines for interviewing children)

75

املعايري الدنيا حلماية الطفل يف جمال العمل الإن�ساين

تلبية الحاجات
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حماية الطفل

المعايير الرامية إلى تلبية
احتياجات حماية الطفل
ّ
تغطي النواحي األساسية للعمل
المعايير في هذا القسم
والمسائل الحرجة في حماية الطفل ،استنادا ً إلى اإلطار القانوني
الدولي الشامل:
•المخاطر واإلصابات
•العنف الجسدي والممارسات المؤذية األخرى
•العنف الجنسي
•الشائقة النفسية-االجتماعية واالضطرابات النفسية
بالقوات أو الجماعات المس ّلحة
•األطفال المرتبطون
ّ
•عمالة األطفال
•األطفال غير المصحوبين والمنفصلون عن ذويهم
•العدالة لألطفال

المعيار :7
المخاطر واإلصابات

المعايير 7

بع ��د عم ��ر ال�سنة ،ت�ش ّكل الإ�صابات غري املق�صودة �سبب ًا رئي�سي ًا للوف ��اة لدى الأطفال واليافعني� ،إذ
�إ ّنه ��ا م�س�ؤولة عن �أكرث من  %30من الوفيات لدى الأطف ��ال الذين ترتاوح �أعمارهم بني � 10سنوات
و� 14سن ��ة ،وح ��واىل  %50ل ��دى الأطفال الذين ت�ت�راوح �أعمارهم ب�ي�ن  15و� 19سن ��ة .كذلك ،ف�إنّ
�إ�صابات حوادث ال�سري (ال�سبب الرئي�سي للوفاة لدى الأطفال الذين ترتاوح �أعمارهم بني  15و19
�سن ��ة) ،والغرق ،واحلروق املرتبطة بالنريان ،ت�س ّبب ح ��واىل  %50من وفيات الأطفال حول العامل.
ويف حال ��ة الطوارئ ،بالإ�ضاف ��ة �إىل هذه "املخاطر العادية" ،يكون الأطف ��ال �أكرث عر�ض ًة للإ�صابة
ب�شكل خا�ص خلطر الإ�صاب ��ة اجل�سدية يف حاالت
والإعاق ��ة .وق ��د يتع ّر�ض الأطفال ذوو الإعاق ��ات ٍ
ب�شكل خا� ��ص للخطر ج ّراء خم ّلفات احلرب
الأخط ��ار الطبيعي ��ة .ويف النزاعات ،يتع ّر�ض الأطفال ٍ
املتفج ��رة والألغام الأر�ضية .كما �أن التهجري الن ��اجت عن حاالت الطوارئ قد يع ّر�ض الأطفال �أي�ضاً
ّ
ملخاط ��ر كان ��وا مبن�أى عنها �سابق� � ًا ،كحوادث ال�سري ،والأنه ��ار ،ومياه الفي�ضان ��ات ،واحلطام غري
املتفجرة.
امل�ستق ّر ،وخم ّلفات احلرب ّ
وب�شكل مالئم ،ف�سيزي ��د احتمال حت ّول الإ�صابة �إىل
�إذا مل تت � ّ�م معاجلة �إ�صاب ��ات الأطفال ب�سرع ٍة
ٍ
�إ�صاب ��ة طويلة الأمد �أو دائم ��ة .كذلك ،ف�إنّ الأطفال امل�صابني يف ح ��االت الطوارئ ،ال �س ّيما الذين
ن�ش�أت لديهم �إعاقات ،تكون لديهم احتياجات ج�سدية وت�أهيلية خمتلفة عن البالغني .ويف احلاالت
التي تكون فيها املوارد حمدودة ،يق ّل احتمال تل ّقيهم للم�ساعدة املالئمة لعمرهم.
المعيار
يتل ّقى الفتيات والفتيان احلماية من الأذى والإ�صابة والإعاقة الناجمة عن املخاطر
وتتم اال�ستجابة لالحتياجات اجل�سدية والنف�سية-االجتماعية
اجل�سدية يف بيئتهمّ ،
للأطفال امل�صابني ب�سرعة وكفاءة.

التدابير األساسية
اال�ستعداد

•تقييم املخاطر اجل�سدية القائمة واملحتملة التي يتع ّر�ض لها الأطفال ،وحتديدها ،وحتليلها؛
•توجي ��ه الر�سائل املجتمعية وتنفيذ حمالت التوعي ��ة والتثقيف العام حول املخاطر التي يتع ّر�ض
لها الأطفال لتج ّنب الإ�صابة (راجعوا املعيار )3؛
•�إدراج احل ّد من املخاطر يف املناهج والن�شاطات التعليمية النظامية وغري النظامية (املدار�س،
ومراك ��ز رعاية الأطفال ،وامل�ساح ��ات ال�صديقة للأطفال ،والن ��وادي ال�شبابية ،وما �إىل ذلك)
كمو�ضوع �إلزامي للمر ّبني ،والقائمني على الرعاية ،والأطفال؛
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ب�شكل ن�ش ��ط ،ال �س ّيما الأطف ��ال ذوي الإعاقات ،يف الن�شاط ��ات الرامية �إىل
•�إ�ش ��راك الأطف ��ال ٍ
الوقاية من املخاطر؛
•الت�أ ّكد من �أنّ الأطفال م�شمولون يف عمليات احل ّد من خماطر الكوارث على امل�ستوى املجتمعي؛
•�إدراج املخاطر اجل�سدية التي يتع ّر�ض لها الأطفال لدى و�ضع خطط الطوارئ؛
•تدريب فرق التدخل وجمموعات الإنقاذ حول الأو�ضاع اخلطرية بالن�سبة للأطفال؛
•تدريب �أع�ضاء املجتمع املح ّلي على الإنقاذ يف املياه ،وعلى الإ�سعافات الأ ّولية.

المعايير 7

اال�ستجابة

•جم ��ع املعلومات مع جميع اجلهات الفاعل ��ة ذات ال�صلة حول املخاط ��ر اجل�سدية التي يتع ّر�ض
لها الأطفال؛
•�إن�شاء م�ساحات جمتمعية ،ومالعب ،ومناطق ترفيهية �آمنة للأطفال وال�شباب (راجعوا املعيار
)17؛
•�إدراج ر�سائ ��ل احل ّد من املخاطر والتثقيف حول املخاط ��ر يف التعليم النظامي وغري النظامي،
والن�شاطات الرتفيهية للأطفال ،ون�شاطات الر�سائل املجتمعية (راجعوا املعيار )3؛
•�إ�ش ��راك الأطفال وال�شباب يف ر�صد املخاط ��ر وتقييمها ون�شر الر�سائل حول ال�سالمة اجل�سدية
للأطفال؛
•احلر� ��ص على وجود �إج ��راءات لإدارة احل ��االت و�إحالتها ،وعلى توافر برام ��ج نوعية للأطفال
امل�صاب�ي�ن �أو الذين تع ّر�ضوا لإعاقة ،و�إمكانية الو�صول �إىل هذه الربامج وا�ستخدامها (راجعوا
املعيار )15؛
أهم اجلهات املعنية؛
•املنا�صرة حول تعزيز �سالمة الأطفال مع � ّ
•احلر� ��ص على �أخ ��ذ املخاطر املتع ّلق ��ة بالأطفال يف احل�سب ��ان لدى ت�صميم املخ ّيم ��ات وبنائها
و�إدارتها؛
املتفجرة
•ال�ضغ ��ط واملنا�صرة من �أجل �إعطاء الأولوية لإزالة الألغام الأر�ضية وخم ّلفات احلرب ّ
يف الأماكن التي غالب ًا ما يق�صدها الأطفال (على �سبيل املثال :املدار�س ،وامل�ست�شفيات� ،إلخ)،
وتنفيذ التثقيف حول خماطر الألغام يف املناطق امللوثة بالألغام الأر�ضية.
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القياس
ّ
مؤشر النتيجة

الغاية
المستهدفة

مالحظات

ّ 1 .1مت حتدي ��د املخاطر اجل�سدية اخلم�سة الأوىل التي يتع ّر�ض لها الفتيات
والفتيان من خمتلف الأعمار من خالل الت�شاور مع النا�شطني املح ّليني.
ّ 2 .2مت و�ض ��ع التدخّ الت الرامي ��ة �إىل التخفيف من حدّة املخاطر اجل�سدية
نعم
اخلم�س ��ة الأوىل التي يتع ّر�ض لها الفتيات والفتيان من خمتلف الأعمار
يف جميع املجتمعات املح ّلية املت�ض ّررة .
خطرية
إ�صابات
�
�ن
�
م
الناجني
�م
3 .3الن�سب ��ة املئوي ��ة للأطف ��ال املُب َّلغ عنه �
%80
والذين يتلقّون الرعاية الط ّبية يف غ�ضون � 12ساعة.
4 .4ع ��دد الأطفال يف املجتمع املح ّلي �أو املخ ّيمات املت�ض ّررين من الإ�صابات انخفا�ض �سنوي ابتدا ًء
من ّ
غري املق�صودة.
خط الأ�سا�س
نعم

5 .5الن�سب ��ة املئوية مل�سوح ��ات املخاطر على امل�ست ��وى املجتمعي التي �شملت
الأطفال وال�شباب.
6 .6الن�سبة املئوية للأطف ��ال ،وال�شباب ،و�أع�ضاء املجتمع املح ّلي امل�شمولني
يف امل�س ��ح والذين لديهم معارف ح ��ول املخاطر وال�سلوك الآمن للوقاية
من الإ�صابة غري املق�صودة التي يتع ّر�ض لها الأطفال.
7 .7الن�سب ��ة املئوية للمجتمعات املح ّلي ��ة �أو املخ ّيمات املت�ض� � ّررة التي لديها
م�ساحات �آمنة للأطفال وال�شباب.

المعايير 7

ّ
مؤشر العمل

الغاية
المستهدفة
%100
%80
%100

المالحظات التوجيهية
.1املخاطر اجل�سدية:
ق ��د ت�شتمل الإ�صابة غري املق�صودة على الغرق (الأنهار ،والبح�ي�رات ،والآبار ،وحفر املراحي�ض)،
وال�سق ��وط (املنح ��درات ،والأ�شجار ،واحلفر ،واخلن ��ادق) ،واحلريق (النار ،وزي ��ت الطهو ،واملاء
ربية (لدغ ��ات الثعابني) ،والأدوات
املغل ��ي ،وال�صعق الكهربائ ��ي) ،وحوادث ال�سري ،واحليوانات ال ّ
احل ��ادّة (ال�سكاك�ي�ن والأ�سالك ال�شائك ��ة) ،والتع ّر�ض للنفاي ��ات املحتوية على م ��واد معدية ،الخ.
ويف مناط ��ق الكوارث ،قد ت�شتمل املخاطر على ت�ض ّرر البني ��ة التحتية (انهيار الأ�سقف واجلدران،
والأ�س�ل�اك الكهربائي ��ة وال�شائك ��ة املك�شوف ��ة ،والأنقا� ��ض) ،والغ ��رق (الفي�ضان ��ات ،واالنهيارات
املتفجرة وتواجد
الأر�ضي ��ة)� .أم ��ا يف مناطق النزاع ،فقد ت�شتمل املخاطر على ا�ستخ ��دام الأ�سلحة ّ
املتفجرة (مث�ل ً�ا :الألغ ��ام الأر�ضي ��ة ،والذخائ ��ر العنقودية ،وقذائ ��ف الهاون،
خم ّلف ��ات احل ��رب ّ
والقذائ ��ف ،والقنابل اليدوية ،واخلرطو�ش ،والذخرية ،وما �إىل هنال ��ك) ،وانهيار البنية التحتية،
وانت�شار البنادق والأ�سلحة الأخرى.
.2جمع البيانات:
يجب ا�ستخدام املعلومات امل�ست َمدّة من عمليات التقييم ور�صد حماية الطفل لتطوير ر�سائل تثقيفية
وم َّددة ح�سب العمر ،واجلن�س ،ونوع اخلطر .وينبغي �أن ت�شمل عمليات
م�ستهدف ��ة حول املخاطر ،حُ
اجلن�سني ،ومن خمتلف الأعم ��ار والإعاقات� ،إذ �إنّ نظ ��رة الأطفال للمخاطر
التقيي ��م �أطفا ًال م ��ن
َ
غالب� � ًا ما تختلف اختالف ًا كبري ًا عن نظ ��رة البالغني .من الأمثلة اجليدة عن كيفية القيام بذلك �أن
املعايري الدنيا حلماية الطفل يف جمال العمل الإن�ساين
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يتم ر�سم خريطة للمجتمع املح ّلي والطلب من الأطفال واليافعني �أن يحدّدوا على اخلريطة املناطق
التي توجد فيها املخاطر ،ومن ّثم مناق�شتها معهم .ويجب �أن ت�شمل املناق�شة:
•املخاطر اجل�سدية الرئي�سية للإ�صابات غري املق�صودة التي يتع ّر�ض لها الأطفال.
•ت�صني ��ف خماطر الإ�صابات غري املق�صودة التي يتع ّر�ض لها الأطفال (مث ًال :من الأكرث حدوث ًا
�إىل الأق ّل حدوث ًا).
•املخاط ��ر اخلا�صة مبجموع ��ات الأطفال املحدّدة (الأطف ��ال ال�صغار ،واليافع ��ون ،واليافعات،
والأطفال ذوو الإعاقات� ،إلخ).
•مكان وجود املناطق اخلطرية حيث ت�صادَف هذه املخاطر.
•املعارف التي لدى الأطفال يف املجتمع املح ّلي حول هذه املخاطر.
•املهارات والقدرات التي لدى الأطفال ملواجهة مثل هذه املخاطر.
•�آليات الوقاية واال�ستجابة القائمة �أ�ص ًال.
ال�صحية الأ ّولية املوجودة للعناية بالأطفال امل�صابني.
•امل�ست�شفيات ومراكز وبرامج الرعاية
ّ
 .3املجموعات اخلا�صة:
ميك ��ن للأطفال ال�صغار الذي ��ن ميلكون خرب ًة �أق ّل حول اخلطر �أن يع ّر�ضوا �أنف�سهم للأذى ب�سهولة
كاف .وغالب ًا ما يعت�ب�ر اليافعون �أنف�سهم غري معر�ضني للخطر
ب�شكل ٍ
�إذا مل يت � ّ�م الإ�ش ��راف عليهم ٍ
�كل خا�ص للت ��و ّرط يف ال�سلوكيات اخلطرية .كم ��ا ي�شكل الفتيان
والأذى ،وه ��م يكون ��ون عر�ضة ب�ش � ٍ
اليافع ��ون املجموعة الأكرث مي ًال للع ��ب بالبنادق والأ�سلحة �أو ا�ستخدامها� ،أو االقرتاب من خم ّلفات
املتفج ��رة� ،أو التو ّرط يف الن�شاط ��ات اخلطرة ذات ال�صلة باملركب ��ات� .أ ّما الأطفال الذين
احل ��رب ّ
ً
ً
ّ
ح�سية (مثال :الإعاقات الب�صرية وال�سمعي ��ة) فقد يكونون �أقل ميال من
لديه ��م �إعاقات فكري ��ة �أو ّ
�سواهم �إىل �إدراك املخاطر من حولهم ،يف حني �أنّ الأطفال الذين لديهم �إعاقات حركية قد تكون
قدرتهم على التح ّرك حلماية �أنف�سهم من اخلطر �أق ّل من �سواهم.
 .4الن�شاطات املجتمعية:
ينبغ ��ي تقوية �آليات احلماية املجتمعية القائمة من �أجل حتديد املخاطر اجل�سدية التي يتع ّر�ض لها
الأطفال ومعاجلتها .وقد ت�شمل الن�شاطات التي ميكن تنفيذها على م�ستوى املجتمع املح ّلي للوقاية
من الإ�صابة اجل�سدية (على �سبيل الذكر ال احل�صر):
•ن�شر ر�سائل التوعية املجتمعية والعامة حول املخاطر والتدابري الوقائية.
•�إقامة تدريبات ال�سالمة املجتمعية للأطفال.
•برامج تنظيف املجتمع املح ّلي.
•بناء الأ�سوار واجل�سور.
•الت�أ ّكد من وجود �آليات ال�سالمة �ضمن الآبار واحلفر.
•الت�أ ّكد من وجود ما يكفي من الإ�ضاءة يف الليل.
املتفجرة وحتديد هذه املناطق.
•زيادة الوعي حول املناطق التي توجد فيها خم ّلفات احلرب ّ
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وجت ��در الإ�ش ��ارة �إىل �أنّ �إ�ش ��راك الفتي ��ان والفتيات وال�شباب كق ��ادة يف ت�صميم ه ��ذه الن�شاطات
ح�س ًا م ��ن ال�سيطرة يف حاالت انع ��دام الأمن هذه
وتطبيقه ��ا ،يبن ��ي تقديرهم لذواته ��م ويعطيهم ّ
(راجعوا املعيا َرين  3و.)16
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 .5املدار�س:
ً
تو ّف ��ر املدار� ��س ون�شاطات ما بعد املدر�س ��ة فر�صا للمناق�ش ��ة والت�شا ُرك باملعلوم ��ات حول احلماية
عدد كبري م ��ن الأطفال .وتتح ّقق الفعالية الق�صوى لن�شاط ��ات التثقيف والإعالم حول
الذاتي ��ة مع ٍ
املخاطر �إذا كانت ُم�ص َّممة من قبل الأطفال وال�شباب �أنف�سهم .وقد تربز احلاجة �إىل تطوير طرق
خا�ص ��ة لبل ��وغ الأطفال خارج املدر�س ��ة ،والأطفال امللتحق�ي�ن باملدار�س غري الر�سمي ��ة� ،أو املدار�س
املتخ�ص�صة للأطفال ذوي الإعاقات .وال �ش � ّ�ك يف �أنّ احلاجة �إىل بلوغ ه�ؤالء
الديني ��ة� ،أو املدار� ��س
ّ
ً
ً
ً
ً
ّ
الأطف ��ال ت�ش� � ّكل حتدّيا بالغ� �ا ،لأنهم غالبا ما يكون ��ون �أكرث عر�ضة للخطر م ��ن الأطفال امللتحقني
باملدار�س الر�سمية (راجعوا املعيا َرين  3و.)20
� .6إدارة احلاالت و�إحالتها:
ينبغي �إدراج الإ�صابة والإعاقة اجل�سدية اخلطرية �ضمن املعايري اخلا�صة بخدمات �إدارة احلاالت
ب�شكل خا�ص �إىل املخاطر املحدّدة املتع ّلقة بحماية الطفل والتي
(راجعوا املعيار  .)15ويجب التن ّبه ٍ
يواجهها الفتيات والفتيان ذوو الإعاقات .ينبغي تطوير �آليات الإحالة من �أجل:
حتدي ��د الناجني م ��ن الإ�صابةَ ،مبن فيه ��م الأطفال ذوو الإعاق ��ات ،و�إحالته ��م �إىل برنامج حماية
الطفل املتكامل العام والربامج الأخرى ذات ال�صلة للوقاية واال�ستجابة يف �آنٍ مع ًا.
املتخ�ص�صة (على �سبيل املثال� :إعادة الت�أهيل التقوميي-اال�صطناعي) من خالل
توفري اخلدمات
ّ
برامج م�ساعدة الناجني من الإ�صابات.
 .7م�ساعدة الناجني:
ت�شمل العنا�صر الأ�سا�سية مل�ساعدة الناجني التي يجب �أن تكون مالئمة للعمر واجلن�س ،ما يلي:
•الرعاية الط ّبية يف حالة الطوارئ والرعاية الط ّبية امل�ستم ّرة.
•�إعادة الت�أهيل اجل�سدي (مبا يف ذلك اخلدمات التقوميية-اال�صطناعية).
•الدعم النف�سي-االجتماعي.
•الدعم القانوين.
•الدمج االقت�صادي (مبا يف ذلك احلقّ يف العمل والتوظيف ،واحلقّ يف م�ستوى عي�ش مالئم).
•الدم ��ج االجتماعي (مبا يف ذلك احلقوق يف امل�شاركة ،والو�ص ��ول ،والتعليم ،واحلياة الثقافية،
والريا�ضة).
كذل ��ك ،ف� ��إنّ القوان�ي�ن وال�سيا�سات وحم�ل�ات التثقيف الع ��ام املتوافرة للجميع والت ��ي تعزّز حقوق
الأ�شخا� ��ص ذوي الإعاقات ،يجب �أن ت�ش ّكل �أي�ض ًا جزء ًا من امل�ساعدة املُقدَّمة للناجني .ولدى توفري
امل�ساع ��دة ،يجب احلر�ص عل ��ى تقوية �أنظمة حماية الطفل الوطني ��ة القائمة ،مبا يف ذلك الأنظمة
املجتمعية ،وعدم تقوي�ضها.
�إنّ اتّفاقي ��ة حقوق الأ�شخا� ��ص ذوي الإعاقة ،ومعاهدة حظ ��ر الألغام ،واالتّفاقي ��ة املتع ّلقة ب�أ�سلحة
تقليدية مع ّينة ،واتّفاقي ��ة الذخائر العنقودية ،والقوانني وال�سيا�سات الوطنية ذات ال�صلة ،جميعها
املتفجرة و�أثره ��ا ،مبا يف ذلك توفري امل�ساعدة للناجني
تو ّف ��ر �إطار ًا قانوني ًا ال�ستخدامات الأ�سلحة ّ
امل�صابني ،ومن �ضمنهم الأ�شخا�ص ذوو الإعاقات.
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)1983( ال�ضرر �أو ع�شوائية الأثر
ّ
 والربوتوكول املع� �دّل املتعلق بحظر:1980 •الربوتوك ��ول الث ��اين املع� �دَّل التّفاقي ��ة
)؛1996( �أو تقيي ��د ا�ستعم ��ال الألغ ��ام والأفخ ��اخ املتفج ��رة والأجه ��زة الأخ ��رى
)2006( والربوتوكول املتعلق باملخلفات املتفجرة للحرب
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المعيار :8
العنف الجسدي
والممارسات المؤذية األخرى

المعايير 8

تتزاي ��د �أمناط العنف يف الأطر الإن�سانية .فغالب ًا ما تو�ضع الأ�سر �أو م�صادر احلماية الأخرى حتت
�ضغ ��وط هائل ��ة ،وقد ي�ؤدّي �ضع ��ف البيئة احلامية حول الطف ��ل �إىل قيام �أفراد الأ�س ��رة �أو املجتمع
املح ّل ��ي ب�إ�ساءة معامل ��ة الأطفال ،وزيادة تعري�ض ه� ��ؤالء الأطفال خلطر العن ��ف الأ�سري ،و�إ�ساءة
املعامل ��ة اجل�سدية واجلن�سي ��ة ،والعقاب اجل�سدي .كذل ��ك ،قد تلج�أ الأ�س ��ر �إىل ممار�سات م�ؤذية
ك�آلي ��ة للت�أقل ��م يف �أعقاب حال ��ة الطوارئ .على �سبيل املث ��ال ،قد يد ّبر �أفراد العائل ��ة الزواج املبكر
لبناتهم �أو يقومون بت�شويه الأع�ضاء التنا�سلية الأنثوية لديهن (ختانهن) بق�صد �إعالتهنّ �أو حت�سني
الو�ض ��ع االقت�صادي للأ�س ��رة .ولي�ست �أ�شكال املمار�سات امل�ؤذية هذه �س ��وى نوع من العنف و�إ�ساءة
املعامل ��ة .وخالل النزاعات بالتحديد ،قد يعاين الأطف ��ال �أق�صى درجات العنف ،كالقتل والت�شويه
والتعذيب واالختطاف.
المعيار
يتل ّقى الفتيات والفتيان احلماية من العنف واملمار�سات الأخرى امل�ؤذية ،ويحظى الناجون
با�ستجابات مالئمة لعمرهم وثقافتهم.
ٍ

التدابير األساسية
اال�ستعداد

•بالت�ش ��اور م ��ع الأطفال والبالغني ،ا�ستي�ض ��اح كيف ترى الأ�سر وقادة املجتم ��ع املح ّلي والنظراء
احلكومي ��ون خمتل ��ف �أ�شكال العنف ،مب ��ا يف ذلك العن ��ف الأ�سري والعق ��اب اجل�سدي ،وكيف
يتعاملون معها يف العادة؛
•حتدي ��د املمار�س ��ات امل�ؤذية التي قد تزداد خ�ل�ال حاالت الطوارئ ،مبا يف ذل ��ك �آليات الت�أقلم
ال�سلبية؛
•ت�شكي ��ل فرق متع� �دّدة االخت�صا�صات م�ؤ ّلفة من عامل�ي�ن اجتماعيني ،وطواق ��م �إنفاذ القانون،
ال�صحي ��ة� ،أو تقوي ��ة الف ��رق القائم ��ة م ��ن ه ��ذا القبي ��ل ،وتدريبه ��ا على
و ُم ��ز ِّودي اخلدم ��ات
ّ
ا�سرتاتيجيات الوقاية ،وكذلك على اال�ستجابات املالئمة للجن�س والعمر لدى التعامل مع العنف
واملمار�سات امل�ؤذية؛
•حتدي ��د ُم ��ز ِّودي خدم ��ات اال�ستجاب ��ة الف ّعال ��ة وال�صديقة للطف ��ل ،وحتديد الثغ ��رات وتطوير
اال�سرتاتيجيات ملعاجلتها؛
•تدري ��ب املع ّلمني والأهل والأع�ضاء البارزين يف املجتمع املح ّلي على تبني ا�سرتاتيجيات حُمدَّدة
حم ّلي� � ًا للوقاي ��ة من �أ�شكال العن ��ف ال�شائعة – كالت�أدي ��ب الإيجابي� ،أو الو�ساط ��ة املجتمعية� ،أو
ّ
التدخالت من القادة الدينيني؛ و�ضمان تدريبهم �أي�ض ًا على كيفية اال�ستجابة للحاالت اخلا�صة
و�إحالتها؛
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•البناء على العمليات القائمة ،وتطوير نظام �إحالة كف�ؤ و�صديق للطفل بني ُمز ِّودي اخلدمات؛
•ن�شر املعلومات حول �أنظمة الإحالة بطريق ٍة �سهلة اال�ستخدام بني العاملني مع الأطفال.

اال�ستجابة

المعايير 8

•زي ��ادة الوع ��ي حول �أعرا� ��ض ال�ضائق ��ة النف�سية-االجتماعية ل ��دى الأطف ��ال والبالغني ،وحول
ا�سرتاتيجيات التعامل معها بطريق ٍة غري عنيفة (راجعوا املعيار )10؛
•�إ�ش ��راك الأطفال و�أع�ض ��اء املجتمع املح ّل ��ي ذوي النفوذ يف و�ضع ون�شر الر�سائ ��ل للتوعية حول
العن ��ف اجل�س ��دي واملمار�س ��ات امل�ؤذي ��ة ،بحيث ت�شم ��ل معلوم ��ات متع ّلقة باملخاط ��ر والعواقب
وخدمات الدعم (راجعوا املعيار )3؛
•ا�ستخ ��دام �أمثلة ع ��ن عواقب املمار�سات امل�ؤذية لزيادة الوع ��ي ،وت�سهيل النقا�ش ،و�إيجاد طرق
لتحفيز االلتزامات اجلماعية لإنهاء هذه املمار�سات؛
•توف�ي�ر الرعاية املتع� �دّدة القطاع ��ات واملُراعي ��ة للعمر واجلن� ��س والنوع االجتماع ��ي للأطفال
الذي ��ن تع ّر�ضوا للعنف اجل�سدي واملمار�سات امل�ؤذية ولأ�سره ��م (مبا يف ذلك الدعم النف�سي-
االجتماع ��ي ،والدعم الط ّبي ،و�إعادة الدمج ،وفر�ص التدري ��ب التعليمية واملهنية ،وامل�ساعدات
النقدية ،وامل�ساعدة القانونية� ،إلخ)؛
•البن ��اء عل ��ى املوارد القائمة وت�أ�سي� ��س �أنظمة �إحالة ذات كفاءة ب�ي�ن خدمات خمتلف الأطراف
التي تقدم اال�ستجابات؛
•حتديد الأطفال الذين قد يكونون ُمع َّر�ضني للعنف اجل�سدي واملمار�سات امل�ؤذية و�إحالتهم؛
•�إن�ش ��اء �أنظم ��ة لر�صد الو�ض ��ع بالن�سبة للفتي ��ات والفتيان الذي ��ن قد يكون ��ون ُمع َّر�ضني خلطر
العن ��ف  -مبا يف ذلك الإهمال .قد ي�شمل ذل ��ك على �سبيل املثال ،الأطفال يف الرعاية الإيوائية
الداخلي ��ة؛ �أو الأطف ��ال ذوي الإعاق ��ات؛ �أو الأطف ��ال املنف�صل�ي�ن عن ذويه ��م؛ �أو الأطفال على
الطرقات؛ �أو الأطفال املرتبطني �سابق ًا بالق ّوات �أو اجلماعات امل�س ّلحة؛
•دعم �إن�شاء م�ساحات �صديقة للأطفال وم�ساحات جمتمعية �آمنة ،مع بذل جهود خا�صة للحر�ص
على �أن تكون هذه امل�ساحات �آمنة وواقية من العنف �ض ّد الفتيات والفتيان؛
•احلر�ص عل ��ى قيام الأ�شخا�ص الذين يحت ّكون بالأطفال بتوقيع مدونات لقواعد ال�سلوك حتظر
العنف �ض ّد الأطفال ،وتدريبهم حول الت�أديب الإيجابي (راجعوا املعيار .)2
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القياس
ّ
مؤشر النتيجة
ّ 1 .1مت �إدراج ا�سرتاتيجيات الوقاية من العنف اجل�سدي واملمار�سات امل�ؤذية
واال�ستجابة لهما� ،ضمن برامج اال�ستجابة للطوارئ.
2 .2الن�سبة املئوية للمجتمعات املح ّلية التي ُو ِ�ض َعت فيها ا�ستجابات �صديقة
للطفل ل�صالح الناجني من العنف اجل�سدي واملمار�سات امل�ؤذية.

ّ
مؤشر العمل

معلومات
6 .6الن�سبة املئوية للأهل والقائمني على الرعاية الذين �أُعطوا
ٍ
ع ��ن �أعرا� ��ض ال�ضغ ��ط النف�سي-االجتماعي وكيفي ��ة التعامل معها
بطريق ٍة غري عنيفة.

نعم
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الغاية
المستهدفة
 1على الأق ّل
%100

( )1يجب حتديد
"اال�سرتاتيجيات"
و"الإدراج" ح�سب ال�سياق.

%20
%70

المالحظات التوجيهية
 .1الأعراف االجتماعية:
ه ��ي عب ��ارة ع ��ن قواع ��د اجتماعية لل�سل ��وك يف ظ ��رف ُمع�َّينَنَّ  .ويف الكثري م ��ن ال�سياق ��ات ،تُع برَت
املمار�س ��ات امل�ؤذي ��ة مبثاب ��ة �أع ��راف اجتماعي ��ة .فالعديد م ��ن �أ�ش ��كال العنف قد تك ��ون مدعومة
بالأعراف االجتماعية ،مثل ـ"حقّ " الأهل يف �ضرب �أطفالهم .وي�ش ّكل البع�ض منها جزء ًا من الإرث
الثقايف .غري �أنّ حاالت الطوارئ قد تو ّفر فر�ص ًا ملناق�شة الأعراف االجتماعية امل�ؤدية �إىل العنف ،ال
�س ّيم ��ا �إذا �شهدت الأزمة عنف ًا ،و�إذا ُو ِجدت رغبة قوية يف تعزيز ح ّل النزاعات واخلالفات بطريق ٍة
�سلمي ��ة .وث ّم ��ة طريقة ب�سيطة لتقييم م ��ا �إذا كانت املمار�س ��ة عرف ًا اجتماعي ًا ،وه ��ي طرح ال�س�ؤال
التايل :هل ي�شارك الأفراد يف املمار�سات ذاتها كالأ�شخا�ص الآخرين الذين يهت ّمون لأمرهم؟ و�إذا
كانت الإجابة نعم ،هل ي�ؤمن ه�ؤالء الأفراد ب�أنّ الآخرين الذين يهت ّمون لأمرهم يعتقدون �أ ّنهم يجب
�أن ي�شارك ��وا يف املمار�سة امل�ؤذية �أو العنف اجل�سدي؟ �إذا كان ��ت الإجابة نعم ،فال�سلوك حتكمه �إذ ًا
التو ّقعات امل�شرتكة ،وهو بالتايل عرف اجتماعي.
 .2عمليات التقييم:
يج ��ب �أن تبحث عملي ��ات التقييم يف احلواف ��ز الكامنة وراء العنف اجل�س ��دي واملمار�سات امل�ؤذية.
كذل ��ك ،يجب �أن تبحث يف التغيريات على �صعي ��د الأدوار واملهام التي يتوالها الأطفال بعد الأزمة؛
وو�ص ��ول الأطف ��ال �إىل اخلدمات؛ وكي ��ف ميكن لهذه الأم ��ور �أن تزيد التع ّر�ض للعن ��ف .وينبغي �أن
ت�شم ��ل عمليات التقييم ال َ
اجلن�سني ،ومن خمتلف الأعمار والإعاقات ،ف�ض ًال عن حتديد
أطفال من
َ
اخلدمات و�أنظمة الإحالة (راجعوا �أي�ض ًا املعيار .)4
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3 .3عدد احلمالت التي تتن ��اول ر�سائلها الأ�سا�سية م�س�ألة العنف اجل�سدي
واملمار�سات امل�ؤذية.
4 .4الن�سب ��ة املئوي ��ة ملُق َرتح ��ات امل�شاري ��ع حول حماي ��ة الطفل الت ��ي ت�شمل
معلومات حول املواقف املح ّلية �إزاء العنف اجل�سدي واملمار�سات امل�ؤذية
ٍ
يف املجتمعات املح ّلية املت�ض ّررة.
5 .5الن�سب ��ة املئوي ��ة للأطف ��ال الذي ��ن تل ّق ��وا الدع ��م م ��ن الف ��رق املتعدّدة
االخت�صا�صات.

الغاية
المستهدفة

مالحظات
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 .3جمع املعلومات:
يج ��ب �أن يت ��م جمع املعلوم ��ات عن العنف واملمار�س ��ات امل�ؤذية والإبالغ عنه ��ا يف توافق مع القانون
الوطني ،ومع نظام �إدارة حماية الطفل امل�شرتك بني الهيئات .ولدى و�ضع نظام ر�صد حماية الطفل
بتقييم �أ ّويل ،يجب النظر يف جمع املعلومات با�ستمرار حول ما يلي:
�أو القيام
ٍ
•املخاطر املرتبطة بالعنف للفتيات والفتيان,
•املخاطر اخلا�صة بالفتيات والفتيان ذوي الإعاقات.
•املخاطر اخلا�صة بالفتيان واخلا�صة بالفتيات.
•املخاطر اخلا�صة باليافعات واليافعني,
•حي ��ث تكون الفتيات والفتيان ُمع َّر�ضني لأق�ص ��ى درجات اخلطرَ ،من هم الذين رمبا يكونوا قد
و�ضعوا الفتيات والفتيان يف �أق�صى درجات اخلطر.
•قدرات الفتيات والفتيان والقائمني على رعايتهم على التعامل مع املخاطر,
•�آليات الوقاية واال�ستجابة املوجودة من قبل.
ال�صحي ��ة ،والنف�سية-االجتماعية ،وخدم ��ات الأمن�/إنف ��اذ القانون،
•املتوف ��ر م ��ن اخلدم ��ات
ّ
وخدمات وبرامج الدعم الأخرى من خالل امل�ساعدة القانونية لل�ضحايا واجلهات التي قد تلج�أ
�إليها الفتيات �أو الفتيان للم�ساعدة.
 .4التوعية:
يلع ��ب الأه ��ل والقائم ��ون عل ��ى الرعاي ��ة دور ًا مركزي� � ًا يف حماية الأطف ��ال �ض ّد العن ��ف اجل�سدي
واملمار�س ��ات امل�ؤذي ��ة ،وتعزي ��ز �سالمته ��م النف�سية-االجتماعي ��ة .فالتوعي ��ة والفهم ح ��ول العنف
ل ��دى املجتمعات املح ّلي ��ة والأ�سر والأطفال ،ي�ش� � ّكالن نقطة انطالق لإ�شراكه ��م يف �أن�شطة الوقاية
املهم زيادة الوع ��ي حول �أعرا�ض ال�ضغ ��ط النف�سي-االجتماعي
واال�ستجاب ��ة.
ٍ
وب�شكل خا� ��ص ،من ّ
ل ��دى الأطفال والبالغني على ح� � ّد �سواء ،وا�سرتاتيجيات التعامل معها بطريق ٍة غري عنيفة (راجعوا
املعيا َرين  3و.)10
 .5الأن�شطة املجتمعية:
ّ
يج ��ب تقوية �آليات حماية املجتم ��ع املحلي القائمة وبذل اجلهود لع ��دم تقوي�ضها .وت�شمل الأن�شطة
امل�شرتك ��ة دع � َ�م اللجان املجتمعية حلماية الطف ��ل �أو جلان املراقبة .كذلك ،يج ��ب ت�شجيع النقا�ش
التزامات م�شرتكة وا�ضحة حلماية الفتيان والفتيات من العنف .وينبغي
واحلوار اللذين ي�ؤدّيان �إىل
ٍ
وب�شكل علني ،ويجب �أن تكون معروف ��ة لكي يرى مرتكبو العنف
الإع�ل�ان هذه االلتزامات جماعي� � ًا
ٍ
املحتمل ��ون �أ ّنه �ستكون هن ��اك مقاومة �أكرب وعواقب �أ�شد لأفعالهم .هذا ومن �ش�أن �إ�شراك الفتيان،
ح�س ًا من
والفتي ��ات ،وال�شباب كقادة يف الت�صميم والتنفيذ �أن يع ��زز تقديرهم لذواتهم ،ويعطيهم ّ
ال�سيطرة يف حاالت انعدام الأمن هذه (راجعوا املعيار .)16
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 .6املقابالت:
ب�شكل متك� � ّرر قد يتع ّر�ض ملزيدٍ من الأذى .وقد
يتم �إجراء املقابالت معه �أو مراقبته ٍ
الطف ��ل ال ��ذي ّ
ً
ي�صب ��ح الطفل �أي�ضا يف دائ ��رة اخلطر يقدر �أكرب �إذا ُك ِ�سرت قواع ��د ال�س ّرية .فاال�ستجابة حلاالت
املعايري الدنيا حلماية الطفل يف جمال العمل الإن�ساين

العنف �ض ّد الأطفال تت�ض ّمن اتّفاقات بني ُمز ِّودي اخلدمات حتدّد جمموع ًة من املبادئ التوجيهية،
واتّفاقات للت�شا ُرك باملعلومات تعزّز ال�س ّرية ،واملوافقة الواعية ،واحرتام رغبات الناجني وحقوقهم
وكرامتهم (راجعوا املعيار .)5

المعايير 8

 .7النوع االجتماعي:
ي�ؤث ��ر النوع االجتماعي على خطر تع ّر�ض الأطف ��ال للعنف اجل�سدي واملمار�سات امل�ؤذية .فقد يكون
�سلوكيات خطرة .ويف احلاالت التي
الفتي ��ان ُمع َّر�ض�ي�ن �أكرث خلطر العنف الطائفي �إذا تو ّرط ��وا يف
ٍ
تكون فيها الأ�سلحة متوافرة على نطاقٍ وا�سع ،قد يتع ّر�ض الفتيان اليافعون بالتحديد خلطر الوقوع
�ضحي ��ة العن ��ف امل�س ّلح واقرتافه� .أ ّم ��ا الفتيات فقد يتع ّر�ض ��ن بقدر �أكرب خلطر بع� ��ض املمار�سات
امل�ؤذي ��ة ،مثل العن ��ف واال�ستغالل اجلن�س ��ي� ،أو الزواج املبك ��ر �أو الق�س ��ري� ،أو املمار�سات الأخرى
املتع ّلقة "بال�شرف".
 .8فر�ص الربجمة:
ت�ش ّكل الربامج النا�شئة خالل حاالت الطوارئ فر�ص ًة لتقوية �أنظمة حماية الطفل على املدى الأبعد،
احل�سا�سة،
�إ�ضاف� � ًة �إىل زي ��ادة الوعي والتمهي ��د لتحديد قواعد اجتماعي ��ة جديدة حول املوا�ضي ��ع ّ
كالعن ��ف �ض� � ّد الأطفال .ويجب �أن تكون الربامج م�ستندة دائم� � ًا �إىل �أنظمة حماية الطفل القائمة،
كما يجب �أن ت�أخذ يف احل�سبان الأعراف واالجتاهات الثقافية واالجتماعية ال�سائدة.
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العنف الجنسي

المعايير 9

ظروف و�أطر خمتلف ��ة .وهي ت�شمل على
ق ��د حتدث جمموع ��ة وا�سعة من �أنواع العن ��ف اجلن�سي يف
ٍ
�سبي ��ل املثال :االغت�صاب من قبل �أح ��د �أفراد الأ�سرة �أو املجتمع املح ّلي املعروفني؛ واالغت�صاب من
قب ��ل غرباء؛ واالغت�صاب خ�ل�ال النزاع امل�س ّلح؛ وطل ��ب ممار�سة اجلن�س مقاب ��ل خدمات؛ و�إ�ساءة
املعامل ��ة اجلن�سي ��ة للأطف ��ال ذوي الإعاقات؛ وا�ستغ�ل�ال الأطف ��ال يف الدعارة؛ واالجت ��ار لغر�ض
ب�شكل خا�ص
خ�ضم الفو�ضى التي تلي حال ��ة الطوارئ ،يتع ّر�ض الأطفال ٍ
اال�ستغ�ل�ال اجلن�سي .ففي ّ
خلط ��ر العنف اجلن�س ��ي ب�سبب غياب �سي ��ادة القانون ،وانع ��دام املعلومات املتواف ��رة لهم ،وتقييد
�سلطته ��م يف ا ِّتخ ��اذ الق ��رارات ،وم�ست ��وى تبعيتهم .فالأطفال يقع ��ون فري�سة اال�ستغ�ل�ال والإكراه
ب�سهول ٍة �أكرب مقارن ًة مع البالغني.
�أ ّما تبعات العنف اجلن�سي على الفتيات والفتيان فت�أخذ طابع ًا اجتماعي ًا وج�سدي ًا وعاطفي ًا وروحي ًا
ونف�سي ًا واجتماعي ًا ،وتقت�ضي ا�ستجابة متعدّدة القطاعات .يحدث العنف اجلن�سي يف جميع حاالت
الط ��وارئ ،ولك ��ن غالب ًا م ��ا يجري �إخف ��ا�ؤه .لذا ،ف� ��إنّ الوقاية م ��ن العنف اجلن�سي �ض� � ّد الأطفال
واال�ستجاب ��ة له تُعتبرَ ان �أم ��ر ًا �ضروري ًا يف جميع حاالت الطوارئ .ويج ��ب على جميع النا�شطني يف
املج ��ال الإن�س ��اين �أن يفرت�ضوا �أنّ العنف اجلن�سي يح�صل ،و�أ ّنه يع ��د م�س�أل ُة خطرية تهدّد الأرواح،
بغ� �ّ�ض النظر عن وجود �أد ّلة ملمو�سة وموثوقة م ��ن عدمه .وعليهم يف الوقت نف�سه مواجهة امل�سائل
دائم ًا والتعامل مع الناجني املُحت َملني والفعليني باحرتام ومهنية.
المعيار
تتم حماية الفتيات والفتيان من العنف اجلن�سي ،و ُيز َّود الناجون من العنف اجلن�سي
ّ
مبعلومات مالئمة لأعمارهم� ،إىل جانب اال�ستجابة الآمنة وال�سريعة وال�شمولية.
ٍ

التدابير األساسية
اال�ستعداد

•فه ��م كي ��ف ت ��رى الأ�سر (مب ��ا يف ذل ��ك ال�شباب/الأطف ��ال) وقادة املجتم ��ع املح ّل ��ي والنظراء
احلكوميون خمتلف �أ�شكال العنف اجلن�سي ،وكيف يتعاملون معها يف العادة؛
•دعم ال�شبكات املجتمعية الإيجابية للوقاية من العنف اجلن�سي و�إعادة تفعيلها عند ال�ضرورة؛
•ن�ش ��ر الر�سائ ��ل الأ�سا�سية املتع ّلقة بالوقاي ��ة من العنف اجلن�سي ،من خ�ل�ال العمل مع الأطفال
والأ�سر واملجتمعات املح ّلية؛
•زي ��ادة وعي الرجال والن�س ��اء والفتيان والفتيات للعنف اجلن�سي ،مب ��ا ي�شمل خماطره وعواقبه
وخدمات الدعم وملاذا يعترب العنف اجلن�سي �أمر ًا غري مقبول؛
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المعايير 9

•ت�شجيع النقا�شات املدعومة مع القادة الدينيني واملجتمعيني؛
ال�صحي ��ة والنف�سية-االجتماعي ��ة ال�صديقة للطفل ،كحد
•احلر� ��ص على وجود خدمات الدعم
ّ
�أدنى ،للعناية بالأطفال الناجني ،وحيثما �أمكن ت�شكيل فريق متعدّد االخت�صا�صات من العاملني
ال�صحية ،وتدريبهم على اال�ستجابات
االجتماعيني وطواقم �إنفاذ القانون و ُم ��ز ِّودي اخلدمات
ّ
املالئمة للطفل لدى التعامل مع العنف اجلن�سي؛
•تطوي ��ر ّ
خمطط للإح ��االت الف ّعال ��ة وال�صديقة للطف ��ل ،ون�شره ��ا بطريق ٍة �سهل ��ة اال�ستخدام
بالن�سبة للفرق العاملة مع الأطفال (ي�شمل ذلك �إتاحتها للأ�شخا�ص ذوي الإعاقات)؛
•تدري ��ب املع ّلمني ،والعاملني االجتماعي�ي�ن ،والأع�ضاء البارزين يف املجتمع املح ّلي ،وغريهم من
القائم�ي�ن عل ��ى رعاية الأطفال ،على كيفي ��ة التعرف على الأطفال الذين ق ��د يكونون ُمع َّر�ضني
للعنف اجلن�سي ومت�ض ّررين منه وكيفية �إحالتهم؛
•تدريب الق ّوات امل�س ّلحة وال�شرطة على كيفية ت�ض ّرر الأطفال من العنف اجلن�سي ،وعلى مدونات
قواعد ال�سلوك (�إذا كان ذلك مالئم ًا) ،وعلى القوانني والأنظمة الوطنية والدولية.

اال�ستجابة

•ن�ش ��ر الر�سائ ��ل الأ�سا�سية املتع ّلقة بالوقاي ��ة من العنف اجلن�سي ،من خ�ل�ال العمل مع الأطفال
والأ�سر واملجتمعات املح ّلية؛
•دع ��م ال�شب ��كات املجتمعية الإيجابي ��ة للوقاية من العن ��ف اجلن�سي ولدع ��م الناجني من العنف
اجلن�سي ،و�إعادة تفعيلها عند ال�ضرورة؛
•العم ��ل مع املجتمع املح ّلي لزيادة وع ��ي الرجال والن�ساء والفتيان والفتيات للعنف اجلن�سي ،مبا
ي�شم ��ل خماطره وعواقبه وخدمات الدعم وملاذا يعترب العنف اجلن�سي �أمر ًا غري مقبول .ويجب
دائم� � ًا ا�ستخدام الر�سائل ومواد الإع�ل�ام املالئمة للعمر واجلن�س والثقاف ��ة وال�سياق (راجعوا
املعيار )16؛
•احلر� ��ص على االلت ��زام بو�سائل وخدم ��ات �إحالة مالئم ��ة للعمر واجلن� ��س والثقافة من خالل
اخلدم ��ة ،ومن خ�ل�ال الإج ��راءات والربوتوك ��والت ل�ضم ��ان تطبيق املب ��ادئ املوجه ��ة لل�س ّرية
وال�سالمة/الأمن واالحرتام وعدم التمييز؛
•توف�ي�ر رعاية �شاملة �صديقة للطفل ومتع� �دّدة القطاعات للأطفال الناج�ي�ن و�أ�سرهم (الدعم
الط ّبي ،والدعم النف�سي-االجتماعي ،و�إدارة احلاالت ،واحلماية ،وامل�ساعدة القانونية ،و�إعادة
الدمج� ،إلخ)؛
ب�شكل
•م�ساع ��دة الفتيات اليافع ��ات يف مواجهة اعتبارات ال�سالمة اخلا�صة به ��ن ،ويف الو�صول ٍ
�أف�ضل �إىل اخلدمات املجتمعية ،ويف تخفي�ض املخاطر املحتملة املرتبطة با�ستخدام اخلدمات؛
اهتمام �إ�ضايف،
•توف�ي�ر الدعم دون الت�سبب بو�صم ��ة للفتيات والفتيان الذين قد يحتاج ��ون �إىل
ٍ
كالأطف ��ال يف الرعاي ��ة الإيوائية الداخلية ،والأطفال ذوي الإعاق ��ات ،والأطفال املنف�صلني عن
ذويه ��م ،والأطفال يف الطرقات ،والأطفال املرتبط�ي�ن (�سابق ًا �أو حالي ًا) بالق ّوات �أو اجلماعات
امل�س ّلح ��ة ،والفتيات احلوامل ،والأطفال املولودي ��ن نتيجة االغت�صاب ،والأطفال الذين تع ّر�ضوا
لال�ستغالل اجلن�سي يف الدعارة واالجتار؛
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خطر �أكرب ،من خالل ف�صل الناجني عن الآخرين
•احلر�ص على �أن ال ت�ضع الربامج الأطفال يف ٍ
مث ًال وتعري�ضهم بالتايل للو�صمة� ،أو من خالل ك�سر قواعد ال�س ّرية وال�سالمة والأمن� ،إلخ؛
•املنا�ص ��رة مع اجلهات املعنية حول التداب�ي�ر الوقائية اخلا�صة بال�سالم ��ة والتخطيط للمواقع،
ب�شكل �آم ��ن �إىل الطاقة املح ّلية
م ��ن مث ��ال� :إن�شاء م�ساح ��ات �صديقة للطفل؛ و�ضم ��ان الو�صول ٍ
(كاحلط ��ب)؛ وتوف�ي�ر الإن ��ارة املالئمة؛ وجت ّن ��ب االزدحام و�إ�س ��كان الأطفال م ��ع لبالغني غري
مرتبطني بهم؛ واتّخاذ تدابري ال�سالمة �ض ّد اال�ستغالل اجلن�سي و�إ�ساءة املعاملة يف توزيع املواد
الغذائية وغري الغذائية؛ وبناء عدد مالئم من املراحي�ض ومرافق اال�ستحمام لك ّل جن�س؛
يتم حتديد مرتكبي
•املنا�ص ��رة مع ال�سلطات امل�س�ؤولة على م�ستوى الدولة واملجتم ��ع املح ّلي لكي ّ
العنف اجلن�سي وموا�صلة العمل على منع �إفالت املذنبني من العقاب؛
•يف ح ��االت العنف اجلن�س ��ي املُرت َكب من قبل الق ّوات �أو اجلماع ��ات امل�س ّلحة ،الإحالة �إىل فريق
املخت�ص بالر�صد والإبالغ يف البلد ،وترتيبات الر�صد والتحليل والإبالغ اخلا�صة بالأمم
العم ��ل
ّ
امل ّتح ��دة .فالعن ��ف اجلن�سي واحد م ��ن االنتهاكات اجل�سيم ��ة ال�ستّة التي ميك ��ن ت�سمية وف�ضح
الق� � ّوات �أو اجلماعات امل�س ّلحة ج ّراءها �أمام جمل�س الأمن التابع للأمم املتّحدة ،مما قد ي�ؤدّي
�إىل اتّخاذ تدابري موجهة �ضدهم (راجعوا املعيار .)6

القياس
ّ
مؤشر النتيجة
1 .1عدد برامج حماية الطفل التي تتناول العنف اجلن�سي.
2 .2الن�سب ��ة املئوي ��ة للحاالت املُب َّلغ عنه ��ا لأطفال تعر�ض ��وا للعنف اجلن�سي
ويتل ّق ��ون ا�ستجاب ًة مالئمة لعمره ��م وجن�سهم ( ُم�ص َّنف ��ة ح�سب العمر
واجلن�س).

ّ
مؤشر العمل

الغاية
المستهدفة

مالحظات

ُيحدَّد يف البلد �أو ال�سياق
%100

الغاية
المستهدفة

3 .3يتوفر فهم دقيق ،قبل بدء الربنامج ،لكيفية النظر �إىل العنف اجلن�سي
(�ضد الفتيان والفتيات) من قبل الأ�سر واملجتمعات املح ّلية.

نعم

4 .4الن�سب ��ة املئوية لربامج حماية الطف ��ل التي ط� � ّورت �أو ك ّيفت بروتوكو ًال
للت�ش ��ا ُرك باملعلوم ��ات يتما�شى مع املعايري الدولية (مث�ل ً�ا :نظام �إدارة
املعلومات اخلا�صة بالعنف القائم على النوع االجتماعي).

%100

5 .5الن�سب ��ة املئوي ��ة للم�شاريع واملبادرات التي تتط� � ّرق �إىل العنف اجلن�سي
ُ�شرك القطاعات الأخرى بو�ضوح.
والتي ت ِ

%100

6 .6ع ��دد العامل�ي�ن االجتماعي�ي�ن ،وطواق ��م �إنف ��اذ القان ��ون ،و ُمز ِّودي
ال�صحي ��ة ،املُد َّربني عل ��ى اال�ستجابات للعن ��ف اجلن�سي
اخلدم ��ات
ّ
املالئمة للطفل.

ُيحدَّد يف البلد

(ُ )2يحدَّد تعريف
اال�ستجابة املالئمة للعمر
واجلن�س يف ال�سياق.
( )5يجب حتديد عبارة
ُ�شرك بو�ضوح" يف البلد
"ت ِ
�أو يف ال�سياق.
( )6ميكن حتديده من
خالل مراجعات مكتبية،
�أو مقابالت مع �أ�شخا�ص
ذوي اطالع� ،أو نقا�شات
املجموعات الب�ؤرية.
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المالحظات التوجيهية
 .1الوعي:
م ��ن �ش�أن الوعي بالعنف اجلن�س ��ي وفهمه من قبل امل�س�ؤولني احلكوميني واملجتمعات املح ّلية والأ�سر
والأطف ��ال �أن ي�ش� � ّكل نقطة انطالق مه ّمة لإ�شراكه ��م يف ن�شاطات الوقاي ��ة واال�ستجابة .وميكن �أن
ت�ساع ��د م�شاركتهم يف تخفي�ض الو�صمة االجتماعية للناج�ي�ن واملخاطر املرتبطة بالإبالغ .ولكن ال
يج ��ب �أن ي�ؤ ّث ��ر � ُ
املهم �أن ن�شرح
إ�شراك املجتمعات املح ّلية يف �ضمان �س ّرية الناجني وحمايتهم .ومن ّ
�أ ّنه يجب توفري اخلدمات يف غ�ضون � 72ساعة يف بع�ض احلاالت.
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 .2بناء القدرات:
ال�صحية �إىل التد ّرب
ق ��د يحتاج العاملون االجتماعيون ،وطواقم �إنفاذ القانون ،و ُمز ِّودو اخلدمات
ّ
عل ��ى اال�ستجاب ��ات املالئمة للطفل ل ��دى التعامل مع العن ��ف اجلن�سي .وقد يحتاج ُم ��ز ِّودو الرعاية
تدريب خا�ص على كيفية تكييف الرعاية
ال�صحي ��ة يف جمال الإدارة ال�سريرية للعنف اجلن�سي �إىل
ٍ
ّ
والعالج الطبيني للأطفال (راجعوا �أي�ض ًا املعيار .)21
 .3التمييز الهيكلي:
�ضات �أك�ث�ر من �سواهن للعنف
ق ��د تكون الفتي ��ات اللواتي ُيعتبرَ ن يف "و�ض ��ع اجتماعي متدنّ " ُمع َّر ٍ
اجلن�سي .ولكنّ الفتيان �أي�ض ًا ُمع َّر�ضون للعنف اجلن�سي� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك� ،إنّ االنعزال االجتماعي
واملعتق ��دات اخلاطئة حول الإعاقة قد جتعل الأطف ��ال ذوي الإعاقات �أكرث عر�ض ًة للعنف اجلن�سي.
وغالب� � ًا ما ي�ؤدّي غياب �إدراك هذه امل�سائل� ،إىل جانب �ضع ��ف اخلدمات واملح ّرمات الثقافية� ،إىل
احل ّد من �إمكانية ح�صول بع�ض املجموعات اخلا�صة على امل�ساعدة.
 .4مدونة قواعد ال�سلوك:
ّ
تدل الرباهني على �أنّ الأفراد الذين ي�سيئون معاملة الأطفال جن�سي ًا �أو ج�سدي ًا �أو عاطفي ًا يحاولون
�أن يكون ��وا ج ��زء ًا من ّ
املنظم ��ات العاملة مع الأطفال (مب ��ا يف ذلك املدار� ��س) ،ال �س ّيما يف حاالت
الط ��وارئ حيث ال ميكن تفح�ص مرجعيات العاملني بد ّق ��ة .لذلك ،يجب احلر�ص على �أن يتم على
نط ��اقٍ وا�س ��ع يف �أو�ساط العامل�ي�ن االجتماعيني و ُمز ِّودي اخلدمات ،تعمي ��م وتطبيق مدونة لقواعد
ال�سل ��وك متن ��ع جميع �أ�شكال اال�ستغالل و�إ�ساءة املعاملة اجلن�سي ��ة .وينبغي �أن تعتمد الهيئات نهج ًا
يق ��وم عل ��ى عدم الت�سام ��ح بتات ًا يف هذا املج ��ال ،كما عليها �ضم ��ان طرقٍ للإبالغ ع ��ن االنتهاكات
والت�ص ّرف ب�ش�أنها فور ًا (راجعوا املعيار .)2
 .5عمليات التقييم:
نقا�شات حول الطرق املالئمة للوقاية من العنف اجلن�سي واال�ستجابة
يجب �أن ت�شمل عمليات التقييم
ٍ
له .ويجب �أن تدعم حتديد �أماكن وجود العنف اجلن�سي وكيفية ارتكابه ،وطريقة التعاطي معه عاد ًة
(الت ��ي ق ��د تكون �أو قد ال تكون حامية للأطفال) .وينبغي �أن نح� �دّد العوامل التي تزيد خطر تع ّر�ض
الفتي ��ات والفتي ��ان للعنف اجلن�سي .كذلك ،يج ��ب حتليل �أثر الأزمة وما ينت ��ج عنها من تغيريات يف
توزي ��ع املهام ،وعبء العمل ،والو�ص ��ول �إىل اخلدمات ،وكيف ي�ؤثر ذلك عل ��ى زيادة التع ّر�ض للعنف
اجلن�س ��ي .من بني الأمثلة على ذلك نذكر :القرب من الق� � ّوات �أو اجلماعات امل�س ّلحة ،والطرق غري
94
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الآمن ��ة جلم ��ع احلطب �أو جلب املي ��اه ،وتوزيع املواد الغذائي ��ة وغري الغذائية ،واملخ ّيم ��ات �أو املراكز
اجلماعي ��ة ّ
املكتظة ،واالنف�صال عن الأ�سرة ،ووجود �أطفال غري م�صحوبني بذويهم .وجتدر الإ�شارة
�إىل �أ ّنه يجب تدريب طواقم عمل حماية الطفل على عدم طرح �أ�سئلة متع ّلقة بالعنف اجلن�سي �إذا مل
ب�شكل مالئم.
يكونوا م�ستعدّين للتعامل مع احلاالت التي يك�شف عنها و�إحالتها ٍ
 .6فر�ص الربجمة:
ت�ش� � ّكل برامج الوقاية واال�ستجابة اخلا�صة بحماية الطفل التي يتم �إن�شا�ؤها خالل حاالت الطوارئ
فر�ص� � ًة لتقوي ��ة �أنظمة وبرجم ��ة حماية الطفل عل ��ى املدى الأبع ��د� ،إ�ضاف ًة �إىل زي ��ادة الوعي حول
احل�سا�س ��ة كالعنف �ض ّد الأطفال ،ويج ��ب �أن تكون الربامج م�ستن ��دة دائم ًا �إىل الأنظمة
املوا�ضي ��ع ّ
القائمة ،كما يجب �أن ت�أخذ يف احل�سبان الأعراف الثقافية واالجتاهات ال�سائدة.
 .7جمع املعلومات:
يج ��ب �أن يتما�ش ��ى جمع املعلومات والإب�ل�اغ عنها مع القوان�ي�ن الوطنية والأع ��راف الدولية ،وعند
الإم ��كان م ��ع نظ ��ام �إدارة حماية الطفل امل�ش�ت�رك بني الهيئ ��ات ،ونظ ��ام �إدارة املعلومات اخلا�صة
بالعنف القائم على النوع االجتماعي املعتمد يف �أطر حاالت الطوارئ (راجعوا املعيا َرين  5و.)6
 .8املقابالت:
ب�شكل متك ّرر قد يتع ّر�ض ملزيدٍ من الأذى .لذا ف�إنّ
يتم �إجراء املقابالت معه �أو مراقبته ٍ
الطفل الذي ّ
�أ ّية ا�ستجابة حلاالت العنف اجلن�سي �ض ّد الأطفال حتتاج �إىل اتّفاقات بني ُمز ِّودي اخلدمات حتدّد
جمموع ًة م ��ن املبادئ التوجيهية ،واتّفاق ��ات للت�شا ُرك باملعلومات تعزّز ال�س ّري ��ة واملوافقة الواعية،
وحترتم رغبات الناجني وحقوقهم وكرامتهم.
 .9اليافعون:
ت�ش ��كل الفتي ��ات اليافع ��ات اللواتي ت�ت�راوح �أعمارهنّ ب�ي�ن  10و� 19سنة �إح ��دى املجموعات الأكرث
م�ستويات
تع ّر�ض� � ًا للخطر ،وذلك ج� � ّراء من ّوهنّ اجل�سدي وعمره ��نّ  .وقد ت�ؤدّي هذه العوام ��ل �إىل
ٍ
�أعل ��ى من العنف اجلن�س ��ي ،كاالغت�صاب واال�ستغالل اجلن�سي والزواج املبك ��ر �أو الق�سري واحلمل
ب�شكل
غ�ي�ر املرغ ��وب فيه .لذل ��ك ،ال ب ّد من ب ��ذل اجلهود لو�ض ��ع خدم � ٍ
�ات ت�ساعدهنّ على النم ��و ٍ
�سلي ��م ،كاخلدمات املدر�سي ��ة ،والربامج الرامية �إىل زيادة مهاراته ��نّ االجتماعية ،والربامج التي
تو ّل ��د الفر�ص االقت�صادية – مع �أخذ احتياجاته ��نّ اخلا�صة يف احل�سبان (مث ًال :م�س�ؤوليات رعاية
الأطفال ،والواجبات املنزلية ،وم�ستويات �إجادة القراءة والكتابة).
 .10الأطفال واليافعون ذوو الإعاقات:
وفق� � ًا لربنامج الأمم امل ّتح ��دة امل�شرتك املعني بفريو�س نق�ص املناعة الب�شرية ،تتعر�ض ن�سبة مئوية
كب�ي�رة من الأ�شخا� ��ص ذوي الإعاقات لالعتدا َء اجلن�س ��ي �أو �إ�ساءة املعامل ��ة اجلن�سية خالل فرتة
حياته ��م ،علم ًا �أنّ الن�س ��اء والفتيات ذوات الإعاقات ،والأ�شخا�ص الذي ��ن يعانون �إعاقات الفكرية،
ب�شكل
و�أولئك املوجودين يف امل� ّؤ�س�سات
املتخ�ص�صة� ،أو املدار�س� ،أو امل�ست�شفيات ،يكونون مع ّر�ضني ٍ
ّ
خا� ��ص خلط ��ر �أكرب .لذا ،يل ��زم بذل جهود للحر�ص عل ��ى �أن تكون خدمات حماي ��ة الطفل �صديقة
للإعاق ��ة ،وميكن الو�صول �إليها من قبل الأطفال واليافعني ذوي الإعاقاتّ ،
بغ�ض النظر عن املكان
الذي يعي�شون فيه.
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ال�صحة النف�سية ،ف�إنّ هيئ ��ات امل�ساعدة خارج القطاع
ال�صحي ع ��ن
فيم ��ا تتح� �دّث هيئات القطاع
ّ
ّ
"ال�صحة النف�سية
فم�صطلح
النف�سي=االجتماعي".
الرفاه
"دعم
عن
ال�صح ��ي متيل �إىل التحدّث
ّ
ّ
والدع ��م النف�سي-االجتماعي" يجم ��ع باق ًة وا�سعة من النا�شطني وي�س ّل ��ط ال�ضوء على احلاجة �إىل
مقاربات متن ّوعة ومتكاملة يف توفري الدعم املالئم.
تغيريات يف
يف الواق ��ع� ،إنّ معظم الأطفال الذين عا�ش ��وا �أو�ضاع ًا �ضاغطة تظهر عليهم يف البداية
ٍ
فعل
العالقات االجتماعية ،وال�سلوك ،وردود الفعل اجل�سدية ،والعواطف ،والروحانية .هناك ردود ٍ
طبيعي ��ة ،كم�شكالت النوم والكوابي� ��س واالن�سحاب وامل�شكالت يف الرتكيز وال�شعور بالذنب ،وميكن
ّ
تخطيه ��ا جميعها مع مرور الوقت� .أ ّم ��ا امل�شكالت الإ�ضافية الناجمة ع ��ن ال�شائعات واالفتقار �إىل
ّ
املعلوم ��ات املوثوق ��ة والدقيقة فتميل �إىل �أن ت�ش� �كل م�صادر كربى للقلق ل ��دى املت�ض ّررين من حالة
الطوارئ ،وقد ت�س ّبب الإرباك وانعدام الأمن.
المعيار
ّ
تتم تقوية �آليات التدبر والقدرة على تخطي الظروف ال�صعبة لدى الفتيات والفتيان،
ّ
ب�شكل خطري على الدعم املالئم.
ويح�صل الأطفال املت�ض ّررون ٍ

التدابير األساسية
اال�ستعداد

•�إج ��راء مراجع ��ة م�شرتك ��ة للمعلومات املتوف ��رة يف �أقرب وق � ٍ�ت ممكن ،يتبعه ��ا حتليل م�شرتك
للو�ضع/ال�سياق ،لكي ت�سرت�شد به التدابري الالحقة؛
•احلر� ��ص على وجود تن�سيق ونظ ��ام للإحالة بني جميع القطاعات ،مبا يف ذلك مز ّودي خدمات
وال�صحة ،والدعم النف�سي-االجتماعي؛
التعليم ،واحلماية،
ّ
ّ
•حتدي ��د اخلدم ��ات القائم ��ة من حي ��ث توف ��ر الدعم املجتمع ��ي ،والدع ��م املرك ��ز ،واخلدمات
املتخ�ص�صة؛
ّ
•توف�ي�ر التدري ��ب على الإ�سعاف ��ات الأ ّولي ��ة النف�سية للم�شرتك�ي�ن يف حماية الطف ��ل ،والعمل مع
القطاع ��ات الأخ ��رى (مث ًال :املياه وال�ص ��رف ال�صحي والنظاف ��ة ،و�إدارة املخ ّيمات ،والتعليم)
للت�أ ّكد من �أنّ طواقم عملها ُمد َّربة على الإ�سعافات الأ ّولية النف�سية.

