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وقد ساهم ّ
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األطفال
تنوعهم
ّ
يف جميع أوجه

الطفل

كل إنسان مل يبلغ الثامنة عرشة ،بحسب تعريف
هو ّ
ات ّفاقية األمم املتّحدة لحقوق الطفل.

ضمن هذه االسرتاتيجية،
ستخدم مصطلح
يُ َ

أطفال

كمصطلح شامل يغطّي جميع األطفال ،يف طبيعتهم
الفريدة وتن ّوعهم.
وهذا يشتمل عىل:

املتوسطة
yاألطفال من جميع األعامر ،مبَن فيهم الرضّ ع ،وأطفال الطفولة املبكرة (دون  5سنوات) ،والطفولة
ّ
( 5سنوات  12 -سنة ،أو "يف س ّن املدرسة") ،وجميع مراحل املراهقة؛
yاألطفال من جميع امليول الجنسية ،والهويات الجندرية ،والتعبري الجندري؛
yاألطفال ذوو القدرات واإلعاقات املتن ّوعة؛
yاألطفال ذوو عوامل التن ّوع األخرىَ ،مبن فيهم عىل سبيل املثال ال الحرص ،الهويات العرقية واإلثنية
أي
املختلفة؛ والخلفيات االجتامعية ،والثقافية ،والدينية ،واالقتصادية املختلفة؛ واألطفال املنتمون إىل ّ
مجموعة من األقلّيات.
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األطفال يف جميع أوجه تن ّوعهم

يشتمل مصطلح األطفال أيضً ا عىل جميع األطفال الذين يختربون -بطريقة مبارشة أو غري مبارشة من خالل
عائالتهم ومجتمعاتهم املحلّية  -أوجه ضعف مختلفة تؤث ّر عىل احتياجاتهم يف مجال الحامية وتتدخّل يف التحقيق
التام لحقوقهم .ويجب أن تؤخذ هذه العوامل يف االعتبار بالقدر نفسه ،وهي تشتمل عىل:
الخاص بهم والوضع القانوين املتعلّق به ،مبَن يف ذلك
yجنسيات األطفال ومواطنتهم ،ووضع النزوح
ّ
األطفال طالبو اللجوء ،والالجئون ،والنازحون داخل ًيا ،واملهاجرون ،واألطفال بال جنسية ،أو بال أوراق
ثبوتية ،واملهاجرون بشكل دائم.

i
للمزيد من املعلومات حول هذه
املصطلحات والتفاصيل ،الرجاء
االطّالع عىل مرسد املصطلحات
الكامل يف امللحق  ،1وكذلك عىل
كت ّيب املعايري الدنيا لحامية الطفل يف
العمل اإلنساين ،ومرسد املصطلحات
الخاص به.
ّ

الخاصة بهم ،مبَن فيهم األطفال الذين لديهم والد واحد/والدة
yعائالت األطفال وترتيبات الرعاية
ّ
واحدة من الوال َدين ،أو والدان ،أو ليس لديهم والدان أو مق ّدمو رعاية؛ أو األطفال غري املصحوبني؛
أو األطفال املنفصلون عن ذويهم؛ أو الذين يعيشون يف أُرس يرأسها أطفال ،أو ترأسها نساء ،أو أرس
يرأسها أشخاص كبار يف الس ّن أو مجموعات ضعيفة أخرى؛ أو األطفال الذين يعيشون يف الشارع؛ أو
مؤسسات رعاية؛ أو األطفال الذين يعيشون يف ترتيبات رعاية بديلة أخرى؛
األطفال الذين يعيشون يف ّ
yالتجارب واالنتهاكات املختلفة التي اختربها األطفال والتي تساهم يف خلق أوجه ضعف
واحتياجات شديدة أو فريدة من نوعها ،مثالً ،األطفال الناجون من العنف الجنيس أو الذين شهدوا
هذا العنف؛ أو األطفال الذين ت ّم تجنيدهم واستخدامهم من ِقبَل الق ّوات املسلّحة أو الجامعات
بأي صفة كانت.
املسلّحة ّ
عىل امتداد االسرتاتيجية ،تهدف اإلشارة إىل مختلف املخاطر ،وأوجه الضعف ،واالحتياجات ،والقدرات ،إىل إعطاء
كل منها عىل انفراد ويف جميع طرق تقاطعها – ولكيفية تأثريها
االعتبار واألهمية الالز َمني لجميع هذه العوامل – ّ
عىل األطفال ،وعىل عائالتهم ومجتمعاتهم املحلّية ،إ ّما من خالل وضعهم يف خطر أكرب ،وإ ّما من خالل دعم
مرونتهم وحاميتهم.

© يونيسف/UN0304040/فرانك ديونج
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املقدمة
ّ
تستم ّر أعداد األشخاص والبلدان التي تحتاج إىل
العمل اإلنساين يف التزايد .1

 82مليون شخص
نازح قرس ًيا حول العامل،
 %42منهم
من األطفال

فالنزاعات املسلّحة والعنف ،وعدم االستقرار السيايس واالضطرابات السياسية ،واألحوال الج ّوية القاسية،
وتفش األمراض املعدية ،كلّها عوامل تتزايد ح ّدتها وتطول م ّدتها،
بتغي املناخّ ،
مبا فيها الكوارث املرتبطة ّ
فتطيل معها أمد االحتياجات ،وتفاقم املخاطر ،وتضعف عوامل الحامية واملرونة التي تعتمد عليها
العائالت ،واملجتمعات املحلّية ،واألنظمة الوطنية لضامن حامية السكّان ورفاههم.
لقد ارتفع مع ّدل النزوح القرسي عامليًا للسنة التاسعة عىل التوايل يف  :2020فنجد اليوم  82مليون
شخص نازح قرسيًا حول العامل ،و  %42منهم من األطفال .2يف هذه األثناء ،تضاعف عدد الالجئني م ّرتَني
ليصل إىل أكرث من  26مليون الجئ ،يعيش كثريون منهم يف سياقات متزايدة من التنقّل املمت ّد واملختلط.
وبني عا َمي  2018وُ ،2020ولِد أكرث من مليون طفل كالجئني ،وهذا ما يع ّرضهم الحتامل تح ّديات أطول
أم ًدا مرتبطة باحتياجات حامية مح ّددة.3
فضالً عن ذلك ،تتزايد االعتداءات
عىل األطفال يف حني تنخفض مع ّدالت
املساءلة .فقد ارتفعت نسبة االنتهاكات
الجسيمة املرتكبة ض ّد األطفال يف حاالت
النزاع املسلّح لتبلغ "مع ّدالت عالية إىل
ح ّد أنّها تثري القلق" .4يف هذه األثناء،
يتزايد تسييس األطر واآلليات املستخ َدمة
لتعزيز املساءلة والعدالة تجاه األطفال،
بالتاميش مع القوانني الدولية ،وهذا ما
يُض ِعف استخدامها كأدوات ملنع انتهاكات
الحقوق وملساءلة مرتكبيها.5
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كذلك ،يساهم وباء كوفيد 19 -املنترش عامليًا يف زيادة مخاطر حامية
الطفل وانتهاكات الحقوق ،ال س ّيام بالنسبة إىل األطفال الذين
يعيشون أزمات إنسانية متفاقمة ،هذا إىل جانب تبعاته الجسيمة
ككل وعىل الص ّحة العا ّمة .فقد ارتفع عدد األطفال غري
عىل الص ّحة ّ
6
املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم يف عام  . 2020وتفيد التقارير أ ّن
عدم استقرار األرس وهشاشتها االقتصادية النات َجني عن هذا الوباء،
يساهامن يف تزايد مع ّدالت عاملة األطفال .كذلك ،تتفاقم التوتّرات
ومس ّببات الضيق النفيس يف األرس فتؤ ّدي إىل تزايد العنف داخل
املنزل .7ويبلغ مق ّدمو الرعاية بأ ّن األطفال صاروا يشعرون بضيق
وأقل
أقل أمانًاّ ،
أكرب ،واألطفال أنفسهم يبلغون عن شعورهم بأنّهم ّ
سعادةّ ،
وأقل أمالً بالحياة .8