اال�ستجابة

•احلر�ص على وجود الدعم النف�سي-االجتماعي للعاملني املح ّليني الذين ت�ض ّرروا من حالة الطوارئ؛
املعايري الدنيا حلماية الطفل يف جمال العمل الإن�ساين
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•تقوي ��ة ال�شبكات املجتمعية القائمة �أ�ص ًال لتوفري الدعم النف�سي-االجتماعي للأطفال و�أ�سرهم
(عل ��ى �سبيل املثال :توفري املعلومات حول كيفية التد ّبر مع ال�ضغط النف�سي ،وتنفيذ الن�شاطات
للأطفال)؛
•دعم تنفي ��ذ ن�شاطات للأطفال يف املجتمع املح ّلي ،كالن�شاطات الرتفيهية والريا�ضية والثقافية
واملهارات احلياتية ،للم�ساعدة على �إعادتهم �إىل احلياة العادية وم�ساعدتهم على بناء قدرتهم
على ّ
تخطي الظروف ال�صعبة؛
خم�ص�صة لل�شباب واليافعني؛
•تنظيم ن�شاطات ّ
•و�ض ��ع نظام للتعرف عل ��ى الأطفال �أو القائمني عل ��ى رعايتهم الذين يحتاج ��ون �إىل اخلدمات
ال�صحي ��ة النف�سية و�إحالتهم �إليها ،واملنا�صرة لتقوية ه ��ذه اخلدمات من قبل اجلهات الفاعلة
ّ
ال�صحية؛
•توف�ي�ر الدع ��م للقائمني عل ��ى الرعاية لتح�س�ي�ن رعاية �أطفاله ��م ،وللتعامل م ��ع ال�ضائقة التي
تواجههم ،ولربطهم باخلدمات الأ�سا�سية؛
•احلر�ص على تدريب طواقم عمل حماية الطفل على املبادئ التوجيهية اخلا�صة باللجنة الدائمة
بال�صحة النف�سية والدعم النف�سي-االجتماعي ،واحلر�ص على
امل�شرتك ��ة بني الهيئات واملتع ّلقة
ّ
ّ
تق ّيد طواقم العمل بها ،والرجوع �إليها بني الهيئات ومع ال�شركاء املحليني.

القياس
ّ
مؤشر النتيجة
1 .1الن�سب ��ة املئوية للأطفال امل�ستهدفني امل�شرتكني يف برامج حماية الطفل
واملب ّل ��غ عنهم �أ ّنهم يبدون تراجع ًا يف الأعرا�ض املرتبطة باال�ضطرابات
النف�سية وال�ضائقة النف�سية-االجتماعية ،مقارن ًة مع ّ
خط الأ�سا�س.

ّ
مؤشر العمل
2 .2الن�سب ��ة املئوية للقطاعات يف اال�ستجابة الإن�سانية التي ح�صل العاملون
فيها على التدريب على الإ�سعافات الأ ّولية النف�سية.
3 .3الن�سب ��ة املئوي ��ة للعامل�ي�ن الإن�ساني�ي�ن الوطني�ي�ن امل�شمول�ي�ن يف امل�سح
والذين �أ�شاروا �إىل �أ ّنهم يعرفون �أين وكيف ميكن احل�صول على الدعم
النف�سي-االجتماعي �إذا احتاجوا �إليه.
4 .4الن�سب ��ة املئوي ��ة للمجتمع ��ات املح ّلي ��ة امل�ستهدف ��ة الت ��ي يت � ّ�م فيها دعم
الن�شاطات املجتمعية للأطفال و�إقامتها على الأق ّل م ّر ًة ك ّل ( ُيحدَّد) �أ ّيام.
5 .5الن�سبة املئوية للمجتمعات املح ّلية امل�ستهدفة التي ح�صل فيها ما ال يق ّل
عن  %50من القائمني على الرعاية على التدريب �أو امل�شورة حول كيفية
التعامل مع امل�سائل النف�سية-االجتماعية .

6 .6الن�سبة املئوية للعاملني يف جمال حماية الطفل املُد َّربني على املبادئ
التوجيهية اخلا�صة باللجنة الدائمة امل�شرتكة بني الهيئات واملتع ّلقة
بال�صحة النف�سية والدعم النف�سي-االجتماعي.
ّ
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الغاية
المستهدفة

مالحظات

3/3

الغاية
المستهدفة
%90
%90
تحُ دَّد يف البلد
%80
%50

( )1ميكن �أن يكون املقام
هو عدد الأطفال يف
املجتمعات املح ّلية ذات
ال�صلة �ضمن فرتة زمنية
معينة منذ بدء اال�ستجابة.

المالحظات التوجيهية

المعايير 10

 .1الدعم املتعدّد الطبقات:
بال�صحة النف�سية والدع ��م النف�سي-االجتماعي هو تطوير
�ص
�
�
اخلا
الدعم
�إنّ الأ�سا� ��س يف تنظيم
ّ
نظام متعدّد الطبقات من الدعم املتكامل لتلبية احتياجات خمتلف املجموعاتَ ،مبن فيها الأطفال
ٍ
ذوو الإعاق ��ات� .إن جمي ��ع طبق ��ات اله ��رم مه ّمة ،والأمث ��ل �أن تُط َّب ��ق يف الوقت نف�س ��ه .فبعد تلبية
ال�صحي ��ة الأ�سا�سية ،ومكافحة
احتياج ��ات النجاة الأ�سا�سية (الطعام ،وامل� ��أوى ،واملياه ،والرعاية
ّ
الأمرا� ��ض ال�سارية) ،وبعد عودة ال�سالمة والأمن� ،سوف يع ��اود معظم الأطفال واليافعني حياتَهم
�كل ع ��ادي ،م ��ن دون دعم مهني (امل�ست ��وى � .)1أ ّما الأطف ��ال الذين فقدوا الدع ��م من الأ�سرة
ب�ش � ٍ
ّ
ّ
دعم خا�ص ال�ستع ��ادة العوامل التي ت�شكل حماية لهم والتي
واملجتم ��ع املحلي ف�سوف يحتاجون �إىل ٍ
ّ
الدعم املطلوب للعدد الأ�صغر من
تو ّفرها �أنظمة الدعم هذه (امل�ستوى ّ .)2ثم متثل الطبقة الثالثة
َ
الأطفال (مث ًال :الناجون من العنف القائم على النوع االجتماعي �أو التجنيد) الذين يحتاجون �أي�ض ًا
�إىل دعم �أكرث تركيز ًا� ،سواء كان فردي ًا �أم �أ�سري ًا �أم جماعي ًا ،من العاملني الذين ح�صلوا على بع�ض
املتخ�ص�ص ��ة (العاملون االجتماعيون امل�ساعدون) .وت�شمل هذه الطبقة �أي�ض ًا
التدريب يف الرعاية
ّ
ال�صحي ��ة النف�سية الأ�سا�سية من قبل العاملني االجتماعيني
الإ�سعاف ��ات الأ ّولية النف�سية ،والرعاية
ّ
امل�ساعدين ،واملجموعات النف�سية-االجتماعية ّ
املنظمة مع الأطفال �أو الأهل (امل�ستوى  .)3و�أخري ًا،
مت ّثل الطبقة العليا الدعم الإ�ضايف املطلوب للن�سبة املئوية ال�صغرية من املجموعة ال�س ّكانية التي ال
ت�ستطي ��ع حت ّمل معاناتها ،على الرغم من الدعم املذك ��ور �سابق ًا ،والتي قد تعاين �صعوبات ج ّمة يف
�س�ي�ر العم ��ل اليومي الأ�سا�سي (امل�ستوى  .)4فه�ؤالء الأطفال ق ��د يعانون من ا�ضطرابات �سابقة يف
ال�صحة النف�سية غري مرتبطة بالكارثة ،ولك ّنها تفاقمت ب�سببها.
ّ

ّ
التدخل
هرم
أمثلة
�صحية نف�سية من قبل
رعاية ّ
ال�صحة النف�سية
اخت�صا�صيي
ّ
(مم ّر�ضات نف�سيات ،واخت�صا�صيون
نف�سيون ،و�أط ّباء نف�سيون ،الخ).

خدمات
متخ�ص�صة
ّ

�صحية نف�سية �أ�سا�سية من قبل
رعاية ّ
ال�صحية الأ ّولية.
�أط ّباء الرعاية
ّ
دعم عاطفي وعملي من قبل العاملني
املجتمعيي

دعم مر ّكز
متخ�ص�ص
غري
ّ

تفعيل ال�شبكات االجتماعية.
دعم تقليدي جمتمعي,
م�ساحات داعمة مالئمة للعمر.
منا�صرة تقدمي اخلدمات الأ�سا�سية،
على �أن تكون �آمنة ،ومالئمة اجتماعي ًا،
وحامية للكرامة.

تعزيز الدعم
املجتمعي والأ�سري
اعتبارات اجتماعية
ب�ش�أن اخلدمات الأ�سا�سية والأمن
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 .2م�شاركة ومتكني الطفل والأ�سرة واملجتمع املح ّلي:
يعتمد النهج الف ّعال وامل�ستدام لتعزيز الرفاه النف�سي-االجتماعي والتعايف على تقوية قدرة الأ�سرة
واملجتمع ��ات املح ّلية على دعم بع�ضه ��ا بع�ض ًا .فيجب �أن يكون الفتي ��ات والفتيان والن�ساء والرجال
�ش ��ركاء نا�شطني يف القرارات التي ت�ؤ ّثر على حياتهم – من خالل امل�شاركة مث ًال يف جهود الإغاثة،
ت�شجع الأطفال الأكرب �س ًّنا على العمل مع الأطفال الأ�صغر �س ًّنا ،وجلان الأهل.
واملبادرات التي ّ

المعايير 10

 .3الإ�سعافات الأ ّولية النف�سية:
الإ�سعاف ��ات الأ ّولي ��ة النف�سي ��ة هي و�ص ��ف ال�ستجابة �إن�سانية داعم ��ة لإن�سانٍ �آخر يع ��اين وقد يكون
بحاجة �إىل الدعم .والإ�سعافات الأ ّولية النف�سية ت�ش ّكل تقني ًة ميكن تع ّلمها من قبل �أع�ضاء املجتمع
املح ّل ��ي والعامل�ي�ن يف املجال الإن�ساين ،وهي بديل عن ن�شاط "التفريغ النف�سي" الذي تبينّ �أ ّنه غري
ف ّع ��ال .على العك�س م ��ن ذلك ،ت�شمل الإ�سعافات الأ ّولية النف�سية عوام ��ل تبدو مفيدة لتعايف النا�س
على املدى البعيد ،ومن بينها:
•ال�شعور بالأمان ،والرتابط مع الآخرين ،والهدوء ،والأمل.
•�إمكانية الو�صول �إىل الدعم االجتماعي ،واجل�سدي ،والعاطفي.
•ال�شعور بالقدرة على م�ساعدة الذات ك�أفراد وكمجتمعات حم ّلية.
خم�ص�صة للأطفال والبالغني الذين يعانون �ضائقة نف�سية والذين
�إذ ًا ،الإ�سعافات الأ ّولية النف�سية ّ
تع ّر�ضوا م� ّؤخر ًا لأزمة خطرية .ولكن لي�س ك ّل َمن يعي�ش �أزم ًة يحتاج �إىل الإ�سعافات الأ ّولية النف�سية
�أو يريده ��ا .ف�ل�ا يجب �أن نفر�ض على النا�س م�ساعد ًة ال يريدونها ،بل ينبغي جعل امل�ساعدة متاحة
ب�سهولة للذين قد يريدون الدعم.
 .4الطفولة املبكرة:
ً
الطفولة املبكرة ّ
تغطي الفرتة املمتدّة من قبل الوالدة (الدعم للن�ساء احلوامل) و�صوال �إىل املدر�سة
ب�شكل
االبتدائي ��ة .بالن�سب ��ة للأطفال الذين ال يح�صل ��ون على التغذية املنا�سب ��ة ،والذين مير�ضون ٍ
متك� � ّرر ،وغريه ��م من جمموع ��ات الأطف ��ال املع ّر�ضني للخط ��ر ،يجب تقدمي ّ
تدخ�ل�ات يف الرتبية
الوالدي ��ة الت ��ي تعزّز التفاعل ب�ي�ن الأ ّم والر�ضيع ،مب ��ا يف ذلك التحفي ��ز النف�سي-االجتماعي ،من
�أجل حت�سني مناء الطفل .وميكن تقدمي هذه الربامج �ضمن الربامج املجتمعية املوجودة� ،أو �ضمن
ب�صحة الأ ّم والطفل� ،أو يف مراكز تنمي ��ة الطفولة املبكرة .ويجب بذل اجلهود
الربام ��ج الت ��ي تُعنى ّ
للحر� ��ص عل ��ى �أن تكون جمي ��ع برامج الطفول ��ة املبكرة مالئم ��ة الحتياجات ذوي الإعاق ��ة ،وتل ّبي
احتياجات الأهل املحدّدة.
ال�صحة النف�سية:
 .5الفجوة يف عالج
ّ
قليل ��ة هي البلدان النامية التي لديها برام ��ج تدريبية للمعاجلني والأط ّباء النف�سيني .وعندما تكون
ه ��ذه اخلدم ��ات غري متواف ��رة ،يتعينّ عل ��ى الهيئات البح ��ث يف �إدراج توجيهات به ��ذا اخل�صو�ص
ال�صحية الأ ّولي ��ة .ويف هذا الإطار ،تنفذ ّ
ال�صح ��ة العاملية برناجم ًا
منظمة
�ضم ��ن مراك ��ز الرعاية
ّ
ّ
ال�صح ��ة النف�سية يرمي �إىل زيادة �إتاحة رعاي ��ة اال�ضطرابات النف�سية والع�صبية
ل�س ��د الفجوة يف
ّ
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املتخ�ص�صة� .أما الأطف ��ال الذين ّمت
ال�صحية غ�ي�ر
واملتع ّلق ��ة بتعاط ��ي العقاق�ي�ر يف �أطر الرعاي ��ة
ّ
ّ
ا�ضطراب نف�سي ،فيج ��ب �أن يحظوا بحماية ج ّيدة و�أن
متخ�ص�صة ب�سبب
�إدخاله ��م �إىل م� ّؤ�س�سات
ٍ
ّ
يتل ّقوا الرعاية املالئمة.
 .6املجتمعات املح ّلية:
قد ت�شمل الن�شاطات املالئمة حم ّلي ًا من �أجل �إعادة الروتني �إىل حياة الأطفال :ال�شبكات �أو املراكز
الثقافي ��ة والفنية ،وال�شب ��كات والنوادي ال�شبابية والن�سائية ،وال�شب ��كات الدينية والقادة الدينيني،
ومراك ��ز احل�ضان ��ة ،وامل�ساح ��ات ال�صديقة ل ��ذوي الإعاق ��ة وال�صديق ��ة للطفل ،ون ��وادي ال�شباب
والأطفال ،والتعليم النظامي �أو غري النظامي ،وجمموعات دعم الآباء والأمهات.
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 .7تقدمي الدعم للقائمني على الرعاية:
من ال�ضروري للغاية تقدمي امل�ساعدة للآباء والأمهات �أو الأجداد واجلدات �أو غريهم من القائمني
عل ��ى رعاية الأطفال ملواجه ��ة ال�ضائقة التي يعانون هم منها و�إع ��ادة ت�أ�سي�س قدرتهم على العناية
الوالدي ��ة اجل ّي ��دة ،ما ي�ساهم يف �شفائهم النف�سي و�شفاء �أطفاله ��م .ومن بني اخلطوات املفيدة يف
ال�شفاء ،نذكر :توفري املعلومات املالئمة ثقافي ًا والتي ميكن الو�صول �إليها حول طرق التد ّبر الب ّناءة،
والوعي باملمار�سات امل�ؤذية ،وم�ساعدة النا�س على �إقامة مرا�سم احلزن التقليدية.
 .8ر�صد الرفاه:
م ��ن امله � ّ�م ج ��د ًا �أن ال يتم حتديد �أه ��داف الربامج النف�سي ��ة  -االجتماعية � -س ��واء املخرجات �أو
النتائ ��ج �أو الآث ��ار  -بوا�سطة فريق عمل امل�شروع مبفرده ،بل يج ��ب �أن ي�شارك يف ذلك امل�ستفيدون
ب�شكل نا�ش ��ط .وتتم ّثل �أف�ضل طريقة لقيا�س م� ّؤ�شرات الرفاه
واجله ��ات املعنية الأخرى ذات ال�صلة ٍ
النف�سي-االجتماع ��ي يف اجلم ��ع بني الطرق الت ��ي تقي�س البيانات الك ّمية (من خ�ل�ال اال�ستبيانات
املتوفرة) والطرق التي تقي�س البيانات النوعية (من خالل نقا�شات املجموعات الب�ؤرية ،واملقابالت
مع الأ�شخا�ص ذوي االطالع ،وامل�شاهدات التي تتم يف املجتمع املح ّلي).
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المعيار :11
بالقوات أو الجماعات
األطفال المرتبطون
ّ
المس ّلحة

المعايير 11

عل ��ى الرغم م ��ن االهتمام الدويل املتزاي ��د بق�ضية جتني ��د الأطفال وا�ستخدامه ��م يف النزاعات،
والإدان ��ة الوا�سع ��ة لهذه املمار�سة ،م ��ا زال الأطفال يرتبطون بالق� � ّوات �أو اجلماعات امل�س ّلحة حول
بعدد من الطرق ،من �ضمنه ��ا كمحاربني؛ �أو يف �أدوار
الع ��امل� .إذ يت ��م ا�ستخدام الفتي ��ان والفتيات ٍ
الدع ��م النا�ش ��ط كاجلوا�سي� ��س� ،أو احل ّمالني� ،أو املخربي ��ن؛ �أو لأغرا�ض جن�سي ��ة .كذلك ،يتع ّر�ض
لعنف هائل ،فيرُ غم ��ون غالب ًا على �أن ي�شهدوا
الأطف ��ال املرتبطون بالق� � ّوات �أو اجلماعات امل�س ّلحة ٍ
العن ��ف ويرتكب ��وه ،يف حني �أ ّنه ��م يتع ّر�ضون �أنف�سهم نتيج ��ة ذلك لإ�ساءة املعامل ��ة� ،أو الإرغام على
ا�ستخ ��دام املخ� �دّرات� ،أو اال�ستغالل� ،أو اجل ��رح� ،أو حتّى القتل .وو�ضعه ��م يحرمهم من حقوقهم،
وغالب� � ًا م ��ا يرتافق ذل ��ك مع عواق ��ب ج�سدية وعاطفي ��ة خطرية على امل ��دى البعيد ،مب ��ا يف ذلك
الإعاقات ،نتيجة جتاربهم.
المعيار
تتم حماية الفتيات والفتيان من التجنيد واال�ستخدام يف الأعمال العدائية من قبل الق ّوات
ّ
ّ
�أو اجلماعات امل�سلحة ،ويتم حتريرهم وتزويدهم بخدمات الدمج الف ّعالة.

التدابير األساسية
اال�ستعداد

•القي ��ام ،يف �أق ��رب وقت ممك ��ن ،مبراجعة م�شرتك ��ة للمعلومات املتوفرة حول وج ��ود �أطفال يف
الق� � ّوات �أو اجلماع ��ات امل�س ّلح ��ة ،وح ��وادث جتنيد الأطف ��ال ،يتبعها حتليل م�ش�ت�رك للو�ضع �أو
ال�سياق .يجب �أن ي�شمل ذلك معلومات حول الأن�شطة املجتمعية املمكنة لنزع ال�سالح والت�سريح
و�إعادة الدمج؛
•العمل مع القادة ،واملجتمعات املح ّلية ،والأ�سرّ ،
واملنظمات ال�شبابية ،للوقاية من التجنيد وتغيري
ّ
ت�شجع م�شاركة الأطفال يف الق ّوات �أو اجلماعات امل�سلحة؛
الأعراف التي ّ
•احلر� ��ص على و�ضع عملي ��ات وا�سرتاتيجيات �أو�سع لنزع ال�س�ل�اح والت�سريح و�إعادة الدمج على
امل�ستوى الوطني ،و�أخذ احتياجات الأطفال وحقوقهم بعني االعتبار .ويجب �أن تُقاد هذه العملية
من قبل ال�سلطات احلكومية حيثما �أمكن ،كما يجب �أن ت�ستند �إىل خربة وكاالت الأمم املتّحدة
ّ
واملنظم ��ات غري احلكومية واملجتمع املدين املح ّلي واملجتمعات املح ّلية ومهاراتها .كذلك ،يجب
�إدراجه ��ا �ضمن الربام ��ج الرامية �إىل �إعادة دم ��ج الأطفال الآخرين املع ّر�ض�ي�ن للخطر (بغية
جت ّن ��ب الو�ص ��م والتوتّرات املحتمل ��ة بني الأطف ��ال املرتبطني �سابق� � ًا ،والذين ق ��د تنظر �إليهم
جمتمعاته ��م املح ّلي ��ة على �أنهم مرتكبو جرائ ��م ،والأطفال امل�ست�ضعف�ي�ن واملت�ض ّررين الآخرين
على م�ستوى املجتمع املح ّلي)؛
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•احلر� ��ص عل ��ى تدريب فرق عم ��ل حماية الطفل عل ��ى حتديد الأطف ��ال املرتبطني بالق� � ّوات �أو
اجلماعات امل�س ّلحة ،وعلى عملية نزع ال�سالح والت�سريح و�إعادة الدمج؛
•حتدي ��د ومنا�ص ��رة ودع ��م القوان�ي�ن وال�سيا�سات وخط ��ط العم ��ل الوطنية من قب ��ل النا�شطني
احلكومي�ي�ن وغري احلكوميني للق�ضاء على �أعمال جتنيد الأطفال وا�ستخدامهم والوقاية منها،
حيثما يكون ممكن ًا ،من دون و�ضع الأطفال �أو العاملني يف املجال الإن�ساين يف دائرة اخلطر؛
•تقوية �أنظمة الإنذار املبكر املجتمعي ��ة لر�صد حوادث جتنيد الأطفال وا�ستخدامهم/اختفائهم
و�أن�شط ��ة الق� � ّوات �أو اجلماع ��ات امل�س ّلحة والإب�ل�اغ عنها .ويج ��ب الت�أ ّكد من �أنّ ه ��ذه الأنظمة
مرتبطة ب�أنظمة حماية الطفل �أو �أنظمة ر�صد احلماية املح ّلية والوطنية؛
املخت�ص بالر�صد والإبالغ يف البلد يف حال
•�ضم ��ان التن�سيق املتوا�صل والف ّعال بني فري ��ق العمل
ّ
وج ��وده (وفق ًا لقرار جمل� ��س الأمن )1612؛ والآليات الأخرى لر�ص ��د انتهاكات حقوق الإن�سان
والإبالغ عنها؛ واال�ستجابات واخلدمات املقدمة لل�ضحايا (راجعوا املعيار .)1

المعايير 11

اال�ستجابة

•تعزي ��ز التن�سي ��ق والتع ��اون ب�ي�ن جمي ��ع النا�شط�ي�ن العامل�ي�ن على الوقاي ��ة من جتني ��د الطفل
وا�ستخدام ��ه ،وعل ��ى حترير الأطفال من الق ّوات �أو اجلماع ��ات امل�س ّلحة ،وعلى توفري امل�ساعدة
لإع ��ادة دجمهم ،بهدف �ضمان التكامل بني جميع الربام ��ج .ث ّمة عن�صر �أ�سا�سي يف ذلك ،وهو
موحدة لإدارة احلاالت؛
تطوير �أدوات ّ
ّ
ّ
•العم ��ل مع القادة املحلي�ي�ن ،واملجموعات املجتمعي ��ة ،واملدار�س ،واملنظم ��ات ال�شبابية ،التّخاذ
التدابري من �أجل الوقاية من التجنيد �أو امل�شاركة الطوعية يف الق ّوات �أو اجلماعات امل�س ّلحة؛
•تنفي ��ذ حمالت �إعالمي ��ة عامة ميكن الو�صول �إليه ��ا ،حيثما يكون مالئم ًا ،ح ��ول املخاطر التي
يتع ّر� ��ض له ��ا الأطفال املرتبط ��ون بالق� � ّوات �أو اجلماع ��ات امل�س ّلحة ،وخماط ��ر االنف�صال عن
الأ�سرة؛
•حتديد ودعم الأطفال املع ّر�ضني للتجنيد (من خالل توفري بدائل واقعية لالن�ضمام �إىل الق ّوات
�أو اجلماعات امل�س ّلحة)؛
•�ضم ��ان و�ص ��ول جميع الأطف ��ال �إىل التعلي ��م املدر�سي الآم ��ن� ،إ�ضافة �إىل فر� ��ص ك�سب العي�ش
القابلة لال�ستمرار على املدى البعيد؛
•تطوي ��ر عملي ٍة تقوم من خاللها طواقم عمل حماية الطف ��ل املُد َّربة بتحديد الأطفال املرتبطني
بالق ّوات �أو اجلماعات امل�س ّلحة والتح ّقق منهم؛
•�إطالق نقا�شات مع ال�سلط ��ات الع�سكرية و�/أو ال�سيا�سية املالئمة ،وقادة اجلماعات امل�س ّلحة �أو
ق ��ادة امليلي�شي ��ات ،على امل�ستوى املح ّلي والوطني والإقليمي عن ��د ال�ضرورة ،للمنا�صرة من �أجل
حترير الأطفال من �صفوفها؛
•�أخذ جميع الفتيان �أو الفتيات الذين ّمت التح ّقق من �أ ّنهم مرتبطون ب�إحدى الق ّوات �أو اجلماعات
وقت ممكن� ،إىل موقع مدين �آمن؛
امل�س ّلحة (�إ�ضاف ًة �إىل � ّأي من �أطفالهم) ،ب�أ�سرع ٍ
وقت ممك ��ن ،واال�ستناد �إىل اخلدمات القائمة
•�إط�ل�اق عملية بحث عن �أ�سر الأطفال يف �أقرب ٍ
حيثم ��ا �أمكن ذلك ،وتزويد الأطفال بالرعاية امل�ؤ ّقتة ،واخلدم ��ات الط ّبية ،والرعاية النف�سية-
االجتماعية ،وامل�شورة� ،إلخ؛
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•احلر�ص على اعتماد نهج جمتمعي خالل مرحلة �إعادة الدمج؛
•الت�أ ّك ��د م ��ن �أنّ الأطفال الذين ُج ِرح ��وا �أو ُ�أ�صيبوا ب�إعاق ��ة يح�صلون على امل�ساع ��دة والرعاية
واملتابعة الط ّبية املالئمة.

القياس
ّ
مؤشر النتيجة

الغاية
المستهدفة

1 .1التغيري احلا�صل مقارن ًة مع قيمة ّ
خط الأ�سا�س للعدد التقديري للفتيات
والفتيان املرتبطني حالي ًا بالق ّوات �أو اجلماعات امل�س ّلحة.

انخفا�ض

2 .2الن�سبة املئوي ��ة للفتيات والفتيان املنف�صلني ع ��ن القّوات �أو اجلماعات
امل�س ّلح ��ة والذين ّمت ��ت �إعادة دجمه ��م يف �أ�سرهم وجمتمعه ��م املح ّلي
ب�شكلٍ ف ّعال� ،أو ّمت دجمهم بطريقة بديلة.
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مالحظات

4 .4وجود جمموعة م ��ن �إجراءات الرعاية امل�ؤ ّقتة املتواف ��ق عليها واملُط َّبقة
من قبل جميع اجلهات الفاعلة املعنية.

نعم

5 .5الن�سب ��ة املئوي ��ة للعامل�ي�ن يف املج ��ال الإن�س ��اين الذين �شمله ��م امل�سح
فهم وا�ضح لكيفية حتديد ح ��االت جتنيد الأطفال
والذين برهن ��وا عن ٍ
وا�ستخدامهم والإبالغ عنها.
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( )2يجب حتديد "�إعادة
الدمج الف ّعال" يف البلد.
الغاية
ّ
مؤشر العمل
المستهدفة ( )3ت�شري عبارة "املتوافق
عليها" �إىل اال�سرتاتيجيات
3 .3الن�سبة املئوي ��ة للمجتمعات املح ّلية امل�ستهدفة حي ��ث ي�ستطيع ـ %80من
التي تُعتبرَ ف ّعالة على
الذي ��ن �شمله ��م امل�سح فيه ��ا �أن ي�صفوا اال�سرتاتيجي ��ات املتوافق عليها تحُ دَّد يف البلد �أو ال�سياق
نطاقٍ وا�سع ،والتي ميكن
للوقاية من جتنيد الأطفال والإبالغ عنه.
حتديدها يف ك ّل �سياق.

المالحظات التوجيهية
 .1املنا�صرة:
يتم فيها بعد حظر �أو جترمي جتني ��د الأطفال وا�ستخدامهم ،يتعينّ على هيئات
يف البل ��دان التي مل ّ
ً
املن�سق الإن�ساين يف البلد،
حماية الطفل ،وكذلك امل�س�ؤولني الرفيعي ال�ش�أن يف الأمم املتّحدة (مثالّ :
�كل فاعل على تعديل
املن�س ��ق الإن�س ��اين� ،أو املم ّثل اخلا�ص للأم�ي�ن العام) ،ت�شجيع احلكومة ب�ش � ٍ
�أو ّ
ت�شريعاته ��ا لهذا الغر�ض .ويجب دع ��م ال�سلطات الوطنية واملح ّلية (والق ّوات �أو اجلماعات امل�س ّلحة
حيثم ��ا يكون ذلك مالئم ًا) للت�أ ّكد م ��ن �أنّ الواجبات القانونية الناجتة عن ذلك �سوف تُط َّبق وتُنفَّذ
عل ��ى امل�ستو َيني الوطني واملح ّلي .من �ش� ��أن خطط العمل التي تعدها فرق عمل �آلية الر�صد والإبالغ
يف البل ��د �أن تدعم هذه الواجبات القانونية ،وينبغ ��ي �أن ت�شمل التدريب ورفع الوعي لدى ال�سلطات
احلكومية ،وفرق العمل الع�سكرية ،و�أع�ضاء الق ّوات �أو اجلماعة امل�س ّلحة ،واجلهات املعنية كافة .قد
ت�شم ��ل التدابري ذات ال�صلة �أي�ض ًا الدعم يف تقوية الأط ��ر القانونية والق�ضائية والرعائية للحكومة
على امل�ستوى الوطني واملح ّلي.
املعايري الدنيا حلماية الطفل يف جمال العمل الإن�ساين
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 .2توعية املجتمع املح ّلي والأ�سر:
ّ
يج ��ب احلر� ��ص على توعي ��ة الأطفال ح ��ول اخلدم ��ات والدع ��م املتواف َرين له ��م .وللت�أك ��د من �أنّ
املجتمع ��ات املح ّلية والأ�سر تدرك امل�سائ ��ل وامل�شكالت ذات ال�صلة ،ينبغي بذل جهود مك ّثفة لزيادة
الوع ��ي ،كما يجب توفري املعلومات بانتظام ب�صيغ ٍة ي�سهل على الأطفال والأ�سر واملجتمعات املح ّلية
فهمها والو�صول �إليها .ويجب على الر�سائل �أن:
•ت�س ّلط ال�ضوء على العوامل التي تزيد من خماطر جتنيد الأطفال� ،سوا ًء التجنيد الق�سري �أو ما
ُي�س ّمى بالتجنيد "الطوعي".
•ت�س ّل ��ط ال�ضوء على املخاط ��ر التي يواجهها الأطف ��ال والفتيان والفتيات يف �صف ��وف الق ّوات �أو
اجلماعات امل�س ّلحة.
•تبلغ املجتمعات املح ّلية عن القوانني الوطنية والدولية التي ّ
تنظم �سنّ التجنيد.
•تكون مدرجة يف �أن�شطة التعليم وبرامج التدريب املهني.
ب�شكل خا�ص خلطر التجنيد.
•ت�صل �إىل الفتيان اليافعني الذين يتع ّر�ضون ٍ
•ت�س ّل ��ط ال�ضوء على خط ��ر �إ�ساءة املعاملة اجلن�سي ��ة الإ�ضايف الذي تواجه ��ه الفتيات املُج َّندات
وامل�ستخدمات (طوع ًا �أو ق�سر ًا) ،والو�صمة وال�صدمة الناجتتَني عن �إ�ساءة املعاملة هذه.
•ت�س ّل ��ط ال�ضوء على �أ ّنه من املرجح �أن يعاين الفتيان والفتيات من الرف�ض �إذا كانت ن�شاطاتهم
قد و�ضعت املجتمع املح ّلي يف خطر.
�إن النه ��ج املجتمع ��ي لإعادة الدمج يخ ّف� ��ض الو�صمة والتوتّرات ،ويعزّز يف الوق ��ت نف�سه املزيد من
أهم يتم ّث ��ل يف تعبئة املجتمع املح ّل ��ي ،وتقوية اخلدمات
امل�س ��اواة يف توف�ي�ر امل�ساع ��دة .والعن�صر ال ّ
القائمة ،والأطر الداعمة.
 .3وقاية الأ�سر من االنف�صال والتجنيد:
ق ��د ت�شمل ا�سرتاتيجيات الوقاية تقوي ��ة �آليات حماية الطفل املجتمعي ��ة القائمة ،وجمموعات دعم
الأه ��ل ،ونوادي الأطفال �أو الريا�ض ��ة املالئمة للعمر؛ واال�ستثمار يف الربام ��ج التعليمية واملعي�شية؛
وحتدي ��د مناطق اخلط ��ر؛ وت�أ�سي� ��س �أنظمة الإن ��ذار املبكر املجتمعي ��ة �أو تقوية الأنظم ��ة القائمة.
ويج ��ب �أن يك ��ون الأع�ضاء البارزون واملجموع ��ات الرئي�سية يف املجتمع املح ّل ��ي على علم بالأطفال
ب�شكل خا�ص خلطر االنف�صال عن �أ�سرهم والتجنيد �أو �إعادة التجنيد (�سوا ًء الق�سري �أو
املع ّر�ضني ٍ
الطوع ��ي) ،كما عليهم احلر�ص على ا�ستفادة ه�ؤالء الأطفال من الن�شاطات التي من �ش�أنها تعزيز
حمايته ��م ومنائهم .وينبغي ،عند الإمكان ،ت�صميم برامج الدع ��م االجتماعي وامل�ساعدة للحفاظ
على وحدة الأ�سرة (راجعوا املعيا َرين  16و.)17
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 .4التحرير:
ينبغ ��ي حتري ��ر جميع الأطفال الذي ��ن ّمت جتنيدهم �أو ا�ستخدامهم خالف ًا للقان ��ون من قبل الق ّوات
وقت ممكن ،حتّى �أثناء الن ��زاع امل�س ّلح .وال يعتمد حترير
�أو اجلماع ��ات امل�س ّلح ��ة ،وذلك يف �أق ��رب ٍ
الأطف ��ال على الوقف امل�ؤ ّقت �أو الدائم للأعمال العدائي ��ة� ،أو على الإعالن الر�سمي لل�سلم� ،أو على
حي ��ازة الأطف ��ال على �أ�سلحة يج ��ب �أن ي�س ّلموها .يج ��ب النظر يف �أهمية العوام ��ل التي قد تخ ّف�ض
املعايري الدنيا حلماية الطفل يف جمال العمل الإن�ساين

احتم ��ال رغب ��ة الفتي ��ات والفتي ��ان يف مغ ��ادرة الق� � ّوات �أو اجلماع ��ات امل�س ّلحة (مث�ل ً�ا :العالقات
ال�شخ�صي ��ة ،وح� � ّ�س االنتماء ،والأيديولوجي ��ة ،واملدخول ،ف�ض ًال عن الفخ ��ر مب�ساعدة جمتمعاتهم
املح ّلي ��ة من خالل الدفاع عنها) .ويجب �إط�ل�اق نقا�شات مع قادة الق ّوات واجلماعات امل�س ّلحة من
قب ��ل الر�ؤ�س ��اء امل�شاركني لفريق العم ��ل املعني ب�آلية الر�ص ��د والإبالغ على م�ست ��وى البلد (يف حال
وج ��وده)� ،أو من قب ��ل الأمم املتّحدة� ،أو من قبل ّ
املنظمة الأكرث مالءم� � ًة يف ظ ّل الظروف القائمة.
ّ
ويتع�ّي�نّ عل ��ى هذه املجموع ��ات �أن تراعي منظور الق� � ّوات �أو اجلماعات امل�سلح ��ة و�أن ت�ستخدم لغة
مالئم ��ة ت�ستطي ��ع فهمها ،بد ًال من ا�ستخدام اللغ ��ة التقليدية حلماية الطفل وحق ��وق الإن�سان التي
ق ��د توق ��ف نقا�شات التحرير بد ًال م ��ن م�ساعدتها على التق� �دّم� .إىل ذلك ،يج ��ب �أن تكون اجلهود
بتحليل �شامل للق ّوة امل�س ّلحة �أو اجلماعة امل�س ّلحة ذات ال�صلة ،و�أ�سباب ارتباط
متبوع ��ة �أو مرتبطة
ٍ
�أو احتماالت ارتباط الأطفال بها ،وطريقة جتنيد ه�ؤالء الأطفال.
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 .5التحديد والتحقّق:
من �ش�أن الفح�ص الدائم ،والتحديد ،والتح ّقق من العمر �أن ي�ضمن حتديد الفتيات والفتيان الذين
تق� � ّل �أعمارهم عن � 18سن ��ة والذين ّمت جتنيدهم .هذا ي�شمل �أي�ض� � ًا الأطفال امل�ستخدمني كجنود،
أغرا�ض جن�سية� .إذا كان الفح�ص
وط ّباخ�ي�ن ،وح ّمالني ،ومبعوثني ،وجوا�سي�س ،و�أولئك املج ّندين ل ٍ
ج ��زء ًا من عملي ٍة ر�سمي ��ة �أو�سع لنزع ال�سالح والت�سريح و�إعادة الدمج للبالغني ،فيجب و�ضع �أحكام
خا�ص ��ة لتحديد الأطفال ،ال �س ّيما الفتيات ،الذين قد يك ��ون وجودهم خمفي ًا� ،إذ غالب ًا ما ُيعتبرَ ون
تابع�ي�ن للجنودّ .ثم ينبغي �إجراء مقابالت مع الأطفال با�ستخدام تقنيات �صديقة للطفل ،وتوثيقها
بفهم
مبا�ش ��رة بع ��د ف�صلهم عن الق ّوات �أو اجلماع ��ات امل�س ّلحة .فمن �ش�أن هذا التوثي ��ق �أن ي�سمح ٍ
�أف�ضل لو�ضع الطفل؛ و�أن ي�ساعد على ت�سليمه �إىل جهة فاعلة �أو هيئة تعمل يف جمال حماية الطفل؛
و�أن ي�ضمن تزويده بامل�ساعدة املالئمة لإعادة الدمج.
 .6الرعاية امل�ؤ ّقتة:
ً
ّ
ّ
ق ��د يتم ّكن بع�ض الأطفال م ��ن العودة فورا �إىل �أ�سرهم وجمتمعاته ��م املحلية .غري �أنه يجب توفري
يتم البحث ع ��ن �أ�سرهم� ،أو مل�ساعدتهم عل ��ى االنتقال �إىل
الرعاي ��ة امل�ؤ ّقت ��ة فور ًا للأطفال الذي ��ن ّ
احلياة املدنية .ويجب �أن ُيتاح جلميع الأطفال� ،سوا ًء يف الرعاية امل�ؤ ّقتة �أو الذين عادوا �إىل املجتمع
ال�صحية املالئمة والدع ��م النف�سي-االجتماع ��ي املالئم ثقافي ًا.
املح ّل ��ي ،الو�ص ��ول �إىل اخلدم ��ات
ّ
وح�س ��ب االقت�ضاء ،ميكن تزويدهم برزمة لإعادة الدم ��ج تل ّبي املعايري املتوافق عليها بني الهيئات.
وال يو�صى بتقدمي م�ساعدات نقدية يف هذا الإطار.
كذلك ،ث ّمة بع�ض الأطفال الذين قد ال يكونون قادرين على العودة �إىل جمتمعاتهم املح ّلية الأ�صلية
�أو م�ستع ّدي ��ن لذلك .يف ه ��ذه احلالة ،قد تكون الو�ساطة واملنا�صرة مالئمتَني لت�سهيل عودتهم .ويف
�ات من مثال التدريب على امله ��ارات احلياتية،
الرعاي ��ة امل�ؤ ّقتة ،قد يك ��ون من املالئم توفري خدم � ٍ
والن�شاط ��ات الرتفيهي ��ة ،والدرو� ��س التعوي�ضي ��ة ،واملعلوم ��ات ح ��ول الدع ��م لإع ��ادة الدمج �ضمن
جمتمع حم ّلي يف �أقرب
املجتمع ��ات املح ّلي ��ة ،غري �أن الرتكيز يجب �أن يكون حم�صور ًا بالع ��ودة �إىل
ٍ
وق � ٍ�ت ممكن ،وتوف�ي�ر اخلدمات هناك ب ��د ًال من متديد فرتة الرعاي ��ة امل�ؤ ّقتة التي يج ��ب �أن تكون
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موج ��زة قدر الإم ��كان .و�إذا مل يكن جمع �شم ��ل الأ�سرة ممكن ًا للطفل �ضمن ف�ت�ر ٍة حمدّدة (مث ًال:
� 6أ�سابي ��ع) ،عندئ ��ذٍ قد يكون من املالئم كفالة الطفل �ضمن �أ�س ��رة بديلة .وقد يكون لدى الفتيات
احتياج ��ات خا�صة ،ال �س ّيما �إذا كنّ قد تع ّر�ضن لإ�ساءة املعاملة اجلن�سية� ،أو �إذا كنّ حوامل� ،أو �إذا
كان لديه ��نّ �أطفال �صغ ��ار .لذا ،ينبغي �أن يكون فريق العمل خمتلط ًا من اجلن�سني لل�سماح للفتيات
والفتي ��ان بالتعب�ي�ر ع ��ن احتياجاته ��م و�أولوياتهم يف جل�سات م�ش ��ورة منف�صلة .ويج ��ب �أن تُ�ص َّمم
املراك ��ز االنتقالية بطريق ٍة حتمي خ�صو�صية الفتي ��ات و�سالمتهنّ (على �سبيل املثال :ف�صل مرافق
تدريب
االغت�سال وغرف النوم) .ومن ال�ضروري كذلك �أن حت�صل جميع طواقم العمل املعنية على
ٍ
مع ّمق (راجعوا املعيا َرين  13و.)15
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 .7البحث عن الأ�سرة وجمع �شملها:
قب ��ل جمع �شمل الأ�سرة ،يجب �أن يق ��وم العاملون االجتماعيون بالتوا�صل معه ��ا للت�أ ّكد من �أ ّنها لن
ترف�ض ا�ستقبال الطفل خ�شية �إطالق الأحكام من قبل املجتمع املح ّلي (ال �س ّيما بالن�سبة للفتيات)،
ب�شكل خا�ص ل ��دى جمع �شمل الفتيات
�دواع �أمني ��ة (ال �س ّيما بالن�سب ��ة للفتيان) .ويجب االنتباه ٍ
�أو ل � ٍ
ّ
ّ
املرجح �أن يعانوا من �أ�شكال خمتلفة من الو�صمة
من
هم
ن
�
أ
ية،
ل
املح
وجمتمعاتهم
أ�سرهم
�
مع
والفتيان
ّ
ب�سب ��ب ارتباطهم ال�سابق بالق ّوات �أو اجلماعات امل�س ّلحة .ويج ��ب القيام بزيارات متابعة بعد جمع
ترتيبات جمتمعية و�أُ�سرية
ال�شم ��ل .وينبغ ��ي �أن ترتافق ن�شاطات التوثيق والبحث وجمع ال�شمل م ��ع
ٍ
متوا�صل ��ة لرعاية الأطفال وحمايتهم .و�إذا مل يكن من املمكن جمع �شمل الطفل مع �أ�سرته (مبا يف
حاالت ا�ستثنائية ،ميكن
ذلك العائلة املمتدة) ،فيجب �إيجاد ترتيبات �أخرى للرعاية الأُ�سرية .ويف ٍ
ُ
ملجموعات �صغرية من الأطفال ،على �شكل وح ��دات �أ�سرية ير�أ�سها
دع ��م ترتيبات العي�ش امل�ستق� � ّل
ٍ
طفل ،وذلك يف حال وجود متابعة م�ستم ّرة ومنتظمة من قبل العاملني االجتماعيني (راجعوا املعيار
 .)13وعندم ��ا يت � ّ�م جمع �شمل الأطفال مع �أ�سره ��م ،يجب �أن يكون لديهم �شه ��ادة مو ّقعة من قبل
ال�سلط ��ات الع�سكري ��ة يف البلد للم�ساعدة عل ��ى منع �إعادة جتنيدهم� ،أو توقيفه ��م ب�سبب فرارهم،
�أو تع ّر�ضه ��م لأ�شكال �أخرى م ��ن امل�ضايقات �أو االنتهاكات ،من �ضمنها تل ��ك ال�صادرة عن القوات
الأمنية الوطنية وال�سلطات املح ّلية .ويف حال البحث عن الأ�سرة وجمع �شملها عرب احلدود ،فيجب
احلر�ص على تطوير ا�سرتاتيجية م�شرتكة.
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� .8إعادة الدمج:
�إىل جان ��ب توفري الدعم الفردي لتح�سني الفر�ص التعليمي ��ة واملهنية واملعي�شية وتوفري الإحالة �إىل
اخلدم ��ات الط ّبية والنف�سية-االجتماعية والقانونية ،يجب �أن تكون ا�سرتاتيجية �إعادة الدمج ذات
طاب ��ع جمتمع ��ي .فيجب �أن ت�ستن ��د �إىل نقاط الق ّوة ل ��دى الأطفال وقدرتهم عل ��ى ّ
تخطي الظروف
ال�صعب ��ة ،م ��ع �أخذ االحتياجات اخلا�صة للأطفال بعني االعتب ��ار ،كذلك ،ينبغي �أن تدعم الأطفال
الذي ��ن ترك ��وا الق ّوات �أو اجلماع ��ات امل�س ّلحة – مبا يف ذلك من خالل �ضم ��ان املتابعة املنتظمة –
ف�ض ًال عن دعم الأطفال الآخرين يف املجتمع املح ّلي عينه املت�ض ّرر من النزاع .فهذا النهج يح ّد من
خماطر الو�صمة واالنتقام من الأطفال املرتبطني �سابق ًا بق ّوة �أو جماعة م�س ّلحة ،مع اال�ستفادة من
�أنظم ��ة احلماي ��ة القائمة ،وتعزيز امل�ساواة لدى توفري امل�ساع ��دة ،وتقوية �أنظمة حماية الطفل على
امل ��دى الأبعد .ويجب جت ّنب اال�ستم ��رار يف حتديد الأطفال املرتبطني �سابق� � ًا بالق ّوات واجلماعات
املعايري الدنيا حلماية الطفل يف جمال العمل الإن�ساين

امل�س ّلح ��ة عل ��ى �أ ّنهم كذلك� ،إذ من �ش�أن هذا �أن ي�س ّبب الو�صمة .وقد تربز حاجة لتلبية االحتياجات
اخلا�ص ��ة للدعم النف�سي-االجتماع ��ي بني ه�ؤالء الأطفال ،وبني الأطف ��ال الآخرين املت�ض ّررين من
الن ��زاع امل�س ّلح .ق ��د ت�شمل �إعادة الدمج على م�ست ��وى املجتمع املح ّلي ،على �سبي ��ل املثال ،ن�شاطات
بناء ال�سالم ،والألعاب والريا�ضة ،وحلقات التوعية حول بع�ض الق�ضايا املحددة .وميكن لأمور مثل
االحتف ��االت الدينية �أو مرا�سيم التطه�ي�ر وال�شفاء التقليدية �أن ت�س ّهل القب ��ول والعودة �إىل احلياة
املدنية� ،إذا كانت مالئمة ثقافي ًا وجرت مبوافقة الأطفال والأ�سر.
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� .9إعداد الأ�سرة:
ً
عندم ��ا يك ��ون تت ّبع الأ�سرة ناجح� �ا ،ينبغي �إجراء تقيي ��م للتحقق من �أنّ جمع �شم ��ل الأ�سرة يخدم
م�صال ��ح الطفل الف�ضلى .من ال�ض ��روري اتّخاذ تدابري خا�صة يف حالة الأطف ��ال املرتبطني �سابق ًا
بالق� � ّوات �أو اجلماع ��ات امل�س ّلحة .وينبغي لدى الإع ��داد جلمع �شمل ه�ؤالء الأطف ��ال �أن ت�ؤخذ بعني
االعتب ��ار احلاج ��ة �إىل حمايتهم م ��ن التمييز ،واالعت ��داءات املوجهة �ضده ��م ،والتجنيد الالحق.
ويف احل ��االت الت ��ي يوجد فيها خماوف خطرية ،قد يكون من ال�ض ��روري �إ�شراك ال�سلطات املح ّلية
املالئم ��ة ،و�أنظم ��ة الرعاية القائمة ،والهيئ ��ات الأخرى ،واملجتمعات املح ّلي ��ة يف � ّأي تدبري الحق �أو
دع � ٍ�م م�ستقبل ��ي مطلوب .ويج ��ب �أن ترتافق عملية جمع ال�شم ��ل بامل�ساعدة واملتابع ��ة .ولدى توفري
الدع ��م واملتابع ��ة لأ�سرة الطفل ،يجب �أن يت � ّ�م �أي�ض ًا النظر يف احتياج ��ات املجتمع املح ّلي املحيط.
وينبغ ��ي اتّخاذ ترتيبات بديل ��ة على املدى البعيد �إذا تبينّ �أنّ جمع �شم ��ل الأ�سرة غري ممكن �ضمن
فرت ٍة معقولة� ،أو �إذا كان جمع ال�شمل ال يخدم م�صلحة الطفل الف�ضلى.
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المعيار :12
عمالة األطفال

عمال ��ة الأطف ��ال هي العمل الذي ال يكون مقبو ًال لأنّ الأطف ��ال املنخرطني فيه �صغار جد ًا ويجب �أن
يتواج ��دوا يف املدر�س ��ة� ،أو لأنّ العمل الذي يقومون به م� �� ٍؤذ لرفاههم العاطفي والتنموي واجل�سدي
ك�أ�شخا� ٍ��ص دون عمر � 18سنة ،حتّى لو كانوا ق ��د بلغوا احل ّد الأدنى لل�سنّ القانوين للعمل (� 15سنة
يف الع ��ادة) .يقع كثري من الأطفال العاملون �ضحي ��ة �أ�سو�أ �أ�شكال عمالة الأطفال ،كالعمل الق�سري
�أو الإجب ��اري� ،أو ا�ستخدام الأطفال يف النزاع امل�س ّلح� ،أو االجتار من �أجل اال�ستغالل� ،أو اال�ستغالل
�صحتهم �أو �سالمتهم �أو �سلوكهم
اجلن�سي� ،أو العمل غري امل�شروع� ،أو الأعمال الأخرى التي قد ت�ؤذي ّ
الأخالقي (العمل اخلطر).

نشاطات
ال يجب
القضاء
عليها
بالضرورة:

م�شاركة الأطفال يف
الن�شاطات الإنتاجية
عمالة الأطفال
�أ�سو�أ �أ�شكال
عمالة الأطفال
(العمل اخلطر وغريه)
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ويف �سياق ��ات الطوارئ ،حيث ُيحت َمل �أن يخ�سر امل ��رء �سبل ك�سب العي�ش واملعيلني و�إمكانية الو�صول
�إىل التعلي ��م ،وحي ��ث تنف�صل الأ�سر بع�ضها عن بع�ض وتجُبرَ على الن ��زوح ،ي�صبح الأطفال عر�ضة
ب�شكل خا�ص (ال �س ّيما �أ�سو�أ �أ�شكال عمالة الأطفال) .ف�إنّ حالة الطوارئ قد:
خلطر العمالة ٍ
•تزيد الن�سبة العامة لأ�سو�أ �أ�شكال عمالة الأطفال.
ُن�شئ �أ�شكا ًال �س ّيئة جديدة من عمالة الأطفال.
•ت ِ
عمل �أكرث خطور ًة.
•تدفع الأطفال العاملني �إىل توليّ ٍ
�كل غ�ي�ر �آمن بحث ًا ع ��ن العمل ،وه ��ذا ما ق ��د يع ّر�ضهم خلطر
•تدف ��ع الأطف ��ال �إىل التن ّق ��ل ب�ش � ٍ
اال�ستغالل يف العمل.
يجب �أن تكون ا�ستجابة حماية الطفل يف حالة الطوارئ �شاملة قدر الإمكان ،ولكن نظر ًا �إىل �صعوبة
اال�ستجاب ��ة جلمي ��ع حاالت عمال ��ة الأطفال يف ال�سياقٍ املعن ��ي ،يجب �أن تعط ��ي اال�ستجابة الأولوي َة
لأ�س ��و�أ الأ�شكال ،بدء ًا بتلك املتع ّلق ��ة بحالة الطوارئ �أو املتفاقمة ب�سببها .وينبغي �أن ت�ستند اجلهود
عمليات وطنية جارية وت�ساهم فيها.
�إىل �أ ّية
ٍ

ما يجب
القضاء
عليه:
ما يجب
القضاء
عليه
كمسألة
ٍ
ملحة
ّ
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ت�ش� � ّكل �أ�س ��و�أ �أ�شكال عمال ��ة الأطفال جزء ًا من عمال ��ة الأطفال التي يجب الق�ض ��اء عليها ،وعمالة
الأطف ��ال ت�ش ّكل بدورها جزء ًا من م�شارك ��ة الأطفال يف الن�شاطات الإنتاجية .والغالبية املطلقة من
الأطفال يف �أ�سو�أ �أ�شكال العمالة ميار�سون �أعما ًال اخلطرة ،يف حني ت�شمل الأعمال الأخرى العمال َة
الق�سري ��ة �أو اال�ستعبادية ،واال�ستخدام يف النزاع امل�س ّل ��ح ،واالجتار من �أجل اال�ستغالل اجلن�سي �أو
االقت�صادي ،واال�ستغالل اجلن�سي ،والعمل غري امل�شروع.
المعيار
تتم حماية الفتيات والفتيان من �أ�سو�أ �أ�شكال عمالة الأطفال ،ال �س ّيما تلك املتع ّلقة بحالة
ّ
الطوارئ �أو املتفاقمة ب�سببها.

التدابير األساسية
المعايير 12

اال�ستعداد

•تنفي ��ذ مراجع� � ٍة مكتبية جلم ��ع املعلومات حول الو�ض ��ع احلايل بالن�سب ��ة لأ�سو�أ �أ�ش ��كال عمالة
الأطف ��ال ،والدرو� ��س امل�ستف ��ادة من حاالت الط ��وارئ ال�سابق ��ة ،ال �س ّيما من حيث �أن ��واع �أ�سو�أ
�أ�ش ��كال عمالة الأطفال ،ومنطقتها ،ونطاقه ��ا ،و�أ�سبابها اجلذرية ،وكذلك �أن ��واع �أ�سو�أ �أ�شكال
عمالة الأطفال التي تت�سبب حاالت الطوارئ بها �أو ت�ؤدّي �إىل تفاقمها؛
•جم ��ع املعلومات ح ��ول الإطار الت�شريع ��ي وال�سيا�سي الوطن ��ي ،ال �س ّيما قانون العم ��ل ،والقائمة
الر�سمية للأعمال اخلطرة بالن�سبة للأطفال ،وخطط العمل الوطنية للق�ضاء على �أ�سو�أ �أ�شكال
عمالة الأطفال؛
•حتدي ��د اجلهات الوطنية الأ�سا�سية املعني ��ة مبكافحة عمالة الأطف ��ال ،ال �س ّيما وزارات العمل،
والرتبية والتعليم ،وال�ش�ؤون االجتماعية� ،إىل جانب نقابات الع ّمال ّ
واملوظفني ،واملجتمع املدين،
وجمع املعلومات حول مهامها و�سيا�ساتها وبراجمها وقدراتها؛
•تنظيم فر�ص للتدريب والت�شا ُرك باملعلومات حول �أ�سو�أ �أ�شكال عمالة الأطفال للجهات الإن�سانية
والتنموية ذات ال�صلة �أو امل�شاركة يف مثل هذه الفر�ص.

اال�ستجابة
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•حتذي ��ر ال�سلطات ،واملجتمعات املح ّلية ،والأهل ،واملجموعات ال�شبابية ،والأطفال حول املخاطر
املرتبطة ب�أ�سو�أ �أ�شكال عمالة الأطفال و�أهمية حماية الأطفال منها؛
•العمل مع املجتمعات املح ّلية لتحديد خماطر الإجتار وتقليلها؛
•�إدراج �أ�سو�أ �أ�شكال عمالة الأطفال �ضمن عمليات التقييم ،وتنفيذ درا�سة �إ�ضافية مع ّمقة ح�سب
احلاجة حول �أثر حالة الطوارئ على مدى انت�شار �أ�سو�أ �أ�شكال عمالة الأطفال وطبيعتها؛
•احلر�ص على �إ�شراك اجلهات املعنية الوطنية الأ�سا�سية والأطفال يف تطوير وتنفيذ ا�ستجابات
من�سقة لأ�سو�أ �أ�شكال عمالة الأطفال يف حاالت الطوارئ ،با�ستخدام اللجنة التوجيهية الوطنية
ّ
لعمالة الأطفال (حيثما تكون موجودة) كنقطة انطالق �إذا كان ذلك مالئم ًا؛
•احلر� ��ص عل ��ى �أن ت�صب ��ح اال�ستجابات لأ�س ��و�أ �أ�ش ��كال عمالة الأطف ��ال جزء ًا م ��ن ّ
التدخالت
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الإن�ساني ��ة ،ال �س ّيم ��ا يف نواح ��ي حماي ��ة الطفل ،والتعلي ��م ،واحلماي ��ة االجتماعي ��ة ،والإنعا�ش
االقت�صادي ،من خالل توفري التوجيه والتدريب للعاملني يف هذه القطاعات؛
•تقدي ��ر الأثر ال�سلب ��ي املحتمل لال�ستجابة الإن�ساني ��ة لأ�سو�أ �أ�شكال عمال ��ة الأطفال ،والعمل مع
ّ
املنظمات الإن�سانية و�سواها ملنع ذلك من احل�صول؛
•يف البلدان التي ال تتوافر فيها قائمة ر�سمية حديثة حتدد الأعمال اخلطرة للأطفال ،اقرتاح �أن
تقوم احلكومة (املح ّلية �أو الوطنية) بتنظيم ا�ست�شارات لتحديد �أنواع العمل اخلطر يف املنطقة
املت�ض ّررة من حالة الطوارئ وو�ضعها على �س ّلم الأولويات التّخاذ التدابري ب�ش�أنها؛
•احلر� ��ص على وجود نظام ر�صد و�إحالة م�ش�ت�رك لأ�سو�أ �أ�شكال عمالة الأطفال ،و�إدراجه �ضمن
�أنظمة الإحالة القائمة اخلا�صة بحماية الطفل؛
•م�ساعدة الأطفال املنخرطني يف �أ�سو�أ �أ�شكال العمالة� ،أو املع ّر�ضني خلطر االنخراط فيها ،على
اال�ستفادة من فر�ص التع ّلم؛
•م�ساع ��دة الأطفال (والقائمني على رعايتهم) الذين ّ
تخطوا احل ّد الأدنى لل�سنّ القانوين للعمل
واملنخرط�ي�ن يف �أ�س ��و�أ �أ�ش ��كال العمالة �أو املع ّر�ض�ي�ن خلطر االنخراط فيها ،عل ��ى الو�صول �إىل
الدعم املالئم لتقوية ظروفهم املعي�شية �أو االقت�صادية.

القياس
ّ
مؤشر النتيجة

الغاية
المستهدفة

ّ
مؤشر العمل

الغاية
المستهدفة

مالحظات

1 .1الن�سب ��ة املئوي ��ة للأطف ��ال املً�ص َّنفني ح�س ��ب اجلن�س والعم ��ر ،الذين ّ
مت تحً دَّد يف البلد �أو ال�سياق
انت�شالهم من �أ�سو�أ �أ�شكال العمالة والذين ّمتت �إدارة حالتهم بطريق ٍة �آنية.
2 .2ع ��دد الأطفال
املالئم.املنخرطني يف �أ�سو�أ �أ�شكال العمالة الذين يح�صلون على ُيحدَّد يف البلد �أو ال�سياق
الدعم
3 .3عدد الأطفال املع ّر�ضني
خلطر االنخراط يف �أ�سو�أ �أ�شكال العمالة الذين ُيحدَّد يف البلد �أو ال�سياق
يح�صلون على الدعم املالئم.
4 .4االعتبارات املتع ّلقة ب�أ�سو�أ �أ�شكال عمالة الأطفال م�شمولة �ضمن �أنظمة
�إدارة احلاالت اخلا�صة بحماية الطفل.
�5 .5أ�س ��و�أ �أ�ش ��كال عمال ��ة الأطفال م�شمول ��ة �ضمن ا�سرتاتيجي ��ات و�أدوات
التوا�صل واملنا�صرة اخلا�صة بحماية الطفل.
6 .6ع ��دد الأطفال املنخرطني يف �أ�سو�أ �أ�شكال عمالة الأطفال� ،أو املع ّر�ضني
خلط ��ر االنخراط فيها ،والذي ��ن ّمتت �إحالتهم �إىل تدخّ �ل�ات الإنعا�ش
االقت�صادي.
7 .7الن�سبة املئوية للأطف ��ال املنخرطني يف �أ�سو�أ �أ�شكال عمالة الأطفال� ،أو
املع ّر�ض�ي�ن خلطر االنخراط فيها ،والذين ّمتت �إحالتهم �إىل التدخّ الت
التعليمية.
ّ
8 .8الن�سب ��ة املئوية للمجتمع ��ات املحلية التي بلغتها حم�ل�ات الإعالم حول
خطر �أ�سو�أ �أ�شكال عمالة الأطفال وعواقبها.

نعم
نعم

( )1تحُ دَّد "الطريقة
الآنية" يف البلد �أو ال�سياق.
(ُ )3يحدَّد "املع ّر�ضون
للخطر" يف البلد �أو
ال�سياق.

ُيحدَّد يف البلد
%100
%100
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المالحظات التوجيهية

المعايير 12

ّ
التدخالت الإن�سانية:
 .1الدمج �ضمن
املهم �أن نت�أكد م ��ن �أن اخلدمات املُق َّدم ��ة والن�شاطات املنفَّذة �ضم ��ن ا�ستجابة حماية الطفل
م ��ن ّ
ب�شكل ف ّعال .على �سبيل املثال،
ت�ساه ��م يف الوقاية من �أ�سو�أ �أ�شكال عمال ��ة الأطفال واال�ستجابة لها ٍ
ينبغ ��ي �أن ت�شم ��ل عمليات التقيي ��م ال�سريعة �أ�سئل� � ًة حول �أ�س ��و�أ �أ�شكال عمالة الأطف ��ال؛ ويجب �أن
يت ��م تناوله ��ا يف �أن�شطة التوا�ص ��ل واملنا�صرة؛ وينبغ ��ي �أن تعمل �أنظمة �إدارة احل ��االت مع الأطفال
تتم �أي�ض ًا م�ساعدة �آليات حماية الطفل املجتمعية ملكافحتها.
املنخرطني يف هذه العمالة؛ ويجب �أن ّ
ّ
كذل ��ك ،م ��ن �ش�أن ّ
والتدخالت التعليمي ��ة �أن ت�ساه ��م يف معاجلة
تدخ�ل�ات الإنعا� ��ش االقت�ص ��ادي
الأ�سب ��اب اجلذرية لأ�س ��و�أ �أ�شكال عمالة الأطف ��ال يف حالة الطوارئ� .أ ّم ��ا دور اجلهات الفاعلة يف
جمال حماية الطفل فيتم ّثل يف احلر�ص على ت�صميم هذه الربامج وتطبيقها ب�أف�ضل طريق ٍة ممكنة
م ��ن حي ��ث الأثر عل ��ى حالة التعليم واحل ّد م ��ن �أ�سو�أ �أ�ش ��كال عمالة الأطفال .فيتع�ّي نّ على مز ّودي
اخلدم ��ات التعليمية مث ًال اتّخاذ اخلطوات من �أجل حتدي ��د الأطفال العاملني وبلوغهم ور�صدهم.
كذلك ،يجب �أن حت�صل الأ�سر التي لها معيل واحد فقط ،والأ�سر املعي�شية التي يكون �أكرب فرد فيها
طف�ل ً�ا ،على امل�ساعدة من حيث حماية الطفل واحلماي ��ة االجتماعية على ح ّد �سواء� ،إىل جانب � ّأي
برامج للم�ساعدة "مقابل العمل".
.2العمل اخلطر:
يتعينّ على البلدان �أن حتدّد العمل املحظور بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين تقل �أعمارهم عن � 18سنة،
يتم ذلك من خالل ا�ست�شارات
من خالل و�ضع "قائمة لعمالة الأطفال اخلطرة" و�سنها يف قانونّ .
جتم ��ع بني ّ
منظمات �أ�صح ��اب العمل والع ّمال واحلكومة .ويف البلدان الت ��ي ال تتوافر فيها مثل هذه
القائم ��ة� ،أو عندما ال يكون قد جرى حتديث القائمة ،تو ّف ��ر حالة الطوارئ فر�ص ًة ّ
ملنظمات حماية
الطف ��ل لك ��ي ت�ساع ��د احلكومة عل ��ى تنظيم ا�ست�ش ��ارات لطرح الأ�سئل ��ة التالية" :ما ه ��ي الأعمال
اخلط ��رة يف املنطق ��ة املت�ض� � ّررة من حالة الط ��وارئ؟" "�أين توج ��د؟" "ما ال ��ذي ي�ستوجب اتّخاذ
التداب�ي�ر ك�أولوي ��ة؟" فمن �ش�أن ذل ��ك �أن ي�ساعد يف توجيه ن�شاطات التوعي ��ة والتدريب ،ف�ض ًال عن
الن�شاطات املبا�شرة لدعم الأطفال.
 .3الأطفال الذين يحتاجون �إىل م�ساعد ٍة موجهة:
ينبغ ��ي توفري الدعم للفتيات والفتي ��ان املنخرطني يف �أ�سو�أ �أ�شكال عمال ��ة الأطفال ،و�أي�ض ًا لأولئك
املع ّر�ض�ي�ن للم�شاركة فيها كتدب ٍري وقائ ��ي .لقد حدّدت ّ
منظمة العمل الدولية يف اتّفاقيتها رقم 182
ثالث� � ًة من �أ�سو�أ �أ�شكال عمالة الأطفال (العمل الق�سري �أو الإجباري ،واال�ستغالل اجلن�سي ،والعمل
غ�ي�ر امل�ش ��روع) ،يف ح�ي�ن �أنّ الفئة الرابع ��ة (العمل امل�ؤذي للأطف ��ال) تحُ � �دَّد يف القائمة الوطنية
ُ
العوامل التي ت�ضع
للأعم ��ال اخلطرة بالن�سبة للأطفال .كذلك ،يجب �أن تحُ � �دَّد على م�ستوى البلد
خطر �شديد ج ّراء امل�شاركة يف �أ�سو�أ �أ�شكال عمالة الأطفال.
الأطفال يف ٍ
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 .4نظام الر�صد والإحالة اخلا�ص ب�أ�سو�أ �أ�شكال عمالة الأطفال:
يتع�ّي�نّ على وحدات �إنف ��اذ القوانني والأنظم ��ة احلكومية ،كمفتّ�شيات العم ��ل وال�شرطة� ،إىل جانب
خدم ��ات الرعاي ��ة االجتماعية� ،أن حت� �دّد الأطفال املنخرط�ي�ن يف �أ�سو�أ �أ�شكال عمال ��ة الأطفال �أو
املع ّر�ض�ي�ن خلطر االنخراط فيها .ولكن ،غالب ًا ما تك ��ون هذه اجلهات �ضعيفة من حيث قدرتها ،ال
�س ّيم ��ا يف املناطق الريفي ��ة وامل� ّؤ�س�سات غري الر�سمية .وهذا هو ال�سبب ال ��ذي دفع بلدان ًا كثرية �إىل
و�ض ��ع �أنظم� � ٍة لر�صد عمالة الأطفال من �أجل دع ��م املفتّ�شية .فنظام ر�صد عمال ��ة الأطفال يح�شد
جهود املجتمع املح ّل ��ي لر�صد عمالة الأطفال ولإحالة الأطفال �إىل املدار�س واخلدمات وفق ًا ملبادئ
توجيهي ��ة حم� �دّدة .ويف حال عدم وجود مثل هذا النظام يف املنطق ��ة املت�ض ّررة من حالة الطوارئ،
ينبغ ��ي �أن تعمل ّ
منظمات حماية الطفل مع ال�ش ��ركاء الوطنيني (وزارات العمل ،والرتبية والتعليم،
ً
نظام حم ّلي لر�صد
وال�ش� ��ؤون االجتماعية) ،ف�ضال عن القط ��اع اخلا�ص ونقابات الع ّمال ،لتطوي ��ر ٍ
عمال ��ة الأطف ��ال يحدّد اجله ��ة التي عليها القي ��ام بالر�صد ،وكيفي ��ة �إدارة احل ��االت (مث ًال :خطةّ
الإحال ��ة) ،و�أين يجب رف ��ع املعلومات والبالغات .ويج ��ب �أن ُيد َرج هذا النظ ��ام املح ّلي �إىل جانب
�أنظمة الإحالة القائمة اخلا�صة بحماية الطفل.
 .5الدعم املُقدَّم للأطفال:
�سيعتمد م�سار العمل على و�ضع الطفل:
بعمل غري
عمل ق�سري �أو ا�ستعبادي� ،أو كان يقوم ٍ
طفل (يق ّل عمره عن � 18سنة) يف ٍ
•�إذا ُو ِجد � ُّأي ٍ
م�شروع �أو ُي�ست َغ ّل جن�سي ًا ،ينبغي �إخراجه فور ًا من الو�ضع ،ومعاجلة حالته ،وتوفري فر�ص التع ّلم
له ،وتزويده بالدعم للم�ساعدة يف و�ضعه املايل.
•�إذا كان طف ��ل يق� � ّل عم ��ره عن احل� � ّد الأدنى لل�س ��نّ القانوين للعم ��ل يقوم بعمل خط ��ر (العمل
آليات خطرة� ،أو مب ��واد كيميائية� ،أو رفع الأحم ��ال� ،إلخ) ،فينبغي
�ات طويل ��ة� ،أو العمل ب� ٍ
ل�ساع � ٍ
�إخراجه وتوفري فر�ص التع ّلم له ،و�/أو معاجلة و�ضعه املايل.
•�إذا كان طف ��ل يتجاوز عمره احل ّد الأدنى لل�سنّ القانوين للعمل يقوم بعمل خطر ،فينبغي �إبعاده
عن اخلطر� ،أو التقليل من اخلطر �إىل م�ستوى مقبول ،ويجوز �أن ي�ستم ّر يف العمل.
•بالن�سب ��ة للطفل غري املنخرط يف �أ�س ��و�أ �أ�شكال عمالة الأطفال ،ولكن املع ّر�ض خلطر االنخراط
يتم التعامل معه بطريق ٍة مماثلة ،مع توفري فر�ص التع ّلم له و�/أو معاجلة و�ضعه
فيها ،فيجب �أن ّ
املايل.
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المعيار :13
األطفال غير المصحوبين والمنفصلون
عن ذويهم

المعايير 13

ي�ستن ��د ه ��ذا املعيار �إىل املب ��ادئ التوجيهية امل�شرتكة ب�ي�ن الهيئات حول الأطف ��ال غري امل�صحوبني
واملنف�صلني عن ذويهم ،واملبادئ التوجيهية اخلا�صة بالرعاية البديلة للأطفال .ولقد ُ�ص ِّمم املعيار
يف جز�أَي ��ن :اجلزء (�أ) ير ّك ��ز على حتديد الأطف ��ال وت�سجيلهم وتوثيقهم ،والبح ��ث عن �أ�سرهم،
وجم ��ع �شمله ��م مع القائمني على رعايته ��م �إذا كانوا قد انف�صلوا عنهم خ�ل�ال حالة الطوارئ� .أ ّما
اجل ��زء (ب) فري ّكز عل ��ى الرعاية امل�ؤ ّقتة �أو البديلة للأطفال الذي ��ن يحتاجون �إىل هذه اخلدمات
بعد حالة الطوارئ .ولقد ُ�ص ِّمم اجلزءان بحيث تتم قراءتهما مع ًا.
نزاع� ،أو كارثة� ،أو نزوح� ،أو
وجت ��در الإ�ش ��ارة �إىل �أنّ الأطفال املنف�صلني عن ذويهم و�أ�سرهم ب�سبب ٍ
�اب اقت�صادية �أو اجتماعي ��ة ،يكونون �أكرث عر�ضة خلطر العنف و�إ�س ��اءة املعاملة واال�ستغالل
لأ�سب � ٍ
أم�س
والإهمال يف حالة الطوارئ .فه�ؤالء الأطفال قد فقدوا رعاية �أ�سرهم وحمايتها يف ٍ
وقت كانوا ب� ّ
احلاجة �إليهما.
أ�سباب متعدّدة .فق ��د ينف�صل الأطفال عن ذويهم
املهم �أن ندرك �أنّ االنف�ص ��ال قد ينتج عن � ٍ
م ��ن ّ
ً
هجوم م ��ا� ،أو �أثناء التحركات ال�س ّكانية .ومن
�صدف� � ًة �أثن ��اء الهروب �سعيا للبقاء ب�سالمة� ،أو �أثناء ٍ
املمك ��ن �أن يك ��ون �أح ��د والدَ يهم قد �أوكل بهم �إىل �شخ� ٍ��ص �آخر� ،أو ربمّ ا انف�صل ��وا عن ذويهم لدى
ال�صحية لهم �أو للقائمني على رعايتهم� ،أو �أنّ �أ�سر ًة �أخرى �أو �أحد عاملي امل�ساعدة
توفري اخلدمات
ّ
ق ��د تب ّناه ��م بعد �أن تركهم �أهلهم بحث ًا عن موارد النج ��اة� ،أو رمبا كانوا مهجورين �أو خمتطفني �أو
متيتم�ي�ن .ومن املحتمل �أي�ض ًا �أن يكونوا قد ف ّروا .ولكن ينبغ ��ي االفرتا�ض� ،إىل حني �إثبات العك�س،
�شخ�ص ما ميكن جمع �شمل ��ه معه .وينبغي االمتناع متام ًا ع ��ن الإ�شارة �إىل ه�ؤالء
�أنّ الطف ��ل لدي ��ه
ٌ
الأطفال على �أ ّنهم "يتامى".
والأطف ��ال املنف�صل ��ون عن ذويه ��م هم الذين يكونون ق ��د انف�صلوا عن والدَ يه ��م� ،أو عن ال�شخ�ص
الأ�سا�س ��ي القائم على رعايتهم �سابق ًا ب�صفة قانوني ��ة �أو اعتيادية ،ولكن لي�س بال�ضرورة �أن ميونوا
أفراد بالغني
منف�صل�ي�ن عن �أقارب �آخرين .لذلك ،قد ت�شمل هذه الفئة �أطفا ًال م�صحوبني من قبل � ٍ
�آخرين من الأ�سرة� .أ ّما الأطفال غري امل�صحوبني (و ُي�س ّمون �أي�ض ًا الأحداث غري امل�صحوبني) فهم
الأطفال الذين قد انف�صلوا عن والدَ يهم والأقارب الآخرين ،والذين ال يتل ّقون الرعاية من � ّأي بالغ
م�س� ٍؤول عن رعايتهم� ،سوا ًء بحكم القانون �أو العرف.
المعيار
تت � ّ�م الوقاي ��ة واال�ستجاب ��ة لالنف�ص ��ال عن الأ�س ��رة ،ويح�ص ��ل الأطفال غ�ي�ر امل�صحوبني
واملنف�صل ��ون عن ذويهم على الرعاية واحلماية ،وفق� � ًا الحتياجاتهم اخلا�صة وم�صاحلهم
الف�ضلى.
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أ .التدابير األساسية  -التحديد ،والتوثيق،
والبحث ،وجمع الشمل
اال�ستعداد

المعايير 13

•مراجعة/حتديد الأطر القانونية الوطنية والأنظمة املجتمعية املرتبطة مبهام و�إجراءات حماية
الطفل للعمل مع الأطفال الذين يفتقرون �إىل الرعاية املالئمة ،مبا يف ذلك الوقاية واال�ستجابة
لالنف�صال عن الأ�سرة ،والبناء على ذلك بقدر ما هو ممكن ومالئم؛
موحدة تو�ض ��ح �أدوار وم�س�ؤولي ��ات اجلهات امل�شارك ��ة يف التحديد،
•تطوي ��ر �إج ��راءات ت�شغيلية ّ
والتوثيق ،والبحث ،وجمع ال�شمل ،والربامج املرتبطة بالأطفال غري امل�صحوبني واملنف�صلني عن
ذويهم .يجب �أن ي�شمل ذلك طرق ًا للإحالة والت�شا ُرك باملعلومات ،ودور الهيكليات املجتمعية؛
•�إن�ش ��اء قاع ��دة بيانات م�شرتك ��ة للبحث عن الأ�سر وجم ��ع �شملها (على �أن تك ��ون المركزية �إذا
�أمكن) � ،اّإل �إذا كانت موجودة �سابق ًا (من خالل البحث يف النظام امل�شرتك بني الهيئات لإدارة
املعلومات اخلا�صة بحماية الطفل)؛
•مراجع ��ة ا�ستمارات الت�سجي ��ل امل�شرتكة املتوافق عليها بني الهيئات وحتديد ما �إذا كانت حتتاج
�إىل مزي ��دٍ من التكييف وفق ًا لل�سي ��اق املح ّلي .وينبغي حت�ضري اال�ستم ��ارات بلغتَني �أو �أكرث (�أي
ا�ستمارات متعدّدة اللغات) وفق ًا لل�سياق؛
•حتدي ��د الأ�شخا� ��ص الذين �س ��وف يجرون املقاب�ل�ات ،وفرق العم ��ل ،والعامل�ي�ن االجتماعيني،
واملتط ّوعني املجتمعيني ،وامل�س�ؤولني ،وتدريبهم و�إر�شادهم حول املبادئ التوجيهية امل�شرتكة بني
الهيئات واملتع ّلقة بالأطفال غري امل�صحوبني واملنف�صلني عن ذويهم ،وطرق �إجراء املقابالت مع
الأطفال مبا يتالءم مع �أعمارهم ،والإجراءات التي يجب اتّباعها ال�ستيفاء و�إدارة اال�ستمارات
التي �س ُت�ستخدَ م حم ّلي ًا؛
للمنظمات والهيئات ال�شريكة ،بعد تدريب ّ
•توفري ن�سخ عن اال�ستمارات ذات ال�صلة ّ
موظفيها؛
•العم ��ل مع الأ�س ��ر و�أع�ضاء املجتمع املح ّل ��ي الأ�سا�سيني على ت�صميم م ��واد و�أدوات حول م�س�ألة
يتم
االنف�ص ��ال (كاملن�شورات ،واملل�صقات ،و�أرقام الهواتف ال�ساخنة للأطفال املفقودين الذين ّ
العثور عليهم ،واحلمالت الإذاعية) ،و�إخبار الأطفال والأ�سر والعاملني يف املجال الإن�ساين عن
اجلهة التي يجب �إحالة احلاالت �إليها (راجعوا املعيا َرين  3و)16؛
•توفري كمية كافية من رزم املواد اخلا�صة بالبحث عن الأ�سر وجمع �شملها؛
•حتدي ��د ال�ش ��ركاء الوطنيني والدوليني املحتمل�ي�ن الذين ميكن �أن ي�شارك ��وا يف �أن�شطة التحديد
والتوثيق والبحث وجمع ال�شمل ،والعمل مع احلكومة على التخطيط لتوزيع امل�س�ؤوليات جغرافي ًا
ووظيفي� � ًا ،م ��ع احلر�ص على �إ�ش ��راك اللجن ��ة الدولية لل�صلي ��ب الأحمر (يف ح ��ال وجودها)،
واحلركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر.

اال�ستجابة
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•تقييم نطاق االنف�صال عن الأ�سرة و�أ�سبابه وخماطر حدوثه؛
•الوقاي ��ة من االنف�صال عن الأ�سرة ،مث�ل ً�ا ،يف مناطق اال�ستقبال والو�ص ��ول �أو �أثناء التحركات
ال�س ّكاني ��ة ّ
طفل ُي َ
دخ ��ل �إىل امل�ست�شفى �أو
املخطط ��ة يف امل�ست�شفيات (مث�ل ً�ا :الت�أ ّكد م ��ن �أنّ ك َّل ٍ
م�صحوب ب�أحد ذويه يحمل ع�صبة على مع�صمه عليها ا�سمه ومعلومات تعريفية �أخرى)؛
ٍ
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أ�سبوع واحد ،مع الهيئة احلكومية ذات ال�صلة و�ضمن جمموعة عمل حماية
•التواف ��ق يف غ�ضون � ٍ
الطف ��ل (�أو هيكلي ��ة تن�سيقي ��ة مماثلة) ،حول ا�ستم ��ارات موحدة للت�سجي ��ل و�صياغة �إجراءات
ت�شغيلية خا�صة بالتحديد والتوثيق والبحث وجمع ال�شمل؛
أ�سبوع واحد حول العنا�صر الرئي�سية لنظام املعلومات و�إدارة احلاالت ،مبا
•التوافق يف غ�ض ��ون � ٍ
يف ذلك نظام و�إجراءات الت�شا ُرك باملعلومات ،وجماالت امل�س�ؤولية اجلغرافية والوظيفية؛
•تطوي ��ر ا�سرتاتيجي ��ة ا�ستباقية ومنهجي ��ة لتحديد الأطف ��ال غري امل�صحوب�ي�ن واملنف�صلني عن
ذويه ��م ،مث�ل ً�ا ،عند نقاط الت�سجيل؛ �أو من خالل زيارة القرية تل ��و القرية؛ �أو �أثناء التوزيع؛ �أو
الحظ فيها وجود الأطف ��ال غري امل�صحوبني واملنف�صلني
م ��ن خالل ا�سته ��داف مواقع حمدّدة ُي َ
عن ذويهم ،كامل�ست�شفيات ودور الإيتام؛
•تدري ��ب ّ
املوظفني واملتط ّوع�ي�ن الذين �سوف ين ّفذون ن�شاطات التحدي ��د والتوثيق والبحث وجمع
ال�شمل؛
•القي ��ام ب�سرع� � ٍة ب�إن�شاء �أماك ��ن ميكن للأطف ��ال املنف�صلني عن ذويهم والأه ��ايل الذين فقدوا
ي�سجلوا �أنف�سهم فيها ،ويح�صلوا على املعلومات ،وي�صلوا �إىل اخلدمات؛
�أطفالهم �أن ّ
•تطوي ��ر نظام �إحالة للأطف ��ال املنف�صلني عن ذويهم/املفقودين ،وزي ��ادة الوعي يف املجتمعات
املح ّلية والأ�سر حول خدمات التحديد والتوثيق والبحث وجمع ال�شمل؛
•احلر� ��ص عل ��ى ح�ص ��ول الأطفال غ�ي�ر امل�صحوب�ي�ن واملنف�صلني ع ��ن ذويهم عل ��ى اخلدمات،
وت�صنيفه ��م ح�سب الأولويات من حيث �إجراءات امل�ساعدة واحلماية ،وتوفري الفر�ص املت�ساوية
لهم للذهاب �إىل املدار�س؛
•�إن�ش ��اء الآلي ��ات بانتظ ��ام وبطريق� � ٍة منهجية لر�ص ��د �سالمة ورف ��اه الأطفال غ�ي�ر امل�صحوبني
واملنف�صلني عن ذويهم؛
•الب ��دء فور ًا بالبح ��ث وجمع ال�شمل ،واحلر�ص على وجود طواقم عم ��ل كافية ومعدّات لوج�ستية
�ضرورية (مث ًال :كامريات ،حوا�سيب� ،آالت طباعة ،خزائن مقفلة حلفظ املل ّفات ،و�سائل نقل)؛
•�إطالع الأطفال و�أ�سرهم والقائمني على رعايتهم با�ستمرار على تقدّم عملية البحث؛
ت�شجع الأ�سر عن غري ق�ص ��د على ترك الأطفال �أو
•جت ّن ��ب الك�شف علن ًا ع ��ن املعلومات التي قد ّ
الت ��ي تقدّمهم ب�صور ٍة خاطئة ك�أ ّنهم من دون رعاية (على افرتا�ض �أنّ الأطفال الذين يفتقرون
(ال�صحة،
�إىل الرعاية �سيتلقون م�ساعدة خا�صة) ،ومراجعة الن�شاطات يف القطاعات الأخرى
ّ
ال�صحي ،و�إدارة املخ ّيم ��ات ،والتوزيع ،والإع�ل�ام العام) ،والعمل
والتغذي ��ة ،واملياه وال�ص ��رف
ّ
بانف�صاالت ُ�أ�سرية طوعية �أو عر�ضية (مثالً:
ب�شكل م�شرتك للحر�ص على عدم ت�س ّبب براجمها
ٍ
ٍ
من خالل افرتا�ض الأ�سر �أنّ الأطفال غري امل�صحوبني �سيتل ّقون م�ساعد ًة خا�صة)؛
وقت ممكن على تقييم م ��ا �إذا كانت ترتيبات رعاي ��ة الأطفال املنف�صلني عن
•العم ��ل يف �أق ��رب ٍ
ذويهم مالئمة �أم غري مالئمة وتخدم م�صاحلهم الف�ضلى ،مع ا�ستمرار البحث ،وت�أمني الر�صد
املنتظم لو�ضعهم امل�ؤ ّقت وحمايتهم ورفاههم؛
•بع ��د احل�ص ��ول على نتائج �إيجابي ��ة من البحث ،التح ّق ��ق من العالقات بني الطف ��ل والبالغني،
وتقييم مدى ا�ستعداد وقدرة ه�ؤالء البالغني على توفري الرعاية املالئمة ،وحتديد رغبات الطفل
وم�صاحل ��ه الف�ضلى ،وتزويد الأ�سرة بامل�ساعدة املادية ال�ضروري ��ة لل�سماح برعاية الطفل على
امل�ست ��وى نف�سه كالأطف ��ال الآخرين يف املجموعة ال�س ّكانية ،وحت�ض�ي�ر الطفل وال�شخ�ص القائم
على رعايته قبل جمع �شملهما؛
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•احلر� ��ص عل ��ى وجود متابع ��ة �آنية ودوري ��ة للأطفال الذي ��ن ّمت جم ��ع �شملهم للت�أ ّكد م ��ن �أ ّنهم
يح�صل ��ون على الرعاي ��ة واحلماية .ال يجب االفرتا� ��ض �أنّ الأطفال الذي ��ن ّمت جمع �شملهم مع
�أقاربه ��م �س ��وف يح�صل ��ون بال�ضرورة على الرعاية ،ب ��ل ينبغي ت�أمني الر�صد ع ��ن قرب له�ؤالء
الأطفال �إىل حني اتّ�ضاح طبيعة الرعاية املالئمة؛
قريب له �أو و�ضعه يف عهدته ،ينبغي احلر�ص على قيام البالغ
•عندم ��ا يت � ّ�م جمع �شمل الطفل مع ٍ
ال ��ذي يتولىّ م�س�ؤولية الرعاية بالتوقيع علن ًا على ا�ستم ��ار ٍة يوافق مبوجبها على امل�س�ؤولية جتاه
الطف ��ل ،وترتي ��ب قيام واحد �أو �أكرث من القادة املح ّليني الذين يحظون باالحرتام بالتوقيع علن ًا
عل ��ى ا�ستمار ٍة يوافق مبوجبه ��ا على ر�صد رفاه الطفل والإبالغ عن �أ ّية م�شكالت للهيئة امل�س�ؤولة
عن حماية الطفل ورعايته.

ب .التدابير األساسية – الرعاية البديلة
اال�ستعداد
المعايير 13

•تقوي ��ة نظ ��ام كفال ��ة الأطفال القائم ،مب ��ا يف ذلك عن طري ��ق التخطيط للط ��وارئ ،لكي يكون
بالإمكان تو�سيعه يف حالة الطوارئ؛
•حتديد القوانني وال�سيا�سات واملبادئ التوجيهية الوطنية ذات ال�صلة املرتبطة بالرعاية البديلة؛
•حتديد اجلهات الأ�سا�سية على امل�ستوى الوطني� ،ضمن احلكومة واملجتمع املدين ،التي تعمل يف
جمال الرعاية البديلة ،و�أدوارهم ون�شاطاتهم احلالية؛
•حتدي ��د الآلي ��ات التقليدية ذات ال�صلة لتوف�ي�ر الرعاية للأطفال الذين يفتق ��رون �إىل الرعاية
الأُ�سرية؛
•توف�ي�ر التدريب على "املب ��ادئ التوجيهية اخلا�ص ��ة بالرعاية البديلة للأطف ��ال" وتوفري "عدّة
�أدوات الرعاية البديلة"؛
ّ
•دع ��م القدرات املح ّلية وتقويتها (مبا يف ذلك احلكومة) ،ودعم وبناء قدرة املنظمات الرئي�سية
والأ�شخا�ص الذين �سوف يتو ّلون التخطيط للرعاية امل�ؤ ّقتة والبديلة و�إدارتها وتقدميها؛
•م�س ��ح الهيكلي ��ات والآليات احلالي ��ة اخلا�ص ��ة بالرعاية امل�ؤ ّقت ��ة وحتديد املنا�س ��ب منها لتلبية
احتياجات الأطفال غري امل�صحوبني واملنف�صلني عن ذويهم.

اال�ستجابة

•احلر�ص على �أن ت�شمل عمليات تقييم االحتياجات الأو�ضاع املعي�شية للأطفال ،والأطر والأنظمة
املجتمعية الداعمة ،وخمتلف خيارات الرعاية البديلة املتوافرة (راجعوا املعيا َرين  4و)5؛
ب�شكل ن�شط عل ��ى الوقاية من االنف�صاالت الأُ�سرية
•بالت�شاور م ��ع النا�شطني املح ّليني ،احلر�ص ٍ
ُ
ب�شكل خا�ص؛
غري ال�ضرورية ،من خالل توجيه امل�ساعدة �إىل املجموعات الأ�سرية امل�ست�ضعفة ٍ
•تطوي ��ر نظ ��ام مراقبة (ي�شارك فيه ّ
املوظفون يف النقاط الت ��ي يحتمل �أن يتخلى فيها الأهل عن
�أطفاله ��م) لتحديد الأطفال غري امل�صحوبني م� ّؤخر ًا والذين تخلى عنهم ذووهم ربمّ ا على �أمل
ح�صوله ��م على امل�ساع ��دة ،و�إذا كان بالإمكان حتديد الأ�شخا�ص الذي ��ن كانوا يتولون رعايتهم
�سابق� � ًا ،وب�سرع� � ٍة ،وتقييم ما �إذا كان توفري امل�ساعدة املادي ��ة �أو الغذائية املحدّدة �سي�ساهم يف
ب�شكل �آمن؛
جمع ال�شمل ٍ
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•تطوي ��ر ودع ��م خدمات الرعاي ��ة من خالل االلت ��زام "باملب ��ادئ التوجيهية اخلا�ص ��ة بالرعاية
البديلة للأطفال" (ال �س ّيما ق�سم الرعاية يف حاالت الطوارئ) ،و"عدّة �أدوات الرعاية البديلة
يف حاالت الطوارئ"؛
•مراجع ��ة ترتيبات الرعاية با�ستمرار ،كمراف ��ق الكفالة والرعاية الإيوائية الداخلية ،للت�أ ّكد من
�أ ّنها ال تن�شئ حوافز للتخلي عن الأطفال؛
•التح ّق ��ق بانتظ ��ام من �أنّ الأطفال الذين يحتاجون فع ًال �إىل الرعاية البديلة هم وحدهم الذين
يتم و�ضعهم يف الرعاية امل�ؤ ّقتة؛
ّ
ّ
ّ
ّ
وقت ممكن ،وبالت�شاور مع
•تطوير خطة رعاية لكل طفل يف الرعاية امل�ؤقتة �أو البديلة ،يف �أ�سرع ٍ
الطفل و�أ�سرته والأ�شخا�ص امله ّمني الآخرين يف حياة الطفل؛
ً
ّ
ب�شكل منهجي ،م� � ّرة كل � 12أ�سبوعا على
•متابع ��ة جمي ��ع الأطفال يف الرعاية امل�ؤ ّقت ��ة �أو البديلة ٍ
الأق ّل؛
•ع ��دم اتّخاذ قرار دائم حول ترتيبات الرعاية البديلة للطف ��ل ،طاملا �أنّ الفر�صة تتوافر للبحث
ع ��ن �أفراد الأ�سرة ،قب ��ل ا�ستنزاف �سبل البحث املتوافرة ،وعدم اتخ ��اذ مثل هذا القرار بتات ًا،
مهما كان الو�ضع ،خالل ال�سنة الأوىل من بدء البحث الن�شط � ،اّإل �إذا كانت الظروف ا�ستثنائية
(تو�صي املبادئ التوجيهية لتحديد امل�صالح الف�ضلى بفرتة �سنتَني).

المعايير 13

القياس
ّ
مؤشر النتيجة
1 .1تتوافر �أنظمة وخدمات املراقبة ملنع االنف�صاالت غري ال�ضرورية.
�سجلني للبح ��ث ،والذين ّمت جمع �شملهم مع
2 .2الن�سب ��ة املئوية للأطفال املُ َّ
�أ�سرهم ،وبقوا معها لأكرث من �ستّة �أ�شهر.
3 .3الن�سب ��ة املئوي ��ة للأطف ��ال غ�ي�ر امل�صحوب�ي�ن واملنف�صلني ع ��ن ذويهم
امل�سجلني الذين ّمت و�ضعهم يف ترتيبات رعاية مالئمة وحمائية.
ّ

ّ
مؤشر العمل
موحدة،
ّ .14 .4مت جتهي ��ز ا�ستمارات ت�سجي ��ل ُمك َّيفة ،و�إج ��راءات ت�شغيلية ّ
و�أنظمة معلومات ،و�أنظم ��ة للإحالة و�إدارة احلاالت ،يف غ�ضون �أ�سبوع
واحد من حالة الطوارئ.
5 .5الن�سب ��ة املئوي ��ة للأطف ��ال غ�ي�ر امل�صحوب�ي�ن واملنف�صلني ع ��ن ذويهم
امل�سجلني ،الذين ّمت جمع �شملهم مع �أ�سرهم.
ّ
6 .6تتواف ��ر الآلي ��ات للت�سجيل وتلقّي املعلومات وللبح ��ث النا�شط عن �أفراد
الأ�سرة املبا�شرين والأقارب.
ّ
7 .7الن�سب ��ة املئوي ��ة للأطفال الذين تل ّق ��وا على الأقل زي ��ارة متابعة واحدة
�شهر من جمع ال�شمل مع القائمني على رعايتهم.
�ضمن ٍ
8 .8الن�سب ��ة املئوي ��ة للأطف ��ال غ�ي�ر امل�صحوب�ي�ن واملنف�صلني ع ��ن ذويهم
املتواجدين يف رعاية بديلة مالئمة م�ؤ ّقتة �أو طويلة املدى.
امل�سجلني الذين يتواجدون يف
9 .9الن�سب ��ة املئوية للأطفال غري امل�صحوبني ّ
�إط ��ار رعاي ٍة بديلة طويل ��ة املدى ،والذين يتلقّون زي ��ارات ر�صد م ّر ًة يف
ال�شهر على الأف ّل.

الغاية
المستهدفة

مالحظات

نعم
%90
%100

الغاية
المستهدفة
نعم
%90

( )1تحُ دَّد "الطريقة
الآنية" يف البلد �أو ال�سياق.
(ُ )3يحدَّد "املع ّر�ضون
للخطر" يف البلد �أو
ال�سياق.

نعم
%100
%100
%90
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 .1الأ ّيام الأوىل:
م ��ن ال�ضروري تقيي ��م و�ضع وحال ��ة الأطفال غ�ي�ر امل�صحوب�ي�ن واملنف�صلني عن ذويه ��م ،و�إطالق
من�سقة خ�ل�ال ـ� 48ساعة منذ بدء حالة الطوارئ .كذلك ،يجب اتّخاذ اخلطوات الالزمة
ا�ستجاب ��ة ّ
ّ
جلم ��ع �شمل الأ�س ��ر ب�أق�صى �سرع ٍة ممكنة ،وتنظي ��م الرعاية امل�ؤقتة الفوري ��ة يف حال �أمكن ذلك.
وعل ��ى العامل�ي�ن يف املجال الإن�ساين التعاون م ��ع الهيئات احلكومية املعنية ودعمه ��ا لتقوم بالأدوار
املالئم ��ة .وميكن تعيني �أ�شخا� ��ص مرجعيني �ضمن املجتمعات املح ّلي ��ة واخلدمات ،وحتديد جهات
اتّ�ص ��ال للإحالة يف ح ��االت الطوارئ .وعند الإم ��كان واالقت�ضاء ،ميكن ن�شر ر�سائ ��ل �أ�سا�سية من
خ�ل�ال و�سائل الإع�ل�ام ،وحثّ القائمني عل ��ى رعاية الأطفال عل ��ى مالزمة �أطفاله ��م واال�ستمرار
يف توف�ي�ر الرعاي ��ة لأولئك الذين فق ��دوا �أ�سرهم  -ناهيك ع ��ن ت�سجيل الأطفال ل ��دى الأ�شخا�ص
املرجعيني اخلا�صني بحماية الطفل.
 .2تفادي االنف�صال يف ّ
املنظمات واملجتمعات املح ّلية:
منذ بداي ��ة حالة الطوارئ ،وبنا ًء على عمليات التقييم املجتمعي ��ة لأ�سباب االنف�صال ،وعلى الأطر
املجتمعية القائمة للوقاية واال�ستجابة لهذه احلاالت ،من الواجب تزويد املجتمعات املح ّلية بتدابري
عملي ��ة تفادي� � ًا لـ"فقدان �أطفاله ��ا" ،ك�إل�صاق �شارات ت � ّ
�دل على هوية الر�ض ��ع والأطفال ال�صغار،
وتعلي ��م الأطف ��ال معلومات �أ�سا�سية عن �أ�سرهم ومواقع نقاط االلتق ��اء عند الطوارئ .كذلك ،على
العاملني يف املجال الإن�ساين �أن يكونوا مد ّربني ل�ضمان حماية الأطفال واحلفاظ على وحدة الأ�سرة
عند ت�أمينهم امل�ساعدة الإن�سانية ،ويف خالل عمليات نقل املجموعات ال�س ّكانية .وعند توفري الدعم
للقائم�ي�ن عل ��ى رعاية الطفل ب�شكل م�ؤقت ،ينبغي �أن تكفل ّ
منظمات حماية الأطفال �أن يجري ذلك
�كل ال يدف ��ع ب�أ�سر �أخرى �إىل ت�سجيل �أطفالها وك�أ ّنه ��م منف�صلون عنها ،ومبا ال يق ّو�ض ا�ستدامة
ب�ش � ٍ
ّ
ترتيب ��ات الرعاية .وجتدر الإ�شارة اىل �أنه من املح ّبذ العمل مع الهيئات املعنية بالإخالءات الط ّبية
والأمنية ،والت�أ ّكد من �أنّ �إجراءات الإخالء تراعي وتعزّز وحدة الأ�سرة وحتافظ عليها.
 .3التن�سيق:
�إنّ التن�سي ��ق الق ��وي �ض ��روري ل�ضمان برام ��ج ا�ستجابة ف ّعال ��ة وحامية للأطفال غ�ي�ر امل�صحوبني
واملنف�صل�ي�ن عن ذويهم .وعلى هذه العملية �أن ت�ستند �إىل �آليات تن�سيق حماية الطفل القائمة التي
ت�ض � ّ�م جميع ّ
املنظم ��ات احلكومية املعنية والهيئ ��ات الوطنية والدولية .فمن واج ��ب هذه املجموعة
تن�سي ��ق عملي ��ات التقييم ،ومعايري الت�سجي ��ل ،وتعديل اال�ستمارات ،وحتدي ��د الأدوار وامل�س�ؤوليات،
موحدة للعمل مع الأطفال غري امل�صحوبني واملنف�صلني عن ذويهم .ويف
وتطوي ��ر �إجراءات ت�شغيلية ّ
عملي ��ة البح ��ث عن الأ�سرة وجمع �شملها ،وكذلك يف عملية توف�ي�ر الرعاية امل�ؤ ّقتة ،يجب �أن تراعى
الأطر القانونية املوجودة و�أن تد َرج �أ�سماء م�س�ؤولني قانونيني .وجتدر الإ�شارة �إىل �أنّ اللجنة الدولية
لل�صلي ��ب الأحمر واجلمعيات الوطني ��ة لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر مف ّو�ضة مبه ّمة البحث عن
الأ�س ��ر يف حال ��ة النزاعات امل�س ّلحة وعرب احل ��دود الدولية� .أ ّما جمع �شم ��ل الأطفال الالجئني عرب
بتن�سيق وثيق مع املفو�ضية ال�سامي ��ة للأمم املتّحدة ل�ش�ؤون الالجئني ح�سب
يتم
ٍ
احل ��دود فيجب �أن ّ
الإجراءات الأكرث مراعا ًة مل�صالح الطفل الف�ضلى .كما �أنّ هناك �إجراءات واعتبارات خا�صة يف ما
تتم �إعادتهم �إىل بالدهم الأ ّم.
يتع ّلق بالأطفال الالجئني الذين ّ
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 .4التحديد:
ّ
يف ح ��ال �أثبت التقييم �أنّ االنف�صال ميثل م�شكلة ،يجب تعيني معايري لتحديد الأطفال الذين يجب
ت�سجيله ��م .وح�سب �ضخامة حالة الط ��وارئ وقدرة الهيئات املعنية ،قد يك ��ون من ال�ضروري �إيالء
الأولوي ��ة للأطفال غ�ي�ر امل�صحوبني ،وبالتايل �إرج ��اء عملية تعريف وت�سجي ��ل الأطفال املنف�صلني
ع ��ن ذويه ��م� ،شرط و�ضعهم حت ��ت رعاية �شخ�ص معروف له ��م .من هنا ،يجب خل ��ق �آليات �إحالة
موحدة .كذلك ،ينبغي حتديد وتدريب
وتعريف بني الهيئات كخطو ٍة �أوىل لإر�ساء �إجراءات ت�شغيلية ّ
النا�شط�ي�ن الرئي�سيني الذي ��ن من �ش�أنهم ر�صد الأطفال غري امل�صحوب�ي�ن واملنف�صلني عن ذويهم،
وذل ��ك يف املواق ��ع الرئي�سية ،كاملداخل �أو نق ��اط الت�سجيل يف املخ ّيمات ،واملراف ��ق الط ّبية ،ومراكز
الطع ��ام ،والأ�سواق يف املدن ،ومراكز الرعاية الإيوائية الداخلية ،ومرافق االحتجاز .وينبغي العمل
مع �إدارة املخ ّيم ّ
وموظف ��ي ت�سجيل توزيع امل�ساعدات لتحديد الأطفال غري امل�صحوبني واملنف�صلني
ع ��ن ذويهم ،والت�أ ّكد من �أنّ جميع �أفراد الأ�سرة ّمت ت�سجيلهم ،و�أ ّنه ّمت حتديد جميع الأطفال الذين
ال �أحد لديهم ،والأ�سر التي يرت�أّ�سها طفل ،والأطفال الذين يعي�شون مبفردهم .ويجب احلر�ص على
�إط�ل�اع املجتمع املح ّلي على �أهمية حتديد الأطف ��ال املنف�صلني عن ذويهم والغاية من ذلك لتفادي
خلق عوامل جذب �أو �إثارة خوف يف املجتمعات املح ّلية من �أنه �سيتم �أخذ ه�ؤالء الأطفال بعيد ًا.

 .6نظام �إدارة املعلومات امل�شرتك بني الهيئات بخ�صو�ص حماية الطفل:
موح ��د لإدارة املعلوم ��ات يُ�ستخدَ م لدع ��م �إدارة احلاالت يف حاالت
ه ��ذا النظام عب ��ارة عن نظام ّ
الط ��وارئ .وه ��و يت�ض ّمن ا�ستم ��ارات جمموعة العمل امل�شرتك ��ة بني الهيئات املعني ��ة بالأطفال غري
امل�صحوبني واملنف�صل�ي�ن عن ذويهم ،و�إجراءات تبادل املعلومات وحماية البيانات ،وقاعدة بيانات
الكرتونية ،مع مبادئ توجيهية ودليل تدريبي .من هنا ،ف�إنّ هذا النظام ي�ساعد يف ن�شاطات البحث
عن الأ�سر من خالل:
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.5الت�سجيل والتوثيق:
عل ��ى عملية الت�سجيل �أن ت�ضمن تدوين البيانات الرئي�سية عن الطفل� .أ ّما التوثيق في�ستوجب تدوين
جميع املعلومات ال�ضرورية للبحث عن الطفل وحتديد حاجته للرعاية ،وتطوير ّ
خطة لإدارة للحالة.
عل ��ى هاتني العملي َت�ي�ن �أن تت ّما بالتزام ��ن الواحدة مع الأخ ��رى� ،أو قد ي�ستوج ��ب التوثيق املزيد من
املقابالت مع الطفل .يف هذا الإطار ،اتّفقت جمموعة العمل امل�شرتكة بني الهيئات واملعنية بالأطفال
موحدة لت�سجيل ه� ��ؤالء الأطفال ولتوثيق
غ�ي�ر امل�صحوب�ي�ن واملنف�صلني عن ذويهم على ا�ستم ��ارات ّ
احتياج ��ات البح ��ث عن الأ�سر .ويف حال دعت احلاجة �إىل ذلك ،من املمكن تعديل �آلية التن�سيق مبا
يتواف ��ق م ��ع الظروف .يجب �أن تجُ رى عملية الت�سجيل والتوثيق م ��ن ِق َبل طواقم عمل مد ّربة لتفادي
الت�س ّب ��ب ب�ضي ��ق غري �ضروري للأطف ��ال� ،أو الت�س ّبب باملزيد من االنف�ص ��االت .ويجب احلر�ص على
�أن ُيح� �دَّد يف ا�ستم ��ارات الت�سجيل والتوثيق ما �إذا كان الطفل برعاي ��ة �شخ�ص يعرفه ويثق به� ،أو ما
�إذا كان الأ�ش ّق ��اء موجودين .وعلى ّ
املوظفني الذين يعنون به ��ذه العملية الت�أ ّكد من �أنّ الأطفال فع ًال
منف�صل ��ون عن ذويهم ،وذلك بالتق�صي عن املعلومات من الأطفال �أنف�سهم� ،أو من �أع�ضاء املجتمع
املح ّلي .ويجب �أن تُعطى الأولوية ّ
للر�ضع وللأطفال ال�صغار ،ليكون التوثيق كام ًال ،مع �إجراء مقابلة
فوري ��ة مع ك ّل �شخ�ص يجلب طف ًال �صغري ًا للرعاية� ،أو يراف ��ق طف ًال �أكرب �سن ًا ،بهدف جت ّنب فقدان
املعلومات الهامة .ويجب توثيق حاالت الأطفال املفقودين من خالل ذويهم الذين يبحثون عنهم.
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•تدوين املعلومات املتعلقة بك ّل طفل فردي غري م�صحوب �أو منف�صل عن ذويه.
•ترتيب قوائم الن�شاطات بح�سب العامل على احلالة �أو املوقع.
•متابعة التدابري املتّخذة لك ّل حالة.
•الإ�شارة اىل التدابري التي انق�ضت مهلتها.
•ال�سم ��اح باملطابق ��ة بني الأطفال غ�ي�ر امل�صحوبني واملنف�صل�ي�ن عن ذويهم و�أولئ ��ك املفقودين
وامل�سجلني.
ّ
•امل�ساهمة يف الت�شا ُرك باملعلومات املتع ّلقة بك ّل حالة بني املناطق والهيئات.
التوجهات يف جمال حماية
كذل ��ك ،يتيح ه ��ذا النظام فر�صة ر�صد وتقييم فعالية الربام ��ج وحتليل ّ
الطف ��ل .ويتط ّلب ه ��ذا النظام عدد ًا م ��ن ّ
موظفي البيانات �ضم ��ن ك ّل هيئة ،كما �أ ّن ��ه يقت�ضي بناء
قدرات العاملني على احلاالت ّ
ب�شكل م�ستم ّر.
وموظفي البيانات ٍ
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 .7البحث:
ت�شري هذه العملية �إىل البحث عن القائم على الرعاية الأ�سا�سي القانوين �أو املعتاد �أو �أفراد �آخرين
ي�صب يف م�صلحة الطفل
من �أ�سرة الطفل .ويتم ّثل الهدف من ذلك يف العثور على ح ّل طويل الأمد ّ
الف�ضلى ،وهذا يعني عاد ًة جمع �شمل الطفل مع �أ�سرته �أو �أقاربه الآخرين .كذلك ،ت�شري �إىل عملية
يتم البحث بعدد من الطرق وبا�ستعمال
البحث عن الأطفال الذين يفتّ�ش ذووهم عنهم .وميكن �أن ّ
عدد من الو�سائل املختلفة .وبالتايل ،يجب تطوير النهج املعتمد وفق ًا لتحليل املخاطر التي يتع ّر�ض
له ��ا الأطف ��ال غري امل�صحوب�ي�ن �أو املنف�صلون عن ذويه ��م .ميكن �أن تتم عملي ��ة البحث على نطاق
وا�سع ع�ب�ر الإذاعات ،والإنرتنت ،ومن خالل اللقاءات املجتمعية ،وبا�ستخدام املل�صقات ،ولوحات
ال�ص ��ور� .أ ّما عملية البحث الفردية لك ّل حالة على ح ��دة فت�شري �إىل عملية البحث النا�شط من قبل
العاملني على احلالة ،عن �أفراد الأ�سرة يف �أماكن تواجدها الأ�صلية� ،أو يف �أماكن االنف�صال .ومن
املمك ��ن العثور على معلومات متع ّلق ��ة ب�أحد �أفراد الأ�سرة عرب البح ��ث يف قواعد بيانات ال�سجلاّ ت
�كل خا�ص عند التوا�صل مع ال�شب ��كات املجتمعية،
ال�س ّكاني ��ة .كم ��ا ميكن للبح ��ث �أن يكون ف ّعا ًال ب�ش � ٍ
ك�أنظمة العائالت املمتدة واملجموعات الدينية.
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 .8التحقّق:
التح ّقق هو عملية البحث ع ّما �إذا كانت العالقة املزعومة حقيقية �أم ال ،وت�أكيد رغبة الطفل و�أفراد
الأ�س ��رة يف جمع ال�شم ��ل .فمن ال�ضروري تقييم ظ ��روف جمع �شمل الأطفال و�ضم ��ان عدم ت�سليم
تتم ه ��ذه العملية باملطابقة بني املعلومات التي يو ّفرها
الطف ��ل �إىل
ٍ
�شخ�ص غري منا�سب .وغالب ًا ما ّ
ً
ك ّل م ��ن الطر َف�ي�ن .وق ��د ي�ستوجب الأمر �إج ��راء حتقيقات �أكرث عمق� �ا يف حاالت الأطف ��ال ّ
الر�ضع
وال�صغ ��ار ،والذين يعانون م�ش ��كالت يف التعبري .ولكنّ من ال�ضروري �أي�ض ًا �إجراء تقييم للت�أ ّكد من
�أنّ الطف ��ل و�أ�سرت ��ه ق ��ادران وراغبان يف جمع ال�شم ��ل� ،إ�ضاف ًة �إىل �صياغة ّ
خط ��ة عمل لدعم عودة
الطفل �إىل �أ�سرته .وبنا ًء على تاريخ الطفل يف الأ�سرة� ،أو �سبب االنف�صال ،قد يكون من ال�ضروري
التو�سط بينه وبني �أحد �أف ��راد �أ�سرته .قد ي�ستغرق هذا الأم ��ر بع�ض ًا من الوقت� ،أو
�أو م ��ن املالئ ��م ّ
قد يلزم بع�ض الوقت لتحديد ما �إذا كانت �إعادة جمع �شمل هذا الطفل مع ذويه �أو �إخوته البالغني
ت�صب يف م�صلحته الف�ضلى.
ّ
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 .9جمع �شمل الأ�سرة:
ً
�إ ّنه ��ا عملية اجلمع ما بني الطفل و�أ�سرت ��ه� ،أو القائم على رعايته �سابقا ،لت�أ�سي�س �أو �إعادة ت�أ�سي�س
الرعاي ��ة على امل ��دى البعيد .فيجب �أن يكون ك ّل من الطفل و�أ�سرته واملجتمع املح ّلي جاهزين لعودة
الطف ��ل (راجعوا املعيار  .)15ويج ��ب �أن تراعي عملية جمع ال�شمل الإط ��ا َر القانوين يف البلد .كما
يج ��ب �أن ي ّتخ ��ذ الدع ��م نهج ًا جمتمعي ًا ،وعل ��ى ّ
املنظمات �أن ت ّتف ��ق يف ما بينها ب�ش� ��أن � ّأي م�ساعدة
ّ
مادية� .أ ّما يف حال اقت�ضى الأمر جمع �شمل الأ�سر عرب احلدود ،فيجب �أن تكلف بهذه امله ّمة اللجنة
الدولية لل�صلي ��ب الأحمر واجلمعيات الوطنية لل�صليب الأحمر واله�ل�ال الأحمر ،ومف ّو�ضية الأمم
املتّحدة ل�ش�ؤون الالجئني يف حاالت الالجئني.

 .11احلفاظ على وحدة الأ�سرة:
�إنّ نق� ��ص الطع ��ام� ،أو عدم توافر امل� ��أوى� ،أو التعليم� ،أو فر�ص ك�سب العي� ��ش ،ك ّلها عوامل قد تدفع
بالأطف ��ال �إىل هج ��ر �أ�سره ��م� ،أو تدفع القائمني عل ��ى رعاية الأطفال للتخلي عنه ��م� ،أو تركهم يف
عه ��دة ّ
منظم ��ات �أو مراف ��ق للرعاية� ،أو حتّى �إر�ساله ��م ليعي�شوا يف كنف العائل ��ة املمتدة� ،آملني �أن
يحظ ��وا بعناي ��ة �أف�ضل .كذلك ،قد يج ��د الأطفال �أنف�سهم مع ّر�ضني خلط ��ر التجنيد �ضمن الق ّوات
�أو اجلماع ��ات امل�س ّلحة� ،أو الهج ��ر� ،أو الإجتار� ،أو العمل اال�ستغاليل .م ��ن هنا ،على هيئات حماية
الطف ��ل التعاون مع القطاع ��ات الإن�سانية الأخرى ل�ضمان �أنّ الأ�سر الأكرث عر�ضة لالنف�صال تتل ّقى
اخلدم ��ات الأ�سا�سية ،واحلماية االجتماعي ��ة� ،أو الدعم للحفاظ على �سبل ك�سب العي�ش ،لكي تبقى
مع ًا .وقد مت ّثل مرافق الرعاية الإيوائية الداخلية عوامل جذب حتثّ الأ�سر على االنف�صال ،وبالتايل
من ّ
املف�ضل � اّأل تعترب هذه امل� ّؤ�س�سات �سوى خيارات رعائية بديلة لأق�صر فرتة ممكنة.
 .12الرعاية امل�ؤ ّقتة:
ً
يتم البحث عن الأ�سر ،وقبل
ي�شري مفهوم الرعاية امل�ؤ ّقتة �إىل الرعاية املقدّمة للأطفال م�ؤ ّقتا ريثما ّ
ا ّتخ ��اذ قرارات ب�ش�أن الرعاية النهائي ��ة .يتعينّ على هيئات حماية الطفل �أن تعطي الأولوية للبدائل
الأُ�سري ��ة للرعاي ��ة يف حاالت الط ��وارئ .وقد ت�شمل الربام ��ج ترتيبات رعائية عفوي ��ة غري ر�سمية،
كو�ض ��ع الطفل يف رعاية قريب له� ،أو حتديد وفح�ص �أ�شخا�ص من املجتمع املحلي من املمكن �إيداع
الطف ��ل حت ��ت رعايتهم لف�ت�رات زمنية متّفق عليها مع تق ��دمي الدعم له� ��ؤالء الأ�شخا�ص .ويف حال
توافر نظام ر�سمي لكفالة الأطفال ،قد تدعم الربامج تو�سيع النظام وتقويته .وحيثما يكون ممكن ًا
ومنا�سب� � ًا ،من امل�ستح�سن �إبقاء الطفل يف جمتمعه املح ّل ��ي الأ�صلي ،كما من الأف�ضل عدم التفريق
املعايري الدنيا حلماية الطفل يف جمال العمل الإن�ساين 125

المعايير 13

 .10املتابعة:
نزاع ما� ،أو ب�سبب الفقر
م ��ن �ش�أن االنف�صال الطويل �أو التغيريات يف ظ ��روف الأ�سرة الناجمة عن ٍ
املزم ��ن� ،أن ت� ��ؤدّي �إىل �صعوب ��ات يف عملي ��ة �إعادة الدم ��ج .لذا ،يج ��ب متابعة امل�س�أل ��ة با�ستمرار،
وتكملتها بالر�صد املجتمعي� .سيختلف حجم املتابعة ونوعها ح�سب ما يظهر من تقييم االحتياجات
لك ّل طفل .فقد تتعدّد �أ�سباب انف�صال الأطفال عن �أ�سرهم ،وقد يكون هناك خماطرة �أعلى نتيجة
جم ��ع �شمل الطفل مع �أ�شخا�ص غري الأهل ،لذا ي�صبح م ��ن ال�ضروري �إجراء ر�صد دقيق لكل حالة
(راجعوا املعيار .)15

ب�ي�ن الأ�ش ّق ��اء .وينبغي جت ّنب الدعم من خالل م� ّؤ�س�سات الرعاية الإيوائي ��ة الداخلية� ،إذ من �ش�أنه
زي ��ادة ن�سب ��ة انف�صال الأ�سرة ،وتقوي�ض رف ��اه الطفل .وجتدر الإ�ش ��ارة �إىل �أنّ الأ�سر الواقعة حتت
ال�ضغ ��ط متي ��ل �إىل �إر�سال �أطفالها �إىل م� ّؤ�س�سة رعاية �إيوائية داخلي ��ة �أكرث من الأ�سر البديلة� .أ ّما
يف ح ��ال اتّ�ضح �أن الرعاية الإيوائية الداخلية هي احل ّل الواقعي الوحيد ،فيجب توفري احل ّد الأدنى
من الدعم لهذه املرافق ل�ضمان املعايري الأ�سا�سية للرعاية ،وتوفر �إجراءات حماية قوية .ويجب �أن
يك ��ون و�ضع الطفل يف الرعاية الإيوائية الداخلية م�ؤ ّقت ًا� ،إىل حني تطوير خيارات الرعاية الأُ�سرية.
تتم مراجعة
ويج ��ب �أن يتل ّقى جمي ��ع الأطفال املو�ضوعني يف الرعاي ��ة امل�ؤ ّقتة زيارات متابع ��ة ،و�أن ّ
مل ّفه ��م ب�شكل منتظم ،لر�صد حمايته ��م ورفاههم� .أ ّما بالن�سبة لليافع�ي�ن الأكرب �س ًّنا ،وحتّى بع�ض
الأ�سر املعي�شية التي يرت�أّ�سها �أطفال ،فمن املمكن البحث يف �إمكانية العي�ش امل�ستق ّل املدعوم.
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 .13الرعاية البديلة الطويلة الأمد والتب ّني:
يف حال ثبتت ا�ستحالة جمع �شمل الطفل مع �أ�سرته� ،أو يف حال تعار�ض ذلك مع م�صلحته الف�ضلى،
يج ��ب عندئ ��ذٍ التفكري يف خيارات الرعاي ��ة البديلة الطويلة الأمد .فال يج ��ب �أن ُيرتَك الأطفال يف
حال ��ة الرعاي ��ة امل�ؤ ّقتة �إىل ما ال نهاية ،من دون عملية مراجعة لتحديد �أف�ضل خيارات للرعاية على
امل ��دى البعيد .ويج ��ب �أن ُتتّخذ القرارات بهذا ال�ش� ��أن من خالل �إجراءات ق�ضائي ��ة� ،أو �إدارية� ،أو
غريه ��ا من الإجراءات املعرتف بها ،كما يجب �أن ت�ستند �إىل تقييم �شامل مل�صالح الطفل الف�ضلى،
ي�صب يف
واحتياجات ��ه ،وخيارات الرعاية املتاحة� .إنّ و�ض ��ع الطفل يف رعاية �أُ�سرية دائمة يجب �أن ّ
م�صلحت ��ه الف�ضلى .وقد ت�شمل خيارات الرعاية البديلة الطويلة الأم ��د :التب ّني� ،أو العي�ش امل�ستق ّل
املدع ��وم للأطفال الأكرب �سن ًا� ،أو و�ضع الطف ��ل يف م� ّؤ�س�سات كفالة ر�سمية .وقد تكون عملية التب ّني
وطني ��ة �أو دولي ��ة ،وتت�ض ّمن تغيري ًا دائم� � ًا يف الو�ضع القانوين من خالل الآلي ��ات القانونية .يف هذا
الإط ��ار ،تو ّفر اتّفاقية الهاي ب�ش� ��أن التعاون يف جمال التب ّني على ال�صعيد الدويل ،الإطار القانوين
ل�ضم ��ان �إمتام عملي ��ات التب ّني الدولية مب ��ا ي�ضمن م�صال ��ح الطفل الف�ضلى .ولك ��ن يجب �إعطاء
الأولوي ��ة للبحث ع ��ن الأ�سر ،ومن الأف�ضل عدم القيام ب� ّأي عملية تب ّن ��ي من خارج البلد � اّإل يف حال
ثبت �أن جهود العثور على �أ�سرة الطفل قد باءت جميعها بالف�شل� ،أو يف حال غياب حلول ثابتة داخل
ه ��ذا البل ��د .فعلى هيئات حماية الطف ��ل �إذ ًا �أن تدعم ال�سلطات لتحقيق املعاي�ي�ر املعتمدة يف �إطار
اتّفاقية الهاي ب�ش�أن التعاون يف جمال التب ّني على ال�صعيد الدويل.
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المعيار :14
العدالة لألطفال

�إنّ م�صطل ��ح "العدالة للأطفال" يت�ض ّمن �إقرار ًا بن�شوء احتكاك بني الأطفال والنظام الق�ضائي يف
�سياق ��ات خمتلفة ،مبا يف ذلك الإجراءات املدنية والإدارية؛ وبالتايل ،ينبغي على النظام الق�ضائي
نزاع مع
�أن يك ��ون خمت�ص� � ًا يف التعاطي مع جميع الأطفال الذين يدخلون يف ح ّي ��زه� ،سواء كانوا يف ٍ
القانون� ،أو �ضحايا� ،أو �شهود ًا� ،أو ب�صفتهم م�ستفيدين من القانون.
وجت ��در الإ�ش ��ارة �إىل �أنّ حاالت الط ��وارئ غالب ًا ما تزيد م ��ن احتمال ن�شوء احت ��كاك بني الأطفال
ب�شكل عام �أنّ النظام
والنظام الق�ضائي ،ب�صفتهم متهمني و�/أو �ضحايا و�/أو �شهود ًا .ومن املفهوم ٍ
الق�ضائي ي�شتمل عموم ًا على املحاكم ،وال�شرطة ،واملرافق الإ�صالحية ،بالإ�ضافة �إىل الأنظمة غري
الر�سمية كتلك التي تعمل مبوجب قانون تقليدي وعريف.

المعايير 14

وت�شم ��ل املخاط ��ر واالحتياجات النا�شئة عن حاالت الطوارئ التي م ��ن خاللها ين�ش�أ االحتكاك بني
الأطفال والنظام الق�ضائي:
التع�سفي واحلرمان من احل ّرية.
•االعتقال ّ
•التعذيب وغريه من �أ�شكال �سوء املعاملة.
•االجت ��ار �أو التجني ��د من ِق َب ��ل الق ّوات �أو اجلماع ��ات امل�س ّلحة ،مبا فيها املجموع ��ات الإجرامية
ّ
املنظمة.
•انتهاكات حقوق الإن�سان والقانون الإن�ساين.
•العن ��ف املنزيل واملجتمع ��ي ،مبا يف ذلك العنف يف خم ّيمات النازحني �أو خم ّيمات الالجئني� ،أو
املالجئ كاملدار�س ،والكنائ�س ،وامل�ساجد ،ومراكز الرعاية االجتماعية.
•اال�ستغالل من �أجل التب ّني.
•عمالة الأطفال من �أجل البقاء.
•الوراثة والو�صاية.
وي�شري م�صطلح "ق�ضاء الأحداث" �إىل الأطفال الذين يدخلون يف ح ّيز الأنظمة الق�ضائية ب�صفتهم
متهمني بارتكاب جرائم .وحني ّ
يتعطل القانون والنظام يف حاالت الطوارئ ،غالب ًا ما تزداد حاالت
التع�سف ��ي واعتقال الأطف ��ال امل�شبوهني بالت ��و ّرط يف جرائم �أو بارت ��كاب جرائم �إدارية.
التوقي ��ف ّ
ويف جمي ��ع الأح ��وال ،يبقى املبد�أ هو �أن ال يتم اللجوء �إىل االعتق ��ال واملحاكمة الر�سمية �إال كو�سيلة
م�ل�اذ �أخري ،و�أن يتم ا�ستخدام التحويل والتداب�ي�ر البديلة عند الإمكان .يعني "التحويل" التوجيه
نزاع مع القانون عرب قنوات خ ��ارج الإجراءات الق�ضائية ،وذلك
امل�ش ��روط للأطف ��ال الذين هم يف ٍ
بوا�سط ��ة �إج ��راءات وهيكليات وبرامج ت�سمح له ��م بالتعاطي مع هيئات غ�ي�ر ق�ضائية ،ما يج ّنبهم
�سجل �إجرامي.
الت�أث�ي�رات ال�سلبي ��ة املرتتّبة على الإج ��راءات الق�ضائية الر�سمية واحل�صول عل ��ى ّ
ُ�شرك الأ�سر واملجتمعات.
و�أكرث برامج التحويل فعالي ًة هي تلك التي ت ِ
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المعيار
يتم التعامل مع جميع الفتيات والفتيان الذين يدخلون يف ح ّيز الأنظمة الق�ضائية ك�ضحايا
ّ
�أو �شهود �أو متهمني ،مبا يتما�شى مع املعايري الدولية.

التدابير األساسية
اال�ستعداد
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•توف�ي�ر الدعم يف �إن�شاء (�أو تقوية) املحاكم وامل�ساحات ال�صديقة للأطفال يف مراكز ال�شرطة،
مب ��ا يف ذلك الوح ��دات املتد ّربة خ�صي�ص ًا �ضمن ال�شرطة  /النياب ��ة العامة  /املحكمة ،و�أخري ًا
الدفاع القانوين ،بالإ�ضافة �إىل �أنظمة التحويل وت�سريع الإجراءات املتعلقة بالأطفال؛
•دعم بناء القدرات ٍّ
لكل من ال�شرطة ،والوحدات اخلا�صة بالطفل ،وم�س�ؤويل املراقبة ،والعاملني
ال�صحي�ي�ن ،والعامل�ي�ن االجتماعيني ،واملحامني ،والق�ضاة ،والأ�شخا� ��ص �ضمن �أنظمة الق�ضاء
ّ
غ�ي�ر الر�سمي ��ة الذي ��ن يعملون يف �ش� ��ؤون حماي ��ة الطفل �أو الذي ��ن يكونون على احت ��كاك دائم
بالأطفال؛
•دعم اندماج العن�صر الن�سائي يف ال�شرطة وغريها من الأنظمة الق�ضائية؛
•التخطي ��ط لأنظمة الق�ضاء القائمة وحتليلها (على امل�ستو َيني الوطني واملجتمعي) ،مبا يف ذلك
�أنظمة الق�ض ��اء التقليدية ،بهدف حتديد الفر�ص التي ميكن االعتماد عليها وتقويتها ،وحتديد
�أبرز ثغرات احلماية.

اال�ستجابة

•حتديد جميع الأطفال املعتقلني ،مبا يف ذلك مكان وجودهم ،وو�ضعهم ،ومعاملتهم؛
•توثي ��ق وحتليل �أمناط االنتهاكات حلقوق الأطفال التي حت�صل �ضمن النظام الق�ضائي ،واتّخاذ
التدابري الالزمة يف احلاالت الطارئة؛
•م�سح خمتلف ّ
املنظم ��ات والأ�شخا�ص العاملني يف الربامج التي تقدّم العدالة للأطفال بطريقة
�صديقة لهم (مبا فيها الأطر غري الر�سمية)؛
والطب،
•ت�شكي ��ل فريق متعدّد االخت�صا�صات (حقوق الإن�سان ،واملعاجلة النف�سية-االجتماعية،
ّ
والقانون) ملراقبة احلاالت املحدّدة واال�ستجابة لها؛
•منا�ص ��رة الإف ��راج عن الأطفال عندما يكون االعتقال غري قان ��وين �أو عندما تكون املرافق غري
مالئمة؛
ً
•ت�شجيع احللول املجتمعية حيثما يكون الأمر مالئما ،عند انهيار النظام الر�سمي.
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القياس
ّ
مؤشر النتيجة

الغاية
المستهدفة

1 .1عدد حاالت اعتقال الأطفال يف الأ�شهر الثالثة الأخرية.

ُيحدَّد يف البلد

متو�سط مدّة االعتقال.
ّ 2 .2

ُيحدَّد يف البلد

ّ
مؤشر العمل

مالحظات

الغاية
المستهدفة

يتم التعامل معهم
3 .3الن�سبة املئوية للأطفال املحت ّكني مع ال�شرطة والذين ّ
با�ستخدام �إجراءات �صديقة للطفل.
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يتم التعامل معهم
4 .4الن�سبة املئوية للأطفال املحت ّكني مع املحاكم والذين ّ
با�ستخدام �إجراءات �صديقة للطفل.

%80

5 .5الن�سب ��ة املئوية للأطف ��ال املحت َكني مع القانون والذي ��ن جرى حتويلهم
بعيد ًا عن النظام الق�ضائي الر�سمي.

%80

6 .6الن�سب ��ة املئوي ��ة حلاالت الأطف ��ال الذين تلقّوا الدعم م ��ن فريقٍ متعدّد
االخت�صا�صات.

%80

( )3ميكن حتديد
"الإجراءات ال�صديقة
للطفل" يف البلد
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المالحظات التوجيهية
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 .1احلرمان من احل ّرية:
ت�ش�ي�ر عبارة "احلرمان من احل ّرية" �إىل جميع �أ�ش ��كال االعتقال� ،أو ال�سجن� ،أو التوقيف يف مكان
ع ��ام �أو خا� ��ص .وت�شمل �أماكن االعتقال نطاق ًا وا�سع ًا من املواقع املحدّدة ر�سمي ًا ،مبا فيها زنزانات
ال�شرط ��ة ،وال�سجون ،ومرافق االعتقال الع�سك ��ري ،ومرافق اعتقال املهاجرين ،ومراكز الرعاية �أو
املخ�ص�صة ب�شكل م�ؤ ّقت للعزل عن ال�س ّكان عموم ًا .ووفق ًا
املرافق التعليمية ،بالإ�ضافة �إىل الأماكن ّ
للمعايري الدولية ،ال يفرت�ض �أن ال يتم اللجوء �إىل جتريد الأحداث من ح ّريتهم �سوى كو�سيلة مالذ
�أخ�ي�ر ولأق ّل فرت ٍة الزمة ،ويجب �أن يقت�صر ذلك على احلاالت اال�ستثنائية .ينطبق هذا املبد�أ �سوا ًء
كان قرار احلرمان من احل ّرية �صادر ًا عن حمكمة �أو هيئة �إدارية .فعو�ض ًا عن اللجوء �إىل احلرمان
م ��ن احل ّريةُ ،ي�ستح�سن حتويل الق�ضايا خارج النظام الق�ضائي ،و�إنزال عقوبات بديلة كالإدانة مع
وق ��ف العقوب ��ة �أو فر�ض اخلدم ��ة االجتماعية .ال بد من مراع ��اة �ضوابط ال�سالم ��ة العامة� ،إال �أ ّنه
بالن�سبة للأطفال املحتجزين ،يجب �أن ت�ش ّكل م�صالح الطفل الف�ضلى نقطة الرتكيز الرئي�سية من
حيث حماية الطفل .ويت�ض ّمن االمتثال لهذا املبد�أ:
•�إعالم الأو�صياء فور ًا بتوقيف الطفل.
•تكيي ��ف � ّأي نظ ��ام اعتقال ح�سب العم ��ر واجلن�س والإعاق ��ة واالحتياجات اخلا�ص ��ة ،مع ف�صل
الفتيان عن الفتيات ،والبالغني عن القا�صرين.
•�ضم ��ان االحتكاك بالعامل اخلارجي ،ال �س ّيم ��ا مع حمام م�ستق ّل ومع الطاقم الط ّبي ومع الأهل،
ي�صب
ك ّلم ��ا لزم ذلك ،و�ضم ��ان ال�سماح بذلك من ِق َبل �سلطات االعتقال ما دام هذا االحتكاك ّ
يف م�صلحة الطفل.
•توفري ن�شاطات ترفيهية ،و�إدخال النزهات والن�شاطات التعليمية يف احلياة اليومية.
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يف ح ��االت العن ��ف امل�س ّل ��ح ،غالب ًا م ��ا يُ�ستخدَ م م�صطل ��ح "االعتق ��ال الإداري" العتق ��ال الأطفال
الذي ��ن يهدّدون الأمن ،مثل الأطف ��ال املعتقلني الذين كانوا يرافقون الق ّوات �أو اجلماعات امل�س ّلحة.
بحجة حماية الأطفال الذين يتع ّر�ضون لإ�ساءة املعاملة واال�ستغالل،
ويُ�ستخدَ م هذا االعتقال �أحيان ًا ّ
والذي ��ن قد يعي�شون ويعملون يف ال�شوارع ،وكذلك الأمر بالن�سب ��ة للأطفال الذين ُي َ
نظر �إليهم على
قا�ض �أو
�أ ّنه ��م "مع ��ادون للمجتمع" .وبعك�س االعتقال الإجرامي ،ف�إنّ ق ��رار االعتقال ال ي�صدر عن ٍ
ع ��ن حمكمة ،بل عن هيئة �أو خبري تابع للفرع التنفيذي من احلكومة .وق ّلما تكون �إجراءات الطعن
يف هذا النوع من االعتقال وا�ضح ًة ،كما �أن الفرتات الزمنية للمراجعة غري موجودة.