الصورة :خالد العريبIRC/

عطّل إغالق
املدارس تعليم
أكرث من 1.6
مليار طفل

رسخ الوباء أكرث فأكرث أوجه عدم املساوة املوجودة أصالً
وقد ّ
بني األطفال ،مثالً األطفال الذين لديهم إمكانية الوصول إىل
املوارد والتكنولوجيا الالزمة ملتابعة تعليمهم عن بعد ،أو األطفال
املوجودون يف بلدان تتمتّع بأنظمة حامية اجتامعية أقوى ميكنها املساعدة يف الوقاية من مخاطر حامية
الطفل املرتبطة بالضائقة املالية لدى األرس.9
يف الواقع ،ع ّززت االستجابة العاملية لوباء كوفيد 19 -األمناط التي شهدناها يف الكثري من األزمات قبل انتشاره.
ففي طليعة هذه األمناط ،نجد إهامل إعطاء األولوية لألطفال ولحاميتهم .ففيام ركّزت الحكومات ،ومعها
ركّز صانعو السياسات والقادة ،عىل كيفية تدعيم االقتصادات يف مواجهة تدابري التخفيف من آثار وباء
كوفيد ،19 -برز بشكل ملحوظ غياب االهتامم باحتياجات األطفال واالسرتاتيجيات الهادفة إىل تخفيف اآلثار
الكاملة للوباء عليهم .فقد عطّل إغالق املدارس تعليم أكرث من  1.6مليار طفل ،تاركًا آثاره السلبية املرئية
وغري املرئية عىل تعلّمهم ،وكذلك عىل ص ّحتهم ورفاههم الجسديَني والعاطفيَني والنفسيَني .10وفيام أُر ِهقت
املحل ،أو ت ّم تجريدهم من هذه
عوامل الدعم والحامية املتوفّرة عاد ًة لألطفال يف املنزل واملدرسة واملجتمع ّ
العوامل ،برزت أكرث فأكرث الحاجة إىل تدابري إضافية لضامن حاميتهم ورفاههم.
ولكن ،مع تزايد االحتياجات ،استم ّرت فجوة التمويل اإلنساين يف مجال حامية الطفل :فلم يح َظ الطلب الذي
تق ّدم به قطاع حامية الطفل ملواجهة كوفيد 19 -بتمويل ٍ
كاف عىل اإلطالق ،واألمر نفسه حصل يف قطاعات
أخرى تركّز عىل الطفل والحامية 11.وهذا يعكس االتّجاهات الحديثة التي ت ُظهِر انّه ،بالرغم من الزيادة
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الحديثة للتمويل العام يف قطاع حامية الطفل ،ما زال هذا القطاع يحظى بتمويل غري ٍ
كاف لتلبية
احتياجات األطفال متاشيًا مع املعايري الدنيا لحامية الطفل يف العمل اإلنساين ،وبتمويل غري ٍ
كاف
باملقارنة مع مستويات التمويل العا ّم للطلبات اإلنسانية.12
لقد بيّنت االستجابة لوباء كوفيد 19 -بوضوح أنّه يت ّم إغفال األطفال ومعهم احتياجاتهم الفريدة يف
مجال الحامية ،أو يت ّم نسيانهم ،أو استبعادهم ،أو إحالتهم إىل هامش االستجابة اإلنسانية ،وذلك
أي وقت مىض ،إىل
بشكل روتيني وحتّى منهجي يف بعض األوقات .وعليه ،تربز الحاجة اآلن أكرث من ّ
الرتكيز عىل حامية األطفال وحقوقهم ورفاههم.
باإلضافة إىل الوباء ،يصارع العامل أزمة كبرية
أي وقت
تربز الحاجة اآلن أكرث من ّ
مستم ّرة أخرى هي أزمة املناخ .فهي تحمل
مىض ،إىل الرتكيز عىل حامية األطفال
يف طيّاتها أيضً ا أزمة أخرى هي أزمة حقوق
وحقوقهم ورفاههم
الطفل ،واألطفال هم الذين يشعرون اآلن ويف
املستقبل بأه ّم تداعياتها بشكل متفاوت ،بالرغم من أنّهم غري مسؤولني عنها 13.فحاالت الطوارئ
كل بقاع
املرتبطة باملناخ تزداد اليوم ح ّدة وتوات ًرا ،وسوف تستم ّر يف التزايد ،فتؤث ّر عىل األطفال يف ّ
األرض بشكل عميق ولكن مختلف ،ال سيّام األطفال املوجودون أصالً يف سياقات هشّ ة .مع ذلك ،وكام
رصف املبارش يف أزمة
يف الكثري من األزمات اإلنسانية األخرى ،يتمتّع األطفال ّ
بأقل قدر من النفوذ للت ّ
املناخ .وعليه ،ستكون معالجة أزمة املناخ االختبار األخري للمساءلة أمام أطفال العامل .فهي سوف
تتطلّب أن ترتكّز الجهود واإلجراءات واالبتكارات الجامعية التي تبذلها الجهات الفاعلة كافةً ،عىل
هدف مشرتك :حامية مستقبل جميع األطفال وضامن رفاههم.