املعايري الدنيا حلماية الطفل يف جمال العمل الإن�ساين

المعايير 14

وجت ��در الإ�شارة �إىل �أنّ الطوارئ قد تزيد من عدد الأطفال املتّهمني مبا ي�س ّمى "انتهاكات الو�ضع".
وت�شم ��ل ه ��ذه االنتهاكات �أفعا ًال قد ال تك ��ون �إجرامي� � ًة �إذا ارتكبها بالغون� ،إنمّ ا ت� ��ؤدّي �إىل توقيفهم
واعتقالهم .ونذكر منها على �سبيل املثال :انتهاكات حظر التج ّول ،والت�س ّرب من املدر�سة ،والهرب،
ال�سيء �أو املعادي للمجتمع ،واالن�ضمام �إىل الع�صابات ،وحتى الع�صيان الب�سيط.
والت�س ّول ،وال�سلوك ّ
�إنّ اعتق ��ال �أطف ��ال متّهمني مبخالفات �إدارية� ،أو اعتقال �أطفال حت ��ت "تدابري وقائية" ،هو انتهاك
لواجب العمل من �أجل م�صلحة الأطفال .فال يفرت�ض اللجوء �إىل االعتقال �سوى كو�سيلة مالذ �أخري.
 .2توثيق االنتهاكات:
املهم توثيق �أمناط االنتهاكات �ض ّد الأطفال التي حت ��دث داخل نظام الق�ضاء ،بدء ًا من �أقرب
م ��ن ّ
مرحل ��ة ممكنة يف حالة الط ��وارئ ،ك�أ�سا�س حلملة قائمة على الرباهني للحثّ على ا�ستجابة وطنية
ودولي ��ة ف ّعال ��ة (راجعوا املعيار  .)5ويف حال بلغت الق�ضية مرحلة املحاكمة ،فث ّمة عدد من �ضوابط
ال�سالمة الأخرى الت ��ي ميكن تطبيقها على الطفل ال�ضحية �أو ال�شاهد .راجعوا :املبادئ التوجيهية
للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي للأمم املتّحدة ب�ش�أن م�سائل العدالة املرتبطة بال�ضحايا الأطفال
وال�شهود على اجلرمية.
 .3املنا�صرة:
ً
يج ��ب الرتكي ��ز على و�ضع ح ّد لالنتهاكات احلالية (بدءا بتلك الت ��ي ترتك الت�أثري الأكرث حد ًة على
الأطف ��ال) ،ومنع االنته ��اكات امل�ستقبلية .وال ب ّد م ��ن �أن تكون مدعوم ًة ب�أد ّل ��ة ّمت جمعها من خالل
ن�شاطات الر�صد والتوثيق.
 .4الفرق املتعدّدة االخت�صا�صات:
ً
وقت ممكن ،ا�ستنادا �إىل � ّأي موارد وهيكليات
املهم ت�شكيل فريق متعدّد االخت�صا�صات يف �أقرب ٍ
من ّ
قائمة ،وذلك التّخاذ التدابري يف حاالت الطوارئ .وما �أن يتّم ت�شكيل الفريق ،ميكن �إجراء تدريب
متخ�ص�ص يف جماالت احلاجة املع ّينة.
�إ�ضايف
ّ
 .5الأطر الدولية:
ي�ض ��ع الإطار القان ��وين الدويل بع�ض املعايري للأطف ��ال املت�ض ّررين يف حاالت الط ��وارئ .فاملعايري
املن�صو� ��ص عليها يف العهد الدويل اخلا� ��ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سي ��ة والإعالن العاملي حلقوق
الإن�سان ب�ش�أن احلق يف حماكمة عادلة ،واحلقّ يف افرتا�ض الرباءة ،واحلماية من عقوبة الإعدام،
التع�سف َيني ،تنطبق على اجلميع َمبن فيهم الأطفال (مث ًال :املادة
واحلماي ��ة من التوقيف واالعتقال ّ
 14م ��ن العه ��د الدويل اخلا�ص باحلقوق املدني ��ة وال�سيا�سية) .كذلك ،قد يك ��ون لتعزيز �أو حت�سني
ري طويل الأمد ،وقد ي�ساهم ذلك يف تقوية النظام الق�ضائي
العدالة للأطفال يف حالة الطوارئ ت�أث ٌ
للأطفال على املدى الأبعد.
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تطوير االستراتيجيات

المعايير الرامية
إلى تطوير
استراتيجيات
مالئمة لحماية
الطفل

المعايير الرامية إلى تطوير
استراتيجيات مالئمة لحماية
الطفل
تشمل المعايير في هذا المجال أبرز االستراتيجيات المتع ّلقة
بحماية الطفل التي قد تل ّبي احتياجات مختلفة من حيث حماية
الطفل .وهي ،كما في جميع المعايير األخرى ،تستند إلى اإلطار
القانوني الدولي الشامل .وهي تشمل المعايير المتع ّلقة بـما يلي:
•إدارة الحاالت.
•اآلليات المجتمعية لحماية الطفل.
•المساحات الصديقة لألطفال.
•حماية األطفال المستبعدين.

المعيار :15
إدارة الحاالت
تُ�ستخ ��دَ م �أنظم ��ة �إدارة احل ��االت يف جمموع ��ة متن ّوعة من جم ��االت خدمة الإن�س ��ان ،مبا يف ذلك
ال�صح ��ة ،والعمل االجتماع ��ي ،والعدالة .و�إدارة احل ��االت هي عملية م�ساع ��دة الأطفال الفرديني
ّ
والأ�سر من خالل الدعم املبا�شر من طراز العمل االجتماعي و�إدارة املعلومات ب�شكل ج ّيد (راجعوا
نظام حلماية
املعيار  .)5وبهذه الطريقة ،تُعتبرَ �إدارة احلاالت وظيفة �ضرورية ومركزية �ضمن � ّأي ٍ
الطف ��ل �أو للرعاي ��ة االجتماعي ��ة� ،س ��واء يف �أطر الط ��وارئ �أو غري الط ��وارئ (مب ��ا يف ذلك الأطر
احلكومي ��ة وغري احلكومية) .وقد تربز احلاجة �إىل الدعم الإن�ساين لنظام �إدارة احلاالت اخلا�ص
بحماية الطفل يف ال�سياقات التالية:
•يف حاالت الطوارئ التي حتدث عادة ب�سرعة كبرية ،حيث حتتاج احلكومة �إىل الدعم امل�ؤ ّقت.
•يف ح ��االت الطوارئ الطويل ��ة الأمد ويف البلدان النامية حيث ت�سعى احلكومة �إىل بناء هيكليات
قوية للرعاية االجتماعية (والتي ت�شمل �إدارة احلاالت).
•حيث ال تُبدي احلكومة � ّأي اهتمام يف دعم نظام حماية الطفل والرعاية االجتماعية.

�كل مالئم يف جميع مراح ��ل العملية ،مع
ويف �إدارة احل ��االت ،ينبغ ��ي �أن يت � ّ�م �إ�شراك الأطفال ب�ش � ٍ
املراع ��اة الكامل ��ة مل�صالح الطف ��ل الف�ضلى .وهذا يتطل ��ب �أنظمة �آمنة للإب�ل�اغ ،و�س ّرية م�ضمونة،
وبروتوك ��والت وا�ضحة ونوعية لتبادل املعلومات ،وتخزين ًا �آمن ًا لل�سجالت ،الخ .وال ب ّد من �أخذ هذه
االعتبارات يف احل�سبان قبل اتّخاذ قرار ب�ش�أن نظام �إدارة احلاالت� ،أو عند البدء يف دعم وتعزيز
� ّأي نظام قائم.
المعيار
امللحة جلهة حيث احلماية ،ويتل ّقون
ّ
يتم حتديد الفتيات والفتيان ذوي االحتياجات ّ
ً
املعلومات املالئمة لعمرهم وثقافتهم ،ف�ضال عن ا�ستجاب ٍة ف ّعالة ،ومتعدّدة القطاعات،
من�سقة وم�س�ؤولة.
و�صديقة للطفل من املز ّودين املعنيني العاملني بطريق ٍة ّ
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وميك ��ن �أن تكت�س ��ب �أنظم ��ة �إدارة احل ��االت �أهمية خا�ص ��ة يف ت�سهيل ر�صد احل ��االت والإحالة �إىل
اخلدمات ،وبالتايل فقد ت�ش ّكل عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا من الدعم املتكامل لال�ستجابة للمخاطر الرئي�سية
املتع ّلق ��ة بحماية الطفل يف حاالت الطوارئ ،مبا يف ذلك الأطف ��ال املرتبطون بالق ّوات واجلماعات
امل�س ّلحة ،والأطفال غري امل�صحوبني واملنف�صلون عن ذويهم ،والأطفال الناجون من العنف و�إ�ساءة
املعاملة واال�ستغالل.

التدابير األساسية
اال�ستعداد
تقييم وحتليل ال�سياق والآليات القائمة التي حتمي الأطفال ،واال�ستناد �إليها؛
•م�س ��ح اخلدمات املتاحة وحتليل قدرات ّ
املنظمات القائمة وغريها من اجلهات النا�شطة املعنية
من �أجل وقاية ومعاجلة م�سائل حماية الطفل؛
•عن ��د الإمكان ،دع ��م الأطر احلكومي ��ة �أو املجتمعية القائمة (غري الر�سمي ��ة والر�سمية) جلمع
املعلومات و�إدارتها؛
•�إع ��داد التو�صيفات الوظيفية التف�صيلية للعاملني على احل ��االت وغريهم من املعنيني ،والت�أ ّكد
من �أنّ اجلميع يدركون املهارات الالزمة ،ومن �أ ّنه يوجد ما يكفي من الإ�شراف؛
واملنظمات املجتمعية ّ
•بناء قدرات احلكومة ّ
واملنظمات غري احلكومية يف جمع املعلومات و�إدارة
احلاالت؛
•بن ��اء قدرات القطاعات الأخرى من حيث �إدارة احلاالت وتوفري اال�ستجابات والتوا�صل املالئم
للطفل.

اال�ستجابة
المعايير 15

•اال�ستن ��اد �إىل التعاري ��ف املوجودة (مبا يف ذل ��ك التعاريف املجتمعي ��ة) ،واالتّفاق حول املعايري
امل�شرتكة مع الأطفال والعاملني مع الأطفال لتحديد َمن هو الطفل امل�ست�ضعف؛
وال�صح ��ة ،و�سب ��ل الرزق،
•تعزي ��ز الرواب ��ط النظمي ��ة ب�ي�ن الرعاي ��ة االجتماعي ��ة ،والتعلي ��م،
ّ
املن�سق واملتعدّد
و�إنف ��اذ القوان�ي�ن ،والأنظمة الق�ضائية ،للت�أ ّك ��د من �أنّ الأطفال يتل ّقون الدع ��م ّ
االخت�صا�صات؛
•اال�ستناد �إىل العمليات وال�صالت القائمة ،وتطوير الإجراءات مع القطاعات الأخرى من خالل
حتدي ��د املعاي�ي�ر والعمليات اخلا�صة بالت�سجي ��ل ،والإحالة ،واملتابعة ،مب ��ا يف ذلك التط ّرق �إىل
احل�سا�سة ،مثل �إ�ساءة معاملة الأطفال جن�سي ًا (راجعوا املعيار )9؛
امل�سائل ّ
•تطوير نظام لتحديد الأولويات بني امل�سائل الأكرث �إحلاح ًا للمتابعة الفورية؛
•مراعاة �أربعة �أطر زمنية لدى تطوير خطط الرعاية :فور ًا (�أي خالل �شهر واحد)؛ وعلى املدى
املتو�سط(� 3أ�شه ��ر � 9 -أ�شهر�/سنة)؛ وعلى املدى
الق�ص�ي�ر (لغاي ��ة ثالثة �أ�شهر)؛ وعلى املدى ّ
الطويل (�سنة واحدة �أو �أكرث)؛
•�ضمان وجود خدمة متعدّدة القطاعات لإدارة احلاالت؛
•تدري ��ب العاملني على احلاالت وجتهيزهم للحر�ص عل ��ى �أن تكون اال�ستجابات مالئمة للطفل،
معلومات مالئمة للعمر ،ومنا�سبة لل�سياق الثقايف ،و ُمقدَّمة �إىل ك ّل
و ُمق َّدمة بطريقة �ش ّفافة ،مع
ٍ
طفل ح�سب حالته؛
وال�صحة ،و�إنفاذ القانون،
•العمل ب�شكل وثيق مع القطاعات الأخرى (على �سبيل املثال :التعليم،
ّ
والأنظم ��ة الق�ضائي ��ة) لتحدي ��د و�إحالة الفتيات والفتي ��ان والأ�سر الذين ق ��د يكونون مع ّر�ضني
ب�شكل خا�ص؛
للخطر ٍ
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•العم ��ل ب�شكل وثيق مع �آليات حماية الطفل املجتمعية لتحدي ��د و�إحالة الفتيات والفتيان والأ�سر
ب�شكل للخطر خا�ص؛
الذين قد يكونون مع ّر�ضني ٍ
•الت�أ ّكد من �أنّ يتم اتباع عملية ،كما هو مبينّ �أدناه ،بحيث تكون معروفة ومفهومة من قبل جميع
ّ
املنظم ��ات ذات ال�صلة وغريها .وجتدر الإ�ش ��ارة �إىل �أ ّنه قبل التحديد ،و�إذا �سمحت الظروف،
دواع.
يجب �إجراء تقييم فوري للحاجة �إىل الت�سجيل ،من �أجل جت ّنب ت�سجيل الأطفال من دون ٍ
 .0حتديد وت�سجيل الأطفال
امل�ست�ضعفني ،مبا ي�شمل رفع الوعي
�ضمن املجتمعات املح ّلية املت�ض ّررة.

 .1تقييم نقاط ال�ضعف والقدرات
لدى الأطفال الفرادى والأ�سر وتطوير
خطط ا�ستجابة للحاالت الفردية
لك ّل طفل.

� .4إغالق احلالة.
 .3ر�صد احلالة ومراجعتها بانتظام.

 .2بدء ّ
خطة احلالة ،مبا يف ذلك
الدعم املبا�شر والإحالة �إىل
اخلدمات.

يتم �إجراء تقييم مع الطفل والقائم على رعايته يف غ�ضون �أ�سبوع واحد من حتديد احلالة.
ّ 1 .1
يتم ت�صميم ّ
أ�سبوعني من التقييم.
خطة للرعاية ،مع الطفل والقائم على رعايته ،يف غ�ضون � َ
ّ 2 .2
ّ
يتم �إجراء متابعة ومراجعة خلطة العمل م ّرة واحدة على الأق ّل ك ّل �شهر بعد ذلك.
ّ 3 .3
4 .4تت � ّ�م املتابعة بعد ثالثة �أ�شهر على الأق ّل من �إقفال ملف احلالة .وميكن �إعادة فتح ملف احلالة
�إذا لزم الأمر.
•�إعداد ا�سرتاتيجية للخروج .وينبغي للهيئات التي تقدّم الدعم املبا�شر لإدارة احلاالت �أن تنقل
وقت ممكن واقعي ًا.
امل�س�ؤولية يف هذا املجال �إىل اجلهة املكلفة بامل�س�ؤولية يف �أقرب ٍ
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•بالن�سبة لك ّل ملف حالة مفتوح (الأرقام �أدناه ت�شري �إىل املر ّبعات املر ّقمة يف الر�سم البياين):

القياس
ّ
مؤشر النتيجة
1 .1وجود نظام �إدارة احلاالت.
2 .2عدد احلاالت التي ّمت فتحها و�إغالقها �ضمن فرتة ثالثة �أ�شهر.

ّ
مؤشر العمل
3 .3عدد احلاالت املعطاة لكل عاملٍ ال يتعدّى  25حالة.
أ�سبوعني على الأق ّل.
4 .4تُنفَّذ م�ؤمترات احلاالت ك ّل � َ
موحدة ،ويُظهِ ر %100
ّ 5 .5مت و�ض ��ع تو�صيفات وظيفية و�إج ��راءات ت�شغيلية ّ
من العاملني على احلاالت امل�شمولني يف امل�سح �أ ّنهم يعرفونها بالكامل.
تدريب منتظم (م ّرة ك ّل �شه َرين)
6 .6يح�ص ��ل العاملون على احلاالت على
ٍ
�إىل جانب الإ�شراف.
ّ 7 .7مت تطوي ��ر تعريف جمتمعي ملفهوم الطفل امل�ست�ضعف ،ومت التوافق عليه
بني خمتلف النا�شطني يف جمال حماية الطفل.
أ�سبوعني من التقييم.
8 .8الن�سبة املئوية خلطط احلاالت املعدّة يف غ�ضون � َ
تتم مراجعتها م� � ّرة يف ال�شهر على الأق ّل
9 .9الن�سب ��ة املئوية للح ��االت التي ّ
بعد ت�صميم ّ
خطة احلالة.

الغاية
المستهدفة

مالحظات

نعم
ُيحدَّد يف البلد

الغاية
المستهدفة
نعم
نعم
نعم
نعم

من �ش�أن املعاينات
الع�شوائية �ضمن الهيئات
امل�شاركة يف �إدارة احلاالت
�أن تك�شف عن جزءٍ كبري
من هذه املعلومات

نعم
%100
%90
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 .1تقوية الأنظمة:
م ��ن الأ�سا�سي �أن نحاول فهم ال�سياق القائم والآليات الر�سمية وغري الر�سمية التي حتمي الأطفال
بالفع ��ل ،واال�ستناد �إليها .ف�إنّ �إن�شاء �أو تعزيز نظ ��ام موازٍ (منظمة غري حكومية و�/أو تابعة للأمم
امل ّتح ��دة) خلدم ��ات الرعاية االجتماعية م ��ن �ش�أنه �أن ي�ضع ��ف �أنظمة احلماي ��ة الوطنية واملح ّلية
القائم ��ة (�أو النا�شئة) .ومن ناحي ٍة �أخرى� ،إنّ تعزيز �أنظمة �إدارة احلاالت القائمة يف �أثناء حاالت
الطوارئ قد يكون له ت�أثري دائم.
 .2حتليل ما هو ممكن:
ينبغ ��ي �إج ��راء هذا النوع من التحلي ��ل والدعم كجزءٍ من اال�ستعداد ،وكذل ��ك يف �أثناء �إجراء تقييم
أ� ّويل حلماي ��ة الطفل .ويجب �أن ي�أخذ التحليل يف احل�سبان الإطار القانوين ،وعملية �إدارة احلاالت،
َ
التخطيط للخدمات
والإجراءات والأدوات ،واملوارد املالية والقدرات التوظيفية ،كما ينبغي �أن ي�شمل
ال�صح ��ة ،والتعليم ،والأم ��ن ،والعدال ��ة ،والو�ضع االقت�ص ��ادي ،واحلماي ��ة االجتماعية.
من خ�ل�ال
ّ
ً
وا�ستن ��اد ًا �إىل ه ��ذا التحليل ،قد يك ��ون من املمكن دعم نظام �إدارة احل ��االت احلكومي مبا�شرة من
ب�شكل غ�ي�ر مبا�شر من خالل تقوية وتو�سيع تلك
خ�ل�ال توف�ي�ر قدرات �إ�ضافية يف �إدارة احلاالت� ،أو ٍ
املو�سع.
القدرات .وينبغي �أن تبقى متط ّلبات الإبالغ الإلزامي القانوين الوطني �ضمن النظام ّ
 .3تعريف ال�ضعف:
حتليل للأطفال
ب�شكل م�شرتك عن طريق ٍ
ينبغي �أن يتم تعريف مفهوم ال�ضعف (�أو القابلية للت�أثر) ٍ
الذي ��ن يخت�ب�رون� ،أو الذين يكونون مع ّر�ض�ي�ن الختبار الأ�شك ��ال الأكرث �شيوع ًا م ��ن العنف ،و�سوء
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املعامل ��ة ،واال�ستغ�ل�ال ،والإهمال� ،ضمن ال�سياق املح� �دّد .ويجب �أن ت�ؤخ ��ذ يف احل�سبان التعاريف
والآراء والتفاهم ��ات القائم ��ة من قبل ،مب ��ا يف ذلك تلك التي يعتمدها املجتم ��ع املح ّلي .وعلى هذا
النوع من التحليل �أن ي�أخذ بعني االعتبار:
•العمر ،واجلن�س ،والإعاقة لدى الطفل.
•الأطفال املحرومون من الرعاية املالئمة ،مبا يف ذلك �أولئك الذين يعي�شون يف الرعاية الإيوائية
الداخلية.
�صحية.
•الأطفال ذوو الإعاقة� ،أو امل�صابون� ،أو الذين لديهم م�شكالت ّ
•الأطفال من املجموعات االجتماعية والعرقية امله ّم�شة.
•الأطفال الذين يف نزاع مع القانون.
•الأطفال املرتبطون بالق ّوات �أو اجلماعات امل�س ّلحة.
•الأطفال النازحون والالجئون.

 .6قدرات طواقم العمل:
عن ��د حتديد ن�سبة الأطف ��ال �إىل طواقم العمل ،يج ��ب الأخذ بعني االعتبار ق ��درات طواقم العمل،
واحتياج ��ات الأطفال ،ف�ض ًال عن االلتزامات الزمنية الأخرى ،مثل االجتماعات ،والنقل ،والإدارة،
واحل ��دود الأمنية ،والإجازات .ل ��ذا يجب و�ضع ّ
خطة ملعاجلة الثغرات يف امله ��ارات الأ�سا�سية .كما
ينبغي احلر�ص على �إر�سال العاملني على احلاالت يف جمموعات ثنائية (ذكر و�أنثى� ،إذا كان ذلك
ممكن ًا) .فبع�ض احلاالت تفرت�ض م�شاورات بني الإناث ح�صر ًا.
املعايري الدنيا حلماية الطفل يف جمال العمل الإن�ساين
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وبن ��ا ًء على هذا التحليل ،يجب تطوير املعايري والتوافق عليها مع الهيئات الأخرى ،بحيث ت�سرت�شد
بوجه ��ات نظر املجتمع ��ات املح ّلية حول حتديد الأطفال الأكرث تع ّر�ض� � ًا للخطر وت�سجيلهم .وحتتاج
معاي�ي�ر الت�سجيل ه ��ذه �إىل املراجعة والتغيري مع اكت�ساب املعارف ح ��ول ال�سياق وخماطر احلماية
بالن�سبة للأطفال.
املوحدة:
 .4الإجراءات الت�شغيلية ّ
املوح ��دة بتحديد الأدوار وامل�س�ؤوليات والعالقات بني خمتلف
ينبغ ��ي �أن تقوم الإجراءات الت�شغيلية ّ
الأ�شخا� ��ص امل�شارك�ي�ن يف �أنظم ��ة �إدارة احل ��االت ،وكيفية التعام ��ل مع �أنواع خمتلفة م ��ن ال�ش�ؤون
املتع ّلق ��ة بحماية الطفل .فيج ��ب �أن تعطي تفا�صيل العملية يف ك ّل خطوة م ��ن �إدارة احلالة ،ونظام
حتديد اخلدمات والإحالة �إليها ،ومنهجية العمل مع الأطفال ،والنظام املتبع لإدارة املعلومات .ففي
بع�ض البلدان ،ال تقوم فرق العمل بالإبالغ عن حاالت مع ّينة �إىل ال�شرطة ،ب�سبب الو�صمة واملخاطر
الإ�ضافية بالن�سبة للطفل (راجعوا املعيار .)5
� .5إدارة املعلومات:
ينبغ ��ي البن ��اء على م ��ا هو موج ��ود يف ا�ستخدام نظ ��ام لإدارة املعلوم ��ات ،كالنظ ��ام امل�شرتك بني
الهيئات لإدارة املعلومات املتع ّلقة بحماية الطفل (الورقي والإلكرتوين) ،للم�ساعدة يف عملية �إدارة
حتليل لالتجّ اه ��ات ال�سائدة يف احلاالت،
احل ��االت ،ولدعم الإ�شراف عل ��ى �إدارة احلالة ،ولإجراء ٍ
وه ��ذا التحليل ي�ساع ��د بدوره يف �إدارة احل ��االت وتوجيه الربامج حلماية الطفل عل ��ى نطاقٍ �أو�سع
(راجعوا املعيار .)5
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 .7حتديد الأولويات بني احلاالت:
يف ح ��االت الطوارئ الوا�سعة النطاق ،ق ��د يكون من ال�ضروري حتديد الأولويات بني بع�ض احلاالت
ال ّتخ ��اذ �إج ��راءات فورية �أو ق�صرية الأم ��د ،وللت�أ ّكد من تلبية االحتياجات الأك�ث�ر �إحلاح ًا بوا�سطة
امل ��وارد املحدودة� .إنّ حتليل الق ��درات يف �إدارة احلاالت باملقارنة مع طبيعة وحجم حاالت ال�ضعف
م ��ن �ش�أن ��ه �أن يُظهِ ر لنا ما يجب �إعط ��ا�ؤه الأولوية .ث ّمة عامالن رئي�سي ��ان يف حتديد الأولويات بني
احل ��االت :الطاب ��ع املُ ِل ّح للحالة ،ومدى �سهول ��ة اتّخاذ التدابري .تكون احل ��االت ُم ِل ّحة عندما ت�ش ّكل
ملح ��ة �أي�ض ًا عندما يكون
خماط ��ر احلماية تهديد ًا خطري ًا عل ��ى احلياة
وال�صحة .وتكون احلاالت ّ
ّ
الوق ��ت حم ��دود ًا  -عل ��ى �سبيل املث ��ال ،عندما تكون هن ��اك فر�صة حم ��دودة ج ��د ًا لتوثيق ظروف
االنف�ص ��ال بالن�سبة لطفل �أو �صغري ج ��د ًا (وبالتايل لزيادة فر�ص جمع �شمله مع �أ�سرته) .يف بداية
حال ��ة الطوارئ ،ق ��د تحُ دَّد الأولوية بني احلاالت ح�سب فئات اخلط ��ر .ومع متابعة احلاالت ،ينبغي
حاالت �أخرى م ��ن احلماية ،يجب
�أن يت � ّ�م حتدي ��د الأولويات عل ��ى �أ�سا�س ك ّل حالة عل ��ى حدة .ويف ٍ
حتديد الأولوية من حيث مدى �سهولة اتّخاذ التدابري الالزمة� .إذ ميكن معاجلة العديد من خماطر
احلماي ��ة مبا�شر ًة �أو بعد فرتة وجيزة ،على �سبي ��ل املثال عن طريق �إحالة احلالة �إىل اخلدمات� ،أو
عن طريق االتّ�صال بالأقارب لإطالعهم على مكان وجود الطفل.
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 .8تقييم الطفل:
ينبغ ��ي �إج ��راء تقييم للطفل يف غ�ضون �أ�سبوع واحد من حتدي ��د احلالة ،مع �أخذ العوامل احلمائية
للطف ��ل والأ�سرة والبيئة االجتماعية بعني االعتبار .ميكن �أن ت�شمل هذه العوامل ،على �سبيل املثال،
وج ��ود جترب ��ة �إيجابية يف الرعاي ��ة الوالدية؛ و�إدخال الطف ��ل �إىل املدر�سة ،ووجود �أف ��راد �أ�سرة �أو
�أ�صدق ��اء داعمني .وينبغي �أي�ض� � ًا تقييم املخاطر التي يتع ّر�ض لها الطفل للبتّ يف مدى الطابع املُ ِل ّح
للحال ��ة ،مبا يف ذلك �أث ��ر املمار�سات الثقافية و�أدوار النوع االجتماع ��ي .ويف �أثناء ذلك ومن خالل
االتّ�ص ��االت امل�ستقبلي ��ة ،ينبغ ��ي �أن ي�سعى العامل عل ��ى احلالة �إىل بناء عالقة م ��ع الطفل والأ�سرة
يتم ا ّتخ ��اذ القرارات وفق ًا
بحي ��ث ي�شع ��رون ب�أ ّنهم ينال ��ون االحرتام ويتم الإ�صغ ��اء �إليهم ،وبحيث ّ
مل�صالح الطفل الف�ضلى ،وبحيث يتوفر لدى اجلميع فهم وا�ضح ملا هو متو ّقع منهم.
تجُ
ويج ��ب �أن ي�ؤخ ��ذ يف احل�سبان تف�ضيل الطفل يف ما يتع ّلق بجن�س طواقم العمل التي ري التقييم.
يتم ا�ستخدام منهجية تقييم امل�صالح الف�ضلى لإجراء تقييم �أ�سا�سي حول
ويف �سياق ��ات الالجئنيّ ،
حماية الطفل.
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 .9خطط احلالة:
ينبغي و�ضع خطط احلالة بالت�شارك مع الطفل ومع الأ�سرة � -إن ُو ِجدت .فيجب �أن تعطي اخلطط
تفا�صي ��ل عن مكامن الق ّوة ومواط ��ن ال�ضعف لدى الطفل ،و�أن تعر�ض الأه ��داف التي يريد الطفل
�سيتم تنفيذها يف غ�ضون فرتة زمنية حمدّدة .وينبغي �أن يكون مز ّودو
حتقيقه ��ا ،والن�شاط ��ات التي ّ
اخلدم ��ات م�شاركني يف تطوير ّ
خط ��ة احلالة ،كما يجب �أن يو ّقعوا على التزامهم بتنفيذها .وينبغي
�أن تو�ض ��ح ّ
خط ��ة احلالة من هو ّ
املوظ ُف امل�س� ��ؤول عن �إدارة احلالة ،كما يج ��ب تزويد هذا املوظف
ّ
بتفا�صيل عن اجلدول الزمني اخلا�ص بالر�صد واملراجعة .وينبغي �أن يقوم بتوقيع خطة احلالة ك ّل
م ��ن ال�شخ�ص القائم عل ��ى رعاية الطفل والعامل على احلالة .ويف بع� ��ض احلاالت قد يو ّقع الطفل
املعايري الدنيا حلماية الطفل يف جمال العمل الإن�ساين

على ّ
خطة احلالة  -على �سبيل املثال ،بالن�سبة للأطفال الذين تتعدّى �أعمارهم � 10سنوات� ،أو وفق ًا
ّ
لق ��درات الطفل .كما ينبغي تزويد الأطفال بتفا�صيل خطة احلالة ،مع معلومات االتّ�صال اخلا�صة
بالعامل على احلالة ،باللغة التي يعرفها الطفل.
 .10م�ؤمترات احلالة:
ّ
ت�سمح م�ؤمترات احلالة للعاملني على احلاالت بالت�شا ُرك يف الإجنازات والعقبات املتعلقة باحلاالت،
وينبغ ��ي �أن ت�ض � ّ�م طواقم عمل الإ�شراف .يجب �أن تُع َقد هذه امل�ؤمت ��رات بانتظام بني العاملني على
احل ��االت وطواق ��م عمل الإ�ش ��راف� ،أو من قبل مم ّثل�ي�ن حمدّدين عن �إدارة احل ��االت بني الهيئات
التن�سيقية .كذلك ،يجب �أن تعقد يف موقع مغلق و�س ّري.
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 .11حتديد امل�صالح الف�ضلى:
ّ
م�صالح الطفل
متا�شي� � ًا م ��ع الأطر القانونية الدولية ،ال �س ّيما اتّفاقية حقوق الطفل ،يجب �أن ت�شكل
ُ
الف�ضل ��ى االعتبا َر املركزي يف جميع امل�سائ ��ل املتع ّلقة به .وينبغي �أن يكون هذا املبد�أ مر�شد ًا لعملية
ا ّتخ � َ
�اذ الق ��رارات يف �إدارة احلاالت ،ال �س ّيما حيث يكون للقرارات ت�أث�ي�رات طويلة الأمد وال ميكن
اال�ستخفاف بها بالن�سبة حلالة الطفل الفردي .فعند اتّخاذ قرارات من �ش�أنها �أن ت�ؤ ّثر على ترتيب
رعاي ��ة الطف ��ل على املدى البعي ��د� ،أو على �أ�سرة الطف ��ل �أو و�ضعه القانوين ،يج ��ب �أن تكون هناك
عملية ر�سمية جلمع املعلومات والت�شاور .وينبغي اتّخاذ القرارات من قبل جلنة من االخت�صا�صيني
املدرك�ي�ن حلالة الطف ��ل ،كما يجب �إ�شراك ال�سلط ��ات الوطنية حلماية الطفل عن ��د الإمكان .على
�سبيل املثال ،يتجلى �أحد االعتبارات املركزية للم�صلحة الف�ضلى للطفل يف ت�أمني �سالمته اجل�سدية
والعاطفية  -بعبار ٍة �أخرى ،رفاه الطفل  -طوال رعايته وعالجه .ويجب على مز ّودي اخلدمة تقييم
الآث ��ار الإيجابية وال�سلبية للإجراءات التي ي�ش ��ارك فيها الأطفال والقائمون على رعايتهم بال�شكل
أ�سباب خمتلفة  -يف
املالئ ��م� .أحيان ًا ،ال يكون اخليار الذي مي ّثل م�صلحة الطف ��ل الف�ضلى ممكن ًا ل ٍ
مث ��ل هذه احلاالتُ ،ي َّ
ف�ضل القيام مبا هو �أق ّل �ض ��رر ًا .وينبغي �أن تكفل جميع التدابري عدم �إحداث
ت�أث�ي�ر �سلب ��ي على حقوق الأطفال يف ال�سالمة والنمو امل�ستم� � ّر� .إنّ تقييم وحتديد امل�صالح الف�ضلى
ت�ش ّكل �أدوات الزمة لإدارة احلاالت يف �سياقات الالجئني.
� .12إغالق ملف احلالة:
يج ��ب �إعداد مب ��ادئ توجيهية لإغ�ل�اق ملفات احلاالت ،مب ��ا يتنا�سب مع عدد احل ��االت وال�سياق،
ومتا�شي ًا مع املتط ّلبات القانونية يف حال وجودها� .إن �إغالق ملف احلالة يختلف عن نقل امل�س�ؤولية
لعدد من الأ�سباب  -عل ��ى �سبيل املثال:
ع ��ن �إدارة احلال ��ة �إىل هيئ ��ة خمتلفة .قد يحدث الإغ�ل�اق ٍ
ا�ستكم ��ال ّ
خطة الرعاي ��ة� ،أو لأنّ الطفل بلغ � 18سنة ويتل ّقى الدعم املالئ ��م� ،أو ب�سبب وفاة الطفل.
يت�ض ّم ��ن �إغالق الق�ضي ��ة �إذن ًا من امل�شرف عل ��ى العامل على احلالة ،كحدِّ �أدن ��ى .وال يجب �إغالق
ملفات احلاالت � اّإل بعد عملية ت�شاور ت�شمل جميع مز ّودي اخلدمة.
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المعيار :16
اآلليات المجتمعية

بالن�سب ��ة له ��ذه املعايريُ ،يع َّرف "املجتمع املح ّلي" جغرافي ًا كمجموع ��ة من النا�س الذين يعي�شون يف
موقع معينّ �أو بالقرب منه ،كالقرية �أو احلي ال�سكني يف املناطق املدنية .وعلى الرغم من �أنّ املجتمع
املح ّل ��ي قد ال ي�ش ّكل جمموع ��ة متجان�سة (قد تكون هناك جمموعات عرقي ��ة خمتلفة ،وجمموعات
ديني ��ة ،و�أ�شخا�ص من م�ستوي ��ات اجتماعية واقت�صادية متفاوتة ،الخ) ،ميك ��ن للمجتمعات املح ّلية
�أن تو ّف ��ر طرق ًا مه ّم ��ة للوقاية واال�ستجابة ملخاطر حماية الطفل .وحتّى يف حاالت النزوح اجلماعي
حي ��ث ال ت�سهل ر�ؤية "جمتمع حم ّلي" ،ميكن ملجموعات م ��ن النا�س �أن ّ
تنظم نف�سها لدعم الأطفال
املع ّر�ضني للخطر.
و�آلي ��ة حماية الطفل املجتمعية ه ��ي عبارة عن �شبكة �أو جمموعة من الأف ��راد على م�ستوى املجتمع
من�سقة نح ��و حتقيق غايات حماية الطفل .قد تكون ه ��ذه الآليات داخلية
املح ّل ��ي ،يعمل ��ون بطريقة ّ
(خلي ��ط من الت�أثريات التقليدية واخلارجية) �أو تطلقها وتدعمها �أطراف من اخلارج .وث ّمة اتّفاق
دويل متزاي ��د عل ��ى �أنّ الآليات املجتمعية املدعومة من اخلارج ،مثل جل ��ان رعاية الطفل ،غالب ًا ما
ح�س االنتماء واملوارد القائمة� .أ ّما �آليات حماية
ّ
يتم �إعدادها بطرق غري ف ّعالة وغري مالئمة تق ّو�ض ّ
الطفل املجتمعية الف ّعالة فت�شمل الأطر املح ّلية والعمليات التقليدية �أو غري الر�سمية لتعزيز �أو دعم
رفاه الأطفال.

التدابير األساسية
اال�ستعداد

•�إج ��راء عمليات التقييم مع �أفراد املجتمع املح ّلي من الذك ��ور والإناث لتحديد الطرق الداخلية
واخلارجية لدعم الأطفال املع ّر�ضني للخطر؛
•حتليل ما �إذا كانت هناك �أ ّية �آليات جمتمعية حلماية الطفل تابعة للمجتمع املح ّلي؛
•تقييم ما ميكن �أن يكون الت�أثري املحتمل مل�شاركة هيئة خارجية مع املجتمع املح ّلي؛
•حتديد مقدّمي اخلدمات و�آليات الدعم املح ّلية (الر�سمية وغري الر�سمية)( ،على �سبيل املثال:
ال�صحي ��ون ،وال�شرطة ،واملع ّلمون ،والق ��ادة الدينيون� ،إلخ)،
املجموع ��ات الن�سائية ،والعاملون
ّ
ونقاط الق ّوة وال�ضعف لديها ،للبدء بالبناء على القدرات والآليات القائمة؛
•اختي ��ار وجتني ��د وتدريب املتط ّوعني م ��ن املجتمع املح ّلي حلماي ��ة الأطفال من �إ�س ��اءة املعاملة
والعن ��ف واال�ستغالل والإهمال ،ودعم الأطفال الناجني من هذه العوامل ،والت�أ ّكد من �أنّ جميع
تو�صيفات الأدوار ت�شمل مهام ًا وم�س�ؤوليات ومهارات حمدّدة بو�ضوح؛
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المعيار
تتم حماية الفتيات والفتيان من �إ�ساءة املعاملة والعنف واال�ستغالل والإهمال ،من خالل
ّ
الآليات والعمليات املجتمعية.

•العم ��ل مع البالغ�ي�ن ،وكذلك مع الأطف ��ال ،يف املجتمع املح ّل ��ي لتحدي ��د �سيناريوهات املخاطر
بالن�سب ��ة للفتيان والفتي ��ات يف حاالت الطوارئ ،وو�ضع ّ
خطة ا�ستجاب ��ة جمتمعية (مبا يف ذلك
الإنذار املبكر) ،وتقوية القدرة على تنفيذ هذه اخلطط؛
•ت�شجيع الكفالة با�ستخدام ممار�سات القرابة (الأهل الكافلون) للأطفال الذين يعي�شون خارج
رعاية والدَ يهم – �شريطة �أن يرتبط ذلك بتقدمي الدعم للأهل القائمني على الرعاية والر�صد
الدقيق للأطفال.

اال�ستجابة

المعايير 16

•البناء على العمليات واملوارد والقدرات القائمة يف �آليات حماية الطفل املجتمعية لتوفري الدعم
واخلدمات ال�صديقة للأطفال؛
•العمل م ��ع املجتمع املح ّلي لت�شمل �آليات حماية الطف ��ل املجتمعية خمتلف املجموعات الفرعية،
مب ��ا يف ذلك الن�ساء ،والفتيات ،والفتي ��ان ،والأ�شخا�ص امل�ست�ضعفني ب�ش� �دّة ،كالأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة؛
•تعزيز ال�شبكات والروابط بني �آليات حماية الطفل املجتمعية؛
•حتديد امل�شاريع التي ميكن �أن يقوم بها �أع�ضاء املجتمع املح ّلي ،مبا يف ذلك الأطفال وال�شباب،
للتعام ��ل مع ال�ش�ؤون املتع ّلقة بحماية الطفل يف املجتم ��ع املح ّلي؛ وتقدمي الدعم لهذه املبادرات،
ح�س ��ب ال�ض ��رورة واالقت�ض ��اء (مع االعرتاف ب� ��أنّ توفري امل ��واد الالزمة لآلي ��ات حماية الطفل
املجتمعية ميكن �أن يدعم �أن�شطتها ،ولك ّنه قد يق ّلل من ال�شعور بامللكية املجتمعية واال�ستدامة)؛
•ت�شجي ��ع جمموعات اليافعني وال�شب ��اب القائمة �أو ّ
املنظمة حديث ًا على امل�شاركة يف �آليات حماية
الطفل املجتمعية وم�سائل حماية الطفل ،حيثما يكون مالئما؛ً
•تعبئة وتعزيز اال�ستجابة والر�صد بني الأقران؛
•البح ��ث عن املج ��االت التي ميك ��ن فيها بناء ق ��درات �آليات حماي ��ة الطفل املجتمعي ��ة ،وتوفري
التدريب ح�سب االقت�ضاء؛
•دع ��م �آلي ��ات حماي ��ة الطف ��ل املجتمعي ��ة يف �إن�شاء ر�سائ ��ل ف ّعالة عل ��ى م�ستوى املجتم ��ع املحليّ
ح ��ول الوقاية م ��ن العنف ،واال�ستغالل ،و�إ�س ��اءة معاملة الأطفال ،ف�ض ًال ع ��ن املخاطر املتع ّلقة
باحلوادث (راجعوا املعيار )7؛
•بناء قدرات املجتمع املح ّلي لتحديد الأطفال والأ�سر و�إحالتهم للح�صول على اخلدمات املطلوبة
متخ�ص�صة)؛
(ينبغي �أن ي�شمل ذلك �إحالة الأطفال املت�ضررين ب�شدّة للح�صول على م�ساعدة
ّ
•دع ��م �آليات حماية الطف ��ل املجتمعية لتطوير رواب ��ط مع اجلوانب الر�سمي ��ة (احلكومية) من
النظام الوطني حلماية الطفل على امل�ستويات املح ّلية والإقليمية والوطنية.
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القياس
ّ
مؤشر النتيجة
1 .1الن�سب ��ة املئوية للمجتمعات املح ّلية حيث ي�ؤ ّكد � %60أو �أكرث من امل�شمولني
يف امل�سح �أنّ �آليات حماية الطفل املجتمعية موجودة يف جمتمعهم املح ّلي.

ّ
مؤشر العمل
�2 .2إدراج �أ�سئل ��ة ح ��ول الآليات غ�ي�ر الر�سمية لدعم الأطف ��ال يف عمليات
التقييم ال�سريعة حلماية الطفل �أو عمليات التقييم املتعدّدة القطاعات.
3 .3الن�سب ��ة املئوية للمجتمع ��ات املح ّلي ��ة امل�ستهدفة التي يتم ّك ��ن اليافعون
وال�شباب فيها من اال�شرتاك ب�شكلٍ نا�شط يف حماية الأطفال �إذا رغبوا
يف ذلك.
4 .4الن�سبة املئوية للمجتمعات املح ّلية التي ي�صل فيها الفتيات والفتيان ذوو
الإعاقة �إىل �آليات حماية الطفل املجتمعية.
5 .5الن�سب ��ة املئوية للمجتمع ��ات املح ّلية امل�ستهدفة الت ��ي لديها نظام �إحالة
�شغّال.

الغاية
المستهدفة

مالحظات

%80

الغاية
المستهدفة
نعم
%80

( )1ميكن قيا�س ذلك
با�ستخدام املعاينات
الع�شوائية
ميكن تكييف العتبة ()%60
وفق ًا لل�سياق.

%90
تحُ دّد يف البلد

المالحظات التوجيهية
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 .1امل�ساعدة اخلارجية:
ال ينبغ ��ي للهيئات �أن تفرت�ض �أ ّنه من ال�ضروري �إن�شاء �آليات جمتمعية جديدة حلماية الطفل .ففي
هيكليات قائمة ،مثل جلان
بع� ��ض ال�سياقات ،ميكن �إدخ ��ال الوقاية واال�ستجابة حلماية الأطفال يف
ٍ
تنمي ��ة القرى .كما يجب �إ�شراك امل�ساعدين الطبيعيني والقادة املح ّليني ،مثل ر�ؤ�ساء القرية ،وقادة
املخ ّيم ،والقائدات الن�سويات ،وكبار ال�سن املبجلني ،والقادة الدينيني ،والأطفال� ،أو املجموعات �أو
ال�شبك ��ات ال�شبابي ��ة القائمة .فقد يكون من ال�صعب احلفاظ على اللج ��ان �أو املجموعات اجلديدة
متام ًا ،كما �أنّ املجموعات التي يتم ت�شكيلها �إىل جانب الآليات القائمة تق ّو�ض الدعم املتوفر.
 .2امللكية:
�إن الآلي ��ات املجتمعي ��ة املعني ��ة بحماية الطفل تك ��ون ف ّعالة عندم ��ا تعود ملكيتها لل�سك ��ان املح ّليني
ويعتربونه ��ا طريق ًة لتوليّ م�س�ؤوليته ��م �إزاء الأطفال .يجب �أن تتّخذ الهيئ ��ات نهج ًا بطيئ ًا لإ�شراك
ال�شبكات املحلي� � ًة للأطفال .ويجب
�أف ��راد من املجتمع املح ّل ��ي يف اتخاذ القرارات الهام ��ة وتفعيل
ٍ
�إدخ ��ال مفاهيم دولية عن حماية الأطف ��ال وحقوقهم بوا�سطة �أ�ساليب تتّ�صف باالحرتام ،وتتفادى
املقارب ��ات الفوقي ��ة .و ُيع َت�َب�رَ دور الأطفال يف الآلي ��ات املجتمعية املعني ��ة بحماية الطف ��ل �أ�سا�سي ًا،
وم�شاركته ��م الف ّعالة مه ّمة ج ��د ًا ،ف�ض ًال عن حقوقهم يف اتّخاذ خيارات واعي ��ة بالن�سبة للم�شاركة
�أو عدم امل�شاركة.
� .3آليات ال�شكاوى:
�أثناء الرتويج للآليات املجتمعية املعنية بحماية الطفل ،يجب على العاملني يف جمال حماية الطفل
الت�أ ّك ��د م ��ن �أنّ الأطفال والبالغني ميكنهم الإبالغ عن �إ�ساءة املعاملة التي قد يرتكبها ممثلون لهذه
الآلي ��ات نف�سه ��ا .فللأ�سف ،ث ّمة �أفراد قد ي�ستغ ّلون ع�ضويتهم يف الآلي ��ات املجتمعية املعنية بحماية
الطف ��ل لتح�س�ي�ن مركزهم يف املجتم ��ع املح ّلي وبالت ��ايل �إ�س ��اءة ا�ستخدامه .ينبغي عل ��ى الهيئات

الإن�ساني ��ة �أن تكون مدرك ًة لذلك و�أن تط ّور �آليات للإب�ل�اغ ي�ستطيع الأطفال و�أفراد املجتمع املح ّلي
من خاللها الإبالغ عن �إ�ساءة املعاملة خارج �إطار �آليات حماية الطفل املجتمعية �أي�ض ًا.
 .4الدفع:
ّ
لي�س الدفع �أو احلوافز اخلارجية بفكرة ج ّيدة� ،إذ �أنها عوامل تق ّو�ض روح التط ّوع وال ميكن احلفاظ
عليه ��ا ،غ�ي�ر �أنّ ا�ستخدام م ��وارد قائمة داخل املجتم ��ع املح ّلي قد ي�ساعد عل ��ى حت�سني اال�ستدامة
وامللكية.
 .5بناء القدرات:
يحت ��اج �أع�ضاء الآليات املجتمعية املعنية بحماية الطفل �إىل االعرتاف بهم وبناء قدراتهم ليفهموا
دوره ��م ولي�شاركوا يف العمل الف ّعال .يجب تدريب �أع�ضاء هذه الآليات عن طريق احلوار والتدريب
املتبادل واملبني على فهم الأطفال واحتياجاتهم.
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 .6املجموعات الفرعية:
يجب �أن تدرك ّ
املنظمات الإن�سانية �أن م�شاركتها يف الآليات املجتمعية املعنية بحماية الطفل �سوف
ت�ؤ ّثر على هيكليات النفوذ املح ّلية ،ويجب �أن تط ّور �أ�ساليب للإفادة الراجعة للت�أ ّكد من �أنّ عملها ال
ي�س ّب ��ب �أذىً للمجموعة �أو الأفراد املحدّدين .توجد يف ك ّل جمتمع حم ّلي �أو جمموعة من الأ�شخا�ص
املت�ض ّررين ،جمموعات فرعية ذات نفوذ �أكرث من غريها (مث ًال :ال �صوت للن�ساء والأ�شخا�ص ذوي
الإعاق ��ة) .كذل ��ك ،ينبغي ا ّتخ ��اذ تدابري ل�ضمان اندم ��اج املجموعات الفرعي ��ة املختلفة ،مبا فيها
الأطفال� ،ضمن الآليات املجتمعية املعنية بحماية الطفل وجلعل �صوتها م�سموع ًا.
 .7الر�سائل:
قد ت�ساهم املعلومات يف �إنقاذ الأرواح وقد ت�ساعد �أي�ض ًا يف م�سائل حماية الطفل .فيجب العمل مع
الآليات املجتمعية املعنية بحماية الطفل لن�شر معلومات هامة من حيث:
•املخاط ��ر اجل�سدي ��ة (مث ًال ،انف�ص ��ال الأطفال عن �أ�سره ��م؛ والأماكن التي يك ��ون اللعب فيها
املتفجرة املوجودة ،وكيفية متييزها؛ .)...
خطري ًا؛ والألغام الأر�ضية وخم ّلفات احلرب ّ
•التقلي ��ل م ��ن املخاطر والتح�ضري له ��ا وتدبريها (مث�ل ً�ا :كيفية تفادي االنف�ص ��ال عن الأ�سرة؛
ّ
التح�ضر للنتائج املرتتّبة على الهزّات الأر�ضية ،وكيف ميكن للمجتمع املح ّلي �أن يخ ّف�ض
وكيفية
املخاطر بالن�سبة للأطفال).
ميكن توجيه املعلومات �إىل الأطفال ،والقائمني على رعايتهم ،واملجتمعات املح ّلية .ويجب �أن تكون
الر�سائل مالئم ًة على ال�صعي ��د الثقايف واللغوي واجلن�سي واالجتماعي ،ومط ّور ًة وخمترب ًة من ِق َبل
�أ�شخا� ��ص حم ّليني .وينبغ ��ي �أن تر ّكز عل ��ى التدابري الإيجابية الت ��ي ي�ستطيع الأ�شخا� ��ص املح ّليون
اتّخاذها .ويجب نقل الر�سائل عرب قنوات اتّ�صال ف ّعالة ،مبا �أن املر�سل قد يكون مهم ًا بقدر الر�سالة
ذاته ��ا .ويج ��ب �أن يكون املر�سل �شخ�ص� � ًا حم ّلي ًا يقدّم ر�سائ ��ل وا�ضح ًة ومفهومة .ق ��د تكون و�سائل
الإعالم كالراديو ،والر�سائل الن�صية ،والإعالم الثقايف ،كاالحتفاالت والأغاين والرق�صات ،مفيد ًة
ج ��د ًا يف الت�أث�ي�ر على الأطفال وغريهم م ��ن الأ�شخا�ص املت�ض ّررين .ويجب االنتب ��اه �إىل �أنّ طريقة
�إي�صال الر�سالة �ستحدّد َمن الذين �ست�شملهم َومن الذين �سيتم �إغفالهم (راجعوا املعيار .)3
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 .8النظام الوطني:
ً
�إن الآلي ��ات املجتمعي ��ة املعنية بحماية الطفل تكون �أكرث فعالية يف ح ��ال ارتباطها باملوارد و�شبكات
حماي ��ة الأطفال املوجودة على ال�صعي ��د املجتمعي والإقليمي والوطني .فينبغي يف الأماكن املنا�سبة
(مث ًال :حيث ال تكون احلكومة ا�ستغاللي ًة) �أن تتخذ تدابري مل�ساعدة هذه الآليات على �إن�شاء �شبكات
حم ّلي ��ة حلماي ��ة الطف ��ل ،واالتّ�صال باجله ��ات التي تقودها احلكوم ��ة يف النظ ��ام الوطني حلماية
الطف ��ل ،مبا يف ذلك خدمات ال�شرطة ،والعامل�ي�ن االجتماعيني ،والعاملني ال�صحيني والعاملني يف
جمال فريو�س نق�ص املناع ��ة الب�شرية/الإيدز ،وخدمات رعاية الأطفال ،وخدمات التعليم ،ونظام
ح�سا�س ًة من الناحية
ق�ض ��اء الأح ��داث ،وغري ذلك من مز ّودي اخلدم ��ات .ال بد �أنّ تكون الربام ��ج ّ
الثقافي ��ة� ،إال �أ ّنه يجب كذلك �أن يتم الرتويج دائم ًا للحاجة �إىل االلتزام باملعايري الدولية القانونية
واحلقوقية ،مثل اتّفاقية الأمم املتّحدة حلقوق الطفل.
 .9الأطر احل�ضرية:
ً
ق ��د تقدّم البلدات وامل ��دن مزيدا من الفر�ص لربط الآليات املجتمعي ��ة بالأجزاء الأخرى من نظام
حماي ��ة الطفل .ولك ��ن ينبغي تع ّلم املزيد عن الآلي ��ات املجتمعية املعنية بحماي ��ة الطفل لأنّ قاعدة
الرباهني حول الآليات املجتمعية يف مناطق احل�ضر حمدودة �أكرث مما هي يف املناطق الريفية.
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 .10التمويل:
غالب� � ًا ما ُيط َلب من املمار�سني يف حاالت الطوارئ تطوير وتقدمي مقرتحات للتمويل يف �إطا ٍر زمني
كاف لإجناز عمليات التقييم الدقيقة �أو لت�صميم
ق�ص�ي�ر يرتاوح ب�ي�ن � 10-5أ ّيام ،ما قد يكون غري ٍ
ّ
التدخ�ل�ات املجتمعية البعي ��دة املدى التي تق ّوي �أنظم ��ة حماية الطفل .فمن املو�ص ��ى به �أن ُيجري
أ�سا�س مالئم لبناء الربامج.
املمار�سون عمليات م�ستم ّرة للتقييم وتق�صي الوقائع كو�سيل ٍة لتطوير � ٍ
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المعيار :17
المساحات الصديقة لألطفال

ي�ستخ ��دم ه ��ذا املعيار م�صطل ��ح "امل�ساحات ال�صديقة للأطف ��ال" للإ�ش ��ارة �إىل امل�ساحات الآمنة
بيئات حا�ضنة يح�صل فيها الأطف ��ال على اللعب املجاين َّ
واملنظم،
حي ��ث تن�شئ املجتمع ��ات املح ّلية ٍ
والرتفيه والت�سلية ،ون�شاطات التع ّلم .ميكن للم�ساحات ال�صديقة للأطفال �أن تو ّفر الدعم التعليمي
والنف�سي-االجتماع ��ي وغريه من الن�شاطات التي تعيد الإح�سا�س باحلياة الطبيعية واال�ستمرارية.
ويت ��م ت�صميمها وت�شغيله ��ا بطريقة ت�شاركية ،وغالب� � ًا ما ت�ستخدم امل�ساح ��ات املوجودة يف املجتمع
موجهة لفئة عمرية حم� �دّدة من الأطفال� ،أو جمموعة متن ّوعة من الفئات
املح ّل ��ي ،وميكن �أن تكون ّ
العمرية.
لقد ُط ِّورت مبادئ توجيهية ب�ش�أن امل�ساحات ال�صديقة للأطفال ،و�ساعدت يف بناء اتّفاق بني جهات
خمتلفة �ضمن القوى العاملة يف املجال الإن�ساين .وت�شمل هذه اجلهات:
بال�صحة النف�سية والدعم
•الفري ��ق املرجعي التابع ل ّلجنة الدائمة امل�شرتكة بني الهيئات واملعنية
ّ
النف�سي-االجتماعي يف حاالت الطوارئ.
•جمموعة العمل العاملية حلماية الطفل.
•املجموعة العنقودية العاملية للتعليم.
•املعاي�ي�ر الدنيا للتعليم :اال�ستعداد ،واال�ستجابة ،والإنعا� ��ش (ال�شبكة امل�شرتكة لوكاالت التعليم
يف حاالت الطوارئ).
�إنّ التدابري الأ�سا�سية واملالحظات التوجيهية �أدناه تعك�س النهج الوارد يف املبادئ التوجيهية.

التدابير األساسية
اال�ستعداد

•حتديد املواقع ،واملوارد (الالزمة للمواد والن�شاطات) ،والأ�شخا�ص الذين ميكنهم �أن ي�شاركوا
يف �إدارة م�ساح ٍة �صديقة للأطفال؛
•تدري ��ب طواق ��م العمل املعني ��ة بحماية الطفل وطواقم عم ��ل القطاعات الأخ ��رى ذات ال�صلة،
�إىل جان ��ب نظرائه ��م احلكوميني ذوي ال�صل ��ة ،واملتط ّوعني من املجتمع املح ّل ��ي ،حول املبادئ
التوجيهية ب�ش�أن امل�ساحات ال�صديقة للأطفال؛
•النظ ��ر يف ط ��رق خمتلفة لإن�شاء م�ساحات �آمنة للأطفال يف املجتمع ��ات املح ّلية ،وكيفية ربطها
مع �أنظمة احلماية الأ�شمل.
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المعيار
ي�ستطيع جميع الأطفال وال�شباب الذهاب �إىل م�ساحات جمتمعية �صديقة للأطفال تو ّفر
ن�شاطات ّ
وم ّفرة.
منظمة يتم تنفيذها يف بيئ ٍة �آمنة ،و�صديقة للطفل ،حُ

اال�ستجابة
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•�إج ��راء تقييم مع املجتمع املح ّلي ال ّتخ ��اذ القرار ب�ش�أن احلاجة �إىل م�ساحات �صديقة للأطفال،
وم ��ا �إذا كان ��ت امل�ساحات �آمن ��ة ،ومتاحة جلميع الأطف ��ال يف مكان قري ��ب ،ومالئمة من حيث
ال�سياق؛
•ر�س ��م خريطة املرافق والبنية التحتية القائمة ،مبا يف ذل ��ك املدار�س واملراكز املجتمعية .وقبل
البتّ يف �إن�شاء هيكليات امل�ساحات ال�صديقة للأطفال ،يجب اتّخاذ القرار ب�ش�أن احلاجة �إليها؛
•احلر� ��ص يف مرحلة التخطيط على �إ�شراك الفتيان والفتي ��ات ،والرجال والن�ساء ،واملجموعات
امل�ست�ضعفة (مثل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة) من املجتمع املح ّلي م�شارك ًة كاملة ،يف تطوير ودعم
ن�شاطات امل�ساحات ال�صديقة للأطفال؛
•جتنيد املتط ّوعني من املجتمع املح ّلي واالرتباط مع املبادرات الأخرى القائمة يف املجتمع املح ّلي
(راجعوا املعيار )16؛
•و�ض ��ع برنام ��ج لن�شاطات تتن ��اول احتياجات الأطف ��ال واملجتمعات املح ّلي ��ة كك ّل ،والتن�سيق مع
ال�صحي والتوعية بخ�صو�ص
الهيئ ��ات والقطاعات الأخرى لتوفري الدعم ،مثل تق ��دمي التثقيف
ّ
النظاف ��ة ،واملجموعات وامل�ساحات املعنية بالر�ضاعة الطبيعية ،والتغذية التكميلية ،واملعلومات
عن امل�ساعدات الإن�سانية� ،إلخ؛
•بح ��ث �إمكاني ��ة اال�ستفادة م ��ن الهيكلي ��ات القائمة (عل ��ى �سبيل املث ��ال :اخلي ��ام ،والأك�شاك،
واملدار�س)؛
•تقييم عنا�صر ال�سالمة (الأ�سوار ،والإ�سعافات الأ ّولية ،واملراحي�ض ،وغريها) ،واال�ستجابة لها
وفق االقت�ضاء؛
ال�صحي املُ�صانة ب�شكل منا�سب ،واملي ��اه لل�شرب ،واملياه
•�ضم ��ان وجود مرافق املياه وال�ص ��رف
ّ
لأغرا�ض النظافة ال�شخ�صية؛
•و�ضع مبادئ توجيهية وبرامج وجداول زمنية وا�ضحة للن�شاطات مع الأطفال؛
•توفري الر�صد امل�ستمر مع �آليات الإفادة الراجعة التي ي�شارك فيها الأطفال والأ�سر؛
•ت�أمني تدريب م�ستمر ومتابعة للمتط ّوعني ،مبا يف ذلك الدعم والن�صح الفردي؛
•احلر� ��ص يف مرحل� � ٍة مبكرة ،وبالت�ش ��اور الوثيق مع املجتمع املح ّلي وغريه م ��ن اجلهات املهت ّمة،
خط ��ة ان�سحاب تدريجي �أو ّ
عل ��ى و�ضع ّ
خط ��ة انتقالية تربط امل�ساح ��ات ال�صديقة للأطفال مع
التخطي ��ط الأو�سع لأن�شطة الإنعا�ش .ينبغي احلر�ص على �أن يدرك املجتمع املح ّلي منذ البداية
�أ ّنه �سي�أتي وقت لالن�سحاب التدريجي �أو الت�سليم ،وينبغي توفري املعلومات يف �أقرب وقت ممكن
حول موعد �إجراء االن�سحاب التدريجي �أو االنتقال.
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القياس
ّ
مؤشر النتيجة

الغاية
المستهدفة

1 .1عدد الأطفال الذين يذهبون �إىل امل�ساحات ال�صديقة للأطفال املدعومة
من املجتمع املح ّلي.
1 .1الن�سبة املئوية للم�ساحات ال�صديقة للأطفال املدعومة من املجتمع املح ّلي
التي تل ّبي الأهداف املو�ضوعة مقابل م� ّؤ�شرات العمل (�أدناه).

ّ
مؤشر العمل

%100

الغاية
المستهدفة

.12 .2الن�سب ��ة املئوي ��ة للم�ساح ��ات ال�صديق ��ة للأطفال الت ��ي تل ّبي معايري
ال�سالمة والو�صول (تحُ دَّد يف البلد).

%100

أنواع
.23 .3الن�سبة املئوية للم�ساحات ال�صديق ��ة للأطفال املي�سرة ملختلف � ٍ
الإعاقات.

%100

4 .4الن�سب ��ة املئوية ّ
للمن�شط�ي�ن العاملني يف امل�ساح ��ات ال�صديقة للأطفال
تدريب �أوليّ ومتابعة حول الدمج.
والذين ح�صلوا على
ٍ
5 .5الن�سبة املئوية للم�ساحات ال�صديقة للأطفال التي تُط َّبق فيها ن�شاطات
مالئم ��ة ا�ستناد ًا �إىل االحتياج ��ات املحدّدة من قب ��ل الفتيات والفتيان
والأ�سر.
6 .6عدد جل�سات املناق�شة املعق ��ودة ك ّل �شهر لك ّل م�ساحة �صديقة للأطفال
ملناق�شة الأداء مع الفتيات والفتيان والأ�سر.
متو�سطة من الأطف ��ال امل�شاركني يف ن�شاط ��ات امل�ساحات
7 .7وج ��ود ن�سب ��ة ّ
ال�صديقة للأطفال لك ّل ّ
من�شط ُمد َّرب.