لويس ليسون /منظمة أنقذوا الطفولة
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ٍ
من التحالف

إ ّن األزمات اإلنسانية العاملية التي تفاقمت بفعل وباء كوفيد ،19 -ته ّدد بهدم عقود من التق ّدم
– "تراجع كبري" – املح َرز نحو تحقيق "مستقبل أكرث استدامة للجميع" ،وتحقيق أهداف التنمية
املستدامة  .14واألطفال هم أكرث َمن سيشعر بهذه التأثريات العميقة التي ستعيق من ّوهم الص ّحي
ورفاههم.
يح ّول املجتمع اإلنساين اهتاممه نحو صفقة كربى جديدة ،توفّر الفرصة إلعادة النظر يف التق ّدم
املح َرز منذ عام  ،2016ولتحديد الفرص واملجاالت التي يجب تعزيزها ومراجعتها وتحسينها ضمن
التزاماته .فوسط نداءات إلدخال دروس ومامرسات إيجابية ،تعلو أيضً ا نداءات من أجل تغيري
منهجي أعمق :إعادة النظر يف نُ ُهج قيادة املعونة اإلنسانية ،وتنسيقها ،وإنشاء الرشاكات لها،
وتقدميها؛ وإعادة هيكلة النظام وكيفية متويله؛ وحتّى إعادة تحديد أهداف النظم البريوقراطية،
لتشبه أكرث طريقة استجابة الجهات الفاعلة املحلّية ألزمة ما .15
ولكن ،سواء كان اإلصالح املقبل كب ًريا أو صغ ًريا ،يبقى أمر واحد مؤكّ ًدا :مث ّة حاجة مل ّحة إىل تغيري
عىل مستوى النظام بكامله .فمن أجل تحقيق مستقبل أكرث استدامة للجميع ،يجب أن يرتكّز اإلصالح
املجدي عىل األطفال وأن يعرتف مبا ييل:

ّ
إن حماية الطفل

منقذة للحياة

جدا إعطاؤها األولوية ومتويلها عىل هذا األساس.
ومن الرضوري ً
تربز الحاجة إىل مساءلة أكرب أمام األطفال ،مبا يف ذلك االعرتاف األكرب بإمكاناتهم وقدراتهم عىل
بحق أن يت ّم االستامع إليهم ،وأن يشاركوا بطريقة مجدية ،وأن
حامية أنفسهم .فاألطفال يتمتّعون ّ
ُينحوا التمكني الالزم يك يساهموا يف العمليات والقرارات التي تؤث ّر عليهم.
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يحق
تربز الحاجة إىل العمل النشط إلنهاء انتهاكات حقوق األطفال؛ ولدعم أشكال الحامية التي ّ
لألطفال بها مبوجب القانون الدويل اإلنساين ،وحقوق اإلنسان ،وقانون اللجوء؛ وللعمل بطريقة
مجدية أكرث من أجل تعزيز وتحقيق املساءلة أمام األطفال والعدالة لهم.
تربز الحاجة إىل الحرص عىل أ ّن العمل اإلنساين يستجيب الحتياجات األطفال :أن تعرتف جميع
الجهات املعنية بأ ّن لديهم احتياجات حامية فريدة ومتن ّوعة ،وبكيفية تن ّوعها بحسب السياق،
الخاصة بهم.
وبكيفية تفاعلها مع عوامل التن ّوع الفردية
ّ
تربز الحاجة إىل أن تقوم جميع الجهات الفاعلة العاملة يف املجال اإلنساين ومجال التنمية والسالم،
بتحويل طريقة إرشاك ومتكني األطفال وعائالتهم ومجتمعاتهم املحلّية؛ وطريقة دمج وتقوية
الحكومات واألنظمة الوطنية من خالل العمل اإلنساين الذي يُبنى من – وليس عىل – معارفهم
وخرباتهم ،فيدمج القطاعات والنواتج بحيث تتناسب مع الواقع الذي يعيشونه.
يتعي عىل جميع الجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين أن تعرتف با ّن واجبها املتمثّل يف االستجابة
أخ ًرياّ ،
لالحتياجات اإلنسانية يرتافق جن ًبا إىل جنب مع الرضورة األخالقية واملعنوية للوقاية من األذى.

إنّ التحالف يطلق ندا ًء واض ًحا وعالياً للنظام اإلنساين:

األطفال وحمايتهم

يجب أن يكون يف صميم
ّ
كل عمل إنساني.
كل شخص لديه دور يضطلع به يف حامية األطفال.
ّ
انضموا إلينا.
ّ
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اضغط عىل الزر

اسرتاتيجية 2025-2021

مخصص
ح ّيز
ّ

الهدف
الشامل
يت ّم االعرتاف باملكانة املركزية
لألطفال وحاميتهم وتُعطى هذه

التطّلع إلى األمام:

أزمة املناخ ،والعدالة
املناخية ،وحامية الطفل

املكانة املركزية األولوية باعتبار أنّها
أساسية وهادفة إىل إنقاذ األرواح
يف النظام اإلنساين بكامله

األولوية 1
يف االسرتاتيجية

توطين العمل
اإلنساني

املساءلة أمام

األهداف

الوظائف أساسية

تعدد القطاعات
ّ
والتكامل يف وضع

تحويل كيفية عمل حامية
الطفل يف العمل اإلنساين

األطفال

الهدف :تكون جميع الربامج اإلنسانية
خاضعة للمساءلة أمام األطفال وتحرص عىل
مشاركتهم املجدية واملنصفة.

األولوية 2
يف االسرتاتيجية

األولوية 3
يف االسرتاتيجية

الهدف :يح ّول قطاع حامية الطفل طريقة
عمله املتجذّرة يف تشارك القدرات والخربات
والفرص والنقل املتع ّمد للنفوذ واملوارد إىل
الجهات الفاعلة املجتمعية ،واملحلّية ،والوطنية.

الهدف :تُعطى األولوية لحامية األطفال
ورفاههم ضمن التعاون بني جميع القطاعات،
مبا يف ذلك ضمن الربامج املتع ّددة القطاعات
واملتكاملة ،ويف جميع أوجه العمل اإلنساين.

األهداف

األهداف

وضع املعايري وصياغة
التوجيهات

األولوية 4
يف االسرتاتيجية
الوقاية

الربامج والتعاون

بناء القدرات والتعلّم والتنمية

ملزيد من املعلومات

استخالص األدلّة وتوليد
املعارف

الهدف :تُف َهم الوقاية وتُعطى األولوية
باعتبار أنّها عنرص أسايس وحاسم يف
حامية الطفل يف العمل اإلنساين بكامله.