%90
%80
1
نعم

مالحظات
( )8يف ما يلي مثال عن
الن�سب القائمة:
 ال يجب �أن يح�ضرالأطفال الذين تق ّل
�أعمارهم عن �سنتَني دون
�أن يكونوا برفقة �شخ�ص
بالغ.
  15طف ًال بني الثانيةوالرابعة من العمر مع
�شخ�صني بالغني على الأق ّل.
  20طف ًال بني اخلام�سةوالتا�سعة من العمر مع
�شخ�صني بالغني.
  20طف ًال بني العا�شرةوالثانية ع�شرة من العمر
مع �شخ�صني بالغني.
  30طف ًال بني الثالثةع�شرة والثامنة ع�شرة من
العمر مع �شخ�صني بالغني.
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المالحظات التوجيهية
 .1املالءمة:
ق ��د ال تربز احلاج ��ة �إىل امل�ساحات ال�صديقة للأطفال �إذا ك ��ان با�ستطاعة الأطفال �أن ي�صلوا �إىل
و�سائ ��ل �أخرى لتلبية احتياجاته ��م للتعليم النظامي وغري النظامي ،واحلماي ��ة ،والدعم النف�سي-
االجتماع ��ي .ويف بع� ��ض الأطر ،ق ��د ال تكون امل�ساح ��ات ال�صديقة للأطفال مالئم ��ة لأ ّنها قد تكون
�أماك ��ن يتع ّر� ��ض فيها الأطفال العت ��داءات �أو للتجنيد من قب ��ل الق ّوات �أو اجلماع ��ات امل�س ّلحة� ،أو
لأنّ الفتي ��ات ق ��د يتع ّر�ضن للتح ّر�ش اجلن�س ��ي يف طريقهنّ �إىل امل�ساحة ال�صديق ��ة للأطفال وعند
عودته ��ن منه ��ا .ويف بع�ض احلاالت ،يكف ��ي �أن توجد منطقة �آمن ��ة ليتج ّمع الأطف ��ال فيها ويلعبوا،
ويقوموا بالن�شاطات اجلماعية ،من دون وجود هيكلية م�شيدة .ويف حال كانت امل�ساحات ال�صديقة
للأطف ��ال الزم ��ة ،ينبغي �أن يح� �دّد التقييم �أي�ض ًا كيفي ��ة �إعدادها بطريقة ف ّعال ��ة .كذلك ،يجب �أن
تُعط ��ى الأولوية ل�ش�ؤون ال�سالمة والأمن التي كانت ب ��ارزة يف عملية التقييم ،لدى تطوير امل�ساحات
املهم �أن نكون على ب ّينة م ��ن ال�ش�ؤون املتع ّلقة
ال�صديق ��ة للأطف ��ال ،وو�ضعها مو�ضع التنفيذ .وم ��ن ّ
بال�سالم ��ة الت ��ي ميكن �أي�ض ًا �أن تك ��ون ناجمة عن الأطف ��ال �أنف�سهم  -على �سبي ��ل املثال ،الأطفال
املتن ّمرون �أو الذين يهدّدون بع�ضهم بع�ض ًا.
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 .2املجموعات املحدّدة:
ً
تو ّف ��ر امل�ساح ��ات ال�صديقة للأطفال فر�صة لدع ��م جميع الأطفال وتعزيز امل�س ��اواة والدمج .فمن
خطوات لتحديد الأطفال الأكرث تع ّر�ض ًا للخطر والو�صول �إليهم من دون متييزهم
الأ�سا�سي اتّخاذ
ٍ
�أو و�صمه ��م .كذل ��ك ،يج ��ب تلبي ��ة االحتياج ��ات املتماي ��زة للفتي ��ات والفتيان من خمتل ��ف الفئات
العمري ��ة ،واخللفيات العرقي ��ة ،والأو�ضاع املعي�شية ،والإعاقات� ،إل ��خ .وينبغي ت�صميم اال�ستجابات
من اخلدمات مع �أخذ احتياجات هذه املجموعات بعني االعتبار.
 .3مراعاة العمر واجلن�س:
ً
ينبغ ��ي �إعطاء الفتي ��ان والفتيات من الفئات العمري ��ة املتن ّوعة طرقا عادل ��ة للم�شاركة يف ت�صميم
الربامج م ��ن مثال امل�ساحات ال�صديقة للأطف ��ال و�إدارتها ومراجعته ��ا .وبالن�سبة لبع�ض الفتيات
اليافع ��ات ،قد يبدو اللعب غري مالئم ،وقد ي�ستفدن بق ��در �أكرب من التحدّث مع نظرائهن .فيمكن
من�شط ًا �أو ّ
ملجموع ��ات النقا�ش مع الأقران من اجلن�س نف�سه والتي جتم ��ع ّ
من�شطة مع جمموعة من
الفتيات والفتيان� ،أن تكون ج ّذابة بالن�سبة لل�شباب ،لأ ّنها ت�سمح لهم بالت�شا ُرك بهمومهم و�أفكارهم
واحلب ،والعالق ��ات ،وا�سرتاتيجيات احلماي ��ة املتبادلة بني
ال�صح ��ة اجلن�سية،
ح ��ول م�سائل مثل
ّ
ّ
اهتمام �أكرب (على �سبيل
الأق ��ران .وتبع ًا لطبيعة احلالة الطارئ ��ة ،قد حتتاج بع�ض املجموعات �إىل
ٍ
املثال :الأطفال الر�ضع وال�صغار الذين يحتاجون �إىل التحفيز النف�سي-االجتماعي).
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 .4التوعية حول الإعاقة:
يف كث�ي�ر من الأحي ��ان ،ال يكون من ال�سهل و�ص ��ول الأطفال ذوي الإعاق ��ة �إىل امل�ساحات ال�صديقة
للأطف ��ال ،ب�سب ��ب احلواج ��ز املادية والبيئي ��ة واالجتماعية .فق ��د ال ي�شعر الآب ��اء بالراحة لإر�سال
�أطفاله ��م �إىل ه ��ذه الأماكن ب�سبب الو�صمة االجتماعي ��ة� ،أو لأ ّنهم قد ال يدرك ��ون �أنّ هذه الأماكن
املهم �أن تكون هذه النقط ��ة وا�ضحة لدى �إن�شاء �أو
خم�ص�ص ��ة �أي�ض ��ا للأطفال ذوي الإعاق ��ة .فمن ّ
ّ
ت�شغي ��ل الأماك ��ن ال�صديقة للأطف ��ال .وينبغي تنظيم تدري ��ب ّ
للمن�شطني حول تكيي ��ف الن�شاطات
جلمي ��ع الأطف ��ال ،مع �إي�ل�اء اهتمام خا� ��ص الحتياجات الأطف ��ال الذين لديهم �أن ��واع خمتلفة من
الإعاقات .وقد تربز احلاجة �إىل تكييف ن�سبة ّ
املن�شطني �إىل الأطفال وفق ًا لذلك.
 .5اللعب:
ينبغ ��ي �أن تك ��ون امل�ساحات ال�صديقة للأطف ��ال م�س ّلية ،وينبغي �أن تعزز احل ��قّ يف اللعب .ولتج ّنب
االكتظ ��اظ ،غالب� � ًا ما يك ��ون من املفيد �أن يت � ّ�م الرتكي ��ز يف البداية على ن�شاط ��ات اللعب والرتفيه
ن�شاطات �أكرث تقدّم ًا يف املمار�سة العملية،
وقت الحق ،ميكن لهذه الأماكن �أن ت�ضع
الأ�سا�سي ��ة .ويف ٍ
ٍ
مث ��ل �إن�ش ��اء �آليات الإحال ��ة �أو تنظيم ن�شاط ��ات ملجموعات فردي ��ة �أو �صغرية م ��ن الأطفال الذين
يحتاج ��ون �إىل دع ��م �إ�ضايف .وينبغي �أن يك ��ون للأطفال ر�أي يف ن�شاطات اللع ��ب التي يريدونها يف
ه ��ذه الأماكن .وينبغي �أن ي�شمل ذلك الألعاب التقليدية .كذل ��ك ،يجب ت�شجيع امل�شاركة املجتمعية
م ��ن خالل ن�شاطات مع ّينة ،مثل �صن ��ع الألعاب ،ودعوة الأ ّمهات واجلدّات وكب ��ار ال�سن �إىل املركز
ألعاب و�أغانٍ
لتعلي ��م الأغاين و�سرد الق�ص�ص للأطفال ال�صغار .من ال�ضروري حماولة التفكري يف � ٍ
ون�شاط ��ات ر�سم مالئمة جلمي ��ع الأعمار وللأطف ��ال ذوي الإعاقة� ،إذ من �ش�أنه ��ا حت�سني مهارات
152
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الأطف ��ال ال�شخ�صية واالجتماعية ،فهي تر ّكز عل ��ى عملية امل�شاركة بد ًال من االقت�صار على النتائج
(راجعوا �أي�ض ًا املعيار .)10
 .6املدار�س:
ّ
يج ��ب التن�سيق مع املدار�س الر�سمية للت�أكد م ��ن �أنّ امل�ساحات ال�صديقة للأطفال ال تتناف�س معها،
ب ��ل تك ّمله ��ا .كذلك ،عند �إعادة فت ��ح املدار�س ،ينبغي �ضم ��ان وجود فرتات زمني ��ة ملختلف الفئات
العمري ��ة م ��ن الأطفال .وميكن �أن ي�شمل ذلك وجود ن�شاطات للأطف ��ال الأ�صغر �سن ًا خالل النهار،
وعق ��د برام ��ج ما بع ��د �ساع ��ات املدر�سة ،ال ��خ .ويج ��ب �أن يوجد جدول زمن ��ي وا�ض ��ح وموثوق به
للن�شاطات.
 .7الأهل:
�إنّ الرف ��اه النف�سي-االجتماع ��ي للأهل مه � ّ�م لرعاية الأطف ��ال وحمايتهم .لذلك ميك ��ن �أن ت�شمل
امل�ساحات ال�صديقة للأطفال جل�سات جماعية لدعم الأهل .وقد ي�شمل ذلك عقد جل�سات تثقيفية
للأ ّمه ��ات والآباء عن رعاية الأطفال يقدمها م ��ز ّودو اخلدمات املح ّلية .وينبغي �إ�شراك الأهل ذوي
الإعاقة ،و�إتاحة اجلل�سات للجميع.

 .9الر�صد:
ينبغ ��ي ر�ص ��د امل�ساح ��ات ال�صديقة للأطف ��ال ب�شكل م�ستم� � ّر لتت ّب ��ع تط ّورها وحتدي ��د الثغرات يف
م�ستوي ��ات الوع ��ي املجتمعي ،ونوعي ��ة الن�شاطات ،وال�سالم ��ة ،والدعم اللوج�ستي ،وم ��ا �إىل ذلك.
ميكن �أي�ض ًا �أن ُي َ
كمدخل لر�صد رفاه الأطفال ب�شكل منتظم.
نظر �إىل امل�ساحات ال�صديقة للأطفال
ٍ
ويج ��ب �أن يق ّي ��م هذه امل�ساح ��ات �أ�شخا�ص لديهم خ�ب�رة يف الر�صد والتقييم ،ملعرف ��ة ما �إذا كانت
الن�شاطات التي جتري فيها تُن ِتج حت�سينات جمدية يف حياة الفتيان والفتيات ،وتتّ�صف بال�شمولية،
وحت ّقق الأهداف.
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 .8بناء القدرات:
يتمتّع العاملون الف ّعالون يف امل�ساحات ال�صديقة للأطفال مب�ستويات عالية من الدافعية واملهارات.
وينبغ ��ي امل�س ��اواة يف توظي ��ف الن�ساء والرجال ،مب ��ا يتنا�سب م ��ع الت�شكيلة املق�ص ��ودة من الفئات
امل�ستهدف ��ة .وعل ��ى ك ّل �شخ�ص يعمل يف امل�ساح ��ات ال�صديقة للأطفال �أن يتل ّق ��ى التدريب الأ ّويل،
وذل ��ك كجزءٍ م ��ن عملية م�ستم ّرة لبناء القدرات ت�شمل التدريب وتق ��دمي الدعم والن�صح الفردي.
وينبغ ��ي �أن ي�شم ��ل التدريب اهتمام ًا خا�ص� � ًا بحماية الأطفال ،وكذلك بتي�س�ي�ر اللعب للجميع .ومع
مهارات جديدة� ،سيتعزّز موقعهم
الوقت ،وعندما يطور العاملون يف امل�ساحات ال�صديقة للأطفال
ٍ
املنجز يف امل�ساحات ال�صديقة للأطفال ومن خاللها.
ب�شكل متزايد لإثراء العمل َ
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المعيار :18
حماية األطفال المستبعدين
يت � ّ�م تعري ��ف اال�ستبعاد على �أ ّنه العمليات التي من خاللها ُيه َّم� ��ش الأطفال الفرديون �أو جمموعات
الأطف ��ال تهمي�ش� � ًا ك ّلي ًا �أو جزئي ًا ،ف ُيح َرمون من القدرة على لع ��ب دور كامل يف املجتمع� .صحيح �أنّ
اال�ستبعاد ير ّكز ب�شكل رئي�سي على العالقات االجتماعية ،غري �أ ّنه يغ ّذي دورات من احلرمان املادي
وال�ضع ��ف .ويرتافق ذلك عاد ًة مع الو�صم االجتماعي ،مث ��ل الإعاقة ،والع�ضوية يف جمموعة تعاين
التميي ��ز (مثل الأقليات الدينية �أو العرقي ��ة) ،والتح ّيزات الثقافية املتّ�صل ��ة مب�سائل مع ّينة كالنوع
االجتماعي ،واال�ستبعاد االقت�صادي.
واال�ستبع ��اد ي�ؤ ّث ��ر جوهري ًا على تطوي ��ر �إمكانات الطفل كامل ًة ،من خالل من ��ع و�صوله �إىل احلقوق
والفر�ص واملوارد .فالأطفال امل�ستبعدون يكونون �أكرث عر�ض ًة للعنف ،و�إ�ساءة املعاملة ،واال�ستغالل،
والإهم ��ال .وميكن للأزمات واال�ستجاب ��ات الإن�سانية �أن تزيد اال�ستبعاد �س ��وء ًا ،و�أن تخلق طبقات
جديدة من اال�ستبعاد ،كما ب�إمكانها �أن تقدّم فر�ص ًا للتغيري.
المعيار
ويتم
أ�سا�سية،
ل
ا
واحلماية
اخلدمات
على
إن�سانية
ل
ا
أطر
ل
ا
يف
أطفال
ل
ا
جميع
يح�صل
ّ
حتديد �أ�سباب وو�سائل ا�ستبعاد الأطفال والت�صدي لها.

اال�ستعداد

•ا�ستخ ��دام وحتليل املراجعة املكتبي ��ة لال�ستعداد للطوارئ ،والبيان ��ات واملعلومات الأخرى ذات
ال�صلة ،لتحديد املجموعات امل�ستبعدة ،و�أ�سباب ا�ستبعادها وعواقبه؛
•حتدي ��د خ�صائ� ��ص النظام الوطني حلماي ��ة الطفل  -تقييم قدرته على الو�ص ��ول �إىل الأطفال
امل�ستبعدين وحمايتهم ،وحتديد الثغرات التي قد تق ّو�ض حمايتهم يف حالة الطوارئ؛
ّ
•حتدي ��د خ�صائ� ��ص الدع ��م املجتمع ��ي واخلدمات ،وتطوي ��ر �آلي ��ات الإحالة ما ب�ي�ن املنظمات
والأ�شخا�ص الذين يقدّمون اخلدمات لتلبية االحتياجات اخلا�صة للأطفال امل�ستبعدين؛
املتخ�ص�صة م ��ن حيث حماية الطفل ،مث ��ل ّ
املنظمات التي تعمل
•بن ��اء قدرة م ��ز ّودي اخلدمات
ّ
م ��ع الأطفال ذوي الإعاق ��ة ،والأطفال يف الرعاية الإيوائية الداخلي ��ة ،والأطفال الذين يعي�شون
ويعملون يف ال�شوارع ،واملجموعات امل�ستبعدة الأخرى.
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اال�ستجابة
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•النظ ��ر دائم� � ًا يف امل�صالح الف�ضلى للأطفال ومبد�أ "عدم الت�سبب ب� ��أذى" يف جميع الن�شاطات
املتع ّلق ��ة باملجموع ��ات امل�ستبعدة من الأطفال والذين يعانون التميي ��ز املحتمل ،وحماولة جتنب
و�صم الأطفال �أثناء العمل لدجمهم؛
•ا�ستخ ��دام عملي ��ة التقيي ��م ال�سري ��ع اخلا�ص ��ة بحماي ��ة الطف ��ل لتحدي ��د جمموع ��ات الأطفال
�كل خا� ��ص ،والت�أ ّكد م ��ن تلبي ��ة احتياجاتهم املح� �دّدة لدى و�ضع
امل�ست�ضعف�ي�ن وامله ّم�ش�ي�ن ب�ش � ٍ
ا�سرتاتيجي ��ات اال�ستجاب ��ة حلماي ��ة الطف ��ل وطلب ��ات التمويل .ويج ��ب مراعاة احتم ��ال وجود
جمموعات من الأطفال ال يتم االنتباه �إليهم يف عمليات التقييم؛
ّ
•�إ�ش ��راك جمي ��ع الأط ��راف يف عملي ��ات التقيي ��م الت�شاركية على م�ست ��وى املجتم ��ع املحلي ،من
�أجل حتدي ��د احلواجز االجتماعية ،واملواق ��ف ال�سلبية ،والعوائق املادي ��ة ،ف�ض ًال عن احلواجز
الإعالمية التي ت�ستبعد الأطفال ،وعواقب اال�ستبعاد ،والفر�ص املتاحة ملعاجلة ذلك؛
ويتم ف�صلها
•الت�أ ّكد من �أنّ املعلومات التي ّمت جمعها حول ال�س ّكان ت�شمل املجموعات امل�ستبعدةّ ،
وال�صحة،
للتعرف على اخل�صائ�ص املحدّدة لال�ستبعاد ،مثل العمر ،واجلن�س ،والدين ،والعرق،
ّ
والإعاق ��ة ،والو�ضع االجتماعي ،ف�ض ًال ع ��ن احلواجز البيئية واملجتمعية .وقد تربز احلاجة �إىل
التعام ��ل ب�س ّرية �إ�ضافية م ��ع املعلومات حول بع�ض املجموعات املع ّر�ض ��ة خلطر اال�ستبعاد ،مثل
الأطفال املثليي اجلن�س �أو الثنائيي اجلن�س �أو املتح ّولني جن�سي ًا �أو اخلنثويني� ،أو الأطفال الذين
ولدوا نتيجة االغت�صاب؛
•الت�أ ّكد من �أخ ��ذ املجموعات امل�ستبعدة من الأطفال بعني االعتبار �ضمن �أنظمة �إدارة احلاالت،
وتوف�ي�ر التدريب ملدي ��ري احلاالت حول اال�سرتاتيجي ��ات املختلفة لتح�س�ي�ن الو�صول �إىل ه�ؤالء
الأطفال و�إدراجهم (راجعوا املعيار )15؛
•الت�أ ّك ��د من �أن مبادرات دع ��م املجتمع املح ّلي مربوطة ب�آليات حماي ��ة الطفل املجتمعية وقادرة
على حتديد و�إحالة م�سائل حماية الطفل �إليها؛
•العم ��ل م ��ع جمموع ��ات الأطف ��ال وال�شب ��اب لتعزي ��ز التوعي ��ة والدعم م ��ن الأق ��ران للأطفال
امل�ستبعدين ،وتعزيز م�شاركتهم يف الن�شاطات االجتماعية وو�صولهم �إىل املوارد االجتماعية؛
•العم ��ل مع الأطفال والبالغ�ي�ن و�أع�ضاء املجتم ��ع املح ّلي ذوي النفوذ لت�شجي ��ع دمج املجموعات
امل�ستبعدة ،و�ضمان �إطالع الأطفال امل�ستبعدين و�أ�سرهم على ما هو متوافر من خدمات ودعم؛
•الت�أ ّك ��د من �أنّ الأطفال ي�صل ��ون �إىل املعلومات املالئمة ،مع �أخذ العمر واجلن�س واللغة والديانة
ون ��وع الإعاقة بع�ي�ن االعتبار (على �سبي ��ل املثال :من خ�ل�ال ا�ستخدام الب ��ثّ الإذاعي وو�سائل
الإعالم املطبوعة بخط كبري لذوي الإعاقة الب�صرية) ،الخ ،و�إي�صال املعلومات �إىل املجموعات
امل�ستبعدة (مثل الأطفال �ضمن الرعاية الإيوائية واالعتقال� ،أو الذين يعي�شون يف ال�شوارع)؛
ال�صحة والتعليم و�سبل
•العم ��ل يف خمتلف القطاعات ل�ضمان و�صول اخلدم ��ات الأ�سا�سية ،مثل
ّ
ال ��رزق� ،إىل الأطف ��ال امل�ستبعدي ��ن ،وا ّتخ ��اذ التدابري املالئم ��ة للتعامل مع احلواج ��ز القائمة
واملحتملة؛
•املنا�ص ��رة يف خمتل ��ف القطاع ��ات الإن�سانية ال ّتخ ��اذ خطوات لل�سم ��اح للأطف ��ال امل�ستبعدين
بامل�شاركة يف تخطيط الربامج (على �سبيل املثال :حملة ملعيا َري "الت�صميم العام" و"الرتتيبات
التي�سريي ��ة املعقول ��ة" على النحو ال ��وارد يف اتّفاقية حق ��وق الأ�شخا� ��ص ذوي الإعاقة يف جميع
ّ
التدخالت)؛
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•تعزيز ودعم �إ�شراك الأطفال واملجموعات امل�ستبعدة يف منتديات اتّخاذ القرارات؛
•تنظيم حملة من �أجل �سيا�سات لتوظيف �أ�شخا�ص من املجموعات امل�ستبعدة للعمل؛
•�إ�شراك مم ّثلني من املجموعة ال�س ّكانية امل�ستبعدة �ضمن عملية تقييم الربنامج.

القياس
ّ
مؤشر النتيجة
1 .1الن�سبة املئوية للأطفال امل�ستبعدين املحدّدين الذين ي�صلون �إىل خدمات
احلماية.

ّ
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4 .4الن�سبة املئوية للمجتمعات املح ّلية التي تت�ض ّمن مبادرات ت�شاركية لبلوغ
الأطفال امل�ستبعدين.
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مالحظات
( )1يجب حتديد
"الو�صول" يف ال�سياق؛
مبا يف ذلك ما �إذا كان
الرقم يف املقام حم�صور ًا
بالأطفال الذين يعتقدون
�أ ّنهم يحتاجون �إىل
اخلدمات .وميكن �أي�ض ًا
حتديد نوع اخلدمات يف
ال�سياق.
( )3ميكن حتديد
املجموعات امل�ستبعدة ونوع
اخلدمات يف ال�سياق.

المالحظات التوجيهية
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 .1الأطفال امل�ستبعدون ب�شكل �شائع:
ّ
ت�ض ��م فئات الأطف ��ال التي تحُ دَّد يف معظ ��م الأحيان على �أنه ��ا م�ستبعدة :الأطف ��ال ذوي الإعاقة،
والأ�س ��ر التي يرت�أّ�سها �أطفال ،الأطف ��ال املثليي اجلن�س �أو الثنائيي اجلن� ��س �أو املتح ّولني جن�سي ًا �أو
اخلنثوي�ي�ن ،والأطفال الذين يعي�شون ويعملون يف ال�ش ��وارع ،والأطفال املولودين نتيجة االغت�صاب،
والأطف ��ال املنتمني �إىل �أق ّليات عرقية ودينية ،والأطفال امل�صابني بفريو�س نق�ص املناعة الب�شرية،
والفتيات اليافعات ،والأطفال املنخرطني يف �أ�سو�أ �أ�شكال العمالة ،والأطفال املحرومني من الرعاية
املالئم ��ة ،والأطف ��ال املولودين خارج �إطار ال ��زواج ،والأطفال الذين يعي�ش ��ون يف الرعاية الإيوائية
نواح خمتلفة من حياتهم.
الداخلي ��ة �أو مراكز االحتجاز .وقد يخترب الأطف ��ال جتربة اال�ستبعاد يف ٍ
يتم ا�ستبعاد الأطفال ذوي الإعاقة من امل ��وارد ومن امل�شاركة �ضمن �أ�سرهم
عل ��ى �سبيل املث ��ال ،قد ّ
اخلا�ص ��ة ،وكذلك من املدار� ��س واملوارد املجتمعية ،ومن الو�صول �إىل �سبل الرزق� .أ ّما الفتيات فقد
ُي�ستب َع ��دن م ��ن امل�شاركة يف احلياة املجتمعي ��ة �أو من احل�صول على التعليم .وق ��د يمُ َنع الأطفال يف
الرعاي ��ة الإيوائي ��ة �أو يف مراكز االحتجاز م ��ن احلياة املجتمعية ،فيظل ��ون معزولني عن اخلدمات
الأ�سا�سي ��ة وامل ��وارد .كذلك ،ف� ��إنّ الأطفال الذين يعي�ش ��ون ويعملون يف ال�ش ��وارع ،و�إنْ كانت لديهم
جم ��االت اجتماعية خا�صة بهم ،ق ��د ُي�ستب َعدون من التيار الرئي�سي للمجتم ��ع املح ّلي ومن الو�صول
�إىل اخلدمات الأ�سا�سية واملوارد.

 .2حتديد الأطفال امل�ستبعدين:
م ��ن �ش� ��أن املراجعة املكتبي ��ة املن ّفذة �أثن ��اء اال�ستعداد حل ��االت الط ��وارئ �أو يف الأ ّي ��ام الأوىل من
اال�ستجاب ��ة له ��ا �أن تعطي فكرة عن الأطفال الذين يتم ا�ستبعاده ��م عاد ًة �ضمن ال�سياق الوطني �أو
املح ّل ��ي .ويجب ا�ستخدام هذه املع ��ارف للتخطيط للمواقع التي يجب تنفي ��ذ عمليات تقييم حماية
الطفل فيها (على �سبيل املثال ،يف جمال الرعاية الإيوائية الداخلية �أو مراكز االحتجاز) ،ولتحديد
�أن ��واع الأ�سئلة التي يجب طرحها ،ومن ّثم للتع ّرف �إىل طبيعة ونطاق اال�ستبعاد يف �سياق الطوارئ.
يتم حتديد ذلك ،يجب �أن ُت�ستخدَ م عمليات التقييم املجتمعية ون�شاطات التوعية لتحديد
وعندم ��ا ّ
ب�شكل
العمل
وينبغي
�ذا
�
ه
ودعمهم.
ملتابعتهم
الربنامج
�ة
�
ق
منط
يف
امل�ستبعدين
�رادى
�
ف
الأطف ��ال ال
ٍ
وثيق مع هيكليات وهيئات �إدارة املخ ّيمات ،مثل مف ّو�ضية �ش�ؤون الالجئني ّ
واملنظمة الدولية للهجرة،
ّ
ت�سجل املجموعات ال�س ّكانية ،للت�أ ّكد من �أنّ عملي ��ات ت�سجيل املجموعات ال�سكانية تبحث عن
الت ��ي ّ
املجموع ��ات امل�ستبعدة ال�شائعة (على �سبيل املثال :الأطفال ذوو الإعاقة �أو الأطفال املحرومون من
يتم العمل بق ��در �أكرب على م�ستوى املجتمع املح ّلي لدرا�سة
الرعاي ��ة املالئمة) .وميكن بعد ذلك �أن ّ
الأ�سباب ،والنتائج ،والفر�ص ،والتهديدات املتع ّلقة باال�ستبعاد.
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 .3ح�صول الأطفال امل�ستبعدين على احلماية الإن�سانية وامل�ساعدة:
ينبغي دعم جميع الأطفال يف احل�صول على امل�ستوى نف�سه من احلماية الإن�سانية وامل�ساعدة ،وهذا
ه ��و ما ُيح َرم منه الأطفال امل�ستبع ��دون يف كثري من الأحيان .فقد تربز احلاجة �إىل تدابري حمدّدة
للتغ ّل ��ب على احلواج ��ز وال�سماح بالو�صول .ميك ��ن �أن ي�شمل ذلك توفري خدم ��ات التوعية ،و�إجراء
املنا�ص ��رة للت�أ ّكد م ��ن ت�ضمني الأطفال الذين يفتقرون �إىل وثائق ثبوتية �أو الذين ال مي ّثلهم �شخ�ص
بال ��غ قائم عل ��ى رعايتهم ،والقي ��ام بن�شاط ��ات ملعاجلة التميي ��ز .وينبغي جت ّنب تق ��دمي اخلدمات
الإن�ساني ��ة امل�شرتك ��ة على ح ��دة عند الإمك ��ان .ولكن يجب دع ��م الأطفال للو�ص ��ول �إىل اخلدمات
املتخ�ص�صة،
املتخ�ص�ص ��ة وفق� � ًا الحتياجاته ��م اخلا�ص ��ة (على �سبي ��ل املثال :اخلدم ��ات الط ّبي ��ة
ّ
ّ
ّ
واحل�سي ��ة� ،أو خدمات الرعاي ��ة امل�ؤقتة) .ومن ال�ل�ازم احلر�ص على تقدمي
�أو الو�سائ ��ل احلركي ��ة
ّ
املتخ�ص�صة والتوعية بطريق ٍة ال تعزّز و�صم الأطفال.
اخلدمات
ّ
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 .4الأطفال ذوو الإعاقة:
�إنّ الأطف ��ال الذي ��ن لديهم �صعوب ��ات يف امل�شي و�/أو الر�ؤي ��ة و�/أو ال�سمع و�/أو التوا�ص ��ل و�/أو التذ ّكر
يتم النظر
يتع ّر�ض ��ون ٍ
ب�شكل خا�ص للهج ��ر ،والإهمال ،واال�ستغالل �أثناء حاالت الط ��وارئ ،ونادر ًا ما ّ
�إليه ��م يف التقييمات واال�ستجاب ��ات الإن�سانية� .إن دجمهم يف الربام ��ج الإن�سانية ينطوي على حتليل
العديد من احتياجاتهم ،وخ�صائ�صه ��م ،و�أو�ضاعهم املعي�شية ،و�ضمان م�شاركتهم الف ّعالة يف جميع
مراحل دورة الربنامج .ويجب على مز ّودي اخلدمات الإن�سانية العامة زيادة قدرتهم يف ما يتع ّلق بدمج
الأطف ��ال ذوي الإعاقة والعمل معهم .كما يتعينّ على ن�شاطات الربجمة اتباع نهج ير ّكز على الأ�سرة،
أ�شخا�ص م�س�ؤولني عن التن�سيق يف
وم�ساعدة الأ�سر على حتقيق االعتماد على الذات .وينبغي حتديد �
ٍ
الآلي ��ات املجتمعية �أو هيكليات �إدارة املخ ّيمات ،وتدريبهم للعمل مع الأطفال ذوي الإعاقة� .إىل ذلك،
ينبغي �أن ت�سمح و�سائل التوا�صل وا�سرتاتيجيات و�سائل الإعالم للأطفال ذوي الإعاقة باحل�صول على
املعلوم ��ات ،من خالل ا�ستخدام الربامج الإذاعية مث�ل ً�ا ،والإعالنات عرب مكبرّ ات ال�صوت ،وو�سائل
برايل والإعالنات املطبوعة بحروف كبرية ،ومترير الر�سائل من خالل �شبكات الإعاقة.
املعايري الدنيا حلماية الطفل يف جمال العمل الإن�ساين
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 .5الرتتيبات التي�سريية املعقولة والت�صميم العام:
يتم النظر يف احتياجات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف جميع مراحل
هي عبارة عن مبادئ ت�ضمن �أن ّ
عملي ��ة تخطيط وتنفيذ الربنامج .فقد ح� �دّدت اتّفاقية حقوق الأ�شخا� ��ص ذوي الإعاقة الرتتيبات
التي�سريية املعقولة ،على �أ ّنها "التعديالت والرتتيبات الالزمة واملنا�سبة  ...لكفالة متتّع الأ�شخا�ص
ذوي الإعاق ��ة عل ��ى �أ�سا� ��س امل�س ��اواة مع الآخري ��ن بجميع حق ��وق الإن�س ��ان واحل ّري ��ات الأ�سا�سية
وممار�سته ��ا"� .أ ّم ��ا الت�صميم الع ��ام فتحدّده االتّفاقي ��ة على �أ ّن ��ه "ت�صميم املنتج ��ات ،والبيئات،
والربام ��ج ،واخلدم ��ات لكي ي�ستعملها جمي ��ع النا�س ،ب�أكرب قد ٍر ممكن ،دون حاج ��ة �إىل تكييف �أو
متخ�ص� ��ص" .فينبغي �أن تُد َرج احتياجات الأ�شخا� ��ص ذوي الإعاقة �ضمن جميع الربامج
ت�صمي ��م
ّ
يتم مراعاتها واال�ستجابة لها .وعدم القيام بذلك يق ّو�ض ممار�سة �إ�شراك
الإن�سانية للت�أ ّكد من �أنّ ّ
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �ضمن الربامج الإن�سانية ،ويعزّز التمييز.
 .6الأطفال الذين يعي�شون ويعملون يف ال�شوارع:
يعم ��د العديد من الأطفال املع ّر�ضني للخطر لالنتقال �إىل مناط ��ق احل�ضر هرب ًا من العنف و�إ�ساءة
املعاملة واال�ستغالل والإهمال� ،أو بحث ًا عن الفر�ص واخلدمات واملوارد .ولكن ينتهي الأمر ببع�ض من
ه� ��ؤالء الأطف ��ال �إىل العي�ش والعمل يف ال�شوارع ،حيث يكونون عر�ض ��ة ملزيد من العنف واال�ستغالل،
وحي ��ث ق ��د ُي�ستَب َعدون من اخلدم ��ات .ويف حالة الطوارئ ،ق ��د ي�ستم ّر ا�ستبعاد ه� ��ؤالء الأطفال عن
احلماية وامل�ساعدة الإن�سانية لأ ّنهم يوجدون خارج الأطر املجتمعية ،ولأ ّنهم يفتقرون �إىل املعلومات.
ويف ح ��االت الطوارئ �أي�ض ًا ،ت ��زداد �أعداد الأطفال الذين ينتقلون �إىل ال�ش ��وارع .غري أ� ّنه تكون لدى
ه�ؤالء الأطفال يف كث ٍري من الأحيان احتياجاتٌ مع ّقدة ،ويوا�صلون التنقل بكرثة ،مما ي�ص ّعب اجلهود
الرامي ��ة �إىل �إدراجه ��م �ضمن الربامج الإن�سانية .وجت ��در الإ�شارة يف هذا الإط ��ار �إىل �أنّ املقاربات
الت ��ي �أثبتت فعاليتها يف بع�ض ال�سياقات ت�شمل التوعية من خالل الأقران ،وتوفري اخلدمات "خارج
ال�ساعات االعتيادية" للتع ّلم والدعم النف�سي-االجتماعي ،وتقدمي �إدارة متعدّدة القطاعات للحاالت،
وتنظيم احلمالت مع مز ّودي اخلدمات و�أ�صحاب العمل وال�سلطات ،وتوفري الو�ساطة الأُ�سرية.
 .7الأطفال امل�صابون بفريو�س نق�ص املناعة الب�شرية:
ت�ضم
أ�سر
�
يف
�ون
�
ش
يعي�
الذين
أو
�
�ة،
�
ي
الب�شر
�إنّ الأطف ��ال الذي ��ن يعي�شون م ��ع فريو�س نق�ص املناعة
ّ
�أف ��راد ًا م�صابني بفريو�س نق� ��ص املناعة الب�شرية ،ق ��د يتع ّر�ضون لال�ستبع ��اد .فالو�صمة والتمييز
الل ��ذان يرتبط ��ان بفريو� ��س نق�ص املناع ��ة الب�شرية ق ��د ي�س ّببان ع ��دم قدرتهم عل ��ى الو�صول �إىل
اخلدم ��ات والدع ��م ،وا�ستبعاده ��م من املجتم ��ع املح ّلي .كذلك ،ف� ��إنّ ت�أثري فريو� ��س نق�ص املناعة
الب�شري ��ة عل ��ى �سب ��ل الرزق الفردي ��ة والأُ�سرية ميك ��ن �أن ي� ��ؤدّي �إىل الفقر الذي يغ� � ّذي اال�ستبعاد
�أك�ث�ر ف�أك�ث�ر� .إذ ًا ،ينبغي �إيالء عناي ��ة خا�صة لإ�شراك ه�ؤالء الأطف ��ال و�أ�سرهم يف برامج احلماية
وامل�ساع ��دة بطريق� � ٍة حتافظ على ال�س ّري ��ة وتق ّلل من خطر الو�صم ��ة �إىل �أق�صى ح ّد ممكن .ويجب
�أن تق ��وم احلم�ل�ات الإعالمية بالت�صدي للمواقف التمييزية ،وتعزيز قب ��ول ودعم املجتمع املح ّلي.
املتخ�ص�صة �ضمن �إطار اخلدمات الأو�سع .كذلك ،يجب �إدراج الأطفال
وينبغي �أن تدرج اخلدمات
ّ
امل�صاب�ي�ن بفريو�س نق�ص املناع ��ة الب�شرية يف التدريب على امله ��ارات احلياتية التي تعزّز قدرتهم
على حماية �أنف�سهم.

 .8تعزيز م�شاركة الأطفال:
ً
ً
ّ
ُي َع ّد تعزيز �إ�شراك الأطفال امل�ستبعدين يف القرارات التي ت�ؤثر على حياتهم �أمرا �أ�سا�سيا لدجمهم
يف املجتم ��ع املح ّل ��ي وزي ��ادة حمايتهم .ولكن ميك ��ن للم�شارك ��ة �أن تع ّر�ضهم �أي�ض ًا خلط ��ر التمييز
والعن ��ف� ،أو �أن تول ��د لديه ��م ال�شع ��ور ب�أنهم جم ��ردون من � ّأي �شكل م ��ن �أ�شكال ال�سلط ��ة .فينبغي
حتليل دقيق للخلفية وديناميكيات النفوذ التي تخلق هذه املخاطر ،كما يجب �ضمان القدرة
�إجراء ٍ
عل ��ى دعم �إ�شراك الأطفال قبل ت�شجيعهم على امل�شاركة .ويتع�ّيىنّ على الربامج الرامية �إىل تعزيز
م�شارك ��ة الأطف ��ال �أن تدعمه ��م يف بناء تقدير ال ��ذات ،والقدرة عل ��ى ّ
تخطي الظ ��روف ال�صعبة،
وامله ��ارات االجتماعي ��ة� .إىل ذل ��ك ،من املمكن ا�ستخ ��دام جمموعات الأطفال و�آلي ��ات الدعم بني
الأقران لتعزيز م�شاركة الأطفال امل�ستبعدين �ضمن الن�شاطات املجتمعية.
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 .9تعزيز الدمج يف ال�سيا�سات واملمار�سات امل�ؤ�س�سية:
�إنّ وج ��ود موظف�ي�ن من املجموعات امل�ستعبدة يعملون مع الهيئ ��ات الإن�سانية ويعززون عدم التمييز
بن�شاط ،من �ش�أنه �أن يط ّور فهم امل�سائل املرتبطة باال�ستبعاد ،ويزيد من التوا�صل ،ومي ّكن من بناء
عالقات �إيجابية .ولتحقيق ذلك ،ينبغي و�ضع �سيا�سات و�إجراءات لتعزيز التوظيف من جميع فئات
املجتم ��ع املح ّل ��ي ،واحلر�ص على توفري بيئة عمل بال حواجز .وقد ت�شمل ال�سيا�سات والإجراءات ما
يلي:
•ا�سرتاتيجيات التمييز الإيجابي.
•تغيريات يف مكان العمل للموظفني ذوي الإعاقة.
•تطبيق �إجراءات للتظلم.
•رفع م�ستوى الوعي والتدريب للموظفني حول التمييز.
•�إعداد فر�ص للتطوير الوظيفي جلميع املوظفني.
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دمج حماية الطفل

المعايير الرامية
إلى دمج حماية
الطفل ضمن
القطاعات
اإلنسانية األخرى

المعايير الرامية إلى تلبية
احتياجات حماية الطفل
لماذا يجب دمج حماية الطفل؟
تقوض سالمة
يمكن التخفيف من الكثير من التهديدات التي ّ
األطفال ورفاههم ،أو ح ّتى القضاء عليها ،من خالل توفير
بطريقة آنية وحساسة في جميع القطاعات
المساعدة اإلنسانية
ٍ
ً
عالوة على ذلك ،تعت َبر جميع قطاعات االستجابة اإلنسانية
األخرى.
استجابة مالئمة وشاملة لألطفال الناجين من
أساسية لتوفير
ٍ
مختلف أنواع العنف ،واالستغالل ،وإساءة المعاملة ،واإلهمال.
فبعد االستجابة اإلنسانية الفورية ،تستطيع جميع القطاعات
ً
مهمة إلعادة تأهيل األطفال
مساهمة
تقدم
اإلنسانية أن
ّ
ّ
فعالة.
الناجين وإعادة دمجهم بصورة ّ
من شأن «دمج» حماية الطفل ،أو ضمان استرشاد جميع جوانب
العمل اإلنساني باعتبارات حماية الطفل ،أن يع ّزز آثار العمل الذي
يقوم به جميع العاملين في المجال اإلنساني من حيث حماية
الطفل .كما أنه يساعد على التقليل من حاالت تفاقم المخاطر
صممة من
التي يتع ّرض لها األطفال عندما تكون البرامج ُم َّ
بعبارة
دون إيالء اعتبار مناسب لسالمة األطفال أو رفاههم.
ٍ
ّ
يشكل دمج حماية الطفل جزءا ً من االمتثال لمبدأ «عدم
أخرى،
التسبب بأذى».
ما الذي تشمله هذه المعايير؟
ال ّ
توفر هذه المعايير توجيهات عامة للعاملين في القطاعات
اإلنسانية التي تغط §يها – فيمكن إيجاد هذه التوجيهات في
ّ
بكل قطاع ،كمعايير اسفير ذات الصلة أو
المعايير الم ّتصلة
معايير الشبكة المشتركة بين الهيئات للتعليم في حاالت
أن هذه المعايير:
الطوارئ .غير ّ
•تشير إلى بعض الروابط «المخفية» بين المساعدة اإلنسانية
وحماية الطفل (على سبيل المثال :حيثما يرجح أن يؤدي دعم
األهل إلى تعزيز سالمة األطفال).

تعدد التدابير األساسية المقترحة للعاملين في مجال حماية
• ّ
ً
الطفل ،فضال عن التدابير الخاصة بالجهات اإلنسانية األخرى،
بطريقة مالئمة في ّ
كل قطاع
لضمان معالجة حماية الطفل
ٍ
مشمول.
ّ
• ّ
ً
قائمة من المؤشرات الممكنة ،مع األهداف ،لتقييم
توفر
المح َرز نحو بلوغ المعايير.
ّ
التقدم ُ
•تعطي بعض التوجيهات التي تبين كيف يستطيع العاملون
في القطاعات األخرى أن يضمنوا سهولة وصول األطفال إلى
برامجهم واالستفادة منها.
َمن المسؤول عن ضمان حماية األطفال؟
تُعت َبر الدولة مسؤولة عن حماية األطفال في جميع األوقات،
ومن ضمنها األزمات اإلنسانية .كذلك ،تقع على جميع العاملين
في المجال اإلنساني مسؤولية التأكد من عدم تع ّرض األطفال
ّ
أن البرامج التي يط ّبقونها
للخطر ج ّراء تدابيرهم،
والتأكد من ّ
تحسن سالمة األطفال ورفاههم قدر اإلمكان.
ّ
وثمة جانب هام في هذا اإلطار ،وهو تأمين وصول جميع األطفال –
ّ
ّ
بغض النظر عن عمرهم ،أو جنسهم ،أو ظروفهم – إلى الخدمات
ّ
يشكلون جزءا ً كبيرا ً من المجموعات
أن األطفال
األساسية .وبما ّ
ً
ّ
السكانية المتض ّررة (وأحيانا غالبيتها) ،فمن المنطقي تسهيل
وصول الفتيان والفتيات من جميع األعمار إلى هذه الخدمات،
ً
أسوة بالبالغين.
أن جزءا ً من هدف ّ
كل
وتجدر اإلشارة أخيرا ً إلى
ٍ
نقطة أساسية ،وهي ّ
ّ
يتمثل في صيانة أو تحسين سالمة المتض ّررين
استجابة إنسانية
ٍ
(بمن فيهم األطفال) ورفاههم .على سبيل المثال ،من شأن
َ
الجهود الرامية إلى استرجاع سبل رزق األسر أن يكون لها تأثير
فإن توفير المياه
قوي على بقاء األطفال واألهل مع ًا .كذلك،
ّ
النظيفة ،في الوقت المناسب وفي المكان المناسب ،يمكن أن
تم التفكير ّ
بدقة منذ البداية في
يحمي األطفال من الخطر – إذا ّ
دور األطفال في تأمين المياه ،إلى جانب واجباتهم واحتياجاتهم
األخرى.

المعيار :19
اإلنعاش االقتصادي وحماية الطفل
م ��ن �ش�أن التداب�ي�ر االقت�صادية  -مثل التدريب على املهارات املهني ��ة ،وتقدمي امل�ساعدات النقدية
والق�سائ ��م ،وتنمي ��ة امل�شاريع ومب ��ادرات التمويل ال�صغ�ي�ر – �أن حت ّقق اال�ستق ��رار وتزيد مدخول
املجموع ��ات ال�س ّكاني ��ة املت�ض� � ّررة م ��ن ح ��االت الط ��وارئ .وت�ستند الربام ��ج الف ّعالة عل ��ى املعايري
الدني ��ا للإنعا� ��ش االقت�صادي لدى �شبكة تعلي ��م وتعزيز امل�شاريع ال�صغ�ي�رة (،)SeeP Network
وغالب� � ًا م ��ا يكون لها �آثار حمائية على الأطفال ،ال �س ّيما عندم ��ا ت�ستفيد الأ ّمهات مبا�شر ًة ،وعندما
يت � ّ�م ا�ستخدامه ��ا لتوف�ي�ر فر� ��ص ك�سب العي� ��ش لليافعني الأك�ب�ر �سن� � ًا ،وعندما ي�ستن ��د العمل �إىل
اال�سرتاتيجيات املتوفرة حلماية �سبل رزق النا�س.
ومع ذلك ،حتّى عندما تكون الربامج ف ّعالة على م�ستوى الوحدة الأُ�سرية ،ف�إ ّنه من املمكن �أن تزيد
من خطر الأذى للأطفال ،مبا يف ذلك خطر اال�ضطرار لرتك املدر�سة �أو اال�ستغالل ب�سبب ّ
التدخل
االقت�صادي .وحني ي�ضط ّر ال�شخ�ص الذي يتوىل رعاية الطفل للعمل من �أجل الو�صول �إىل ّ
تدخالت
الإنعا� ��ش االقت�ص ��ادي ،فقد ي�ؤدّي ذل ��ك �إىل انخفا�ض م�ستوى رعايته للطفل ،مب ��ا يف ذلك �إخراج
الطفل متام ًا من املنزل .جتدر الإ�شارة �إىل �أنّ بع�ض الأطفال �أنف�سهم يقومون على رعاية �أ�شخا�ص
�آخري ��ن� ،إما �أ�ش ّقائهم (عل ��ى �سبيل املثال :يف الأ�سر التي يعيلها �أطفال) ،و�إما م�سنني ،و�إما بالغني
مر�ضى .فه�ؤالء الأطفال يحتاجون على الأرجح �إىل دعم مبا�شر ل�سبل الرزق.
ويف ه ��ذا الإطار ،من املطل ��وب اتّخاذ تدابري م�ص ّممة خ�صي�ص ًا ل�ضم ��ان و�صول ّ
تدخالت الإنعا�ش
االقت�ص ��ادي �إىل الوح ��دات الأُ�سرية الت ��ي توجد فيها ال�شواغ ��ل الأكرث �إحلاح� � ًا بخ�صو�ص حماية
الطف ��ل ،وزي ��ادة فر�ص الأطفال يف البقاء مع �أ�سرهم ،والو�ص ��ول �إىل التعليم ،والبقاء يف من�أى عن
العمالة اخلطرة� ،أو غريها من حاالت اال�ستغالل.

التدابير األساسية
التدابري الأ�سا�سية للنا�شطني يف جمال حماية الطفل

•�إتاح ��ة معلومات عن التقييم بخ�صو�ص حماية الطفل للذين يعملون على الإنعا�ش االقت�صادي،
و�ضمان تخ�صي�ص الوقت الالزم ملناق�شة �آثار هذه املعلومات على الإنعا�ش االقت�صادي؛
•االتّفاق حول امل� ّؤ�شرات املُقرتَحة يف هذا املعيار التي ينبغي �أن ُت�ستخدَ م لتع ّقب التقدّم املحرز؛
•�إدراج �أ�سئل ��ة ح ��ول الإنعا� ��ش االقت�ص ��ادي يف املناق�شات م ��ع القائمني على الرعاي ��ة ،و�أع�ضاء
املجتم ��ع املح ّل ��ي ،والأطف ��ال ،ودع ��وة العاملني يف جم ��ال الإنعا� ��ش االقت�ص ��ادي حل�ضور هذه
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المعيار
تنعك�س �ش�ؤون حماية الطفل يف التقييم الأويل لربامج الإنعا�ش االقت�صادي وت�صميمها
ور�صدها وتقييمها النهائي .ويح�صل الفتيان والفتيات يف �سنّ العمل ،والقائمون على
رعايتهم ،على الدعم املالئم لتقوية �سبل رزقهم.

املناق�شات؛ ومناق�شة و�ضع الأطفال يف خمتلف ترتيبات الرعاية (على �سبيل املثال :الأطفال يف
الرعاي ��ة الإيوائية الداخلية ،والأطفال الذين يرت�أّ�س ��ون الأ�سر املعي�شية ،والأطفال يف ال�شوارع،
والأطفال ذوو الإعاقة)؛
ّ
ّ
•التن�سيق مع املجتمعات املحلية واملنظمات للح�صول على معلومات حمدّثة عن الأطفال �أو الأ�سر
املعي�شية التي قد تكون بحاجة �إىل ّ
تدخالت الإنعا�ش االقت�صادي؛
•االجتم ��اع م ��ع طواقم عمل الإنعا�ش املبك ��ر للتوافق حول املعلومات التي يج ��ب �أن تقدم لأولئك
الراغب�ي�ن يف الو�صول �إىل ّ
تدخ�ل�ات الإنعا�ش املبكر ،و�إن�شاء نظام �إحال ��ة للذين يحتاجون �إىل
م�ساعدة؛
•�ضمان ح�صول الأطفال �أو الأ�سر التي قد تكون بحاجة �إىل ّ
تدخالت الإنعا�ش االقت�صادي ،على
ا�ستجاب ٍة؛
•عند االقت�ضاء� ،إدراج معلومات عن الإنعا�ش االقت�صادي يف ر�سائل حماية الطفل؛
•�إ�شراك فرق عمل حماية الطفل يف التدريب على الإنعا�ش املبكر؛
•�إ�شراك فرق العمل اخلا�صة بالإنعا�ش االقت�صادي يف التدريب على حماية الطفل؛
•حتدي ��د �أي املنتدي ��ات القائمة (مثل اجتماعات الف ��رق �أو املجموعات العنقودي ��ة) �أكرث فائدة
لإجراء مراجعات منتظمة للمعلومات ب�ش�أن حماية الطفل والإنعا�ش االقت�صادي؛
•جمع �أمثلة عن ق�ص�ص النجاح ،مبا يف ذلك �إفادات من الأطفال ،للربهنة على الآثار الإيجابية
ّ
لتدخالت الإنعا�ش االقت�صادي ذات اجلودة العالية على �سالمة الأطفال ورفاههم؛
•ممار�س ��ة ال�ضغط من �أجل الربط بني الإنعا� ��ش االقت�صادي وحماية الطفل يف عمليات التقييم
وعملي ��ات تخ�صي�ص املوارد ،مثل حتليل االحتياجات بعد وق ��وع الكارثة� ،أو حتليل االحتياجات
بعد وقوع النزاع.
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•الت�أ ّكد من �أنّ امل�ستفيدين من ّ
التدخالت ي�شملون الأطفال املع ّر�ضني ب�شكل خا�ص خلطر العنف
واال�ستغ�ل�ال و�إ�س ��اءة املعاملة والإهم ��ال .ميكن �أن ي�شمل ذل ��ك الأطفال يف الرعاي ��ة الإيوائية
الداخلي ��ة ،والأطفال الذين فقدوا �شخ�ص ًا واحد ًا �أو �أكرث من القائمني على رعايتهم ،والأطفال
القائمني على رعاية غريهم ،والأطفال الذين يرت�أّ�سون �أ�سرهم املعي�شية ،والأطفال يف ال�شارع،
والأطفال ذوي الإعاقة؛
•العم ��ل مع املعني�ي�ن الآخرين باملجال الإن�س ��اين و�أع�ضاء املجتمع املح ّلي للو�ص ��ول �إىل الأطفال
امل�ستبعدين؛
•النظر يف �سالمة املجموعة ال�س ّكانية املت�ض ّررة كهدف فرعي يف ك ّل ّ
تدخل؛
ب�شكل كامل بالقوانني التي حتكم العمل
•�ضم ��ان �إحاطة العاملني يف جمال الإنعا�ش االقت�صادي ٍ
مع الأطفال؛
ّ
ّ
•مراجع ��ة جميع الن�شاط ��ات املخطط لها للتحقق من � ّأي حوافز تدف ��ع الأطفال �إىل اخلروج من
الرعاية املالئمة (مثل الرعاية الأُ�سرية) .ميكن �أن ي�شمل ذلك ّ
التدخالت التي حتقق للأطفال
يف دور الرعاي ��ة الإيوائية الداخلية فوائد �أكرث م ��ن �سواهم� ،أو خلق فر�ص عمل للأطفال بعيد ًا
ع ��ن املن ��زل� ،أو حتفيز الأه ��ل للعمل بد ًال م ��ن رعاية الأطفال م ��ن �أجل الو�ص ��ول �إىل الإنعا�ش
االقت�صادي؛
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نظام متزامن لتحقيق املنافع
•احلذر من تنفيذ � ّأي برامج للم�ساعدة "مقابل العمل" دون وجود ٍ
للأطف ��ال وللقائمني على رعايتهم غ�ي�ر القادرين على الو�صول �إىل برنام ��ج امل�ساعدة "مقابل
العمل"؛
•تي�س�ي�ر و�صول الأ�سر �أو م�ساعدتها على الو�صول �إىل املنح النقدية وتدابري احلماية االجتماعية
الأخرى يف حاالت الطوارئ ،بالن�سبة للذين ال ي�ستطيعون العمل؛
•عن ��د الإمك ��ان ،ت�صمي ��م اال�سرتاتيجيات التي تتّ�س ��م باملرونة والتي ميك ��ن �أن ت�ستوعب �أطفاالً
و�أ�سر ًا جديدة ،ف�ض ًال عن التعديالت يف املنهجية والأهداف؛
ّ
•العم ��ل مع العاملني يف جمال حماي ��ة الطفل على �إعداد وا�ستخدام نظ ��ام الإحالة ،لكي يتمكن
الأطف ��ال والأ�سر الذين قد يكون ��ون بحاجة �إىل ّ
تدخالت للإنعا� ��ش االقت�صادي ،من احل�صول
على الدعم ب�سرعة؛
•جم ��ع املعلومات ،مب ��ا يف ذلك درا�سات احلاالت ،مع العاملني يف جم ��ال حماية الطفل للربهنة
على الآثار الإيجابية ّ
للتدخل على �سالمة الأطفال ورفاههم؛
�وك �أو �سيا�سات �أخ ��رى ّ
تغطي
•�ضم ��ان توقي ��ع املعني�ي�ن بالإنعا� ��ش االقت�صادي عل ��ى قواعد �سل � ٍ
اعتبارات احلفاظ على الطفل؛
•دع ��وة العامل�ي�ن يف جم ��ال حماية الطف ��ل �إىل التدريب ��ات �أو اخللوات �أو ور� ��ش العمل ،يف حالة
االعتقاد �أنّ وجهات نظرهم ومعلوماتهم قد ت�ساهم يف تعزيز نتائج هذه الفعاليات.

القياس
ّ
مؤشر النتيجة
1 .1الن�سبة املئوي ��ة مل�شاريع الإنعا� ��ش االقت�صادي التي تنعك� ��س فيها �سالمة
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المالحظات التوجيهية
 .1احلواجز الهيكلية:
يجب فه ��م احلواجز التي تن�ش�أ يف برامج الإنعا�ش االقت�صادي .فقدرة برامج الإنعا�ش االقت�صادي
اجلن�سني ،والعزلة
بظروف مع ّينة ،مثل ع ��دم امل�ساواة ب�ي�ن
عل ��ى حت�س�ي�ن م�ستقبل الأطفال تت�أ ّث ��ر
ٍ
َ
ال�صحية والتعليمية،
اجلغرافي ��ة للم�ستفيدين ،والتمييز على �أ�سا� ��س ال�سنّ  ،و�سوء نوعية اخلدمات
ّ
جمموعات مع ّينة (مثل ذوي الإعاقة)،
ونق� ��ص املعلومات حول الرعاية الوالدية للأطف ��ال ،وو�صم
ٍ
والأع ��راف االجتماعي ��ة .وغالب ًا ما ال يت � ّ�م ت�ضمني م�سائل احلواجز امل�ؤ�س�سي ��ة والهيكلية يف برامج
تعزيز االقت�صاد.
.2الفتيات والن�ساء:
يف الكث�ي�ر من ال�سياقات ،متي ��ل الن�ساء �أكرث من الرجال �إىل �إعط ��اء الأولوية الحتياجات الأطفال
يف اهتماماته ��نّ  .كما �أنّ الن�ساء والفتيات يتع ّر�ضن للكثري من املخاطر ،مبا يف ذلك فريو�س نق�ص
املناع ��ة الب�شرية ،والعنف القائم على النوع االجتماعي .ولكنهن يف كث ٍري من احلاالت ُيرتكن خارج
الربام ��ج االقت�صادية ،على الرغم من الفوائد الوقائية له ��ذه الربامج .فكثري ًا ما ي�ؤثر مدى توافر
مرافق رعاية الأطفال على �إمكانية م�شاركة الإناث القائمات على رعاية الأطفال يف الربامج .لذا،
ينبغي �إجراء مناق�شات على م�ستوى الأ�سرة �أو املجتمع املح ّلي ،ومع م�ص ّممي الربامج للم�ساعدة يف
تطوير �أف�ضل احللول للن�ساء اللواتي ي�ؤدّين واجبات رعاية الأطفال.
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.3التقييم والر�صد:
ت�ضم جميع املعنيني – َمبن فيهم الن�ساء ،والفتيان والفتيات
يجب على عمليات تقييم �سبل الرزق �أن ّ
الأكرب �سن ًا ،والآباء والأ ّمهات ذوو الإعاقة ،والقائمون على رعاية الأطفال الأكرث عر�ض ًة للخطر –
بحي ��ث ميكنهم �أن ي�ساعدوا يف حتديد �آليات التد ّبر ال�سلبية التي قد تظهر ب�سبب فقدان ممتلكات
الأ�س ��رة والدخل .قد ي�شمل ذلك :العمالة اخلط ��رة� ،أو التجارة باجلن�س� ،أو ترك املدر�سة .وينبغي
�أي�ض ًا �أن حتدّد عمليات التقييم خماطر احلماية للفتيات والفتيان التي ميكن �أن تزداد �سوء ًا (عن
غري ق�ص ��د) من خالل ا�سرتاتيجيات الإنعا�ش االقت�صادي .فينبغ ��ي �أو ًال حتليل الأ�سباب اجلذرية
لل�ضعف ،والأ�صول االقت�صادية ،والطلب املح ّلي على اليد العاملة وال�سلع ،والفر�ص (اجلارية) التي
تتيحها �سل�سلة الأن�شطة امل�ضيفة للقيمة.
.4املخ�ص�صات النقدية:
يف �أعقاب حال ��ة الطوارئ ،ميكن للمخ�ص�صات النقدية ،وبرامج املخ�ص�صات النقدية امل�شروطة،
املهم �أي�ض ًا الت�أ ّكد من �أ ّنها
�أن تر�س ��ي الأ�سا�س مل�ساعدة الأ�سر امل�ست�ضعفة عل ��ى التعايف .ولكن ،من ّ
ال تزي ��د من تهمي�ش بع� ��ض املجموعات .فقد تك ��ون املخ�ص�صات النقدية املبا�ش ��رة مث ًال �ضرورية
بالن�سب ��ة للأ�س ��ر التي يكون جميع �أفراده ��ا ذوي �إعاقات� ،أو حيث ال يوج ��د �أ�شخا�ص قائمون على
رعاي ��ة الأطفال (الأ�سر التي يرت�أّ�سها �أطف ��ال)� ،أو حيث فقدت الأ�سرة �أحد القائمني على الرعاية
�أو �أكرث� ،أو حيث يعمل الأطفال .وينبغي توفري معلومات وا�ضحة من قبل الذين ي�شاركون حول املدّة
املتو ّقع ��ة للمخ�ص�ص ��ات النقدي ��ة .كذلك ،يجب �أن تُ�ص َّم ��م ك ّل التدابري ب�شكل ي� ��ؤدّي �إىل ا�ستفادة
الن�ساء والأطفال واملجموعات امل�ستبعدة.
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.5الر�صد والتقييم:
ق ��د ال ت� ��ؤدّي ا�سرتاتيجيات ك�سب �سبل الرزق والإنعا�ش االقت�ص ��ادي �إىل نتائج قابلة للقيا�س ب�سهولة
بالن�سب ��ة للأطفال على املدى الق�صري .نتيج ًة لذلك ،ينبغي �أن تُ�ستخ ��دَم م� ّؤ�شرات منف�صلة للذكور
والإن ��اث ،عند الإمك ��ان (مثل وجبات الطعام امل�ستهلكة ،والذه ��اب �إىل املدر�سة ،والبيانات اخلا�صة
ب�صحة الطفل) .ويجب احلر�ص ،طوال فرتة التطبيق ،على �أنّ تلتقط �أنظمة الر�صد معلومات عن �آثار
ّ
ّ
ّ
ّ
ب�شكل
التدخل املتوقعة وغري املتوقعة على �سالمة الأطفال ورفاههم .وينبغي حتليل امل�س�ألتَني التاليتَني ٍ
ّ
خا�ص )1( :هل توجد �أ ّية عالقة بني وحدة الأ�سرة وتدخالت الإنعا�ش االقت�صادي؟ ( )2وهل توجد
�أ ّية عالقة بني الو�صول �إىل التعليم ومعدّالت عمالة الأطفال من جهة ّ
وتدخالت الإنعا�ش االقت�صادي
من اجلهة الأخرى؟ وال ب ّد من تبادل املعلومات وتن�سيق العمل لتج ّنب االزدواجية يف اجلهود.
.6تكامل اخلربات:
مبا �أنّ العديد من هيئات حماية الأطفال تفتقر �إىل اخلربة يف تقدمي برامج اقت�صادية ف ّعالة قائمة
املتخ�ص�صة يف هذا النوع من الربامج قد تفتقر �إىل اخلربة يف جمال
على ال�سوق ،ومبا �أنّ الهيئات
ّ
حماي ��ة الطف ��ل ،فينبغي �أن تر ّك ��ز الهيئات على تق ��دمي �أف�ضل ما لديها وتبن ��ي �شراكات مع جهات
�أخرى لتقدمي ما يتبقى من �أمور.
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.7ت�صميم الربامج:
�ضم ��ن النهج القائ ��م على ال�سوق ،يعتم ��د وا�ضعو ا�سرتاتيجي ��ات الإنعا�ش االقت�ص ��ادي غالب ًا على
االنتقاء الذاتي للم�ستفيدين ،مما ي�ؤدّي �إىل برامج تُفيد اجلهات الأكرث قدر ًة .لذا ينبغي ّ
ملنظمات
حماي ��ة الطف ��ل �أن ت�سعى� ،إىل �أق�صى ح� � ّد ممكن ،للت�أثري على ت�صميم ه ��ذه اال�سرتاتيجيات حتى
يتم حتديد الأ�سر التي ال ميكن الو�صول �إليها،
ت�شمل الأ�سر الأكرث عر�ضة للخطر .وينبغي �أي�ض ًا �أن ّ
ومدّها بامل�ساعدة� .صحيح �أنّ معظم الربامج ت�ستهدف البالغني ،غري �أنّ اليافعني الأكرب �سن ًا ميكن
�أن ي�ستفيدوا �أي�ض ًا مبا�شر ًة من التدريب على املهارات ،وخطط االدّخار ،والتدريب املهني ،وغريها
من الن�شاطات� .إنّ ت�صميم برامج الإنعا�ش االقت�صادي للأطفال يجب �أن يحرتم القوانني الوطنية
ب�ش� ��أن احل ّد الأدنى ل�سنّ العمل القانوين والتدري ��ب املهني وا�ستكمال التعليم الإلزامي .فهي ت�ش ّكل
فر�ص ًة لتعزيز الإطار القانوين (مبا يف ذلك لر�صد خرق القوانني)� ،إذا كان ذلك مالئم ًا.
.8ال�صور النمطية:
ينبغ ��ي �أن يك ��ون لدى الذكور والإن ��اث القدرة على اختي ��ار � ّأي نوع من العمل ّ
يف�ضل ��ون �أو املهارات
ً
الت ��ي ّ
حقول كانت تقت�ص ��ر تقليديا على اجلن�س
يف�ضل ��ون تع ّلمها ،ويجب �أن ُي�س َمح له ��م بالعمل يف ٍ
تجّ
الآخ ��ر .فهناك ا اه لإ�شراك الفتي ��ات يف الن�شاطات املنزلية ذات الأجر املنخف�ض ،مثل اخلياطة
�ارات ذات �إمكانيات اقت�صادية �أك�ب�ر ،مثل امليكانيك �أو
�أو احلياك ��ة ،فيم ��ا يتد ّرب الفتيان على مه � ٍ
ب�شكل خا�ص ،يك ��ون لدى الفتي ��ات والفتيان حاجة
النج ��ارة .ويف ح ��ال ع ��دم وجود معيل للأ�س ��رة ٍ
ً
فهم لل�سياق
مت�ساوي ��ة لالنخراط يف الن�شاطات الواعدة اقت�صاديا .ويف هذا الإطار ،ي�ساعد وجود ٍ
املح ّل ��ي القائم ،مبا يف ذل ��ك االجتاهات والأعراف ال�سائدة ،على ال�سم ��اح للربامج ب�أن تكون �أكرث
مراعا ًة وح�سا�سية لتج ّنب ال�صور النمطية ،وب�أن يكون لها �أثر دائم.
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المعيار :20
التعليم وحماية الطفل
�إنّ التعليم النوعي ي�سهم يف �سالمة ورفاه الأطفال ،قبل حاالت الطوارئ و�أثناءها وبعدها .فبالن�سبة
للناج�ي�ن من العنف �أو اال�ستغ�ل�ال �أو �إ�ساءة املعاملة �أو الإهمالُ ،يعتبرَ التعلي ��م �أمر ًا بالغ الأهمية،
املهم الذي يلعبه يف دعم ه� ��ؤالء الأطفال لكي يعودوا وين�ض ّموا
�أ ّو ًال كح ��قّ وثاني ًا بالنظ ��ر �إىل الدور ّ
�إىل جماع ��ات الأقران اخلا�صة به ��م .ومن حيث الوقايةُ ،ي َع ّد التعليم مبثاب ��ة طريقة مه ّمة لتمرير
الر�سائ ��ل ،وزيادة الوع ��ي ،وتوفري املهارات احلياتية م ��ن �أجل تعزيز قدرة الأطف ��ال على التع ّرف
عل ��ى املخاطر واال�ستجاب ��ة لها .كما �أن التعليم يدعم قدرة الأطفال على ّ
تخطي الظروف ال�صعبة،
ع ��ن طريق تغذية من ّوه ��م النف�سي-االجتماعي واملعريف .ويف �أوقات الأزمات والطوارئ ،قد ي�ساعد
عل ��ى �إعادة الإح�سا�س باحلياة الطبيعية والكرامة والأم ��ل ،من خالل تقدمي الفر�صة للم�شاركة يف
ن�شاطات ّ
منظمة �ضمن بيئة �آمنة.
ويف ه ��ذا الإط ��ار ،ته ��دف التوجيه ��ات التالية ح ��ول التعليم وحماي ��ة الطفل �إىل توف�ي�ر املعلومات
الأ�سا�سية وح�سب حول الروابط بني التعليم وحماية الطفل .وللح�صول على توجيهات مع ّمقة ب�ش�أن
توفري التعليم يف حاالت الطوارئ وروابطها وتعاونها مع قطاع حماية الطفل ،راجعوا املعايري الدنيا
لل�شبكة امل�شرتكة لهيئات التعليم يف حاالت الطوارئ :اال�ستعداد واال�ستجابة والإنعا�ش.
المعيار
تنعك�س �ش�ؤون حماية الطفل يف التقييم الأويل للربامج التعليمية وت�صميمها ور�صدها
وتقييمها النهائي .ويح�صل الفتيان والفتيات من خمتلف الأعمار ،على فر�ص تع ّلم �آمنة،
وذات جودة عالية ،و�صديقة للأطفال ،ومرنة ،وذات �صلة ،وحمائية ،وذلك �ضمن بيئ ٍة
حامية.