األهداف

املنارصة والدعم

تنظيم االجتامعات

يقود التحالف العمل املعياري يف قطاع حامية الطفل من أجل تعزيز جودة برامج الوقاية واالستجابة يف مجال حامية الطفل .ويلبّي
التحالف مهمته ويدعم أعضاءه والقطاع بشكل عام ،إىل جانب قيامه بخمس
هي:

عامة
ملحة ّ
ت ّم تأسيس تحالف
حامية الطفل يف العمل
اإلنساين (املشار إليه يف
هذه الوثيقة بتسمية
"التحالف") يف عام
تضم
 ،2016وهو شبكة ّ
أكرث من  150منظّمة من
الخاص
القطاع اإلنساين
ّ
بحامية الطفل .16

يلتزم التحالف وأعضاؤه بهذه الرؤية األساسية :عامل يتم ّتع فيه األطفال بالحامية من
اإلساءة ،واإلهامل ،واالستغالل ،والعنف ،يف جميع األوضاع اإلنسانية.
وينفّذ التحالف مه ّمته املتمثّلة يف دعم جهود الجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين ﻣﻦ
أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ تدخّالت ف ّعالة وعالية الجودة ﻟﺤﺎﻤﻳﺔ الطفل يف مختلف األوضاع اإلﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،
من خالل جهود التعاون بني سائر أعضائه املشاركني يف مجموعات العمل ،وفرق العمل،
واملبادرات ،واللجنة التوجيهية التابعة للتحالف .17
يعمل التحالف عىل أساس أنّه الشبكة العاملية الرائدة املشرتكة بني الوكاالت لتطوير
تتصف بالجودة وتسرتشد باألدلّة ،ضمن
املعايري والتوجيهات الفنية واملوارد واألدوات التي ّ
قطاع حامية الطفل .فالتحالف هو الهيئة القطاعية األ ّوىل التي تجمع الجهات الفاعلة يف
حامية الطفل ،واملنارص الرائد لألطفال ولحامية الطفل يف العمل اإلنساين .ويقود التحالف
(املسمة هنا "املعايري الدنيا لحامية
تطوي َر املعايري الدنيا لحامية الطفل يف العمل اإلنساين
ّ
الطفل") ،ويعمل كمرشف عىل هذه املعايري التي ترشد القطاع ومتثّل جز ًءا من رشاكة
املعايري اإلنسانية.
يلتزم التحالف باملعايري اإلنسانية األساسية وباملبادئ املب َّينة يف املعايري الدنيا لحامية
الطفل ،التي تعكس املبادئ التوجيهية من ات ّفاقية حقوق الطفل ومبادئ الحامية يف
مرشوع إسفري .باإلضافة إىل ذلك ،يسعى التحالف جاه ًدا من أجل:
yأن يعطي املكانة املركزية للطفل :استنا ًدا إىل املبادئ التوجيهية املب َّينة يف املعايري
الطفل املكانة
َ
الدنيا لحامية الطفل ،يجب أن تعطي جميع أنشطة التحالف ومنتجاته
املركزية فيها.
yأن يكون بقيادة العائلة واملجتمع ّ
ظل اعتامد النموذج االجتامعي
املحل :يف ّ
اإليكولوجي كإطار مرجعي ،تقوم منتجات التحالف بتعزيز مشاركة العائالت
واملجتمعات املحلّية يف تحديد وتطبيق حامية األطفال يف جميع السياقات.
yأن يكون مستجي ًبا لالحتياجات :يؤ ّدي هذا إىل تو ّجه واضح نحو إنتاج مواد فنية تربز
الحاجة إليها وتكون مفيدة للجهات الفاعلة يف مجال حامية الطفل التي تعمل يف
مجموعة متن ّوعة من السياقات ،وللذين يق ّدمون لها الدعم.

الصورة 2021© :أحمد وايل/شبكة ح راس الطفولة
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وضع املعايري
وصياغة التوجيهات
yوضع املعايري وصياغة التوجيهات :يقود
التحالف تطوير املعايري الدنيا لحامية
ويسهل
الطفل ومراجعتها وتعميمهاّ .
التحالف تطبيقها ومأسستها ،فضالً عن
تطوير فرص تعلّم ميكن الوصول إليها
بشأن املعايري وتشغيلها يف العمليات.
كذلك ،بالنيابة عن القطاع ،يقود التحالف
صياغة التوجيهات وتطوير املوارد الف ّنية
استنا ًدا إىل املعايري ،باإلضافة إىل املامرسات
الج ّيدة ،والتعلّم ،واألدلّة.
yبناء القدرات والتعلّم والتنمية :يق ّدم
التحالف القيادة االسرتاتيجية من خالل
تنسيق االحتياجات وتحديد األولويات
من أجل تعزيز جودة فرص بناء القدرات
يف القطاع بكامله ،وتن ّوع هذه الفرص،
وإمكانية الوصول إليها .ويشتمل هذا
عىل تشارك وتبادل التعلّم واملعارف
ضمن الجهات الفاعلة املجتمعية واملحلّية
والوطنية والدولية .ويقوم التحالف
أيضً ا بتطوير وتعميم وتسهيل فرص
التعلّم والتطوير املهني امللتز َمني باملعايري
واملستن َدين إىل الكفاءات ،فضالً عن املوارد
واألدوات ذات الصلة.

بناء القدرات
والتعلّم والتنمية

استخالص األدلّة
وتوليد املعارف

yاستخالص األدلّة وتوليد املعارف :إ ّن
التحالف ملتزم باملساعدة يف تنمية قطاع
حامية الطفل من خالل دعم احتياجاته إىل
أدلّة قوية بشكل متزايد .ويقوم التحالف
بتطوير طرق مبتكرة ومرنة وقابلة
للتكييف بهدف قياس مسائل حامية
الطفل ،مبا يف ذلك املسائل "التي يصعب
قياسها" .كذلك ،يسعى التحالف إىل إعطاء
منظورات األطفال وعائالتهم ومجتمعاتهم
املحلّية مكانة مركزية ،ضمن العمليات
التي تستخلص األدلّة وتولّد املعارف.
ويربط التحالف أيضً ا بني األدلّة واملامرسة
العملية من خالل تشجيع التفكري النقدي،
وتعميم التعلّم وتطبيقه بات ّجاه تعزيز
النواتج.