التدابري الأ�سا�سية للنا�شطني يف جمال حماية الطفل
•�إتاح ��ة معلوم ��ات ع ��ن التقييم بخ�صو� ��ص حماية الطف ��ل للذين يعمل ��ون يف التعلي ��م ،و�ضمان
تخ�صي�ص الوقت الالزم ملناق�شة �آثار هذه املعلومات على التعليم؛
•االتّفاق حول امل� ّؤ�شرات املُقرتَحة يف هذا املعيار ،التي ينبغي �أن ُت�ستخدَ م لتع ّقب التقدّم املحرز؛
•�إدراج �أ�سئل ��ة حول التعلي ��م يف املناق�شات مع القائمني على الرعاي ��ة ،و�أع�ضاء املجتمع املح ّلي،
والأطفال؛ ودعوة العاملني يف جمال التعليم حل�ضور هذه املناق�شات؛ ومناق�شة �أو�ضاع الأطفال
يف خمتل ��ف ترتيب ��ات الرعاي ��ة (عل ��ى �سبيل املث ��ال :الأطفال يف الرعاي ��ة الإيوائي ��ة الداخلية،
والأطفال الذين يرت�أّ�سون الأ�سر املعي�شية ،والأطفال يف ال�شوارع ،والأطفال ذوو الإعاقة)؛
•العم ��ل م ��ع العاملني يف جمال التعلي ��م وتنمية الطفولة املبكرة ،على تدري ��ب املجتمعات املح ّلية
ون ��وادي الأطفال وال�شب ��اب على كيفية حتديد خماطر حماية الطف ��ل والإبالغ عنها يف املرافق
التعليمية وحولها؛
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•و�ض ��ع �أنظم ��ة الإحال ��ة لكي يتم ّك ��ن العامل ��ون يف املراف ��ق التعليمية م ��ن �إحال ��ة الأطفال ذوي
االحتياجات احلمائية ب�سرعة وكفاءة �إىل العاملني يف جمال حماية الطفل؛
•توف�ي�ر التدريب للعاملني يف جمال حماية الطفل حول التعليم وتنمية الطفولة املبكرة يف حاالت
الطوارئ؛
•العم ��ل مع طواقم العم ��ل التعليمية لتطوير وا�ستخدام ر�سائل حماي ��ة الطفل بخ�صو�ص م�سائل
املتفجرة� ،إلخ ،ولإدارة ن�شاطات احل ّد من املخاطر؛
م ّعينة ،كاالنف�صال وخم ّلفات احلرب ّ
ال�صح ��ي املالئمة يف
�رف
�
ص
ال�
مرافق
�ر
�
ف
تو
لر�صد
•العم ��ل م ��ع العامل�ي�ن يف املج ��ال التعليمي
ّ
املدار�س؛
•دع ��م العامل�ي�ن يف املج ��ال التعليم ��ي العتماد مدون ��ة لقواعد ال�سل ��وك للمع ّلم�ي�ن و�سواهم من
املوظف�ي�ن التعليميني ،ول�ضمان توقيع هذه املدونة من ِق َب ��ل جميع املع ّلمني النا�شطني ّ
ّ
واملوظفني
التعليميني الآخرين؛
ب�شكل منتظم ،مبا يف ذلك التفاعل بني املع ّلمني ّ
واملوظفني
املدار�س
يف
الطفل
•ر�صد و�ضع حماية
ٍ
الآخري ��ن م ��ن جهة والأطفال م ��ن جهة �أخرى ،لت�سلي ��ط ال�ضوء على العق ��اب اجل�سدي وجميع
العقوبات القا�سية �أو املهينة الأخرى ،ف�ض ًال عن اال�ستغالل واالعتداءات اجلن�سية؛
ّ
•التن�سي ��ق مع القطاع التعليمي يف و�ضع خريطة للمدار� ��س املع ّر�ضة لالعتداء �أو املحتلة من قبل
الق� � ّوات الع�سكرية� ،أو القريبة م ��ن املجموعات الع�سكرية� ،أو التي قد تكون فيها خم ّلفات حرب
متفجرة؛
ّ
•حتدي ��د �أي املنتديات املوجودة �أ�ص�ل ً�ا (مثل اجتماعات الفرق �أو املجموع ��ات العنقودية) �أكرث
فائدة لإجراء مراجعات منتظمة للمعلومات حول حماية الطفل والتعليم؛
•جمع �أمثلة عن ق�ص�ص النجاح ،مبا يف ذلك �إفادات من الأطفال ،للربهنة على الآثار الإيجابية
ّ
لتدخالت التعليم النوعي على �سالمة الأطفال ورفاههم؛
•ممار�س ��ة ال�ضغط للربط بني التعلي ��م وحماية الطفل يف عمليات التقيي ��م وعمليات تخ�صي�ص
املوارد ،مثل حتليل االحتياجات بعد وقوع الكارثة� ،أو حتليل االحتياجات بعد وقوع النزاع.
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التدابري الأ�سا�سية للنا�شطني يف جمال التعليم
ّ
ّ
•ت�ضمني �سالمة املجموعة ال�س ّكانية املت�ض ّررة كهدف فرعي يف كل تدخل تعليمي؛
•ا ّتب ��اع املعاي�ي�ر الدني ��ا لل�شبك ��ة امل�شرتكة لهيئ ��ات التعليم يف ح ��االت الطوارئ ل ��دى التخطيط
لال�سرتاتيجيات التعليمية وتنفيذها ،مع �إيالء اهتمام خا�ص للمعايري الدنيا لل�شبكة بخ�صو�ص
احلماية والرفاه ،مبا يف ذلك جعل بيئة التع ّلم �آمنة وداعمة؛
•التن�سيق مع العاملني يف جمال حماية الطفل للت�أ ّكد من �أنّ املعلومات عن التعليم م�ص ّنفة ح�سب
اجلن�س والعمر والإعاقة ،لت�سهيل ا�ستجابات حماية الطفل؛
•العم ��ل مع العاملني يف جمال حماية الطفل على تنظيم امل�ساحات ال�صديقة للأطفال �أو �أماكن
ب�شكل �سريع ،والت�أ ّكد من �أ ّنها مك ّملة للربامج التعليمية القائمة �أو ّ
املخطط لها وال
التع ّلم امل�ؤ ّقتة ٍ
تتناف�س معها (راجعوا املعيار )17؛
•التع ��اون م ��ع العاملني يف جمال حماي ��ة الطفل يف �إع ��داد وا�ستخدام نظام �إحال ��ة حتّى يتم ّكن
الأطفال خارج املدر�سة من احل�صول ب�سرعة على الدعم املطلوب للدخول �إىل املدر�سة؛
•النظ ��ر يف بدائ ��ل مرنة بالن�سبة للمدار�س حي ��ث يكون من غري الآمن للأطف ��ال �أن يذهبوا �إىل
املدر�سة� ،أو �أن يجتمعوا يف جمموعات؛
174
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•�إقام ��ة حملة حل�صول اجلمي ��ع على فر�ص التعليم ،مبا يف ذلك من خ�ل�ال �إزالة احلواجز التي
حتول دون االلتحاق باملدر�سة والبقاء فيها ،مثل عدم وجود الوثائق �أو غريها من املتط ّلبات؛
•العم ��ل م ��ع العاملني يف جم ��ال حماية الطف ��ل لتحديد املراف ��ق التعليمية اخلا�ضع ��ة لتهديدات
احلماية� ،أو نقلها بعيد ًا عن هذه التهديدات ،مثل املناطق الع�سكرية �أو امل�س ّلحة ،واملناطق التي
متفجرة ،ومناط ��ق املخاطر الطبيعية ،وو�ضع هذه املرافق يف مناطق �آمنة
فيه ��ا خم ّلفات حرب ّ
وقريبة من املراكز ال�س ّكانية؛
•العم ��ل مع املنظم ��ات التعليمي ��ة الأخرى ،مبا فيه ��ا وزارة الرتبي ��ة والتعليم واللج ��ان الرتبوية
املجتمعية ،للت�أ ّكد من �أنّ حمتوى املناهج ال مي ّيز ب� ّأي �شكل من الأ�شكال؛
•عن ��د التخطي ��ط لال�ستجاب ��ة التعليمية ،الت�أ ّكد م ��ن �أخذ الأم ��ور املتع ّلقة بحماي ��ة الطفل بعني
االعتب ��ار (الو�ص ��ول ،وعدم اللج ��وء �إىل العنف يف املدر�سة ،وج ��ودة التعلي ��م والتع ّلم ،وقواعد
ال�سلوك ،واملراحي�ض املنف�صلة ،وامل�ساواة يف الو�صول �إىل اخلدمات لكال اجلن�سني)؛
•�ضمان وجود توظيف متوازن للمع ّلمني الذكور والإناث ،وتدريب املع ّلمني على املقاربات التعليمية
التي تراعي الفوارق بني اجلن�سني؛
•زيادة مع ��ارف املع ّلمني وخربتهم يف الت�أديب الإيجابي ،وو�ضع ح ّد فوري جلميع �أ�شكال العقوبة
اجل�سدية ،وجميع العقوبات القا�سية �أو املهينة الأخرى؛
•مراجع ��ة دوري ��ة لإمكانية �أن تكون تدابري التعليم وحماية الطف ��ل التي يتم تنفيذها ت�ساهم عن
غري ق�صد يف النزاع ،واتّخاذ الإجراءات املالئمة؛
•�إدراج تعلي ��م امله ��ارات التي تدعم العي�ش الإيجابي والتقبل وال�س�ل�ام ،وتت�ض ّمن ر�سائل حمائية
هامة يف جمال التعليم ،لدعم قدرة الأطفال على التعامل مع التهديدات؛
•الت�أكد من �أنّ التدريب الدوري املالئم ّ
واملنظم للمع ّلمني ،الذي تدعو �إليه املعايري الدنيا لل�شبكة
امل�شرتكة لهيئات التعليم يف حاالت الطوارئ ،يعالج �أي�ض ًا �ش�ؤون ًا �أو�سع على �صعيد حماية الطفل،
مثل احليلولة دون �أن يتم جتنيد الأطفال يف املدار�س �ضمن الق ّوات �أو اجلماعات امل�س ّلحة؛
بال�صحة ،والتغذية،
•الت�أ ّكد من �أنّ جميع القطاعات تعمل مع ًا لتح�سني املرافق املدر�سية املتعلقة
ّ
ال�صحية؛
ال�صحي ،واملمار�سات
و�إمدادات املياه ،وال�صرف
ّ
ّ
•توف�ي�ر التدري ��ب للعاملني يف جم ��ال حماية الطف ��ل حول التعلي ��م والطفولة املبك ��رة يف حاالت
الطوارئ؛
ّ
�سلوك �أو �سيا�س ��ات �أخرى تغطي
•�ضم ��ان توقي ��ع العاملني يف جم ��ال التعليم على مدون ��ة قواعد ٍ
اعتبارات احلفاظ على الطفل؛
•دع ��وة العامل�ي�ن يف جم ��ال حماية الطف ��ل �إىل التدريب ��ات �أو اخللوات �أو ور� ��ش العمل ،يف حالة
االعتقاد �أنّ وجهات نظرهم ومعلوماتهم قد ت�ساهم يف تعزيز نتائج هذه الفعاليات.

القياس
ّ
مؤشر النتيجة

الغاية
المستهدفة

1 .1الن�سبة املئوية لبيئات التع ّلم النظامي وغري النظامي املق ّيمة ،والتي تُعتبرَ
�آمنة للفتيان والفتيات من خمتلف الأعمار.

%100.00

2 .2الن�سبة املئوية للفتيان والفتيات من خمتلف الأعمار ( َمبن فيهم الأطفال
ذوو الإعاقة) القادرين على الو�صول �إىل املدار�س وفر�ص التع ّلم الأخرى.

تحُ دَّد يف البلد

ّ
مؤشر العمل

الغاية
المستهدفة

3 .3الن�سبة املئوية للمر ّبني النا�شطني املُد َّربني على تهديدات حماية الطفل
واال�سرتاتيجيات ملواجهة التهديدات.

%90

4 .4الن�سبة املئوية لطواقم العمل التعليمية ال�شغّالة امل�شمولة يف امل�سح والتي
و ّقعت مدونة قواعد ال�سلوك املعتمدة.

%100

يتم ر�صدها
5 .5الن�سبة املئوية لبيئات التعليم النظامي وغري النظامي التي ّ
بانتظ ��ام بهدف حتدي ��د ما �إذا ك ��ان الفتيات والفتي ��ان يح�صلون على
حماية من �إ�ساءة املعاملة والإهمال واال�ستغالل والعنف يف تلك البيئة.
6 .6الن�سب ��ة املئوية للمراف ��ق التعليمية التي ّمت حتديدها على �أ ّنها غري �آمنة
والتي ّمت نقلها �إىل منطقة �آمنة.
يتم حتديده ��م على �أ ّنهم مع ّر�ضون للخطر وتقوم
7 .7ع ��دد الأطفال الذين ّ
الطواقم التعليمية ب�إحالتهم �إىل �إدارة حاالت حماية الطفل ك ّل �شهر.
8 .8ع ��دد مراف ��ق التعليم النظام ��ي وغري النظام ��ي ،والطلب ��ة ،واملع ّلمني،
وطواق ��م العم ��ل التعليمية الأخ ��رى الت ��ي تع ّر�ضت العت ��داء يف ال�شهر
املا�ضي.
ّ 9 .9متت �إزالة احلواجز التي متنع الفتيان والفتيات من خمتلف الأعمار من
االلتحاق باملدر�سة والبقاء فيها ،كغياب الوثائق واملتط ّلبات الأخرى.

مالحظات

%100
%90
ُيحدّد يف البلد

نعم
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المالحظات التوجيهية
 .1املرونة واملالءمة واجلودة:
�إنّ املرون ��ة يف �إقام ��ة �أن�شط ��ة التعليم �أم ٌر �ض ��روري من �أجل تلبي ��ة احتياجات املتع ّلم�ي�ن واملع ّلمني
م ��ن حيث احلماي ��ة .ف�إنّ و�سائل �إي�صال التعليم حتتاج �إىل تكيي ��ف بحيث تلبي احتياجات ك ّل طفل
(على �سبيل املثال ،من خالل توفري الرتتيبات التي�سريية املالئمة للأطفال ذوي الإعاقة) ،وح�سب
ال�سي ��اق .وميكن �أن ت�شمل هذه العملية تغي�ي�رات يف مواقيت احل�ص�ص واجلداول الزمنية ال�سنوية
لتلبي ��ة احتياجات جمموع ��ات مع ّينة من املتع ّلمني .فق ��د يكون من املالئم تنظي ��م الغرفة ال�صفية
ب�ش ��كل يع ��زز التفاعل ،والدرا�س ��ة الذاتية ،والتع ّل ��م عن بعد ،ودرو� ��س التقوية ،وت�سري ��ع التع ّلم �أو
ا�ستخ ��دام و�سائ ��ل خمتلفة من التع ّلم ،وذل ��ك ح�سب ال�سياق .ويجب االختي ��ار بني الغرف ال�صفية
واملراف ��ق التعليمية امل�ؤ ّقتة �أو الدائمة ،ا�ستناد ًا �إىل معايري مع ّينة ،مثل احللول التي تالئم الالجئني
والنازحني ،واحتمال ه�شا�شة املرافق امل�ؤقتة .راجعوا �أي�ض ًا ،املعايري الدنيا لل�شبكة امل�شرتكة لهيئات
التعليم يف حاالت الطوارئ ،املجال  :3التعليم والتع ّلم.
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 .2الإدارة:
يو�صى بالتنازل عن �شرط �إلزامية وجود الوثائق للدخول املدر�سي (مثل �شهادات ال�سنّ �أو �شهادات
املي�ل�اد) ،وذل ��ك يف حال ّمت القيام بذل ��ك بال�شراكة مع ال�سلطات الالزم ��ةّ ،
واملنظمات التعليمية،
واملجموع ��ات املح ّلي ��ة .وينبغي التن�سيق للأم ��ر بحيث يتم الت�أ ّكد من و�ضوح ه ��ذه العملية ،و�إدراك
التغيريات املقرتحة وو�ضعها مو�ضع التطبيق باتّ�ساق يف الدولة امل�ضيفة ودولة املن�ش�أ .راجعوا �أي�ض ًا،
املعايري الدنيا لل�شبكة امل�شرتكة لهيئات التعليم يف حاالت الطوارئ ،املجال  :2الو�صول وبيئة التع ّلم.
 .3الإن�صاف:
�إنّ عدم وجود العدالة يف التعليم ميكن �أن يت�سبب بال�ضرر .وت�شمل الأمثلة امللمو�سة لطرق معاجلة
ع ��دم الإن�صاف يف املحت ��وى التعليمي :مراجعة املناه ��ج الدرا�سية ،وتوفري الدع ��م للمع ّلمني حول
ط ��رق �إ�شراك الأطفال ،وتقدمي الدرو�س للطلبة حول الت�سامح مل�ساعدتهم على التعامل مع امل�سائل
ال�سابقة .وتتمثل نقطة االنطالق يف ا�ستعرا�ض حمتوى الكتب املدر�سية ،وتقدمي هذه املعلومات على
الف ��ور �ضمن املناه ��ج الدرا�سية ،للت�أ ّكد من �أن يجري عر�ض مت ��وازن للأحداث التاريخية .راجعوا
�أي�ض ًا ،املعايري الدنيا لل�شبكة امل�شرتكة لهيئات التعليم يف حاالت الطوارئ ،املجال  :2الو�صول وبيئة
التع ّلم.
ّ
واملوظفون الرتبويون الآخرون:
 .4املع ّلمون
ينبغ ��ي �إدراج الدعم للمع ّلمني و�سالمتهم ك�إجراءٍ وقائي .وي�شمل دعم املع ّلمني تدري َبهم على كيفية
التع� � ّرف على احتياجات الأطفال ،وا�سرتاتيجيات التع ّلم التي تر ّكز على الطفل ،والدعم النف�سي-
االجتماعي ،وممار�سات التعليم اجلامع ،وطرق الت�أ ّكد من وجود �سبل وا�ضحة للإبالغ عن خماوف
ّ
ّ
ال�صف ،واحل ّد من التو ّقعات غري الواقعية
ال�صف .ومن الأ�سا�سي �أي�ض ًا احل ّد من حجم
احلماية يف
من املع ّلمني ،وذلك بغية الت�أ ّكد من �أن يكون املع ّلمون حمميني ،ولي�سوا حامني فقط .راجعوا �أي�ض ًا،
املعاي�ي�ر الدنيا لل�شبك ��ة امل�شرتكة لهيئات التعليم يف حاالت الطوارئ ،املجال  :4املع ّلمون ّ
واملوظفون
الرتبويون الآخرون.

� .6إ�ساءة املعاملة:
ّ
ّ
ميك ��ن للمد ّر�س�ي�ن واملوظفني الرتبويني وغريهم �أن ي�سيئوا معامل ��ة الأطفال وي�ستغلوهم .وقد جند
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 .5البيئات احلامية:
ً
يج ��ب امل�ساع ��دة على خلق بيئات حامي ��ة وداعمة يف التعليم وحوله� ،أ ّوال ع ��ن طريق تكييف املرافق
التعليمي ��ة ،وثاني� � ًا عن طريق تعزيز حماية الطف ��ل و�أنظمة الدعم االجتماع ��ي القائمة� .إنّ تكييف
هيكلي ��ة املرافق التعليمية وت�صميمها وحمتواها وبنائه ��ا يحمي ويو ّفر الدعم النف�سي-االجتماعي.
عل ��ى �سبيل املثال ،ينبغي لهيكليات التع ّل ��م �أن ت�أخذ يف االعتبار الإعاقات اجل�سدية للمتع ّلمني ،كما
ّ
ال�صف الواقعي حم ّلي ًا .كما يجب �أن تتوافر حفر لطرح
ينبغي �أن يتم تنظيم الن�شاطات وفق ًا حلجم
ال�صحي مثل حفر النقع ،واملي ��اه الكافية للنظافة
النفاي ��ات ال�صلب ��ة ،ف�ض ًال عن مرافق ال�ص ��رف
ّ
ال�شخ�صي ��ة ،مع مراحي�ض نظيفة ميكن قفلها من الداخل للذك ��ور والإناث .راجعوا �أي�ض ًا ،املعايري
الدنيا لل�شبكة امل�شرتكة لهيئات التعليم يف حاالت الطوارئ ،املجال  :2الو�صول وبيئة التع ّلم.

�أي�ض ًا التن ّمر ،و�إ�ساءة املعاملة املرتكبة من قبل �أطفال �آخرين يف املدار�س .لذا ،ينبغي �إدراج تدابري
للوقاي ��ة والت�ص� �دّي للعن ��ف ،مبا يف ذلك الإب�ل�اغ ،وم�س ��ارات الإحالة ،والتداب�ي�ر الالزمة لتدريب
املجتمع ��ات املح ّلية (من خالل جمعيات الأهل واملع ّلم�ي�ن ،و�شبكات حماية الطفل� ،إلخ) على مكان
وكيفية الوقاية والإبالغ واال�ستجابة لإ�ساءة املعاملة من قبل املع ّلمني �أو الطلبة.
 .7االعتداءات:
ق ��د تتع ّر�ض املدار� ��س �أي�ض ًا لتجنيد الأطفال كجن ��ود ،وغريها من �أ�شكال العن ��ف واالعتداء .ف�إذا
كان ��ت هذه املخاطر موجودة ،ينبغي �أن ي�شتم ��ل التقييم الأ ّويل واال�سرتاتيجيات احلامية للمدار�س
عل ��ى احلر�ص على تواجد املدار�س و�أماكن التع ّلم يف املناط ��ق الأق ّل احتما ًال للتع ّر�ض لهذا العنف.
ويف بع� ��ض احلاالت� ،سيعني ذلك حماولة نقل التهديدات ولي�س فقط املدار�س  -على �سبيل املثال،
م ��ن خالل تطه�ي�ر املدار�س �أو الأماك ��ن القريبة منها من الألغ ��ام الأر�ضية .كذل ��ك ،ف�إنّ خماطر
الأذى اجل�س ��دي �أو االعت ��داء اجلن�س ��ي على طريق الذه ��اب �إىل املدر�سة والع ��ودة منها ،والتي قد
بدعم من جلان
تُثني الفتيات والفتيان عن احل�ضور ،ينبغي ر�صدها بانتظام والتخفيف من حدّتها ٍ
الأهل.
 .8الر�سائل:
ت�ش ّكل الن�شاطات التعليمية و�سيل ًة هامة لي�س لتمرير املعارف الأكادميية فح�سب ،بل �أي�ض ًا املعارف
العملي ��ة ،والوعي ،وامله ��ارات احلياتية التي ميكن �أن ت�ساعد الأطفال عل ��ى رعاية وحماية �أنف�سهم
و�أقرانه ��م .يف م ��ا يلي بع� ��ض الر�سائل والن�شاطات الهام ��ة التي ينبغي �إدراجه ��ا �ضمن الن�شاطات
التعليمية:

المعايير 20

احل ّد من املخاطر ،مثل الوقاية من االنف�صال ،واحل ّد من خماطر الكوارث (ما يجب القيام به يف
حالة حدوث ت�سونامي �أو زلزال) ،والوقاية من املخاطر والإ�صابات (راجعوا املعيار .)7
امله ��ارات احلياتية ،مث ��ل كيفية التعامل مع ال�سل ��وك اخلطر (كتعاطي املخ� �دّرات) ،ومهارات ح ّل
النزاعات بالو�سائل ال�سلمية ،ومهارات التوا�صل� ،إلخ.
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المعيار :21
الصحة وحماية الطفل
ّ
ال�صحة اجل ّيدة للأطفال،
يف حني ينبغي ال�سرتاتيجيات حماية الطفل �أن ت�ساهم يف احلفاظ على
ّ
ال�صحية باحل ّد من خماطر احلماية قدر الإمكان ،و�أن يتم تنفيذها
ف�إ ّنه يجب �أن تقوم الن�شاطات
ّ
عموم ًا بطريقة حمائية .وي�ش ّكل ّ
ال�صحي جزء ًا مركزي ًا من النهج ال�شامل لدعم اخلدمات
التدخل
ّ
بال�صحة
امل�ستجيبة لأبرز خماطر حماية الأطفال يف حاالت الطوارئ .وقد ت�شمل املخاطر املتع ّلقة
ّ
تل ��ك التي يتع ّر�ض لها الأطف ��ال الناجون من العنف ،و�إ�ساءة املعامل ��ة ،واال�ستغالل ،والناجون من
املتفجرة والألغام الأر�ضية.
خم ّلفات احلرب ّ
المعيار
ال�صحية وت�صميمها ور�صدها
تنعك�س �ش�ؤون حماية الطفل يف التقييم الأويل للربامج
ّ
�صحية نوعية تُو َّفر بطريق ٍة
وتقييمها النهائي .وحت�صل الفتيات والفتيان على خدمات ّ
حمائية ت�أخذ يف احل�سبان عمرهم واحتياجاتهم التنموية.

التدابير األساسية
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التدابري الأ�سا�سية للنا�شطني يف جمال حماية الطفل
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ال�صحة ،و�ضمان
•�إتاح ��ة معلومات عن التقييم بخ�صو�ص حماية الطفل للذين يعملون يف جمال
ّ
ال�صحة؛
تخ�صي�ص الوقت الالزم ملناق�شة �آثار هذه املعلومات على
ّ
•االتّفاق حول امل� ّؤ�شرات املُقرتَحة يف هذا املعيار التي ينبغي �أن ُت�ستخدَ م لتع ّقب التقدّم املحرز؛
ال�صحة يف املناق�شات مع القائمني على الرعاي ��ة ،و�أع�ضاء املجتمع املح ّلي،
•�إدراج �أ�سئل ��ة ح ��ول
ّ
ال�صحي�ي�ن حل�ضور هذه املناق�ش ��ات؛ ومناق�شة و�ض ��ع الأطفال يف
والأطف ��ال ،ودع ��وة العاملني
ّ
خمتل ��ف ترتيبات الرعاية (على �سبيل املثال :الأطفال يف الرعاية الإيوائية الداخلية ،والأطفال
الذين يرت�أّ�سون الأ�سر املعي�شية ،والأطفال يف ال�شوارع ،والأطفال ذوو الإعاقة)؛
املتخ�ص�صني يف العمل مع الأطفال؛
ال�صحيني
•حتديد �أط ّباء الأطفال والعاملني
ّ
ّ
ال�صحيني للتوافق حول معلومات وا�ضحة وم�شرتكة عن جميع اخلدمات
•االجتم ��اع مع العاملني
ّ
ال�صحي ��ة املتواف ��رة ،مب ��ا يف ذلك تل ��ك املتع ّلقة بالعنف اجلن�س ��ي (مث ًال :الع�ل�اج الوقائي بعد
ّ
التع ّر� ��ض ،والوقاي ��ة من انتق ��ال فريو�س نق� ��ص املناعة الب�شرية م ��ن الأم �إىل الطف ��ل� ،إلخ)،
املتفجرة والألغام الأر�ضية؛
واحلوادث املتع ّلقة مبخ ّلفات احلرب ّ
•�ضم ��ان وجود �أنظم ��ة �ضمن م�شاري ��ع حماية الطفل م ��ن �ش�أنها حتديد و�إحال ��ة حاالت املر�ض
بال�صحة وفريو�س نق�ص املناعة
�كل �آمن و�س ّري �إىل اخلدمات املالئمة اخلا�ص ��ة
والإ�صاب ��ة ب�ش � ٍ
ّ
الب�شرية؛
النظام القائم� ،أو تكييفه وفق ال�ضرورة� ،أو و�ضع نظام مالئم ،لفح�ص و�إحالة الأطفال
•تقوي ��ة
ٍ
ل�صحتهم النف�سية (راجع ��وا املعيار ،)10
الذي ��ن يحتاج ��ون �إىل الدع ��م النف�سي �أو ال�سري ��ري ّ
وتقوي ��ة خدم ��ات الإحال ��ة �إىل خدم ��ات الدع ��م النف�سي-االجتماع ��ي للأطف ��ال �أو تكييفها �أو
�إن�شا�ؤها؛
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وال�صحة ،ل�ضمان
•تقوي ��ة �أو تطوير الروابط بني �أنظمة الرعاية االجتماعية ،ور�صد الإ�صابات،
ّ
�سرعة الإحاالت وتوفري خدمات متعدّدة االخت�صا�صات للأطفال؛
بال�صح ��ة الإجنابية حي ��ث يكون ذلك مالئم� � ًا (مث�ل ً�ا :الرعاية ما بعد
•رب ��ط ت�سجي ��ل املواليد
ّ
الوالدة)؛
ال�صحية ذات ال�صلة يف ن�شاطات حماية الطفل املجتمعية؛
•�إدراج الر�سائل
ّ
ال�صحيون املجتمعيون) ،للك�شف عن
ال�صحية (مبا يف ذلك العامل ��ون
•دع ��م مز ّودي اخلدمات
ّ
ّ
ح ��االت العنف والإهمال و�إ�ساءة املعاملة واال�ستغالل �ض ّد الأطفال ،واال�ستجابة لهذه احلاالت،
و�إحالتها؛
•احلر� ��ص عل ��ى وجود �إجراءات مت ّك ��ن القائمني على رعاية الأطفال من البق ��اء مع الأطفال يف
حالة الإخالء الط ّبي والدخول �إىل امل�ست�شفى؛
•حتدي ��د ومعاجلة خمتل ��ف العوائ ��ق التي متنع الفتي ��ات والفتيان م ��ن الو�ص ��ول �إىل اخلدمات
ال�صحيةَ ،مبن فيهم الأطفال ذوو الإعاقات �أو جمموعات الأطفال امل�ستبعدة الأخرى؛
ّ
•ت�صمي ��م خدمات التوعي ��ة للأطفالَ ،مبن فيهم الأطف ��ال ذوو الإعاق ��ات ،والأطفال واليافعون
امله ّم�ش ��ون �أو املنتم ��ون �إىل جمموع ��ات الأق ّلي ��ات ،لك ��ي يتم ّكن ��وا م ��ن الو�ص ��ول �إىل اخلدمات
ال�صحي ��ة املتوافرة (مث�ل ً�ا :التح�صني ،واخلدم ��ات املتع ّلقة بفريو�س نق� ��ص املناعة املكت�سب،
ّ
وتنظيم الأ�سرة)؛
املتخ�ص�صة واملالئمة للعمر ،الط ّبية منها
•عن ��د احلاجة ،املنا�صرة من �أجل اخلدمات الطارئة
ّ
واجلراحية ،وكذلك خدمات �إع ��ادة الت�أهيل اجل�سدي واخلدمات التقوميية على املدى البعيد،
املتفجرة والألغ ��ام الأر�ضية ،والأطفال
عن ��د الإمكان ،للأطفال الناجني من خم ّلف ��ات احلرب ّ
ذوي الإعاقات؛
•حتدي ��د �أي املنتدي ��ات القائمة (مثل اجتماعات الف ��رق �أو املجموعات العنقودي ��ة) �أكرث فائدة
وال�صحة؛
لإجراء مراجعات منتظمة للمعلومات ب�ش�أن حماية الطفل
ّ
•جمع �أمثلة عن ق�ص�ص النجاح ،مبا يف ذلك �إفادات من الأطفال ،للربهنة على الآثار الإيجابية
ّ
ال�صحية النوعية على �سالمة الأطفال ورفاههم؛
للتدخالت
ّ
•ممار�س ��ة ال�ضغ ��ط للربط بني ال�صحة وحماية الطفل يف عملي ��ات التقييم وعمليات تخ�صي�ص
املوارد ،مثل حتليل االحتياجات بعد وقوع الكارثة� ،أو حتليل االحتياجات بعد وقوع النزاع.

ال�صحة
التدابري الأ�سا�سية للنا�شطني يف جمال
ّ

•ت�ضمني �سالمة املجموعة ال�س ّكانية املت�ض ّررة كهدف فرعي يف ك ّل ّ
�صحي؛
تدخل ّ
املتخ�ص�صني يف العمل مع الأطفال؛
ال�صحيني
•حتديد �أط ّباء الأطفال والعاملني
ّ
ّ
ّ
�كل خا�ص خلطر
•احلر� ��ص عل ��ى �أن ي�شمل امل�ستفي ��دون من التدخالت الأطف ��ال املع ّر�ضني ب�ش � ٍ
العنف واال�ستغالل و�إ�س ��اءة العاملة والإهمال .وقد ي�شمل ذلك الأطفال املو�ضوعني يف الرعاية
الإيوائية الداخلي ��ة ،والأطفال الذين فقدوا �شخ�ص ًا واحد ًا �أو �أكرث من القائمني على رعايتهم،
والأطفال القائمني على رعاي ��ة غريهم ،والأطفال الذين يرت�أّ�سون �أ�سرهم املعي�شية ،والأطفال
يف ال�شوارع ،والأطفال ذوي الإعاقة؛
•تقوي ��ة� ،أو تكييف� ،أو تطوير �إجراءات �صديقة للأطفال وداجمة لذوي الإعاقة لإدخال الأطفال
غري امل�صحوبني بذويهم �إىل املرافق ال�صحية ومعاجلتهم و�إخراجهم منها؛
املعايري الدنيا حلماية الطفل يف جمال العمل الإن�ساين
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•الرتوي ��ج لتوظيف عاملني اجتماعيني واخت�صا�صيني نف�سيني خمت�صني بالأطفال (عندما يكون
ال�صحيني املجتمعيني
ذل ��ك مالئم ًا) ،على الأق ّل يف ذروة حاالت الطوارئ ،وا�ستخدام العاملني
ّ
لتحديد احلاالت و�إحالتها عند الإمكان واالقت�ضاء؛
ال�صحية القائمة لكي تكون متاحة و�آمنة للأطفال (بعبار ٍة �أخرى ،من
•�إع ��ادة تنظيم اخلدمات
ّ
خالل توفري رعاية جمتمعية ومنزلية)؛
ومي�سرة و�س ّرية لال�ستجاب ��ة للأطفال ال�ضحايا والناجني
•توفري خدم ��ات �صديقة للطفل و�آمنة ّ
م ��ن العن ��ف و�إ�س ��اءة املعاملة واال�ستغ�ل�ال والإهم ��ال (مبا يف ذل ��ك العنف القائم عل ��ى النوع
االجتماع ��ي) ،م ��ع روابط و�إح ��االت �إىل اخلدم ��ات ذات ال�صلة (مث ًال :فح� ��ص فريو�س نق�ص
ال�صحة الإجنابية)؛
املناعة الب�شرية وخدمات
ّ
•تدري ��ب طواق ��م العمل ال�سريرية ح ��ول الرعاي ��ة ال�سريرية للأطف ��ال ،وتدري ��ب طواقم العمل
امل�ساعدة غري ال�سريرية على عنا�صر ال�س ّرية واحلماية للعمل املرتبط بالعنف اجلن�سي؛
ِ
متفج ��رة و�ألغ ��ام �أر�ضية ،تق ��دمي اخلدم ��ات الطارئة
•يف املناط ��ق الت ��ي فيه ��ا خم ّلف ��ات حرب ّ
املتخ�ص�صة واملالئمة للعمر ،الط ّبية منها واجلراحية ،وكذلك خدمات �إعادة الت�أهيل اجل�سدي
ّ
واخلدمات التقوميية على املدى البعيد ،للأطفال الناجني والأطفال ذوي الإعاقات؛
ال�صحيني حول �أ�س�س حماية الطفل ذات ال�صلة بعملهم ،ومنها
•احلر�ص على تدري ��ب العاملني
ّ
الوقاية من االنف�صال؛
ال�صحينيَ ،مبن فيهم
•ن�ش ��ر ر�سائ ��ل حماية الطف ��ل املتّفق عليها من خ�ل�ال العمل مع العامل�ي�ن
ّ
ال�صحيني املجتمعيني (راجعوا املعيا َرين  3و)16؛
العاملني
ّ
ّ
�صحية خا�صة بالبقاء للأطفال الذين تق� �ل �أعمارهم عن خم�س �سنوات،
•توف�ي�ر ا�سرتاتيجيات ّ
ال�صحي �أو على م�ستوى املجتمع املح ّل ��ي (مث ًال :حمالت التح�صني،
�س ��واء على م�ست ��وى املرفق
ّ
ومعاجلة الإ�سهال ،وتعزيز الر�ضاعة الطبيعية اخلال�صة� ،إلخ)؛
ال�صحة اجلن�سية والإجنابية للأطفال الأكرب �سن ًا؛
•�إتاحة خدمات
ّ
ّ
�سلوك �أو �سيا�س ��ات �أخرى تغطي
•�ضم ��ان توقي ��ع العاملني يف جمال ال�صحة على مدون ��ة قواعد ٍ
اعتبارات احلفاظ على الطفل؛
•دع ��وة العامل�ي�ن يف جم ��ال حماية الطف ��ل �إىل التدريب ��ات �أو اخللوات �أو ور� ��ش العمل ،يف حالة
االعتقاد �أنّ وجهات نظرهم ومعلوماتهم قد ت�ساهم يف تعزيز نتائج هذه الفعاليات.
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القياس
ّ
مؤشر النتيجة
ال�صحية التي تلقّت تدريب� � ًا حول حتديد
1 .1الن�سب ��ة املئوي ��ة لطواقم العم ��ل ّ
و�إحال ��ة الأطف ��ال املت�ض ّررين م ��ن العنف (مبا يف ذل ��ك العنف اجلن�سي
واجل�سدي) ،والإهمال ،و�إ�ساءة املعاملة ،واال�ستغالل.

ّ
مؤشر العمل
ال�صحي ��ة امل�شمولة يف امل�س ��ح والتي لها رابط
2 .2الن�سب ��ة املئوي ��ة للمرافق
ّ
مبا�شر مع مرافق وطواقم عمل ت�سجيل املواليد.
3 .3الن�سب ��ة املئوي ��ة ل�ضحاي ��ا العن ��ف اجلن�س ��ي والأطف ��ال املحتاجني �إىل
وامل�سجلني
ال�صحة النف�سية ،امل�صنفني ح�سب اجلن�س والعمر،
خدمات
ّ
ّ
ال�صحية.
نظام لإدارة احلاالت ،والذين ح�صلوا على اخلدمات
ّ
يف ٍ
ال�صحية التي تعرف �إجراءات الوقاية من
4 .4الن�سبة املئوية لطواقم العمل
ّ
انف�صال الأطفال عن �أ�سرهم.

الغاية
المستهدفة

مالحظات

%80

الغاية
المستهدفة
%100
%100
%90

بال�صح ��ة النف�سي ��ة والدع ��م النف�سي-
5 .5املب ��ادئ التوجيهي ��ة اخلا�ص ��ة
ّ
ال�صحي وتوفري اخلدمات
االجتماعي مدرجة يف ا�سرتاتيجي ��ة القطاع
ّ
ال�صحية.
ّ

نعم

ّ 6 .6مت �إجراء حتليل حول احلواجز التي حتول دون و�صول الفتيان والفتيات
ال�صحية ال�صديقة للطفل.
من خمتلف الأعمار �إىل اخلدمات
ّ

نعم

ال�صحية والتقوميي ��ة للناجني م ��ن الألغام
7 .7الن�سب ��ة املئوي ��ة للخدم ��ات
ّ
الأر�ضية التي ت�شمل اعتبارات خا�صة باحتياجات الأطفال الناجني.

%50

المالحظات التوجيهية

ال�صحية يجب �أن ي�شمل ،على �سبي ��ل الذكر ال احل�صر ،امل�ساهمة
�إنّ توف�ي�ر الدعم لل ��وازم املراكز
ّ
يف توفري:
•و�سائل منع احلمل يف حاالت الطوارئ والأدوية مثل العالج الوقائي بعد التع ّر�ض لفريو�س نق�ص
املناعة الب�شرية.
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ال�صحية:
 .1الربامج
ّ
�ام خا�ص يف توفري اخلدمات
�+أو الإهم ��ال� ،أو �إ�س ��اءة املعامل ��ة� ،أو اال�ستغالل ،يحتاجون �إىل اهتم � ٍ
ال�صحي ��ة ،مبا يف ذلك اخلدم ��ات املتع ّلقة بفريو�س نق� ��ص املناعة الب�شرية/الإي ��دز .وقد �أظهرت
ّ
الدرا�س ��ات �أنّ الأطف ��ال ذوي الإعاق ��ة يتع ّر�ض ��ون بق ��در �أك�ب�ر ملخاطر العن ��ف و�إ�س ��اءة املعاملة،
ال�صحية ،والإهمال.
وامل�شكالت
ّ
ال�صحية ،ف�ض ًال عن
ل ��ذا ،ينبغ ��ي بذل جهود خا�صة لتوظيف طواقم عمل من الإن ��اث يف اخلدمات
ّ
العامالت املجتمعيات .ففي كث ٍري من الأماكن ،تكون الفتيات املتلقيات للخدمات الط ّبية �أكرث راح ًة
�صحيات من الإناث.
اذا ح�صلن على الرعاية من قبل �إناث ،و�إذا متت معاجلتهن بوا�سطة عامالت ّ

•م�ستلزم ��ات لل�سم ��اح ب�إجراء الإ�سعاف ��ات الأ ّولية املالئم ��ة للطفل يف حاالت الط ��وارئ ،وذلك
املتفجرة� ،إلخ.
ل�ضحايا الألغام /الذخائر غري املنفجرة /الأ�سلحة ّ
•خدمات تنظيم الأ�سرة ملنع احلمل غري املرغوب فيه.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أنّ الأطفال �أكرث عر�ضة من البالغني للإ�صابات ال�شديدة والعجز نتيج ًة حلاالت
املتفجرة .ومبا
الطوارئ ،مبا يف ذلك ج ّراء ا�ستخدام الأ�سلحة املتفج ّرة والتعر�ض ملخ ّلفات احلرب ّ
�أنّ �أج�ساد الأطفال �أ�صغر حجما و�أكرث ح�سا�سي ًة من البالغني ،فغالب ًا ما ت�ؤدّي حاالت الطوارئ �إىل
�ات �أكرث تعقيد ًا و�أ�ضرار الحق ��ة ب�أع�ضائهم و�أن�سجتهم� ،إىل جانب ح ��دوث �إ�صابات ي�صعب
�إ�صاب � ٍ
ً
�وع �أكرث تعقيدا من
عالجه ��ا .والأطف ��ال الذين ت�ؤدّي �إ�صاباته ��م �إىل برت �أطرافهم يحتاجون �إىل ن � ٍ
�إع ��ادة الت�أهيل ،ويتط ّلبون �إعادة �صن ��ع الأطراف اال�صطناعية بتكرار �أكرب للتك ّيف مع من ّوهم ،كما
�أ ّنهم �سيتط ّلبون جراحة ت�صحيحية للتغريات يف اجلدوع.
 .2التقارير الط ّبية:
يف ح ��االت املر� ��ض �أو الإ�صاب ��ة �أو الوفاة الناجتة عن عم � ٍ�ل �إجرامي (مثل االغت�ص ��اب �أو التعذيب
�أو االعت ��داء) ،عل ��ى الطبيب �أن يع ّد تقرير ًا ط ّبي ًا فردي ًا لت�أكيد نتائ ��ج الفح�ص الط ّبي .و�إذا احتاج
الطبي ��ب �إىل موافق ��ة الطفل الواعية للقي ��ام بالفح�ص الط ّبي ،ف�سيتط ّلب الأم ��ر ا�ستخدام منوذج
موافق ��ة .يف بع� ��ض احلاالت ،يكون لدى الطبيب التزام قانوين ب�إر�س ��ال هذه الوثائق �إىل ال�سلطات
الق�ضائي ��ة .م ��ع ذلك ،ففي حاالت الن ��زاع �أو الأزمات ،قد ي�ؤدّي �إر�سال ه ��ذه املعلومات تلقائي ًا �إىل
تعري� ��ض حي ��اة ال�ضحية للخطر .لذا يجب على الطبيب ،حيثما يكون ممكن ًا من الناحية القانونية،
الدف ��اع �أ ّو ًال عن مبادئ ال�س ّرية الط ّبية وال�س ّرية بني الطبيب واملري�ض ،ومن ّثم �صياغة التقرير مع
مراعاة م�صلحة الطفل �أو املري�ض الف�ضلى .بالتايل ،يجب �إعطاء التقرير لل�ضحية.
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 .3بناء القدرات:
ال�صحية تدريب� � ًا يف جمال حماية الطفل ،من قب ��ل مهنيني ،ب�ش�أن
ينبغ ��ي �أن تتل ّق ��ى طواق ��م العمل
ّ
امل�سائ ��ل الأ�سا�سي ��ة املتع ّلقة بالعنف ،و�إ�س ��اءة املعاملة ،والإهمال ،واال�ستغ�ل�ال اجلن�سي للأطفال.
وينبغ ��ي �إيالء اهتمام خا�ص حلالة الأطف ��ال ذوي الإعاقة .ي�شمل ذلك الك�شف عن خمتلف �أ�شكال
العن ��ف ،و�إجراء فحو�صات الط ��ب ال�شرعي التي تراع ��ي خ�صو�صيات الطف ��ل ،وا�ستخدام و�سائل
توا�صل �صديقة للطفل� ،إلخ.
 .4التنمية امل�ستدامة:
ق ��د يكون للجهود املبذولة من �أجل حت�س�ي�ن اال�ستجابات احلمائية للأطفال �أثناء حاالت الطوارئ،
�آثار دائمة على تعزيز نظام حماية الطفل على املدى البعيد.
 .5الإخالء:
ّ
ّ
ينبغ ��ي ن�صح العاملني يف املجال الإن�ساين ،والأف ��راد الع�سكريني ،واملنظمات ،واملجتمعات املحلية،
بعدم القيام ب�إخالء ط ّبي للطفل� ،أو الأهل� ،أو القائمني على الرعاية� ،أو ا�ستقبالهم يف مرفق ط ّبي
�سجل لأ�سرة الطفل ،ورعاية الأطف ��ال لتج ّنب انف�صال الأ�سرة .وينبغي
م ��ن دون الت�أ ّك ��د من حفظ ّ
و�ضع �إجراءات حمدّدة ملنع االنف�صال.
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المعيار :22
التغذية وحماية الطفل
ب�شكل خا�ص جلميع �أ�شكال �س ��وء التغذية يف �أوقات عدم اال�ستقرار والأزمات ،مبا
يتع ّر� ��ض الأطفال ٍ
�أ ّنهم يعتمدون على الآخرين ،وغالب ًا ما يكونون �ضعفاء مادي ًا .وتُعتبرَ الأ ّيام الألف الأوىل من احلياة
بالغ ��ة الأهمي ��ة بالن�سبة لنمو الطفل (اجل�س ��دي ،والنف�سي ،واملعريف) ،ومن امله � ّ�م الت�أ ّكد من �أن ال
يت�ض ��رر منو الأطفال �أثناء �أوق ��ات ال�ضغط .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ميكن �أن تت�سبب العادات الغذائية،
واملح ّرمات الغذائية ،والتمييز يف توفري الغذاء داخل املنزل ،بت�أثريات خمتلفة على الن�ساء والرجال،
والفتي ��ات والفتي ��ان ،وه ��ذه االختالالت ميك ��ن �أن تتفاقم يف �أوق ��ات الأزمات .لذل ��ك ،يجب اتّخاذ
ب�شكل مالئم وف ّعال،
التداب�ي�ر للت�أ ّكد من تلبية االحتياج ��ات الغذائية والتنموية الأ�سا�سية للأطفالٍ ،
مع احلر�ص �أي�ض ًا على ت�ضمني الوقاية من املخاطر يف �أ ّية ن�شاطات تتع ّلق بتوفري التغذية.
المعيار
تنعك�س �ش�ؤون حماية الطفل يف التقييم الأويل للربامج الغذائية وت�صميمها ور�صدها
وتقييمها النهائي .وحت�صل الفتيات والفتيان من خمتلف الأعمار ،والقائمون على
رعايتهم ،ال �س ّيما الن�ساء والفتيات احلوامل واملر�ضعات ،على خدمات غذائية و�أغذية
�آمنة وكافية ومالئمة.

التدابير األساسية
التدابري الأ�سا�سية للنا�شطني يف جمال حماية الطفل
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•�إتاح ��ة معلوم ��ات عن التقيي ��م بخ�صو�ص حماي ��ة الطفل لأولئ ��ك الذين يعملون عل ��ى التغذية،
و�ضمان تخ�صي�ص الوقت الالزم ملناق�شة �آثار هذه املعلومات على التغذية؛
ّ
•االتّفاق حول امل� ّؤ�شرات املُقرتَحة يف هذا املعيار التي ينبغي �أن ُت�ستخدَ م لتعقب التقدّم املحرز؛
•�إدراج �أ�سئل ��ة حول التغذي ��ة يف املناق�شات مع القائمني على الرعاي ��ة ،و�أع�ضاء املجتمع املح ّلي،
والأطف ��ال ،ودعوة العاملني يف جمال التغذية حل�ض ��ور هذه املناق�شات؛ ومناق�شة و�ضع الأطفال
يف خمتل ��ف ترتيب ��ات الرعاي ��ة (عل ��ى �سبيل املث ��ال :الأطفال يف الرعاي ��ة الإيوائي ��ة الداخلية،
والأطفال الذين يرت�أّ�سون الأ�سر املعي�شية ،والأطفال يف ال�شوارع ،والأطفال ذوو الإعاقة)؛
موح ��دة وا�ضحة ت�شمل �آليات لتحديد احل ��االت و�إحالتها بني برامج
•تطوي ��ر �إجراءات ت�شغيلية ّ
حماية الطفل والربامج الغذائية؛
•العم ��ل م ��ع طواقم العمل املعنية بالتغذية عل ��ى �إيجاد ن�ساء مر�ضعات (�أو كح� � ّل �أخري ،التغذية
البديلة املالئمة) للأطفال غري امل�صحوبني ب�أ ّمهاتهم؛
•توف�ي�ر امل�ساحة املالئمة للن�ساء والفتيات ،حيثما �أمكن ،للإر�ضاع �ضمن املراكز التي تُنفَّذ فيها
برامج حماية الطفل �أو بقربها وتوعية القائمني على الرعاية؛
�صعوبات يف �إنتاج احلليب؛
•�إحالة الأ ّمهات املر�ضعات اللواتي يواجهن
ٍ
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•العمل مع املوظفني املعنيني بالتغذية لتحديد الأمناط يف ا�ستهالك الأطعمة يف الأ�سر املعي�شية،
والأ�شخا�ص الذين يق ّررون ب�ش�أن نوع الغذاء َومن يتناوله؛
•�إدارة برام ��ج م�شرتك ��ة مع قطاع التغذية حيثم ��ا �أمكن ،من حيث تعبئة املجتم ��ع املح ّلي ،ون�شر
ر�سائ ��ل الوقاية ،وتوفري مراكز الطفل-الأم يف ّ
املحطات الغذائية (الثابتة �أو املتج ّولة) ،مبا يف
ذلك الر�سائل املالئمة اجتماعي ًا وثقافي ًا والدقيقة تقني ًا حول التغذية والإر�ضاع؛
•عند االقت�ضاء والإمكان� ،إدراج �إطعام ّ
الر�ضع والأطفال ال�صغار �أو التغذية الإ�ضافية للأطفال
املع ّر�ضني للخطر يف ن�شاطات حماية الطفل املالئمة؛
•العم ��ل مع املوظفني املعني�ي�ن بالتغذية للت�أ ّكد من وج ��ود نظام لإحال ��ة الأ�شخا�ص �إىل خدمات
الإطعام العالجية؛
•حماي ��ة وتعزيز ودعم الر�ضاعة الطبيعي ��ة اخلال�صة يف الأ�شهر ال�س ّت ��ة الأوىل ،ومن ّثم متابعة
الر�ضاع ��ة الطبيعي ��ة مع الأطعم ��ة التكميلية املغ ّذي ��ة واملالئمة للعمر ،طوال ال�سن ��ة الثانية من
احلياة وما بعدها؛
•دع ��م الأ�سر املو�ضوعة يف املراكز الغذائية من خالل متابع ��ة ترتيبات الرعاية امل�ؤ ّقتة للأطفال
الآخرين يف غياب الأم؛
•حتدي ��د �أي املنتدي ��ات القائمة (مثل اجتماعات الف ��رق �أو املجموعات العنقودي ��ة) �أكرث فائدة
لإجراء مراجعات منتظمة للمعلومات ب�ش�أن حماية الطفل والتغذية؛
•جمع �أمثلة عن ق�ص�ص النجاح ،مبا يف ذلك �إفادات من الأطفال ،للربهنة على الآثار الإيجابية
ّ
للتدخالت الغذائية النوعية على �سالمة الأطفال ورفاههم؛
•ممار�س ��ة ال�ضغط للربط ب�ي�ن التغذية وحماية الطفل يف عملي ��ات التقييم وعمليات تخ�صي�ص
املوارد ،مثل حتليل االحتياجات بعد وقوع الكارثة� ،أو حتليل االحتياجات بعد وقوع النزاع.

التدابري الأ�سا�سية للنا�شطني يف املجال الغذائي
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•ت�ضمني �سالمة املجموعة ال�س ّكانية املت�ض ّررة كهدف فرعي يف ك ّل ّ
تدخل غذائي؛
ً
ً
يخت�ص
•اختي ��ار ع�ض ��و واحد مد ّرب على الأق ّل من طاق ��م العمل ليكون �شخ�ص� �ا مرجعيا يف ما
ّ
بحماية الطفل� ،أو عامل اجتماعي يف حال وجود برنامج غذائي ،والت�أ ّكد من �أن يكون ال�شخ�ص
املرجعي ُمد َّرب ًا على حتديد الناجني من العنف اجلن�سي� ،إىل جانب الدعم النف�سي-االجتماعي
الأ�سا�سي املتع ّلق ببناء الثقة لدى الأهل ،والتد ّبر مع ال�ضغط النف�سي� ،إلخ؛
•ر�صد الأطفال غري امل�صحوبني واملنف�صلني عن ذويهم امللتحقني بالربامج الغذائية ،والت�أ ّكد من
وجود التن�سيق مع طواقم عمل حماية الطفل بخ�صو�ص الأطفال املتخلفني عن هذه الربامج؛
•�إدراج ر�سائل حماية الطفل ،مبا فيها تلك التي تتط ّرق �إىل الوقاية واال�ستجابة ،ف�ض ًال عن �آليات
الإحالة ،يف الن�شاطات املتع ّلقة بالتغذية ،والن�شاطات املجتمعية امليدانية ،ون�شاطات التوعية؛
•�إدراج نقا�ش ��ات ح ��ول احلماية ،مبا يف ذلك الدع ��م النف�سي-االجتماعي والعن ��ف القائم على
النوع االجتماعي ،يف الن�شاطات الغذائية اخلا�صة بالأ ّمهات (من �أم �إىل �أم)؛
•احلر� ��ص عل ��ى تواجد م�ست�ش ��ارة ُمد َّربة يف جم ��ال الر�ضاع ��ة الطبيعية يف مراك ��ز الن�شاطات
الغذائية� ،إىل جانب توفري امل�ساحة املالئمة لل�سماح للن�ساء بالإر�ضاع؛
•الت�أ ّك ��د م ��ن �أنّ الربامج الغذائية ون�شاطات ك�سب ال ��رزق ذات ال�صلة ت�أخذ يف احل�سبان �أثرها
على ممار�سات رعاية الطفل؛

•ر�ص ��د الو�ضع الغذائ ��ي للن�س ��اء احلوامل واملر�ضع ��ات والأطف ��ال ،ل�ضمان تلبي ��ة احتياجاتهم
الغذائي ��ة ،ف�ض�ل ً�ا عن احلر�ص عل ��ى ح�صولهم على الأطعم ��ة التكميلي ��ة ذات القيمة الغذائية
املرتفعة؛
•�إجراء حمالت للن�شاطات التحفيزية النف�سية-االجتماعية ّ
للر�ضع والأطفال ال�صغار يف برامج
التغذية ،والتعليم ،وتنمية الطفولة املبكرة ،وحماية الطفل؛
ّ
�سلوك �أو �سيا�س ��ات �أخرى تغطي
•�ضم ��ان توقيع العامل�ي�ن يف جمال التغذية على مدون ��ة قواعد ٍ
اعتبارات احلفاظ على الطفل ،وح�صولهم على التدريب يف هذا ال�ش�أن؛
•دع ��وة العامل�ي�ن يف جم ��ال حماية الطف ��ل �إىل التدريب ��ات �أو اخللوات �أو ور� ��ش العمل ،يف حالة
االعتقاد �أنّ وجهات نظرهم ومعلوماتهم قد ت�ساهم يف تعزيز نتائج هذه الفعاليات.

القياس
ّ
مؤشر النتيجة
1 .1الن�سب ��ة املئوية للم�شاري ��ع الغذائية التي تنعك� ��س يف ت�صميمها ور�صدها
وتقييمها م�سائل �سالمة الطفل ورفاهه ،مبا يف ذلك وحدة الأ�سرة.

ّ
مؤشر العمل
ال�صحية ومراكز الإطعام الغذائية التي تتواجد
2 .2الن�سبة املئوية للمرافق
ّ
فيها و ُت�ستخدَ م �سبل الإحالة حلاالت حماية الطفل.
3 .3الن�سبة املئوية ّ
للر�ضع املنف�صلني عن ذويهم �أو غري امل�صحوبني بذويهم
املو�ضوع�ي�ن يف ترتيبات الرعاية والذين تتواج ��د معهم ن�ساء ي�ستطعن
�إر�ضاعهنّ بك ّل �أمان.
4 .4عدد حاالت االنف�ص ��ال� ،أو العنف� ،أو �إ�ساءة املعاملة� ،أو اال�ستغالل� ،أو
الإهم ��ال امل�شتبه به ��ا التي يتم حتديدها من خ�ل�ال الربامج الغذائية،
والتي ّمتت �إحالتها �إىل ّ
منظمات حماية الطفل.
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ُيحدّد يف البلد

5 .5الن�سب ��ة املئوية ملواقع ن�شاطات حماية الطف ��ل التي تتوافر فيها م�ساحة
مالئمة لل�سماح للن�ساء بالإر�ضاع.
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6 .6الن�سب ��ة املئوية ملراك ��ز الإطعام التكميلية �أو العالجي ��ة التي يوجد فيها
�شخ�ص مرجعي حلماية الطفل حا�صل على تدريب.
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مالحظات

المالحظات التوجيهية
 .1بناء القدرات:
ينبغي �أن تتد ّرب ّ
منظمات حماية الطفل ،ال �س ّيما تلك التي تعمل على م�ستوى املجتمع املح ّلي ،على:
•الر�سائ ��ل املالئمة حول �إطع ��ام ّ
الر�ضع والأطفال ال�صغار ،واملعلوم ��ات الأ�سا�سية حول �أهداف
ون�شاطات برامج التغذية املختلفة.
•كيفية قيا�س ور�صد الو�ضع الغذائي للأطفال والن�ساء يف احلاالت التي ال تتوافر فيها �أ ّية طواقم
عمل معنية بالتغذية.
•كيفي ��ة التع� � ّرف �إىل الأ ّمهات (الن�ساء والفتي ��ات) اللواتي يعانني �صعوب ��ات يف الر�ضاعة �أو يف
التغذية التكميلية ،يف الظروف التي ال تتوافر فيها �أ ّية طواقم عمل معنية بالتغذية.
•كيفية التع ّرف �إىل الأطفال الذين يعانون �سوء التغذية ونق�ص التغذية ،وكذلك الن�ساء احلوامل
واملر�ضعات ،يف الظروف التي ال تتوافر فيها �أ ّية طواقم عمل معنية بالتغذية.
يتم حتديدها �إىل اخلدمات املالئمة واملتاحة.
•كيفية �إحالة احلاالت التي ّ

موحدة
وللم�ساع ��دة عل ��ى الإحالة املالئمة يف الوقت املالئم ،يجب التوافق عل ��ى �إجراءات ت�شغيلية ّ
منظمات حماية الطفل ّ
وحمدّدة و�آليات للإحالة بني ّ
واملنظمات الغذائيةّ .
يتم ذلك على
ويف�ضل �أن ّ
م�ستوى م�شرتك بني الهيئات وبني القطاعات (راجعوا املعيار .)1
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وينبغي �أن ي�شمل تدريب طواقم العمل املعنية بالتغذية على حماية الطفل ما يلي:
•كيفي ��ة حتديد و�إحالة ح ��االت تع ّر�ض الطفل للعنف �أو �إ�ساءة املعامل ��ة �أو اال�ستغالل �أو الإهمال
امل�شتبه فيها (على �سبيل املثال ،قد تكون بع�ض حاالت �صعوبات الر�ضاعة لدى الن�ساء والأطفال
ناجتة عن والدة الطفل نتيجة لالغت�صاب).
ملجموعات حمدّدة م ��ن الأطفال امل�ستبعدين ،مثل
•كيفي ��ة �ضمان الو�ص ��ول �إىل خدمات التغذية
ٍ
الأطفال الذين يعي�شون �أو يعملون يف ال�شوارع ،والأطفال ذوي الإعاقة ،والأطفال الذين يعي�شون
يف دور الأيتام ،الخ.
•كيفية �إدراج ر�سائل الوقاية واال�ستجابة حلماية الطفل �ضمن التوعية الغذائية املجتمعية (على
�سبيل املثال ،الر�سائل الإذاعية حول احلماية من اال�ستغالل اجلن�سي واالعتداء اجلن�سي خالل
ن�شاط ��ات التغذي ��ة ،والت�أ ّك ��د من وجود �أعداد كافي ��ة من الإناث �ضمن املوظف�ي�ن العاملني على
تعزيز التغذية� ،إلخ).
يتم قيا�س وزن الأطفال ،غالب ًا
•الط ��رق املالئمة للتعامل مع الأطفال  -على �سبيل املثال ،عندما ّ
ما تُعتبرَ الأ ّم �أف�ضل �شخ�ص لو�ضع الطفل يف امليزان.
•كيفية تعزيز التحفيز النف�سي-االجتماعي للأطفال ّ
الر�ضع والأطفال ال�صغار.
•كيفي ��ة التع ّرف على الأهل والقائمني عل ��ى الرعاية الذين قد يكونون م�صابني ب�ضائقة نف�سية-
اجتماعية ،ويحتاجون �إىل الدعم.

 .2عمالة الأطفال ،ووحدة الأ�سرة ،والتعليم:
عندم ��ا يتع ّر�ض الأطفال و�أفراد الأ�سرة الآخرون خلطر �سوء التغذية �أو عندما يعانون هذه امل�شكلة،
عمل م�أجور ،مبا يف ذلك �أنواع العمالة
قد يزيد احتمال قيام الأطفال برتك الأ�سرة� ،إ ّما للو�صول �إىل ٍ
اخلط ��رة ،و�إم ��ا للح�صول على الغذاء (عل ��ى �سبيل املثال ،من خالل الدخ ��ول �إىل الرعاية الإيوائية
يتم توفري الغ ��ذاء) .وبالقدر ذاته ،قد يت�أ ّثر تخالط الأطف ��ال مع الأطفال الآخرين
الداخلي ��ة حيث ّ
أ�سباب ذات �صل ��ة .وث ّمة خطر �آخر يهدّد رعاي ��ة الأطفال ووحدة
لأ ّنه ��م قد يت�س ّرب ��ون من املدر�سة ل ٍ
عمل
الأ�س ��رة ،وه ��و انق�سام الأ�سرة� ،إذ ي�ضط� � ّر القائمون على الرعاية �إىل املغ ��ادرة للح�صول على ٍ
م�أج ��ور .ويف هذا الإطار ،يجب احلر�ص على فهم هذه الديناميكي ��ات و�أمناط اخليارات يف الأ�سر،
و�ضمان عدم ت�س ّبب ّ
�شكل من الأ�شكال يف حتفيز ف�صل الأطفال عن القائمني
التدخالت الغذائية ب� ّأي ٍ
على رعايتهم ،مث ًال عن طريق تقدمي منافع �أف�ضل للأطفال يف الرعاية الإيوائية الداخلية.
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 .3تغذية ّ
الر�ضع:
يج ��ب على الأ ّمه ��ات اللواتي يواجهن �صعوب ��ات يف الر�ضاع ��ة الطبيعية �أن يح�صل ��ن على امل�شورة
والدع ��م مل�ساعدتهنّ على اال�ستمرار يف الر�ضاعة� ،أو مل�ساعدتهنّ على �إنتاج احلليب م ّرة �أخرى �إذا
ك ��ان هذا هو املطلوب .وبالن�سبة ّ
للر�ضع الذين تو ّفيت �أ ّمهاتهم� ،أو الذين يتع ّذر �إيجاد �أ ّمهاتهم� ،أو
الذين ال ميكن لأ ّمهاتهم �إر�ضاعهم ،ينبغي العثور على ن�ساء من املجتمع املح ّلي ير�ضعن �أطفالهنّ ،
ليتول�ي�ن القيام برعاية ه�ؤالء الأطفال .و�إذا كانت معدّالت فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية مرتفعة،
فيج ��ب البحث يف ما �إذا كان العثور على الن�ساء املر�ضعات مالئم ًا ،مع مراعاة الإر�شادات املتع ّلقة
بفريو� ��س نق� ��ص املناعة الب�شري ��ة .كذلك ،ينبغ ��ي النظر يف ممار�س ��ات تغذية ّ
الر�ض ��ع التقليدية
والثقافي ��ة ،ودع ��م وت�شجيع تطوير جمموع ��ات دعم بني الأ ّمه ��ات �أو الإناث القائم ��ات على رعاية
الأطفال ،وذلك لت�شجيع ودعم الر�ضاعة الطبيعية .وميكن �إعطاء حليب الأطفال يف بع�ض احلاالت
لبع� ��ض ّ
الر�ض ��ع املع ّينني .ولكن ،يج ��ب االلتزام بالتوجيه ��ات الت�شغيلية املتع ّلق ��ة با�ستخدام حليب
الأطفال يف حاالت الطوارئ (راجعوا املراجع).
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 .4جمموعات ال ّأمهات:
يتم تطويره ��ا يف الربامج الغذائي ��ة� ،أن ت�شكلّ
ميك ��ن ملجموع ��ات الأ ّمه ��ات (م ��ن �أم �إىل �أم) التي ّ
ح�سا�س ��ة ،مثل العنف القائ ��م على الن ��وع االجتماعي .فعندما
جمموع ��ات دعم ملناق�ش ��ة موا�ضيع ّ
تحَ ُ�ض ��ر امل ��ر�أة �إىل جمموع ٍة يتم ّثل غر�ضه ��ا الرئي�سي يف تربية الأطفال ،ق ��د ال ترتدّد يف التحدّث،
�إذ �أنه ��ا ل ��ن ت�شع ��ر ب�أ ّنها مو�سومة ب�صفة معينة ،كم ��ا �أ ّنها تكون حممية م ��ن الو�صمة .وميكن لهذه
املجموع ��ات من الأ ّمهات و�شبكات دعم الأقران �أن ت�ساعد على ك�سر العزلة االجتماعية التي ميكن
�أن ي�س ّببه ��ا الن ��زوح الق�سري ،وعل ��ى خلق �شبكات متزاي ��دة من الدعم االجتماع ��ي .كذلك ،تقدّم
جمموع ��ات الأ ّمهات حمف�ل ً�ا مثالي ًا للأ ّمهات الكبار يف ال�سنّ لتعليم ال�صغريات .كما �أنها ميكن �أن
ت�ساعد يف كث ٍري من الأحيان على معاجلة امل�سائل والتحدّيات املتع ّلقة بالأ ّمهات اليافعات ،والأطفال
املهم �أي�ض� � ًا ا�ستك�شاف الطرق املالئمة لإ�شراك الآباء
املولودي ��ن ج ّراء العنف اجلن�سي� ،إلخ .ومن ّ
ً
وغريهم من �أفراد الأ�سرة ،مثل اجلدّات ،للم�شاركة يف هذه الأنواع من الن�شاطات ،وذلك نظرا �إىل
دور �أف ��راد الأ�س ��رة ه�ؤالء يف حتديد ما ي�ؤكل يف املنزلَ ،ومن ي� ��أكل �أ ّو ًال و�أكرث من �سواه ،ومدّة فرتة
ر�ضاعة الطفل ،وو�صول �أفراد الأ�سرة �إىل الرعاية الغذائية.
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 .5عالج �سوء التغذية وبرامج الوقاية:
ميك ��ن لن�شاطات حماية الطف ��ل �أن ت�شمل التغذية العالجية وبرامج التغذي ��ة التكميلية لعالج �سوء
التغذي ��ة ال�شديد واملعتدل واحلادّ ،ف�ض ًال عن برامج التغذية ال�شاملة با�ستخدام املك ّمالت الغذائية
املدعمة .وينبغ ��ي �أن تتوافر لدى جميع امل�ستفيدين من
القائم ��ة عل ��ى الدهون �أو الأطعمة املخلوطة ّ
التغذي ��ة العالجي ��ة �أو التكميلية �أو ال�شاملة� ،شروط القبول عل ��ى النحو املبينّ من خالل الإجراءات
الوطنية والدولية يف جمال التغذية .وينبغي بذل جهود حمدّدة �أي�ض ًا ل�ضمان ما يلي:
•�أن ال ت�ؤدي اخلدمات �إىل الو�صم �أو �إىل ت�ص ّورات عن وجود "حماباة".
•�أن ال ت�صبح اخلدمات عامل جذب بعيد ًا عن العادات الغذائية الأُ�سرية �أو املجتمعية.
 .6الفيتامني �أ:
ينبغي جلميع برامج التغذية التكميلية �أو الربامج الغذائية ا�ستخدام الأطعمة الغنية بالفيتامني �أ �أو
املدعم ��ة به ،لتعزيز جه ��از املناعة لدى الأطفال ،واحل ّد من �أخطار احل�صبة والإ�سهال ،واحل ّد من
ّ
وفي ��ات الأطفال بني املجموعات ال�س ّكانية املع ّر�ضة للخط ��ر ،وامل�ساعدة على منع فقدان الب�صر يف
مرحل ��ة الطفولة .وينبغي بذل جهود خا�صة �أي�ض ًا لتعزيز وحت�سني نوعية الطعام املعطى للأطفال،
ال �س ّيم ��ا الذين ترتاوح �أعمارهم بني �س ّت ��ة �أ�شهر و� 24شهر ًا ،عن طريق ت�شجيع ا�ستخدام املنتجات
املدعمة ،وم�ساحيق املغذيات الدقيقة �أو املك ّمالت الغذائية القائمة
املدعمة مثل الأطعمة املخلوطة ّ
ّ
ب�شكل عام.
على الدهون ،وغريها من الوجبات الغذائية الغنية باملغ ّذيات ٍ
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 .7العاملون االجتماعيون:
خمت�صني بحماي ��ة الطفل �أو عاملني اجتماعي�ي�ن يف مواقع التغذية،
�إنّ وج ��ود �أ�شخا� ��ص مرجعيني
ّ
ي�ساعد على تعزيز اعتبارات حماية الطفل .فب�إمكان ه�ؤالء الأ�شخا�ص املرجعيني على �سبيل املثال:
•م�ساعدة الأ�سر يف حال وفاة الطفل.
•تعزيز اجلهود الرامية �إىل الوقاية من انف�صال الأطفال عن �أ�سرهم يف املواقع.
•امل�ساع ��دة عل ��ى حتديد احل ��االت املحتملة م ��ن االنف�ص ��ال� ،أو العن ��ف� ،أو �إ�س ��اءة املعاملة� ،أو
اال�ستغالل� ،أو الإهمال للأطفال.
والتو�سط داخ ��ل الأ�سر ،ومتابع ��ة احلاالت ح�سب
�ا،
�
ي
الق�ضا
�ة
•تق ��دمي م�ساع ��دة مالئمة لإحال �
ّ
االقت�ضاء.
ّ
•تزوي ��د الأ�سر مب�ساعدة عملية للتغلب على احلواج ��ز التي تعيق الو�صول �إىل خدمات التغذية -
عل ��ى �سبيل املثال� ،إذا كان عل ��ى الأ ّم �أخذ طفلها �إىل مركز التغذي ��ة وا�ستالم الرزمة الغذائية
املو ّزعة يف الوقت نف�سه ،فيمكن تقدمي امل�شورة لها ب�ش�أن الإجراءات التي يجب اتّباعها لتمكينها
من القيام بالأم َرين.
•دع ��م العمل عل ��ى زيادة الوعي حول م�سائ ��ل حماية الطفل بني طواقم العم ��ل املعنية بالتغذية،
وكذلك بني القائمني على الرعاية و�أفراد املجتمع املح ّلي الذين يح�ضرون �إىل املواقع.
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المعيار :23
الصحي والنظافة ،وحماية
المياه والصرف
ّ
الطفل
�إنّ العامل�ي�ن يف جمال حماية الطفل يقومون بدور هام يف احلر�ص على �أن ت�ساهم ن�شاطات حماية
ال�صح ��ي والنظافة
الطف ��ل وحتاف ��ظ على املمار�س ��ات الآمنة واملالئم ��ة املتع ّلقة باملي ��اه وال�صرف
ّ
ال�صحي
اخلا�ص ��ة بالأطف ��ال .ويف الوق ��ت نف�سه ،يتعينّ عل ��ى العاملني يف جم ��ال املياه وال�ص ��رف
ّ
والنظافة ،الت�أ ّكد من �أنّ ّ
تدخالتهم تُنفَّذ بطريق ٍة حتمي الأطفال والقائمني على رعايتهم ،وال ت�ضع
الأطفال والن�ساء يف دائرة اخلطر.
المعيار
ال�صحي والنظافة
تنعك�س �ش�ؤون حماية الطفل يف التقييم الأويل لربامج املياه وال�صرف
ّ
وت�صميمها ور�صدها وتقييمها النهائي .وي�ستطيع جميع الفتيات والفتيان الو�صول �إىل
ال�صحي والنظافة ،من �ش�أنها �أن تق ّلل من
خدمات مالئمة يف جمال املياه وال�صرف
ٍ
ّ
خماطر العنف اجل�سدي واجلن�سي.