املنارصة
والدعم

تنظيم
االجتامعات

ضامن أن يت ّم دمج حقوقهم واحتياجاتهم
ومنظوراتهم بطريقة مجدية ومنصفة يف
العمل اإلنساين.
yتنظيم االجتامعات :يخلق التحالف
وفرصا ألعضائه يك يجتمعوا بشأن
مساحة ً
مسائل مح ّددة ،من أجل تعزيز تشارك
املعارف وتعزيز القدرات ،وتشجيع التعاون
والتنسيق بني أعضائه ،ومع رشكائه ،ومع
القطاعات األخرى .ويستضيف التحالف
االجتامع السنوي للقطاع ،وهو التج ّمع
األ ّول لحامية الطفل ،فيلتقي من خالله
املامرسون من جميع أنحاء العامل بهدف
التشارك والتبادل والنمو.

yاملنارصة والدعم :يقوم التحالف باملنارصة
من أجل إعطاء األولوية لحامية األطفال
ورفاههم يف النظام اإلنساين بكامله.
ويشتمل هذا عىل معالجة فجوة التمويل
اإلنساين لقطاع حامية الطفل ،فيسلّط
الضوء عىل اآلثار اإليجابية لحامية الطفل
وطبيعتها املنقذة لألرواح ،ويع ّزز املساءلة
أمام األطفال والعدالة لهم من خالل
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التعريف باسرتاتيجية 2025-2021
تتمحور اسرتاتيجية  2025-2021لتحالف حامية الطفل يف العمل اإلنساين حول هدف واحد:

الهدف
الشامل

يت ّم االعرتاف باملكانة املركزية لألطفال وحاميتهم وتُعطى هذه املكانة
املركزية األولوية باعتبار أنّها أساسية وهادفة إىل إنقاذ األرواح يف النظام
اإلنساين بكامله.
الخاصة به ،وتعاوناته ،ورشاكاته يف
ويجب أن تساهم جميع أعامل التحالف التقنية ،وأعامل املنارصة
ّ
تحقيق هذا الهدف من خالل اإلجرءات والتق ّدم عىل مستوى أربع أولويات اسرتاتيجية:

1

2

3

4

املساءلة أمام
األطفال،

توطين العمل
اإلنساني

تعدد القطاعات
ّ
والتكامل يف
وضع البرامج
والتعاون؛

الوقاية

مبا يف ذلك ضامن
مشاركتهم الف ّعالة؛

– تحويل كيفية عمل
حامية الطفل يف
العمل اإلنساين؛

الخاصة بالتاميش مع املعايري
الخاص وغاياتها
كل منها مع هدفها
وقد ت ّم تحديد األولويات األربعّ ،
ّ
ّ
لدنيا لحامية الطفل ،من خالل عملية تشاورية بدأت يف االجتامع السنوي لعام  ،2020وتض ّمنت
مشاورات مع أعضاء التحالف وقيادته ،وأيضً ا مع الرشكاء ،وجهات التعاون ،والجهات املانحة.
فضالً عن ذلك ،أ ّدت املشاورات إىل اعتبار أزمة املناخ مجاالً طارئًا ميكن أن يساعد فيه التحالف يف
خصوصا لو أخذنا يف الحسبان الروابط القوية بني أولويات اسرتاتيجية التحالف والعمل
قيادة القطاع،
ً
عىل إجراءات املناخ والعدالة املناخية .وفيام يتطلّع التحالف إىل األمام ،سوف يستكشف أين وكيف
ميكنه تقديم مشاركته املجدية يف إجراءات املناخ ،وبناء قدرات القطاع عىل االستجابة ألزمة املناخ.
التطّلع إلى األمام:

أزمة املناخ،
والعدالة املناخية،
وحامية الطفل

وسوف ينفّذ التحالف هذه االسرتاتيجية الجديدة من خالل وظائفه األساسية من أجل تحقيق
األهداف والغايات التي يطمح إليها .ويكون التنفيذ بقيادة مجموعات العمل ،وفرق العمل،
كل منها .ويح ّدد إطار االسرتاتيجية الروابط بني االسرتاتيجية وخطط العمل،
واملبادرات ،وخطط عمل ّ
18
كام يقوم برصد وقياس التق ّدم عىل مسار تنفيذ االسرتاتيجية .
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رفع مستوى بناء القدرات،
والتعلّم ،والتنمية

لتحقيق اسرتاتيجية  ،2021-2025سوف يرفع التحالف مستوى
وظيفته املتمثّلة يف بناء القدرات والتعلّم والتنمية .19
ويعرتف هذا التشديد بأه ّمية جهود بناء القدرات يف تقديم
الربامج وحمالت املنارصة املتينة ذات الجودة العالية يف جميع
السياقات املتع ّددة حيث يت ّم تقديم تدخّالت حامية الطفل.
وهو يعرتف أيضً ا بالدور املهم الذي سوف تضطلع به عنارص
بناء القدرات والتعلّم والتنمية يف تحقيق األهداف االسرتاتيجية.
أخ ًريا ،يبني هذا التشديد عىل األدلّة من عمليات تحليل الثغرات
يف القدرات القطاعية ،ويستجيب لطلبات من أعضاء التحالف
ومن قطاع حامية الطفل بكامله ،يف ما يتعلّق بالحاجة إىل القيادة
االسرتاتيجية وتنسيق مبادرات التعلّم والتنمية يف مجال حامية
الطفل.
يضطلع التحالف بدور محوري ومركزي يف تطوير ونرش املوارد
والتوجيهات الفنية يف مجال حامية الطفل .وسوف يقوم التحالف
بتطوير التوجيهات واألدوات التي تدمج بطريقة مجدية
احتياجات ومنظورات األطفال وعائالتهم ومجتمعاتهم املحلّية،
جن ًبا إىل جنب مع تطوير فرص التعلّم ذات الجودة وتشغيلها
وتقدميها بشكل مشرتك .كذلك ،سيسعى التحالف إىل زيادة
اإلتاحة والتن ّوع يف املوارد وفرص التعلّم ،من أجل تقديم دعم
أفضل للجهات الفاعلة يف مجال حامية الطفل واملجال اإلنساين،
فضالً عن املجتمعات املحلّية ،والجهات الفاعلة الحكومية،
والجهات املعنية األخرى ،يف تقديم برامج حامية طفل عالية
الجودة ومتع ّددة القطاعات ومتكاملة ،واملنارصة املتعلّقة بها.
وفيام سيتابع التحالف تنمية التط ّور املهني وفرص التعلّم للموارد
املشرتكة بني الوكاالت املوجودة أصالً ،سيك ّرس أيضً ا جهو ًدا أكرب
لتنسيق تحليل نقاط الق ّوة يف القدرات واحتياجات التعلّم.
وسيت ّم استخدام عمليات التحليل هذه لتحديد مبادرات التعلّم

االسرتاتيجية ،وللتوصية مبسارات التعلّم ،ولتعزيز رشاكات التعلّم،
مؤسسات التعليم العايل.
ال سيّام مع ّ
كذلك ،سوف يك ّرس التحالف الجهود واملوارد لدعم اإلعداد املهني
لقطاع حامية الطفل والعاملني فيه ،متاش ًيا مع الكفاءات املح ّددة
يف إطار الكفاءات لحامية الطفل يف العمل اإلنساين ،ومع املعايري
الدنيا لحامية الطفل .وسوف يسعى التحالف إىل تعزيز القدرات
املؤسسية لدى أعضائه ،وإىل تسهيل تعزيز املعارف واملهارات
ّ
وتشاركها بني الجهات الفاعلة يف مجال حامية الطفل ،التي تعمل
عىل مستويات متع ّددة ويف أوضاع مختلفة .باإلضافة إىل ذلك،
سوف يعمل التحالف مع القطاعات األخرى لبناء القدرات بني
القطاعات .وهو سوف يش ّجع التعلّم وتبادل املعارف بني قطاع
حامية الطفل وقطاعات أخرى بهدف تحقيق تعميم ودمج أكرث
فعالية لتدخّالت ونواتج حامية الطفل ضمن الربامج اإلنسانية.
أ ّما قيادة مجال العمل هذا وتوجيهه فسيكونان عىل عاتق
مجموعة عمل التعلّم والتنمية التابعة للتحالف ،من خالل
الخاصة ،وبالتعاون مع جهات فاعلة أخرى ،مبا يف
اسرتاتيجيتها
ّ
ذلك مجال مسؤولية حامية الطفل ،واملف ّوضية السامية لشؤون
الالجئني .وسوف تعمل مجموعة عمل التعلّم والتنمية مع جميع
الهيئات يف هيكلية التحالف ،وتدعم استخدام نظرية تعلّم
البالغني واملامرسات الفضىل يف اختيار وتصميم نُ ُهج التعلّم من
أجل دعم تنفيذ اسرتاتيجية التحالف وتقديم خطّة عمله.
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املكانة املركزية

لألطفال
وحمايتهم
جميع الجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين لديها دو ٌر
تلعبه يف حامية األطفال.

ال يزال قطاع حامية الطفل

األقل متويالً،
أحد القطاعات ّ
والقطاع الحاصل دامئًا عىل
متويل غري ٍ
كاف يف العمل
اإلنساين .21

رضرين من األزمات اإلنسانية .وهم يتأث ّرون كث ًريا باالستجابة
فاألطفال يشكّلون أكرثية السكّان املت ّ
اإلنسانية ،ويكون التأثري مضاعفًا إذا صدر عن القطاعات والتدخّالت التي تركّز عىل األطفال
تحدي ًدا ،وتلك التي تركّز عىل عائالتهم ،ومجتمعاتهم املحلّية ،ومجتمعاتهم األوسع .ومع انّه يت ّم
التذ ّرع باألطفال يف رضورة تلبية االحتياجات اإلنسانية ،وتت ّم اإلشارة إليهم بشكل شائع يف طلبات
الخاصة إىل الحامية غال ًبا ما تُحال إىل الدرجة الثانية .فخطط
جمع الت ّربعات ،إال أ ّن احتياجاتهم
ّ
ُخصص لألطفال
واسرتاتيجيات االستجابة اإلنسانية واالستجابة لالجئني ّ
تغض النظر عنهم بشكل كبري :ت َّ
أقل وموارد
الخاصة بهم مساحة فعلية أقّأل عىل الورقة ،وهذا ما يرت َجم باهتامم ّ
والحتياجات الحامية
ّ
األقل متويالً ،والقطاع الحاصل
أقل عمليًا وعند التنفيذ  .ال يزال قطاع حامية الطفل أحد القطاعات ّ
ّ
20
دامئًا عىل متويل غري ٍ
كاف يف العمل اإلنساين .
لقد آن األوان لالعرتاف باألطفال عىل أساس مكانتهم الفعلية :األطفال مجموعة فريدة ومتن ّوعة
والحق يف أن يت ّم االستامع
الحق يف أن تت ّم معاملتهم بكرامة،
ّ
ومه ّمة من أصحاب الحقوق ،ولديهم ّ
والحق يف مامرسة نفوذهم واملشاركة الناشطة يف الربامج والقرارات التي تؤث ّر عىل حياتهم ،مبا
إليهم،
ّ
الخاصني.
يف ذلك املساهمة يف حاميتهم ورفاههم
َّ
ميثّل األطفال مجموعة مه ّمة من الجهات املعنية يف االستجابة اإلنسانية ،وتقع عىل عاتق جميع
الجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين مسؤوليات لحامية األطفال واحرتام حقوقهم .لقد آن األوان
يك يخضع النظام اإلنساين للمساءلة أمام األطفال ،ويعرتف بحاميتهم ورفاههم ومي ّولهام عىل هذا
األساس.

الهدف
الشامل

يت ّم االعرتاف باملكانة املركزية لألطفال وحاميتهم وت ُعطى هذه املكانة املركزية
األولوية باعتبار أنّها أساسية وهادفة إىل إنقاذ األرواح يف النظام اإلنساين بكامله.
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املكانة املركزية لألطفال وحاميتهم

حامية الطفل ضمن
املكانة املركزية للحامية
التعريف بالحامية وبحامية الطفل
يف العمل اإلنساين
الحمـاية هي" :جميع األنشطة التي تهدف إىل ضامن االحرتام الكامل
لحقوق الفرد وفقًا لنص وروح القوانني ذات الصلة ".تتض ّمن هذه
القوانني أيضً ا :القانون الدويل لحقوق اإلنسان ،والقانون الدويل
اإلنساين ،والقانون الدويل لالجئني .22

حماية الطفل
يف العمل
اإلنساني هي" :الوقاية من واالستجابة لإلساءة ،واإلهامل ،واالستغالل،

والعنف ض ّد األطفال يف العمل اإلنساين ".وهي متجذّرة يف
الكثري من الحقوق ضمن اتّفاقية األمم املتّحدة لحقوق الطفل،
وبروتوكوالتها االختيارية الثالثة .23

تستطيع الجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين أن تضمن استجابة إنسانية شاملة وف ّعالة ،من خالل
إعطاء الحامية املكانة املركزية فيها ،ووضع األطفال يف صميمها .فالتدخّالت وال ُن ُهج يف مجال
حامية الطفل تؤ ّمن مسارات ملموسة لتفعيل املكانة املركزية للحامية ،وميكنها أن تساعد جميع
الجهات املعنية يف تلبية واجباتها ومسؤولياتها يف مجال الحامية .وغال ًبا ما تكون املخاطر وأوجه
الضعف املتعلّقة بحامية الطفل مرتبطة مبارش ًة بانتهاكات أوسع لحقوق اإلنسان ،قد تكون منهجية
حتّى ،فتلفت النظر إىل احتياجات أخرى يف مجال الحامية .وتتض ّمن التدخّالت نه ًجا يقوم عىل
مبدأ عدم إلحاق األذى ،وتسعى سعيًا ناشطًا إىل صون األطفال والح ّد من األذى من خالل الوقاية
من املخاطر والتهديدات ،وعن طريق تقوية عوامل الحامية املوجودة ضمن املجتمعات املحلّية
واألنظمة الوطنية الهادفة إىل حامية األطفال ودعم رفاههم .مبا أ ّن الكثري من مخاطر حامية الطفل
يتّسم بطبيعته بأوجه متع ّددة ،تستطيع حامية الطفل أن توفّر الروابط ونقاط الدخول التي تدمج
أنشطة قطاعات متع ّددة وتربطها يف ما بينها بهدف تعزيز نواتج الحامية.
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املكانة املركزية للحامية يف
العمل اإلنساين
منظمة رشيكة ملنظمة أنقذوا الطفولة