التدابير األساسية
التدابري الأ�سا�سية للنا�شطني يف جمال حماية الطفل
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•�إتاحة معلومات عن التقييم بخ�صو�ص حماية الطفل لأولئك الذين يعملون على املياه وال�صرف
ال�صح ��ي والنظاف ��ة ،و�ضمان تخ�صي�ص الوق ��ت الالزم ملناق�شة �آثار ه ��ذه املعلومات على املياه
ّ
ال�صحي والنظافة؛
وال�صرف
ّ
•االتّفاق حول امل� ّؤ�شرات املُقرتَحة يف هذا املعيار التي ينبغي �أن ُت�ستخدَ م لتع ّقب التقدّم املحرز؛
ال�صحي والنظافة يف املناق�شات مع القائمني على الرعاية ،و�أع�ضاء
•�إدراج �أ�سئلة حول املياه وال�صرف ّ
املجتمع املح ّلي ،والأطفال ،ودعوة العاملني يف هذا املجال حل�ضور هذه املناق�شات؛ ومناق�شة و�ضع
الأطف ��ال يف خمتلف ترتيبات الرعاية (على �سبيل املث ��ال :الأطفال يف الرعاية الإيوائية الداخلية،
والأطفال الذين يرت�أّ�سون الأ�سر املعي�شية ،والأطفال يف ال�شوارع ،والأطفال ذوو الإعاقة)؛
•االجتماع مع العاملني يف جمال املياه وال�صرف ال�صحي والنظافة ،للتوافق حول املعلومات ذات
الأولوية للأطفال والأ�سر ،ب�ش�أن ّ
التدخالت والأ�سر يف هذا املجال (كاال�ستخدام املالئم ملرافق
ال�صحية بني الأطف ��ال ،ومعاجلة املياه
ال�صح ��ي ،وممار�سات النظاف ��ة ال�شخ�صي ��ة
ال�ص ��رف
ّ
ّ
وتخزينها بطريق ٍة �آمنة)؛
•�إدراج هذه املعلومات �ضمن الر�سائل املن ّفذة من قبل العاملني يف جمال حماية الطفل؛
•احلر�ص على �أن ي�شتمل تدريب العاملني يف جمال حماية الطفل على تعزيز ال�سلوكيات املالئمة
وال�صحية للنظافة ال�شخ�صية (مث ًال :ممار�سات النظافة ال�شخ�صية كغ�سل اليدَ ين بال�صابون،
ّ
ال�صحي،
ومعاجل ��ة املي ��اه وتخزينه ��ا بطريق� � ٍة �آمن ��ة ،واال�ستخ ��دام املالئم ملراف ��ق ال�ص ��رف
ّ
والتخ ّل�ص من الرباز)؛
•ت�شجيع القائمني على الرعاية على التخ ّل�ص من براز الأطفال بطريق ٍة مالئمة؛
يتم فيها
•توفري امل�شورة للعاملني يف جمال املياه وال�صرف ال�صحي والنظافة ،حول املناطق التي ّ
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املوجهة �إىل الطفل� ،أو التي يعي�ش فيها الأطف ��ال� ،أو التي يكون فيها الأطفال
توف�ي�ر اخلدم ��ات ّ
ب�شكل خا�ص؛
م�ست�ضعفني ٍ
•احلر�ص على توفري خدمات املياه وال�صرف ال�صحي والنظافة يف مراكز رعاية الطفل؛
•�إ�شراك ّ
املوظفني يف جمال املياه وال�صرف ال�صحي والنظافة يف التدريب على حماية الطفل؛
•حتدي ��د �أي املنتدي ��ات القائمة (مثل اجتماعات الف ��رق �أو املجموعات العنقودي ��ة) �أكرث فائدة
لإجراء مراجعات منتظمة للمعلومات ب�ش�أن حماية الطفل واملياه وال�صرف ال�صحي والنظافة؛
•جمع �أمثلة عن ق�ص�ص النجاح ،مبا يف ذلك �إفادات من الأطفال ،للربهنة على الآثار الإيجابية
ّ
للتدخالت النوعية يف جمال املياه وال�صرف ال�صحي والنظافة على �سالمة الأطفال ورفاههم؛
•ممار�س ��ة ال�ضغ ��ط للربط بني املياه وال�صرف ال�صحي والنظاف ��ة من جهة ،وحماية الطفل من
جه� � ٍة �أخرى ،يف عمليات التقييم وعمليات تخ�صي�ص املوارد ،مثل حتليل االحتياجات بعد وقوع
الكارثة� ،أو حتليل االحتياجات بعد وقوع النزاع.
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•ت�ضمني �سالمة املجموعة ال�س ّكانية املت�ض ّررة كهدف فرعي يف ك ّل ّ
تدخل متع ّلق باملياه وال�صرف
ال�صحي والنظافة؛
•اال�ستن ��اد �إىل خربة العاملني يف جم ��ال حماية الطفل لدى تقييم االحتياجات وت�صميم املرافق
واخلدمات بخ�صو�ص املياه وال�صرف ال�صحي والنظافة (مث ًال :نقاط توزيع املياه ،واملراحي�ض،
واحل ّمامات ،وما �إىل ذلك) ،واحلر�ص على معاجلة املخاطر التي تتع ّر�ض لها الن�ساء والفتيات؛
•الت�أ ّك ��د م ��ن �أنّ امل�ستفيدين من ّ
التدخ�ل�ات ي�شملون الأطف ��ال املع ّر�ضني ب�ش ��كل خا�ص للخطر
م ��ن العن ��ف واال�ستغالل و�إ�ساءة املعامل ��ة والإهمال .ميكن �أن ي�شمل ذل ��ك الأطفال يف الرعاية
الإيوائي ��ة الداخلي ��ة ،والأطفال الذين فقدوا �شخ�ص ًا واحد ًا �أو �أكرث من القائمني على رعايتهم،
والأطفال القائمني على رعاية غريه ��م ،والأطفال الذين يرت�أّ�سون �أ�سرهم املعي�شية ،والأطفال
يف ال�شوارع ،والأطفال ذوي الإعاقة؛
ّ
•دع ��م الأه ��ل واملجتمعات املح ّلية للت�أكد من �أنّ ا�ستخدام الأطف ��ال حلمل الأوعية من �أجل جمع
مل�سافات غ�ي�ر معقولة �أو يف �أماكن
املي ��اه ال يتداخ ��ل مع التعليم ،وال يجرب الأطف ��ال على امل�شي
ٍ
خطرة ،واحلر�ص على �أن يكون حجم الوعاء مالئم ًا لعمر الطفل وحجمه؛
موجه ��ة �إىل الطفل ،و�إتاحة مراف ��ق املياه وال�صرف
•حتدي ��د الأماكن الت ��ي تُقدَّم فيها خدمات ّ
ّ
جن�س على
ال�صحي والنظافة ال�سليمة واملُ�ضاءة ٍ
ب�شكل ج ّيد ،والتي ميكن قفلها ،واملنف�صلة لكل ٍ
ّ
ً
حدة ،وامل�ص ّممة ح�سب احتياجات الأطفال ،واملالئمة ثقافيا ،واملتاحة للأطفال والبالغني ذوي
ب�شكل م�ستدام؛
الإعاقة ،وذلك ٍ
•احلر� ��ص على التمثيل العادل للن�ساء يف جلان املي ��اه وال�صرف ال�صحي والنظافة وم�ساعدتهنّ
عل ��ى امل�شارك ��ة يف عمليات اتّخاذ الق ��رارات لتوفري مرافق املياه وال�ص ��رف ال�صحي والنظافة
وت�صميمها و�صيانتها؛
•ن�ش ��ر الر�سائل ح ��ول املمار�سات التي ت�ساه ��م يف �إنقاذ الأرواح ،بحيث تك ��ون الر�سائل مالئمة
للأطفال ح�سب الإعاقة والنوع االجتماعي ،وذلك من �أحل م�ساعدتهم على فهم �أهمية النظافة
ح�س ًا
ال�شخ�صي ��ة .تلعب هذه الر�سائ ��ل دور ًا مهم ًا يف الت�أثري على رفاه الأطف ��ال ،لأ ّنها تعطيهم ّ
بال�سيطرة والقدرة على التك ّيف مع ظروف معي�شية جديدة؛
•الت�أ ّك ��د م ��ن �أنّ العاملني يف تعزيز النظافة ال�شخ�صية يعرفون �أي ��ن وكيف يجب �إحالة الأطفال
الناج�ي�ن ،والأطف ��ال املنف�صلني عن ذويه ��م ،والأطف ��ال املع ّر�ضني خلطر العن ��ف واال�ستغالل
و�إ�ساءة املعاملة والإهمال� ،إىل اخلدمات املالئمة؛
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�سلوك �أو
•�ضم ��ان توقيع العاملني يف جمال املياه وال�صرف ال�صحي والنظافة على مدونة قواعد ٍ
�سيا�سات �أخرى ّ
تغطي اعتبارات احلفاظ على الطفل ،وتدريبهم يف هذا ال�ش�أن؛
•دع ��وة العامل�ي�ن يف جم ��ال حماية الطف ��ل �إىل التدريب ��ات �أو اخللوات �أو ور� ��ش العمل ،يف حالة
االعتقاد �أنّ وجهات نظرهم ومعلوماتهم قد ت�ساهم يف تعزيز نتائج هذه الفعاليات.

القياس
ّ
مؤشر النتيجة
1 .1الن�سبة املئوية مل�شاريع املياه وال�صرف ال�صحي والنظافة التي تنعك�س فيها
�سالم ��ة الطفل ورفاهه ،مبا يف ذلك وحدة الأ�سرة ،يف الت�صميم والر�صد
والتقييم.
2 .2الن�سب ��ة املئوية للمواقع امل�شمولة يف امل�س ��ح والتي فيها مرافق حتتوي على
مراحي�ض وح ّمامات يعتربها ال�سكان �آمنة للن�ساء والفتيات.

ّ
مؤشر العمل
3 .3الن�سب ��ة املئوي ��ة للمدار�س ،وامل�ساح ��ات ال�صديقة للأطف ��ال ،واملرافق
ال�صحي ��ة ،التي تتواف ��ر فيها مراف ��ق مالئمة للطفل للمي ��اه وال�صرف
ّ
ال�صحي والنظافة.
4 .4الن�سب ��ة املئوية للمجتمع ��ات املح ّلية امل�شمولة يف امل�س ��ح حيث ي�ستخدم
الأطفال �أوعية كبرية جد ًا بالن�سبة �إىل الأطفال.
5 .5الن�سبة املئوية للإناث �إىل الذكور بني الأ�شخا�ص املم ّثلني يف جلان املياه
وال�صرف ال�صحي والنظافة.
6 .6الن�سب ��ة املئوي ��ة للعاملني على تعزيز النظاف ��ة ال�شخ�صية امل�شمولني يف
امل�س ��ح والذين ي�ستطيع ��ون �إعطاء ا�س � ٍ�م واحد على الأق� � ّل ملكانٍ ميكن
�إحالة الطفل الناجي من العنف �إليه (مبا يف ذلك العنف اجلن�سي).

الغاية
المستهدفة
%100
%100

الغاية
المستهدفة
%90
%10
1:1
%90

مالحظات
( )1يجب حتديد
م�صطلح "�آمن" والتوافق
عليه يف ال�سياق ،وقد
ي�شمل معايري مثل املرافق
اخلا�صة لك ّل جن�س
على حدة ،والأقفال من
اجلهة الداخلية للأبواب،
والأ�ضواء ال�شغّالة (يف
الطرق امل�ؤدّية �إىل املرافق
�أي�ض ًا)� ،إلخ.
( )4يجب حتديد عبارة
"كبرية جد ًا" من قبل
�آليات التن�سيق املعنية
بحماية الطفل واملياه
وال�صرف ال�صحي
والنظافة

المالحظات التوجيهية
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 .1بناء القدرات:
يج ��ب �أن ي�شتمل تدريب العاملني يف جمال حماية الطفل عل ��ى تعزيز ال�سلوكيات املالئمة اخلا�صة
ال�صحية كغ�سل اليدَ ين بال�صابون ،ومعاجلة
ال�صحي والنظافة (مثل املمار�سات
باملياه وال�ص ��رف
ّ
ّ
ّ
ال�صحي ،والتخل�ص من الرباز).
ب�شكل �آمن ،واال�ستخدام املالئم ملرافق ال�صرف
املياه وتخزينها ٍ
ّ
معلومات ح ��ول كيفية الإبالغ عن
ال�صحي
ال�صرف
�ال
�
جم
يف
العاملني
تدريب
ويج ��ب �أن يت�ض ّم ��ن
ٍ
ّ
امل�سائل املتع ّلقة بحماية الطفل ،ومكان هذا الإبالغ ،والأ�شخا�ص الذين ينبغي تبليغهم.
 .2الر�سائل:
ال�صحي للأطفال
�رف
�
ص
وال�
باملياه
�ة
�
ل
ال�ص
ذات
الر�سائل
بني
�ات
�
ي
أولو
ل
ا
حتديد
يف
�ر
يج ��ب النظ �
ّ
والقائمني على رعايتهم ،من �أجل �ضمان فهم الر�سائل الأكرث �أهمي ًة ب�شكل �صحيح ،و�ضمان اجلمع
ال�صح ��ي ،والر�سائ ��ل ذات الأولوية املتع ّلقة
ب�ي�ن الر�سائ ��ل ذات الأولوية املتع ّلقة باملي ��اه وال�صرف
ّ
بحماية الطفل ،عند االقت�ضاء ،من دون الت�أثري على طابعها العملي .ففي حني تر ّكز الر�سائل ذات
الأولوي ��ة املتع ّلقة بحماية الطفل عل ��ى وحدة الأ�سرة وال�سالمة والرفاه ،متيل الر�سائل ذات الأولوية
ال�صحي �إىل الرتكيز على ما يلي:
املتع ّلقة باملياه وال�صرف
ّ
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•الغ�سل الف ّعال لليدَ ين (بال�صابون).
ب�شكل �آمن.
•التخ ّل�ص من الرباز ٍ
ب�شكل �آمن ،وعند
•احل� � ّد من تل ّوث مياه ال�شرب املنزلية (من خالل جمع املياه ونقلها وتخزينها ٍ
االقت�ضاء ،معاجلة املياه املنزلية).
ّ
ّ
•ث ّمة �أنواع �أخرى مه ّمة من الر�سائل ،غري �أنها تُعتبرَ ثانوية  -مثل التخل�ص من النفايات ال�صلبة،
ال�صحي املالئم ،ومكافحة نواقل الأمرا�ض� ،أو الت�أ ّكد من تواجد جميع احليوانات خارج
وال�صرف ّ
ّ
ال�صحي والنظافة
بال�صرف
قة
ل
املتع
الر�سائل
تكون
أن
�
وينبغي
أطفال.
ل
ا
فيها
يتواجد
املناطق التي
ّ
ال�صحية مالئمة للأطفال من حيث ال�سنّ والإعاقة واجلن�س ،و�أن تكون مبتكرة (راجعوا املعيار .)3
ّ
� .3أوعية جمع املياه:
ً
�صحي� � ٌح �أنّ الأطف ��ال غالب� �ا م ��ا يقومون بدور جم ��ع املياه على �أ ّن ��ه دورهم التقليدي ،غ�ي�ر �أ ّنه من
ال�ض ��روري التعاطي بح ��ذر مع هذه امل�س�أل ��ة .فلي�س من امل�ستح�س ��ن ا�ستخدام الأوعي ��ة امل�صنوعة
"خ�صي�ص ًا" للأطفال .كذلك ،ينبغي النظر يف خماوف الأطفال وقدراتهم البدنية ،واعتبارات
ّ
احلماية وال�سالمة ،لدى ت�صميم نقاط جتميع املياه.
 .4الفئات العمرية:
م ��ن الأ�سا�سي توفري مرافق للمياه وال�ص ��رف ال�صحي والنظافة بحيث تكون �آمنة ومالئمة للعمر ،
م ��ن �أجل �ضمان �سالمة الأطفال ورفاههم .فيمك ��ن للأطفال الذين ال ي�شعرون بالأمان �أو بالراحة
عن ��د ا�ستخ ��دام املراحي�ض �أو مرافق الغ�س ��ل� ،أن يلج�ؤوا �إىل ال�سلوكيات اخلط ��رة �أو ال�ضا ّرة ،مثل
ربز� ،أو حماول ��ة التقليل من تن ��اول الطعام
ال�س�ي�ر خ ��ارج املناطق امل�أهول ��ة بال�سكان من �أج ��ل الت ّ
وال�ش ��راب للح� � ّد من احلاج ��ة �إىل الذهاب �إىل املرحا�ض .ل ��ذا ،ينبغي النظ ��ر يف النقاط املحدّدة
التالية اخلا�صة بالفئات العمرية:
• ّ
الر�ض ��ع والأطفال ال�صغ ��ار لغاية � 4سنوات – ه� ��ؤالء الأطفال ال ي�ستخدم ��ون مرافق ال�صرف
ال�صحي مبا�شر ًة ،فينبغي �أن يدرك القائمون على الرعاية ممار�سات الغ�سل ،وكيفية التخ ّل�ص
ّ
الآم ��ن م ��ن براز الر�ض ��ع ،وكيفية ا�ستخ ��دام احلفا�ض ��ات� ،أو النوني ��ات� ،أو الو�سائ ��ل الأخرى
للتخ ّل�ص من الرباز.
ال�صحي لهم من
•الأطف ��ال ال�صغار ب�ي�ن � 10-5سنوات  -ينبغي تكييف مرافق املي ��اه وال�صرف
ّ
حيث احلجم و�سهولة الو�صول والأمن.
•الأطفال الذين تتجاوز �أعمارهم � 11سنة واليافعون – حتتاج الفتيات �إىل مواد مالئمة خا�صة
بالدورة ال�شهرية ،ف�ض ًال عن مرافق الغ�سيل املالئمة.
 .5الفتيات والن�ساء:
يف حال وجود نقطة مركزية لتوزيع املياه ،يجب حتديد جداول التوزيع بعد ا�ست�شارة الفتيات والن�ساء،
والت�أ ّك ��د من �أنّ التواقيت ت�سمح للأطفال والن�ساء بجمع املي ��اه والعودة �إىل ديارهم قبل حلول الظالم.
ويج ��ب توفري مراحي� ��ض ومرافق ا�ستحمام منف�صلة للن�س ��اء والفتيات ،من خ�ل�ال ا�ستخدام ال�صور
التو�ضيحية لتحديدها وف�صلها ،حتتوي على �أقفال داخلية ،بحيث تكون ن�سبتها �ستّة مراحي�ض �أو مرافق
ال�صحي
ا�ستحمام للن�ساء والفتيات مقابل �أربعة للرجال والفتيان .وينبغي �أن تكون مرافق املياه وال�صرف ّ
يف منطق ��ة مرئي ��ة – فمن الأف�ضل �أن تكون قريبة م ��ن الأ�سر التي ت�ستخدمها – وتتوفر فيها الإ�ضاءة
املالئمة .وال ينبغي �أن يزيد ا�ستخدام هذه املرافق من خطر تع ّر�ض امل�ستخدمني لالعتداء �أو التح ّر�ش.
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المعيار :24
المأوى وحماية الطفل

ي�ش� � ّكل امل� ��أوى قطاع ًا مع ّق ��د ًا له العديد من الآثار عل ��ى حماية الطفل .ف�ضع ��ف الأطفال قد يزداد
وحدات �أُ�سرية جديدة� ،أو غري كاملة
يف �أثن ��اء الكوارث وبعدها� ،إذ قد ي�ضطر الأطفال للعي� ��ش مع
ٍ
الع ��دد� ،أو متغ�ّي�ررّ ة� ،أو قد يعي�ش ��ون مبفردهم .كذلك� ،إنّ حج ��م الأ�سرة يف املجموع ��ات ال�س ّكانية
النازح ��ة واملجتمع ��ات امل�ضيفة ميك ��ن �أي�ض ًا �أن يختلف اختالف� � ًا كبري ًا ،ما ي� ��ؤدّي �إىل احلاجة �إىل
اخلا�ص ��ة بالأرا�ضي وامللكية املح ّلية �أمر ًا
املرون ��ة يف توفري امل� ��أوى� .إىل ذلك ،تُعترب معرفة احلقوق
ّ
حموري� � ًا �أي�ض� � ًا التّخاذ ق ��رارات ج ّيدة حول مكان وطريق ��ة توفري امل�أوى ،وقد يك ��ون ذلك مه ّم ًا يف
حماية الأ�سر من املزيد من العنف ،ويقيها من �أن تتعر�ض للإخالء بالق ّوة يف بع�ض احلاالت
المعيار
تنعك�س �ش�ؤون حماية الطفل يف التقييم الأويل لربامج امل�أوى وت�صميمها ور�صدها
وتقييمها النهائي .ويح�صل جميع الفتيان والفتيات والقائمون على رعايتهم على م�أوى
مالئم يل ّبي االحتياجات الأ�سا�سية ،مبا يف ذلك احلماية و�إمكانية و�صول ذوي الإعاقة،
وي�س ّهل احللول البعيدة الأجل.

التدابير األساسية
التدابري الأ�سا�سية للنا�شطني يف جمال حماية الطفل
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•�إتاح ��ة معلومات عن التقيي ��م بخ�صو�ص حماية الطفل لأولئك الذي ��ن يعملون يف جمال امل�أوى،
و�ضمان تخ�صي�ص الوقت الالزم ملناق�شة �آثار هذه املعلومات على امل�أوى؛
•االتّفاق حول امل� ّؤ�شرات املُقرتَحة يف هذا املعيار التي ينبغي �أن ُت�ستخدَ م لتع ّقب التقدّم املحرز؛
•�إدراج �أ�سئل ��ة ح ��ول امل� ��أوى يف املناق�شات م ��ع القائمني عل ��ى الرعاية و�أع�ض ��اء املجتمع املح ّلي
والأطف ��ال ،ودعوة العاملني يف جمال امل� ��أوى حل�ضور هذه املناق�شات؛ ومناق�شة �أو�ضاع الأطفال
يف خمتل ��ف ترتيب ��ات الرعاي ��ة (عل ��ى �سبيل املث ��ال :الأطفال يف الرعاي ��ة الإيوائي ��ة الداخلية،
والأطفال الذين يرت�أّ�سون الأ�سر املعي�شية ،والأطفال يف ال�شوارع ،والأطفال ذوو الإعاقة)؛
•االجتم ��اع مع طواقم عم ��ل الإنعا�ش املبك ��ر لو�ضع نظام �إحال ��ة ،يحتوي على عن�ص � ٍ�ر الر�صد،
للأ�سر املعي�شية امل�ست�ضعفة التي حتتاج �إىل امل�ساعدة؛
•احلر�ص على �إطالع العاملني يف جمال حماية الطفل على مكان العثور على املعلومات للأطفال
والقائمني على رعايتهم ،والإبالغ عن � ّأي �ش�ؤون يف جمال امل�أوى و�أماكن التوطني؛
•تزوي ��د طواقم العمل املعنية بامل�أوى ب�أعداد الأطفال يف املخ ّيمات و�أماكن التوطني ،مبا يف ذلك
�أعداد الأطفال يف �سنّ الدرا�سة ،والأطفال املحتاجني للم�ساحات ال�صديقة لهم ،وما �إىل ذلك؛
•دع ��م ّ
املنظمات الت ��ي تُعنى باملخ ّيمات و�أماك ��ن التوطني يف �إدراج تداب�ي�ر حماية الطفل �ضمن
خدمات امل�أوى والتوطني ،و�إ�شراك جميع الأطفال (راجعوا املعيار )18؛
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•�إدراج ر�سائل مالئمة متع ّلقة بامل�أوى والتوطني يف ن�شاطات حماية الطفل املجتمعية؛
•احلر� ��ص عل ��ى �إطالع العامل�ي�ن يف قطاع امل� ��أوى على �آلي ��ات الإحال ��ة ،و�إمكاني ��ة ا�ستخدامها
للأطف ��ال غري امل�صحوب�ي�ن واملنف�صلني عن ذويهم ،وغريهم من الأطف ��ال الناجني من العنف
و�إ�ساءة املعاملة واال�ستغالل والإهمال؛
•حتدي ��د �أي املنتدي ��ات القائمة (مثل اجتماعات الف ��رق �أو املجموعات العنقودي ��ة) �أكرث فائدة
لإجراء مراجعات منتظمة للمعلومات ب�ش�أن حماية الطفل وامل�أوى؛
•جمع �أمثلة عن ق�ص�ص النجاح ،مبا يف ذلك �إفادات من الأطفال ،للربهنة على الآثار الإيجابية
ّ
للتدخالت النوعية يف جمال امل�أوى على �سالمة الأطفال ورفاههم؛
•ممار�س ��ة ال�ضغط للربط ب�ي�ن امل�أوى وحماية الطف ��ل يف عمليات التقيي ��م وعمليات تخ�صي�ص
املوارد ،مثل حتليل االحتياجات بعد وقوع الكارثة� ،أو حتليل االحتياجات بعد وقوع النزاع.

التدابري الأ�سا�سية للنا�شطني يف جمال امل�أوى و�أماكن التوطني
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•ت�ضمني �سالمة املجموعة ال�س ّكانية املت�ض ّررة كهدف فرعي يف ك ّل ّ
تدخل خا�ص بامل�أوى؛
•جت ّنب االكتظاظ ومراجعة ت�صميم امل�شروع وتطبيقه للت�أ ّكد من �أنّ اال�ستجابات املتع ّلقة بامل�أوى
وت�شجع الأ�سر على البقاء مع ًا؛
تدعم ّ
ّ
•العم ��ل مع �أع�ض ��اء املجتمعات املحلي ��ة املت�ض ّررة من الإن ��اث والذكور لت�صميم امل� ��أوى و�أماكن
التوط�ي�ن بحيث ت�ستجيب للأ�سر من خمتل ��ف الأحجام ،وللإعاقات ،واحتياجات الأ�سر يف هذه
املجتمع ��ات املح ّلي ��ة ،من دون و�ضعهم جميع� � ًا يف املنطقة نف�سها وم ��ن دون تعري�ضهم للو�صمة
(راجعوا املعيار )18؛
ّ
•العم ��ل مع العاملني يف جمال حماية الطف ��ل ل�ضمان تزويد املوظفني العاملني يف م�شاريع امل�أوى
و�أماكن التوطني باملعلومات املالئمة والتدريب على م�سائل حماية الطفل ،مبا يف ذلك الأطفال
غ�ي�ر امل�صحوبني واملنف�صلون ع ��ن ذويهم ،واال�ستغ�ل�ال اجلن�سي ،و�إ�س ��اءة املعاملة اجلن�سية،
وعمالة الأطفال اال�ستغاللية؛
•الت�أ ّكد من �أنّ يكون امل�أوى االنتقايل �آمنا؛ً
•العم ��ل مع طواق ��م حماية الطفل لتحديد امل�ساحات اجلماعية املالئم ��ة للأطفال ،ومن �ضمنها
املخ�ص�ص ��ة للتعليم ،وامل�ساح ��ات ال�صديقة للأطف ��ال� ،إلخ ،وت�أمني م�ساح ��ات لن�شاطات
تل ��ك ّ
الأطفال ،والتعليم غري النظامي ،واالحتفاالت الثقافية؛
�سلوك �أو �سيا�س ��ات �أخرى ّ
تغطي
•�ضم ��ان توقي ��ع العاملني يف جمال املـ� ��أوى على مدونة قواع ��د ٍ
اعتبارات احلفاظ على الطفل؛
•دع ��وة العامل�ي�ن يف جم ��ال حماية الطف ��ل �إىل التدريب ��ات �أو اخللوات �أو ور� ��ش العمل ،يف حالة
االعتقاد �أنّ وجهات نظرهم ومعلوماتهم قد ت�ساهم يف تعزيز نتائج هذه الفعاليات.
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القياس
ّ
مؤشر النتيجة
1 .1الن�سب ��ة املئوية مل�شاريع امل�أوى التي تنعك�س فيها �سالمة الطفل ورفاهه،
مبا يف ذلك وحدة الأ�سرة ،يف الت�صميم والر�صد والتقييم.
2 .2الن�سب ��ة املئوية من امل�ستفيدين م ��ن برنامج امل�أوى امل�شمولني يف امل�سح،
والذي ��ن يعت�ب�رون �أنّ جمي ��ع جوانب الربنام ��ج (التوقي ��ت ،واملنهجية،
والنتائج امللمو�سة) ت�ساهم يف �سالمة الأطفال ورفاههم.

ّ
مؤشر العمل

الغاية
المستهدفة

مالحظات

%100
%90

الغاية
المستهدفة

3 .3الن�سب ��ة املئوي ��ة للعاملني يف جم ��ال حماية الطفل امل�شمول�ي�ن يف امل�سح
والذي ��ن ي�ستطيعون توفري معلومات حول مكان قيام الأطفال والقائمني
على رعايتهم بالإبالغ عن �ش�ؤونهم املتع ّلقة بامل�أوى والتوطن.

%100

4 .4الن�سب ��ة املئوي ��ة للعاملني يف قطاع امل� ��أوى امل�شمول�ي�ن يف امل�سح والذين
لديه ��م معارف مكت�سبة حول �آليات الإحال ��ة للأطفال غري امل�صحوبني
واملنف�صل�ي�ن ع ��ن ذويهم ،ف�ض ًال عن الناجني م ��ن العنف (مبا يف ذلك
العنف اجلن�سي).
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5 .5الن�سب ��ة املئوية للم� ��آوي املبنية املتواجدة عل ��ى م�سافة ميكن قطعها من
املخ�ص�ص ��ة لن�شاط ��ات الأطفال (مث�ل ً�ا :املدار�س،
�إح ��دى امل�ساح ��ات ّ
وامل�ساحات ال�صديقة للأطفال� ،إلخ).
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يتم حتديد
( )5يجب �أن ّ
"امل�سافة التي ميكن
قطعها" يف البلد.

المالحظات التوجيهية
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 .1عمليات التقييم:
ت�ضم القائمني
أن
�
يجب
كما
والفتيان،
والفتيات
والرجال،
الن�ساء
التقييم
عمليات
ينبغ ��ي �أن ت�شمل
ّ
يخت�ص
عل ��ى رعاي ��ة الأطفال املع ّر�ضني للخطر ،م ��ن �أجل حتديد ال�ش�ؤون املتع ّلق ��ة باحلماية يف ما
ّ
وب�شكل منف�صل عن الرجال والفتيان ،ال �س ّيما
بامل�أوى .وينبغي ا�ست�شارة الن�ساء والفتيات ك�أولوية،
ٍ
يف ما يتع ّلق ب�أوقات و�أماكن توزيع املواد املتعلقة بامل�أوى ،وبت�صميم املوقع .فمن �ش�أن هذا �أن ي�ساعد
عل ��ى �ضم ��ان وجود تكاف�ؤ يف فر�ص احل�صول على املعونة ،وعلى التقليل من خطر العنف .ويجب �أن
ت�شم ��ل فرق الر�ص ��د واملرتجمني الفوريني ،قدر الإمك ��ان ،عنا�صر ن�سائي ��ة و�أ�شخا�ص ًا ذوي �إعاقة.
املهم وجود م�أوى ي�سهل على الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الو�صول �إليه .قد توجد �إعاقة لدى بع�ض
ومن ّ
الأطف ��ال قب ��ل حالة الطوارئ �أو ب�سببها ،ل ��ذا ينبغي �أن يكونوا قادرين عل ��ى التح ّرك بح ّرية داخل
وخ ��ارج م�أواهم ،حلماي ��ة �أنف�سهم من مزيدٍ من ال�ضرر .وينبغي �أن يك ��ون من ال�سهل الو�صول �إىل
ال�صحي .ومن املهم جد ًا بالن�سبة ّ
ملخططي املوقع �أن يكونوا على علم
املراحي� ��ض ومرافق ال�صرف
ّ
بعدد الأطف ��ال واملتط ّلبات الأخرى الالزمة لتحديد عدد املدار� ��س ،والأماكن ال�صديقة للأطفال،
وم ��ا �إىل ذل ��ك .ويجب �أي�ض� � ًا �أن يكون ّ
خمططو املوق ��ع على علم بالأطفال الذي ��ن ّمت حتديدهم يف
�أثن ��اء الت�سجيل والذين قد يكون ��ون ذوي احتياجات خا�صة من حيث �إمكاني ��ة الو�صول �إىل امل�أوى،
وامل�ساعدة يف البناء ،الخ.
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 .2الربجمة:
ينبغ ��ي العمل مع اخت�صا�صيي امل�أوى ل�ضمان تلبية االحتياجات اخلا�صة بامل�أوى على املدى القريب
والبعي ��د للفئ ��ات الأكرث �ضعف ًا .ميكن �أن ي�شمل ذلك تعبئة املجتم ��ع املح ّلي الأو�سع ،لتزويد الن�ساء،
والأ�س ��ر التي يرت�أّ�سه ��ا �أطفال ،والكبار يف ال�س ��نّ  ،وذوي االحتياجات اخلا�ص ��ة بامل�ساعدة يف بناء
وح ��دات الإي ��واء اخلا�صة بهم .وينط ��وي ذلك �أي�ض ًا عل ��ى ت�صميم برامج م� ��أوى لتلبية احتياجات
جمموع ��ات مع ّينة (مث ًال :م ��ن خالل املرونة يف ع ��دد الأ�شخا�ص املطلوب للح�ص ��ول على خيمة)،
كم ��ا ينبغي الت�أ ّك ��د من وجود حلول طويل ��ة الأجل جلميع الأ�س ��ر .ويف حال وجود تع� �دّد الزوجات،
يتم ت�سجيل الن�ساء البالغات يف ك ّل �أ�س ��رة (با�ستثناء الأ�سر التي يرت�أّ�سها
م ��ن امله � ّ�م الت�أ ّكد من �أن ّ
يتم ا�ستبع ��اد الزوجة الثانية
ذك ��ر ع ��ازب) ،والأ�شخا�ص الذين ينبغي �أن يتل ّق ��وا امل�ساعدة ،لكي ال ّ
و�أطفالها .وينبغي توفري ما يكفي من الفر�ش والأغطية ،لل�سماح بف�صل الفتيات والفتيان يف النوم.
�إىل ذلك ،من الواجب ّ
اتخاذ خطوات ملنع انف�صال الأطفال والأ�سر من خالل توفري امل�أوى املالئم،
و�ضمان احرتام خ�صو�صية وكرامة الن�ساء والأطفال ،لأغرا�ض الطهي واال�ستحمام مث ًال .و�أخري ًا،
ال�صحي
ينبغي الت�أ ّكد من �أنّ �أماكن التوطني �آمنة من خالل توفري مواقع ومرافق للمياه وال�صرف
ّ
جيدة الإنارة.
يتم الت�أ ّك ��د من �أنّ ا�سرتاتيجيات حتديد موقع امل� ��أوى ال تزيد من املخاطر التي
وم ��ن الأ�سا�سي �أن ّ
يتع ّر� ��ض لها الأطفال ،مبا يف ذلك احلر�ص عل ��ى ت�أمني طرق �آمنة للأطفال للو�صول �إىل املدار�س،
و�أماكن مالئمة �صديقة للأطفال ،وعدم وجود حفر يف الأر�ض ،وعدم وجود جتمعات مياه مفتوحة،
وما �إىل ذلك.
 .3تعدّد االخت�صا�صات:
�روع م�ستق� � ّل :بل يج ��ب تن�سيق اخلط ��ط والتداب�ي�ر مع خمتلف
ال ميك ��ن التخطي ��ط للم� ��أوى كم�ش � ٍ
القطاعات ،مبا يف ذلك قطاع حماية الطفل.
 .4بناء القدرات:
َ
ب�شكل عام ،ال ي�شمل التدريب املهني الر�سمي الخت�صا�صيي امل�أوى م�س�ألة حماية الطفل .لذلك ،من
ٍ
ّ
املهم �أن تعمل منظمات حماية الطفل مع اخت�صا�صيي امل�أوى لإيجاد �سبل ف ّعالة للت�أكد من ت�ضمني
ّ
حماية الطفل يف � ّأي عمل يتّ�صل بتوفري امل�أوى.
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المعيار :25
إدارة المخ ّيمات وحماية الطفل

تتم ّث ��ل الغاية الرئي�سي ��ة من �إدارة املخ ّيمات يف �إن�شاء امل�ساحة املطلوب ��ة لتوفري احلماية وامل�ساعدة
ب�صور ٍة ف ّعالة .وهذا ي�ؤ ّثر على حماية الطفل بطرقٍ متعدّدة – من خالل طريقة التخطيط للمخ ّيم
ميداني� � ًا مث�ل ً�ا� ،أو طريقة توزيع الدع ��م� ،أو طريقة اتّخاذ القرارات الت ��ي ت�ؤ ّثر على حياة الأطفال.
فم ��ن م�س�ؤولي ��ة فريق �إدارة املخ ّي ��م �أن يحر�ص على ع ��دم تع ّر�ض الأطفال للتهدي ��دات يف املخ ّيم،
وعل ��ى تقييم احتياجات الأطفال املحدّدين املع ّر�ضني للخطر ،وعلى اتّخاذ التدابري التي من �ش�أنها
تكيي ��ف �أو توجيه امل�ساعدة لهم .نتيجة لذل ��ك ،يتعينّ على طواقم عمل �إدارة املخ ّيمات التي تتح ّمل
ؤوليات �إزاء الأطفال �أن متتلك املهارات وااللتزامات املرتبطة بحماية الأطفال.
م�س� ٍ
المعيار
تنعك�س �ش�ؤون حماية الطفل يف التقييم الأويل لربامج �إدارة املخ ّيمات وت�صميمها
ويتم �صون �سالمة ورفاه الفتيات والفتيان الذين يعي�شون يف
ور�صدها ،وتقييمها النهائيّ .
املخ ّيمات من خمتلف الأعمار ،وذلك من خالل �أطر �إدارة املخ ّيمات.

التدابير األساسية
التدابري الأ�سا�سية للنا�شطني يف جمال حماية الطفل
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•�إتاحة معلومات عن التقييم بخ�صو�ص حماية الطفل لأولئك الذين يعملون على �إدارة املخ ّيمات،
و�ضمان تخ�صي�ص الوقت الالزم ملناق�شة �آثار هذه املعلومات على �إدارة املخ ّيمات؛
•االتّفاق حول امل� ّؤ�شرات املُقرتَحة يف هذا املعيار التي ينبغي �أن ُت�ستخدَ م لتع ّقب التقدّم املحرز؛
•�إدراج �أ�سئل ��ة ح ��ول �إدارة املخ ّيمات يف املناق�ش ��ات مع القائمني على الرعاي ��ة و�أع�ضاء املجتمع
املح ّلي والأطفال ،ودع ��وة العاملني يف جمال �إدارة املخ ّيمات حل�ضور هذه املناق�شات؛ ومناق�شة
و�ض ��ع الأطفال يف خمتلف ترتيب ��ات الرعاية (على �سبيل املثال :الأطف ��ال يف الرعاية الإيوائية
الداخلي ��ة ،والأطف ��ال الذين يرت�أّ�س ��ون الأ�سر املعي�شي ��ة ،والأطفال يف ال�ش ��وارع ،والأطفال ذوو
الإعاقة)؛
املخ�ص�ص ��ة للأطفال املنف�صل�ي�ن عن ذويهم،
•الت�أ ّك ��د من �أم ��ان امل�ساكن وامل�ساح ��ات الأخرى ّ
والأ�سر التي يرت�أّ�سها طفل ،والأطفال (الآخرين) املع ّر�ضني للخطر ،والقائمني على رعايتهم؛
خمت�ص بالأطفال �ضمن هيكلية �إدارة املخ ّيم؛
•احلر�ص على وجود �شخ�ص مرجعي
ّ
•الت�أ ّك ��د م ��ن �أنّ النا�شطني يف جم ��ال حماية الطفل على ال�صعيد املجتمع ��ي وعلى �صعيد الدولة
يعرفون عن �أطر �إدارة املخ ّيمات وعلى �صلة بها؛
•�إ�شراك ّ
موظفي �إدارة املخ ّيمات يف التدريب على حماية الطفل؛
•تعزيز �إ�شراك الفتيات والفتيان يف عمليات اتّخاذ القرارات �ضمن املخ ّيم؛

•تعزيز �إ�شراك الأطفال ذوي الإعاقة والقائمني على رعايتهم �ضمن املخ ّيم؛
•العم ��ل م ��ع اجلهات املعني ��ة بالت�سجي ��ل والإدارة يف املخ ّيم ��ات للت�أ ّكد من تواف ��ر مل ّفات خا�صة
بالأطف ��ال ،وم ��ن القيام بتحديد الأطف ��ال املع ّر�ضني للخطر ومتابعته ��م وتن�سيق تقدمي الدعم
لهم؛
•دعم �إدارة املخ ّيمات يف املنا�صرة من �أجل التوزيع العادل للخدمات واملوارد على الأطفال؛
•و�ضع �آليات �إحالة �آمنة وف ّعالة ل�ضمان اال�ستجابات املالئمة جلميع الأطفال الناجني من العنف
واال�ستغالل و�إ�ساءة املعاملة والإهمال؛
•دع ��م �إدارة املخ ّيم ��ات يف اعتم ��اد طرق ملعاجل ��ة ال�شك ��اوى ،ال �س ّيما تلك املتع ّلق ��ة باال�ستغالل
واالعتداءات اجلن�سية؛
ّ
•الت�أ ّكد من وجود ن�شاطات لزيادة الوعي يف �أو�ساط �إدارة املخ ّيمات واملجتمع املحلي والأهل حول
م�سائل حماية الطفل؛
•حتدي ��د �أي املنتدي ��ات القائمة (مثل اجتماعات الف ��رق �أو املجموعات العنقودي ��ة) �أكرث فائدة
لإجراء مراجعات منتظمة للمعلومات ب�ش�أن حماية الطفل و�إدارة املخ ّيمات؛
•جمع �أمثلة عن ق�ص�ص النجاح ،مبا يف ذلك �إفادات من الأطفال ،للربهنة على الآثار الإيجابية
ّ
للتدخالت النوعية لإدارة املخ ّيمات على �سالمة الأطفال ورفاههم؛
•ممار�س ��ة ال�ضغ ��ط للربط ب�ي�ن �إدارة املخ ّيم ��ات وحماية الطف ��ل يف عمليات التقيي ��م وعمليات
تخ�صي� ��ص املوارد ،مثل حتليل االحتياجات بعد وقوع الكارث ��ة� ،أو حتليل االحتياجات بعد وقوع
النزاع.

التدابري الأ�سا�سية للنا�شطني يف جمال �إدارة املخ ّيمات
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•ت�ضمني �سالمة املجموعة ال�س ّكانية املت�ض ّررة كهدف فرعي يف ك ّل ّ
تدخل متع ّلق ب�إدارة املخ ّيمات؛
•احلر� ��ص عل ��ى وجود ت ��وازن بني الذك ��ور والإن ��اث ،وبني املجموع ��ات االجتماعي ��ة املختلفة يف
هيكلي ��ات و�آلي ��ات �إدارة املخ ّيم ��ات (مث ًال ،الأ�شخا� ��ص الذين ي�ستطيعون متثي ��ل الأطفال ذوي
الإعاقات �أو الأق ّليات العرقية) ،من �أجل �ضمان الإ�صغاء �إىل �أ�صوات ه�ؤالء الأطفال والأهايل؛
خمت�ص بالأطفال �ضمن هيكلية �إدارة املخ ّيم؛
•تعيني �شخ�ص مرجعي
ّ
•�إدراج وجهات نظر الأطفال �ضمن القرارات املتّخذة؛
•�إ�شراك �آليات حماية الطفل املجتمعية واجلهات احلكومية العاملة يف جمال حماية الطفل على
�صعيد املخ ّيم �أو املنطقة العامة ،وحتديد الأدوار وامل�س�ؤوليات يف �آليات الإحالة؛
•ت�أ�سي� ��س �أو دع ��م �سبل الر�صد الآمن حلماي ��ة الطفل يف املخ ّيمات ،وجتني ��د العاملني يف جمال
حماية الطفل للم�ساعدة على �إن�شاء �آليات الإحالة املطلوبة للأطفال والأ�سر التي يتم حتديدها؛
•ا�ستخدام متارين ت�سجيل ال�س ّكان� ،إىل جانب الطلب من الأهل واملجتمع املح ّلي �أن يعطوا �صورة
عامة عن الأطفال يف املخ ّيم ،ويحددوا الأطفال الذين لديهم مواطن �ضعف خا�صة؛
•�إقامة حمالت لتوفري اخلدمات للأطفال �ضمن املخ ّيم؛
•تن�سي ��ق التخطيط للموقع ،وتوزيع امل�ساعدات ،والن�شاطات الأخرى يف املخ ّيم ،للت�أ ّكد من وجود
م�ساحات حامية للأطفال؛
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•�ضم ��ان توقي ��ع العاملني يف جمال �إدارة املخ ّي ��م ،وغريهم من العامل�ي�ن يف املخ ّيم ،على مدونة
�سلوك �أو �سيا�سات �أخرى ّ
تغطي اعتبارات احلفاظ على الطفل ،وتدريبهم يف هذا ال�ش�أن؛
قواعد ٍ
•دع ��وة العامل�ي�ن يف جم ��ال حماية الطف ��ل �إىل التدريب ��ات �أو اخللوات �أو ور� ��ش العمل ،يف حالة
االعتقاد �أنّ وجهات نظرهم ومعلوماتهم قد ت�ساهم يف تعزيز نتائج هذه الفعاليات.

القياس
ّ
مؤشر النتيجة

الغاية
المستهدفة

1 .1الن�سب ��ة املئوية للمخ ّيمات التي تنعك�س فيها �سالمة الطفل ورفاهه ،مبا
يف ذلك وحدة الأ�سرة ،يف الت�صميم والر�صد والتقييم.

%100

2 .2الن�سبة املئوية للفتيات والفتيان ،والقائمني على رعايتهم ،امل�شمولني يف
امل�سح والذين يعتربون �أنّ املخ ّيم �آمن.

%90

ّ
مؤشر العمل

مالحظات

الغاية
المستهدفة

ُ�شرك الفتيان والفتيات
3 .3الن�سبة املئوية لهيكلي ��ات �إدارة املخ ّيمات التي ت ِ
يف عملية اتّخاذ قراراتها.

%80

4 .4الن�سب ��ة املئوية لهيكلي ��ات �إدارة املخ ّيم ��ات التي تُ�ش � ِ�رك الأطفال ذوي
الإعاقة والقائمني على رعايتهم يف عملية اتّخاذ قراراتها.

%60

5 .5الن�سبة املئوية ملدراء املخ ّيمات وطواقم حماية الطفل الذين ي�ستطيعون
تف�س�ي�ر �أدواره ��م وم�س�ؤولياتهم بو�ض ��وح من حي ��ث اال�ستجابة مل�سائل
حماية الطفل.

%80

6 .6الن�سب ��ة املئوية لنقاط الو�صول �إىل اخلدم ��ات الأ�سا�سية (مثل م�صادر
املي ��اه ،ونق ��اط التوزي ��ع ،واملراك ��ز ال�صحي ��ة ،واملراك ��ز املجتمعي ��ة،
واملراحي� ��ض) التي تلب ��ي املعايري املتفق عليها حتى تعت�ب�ر �آمنة ويعترب
الو�ص ��ول �إليه ��ا �آمن ًا بالن�سب ��ة للفتيات والفتيان (مب ��ا يف ذلك يف الليل
عند اللزوم).

%100

المالحظات التوجيهية
 .1التقييم:
قبل ت�شجيع �إدارة املخ ّيم على امل�شاركة يف حماية الطفل ،ال ب ّد من �إجراء حتليل لفهم الروابط بني
هيكليات �إدارة املخ ّيم والأطراف ال�سيا�سية �أو الع�سكرية ،واملخاطر التي مت ّثلها.
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 .2الأ�شخا�ص املرجعيون:
ين�سقوا مع
ميك ��ن للأ�شخا� ��ص املرجعيني
ّ
املخت�ص�ي�ن بالطفل �ضمن هيكلي ��ات �إدارة املخ ّيم ��ات �أن ّ
ه ��ذه الهيكليات لتحديد املخاطر داخل املخ ّيم واال�ستجابة له ��ا ،ومتثيل ق�ضايا الأطفال و�أفكارهم
واهتماماته ��م يف عملية اتّخاذ الق ��رار ،و�إقامة حمالت للخدمات التي تر ّكز على الأطفال ،و�ضمان
التخطي ��ط للموقع بطريق ٍة �آمنة و�سهلة و�صديقة للأطف ��ال ،و�إحالة ال�ش�ؤون املتع ّلقة بحماية الطفل
النا�شئة يف املخ ّيم.

 .3العمل املجتمعي:
ّ
م ��ن �ش�أن �آليات حماية الطفل املجتمعية �أن ت�شكل �أدا ًة ف ّعالة لرفع م�ستوى الوعي ،وتنفيذ ن�شاطات
حماي ��ة الطفل .كما �أنها تفيد يف حتديد الأطف ��ال املع ّر�ضني للخطر يف املخ ّيم و�إحالتهم ور�صدهم
(راجع ��وا املعي ��ار � .)16إن فهم الآليات والهيكلي ��ات التي كانت قائمة قبل حال ��ة الطوارئ حلماية
الأطف ��ال �أم ��ر مفيد جد ًا لتح�سني اال�ستجاب ��ة ل�ش�ؤون حماية الطفل .فحالة الط ��وارئ تقدّم فر�ص ًة
لتقوية الهيكليات الإيجابية القائمة من قبل.
 .4امل�ساواة يف الو�صول:
وال�صحة واخلدم ��ات النف�سية-االجتماعية
جلمي ��ع الأطفال احلقّ يف الو�ص ��ول �إىل مرافق التعليم
ّ
والن�شاط ��ات الرتفيهية والدينية املالئم ��ة الحتياجاتهم .وينبغي التحقق م ��ن �أنّ الفتيات والفتيان
فر�ص مت�ساوية يف خدمات املخ ّيم ��ات ،وذلك من خالل تنفيذ املراقبة وامل�شاهدات
يح�صل ��ون على ٍ
املنتظم ��ة ،وبا�ستخدام املعلومات امل�ص ّنفة بح�سب اجلن� ��س والعمر من خمتلف اخلدمات ومقدمي
امل�ساع ��دة .وينبغي توف�ي�ر املعلومات حول �إدارة املخ ّيم والأمن على ق ��دم امل�ساواة للن�ساء والفتيات
والفتيان والرجال.
 .5تخطيط املوقع:
يج ��ب التفكري منذ مراحل التخطيط الأوىل ،يف موقع وحج ��م وعدد امل�ساحات ال�صديقة للأطفال
املنا�سب ��ة للتع ّلم واللع ��ب .فتخ�صي�ص الأماكن للم�ساحات ال�صديق ��ة للأطفال واملدار�س واملالعب
وغريها يف ّ
خطة املوقع الأ�سا�سية ،من �ش�أنه �أن ي�ساعد على جت ّنب و�ضع املناطق اخلا�صة بالأطفال
عل ��ى ح ��دود املخ ّيم �أو عل ��ى م�سافة طويلة من من ��ازل الأطف ��ال� ،أو ا�ستبعادها متام� � ًا لعدم وجود
الأماك ��ن املتاحة� .إذ ًا ،يجب احلر�ص على وجود ّ
تف�صل ،على
خطة حمدّدة لرعاية الأطفال والأ�سر ّ
�سبي ��ل املثال ،م� �دّة بقاء الأطفال يف املخ ّي ��م ،وفر�ص ك�سب العي�ش املتاحة ،و�أي ��ة عملية انتقال �إىل
موحد للم�سافة بني اخليام وامل�ساكن.
م�أوى دائم .هذا ويجب ا�ستخدام مقيا�س ّ
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 .6ال�سالمة:
ينبغي لإدارة املخ ّيم ر�صد املخاوف الأمنية ،مثل العنف القائم على النوع االجتماعي ،واالختطاف،
املتفجرة ،وحوادث الألغ ��ام الأر�ضية .وميكن
واالعت ��داءات ،وعمال ��ة الأطفال ،وخم ّلفات احل ��رب ّ
تطوي ��ر نبذة عن االحتياجات املختلفة وخماطر احلماية املحدّدة الت ��ي تواجهها الفتيات والن�ساء،
يتم �إدراج ذلك يف الرتتيب ��ات الأمنية .على �سبيل املثال ،قد ي�شمل
والفتي ��ان والرجال ،و�ضمان �أن ّ
ذلك توفري �إنارة مالئمة يف املناطق التي يكرث ا�ستخدامها من قبل الن�ساء والفتيات ،و�سري دوريات
يف الطرق امل�ستخدمة جلمع احلطب ،ور�صد الطرق امل�ؤدّية �إىل املدر�سة ،وو�ضع عالمات يف املناطق
املتفجرة.
التي تتواجد فيها خم ّلفات احلرب ّ
� .7آليات ال�شكاوى:
يج ��ب �إع ��داد طرق �س ّرية لتل ّق ��ي ال�شكاوى والتحقي ��ق يف االدّعاءات حول اال�ستغ�ل�ال واالعتداءات
اجلن�سي ��ة الت ��ي تتعر�ض له ��ا الن�ساء والفتي ��ات ،والفتيان والرج ��ال ،لدى احل�صول عل ��ى ال�سلع �أو
اخلدمات يف املخ ّيم.
206
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المعيار :26
التوزيع وحماية الطفل

ي�ش ّكل توزيع امل�ساعدات الفورية واملنقذة للحياة �أحد �أكرث التدابري �إحلاح ًا يف اال�ستجابة للطوارئ،
ب�شكل بالغ على حت�س�ي�ن �سالمة الأطفال ورفاههم .ع�ل�او ًة على ذلك ،ت�ؤ ّثر
�إذ م ��ن �ش�أن ��ه �أن ي�ؤ ّثر ٍ
طريق ��ة توزيع الأطعمة ومواد الإغاث ��ة الأخرى على التهديدات التي يتع ّر� ��ض لها الن�ساء والأطفال
�إىل ح ��دٍّ كب�ي�ر .فينبغي �أن يكون التوزيعّ ،
بغ�ض النظر عن نوعه� ،آني ًا وكام ًال ،كما �أ ّنه من الأ�سا�سي
ب�شكل ج ّيد وتنفيذه وفق �أف�ضل املعايري املهنية.
التخطيط له ٍ
المعيار
يح�صل الأطفال على امل�ساعدة الإن�سانية من خالل �أنظمة التوزيع ذات الكفاءة،
ّ
واملخططة تخطيط ًا ج ّيد ًا ،والتي ت�صون الفتيات والفتيان من العنف واال�ستغالل و�إ�ساءة
املعاملة والإهمال.

التدابير األساسية
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•�إتاح ��ة معلوم ��ات عن التقيي ��م بخ�صو�ص حماي ��ة الطفل لأولئ ��ك الذين يعملون عل ��ى التوزيع،
و�ضمان تخ�صي�ص الوقت الالزم ملناق�شة �آثار هذه املعلومات على التوزيع؛
•االتّفاق حول امل� ّؤ�شرات املُقرتَحة يف هذا املعيار التي ينبغي �أن ُت�ستخدَ م لتع ّقب التقدّم املحرز؛
•�إدراج �أ�سئل ��ة ح ��ول التوزي ��ع يف املناق�شات مع القائمني عل ��ى الرعاية و�أع�ض ��اء املجتمع املح ّلي
والأطفال ،ودعوة العاملني يف جمال التوزيع حل�ضور هذه املناق�شات؛ ومناق�شة و�ضع الأطفال يف
خمتل ��ف ترتيبات الرعاية (على �سبيل املثال :الأطفال يف الرعاية الإيوائية الداخلية ،والأطفال
الذين يرت�أّ�سون الأ�سر املعي�شية ،والأطفال يف ال�شوارع ،والأطفال ذوو الإعاقة)؛
•دع ��م فرق التوزي ��ع ومدّها باملعلوم ��ات املطلوب ��ة لإ�صدار البطاق ��ات التمويني ��ة للأطفال غري
امل�صحوب�ي�ن واملنف�صل�ي�ن عن ذويه ��م ،والأ�سر املعي�شي ��ة التي يكون �أكرب ف ��رد فيها طف ًال ،لكي
يح�صل ��وا عل ��ى توزيع املواد الغذائية وغري الغذائية وفق ال�ض ��رورة ،بطريق ٍة ال تزيد من حدوث
االنف�صاالت .و�إذا لزم الأمر ،يجب مرافقة الأطفال �إىل نقاط التوزيع و�أثناءه ؛
•�إتاح ��ة املعلومات حول عملي ��ات التوزيع للأطفال والأ�شخا� ��ص ذوي الإعاقة ،عن طريق و�سائل
متعدّدة ،كالراديو ،واملطبوعات� ،إلخ؛
ال�صحية املالئمة ثقافي ًا للن�ساء والفتيات عل ��ى فرق التوزيع� ،إىل جانب
•اق�ت�راح مواد النظاف ��ة
ّ
ً
امل ��واد املحدّدة اخلا�ص ��ة بالأطفال – مثال :املالب� ��س والأحذية مبقا�سات الأطف ��ال ،وما يكفي
م ��ن الأ�س ّرة والأغطي ��ة لل�سماح للف�صل بني الفتيات والفتيان يف الن ��وم ،و�شبكات البعو�ض التي
ميك ��ن �أي�ض� � ًا ا�ستخدامها ك�ستائر عند ال�ض ��رورة (تبع ًا لل�سياق الثقايف ،ق ��د ي�شمل ذلك �أي�ض ًا
احلفا�ضات والألعاب)؛
ب�شكل ال يع ّر� ��ض الأطفال للخطر –
•العم ��ل مع فرق وهيئ ��ات التوزيع ل�ضمان ت�صمي ��م التوزيع ٍ
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مث�ل ً�ا :الت�أ ّكد من �أنّ موقع التوزيع �آمن ونظيف ،ومن �أنّ التوزيع نف�سه �آمن ّ
ب�شكل ج ّيد،
ومنظم ٍ
وم ��ن �أنّ املظ�ل�ات واملياه متوافرة .كذلك ،يج ��ب الت�أكد من �أنّ فريق التوزي ��ع يعرف ج ّيد ًا من
فرد واحدٍ من �أهلهم
ال�شخ� ��ص الذي �سوف ت�ستلم املواد (بالن�سبة للأطفال الذين يعي�شون مع ٍ
على الأق ّل ،من امل�ستح�سن �أن تقوم الأم بذلك يف العادة)؛
•التع ��اون مع فرق التوزيع لدعم الأطف ��ال امل�ستبعدين (مث ًال :الأطف ��ال يف ال�شوارع� ،أو الأطفال
اجلرح ��ى� ،أو الأطفال ذوو الإعاق ��ات� ،أو الأ�سر املعي�شية التي يرت�أّ�سه ��ا طفل) يف الو�صول �إىل
نقاط التوزيع؛
ب�شكل م�ش�ت�رك بت�صميم �آلية �سهل ��ة و�س ّرية للإبالغ عن االنتهاك ��ات و�إ�ساءات املعاملة
•القي ��ام ٍ
املحيطة بعمليات التوزيع ،والت�أ ّكد من �أنّ امل�ستفيدين يدركون ح ّقهم يف احل�صول على امل�ساعدة
الإن�سانية جمان ًا؛
•العم ��ل مع ف ��رق التوزيع ل�ضمان �إطالع موظف ��ي الت�سجيل على م�سائل حماي ��ة الطفل ،ومعايري
ال�ضعف املعتمدة ،وكيفية التعامل مع �أ ّية حاالت م�ست�ضعفة قد تواجههم؛
•احلر� ��ص على �أن تكون ف ��رق التوزيع كدربة عل ��ى ال�سيطرة على احل�ش ��ود ،وكيفية التفاعل مع
الأطفال؛
•احلر� ��ص ،عند الإمكان ،على تواجد طواقم عمل حماي ��ة الطفل خالل عمليات التوزيع ل�ضمان
تلبية املعايري الدنيا؛
•حتدي ��د �أي املنتدي ��ات القائمة (مثل اجتماعات الف ��رق �أو املجموعات العنقودي ��ة) �أكرث فائدة
لإجراء مراجعات منتظمة للمعلومات ب�ش�أن حماية الطفل والتوزيع؛
•جمع �أمثلة عن ق�ص�ص النجاح ،مبا يف ذلك �إفادات من الأطفال ،للربهنة على الآثار الإيجابية
ّ
لتدخالت التوزيع النوعية على �سالمة الأطفال ورفاههم؛
•ممار�س ��ة ال�ضغط للربط بني التوزي ��ع وحماية الطفل يف عمليات التقيي ��م وعمليات تخ�صي�ص
املوارد ،مثل حتليل االحتياجات بعد وقوع الكارثة� ،أو حتليل االحتياجات بعد وقوع النزاع.

التدابري الأ�سا�سية للنا�شطني يف جمال التوزيع
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•ت�ضمني �سالمة املجموعة ال�س ّكانية املت�ض ّررة كهدف فرعي يف ك ّل ّ
تدخل متعلق بالتوزيع؛
•جتنيد خربة العاملني يف جمال حماية الطفل يف التخطيط لعمليات التوزيع وتنفيذها؛
•احلر� ��ص على �إ�شراك الن�ساء والفتي ��ات والفتيان يف ت�صميم وتطوير �أنظمة التوزيع ،واحلر�ص
على قيام الن�ساء واليافعني واليافعات بدو ٍر قيادي يف هذه الأنظمة؛
•ر�صد ّ
خط الإمداد الكامل لتوزيع الأطعمة واملواد غري الغذائية ،وكذلك الو�ضع الغذائي للن�ساء
والفتي ��ات والفتي ��ان واملجموعات الأخ ��رى املع ّر�ضة للخط ��ر ،من �أجل �ضمان و�ص ��ول الأطعمة
واملواد غري الغذائية �إىل الفئات امل�ستهدفة؛
•يف ح ��ال وجود تع� �دّد الزوجات ،ت�سجيل الن�س ��اء البالغات يف جميع الأ�س ��ر املعي�شية (با�ستثناء
يتم ا�ستبعاد
الأ�س ��ر التي يرت�أّ�سه ��ا ذكر عازب) كم�ستفي ��دات رئي�سيات من امل�ساعدة ،لك ��ي ال ّ
الزوجة الثانية و�أطفالها؛
•احلر�ص على تزويد الأ�سر املعي�شية التي يرت�أّ�سها �أطفال ،والأطفال غري امل�صحوبني واملنف�صلني
ع ��ن ذويهم ،بالبطاقات التموينية التي حتم ��ل �أ�سماءهم ،وعلى ح�صولهم على الأطعمة واملواد
غري الغذائية املوزعة وفق ال�ضرورة ،بطريق ٍة ال تزيد من حدوث االنف�صال؛
ال�صحية ،وتوفري املالب�س مبقا�سات الأطفال،
•الت�أ ّكد من تزويد الن�ساء والفتيات مبواد النظافة
ّ
وتزويد الأطفال بالأحذية �أو النعال احلامية للح ّد من تع ّر�ضهم للأمرا�ض املعدية والإ�صابات؛

•م�ساع ��دة الأطفال املع ّر�ض�ي�ن للخطر الذين ّمت حتديدهم من قب ��ل النا�شطني يف جمال حماية
الطف ��ل يف الو�ص ��ول �إىل نقاط التوزيع (قد ي�شمل ذلك مث ًال :الأطف ��ال يف ال�شوارع� ،أو الأطفال
اجلرحى� ،أو الأطفال ذوي الإعاقات� ،أو الأ�سر املعي�شية التي يرت�أّ�سها طفل)؛
•احلر� ��ص على وجود �آلية �سهل ��ة و�س ّرية للإبالغ عن االنتهاكات و�إ�س ��اءات املعاملة احلا�صلة يف
عمليات التوزيع ،والت�أكد من �أن امل�ستفيدين من امل�ساعدات يعرفون �أ ّنها جمانية؛
•�إن�ش ��اء خط ��وط انتظار ودخول منف�صلة يف عمليات الت�سجي ��ل والتوزيع واملعار�ض ،لكي يح�صل
الأ�شخا� ��ص امل�ست�ضعف ��ون على امل�ساع ��دة �أ ّو ًال ،كالن�س ��اء احلوامل ،والأ�شخا� ��ص الذين لديهم
�أطفال ّ
ر�ضع ،والأطفال غري امل�صحوبني ،وامل�س ّنني ،واملر�ضى ،وذوي الإعاقة؛
�سلوك �أو �سيا�س ��ات �أخرى ّ
تغطي
•�ضم ��ان توقي ��ع العاملني يف جم ��ال التوزيع على مدون ��ة قواعد ٍ
اعتبارات احلفاظ على الطفل ،وح�صولهم على التدريب يف هذا ال�ش�أن؛
•دع ��وة العامل�ي�ن يف جم ��ال حماية الطف ��ل �إىل التدريب ��ات �أو اخللوات �أو ور� ��ش العمل ،يف حالة
االعتقاد �أنّ وجهات نظرهم ومعلوماتهم قد ت�ساهم يف تعزيز نتائج هذه الفعاليات.