متثّل املكانة املركزية للحامية يف العمل اإلنساين التزا ًما عىل
مستوى النظام بكامله بإعطاء الحامية املكانة املركزية يف العمل
اإلنساين .وهي تعرتف بالحامية عىل أنّها غاية وناتج مقصود
للعمل اإلنساين ،وتركّز عىل أنّها يجب أن تكون يف صميم جهود
االستعداد ،كجزء من األنشطة الفورية والهادفة إىل إنقاذ األرواح،
وطوال فرتة االستجابة اإلنسانية وما بعدها.
وتشكّل املحافظة عىل املكانة املركزية للحامية مسؤولية
جامعية ،وليست مسؤولية قطاع واحد أو وكالة واحدة .فهي
تتطلّب أن تساهم جميع الجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين يف
نواتج الحامية من خالل الحرص عىل أن تسرتشد عمليات صنع
القرارات واالستجابات يف املجال اإلنساين باحتياجات الحامية
رضرة واملع ّرضة للخطر .ويشتمل
لدى املجموعات السكّانية املت ّ
هذا عىل إرشاك الجهات الفاعلة من الدول التي تقع عىل عاتقها
املسؤولية الرئيسية لحامية السكّان ،والجهات الفاعلة من غري
الدول يف حاالت النزاع املسلّح.

تجد املكانة املركزية للحامية مك ّمالً لها يف سياسة الحامية الصادرة
عن اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت ،وتعتمد نه ًجا متمحو ًرا
حول األشخاص لتحقيق الحامية ،فتح ّدد اإلجراءات لضامن
استجابة إنسانية شاملة وف ّعالة متمحورة حول الحامية .وتشتمل
هذه اإلجراءات عىل تعميم ودمج الحامية يف جميع األنشطة
اإلنسانية؛ واملساهمة املجدية يف نواتج الحامية من خالل التحليل
املسرتشد باملخاطر الذي يساعد يف تخفيض املخاطر ،وأوجه
الضعف ،والتهديدات ،كام يع ّزز قدرات ونواتج الحامية؛ والقيام
باملنارصة وإرشاك الجهات الفاعلة من خارج العمل اإلنساين ،مثالً،
الجهات الفاعلة يف مجاالت التنمية ،والسالم ،وحقوق اإلنسان،
واألمن ،التي ميكنها املساعدة يف التأثري عىل نواتج الحامية.

سوف يعمل التحالف وأعضاؤه بالرشاكة مع جميع الجهات املعنية ذات الصلة ،مبا يف ذلك مجموعة
الحامية العاملية ،ومجال مسؤولية حامية الطفل ،واملف ّوضية السامية لشؤون الالجئني ،من أجل توليد
وتشارك املعارف ،والبيانات ،والتحاليل ،واألدوات الالزمة لضامن إعطاء األولوية لألطفال ولحاميتهم
دعم لتحقيق املكانة املركزية للحامية ولنواتج
يف جميع مستويات االستجابة اإلنسانية وإجراءاتهاً ،
مجال الحامية وحامية الطفل .ويجب إدراج حامية الطفل بشكل منهجي يف عمليات تحليل
أقوى يف َ
املخاطر ،ورصد انتهاكات الحامية والحقوق؛ ويجب إدخالها كمسألة ذات أولوية يف اسرتاتيجيات
الخاصة بالفرق القطرية للعمل اإلنساين ويف خطط االستجابة اإلنسانية واالستجابة الالجئني؛
الحامية
ّ
ويجب طرحها عند أعىل مستويات القيادة يف املجال اإلنساين ومن ِقبَل هذه املستويات.
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لرفع مستوى مسائل حامية الطفل يف جميع هذه املحافل ،وبشكل
أوسع يف النظام اإلنساين بكامله ،يجب أن يتاح املزيد من املعلومات
والبيانات حول حامية الطفل بطريقة منهجية وشاملة ،مبا يف ذلك من
خالل عمليات أفضل لتحليل مخاطر حامية الطفل والدمج يف جميع
القطاعات .يف املقابل ،يجب أن يت ّم استخدام عمليات التحليل هذه
لضامن دمج أفضل لحامية الطفل ضمن عمليات التحليل األوسع
للحامية ،مع األخذ يف االعتبار أ ّن انتهاكات حقوق اإلنسان ترتك آثا ًرا
متفاوتة عىل األطفال ،األمر الذي يجب تبيانه ومعالجته بوضوح ضمن
املكانة املركزية للحامية .كذلك ،ميكن أن تؤ ّمن عمليات تحليل بيانات
دعم أكرب للقطاعات األخرى يك تع ّزز قدرات
ومخاطر حامية الطفل ً
برامجها بحيث ال تشتمل عىل األطفال فحسب بل تقوم أيضً ا بحامية
األطفال؛ ويك تق ّوي الدمج املنهجي لل ُن ُهج الصديقة للطفل يف جميع
القطاعات ،وضمن إجراءات حامية الالجئني ،واسرتاتيجيات الحامية،
وغريها من اآلليات التي تساهم يف نواتج الحامية .24
يجب ان يقع عىل عاتق جميع الجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين
أن تعمل لحامية األطفال ،وأن تلفت االنتباه بصوت عا ٍل وباستمرار
إىل االنتهاكات الجسيمة املرتكَبة ض ّد األطفال ،وأن تطرح احتياجات
تخصص أيضً ا
الحامية الطارئة والفريدة لدى جميع األطفال ،وأن ّ
املوارد الكافية لتلبية هذه االحتياجات .هذه مسؤوليات جامعية،
ومن الرضوري أن تتح ّملها جميع الجهات املعنية مبوجب مبدأ املكانة
املركزية للحامية.