القياس
ّ
مؤشر النتيجة
1 .1الن�سب ��ة املئوي ��ة للم�ستفيدين م ��ن التوزيع امل�شمول�ي�ن يف امل�سح والذين
�أق ّروا بعدم حدوث تع ّر�ض ل�سالمتهم ورفاههم و�سالمة ورفاه �أطفالهم
ج ّراء التوزيع.
2 .2ل ��دى التخطيط لعمليات التوزي ��ع ،ت�ؤخذ بعني االعتب ��ار نقاط ال�ضعف
اخلا�ص ��ة التي يواجهها الفتيات والفتي ��ان ،والقائمون على رعايتهم يف
حاالت الطوارئ.

ّ
مؤشر العمل
3 .3الن�سبة املئوية للأطفال غري امل�صحوبني ،والأطفال يف ال�شوارع ،والأ�سر
املعي�شي ��ة الت ��ي يرت�أّ�سه ��ا طف ��ل ،امل�شمول�ي�ن يف امل�سح والذي ��ن ي�صلون
بطريق ٍة ف ّعالة �إىل الأطعمة واملواد غري الغذائية.
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4 .4تواج ��د امل ��واد غ�ي�ر الغذائية اخلا�ص ��ة بالفتيان والفتي ��ات من خمتلف
الأعمار �ضمن خطط توزيع املواد غري الغذائية.
5 .5الن�سب ��ة املئوي ��ة للأ�س ��ر املعي�شية الت ��ي يرت�أّ�سها طف ��ل ،والأطفال غري
وامل�سجلني
امل�صحوب�ي�ن واملنف�صلني عن ذويه ��م ،امل�شمولني يف امل�س ��ح
َّ
لال�ستفادة من التوزيع.

%100
نعم

الغاية
المستهدفة
%100
نعم
%100

6 .6الن�سب ��ة املئوية لن�شاطات التوزيع امل�شمولة يف امل�سح والتي تتّخذ تدابري
خا�ص ��ة للتعامل م ��ع �أ ّية خماطر حمتملة يتع ّر�ض له ��ا الفتيات والفتيان
من خمتلف الأعمار ،ال �س ّيما ذوو االحتياجات اخلا�صة.

%90

7 .7الن�سب ��ة املئوي ��ة لطواقم عمل التوزي ��ع امل�شمولة يف امل�س ��ح والتي و ّقعت
وتد ّربت على �سيا�س ٍة �أ�سا�سية للحفاظ على الطفل.

%90

8 .8ع ��دد احل ��االت املُحالة �إىل نظ ��ام �إدارة حاالت حماي ��ة الطفل من قبل
طواقم العمل امل�شاركة يف التوزيع.
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مالحظات

المالحظات التوجيهية
 .1الأطفال الأكرث عر�ض ًة للخطر:
ت�شمل فئة الأطفال الأكرث عر�ض ًة للخطر:
•الأطفال غري امل�صحوبني واملنف�صلني عن ذويهم.
•الأ�سر املعي�شية التي يرت�أّ�سها طفل.
ت�ضم عدد ًا كبري ًا من الأطفال.
•الأ�سر املعي�شية التي يرت�أّ�سها فر ٌد واحد والتي ّ
•الأ�سر املعي�شية التي يقوم فيها الأطفال ال�صغار وامل�س ّنون بالرعاية.
•الأطف ��ال �أو القائمني على رعايتهم ذوي الإعاقات �أو اجلرحى الذين ي�ستلمون امل�ساعدات عند
التوزيع.
من�سق ًا بني
وجت ��در الإ�ش ��ارة �إىل �أنّ حتدي ��د الأطفال الأكرث عر�ض ًة للخط ��ر يجب �أن ي�ش ّكل جه ��د ًا ّ
منظم ��ات حماية الطفل ّ
ّ
ومنظمات التوزيع .قد ال يكون من املنا�سب جلميع الأطفال اعتبار الأ�سرة
املعي�شي ��ة مبثابة وحدة التوزيع – على �سبي ��ل املثال ،قد ال ينطبق ذلك يف احلاالت التي يعي�ش فيها
الأطف ��ال مبفرده ��م� ،أو التي يكونون فيه ��ا مف ّرقني يف جمموعات ،كما هي احل ��ال بالن�سبة لبع�ض
الأطفال الذين يعي�شون يف ال�شوارع.
 .2الر�صد:
ميكن �إجراء ر�صد ر�سمي �أو غري ر�سمي من خالل ن�شاطات التوزيع وحماية الطفل على ح ّد �سواء.
ن�شاطات �أو مواقع مع ّين ��ة ،كامل�ساحات ال�صديقة للأطفال ،قد ي�ش ّكلون
فالأطف ��ال الذين يق�صدون
ٍ
م�صادر مفيدة للمعلومات حول ما �إذا كان التوزيع ي�صل �إىل املجموعات الأكرث �ضعفاً.
 .3التوزيع:
يجب �أن تكون نقاط التوزيع �سهلة و�آمنة جلميع الأطفالَ ،مبن فيهم ذوو الإعاقات اجل�سدية .وينبغي
توفري ال�سلع �أو الأوعية التي يتنا�سب حجمها و�شكلها مع قدرة الأطفال على حملها ب�أمان .وينبغي لدى
اجلن�سني ،والن�شاطات
حتديد توقيت عمليات التوزيع �أن ت�ؤخذ باالعتبار ديناميكيات الأ�سرة ،و�أدوار
َ
اليومية للأطفال  -مبا يف ذلك الواجبات املنزلية (مثل رعاية الأ�ش ّقاء �أو الأقارب امل�س ّنني واملر�ضى)،
والدوام املدر�سي .ويجب اتّخاذ تدابري خا�صة بالن�سبة للأطفال �أو الأ�سر التي ال ت�ستطيع الو�صول �إىل
مواقع التوزيع من دون تعري�ض الأطفال للخطر (على �سبيل املثال� :إذا ا�ضط ّر القائمون على الرعاية
�إىل ترك الأطفال ال�صغار مبفردهم من �أجل الو�صول �إىل مواقع التوزيع).
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 .4نقاط الت�سجيل:
يج ��ب العمل مع الزمالء من فريق حماية الطفل (عند االقت�ضاء) للت�أ ّكد من �إن�شاء مكتب "�صديق
للطف ��ل" عند نقطة الت�سجي ��ل� ،أو حيث يغادر الأطفال موقع التوزي ��ع .وينبغي احلر�ص على تواجد
كعامل اجتماعي .ويجب تدريب املوظفني بحيث يكون ب�إمكانهم
ف ��رد واحد على الأق ّل م ��ن الفريقٍ ،
ت�سجي ��ل � ّأي �أطف ��ال غري م�صحوبني ومنف�صلني عن ذويهم يتم حتديده ��م �أثناء التوزيع .وميكنهم
�أي�ض� � ًا زي ��ادة م�ستوى الوعي بحق ��وق النا�س يف ما يتع ّل ��ق بالتوزيع ،والقيام ب ��دور �آلية للإبالغ عن
�شكاوى �إ�ساءة املعاملة �أو اال�ستغالل الأكرث خطور ًة.

 .5الأطفال املنف�صلون عن ذويهم:
ّ
َ
�إذا ّمت العث ��ور على طفل مبف ��رده يف موقع التوزيع �أو يف مكان �آخر ،و ُيعتقد �أنه منف�صل عن �أ�سرته،
فال ينبغي نقل الطفل فور ًا ،بل ينبغي �س�ؤال الأ�شخا�ص حول الطفل �إذا كانوا يعرفون � ّأي �شيء عنه،
و�إذا كان الطفل حق ًا منف�ص ًال عن ذويه �أو غري م�صحوب ،فقد يعود �أهله قريب ًا .بالن�سبة للأطفال
ّ
الر�ض ��ع والأطفال ال�صغار الذين ال يعرف ��ون �أ�سماءهم و�أماكن من�شئهم� ،أو الأطفال ذوي الإعاقة،
ً
ينبغي �س�ؤال البالغني والأطفال الأكرب �سنا من حولهم �إذا كانوا يعرفون الطفل �أو �أ�سرته ،ومن �أين
ج ��اءت املجموع ��ة ،وذلك قبل نقل الطفل من املنطق ��ة (� اّإل �إذا كان من غري الآم ��ن �إبقاء الأطفال
هن ��اك) .ومبا �أنّ ه�ؤالء الأطفال ال يعرفون عموم ًا �أ�سماءهم �أو تفا�صيل عن مكان من�شئهم ،فغالب ًا
معلومات دقيقة ذات �صلة هي من النا�س حول الطفل يف
م ��ا تك ��ون الفر�صة الوحيدة للح�صول على
ٍ
مرحلة االنف�صال (راجعوا املعيار .)13
 .6امل�ساعدة املوجهة:
يج ��ب جت ّن ��ب امل�ساعدة املوجه ��ة امل�ستن ��دة �إىل جمموعات ب�أكملها م ��ن الأطفال (مث ��ل "الأطفال
املنف�صل�ي�ن ع ��ن ذويهم" �أو "الأطفال املنخرطني �سابق ًا يف الق� � ّوات �أو اجلماعات امل�س ّلحة") .بد ًال
م ��ن ذلك ،ينبغ ��ي التعاون مع جمموع ��ة عمل حماية الطف ��ل لو�ضع معايري مل�ساع ��دة الأطفال على
�أ�سا�س التع ّر�ض للأذى ،واال�ستغالل ،والعنف .وحيثما يكون ذلك ممكن ًا ومالئم ًا ،فمن امل�ستح�سن
يتم التوزيع على �أو�سع نطاق ممكن بني املجموعات ال�س ّكانية املت�ض ّررة ،و�ضمان و�صول عمليات
�أن ّ
التوزيع ال�شاملة �إىل املجموعات الأكرث �ضعف ًا واملحتاجة للم�ساعدة.
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� .7آليات ال�شكاوى:
يج ��ب �إع ��داد طرق �س ّرية لتل ّق ��ي ال�شكاوى والتحقي ��ق يف االدّعاءات حول اال�ستغ�ل�ال واالعتداءات
اجلن�سي ��ة الت ��ي تتعر�ض له ��ا الن�ساء والفتي ��ات ،والفتيان والرج ��ال ،لدى احل�صول عل ��ى ال�سلع �أو
�كل منتظم من قبل كب ��ار املوظفني (ميكن �أن
الت�سجي ��ل .وينبغي مراجع ��ة عدد ونوع ال�شكاوى ب�ش � ٍ
املخ�ص�ص ��ة لإدارة امل�شاريع) ،والأمر
االجتماعات
ي�ش� � ّكل ذلك بند ًا دائم ًا عل ��ى جدول الأعمال يف
ّ
ذات ��ه بالن�سبة ملعدّل اال�ستجابة والتو�صل �إىل حلول ُمر�ضي ��ة .ومن املفرت�ض �أن ت�ؤدّي ال�شكاوى �إىل
ا�ستجابات وحتقيقات فورية� ،إذ �إنّ الت�أخري قد ي�ساهم يف املزيد من االنتهاكات ،مبا يف ذلك �إ�ساءة
املعاملة �أو التخويف املتك ّرر للناجني.
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المبادئ
والمقاربات

دمج حماية الطفل

الملحقات والمسرد
امللحقات
ال�صكوك القانونية ذات �صلة
•ال�صكوك املتع ّلقة بحقوق الإن�سان واخلا�صة بالطفل
•الدولية
•اتّفاقية ّ
منظمة العمل الدولية رقم  138ب�ش�أن احل ّد الأدنى ل�سنّ االلتحاق بالعمل (.)1973
•اتّفاقية حقوق الطفل (.)1989
•اتّفاقي ��ة ّ
منظم ��ة العمل الدولية رقم  182ب�ش� ��أن حظر �أ�سو�أ �أ�شكال عم ��ل الأطفال والإجراءات
الفورية للق�ضاء عليها (.)1999
•الربوتوك ��ول االختي ��اري التّفاقية حقوق الطف ��ل ب�ش�أن ا�شرتاك الأطف ��ال يف املنازعات امل�س ّلحة
(.)2000
•الربوتوك ��ول االختياري امللحق باتّفاقية حقوق الطف ��ل ب�ش�أن بيع الأطفال وا�ستغالل الأطفال يف
البغاء ويف املواد الإباحية (.)2000
•الربوتوكول االختياري التّفاقية حقوق الطفل املتع ّلق ب�إجراء تقدمي البالغات (.)2011
الإقليمية
•االتّفاقية الأوروبية املتع ّلقة مبمار�سة حقوق الطفل (.)1996
•اتّفاقية جمل�س �أوروبا ب�ش�أن حماية الطفل من اال�ستغالل اجلن�سي واالعتداء اجلن�سي (.)2007
•امليثاق االفريقي حلقوق الطفل ورفاهه (.)1999

ال�صكوك العامة املتع ّلقة بحقوق الإن�سان
الدولية
•اتّفاقية منع جرمية الإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها (.)1951
•العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية (.)1966
•العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية (.)1966
•اتّفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ض ّد املر�أة (.)1979
•اتّفاقي ��ة مناه�ض ��ة التعذيب وغريه م ��ن �ضروب املعامل ��ة �أو العقوبة القا�سي ��ة �أو الال�إن�سانية �أو
املهينة (.)1987
•االتّفاقية الدولية حلماية حقوق جميع الع ّمال املهاجرين و�أفراد �أ�سرهم (.)1990
•نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية (.)1998
•اتّفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة (.)2006
•االتّفاقية الدولية حلماية جميع الأ�شخا�ص من االختفاء الق�سري (.)2006
•بروتوكول بالريم ��و ملنع وقمع ومعاقبة االجتار بالأ�شخا�ص ،وبخا�ص ��ة الن�ساء والأطفال ،املك ّمل
التّفاقية الأمم املتّحدة ملكافحة اجلرمية ّ
املنظمة عرب الوطنية (.)2000
املعايري الدنيا حلماية الطفل يف جمال العمل الإن�ساين 217

الإقليمية
•االتّفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�سان واحل ّريات الأ�سا�سية (.)1953
•االتّفاقية الأمريكية حلقوق الإن�سان (.)1969
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مسرد
أ
الأخطار
الأخط ��ار هي الأحداث املادية� ،أو الظواهر الطبيعية� ،أو الن�شاطات الب�شرية التي قد تلحق �ضرر ًا،
�صحية �أخرى� ،أو �إ�ض ��رار ًا باملمتلكات� ،أو
والت ��ي م ��ن املمكن �أن ت�س ّب ��ب الوفاة� ،أو الإ�صابة �أو �آث ��ار ًا ّ
فقدان مهارات ك�سب الرزق واخلدمات� ،أو اال�ضطراب االجتماعي واالقت�صادي� ،أو ال�ضرر البيئي.
الأخطار
راجعوا "كارثة".
اال�ستعداد
راجعوا "اال�ستعداد للكوارث".
اال�ستعداد للكوارث
اال�ستع ��داد للكوارث ي�ش�ي�ر �إىل الأن�شطة والتدابري اجلارية قبل حدوث كارث� � ٍة ما ل�ضمان ا�ستجاب ٍة
ف ّعال ��ة يف وجه �أث ��ر الأخطار ،مبا يف ذلك �إ�ص ��دار التحذيرات املبكرة الف ّعال ��ة يف الوقت املنا�سب،
والإخ�ل�اء امل�ؤ ّق ��ت لل�سك ��ان والأم�ل�اك يف املواقع املُه� �دَّدة .وغالب ًا م ��ا ُي�س ّمى ذل ��ك بـ"اال�ستعداد"
فح�س ��ب ،وقد ينطبق �أي�ض ًا عل ��ى مدى اجلهوزية لال�ستجابة كما هو ُم َّ
و�ض ��ح من قبل اجلمعيات �أو
ّ
املنظمات غري احلكومية �أو الدوائر احلكومية.
اال�ستعداد للكوارث
ّ
"�أ�سوا �أ�شكال عمالة الأطفال" هو م�صطلح حُمدَّد يف اتّفاقية منظمة العمل الدولية رقم .182
وينبغي �أن ّ
حتظر هذه الأ�شكال على جميع الأ�شخا�ص دون �سنّ  18عام ًا ،وهذا ي�شمل ما يلي:
كافة �أ�شكال الرق �أو املمار�سات ال�شبيهة بالرق ،كبيع الأطفال والإجتار بهم وعبودية الدين والقنانة
والعمل الق�سري �أو الإجباري ،مبا يف ذلك التجنيد الق�سري �أو الإجباري للأطفال ال�ستخدامهم يف
�صراعات ُم�س َّلحة.
•ا�ستخ ��دام طف ��ل �أو ت�شغيله �أو عر�ضه لأغرا�ض الدعارة� ،أو لإنتاج �أعمال �إباحية �أو �أداء عرو�ض
�إباحية.
•ا�ستخ ��دام طف ��ل �أو ت�شغيله �أو عر�ضه ملزاول ��ة �أن�شطة غري م�شروعة ،وال �سيم ��ا �إنتاج املخدّرات
بال�شكل الذي حددت فيه يف املعاهدات الدولية ذات ال�صلة والإجتار بها.
•الأعم ��ال الت ��ي يرجح �أن ت�ؤدي ،بفعل طبيعتها �أو بفعل الظ ��روف التي تزاول فيها� ،إىل الإ�ضرار
ب�صحة الأطفال �أو �سالمتهم �أو �سلوكهم الأخالقي.
ّ
الإعاقة
ي�ضم �أوجه
�إنّ الت�صني ��ف الدويل لت�أدية الوظائف والعج ��ز
وال�صحة يع ّرف الإعاقة كم�صطلح عام ّ
ّ
الق�ص ��ور ،والقيود الت ��ي حتول دون الن�ش ��اط وامل�شاركة .وبالت ��ايل ،ف�إنّ الت�صنيف ال ��دويل لت�أدية
وال�صحة ي�شمل مناذج الإعاقة الط ّبية واالجتماعية .على �سبيل املثال ،قد تت�ض ّمن
الوظائف والعجز
ّ
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الإعاق ��ة ق�صور ًا يف النظر وال�سري و�/أو ا�ستخدام املرحا�ض و�/أو ارتداء املالب�س و�/أو الو�صول �إىل
املدار�س �أو اخلدمات االجتماعية (احلقوق العاملية جلميع الفتيات والفتيان).
الألغام الأر�ضية
املتفجرة امل�ض ��ادة للأف ��راد �أو امل�ضادة
يف ه ��ذه الوثيق ��ة ،ت�ش�ي�ر الألغ ��ام الأر�ضي ��ة �إىل الأجه ��زة ّ
�شخ�ص �أو مركب ٍة �أو بالقرب
بوجود
للمركبات ،والتي تو�ضع على الأر�ض �أو حتتها ،وتُ�ص َّمم لتنفجر
ٍ
منهم ��ا �أو باالحتكاك معهما ،والتي من �ش�أنه ��ا �أن ت�ش ّل� ،أو ت�صيب� ،أو تقتل �شخ�ص ًا واحد ًا �أو �أكرث.
املتفجرة" الألغام الأر�ضية.
ويف �إطار هذه املعايري الدنيا ،ي�شمل م�صطلح "خم ّلفات احلرب ّ
الأمن
الأمن ي�شري �إىل بيئة عامة من القانون والنظام ،والتح ّرر من التهديدات اجل�سدية.
الإنعا�ش املبكر
ُوجه مببادئ
الإنعا�ش املبكر هو عملية �إنعا�ش متعدّدة الأوجه ،تبد�أ �ضمن �إطار ا�ستجاب ٍة �إن�سانية ،وت َّ
وت�شجع فر� ��ص التنمية امل�ستدامة .وهي
التنمي ��ة التي ت�سعى �إىل اال�ستن ��اد �إىل الربامج الإن�سانيةّ ،
�ات مكتفية ذاتي� � ًا ،ووطنية املن�ش�أ ،ق ��ادرة على ّ
تخطي الظ ��روف ال�صعبة،
ته ��دف �إىل توليد عملي � ٍ
للإنعا� ��ش بع ��د الأزمة .وهو ي�شمل ا�ستع ��ادة اخلدمات الأ�سا�سية ،ومهارات ك�س ��ب الرزق ،وامل�أوى،
واحلوكم ��ة ،والأم ��ن ،و�سي ��ادة القانون ،والبيئ ��ة ،والأبع ��اد االجتماعية ،مبا يف ذلك �إع ��ادة �إدماج
املهجرة.
املجموعات ال�سكانية ّ

ب
بناء القدرات
بناء القدرات هو تقوية املعارف والقدرة واملهارات واملوارد من �أجل م�ساعدة الأفراد �أو املجتمعات
املح ّلي ��ة �أو ّ
املنظمات على حتقيق الغايات املُتّفق عليه ��ا .يف �سياق هذا الكت ّيب ،ي�شري بناء القدرات
�كل خا�ص �إىل املجموع ��ات ال�سكانية املت�ض ّررة من الكوارث .و"الق ��درات" هي مزي ٌج من جميع
ب�ش � ٍ
هذه ال�سمات املتوافرة لتحقيق الغايات املُتَّفق عليها.
البيانات املُ�ص َّنفة
ف�صلة ح�سب معايري حُمدَّدة ،كاجلن�س والعمر عاد ًة .فالبيانات املُ�ص َّنفة ح�سب
هي الإح�صاءات املُ َّ
اجلن�س ه ��ي الإح�صاءات ال�سكانية املنف�صلة للذكور والإناث� .أ ّم ��ا البيانات املُ�ص َّنفة ح�سب العمر
فهي الإح�صاءات ال�سكانية املو َّزعة ح�سب الفئات العمرية.
البيانات النوعية والكمية
ّ
يتم جمعها من خالل درا�سات احلاالت ،واملقابالت� ،إلخ� .إنها
البيان ��ات النوعية هي البيانات التي ّ
تق� �دّم الو�ص ��ف والتجربة واملعنى� .أ ّما البيانات الك ّمية فرت ّكز عل ��ى الأرقام والإح�صائيات وال تو ّفر
و�صف ًا ُمع َّمق ًا.
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ت
التخفيف من احلدّة
ه ��و م�صطلح ي�ش�ي�ر �إىل التقليل �أو احل ّد من الآث ��ار ال�ضا ّرة للكوارث .وهو ي�شم ��ل التدابري املتع ّلقة
بالبنية التحتية املادية� ،إىل جانب التح�سينات يف البيئة ،وتقوية �سبل مهارات ك�سب الرزق �أو زيادة
املعارف والتوعية لدى النا�س.
التد ّبر§
التد ّب ��ر ه ��و عملية التك ّيف مع حالة معي�شية جدي ��دة ،و�/أو �إدارة الظروف ال�صعبة ،و�/أو بذل جهدٍ
حل ّل امل�شكالت ،و�/أو حماولة التقليل من ال�ضغط �أو النزاع �أو احل ّد منه �أو حت ّمله.
التقييم
التقييم هو عملية تقوم على حتديد:
جمتمع ُمعينَّ ؛
نزاع ما على
�أ ّو ًال� .أثر كارث ٍة �أو ٍ
ٍ
ثانياً .االحتياجات الأ�سا�سية واملخاطر التي يواجهها الأ�شخا�ص املت�ض ّررون من الكارثة؛
ثالث� �اً .الق ��درة املتواف ��رة عل ��ى اال�ستجابة ،مب ��ا يف ذلك �آليات التد ّب ��ر لدى املجموع ��ات ال�سكانية
املت�ض ّررة؛
رابعاً� .أ�شكال اال�ستجابة الأكرث مالءم ًة نظر ًا �إىل االحتياجات واملخاطر والقدرات؛
خام�ساً� .إمكانيات ت�سهيل وت�سريع الإنعا�ش والتنمية.
وتعتم ��د اال�ستجابة املالئمة على فهم ال�سي ��اق ال�سيا�سي واالجتماعي واالقت�صادي الذي جتري فيه
�أعم ��ال الإغاثة .وهي تعتمد �أي�ض ًا على الرباه�ي�ن املالئمة عن االحتياجات وعوامل اخلطر ،مبا يف
ذل ��ك املعلومات املُ�ستقاة من الت�شاور مع املت�ض ّررين من الكارثة (راجعوا �أي�ض ًا املعيار الأ�سا�سي :3
التقييم).
التقيي ��م الأ ّويل ه ��و بحث متهيدي عق ��ب كارث ٍة فجائي ��ة �أو عقب الإبالغ عن �أزم� � ٍة جديدة .وتكمن
غايته يف حتديد وجود� ،أو احتمال وجود ،م�شكل ٍة تتط ّلب ا�ستجاب ًة فورية لإنقاذ الأرواح و�/أو تقييم ًا
للو�ض ��ع ،ويف توفري امل� ّؤ�شرات الأ ّولي ��ة حول نوع امل�ساعدة اخلارجية التي قد تكون مطلوبة ونطاقها،
�إنْ ُو ِجدت .وهو يعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على البيانات الثانوية� ،أي التقارير املوجودة ،واالتّ�صاالت مع
املراقبني يف املنطقة ،وربمّ ا بع�ض الزيارات امليدانية ال�سريعة.
عدد من املواقع جلمع بيانات �أ ّولية (جديدة) من خالل
التقييم ال�سريع ُيجرى من خالل زيار ٍة �إىل ٍ
ً
لعدد حمدود من
�ات جماعية ،و�أحيانا من خالل ا�ستبيان ��ات ٍ
مقابل ��ة ذوي االط�ل�اع و�إجراء مقاب�ل ٍ
كاف للو�ضع من �أجل حتديد نوع اال�ستجابة املطلوبة،
فهم
اكت�ساب
الأ�سر املعي�شية .وتكمن غايته يف
ٍ ٍ
ونطاقه ��ا ،وتوقيته ��ا� ،إنْ لزمت .وعاد ًة ما ينتج عن ��ه تقري ٌر ي�صدر يف غ�ض ��ون �أ�سبوع عندما تكون
املنطق ��ة �صغرية و�/أو املجموع ��ة ال�سكانية متجان�سة ،وقد ي�ستغرق �ص ��دوره لغاية � 6أ�سابيع عندما
تكون املنطقة �أو املجموعة ال�سكانية املت�ض ّررة وا�سعة �أو غري متجان�سة.
التقيي ��م املع ّم ��ق ُيجرى �إ ّما من خ�ل�ال ( )1مزيج من طرق التقدير ال�سريع ��ة ودرا�سة ا�ستق�صائية
للأ�س ��ر املعي�شي ��ة بن ��ا ًء عل ��ى �أخذ ع ّين ��ات احتمالي ��ة؛ (� )2أو طرق التقدي ��ر ال�سريع ��ة التي ت�شمل
�ات فرعية متمايزة �ضمن
�ات �صغرية من النا�س مت ّثل جمموع � ٍ
ف�صلة مع جمموع � ٍ
ع� �دَّة مقابالت ُم َّ
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املجموع ��ة ال�سكاني ��ة املت�ض ّررة .والهدف يتم ّثل يف احلالتَني يف توفري ملح� � ٍة عن الأ�سر املعي�شية لك ّل
ف�صل للو�ض ��ع الراهن؛
جمموع� � ٍة فرعي ��ة متمايزة �ضم ��ن املجموعة ال�سكاني ��ة املت�ض ّررة؛ وفه � ٍ�م ُم َّ
واحتم ��االت الإنعا�ش لك ّل جمموعة فرعية .و ُيذ َكر �أنّ التقييم ��ات املُعم َقة تتط ّلب ا�ستثمار ًا كبري ًا يف
يتم �أخذ الع ّينات فيها بطريق ٍة ع�شوائية ومتثيلية ت�شمل جميع القطاعات.
الوقت واملوارد ،وغالب ًا ما ّ
فهم �أف�ضل للو�ضع يف جميع القطاعات.
�أ ّما الهدف منها فيكمن يف توفري ٍ
تقييم اخلطر
ُ
ه ��ي منهجي ��ة لتحديد طبيعة ونط ��اق اخلطر ،وذلك عنما ن�أخ ��ذ بعني االعتبار الأخط ��ار املحت َملة
وظ ��روف ال�ضع ��ف الراهن ��ة التي قد ت� ��ؤدّي جمتمع� � ًة �إىل ت�أذي النا� ��س ،واملمتلك ��ات ،واخلدمات،
ومه ��ارات ك�س ��ب الرزق ،والبيئ ��ة التي يعتمدون عليه ��ا .ويجب �أن ت�أخذ عملي ��ة تقييم اخلطر بعني
االعتب ��ار �أي�ض ًا ق ��درة املجتمع املح ّلي على مقاومة �أث ��ر الأخطار �أو الإنعا�ش بعده ��ا (راجعوا �أي�ض ًا
"خطر").
تقييم اخلطر
ُ
ه ��ي منهجي ��ة لتحديد طبيعة ونط ��اق اخلطر ،وذلك عنما ن�أخ ��ذ بعني االعتبار الأخط ��ار املحت َملة
وظ ��روف ال�ضع ��ف الراهن ��ة التي قد ت� ��ؤدّي جمتمع� � ًة �إىل ت�أذي النا� ��س ،واملمتلك ��ات ،واخلدمات،
ومه ��ارات ك�س ��ب الرزق ،والبيئ ��ة التي يعتمدون عليه ��ا .ويجب �أن ت�أخذ عملي ��ة تقييم اخلطر بعني
االعتب ��ار �أي�ض ًا ق ��درة املجتمع املح ّلي على مقاومة �أث ��ر الأخطار �أو الإنعا�ش بعده ��ا (راجعوا �أي�ض ًا
"خطر").

ج
اجلن�س
ي�ش�ي�ر ه ��ذا امل�صطل ��ح �إىل ال�سمات البيولوجي ��ة للن�ساء والرج ��ال .هذه ال�سم ��ات طبيعية ،وتحُ دَّد
عن ��د ال ��والدة ،وبالت ��ايل ف�إ ّنها عموم ًا غ�ي�ر متغيرّ ة وتنطب ��ق على اجلمي ��ع (راجعوا �أي�ض� � ًا "النوع
االجتماعي").
اجلهة املعنية
�شخ�ص� ،أو جمموعة� ،أو م� ّؤ�س�سة لهـا م�صالح يف م�شروع �أو برنامج ما.
البيانات النوعية والكمية
اجل ��ودة هي القيام بالعمل ب�شكل ج ّيد .يف القطاع الإن�ساين ،هذا يعني الفعالية (الأثر) ،والكفاءة
(التوقي ��ت وتكلفة اال�ستجابة �أو اخلدم ��ة) ،واملالءمة (�أخذ االحتياج ��ات وال�سياق يف احل�سبان).
وه ��ي تتط ّل ��ب تقييمات وم ��ردود ًا من اجله ��ات املعنية حول العم ��ل اجل ّيد الذي تقوم ب ��ه هيئة ما،
وكيف ميكنها تع ّلم كيفية التح�سني .وهي تعني قيا�س النتائج مقابل �آليات و�/أو معايري ُمعرتَف بها
(راجعوا �أي�ض ًا "م�ساءلة").
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ح
حالة الطوارئ املُع َّقدة
حالة الطوارئ املُعقَّدة هي �أزمة �إن�سانية يف بلدٍ �أو منطق ٍة حيث تكون ال�سلطة قد انهارت بالكامل �أو
أ�سباب متعدّدة ،وحيث يلحق ال�ضرر بحياة النا�س ورفاههم وكرامتهم .قد تكون الأزمة
مبعظمه ��ا ل ٍ
ناجم ��ة ع ��ن ن�شاط ب�شري (كالن ��زاع �أو اال�ضطراب املدين) و�/أو عن عوام ��ل طبيعية (كاجلفاف،
والفي�ضان ،والأعا�صري).
احل ّد من خماطر الكوارث
َّ
ُ
ي�شري �إىل مفهوم وممار�سة احل ّد من خطر الكارثة من خالل جهود ُمنظمة لتحليل العوامل امل�س ِّببة
و�إدارتها .وهذا ي�شمل احل ّد من التع ّر�ض للأخطار ،والتقليل من تعر�ض ال�سكان واملمتلكات للخطر،
والإدارة احلكيمة للأرا�ضي والبيئة ،وحت�سني اال�ستعداد للأحداث ال�سلبية.
حقوق الإن�سان
حق ��وق الإن�سان هي احلقوق التي يجدر ب ��ك ّل �إن�سان التمتّع بها بحكم كونه �إن�سان ًا .وهي حتدّد �أدنى
�شروط العي�ش بكرامة التي تنطبق علينا جميع ًا .وهي عاملية وغري قابلة للت�ص ّرف ،وال ميكن �سلبها.
يف �سي ��اق الط ��وارئ ،قد تُع َّل ��ق بع�ض حقوق الإن�س ��ان م�ؤ ّقت ًا ،ولك ��ن فقط يف الظ ��روف اال�ستثنائية
وب�شروط �صارمة.
وال�صح ��ة والأمن اجل�سدي يف حاالت
ويف �أغل ��ب الأحيان ،تُعط ��ى الأولوية للحقوق املتع ّلقة باحلياة
ّ
الط ��وارئ ،على �أ�سا� ��س مبد�أ عدم التميي ��ز .و ُيذ َكر �أنّ حق ��وق الإن�سان ُمد َّون ��ة يف الإعالن العاملي
حلقوق الإن�سان ( ،)1948ويف العديد من االتّفاقيات القانونية الدولية املتع ّلقة بحقوق الإن�سان.
احلماية
ي�ش�ي�ر ه ��ذا امل�صطلح �إىل جمي ��ع الأن�شط ��ة الرامية �إىل احل�ص ��ول على االح�ت�رام الكامل حلقوق
لن�ص القوانني ذات ال�صلة وروحيتها ،وهي القانون الدويل حلقوق الإن�سان ،والقانون
الف ��رد ،وفق ًا ّ
الإن�س ��اين ال ��دويل ،وقانون الالجئني (اللجن ��ة الدائمة امل�شرتكة بني الهيئ ��ات .)1999 ،وبالتايل،
ف� ��إنّ احلماية ترمي �إىل ت�أمني االحرتام الكام ��ل واملت�ساوي حلقوق جميع الأفرادّ ،
بغ�ض النظر عن
العمر� ،أو اجلن�س� ،أو العرق� ،أو اخللفية االجتماعية� ،أو الدينية� ،أو غريها .وهي ّ
تتخطى الن�شاطات
الفورية لإنقاذ الأرواح التي غالب ًا ما ينح�صر عليها الرتكيز يف حالة الطوارئ.

خ
اخلطر
"اخلطر" ي�شري �إىل �إمكانية حدوث الأخطار وحجمها و�آثارها .وهو يتع ّلق باحتمالية التهديدات
اخلارجي ��ة والداخلي ��ة (كالأخط ��ار الطبيعي ��ة ،وانت�شار فريو�س نق� ��ص املناعة الب�شري ��ة ،والعنف
القائ ��م على النوع االجتماعي ،واالعتداءات املُ�س َّلحة� ،إلخ) الت ��ي يتع ّر�ض لها الأفراد امل�ست�ضعفون
�روف م ��ن الفق ��ر� ،أو الإعاقة اجل�سدي ��ة �أو الذهني ��ة� ،أو �أع�ض ��اء �إحدى
(كالذي ��ن يعي�ش ��ون يف ظ � ٍ
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ويتم التخفيف من اخلطر بوا�سطة احلماية �ض ّد الأخطار اجل�سدية ،واحل ّد
املجموعات املُه َّم�شة)ّ .
َّ
م ��ن املخاطر املُ َّ
ُ
نظمة وغري املنظمة ،وتوفري املوارد واملهارات لال�ستعداد لال�ستجابة ،والقدرة على
ّ
تخطي الظروف ال�صعبة ،ومهارات التدبر (راجعوا �أي�ض ًا "تقييم اخلطر").

د
الدعم النف�سي-االجتماعي
ي�ش�ي�ر هذا امل�صطل ��ح �إىل العمليات والأعم ��ال التي تعزّز الرف ��اه ال�شم ��ويل للأ�شخا�ص يف عاملهم
االجتماعي .وهو يت�ض ّمن الدعم املُقدَّم من قبل الأ�سرة ،والأ�صدقاء ،واملجتمع املح ّلي الأو�سع .ومن
�ضم ��ن الأمثلة ع ��ن الدعم الأ�سري �أو املجتمع ��ي يف خالل الأزمات ،نذكر جه ��ود �إعادة جمع �شمل
الأطفال املنف�صلني عن ذويهم وتنظيم التعليم يف �إطار حالة الطوارئ.

ر
الرعاية البديلة
ق ��د تك ��ون الرعاية البديلة غري ر�سمي ��ة �أو ر�سمية .فقد تكون رعاية القراب ��ة؛ �أو كفالة الأطفال؛ �أو
�أ�شكا ًال �أخرى من الرعاية الأ�سرية �أو �شبه الأ�سرية؛ �أو الرعاية الإيوائية؛ �أو ترتيبات العي�ش امل�ستق ّل
للأطفال حتت �إ�شراف.
الرفاه
ال�صحة اجل�سدي ��ة ،والعاطفية ،واالجتماعية ،واملعرفي ��ة .والرفاه ي�شمل ما هو
إىل
�
�ر
ي
�
ش
ي�
�اه
فالرف �
ّ
ل�شخ�ص:
ج ّيد
ٍ
•ي�شارك يف دور اجتماعي هادف؛
•ي�شعر بال�سعادة والأمل؛
•يعي�ش وفق ًا للقيم اجل ّيدة (كما تحُ دَّد حم ّلي ًا)؛
•يتمتّع بعالقات اجتماعية �إيجابية وببيئ ٍة داعمة؛
•يت�أقلم مع التحدّيات من خالل ا�ستخدام املهارات احلياتية الإيجابية؛
•يتمتّع بالأمن ،واحلماية ،و�إمكانية الو�صول �إىل اخلدمات النوعية (راجعوا �أي�ض ًا "املعريف").

س
ال�سالمة
ه ��ي حالة ال�شخ�ص ال�سليم ،وهي ت�شري �إىل رفاه و�سالمة الأ�شخا�ص ج�سدي ًا و�شخ�صي ًا ،ف�ض ًال عن
حت ّرره ��م من الأذى اجل�سدي� ،أو البيئي� ،أو االجتماع ��ي� ،أو الروحي� ،أو ال�سيا�سي� ،أو العاطفي� ،أو
النف�سي.
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ض
ال�ضعف
ه ��ذا امل�صطلح ي�شري �إىل العوامل �أو العمليات اجل�سدية ،واالجتماعية ،واالقت�صادية ،والبيئية التي
أفراد ُمع َّين�ي�ن للت�أثر بامل�شكالت والأخطار ،والتي تع ّر�ضهم
تزي ��د من قابلية
جمتمع حم ّلي ُمعينَّ �أو � ٍ
ٍ
للخط ��ر نتيجة اخل�سارة ،وال�ضرر ،وانعدام الأم ��ن ،واملعاناة ،واملوت .وقد يت�ض ّرر بع�ض الأ�شخا�ص
�كل غري متنا�سب ج� � ّراء اختالل بيئتهم املادية و�آليات الدع ��م االجتماعي يف �أوقات الكوارث �أو
ب�ش � ٍ
النزاع ��ات ،ب�سبب التمييز �أو الإهمال يف جمتمعهم .وال�ضعف و�ضع خا�ص لك ّل �شخ�ص ولك ّل حالة.
وم ��ع ذلك ،ث ّمة بع�ض املجموعات التي تكون يف العادة عر�ضة لزيادة ال�ضعف ،وهي ت�شمل الأطفال
غ�ي�ر امل�صحوبني بذويه ��م ،والأ�شخا�ص ذوي الإعاق ��ات ،والأ�شخا�ص امل�س ّن�ي�ن ،والأ�سر ذات املعيل
الواح ��د ،والأطفال املنخرطني �سابق ًا يف الق� � ّوات امل�س ّلحة واملجموعات امل�س ّلحة ،والأ�شخا�ص الذين
يعانون املر�ض (مبا يف ذلك فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية ومتالزمة نق�ص املناعة املكت�سبة).

ط
الطوارئ
راجعوا "كارثة".

ع
عدم التمييز
هو م�صطلح ي�شري �إىل مبد�أ �ضرورة عدم وجود متييزات غري عادلة بني النا�س �أو املجتمعات املح ّلية
عل ��ى � ّأي �أ�سا� � ٍ�س كان ،مبا يف ذلك العم ��ر� ،أو اجلن�س� ،أو الع ��رق� ،أو اللون� ،أو العن�ص ��ر� ،أو الأ�صل
الوطن ��ي �أو االجتماعي� ،أو املي ��ول اجلن�سية� ،أو الإ�صابة بفريو�س نق�ص املناع ��ة الب�شرية� ،أو اللغة،
ال�صحي� ،أو ال ��ر�أي ال�سيا�سي �أو غريه� ،أو �أ ّية حال ٍة �أخرى .وهذا ال
�أو الدي ��ن� ،أو الإعاقة� ،أو الو�ضع
ّ
يعني �أ ّنه ينبغي معاملة اجلميع بالطريقة نف�سها ،بل يجب �أن تتواجد م�ساواة يف الو�صول والنتائج،
وال�سماح ب�أنواع خمتلفة من امل�ساعدة والدعم ا�ستناد ًا �إىل االحتياجات والقدرات الفعلية.
عمالة الأطفال
ّ
عمال ��ة الأطف ��ال هي العم ��ل الذي يقوم ب ��ه الأطفال الذين تق� �ل �أعمارهم عن احل� � ّد الأدنى لل�سنّ
نوع من �أنواع العمل املختلفة.
القانوين للعمل .عاد ًة ،يحدّد الت�شريع الوطني �س ًّنا قانوني ًا خمتلف ًا لك ّل ٍ
عل ��ى �سبي ��ل املثال ،ال يجب �أن يكون �سنّ العمل العادي بدوام كامل �أق ّل من �سنّ االنتهاء من التعليم
الإلزام ��ي .وث ّمة فئات �أخرى من العم ��ل ،منها :العمل اخلفيف ،والعمل اخلطر ،و�أ�شكال �أخرى من
بني �أ�سو�أ �أ�شكال عمالة الأطفال .وغالب ًا ما يو�صف م�صطلح "عمالة الأطفال" على �أ ّنه العمل الذي
يحرم الأطفال من طفولتهم وطاقتهم وكرامتهم� .إ ّنه ي�شري �إىل العمل اخلطر وامل�ؤذي للأطفال من
الناحية النف�سية �أو اجل�سدية �أو االجتماعية �أو الأخالقية ،والذي يتعار�ض مع درا�ستهم �إذ يحرمهم
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م ��ن فر�صة الذهاب �إىل املدر�س ��ة ،فريغمهم على ترك املدر�سة يف �سنّ مبك ��رة� ،أو ي�ضط ّرهم �إىل
ل�ساعات طويلة.
فرط القا�سي
ٍ
حماولة التوفيق بني الذهاب �إىل املدر�سة والعمل املُ ِ
العمر
أ�شخا�ص الذين يق ّل عمرهم عن � 18سنة .وت�شمل هذه الفئة ّ
الر�ضع (لغاية ال�سنة)
الأطف ��ال هم ال
ٌ
ومعظم اليافعني (� 19 – 10سنة).
و ُي�شار عاد ًة �إىل اليافعني على �أ ّنهم الأ�شخا�ص الذين ترتاوح �أعمارهم بني � 10سنوات و� 19سنة.
العمل اخلطر
َّ
�صحة
ؤذي
�
ي
قد
فيها،
�ذ
�
ف
ن
ي
التي
الظروف
بحكم
أو
�
طبيعته
بحكم
�ذي،
�
ل
ا
العمل
هو
اخلطر
العم ��ل
ُ
ّ
الأطفال و�سالمتهم و�سلوكهم الأخالقي ،والذي ينبغي حظره للأطفال الذين تق ّل �أعمارهم عن 18
�سنة (حتّى �إذا كان ال�سنّ الأدنى العام للعمل يقل عن ذلك) .وقد ُحدِّ د ال�سنّ الأدنى �ضمن اتّفاقية
ّ
منظم ��ة العم ��ل الدولية رقم  ،138كما ُح ��دِّ دت الأ�شكال الأربعة الأ�سو�أ لعمال ��ة الأطفال يف اتّفاقية
ّ
منظم ��ة العم ��ل الدولية رقم  .182غ�ي�ر �أنّ االتّفاقية ال حتدّد بال�ضبط ما ت�شمل ��ه هذه الفئة :فهذا
م�ت�روك للبلدان لتحدّد ما ُي�س ّمى ع ��اد ًة بـ"قائمة عمالة الأطفال اخلط ��رة"� .إال �أن تو�صية ّ
منظمة
العم ��ل الدولية ب�ش� ��أن �أ�سو�أ �أ�شك ��ال عمالة الأطفال ال�ص ��ادرة يف العام ( 1999رق ��م  ،)190وهي
املبادئ التوجيهية غري املُ ِلزمة التي رافقت االتّفاقية رقم  ،182تورد بع�ض التحديدات حول عمالة
الأطفال التي يجب حظرها .فهي حتثّ الدول الأع�ضاء على النظر يف:
•العمل الذي يع ّر�ض الأطفال لإ�ساءة املعاملة اجل�سدية �أو العاطفية �أو اجلن�سية؛
•العمل حتت الأر�ض� ،أو حتت املياه� ،أو على املرتفعات اخلطرة� ،أو يف امل�ساحات ال�ض ّيقة؛
•العم ��ل ب ��الآالت واملع� �دّات والأدوات اخلطرة� ،أو العمل ال ��ذي ينطوي على ج� � ّر �أو نقل الأحمال
الثقيلة؛
ً
�صحية ق ��د تع ّر�ض الأطفال ،مثال ،مل ��واد �أو عوامل �أو عملي ��ات خطرية؛ �أو
•العم ��ل يف بيئ ��ة غري ّ
ب�صحتهم؛
للحرارة� ،أو م�ستويات ال�ضجيج �أو الذبذبات املُ�ض ّرة ّ
ل�ساعات طويلة� ،أو يف الليل� ،أو العمل الذي ال ي�سمح
•العمل يف ظ ّل ظروف �صعبة للغاية ،كالعمل
ٍ
ب�إمكانية العودة �إىل املنزل ك ّل يوم.

ق
القانون الإن�ساين الدويل
�إىل جان ��ب �أحك ��ام قانون حقوق الإن�س ��ان ،تخ�ضع حاالت النزاع املُ�س َّلح للقان ��ون الإن�ساين الدويل.
�إنّ الأحك ��ام اخلا�ص ��ة الت ��ي تنطبق ،تعتمد على طابع الن ��زاع� ،أي �إذا كان دولي� � ًا �أو غري دويل (�أي
م ��دين) .واجلدي ��ر بالذكر �أنّ �صكوك� � ًا خمتلفة للقانون الإن�س ��اين الدويل ،مبا يف ذل ��ك اتّفاقيات
جنيف للعام  1949والربوتوكوالت الإ�ضافية للعام ّ ،1977
تنظم العمليات العدائية وتلقي الواجبات
على اجلهات املُ�س َّلحة احلكومية وغري احلكومية.
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القانون الدويل حلقوق الإن�سان
القانون ال ��دويل حلقوق الإن�سان وارد يف ن�صو�ص املعاهدات الدولية ،وهو يحدّد القواعد القانونية
الت ��ي حتك ��م واجبات الدول باح�ت�رام حقوق الإن�س ��ان وحمايته ��ا و�إعمالها (راجع ��وا ميثاق الأمم
امل ّتح ��دة للع ��ام  1945وخمتل ��ف االتّفاقي ��ات ب�ش� ��أن حق ��وق الإن�سان املُد َرج ��ة على قائم ��ة الوثائق
الأ�سا�سية املرتبطة بامليثاق الإن�ساين).
القانون الدويل لالجئني
ً
القان ��ون الدويل لالجئني هو جمموعة القواعد والإجراءات الت ��ي ترمي �أ ّوال �إىل حماية الأ�شخا�ص
الذي ��ن يلتم�سون اللجوء من اال�ضطهاد ،وثاني ًا الأ�شخا�ص املُعرتَف بهم كالجئني مبوجب ال�صكوك
ذات ال�صلة.
القدرة على ّ
تخطي الظروف ال�صعبة
ت�ش�ي�ر �إىل قدرة الأف ��راد �أو املجتمعات املح ّلية �أو البلدان على ا�ستب ��اق الظروف ال�س ّيئة ،وحت ّملها،
والتع ��ايف منه ��ا� ،سواء �أكانت كارث ��ة طبيعية �أم �أزمة .وهذه القدرة تعتمد عل ��ى تن ّوع مهارات ك�سب
ال ��رزق ،و�آليات التدبر ،واملهارات احلياتية ،كح ّل امل�شكالت ،والقدرة على طلب الدعم ،والتحفيز،
والتفا�ؤل ،والإميان ،واملثابرة ،ووجود املوارد.

ك
كارثة
الكارث ��ة ه ��ي اال�ضطراب اخلطري ل�سري جمتم � ٍ�ع حم ّلي �أو جمتمع ُمعينَّ  ،وه ��ي تنطوي على خ�سائر
و�آث ��ار ب�شري ��ة �أو مادية �أو اقت�صادية �أو بيئية ّ
تتخطى ق ��درة املجتمع املح ّلي �أو املجتمع املت�ض ّرر على
التدبر با�ستخدام موارده اخلا�صة ،وبالتايل ف�إ ّنه يحتاج �إىل �إجراءات ّ
تدخل طارئة .ت�ستخدم كلمة
"كارث ��ة" للإ�ش ��ارة �إىل الكوارث الطبيعية كما �إىل النزاع ،واحلاالت ال�سريعة والبطيئة الن�شوء،
والبيئ ��ات الريفية واملدنية ،والطوارئ ال�سيا�سية املُع َّق ��دة يف جميع البلدان .وبالتايل ف�إنّ امل�صطلح
وي�ضم امل�صطلحات ذات ال�صلة
ي�شمل الكوارث والنزاعات الطبيعية والتي تكون من �صنع الإن�سانّ ،
مثل "الأزمة" و"الطوارئ".
الكرامة
ال تق ��وم الكرام ��ة عل ��ى جم ّرد الرف ��اه اجل�س ��دي ،بل تنطوي عل ��ى الق ��درة على ا ّتخ ��اذ القرارات
اخلا�ص ��ة املدرو�سة ،وبالتايل الإقرار بح ّرية الفرد .وهي تعك� ��س �سالمة ال�شخ�ص ،وتُعتبرَ امل�صدر
ال ��ذي تُ�ست َم ّد منه جميع حقوق الإن�سان .ف�أ�سا� ��س احلياة بكرامة هو �ضمان الو�صول �إىل اخلدمات
الأ�سا�سي ��ة ،والأمن ،واحرتام حقوق الإن�سان .وباملث ��ل� ،إنّ طريقة تطبيق اال�ستجابة الإن�سانية ت�ؤ ّثر
ب�شكل كبري على كرامة ورفاه املجموعات ال�سكانية املت�ض ّررة من الكوارث.
ٍ
ك�سب الرزق
ي�ش�ي�ر �إىل الق ��درات ،واملق ّومات ،والفر�ص ،والن�شاط ��ات الالزمة للتم ّكن من ك�س ��ب لقمة العي�ش.
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وت�شم ��ل املق ّومات :امل ��وارد املالية ،والطبيعي ��ة ،واجل�سدية ،واالجتماعي ��ة ،والب�شرية – على �سبيل
املث ��ال :املتاجر ،والأر�ض ،والو�صول �إىل الأ�سواق �أو و�سائل املوا�صالت (راجعوا �أي�ض ًا مقدّمة ف�صل
الأمن الغذائي والتغذية ّ
تعريف حُمدّد لك�سب العي�ش) .و ُيعتبرَ ك�سب العي�ش م�ستدام ًا
لالطالع على
ٍ
�أو �آمن� � ًا بالن�سب ��ة للأ�س ��رة املعي�شية عندما تكون ق ��ادرة على التدبر مع ال�صدم ��ات والتعايف منها،
واملحافظة على قدراتها ومق ّوماتها الإنتاجية �أو تعزيزها.

م
املتع ّلمون
هم الأ�شخا�ص امل�شاركون يف الربامج التعليميةَ ،مبن فيهم الأطفال وال�شباب والبالغون .وهذا ي�شمل
التالمي ��ذ يف املدار�س الر�سمية ،واملتد ّربني يف برامج التعليم والتدريب التقني واملهني ،وامل�شاركني
يف التعليم غري النظامي ،مثل �صفوف تعليم القراءة والكتابة واحل�ساب ،ودورات املهارات احلياتية
يف املجتمع املح ّلي ،وتعليم الأقران.
املتفجرة
خم ّلفات احلرب ّ
املتفجرة التي تبقى فاعلة والتي تتواجد يف خالل النزاع �أو
املتفجرة هي الذخائر ّ
خم ّلفات احلرب ّ
الت ��ي ُترتَك بعده ،مبا يف ذلك القذائف املدفعية ،والقناب ��ل اليدوية ،وقذائف الهاون ،وال�صواريخ،
والقناب ��ل الت ��ي تُ�س ِقطها الطائرات ،والذخائ ��ر العنقودية ،والذخرية .وبح�س ��ب التعريف القانوين
املتفجرة التي
املتفجرة من الذخائ ��ر غري املنفجرة  -الذخائ ��ر ّ
ال ��دويل ،تتك ّون خم ّلف ��ات احلرب ّ
املتفجرة املرتوك ��ة  -الأ�سلحة الت ��ي مل ُت�ستخدَ م ولكن
ا�س ُتخدِ م ��ت ولك ّنه ��ا مل تنفج ��ر  -والذخائر ّ
�أهُ مِ َل ��ت وت ُِركت بعد الن ��زاع .وعلى الرغم من �أنّ الألغام الأر�ضية (راجع ��وا التعريف �أدناه) لي�ست
املتفج ��رة ،غري �أنّ ا�ستخ ��دام "خم ّلفات
ُمد َرج ��ة يف التعري ��ف القان ��وين الدويل ملخ ّلف ��ات احلرب ّ
املتفجرة"يف هذه الوثيقة يت�ض ّمن الألغام الأر�ضية.
احلرب ّ
املراجعة املكتبية
مراجعة للوثائق.
امل�ساءلة
ّ
ّ
ال يوجد تعريف واحد �شامل للم�ساءلة يغطي كل �أوجه القطاع .فح�سب م�شروع ا�سفري ،امل�ساءلة هي
اال�ستخ ��دام امل�س�ؤول م ��ن قبل الهيئات الإن�سانية للموارد املتوافرة حت ��ت ت�ص ُّرفها .ولتحقيق ذلك،
يتعينَّ على الهيئات �أن:
•ت�ش ��رح كيف تتوافق براجمها مع �أف�ضل املمار�سات وااللتزام ��ات املتوافق عليها (مث ًال :املعايري
القائم ��ة عل ��ى الرباهني واملتوافق عليها �ضمن القطاع) ،من خ�ل�ال الت�شا ُرك بالنتائج و�أ�سباب
اتخاذ �إجراءٍ ما �أو عدم اتخاذ �أي �إجراء يف �سياقٍ ُمعينّ وبطريق ٍة �ش ّفافة.
•تُ�ش � ِ�رك اجلهات املعنية يف عملها .وهذا يعني ،يف ما يتع ّلق باملجموعات ال�سكانية املت�ض ّررة� ،أن
ت�أخ � َ�ذ احتياجاته ��م وهمومهم وقدراتهم يف احل�سبان ،يف جميع مراح ��ل اال�ستجابة الإن�سانية،
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واح�ت�رام ح ّقهم يف الإ�صغاء �إليهم و�إ�شراكه ��م يف القرارات التي ت�ؤ ّثر على حياتهم ،وتزويدهم
بالو�سائل التي تخ ّولهم الطعن بقرارات الهيئات (راجعوا �أي�ض ًا "اجلودة").
امل�ساحات ال�صديقة للأطفال
ّ
بيئات حا�ضنة للأطفال كي ي�صلوا �إىل
ية
ل
املح
املجتمعات
تبني
حيث
آمنة
هي امل�ساحات واملدار�س ال
ٍ
�أن�شط ٍة جمانية و ُم َّ
نظمة من اللعب والرتفيه والت�سلية والتع ّلم .وميكن للم�ساحات ال�صديقة للأطفال
ال�صحي والغذائي والنف�سي-االجتماعي ،ف�ض ًال عن ن�شاطات �أخرى تُعيد الإح�سا�س
�أن تو ّفر الدعم
ّ
بال�سوي ��ة واال�ستمرارية .ويتم ت�صميمها وت�شغيلها بطريق� � ٍة ت�شا ُركية ،وقد تخدم فئة عمرية حُمدَّدة
من الأطفال� ،أو جمموعة من الفئات العمرية .وجتدر الإ�شارة �إىل �أنّ امل�ساحات واملدار�س ال�صديقة
للأطفال مه ّمة طوال فرتة الأزمات ،بدء ًا بحاالت الطوارئ ،وو�صو ًال �إىل الإنعا�ش.
امل�ستدام
�إذا ك ��ان �أم� � ٌر ما م�ستدام ًا ،فه ��و على الأرجح قاب ��ل لال�ستم ��رار اقت�صادي ًا ،و�سلي ��م بيئي ًا ،وعادل
اجتماعي ًا على املدى البعيد.
امل�شاركة
امل�شارك ��ة ت�ش�ي�ر �إىل العملي ��ات والن�شاطات الت ��ي ت�سم ��ح للم�ستفيدين امل�ستهدَ ف�ي�ن باالنخراط يف
ت�صمي ��م امل�شاريع وتنفيذه ��ا وتقييمها .وت�شم ��ل امل�شاركة احلقيقة كافة املجموع ��ات ،مبا يف ذلك
�أكرثه ��ا ا�ست�ضعاف� � ًا وتهمي�ش ًا .وهي مت ّكن الأ�شخا�ص واملجتمعات املح ّلي ��ة من امل�شاركة يف عمليات
اتّخاذ القرارات والت�ص ّرف ب�ش�أن بع�ض امل�سائل التي ته ّمهم� .إ ّنها طريقة لتحديد املوارد املجتمعية
وتعبئتها ،وبناء الإجماع والدعم .وجتدر الإ�شارة �إىل �أنّ امل�شاركة تكون طوعية.
املعريف
العملي ��ات املعرفية هي عمليات ذهنية كالتفكري ،واخليال ،والإدراك ،والذاكرة ،واتّخاذ القرارات،
والتحليل ،وح ّل امل�شكالت.
املكلفون بامل�س�ؤولية
هم الأ�شخا�ص امل�س�ؤولون عن �ضمان ح�صول �أ�صحاب احلقوق على حقوقهم.
املهارات احلياتية
�كل ف ّعال مع
ه ��ي امله ��ارات والقدرات لل�سل ��وك الإيجابي الت ��ي تتيح للأف ��راد التك ّيف والتعامل ب�ش � ٍ
متط ّلب ��ات احلياة اليومية وحتدّياتها .فامله ��ارات احلياتية ت�ساعد النا�س عل ��ى التفكري ،وال�شعور،
والتفاع ��ل ك�أف ��راد وك�أع�ضاء م�شاركني يف املجتمع .وقد تكون امله ��ارات احلياتية عامة (على �سبيل
�كل ف ّعال مع الآخرين)� ،أو قد تكون
املث ��ال :حتليل املعلومات وا�ستخدامها ،والتوا�صل والتفاعل ب�ش � ٍ
ال�صحة ،والوقاية من
�ز
�
ي
وتعز
البيئية،
مرتبط ��ة مبوا�ضيع حُمدَّدة كاحل ّد م ��ن املخاطر ،واحلماية
ّ
فريو� ��س نق� ��ص املناعة الب�شري ��ة ،والوقاية من العن ��ف ،وبناء ال�س�ل�ام .وغالب ًا م ��ا ت�شت ّد احلاجة
�إىل امله ��ارات احلياتية يف ح ��االت الأزمات ،الأمر الذي ي�ستلزم زي ��ادة الرتكيز على بناء املهارات
احلياتية ذات ال�صلة والتي تنطبق على حالة الطوارئ وعلى ال�سياقات املح ّلية.
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ن
املتفجرة/الألغام الأر�ضية
الناجون من خم ّلفات احلرب ّ
املتفجرة والألغ ��ام الأر�ضية هم الأف ��راد �أو املجموعات
ال�ضحايا/الناج ��ون من خم ّلفات احل ��رب ّ
املتفجرة والألغام الأر�ضية ،مبا يف ذلك
الذي ��ن عانوا �إ�صابات غري مميتة نتيجة خم ّلفات احل ��رب ّ
الإ�صابة اجل�سدية ،والعاطفية ،والنف�سية� ،أو اخل�سارة االقت�صادية� ،أو االنتهاك اجل�سيم حلقوقهم
الأ�سا�سية� .إ ّنه تعريف �أو�سع ي�شمل الأفراد واملجموعات الذين ت�ض ّرروا ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر،
مب ��ا يف ذلك �أ�س ��ر ال�ضحايا (مث ًال ،يف احلاالت الت ��ي ُيقتَلُ /ي�صاب فيها املعي ��ل الأ�سا�سي للأ�سرة
املعي�شية) واملجتمع ��ات املح ّلية (مث ًال ،عندما تفقد املجتمعات املح ّلية �إمكانية و�صولها �إىل الأر�ض
ال�صاحلة للزراعة).
النازحون داخلياً
ُ
ُ
رغموا �أو �أجبرِ وا على الفرار �أو مغادرة
النازحون داخلي ًا هم �أ�شخا�ص �أو جمموعات من النا�س قد �أ ِ
منازله ��م �أو �أماكن �إقامتهم املعتادة ،ال �س ّيما نتيجة �آثار النزاع املُ�س َّلح� ،أو حاالت العنف العامة� ،أو
انته ��اك حقوق الإن�سان� ،أو الطوارئ الطبيعية �أو التي من �صنع الإن�سان� ،أو من �أجل جت ّنب �آثارها،
والذين مل يعربوا حدود دول ٍة ُمعرتَف بها دولي ًا.
النا�شطون/اجلهات الفاعلة
احلكومات وال�سلطات املح ّلي ��ة ،واملجتمعات املح ّلية ،والهيئات الع�سكرية �أو هيئات القطاع اخلا�ص
نخرطة يف اال�ستجابات الإن�سانية �أو امل�ؤ ّثرة فيها.
املُ ِ
النزاع
ّ
الن ��زاع ي�شري �إىل القتال العنيف بني جهتَني �أو �أكرث ال ��ذي يهدّد �سالمة و�أمن املجتمعات املحلية �أو
ب�شكل عام .وهذا ي�شمل ح ��االت القمع بالإكراه �أو اخل ��وف الناجم عن التهديد
جمموع ��ة ال�س ّك ��ان ٍ
بالعن ��ف ،بالإ�ضاف ��ة �إىل �أعم ��ال العنف التي ت�صل �إىل ح� � ّد النزاع املُ�س َّلح �ضمن� � ًا .وح�سب القانون
الإن�ساين الدويل ،يُ�ستخدَ م م�صطلح "النزاع املُ�س َّلح" للإ�شارة �إىل احلاالت التي تبلغ فيها العدائية
عتب ًة مرادفة للحرب .وعلى الرغم من �أنّ امل�صطلح نادر ًا ما �ش ّكل التبا�س ًا عند ا�ستعماله للنزاعات
ب�ي�ن ال ��دول ،غري �أ ّنه غالب ًا ما يط ��رح جدا ًال لدى ا�ستخدامه يف ما يتع ّل ��ق بالنزاع الداخلي .فهو يف
أطراف ُم�س َّلحة عل ��ى م�ستوى �أعلى من العنف و�أك�ث�ر ا�ستدام ًة من "حاالت
الأ�سا� ��س ينط ��وي على � ٍ
اال�ضط ��راب والتوتّرات الداخلي ��ة ،ك�أعمال ال�شغب و�أعم ��ال العنف املعزولة واملتف ّرق ��ة �أو الأعمال
الأخ ��رى ذات الطبيع ��ة املماثلة" (امل ��ادة ( 2-8د) من نظ ��ام روما الأ�سا�س ��ي للمحكمة اجلنائية
الدولي ��ة) .وجتدر الإ�شارة �إىل �أنّ القان ��ون الإن�ساين الدويل يعطي اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر
تفوي�ض ًا خا�ص ًا ذي �صلة لتو ّفر �إر�شاد ًا تقني ًا حول هذه امل�س�ألة.
النزاع املُ�س َّلح
راجعوا "نزاع".
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النوع االجتماعي
"الن ��وع االجتماع ��ي" ي�ش�ي�ر �إىل الأدوار ،وامل�س�ؤولي ��ات ،والهوي ��ات اخلا�صة بالن�س ��اء والرجال،
وكيفي ��ة تقييمه ��ا يف املجتم ��ع� .إ ّنها تختل ��ف باختالف الثقافات ،كم ��ا �أ ّنها تتغيرّ م ��ع مرور الزمن.
وهوي ��ات الن ��وع االجتماعي حت� �دّد طريقة التفك�ي�ر والت�ص ّرف الت ��ي يتو ّقعها املجتمع م ��ن الن�ساء
كت�سبة اجتماعي ًا
والرج ��ال .وبالإمك ��ان تغيري �أدوار وم�س�ؤوليات وهوي ��ات النوع االجتماعي لأ ّنه ��ا ُم َ
(راجعوا �أي�ض ًا "اجلن�س").

و
الو�صول
ً
ّ
تُ�ستخ ��دَ م الكلمة �أ َّوال للداللة على ن�سبة ال�سكان التي ميكنها ا�ستعمال خدم ٍة �أو مرفق� .أ ّما الو�صول
غ�ي�ر املُق َّي ��د فيعني ع ��دم وج ��ود � ّأي حواجز عملي ��ة� ،أو مالي ��ة� ،أو مادي ��ة� ،أو �أمني ��ة� ،أو بنيوية� ،أو
م� َّؤ�س�ساتي ��ة� ،أو ثقافي ��ة حتول دون الو�ص ��ول �إىل اخلدمات �أو املرافق .وميك ��ن �أن ي�شري "الو�صول"
ب�شكل عام (الو�ص ��ول للجمي ��ع)� ،أو �إىل الو�صول الع ��ادل للأ�شخا�ص ذوي
�إىل جمموع ��ة ال�س ّك ��ان ٍ
االحتياج ��ات اخلا�ص ��ة .كذلك ،ميكن �أن تُ�ست َعم ��ل للدّاللة على قدرة هيئ ��ات الإغاثة على الو�صول
الآمن �إىل املجموعات ال�س ّكانية التي حتتاج �إىل م�ساعدة.
الوقاية
الوقاي ��ة ت�ش�ي�ر �إىل الإجراءات املُتَّخذة لتج ّنب الآثار ال�سلبية للأخط ��ار والكوارث ذات ال�صلة على
النا�س ،والأمالك ،ومهارات ك�سب الرزق ،والبيئة (راجعوا �أي�ض ًا "اال�ستعداد" و"احل ّد من خماطر
الكوارث").
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