© بالن انرتناشيونال

هذه مسؤوليات جامعية ،ومن
الرضوري أن تتح ّملها جميع
الجهات املعنية مبوجب مبدأ
املكانة املركزية للحامية.
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التعريف باملكانة املركزية لألطفال وحاميتهم
تعكس املكانة املركزية لألطفال وحاميتهم حاجة أكرب إىل إعطاء األولوية لألطفال ،وبشكل أوسع،
لحاميتهم ورفاههم ،ال س ّيام يف النظام اإلنساين بكامله.
تبدأ املكانة املركزية لألطفال وحاميتهم باالعرتاف باألطفال عىل أساس أنّهم مجموعة مختلفة
عن البالغني ،لديها احتياجات وقدرات فريدة ومتن ّوعة تختلف بحسب العمر ،والنوع االجتامعي،
واإلمكانيات ،وغريها من عوامل التن ّوع .وهي تشتمل باملقدار نفسه عىل االعرتاف بأ ّن هذه
االحتياجات تختلف أيضً ا بني السياقات اإلنسانية وضمنها :فاحتياجات الحامية لدى األطفال الالجئني،
رضرين
أو النازحني ،أو املهاجرين ،أو بدون جنسية ،أو بدون أوراق ثبوتية؛ أو لدى األطفال املت ّ
من مختلف أنواع الكوارث الطبيعية ،قد تختلف بشكل ملحوظ بني فئة وأخرى من األطفال ،ومع
األطفال اآلخرين يف اإلطار نفسه.

َ
وعليه ،يجب أن تعامل الحامي ُة القامئة عىل االحتياجات
األطفال بإنصاف
يك تحقّق أشكال حامية متساوية
ونواتج أقوى لألطفال.

بالتايل ،فإ ّن االعرتاف بتن ّوع االحتياجات والقدرات
لدى األطفال وإعطاءه األولوية أم ٌر أسايس لحامية
جميع األطفال ،وعائالتهم ،ومجتعاتهم املحلّية ،وجميع
رضرين ،بالتبعية.
األشخاص املت ّ

جوناثان هامز  /منظمة أنقذوا الطفولة

وتعني املكانة املركزية لألطفال وحاميتهم التشديد عىل
منظورات األطفال ،واحتياجاتهم ،ونفوذهم ،واملنارصة من
أجل دمج أقوى وإعطاء أولوية أكرب لهذه األمور ضمن
السياسات وصنع القرارات يف املجال اإلنساين .ويشتمل
هذا عىل إعطاء األطفال املكانة املركزية يف الجهود عىل
مستوى النظام بكامله ،يك يصار تلقائ ًيا إىل التشديد
عىل الحامية وإعطائها األولوية عىل جميع مستويات
العمل اإلنساين ،مبا يف ذلك ضمن سياسات اللجنة الدامئة
املشرتكة بني الوكاالت حول املكانة املركزية للحامية،
وحول الحامية يف العمل اإلنساين ،وحول الوقاية من
االستغالل واإلساءة الجنسيَني.
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كذلك ،تسعى املكانة املركزية لألطفال وحاميتهم إىل
ضامن أن يعمل النظام اإلنساين بشكل ناشط وعن وعي،
دعم
بهدف احرتام حقوق األطفال وصون حاميتهم ً
لرفاههم ،وأن يق ّوي آليات وإجراءات املساءلة يف حال
انتهاك هذه الحقوق .وميت ّد هذا إىل الجهات الفاعلة
من الدول ،التي تقع عىل عاتقها املسؤولية الرئيسية يف
حامية األطفال؛ وإىل قيادات املنظّامت اإلنسانية؛ وإىل
نظام األمم املتّحدة بكامله ،مبا يف ذلك مجلس األمن
يف األمم املتّحدة ،وبعثات األمم املتّحدة لحفظ السالم
وبعثاتها املدنية ،والفرق القطرية للعمل اإلنساين.

ضمن الربامج والتدخّالت اإلنسانية ،تتعدّ ى املكانة
املركزية لألطفال وحاميتهم مسألة التعميم والدمج،
فتعمل عىل ضامن أن ُيصار إىل إرشاك األطفال
بطريقة ناشطة ومجدية يف جميع مراحل دورة
يتم االستامع إىل أصواتهم وإعطاؤها
الربنامج ،وأن ّ
االعتبار الذي تستحقّه ،عىل أساس أنّ هذا حقّهم.

جون وارين  /منظّمة ال ّرؤية العامليّة  -وورلد فيجن

يجب أن تأخذ نواتجه يف
االعتبار احتياجات الحامية
لدى األطفال ووجهات
نظرهم املتن ّوعة فيها ...

عم إذا كان الربنامج تدخالً قطاع ًيا قامئًا
ّ
وبغض النظر ّ
بح ّد ذاته أو برنام ًجا متع ّدد القطاعات أو متكامالً،
يجب أن تأخذ نواتجه يف االعتبار احتياجات الحامية
لدى األطفال ووجهات نظرهم املتن ّوعة فيها ،كجزء من
احرتام املكانة املركزية للحامية.

غري أ ّن تيسري هذه اإلجراءات كلّها يتطلّب التزامات راسخة ومتويالً رضوريًا .فهو يتطلّب االعرتاف
بطبيعة تدخّالت حامية الطفل الهادفة إىل إنقاذ األرواح  ،25وإعطاء هذه التدخّالت األولوية يف خطط
االستجابة اإلنسانية واالستجابة لالجئني ،ويف آليات التمويل اإلنساين ،وهيكليات القيادة اإلنسانية
األوسع نطاقًا التي ترشد العمل اإلنساين .وهو يتطلّب أيضً ا املعالجة الطارئة لفجوة التمويل اإلنساين
يف مجال حامية الطفل – وقطاعات الحامية بشكل أوسع -وجميعها قطاعات تعاين من التمويل غري
الكايف .وهو يشتمل عىل تخصيص املوارد الرضورية واملالمئة لدمج احتياجات األطفال املتن ّوعة يف
عمليات تحليل املخاطر ،والتقييامت ،والربامج يف جميع القطاعات اإلنسانية؛ ويف اآلليات والعمليات
التي ترصد وتبلغ عن حقوق الطفل ،وحقوق اإلنسان ،وانتهاكات الحامية؛ ويف الربامج التي تسعى
إىل منع هذه االنتهاكات واالستجابة لها .وهو يتطلّب ضامن القدرات املح ّددة الالزمة للقيام باملهام
الفريدة التي تحمي األطفال ،ال سيّام يف حاالت النزاع املسلّح ويف سياقات اللجوء والنزوح.
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أخ ًريا ،تشتمل املكانة املركزية لألطفال وحاميتهم عىل
العمل يف جميع قطاعات الحامية اإلنسانية – حامية
الطفل ،والعنف القائم عىل النوع االجتامعي ،والحامية
 وتعزيز نقاط ق ّوتها الجامعية وصالحياتها ،بهدفدعم جميع عنارص الحامية املوضوعة يف صميم النظام
اإلنساين .فمن خالل العمل م ًعا ،ميكن تحقيق نواتج
أفضل يف مجال الحامية – حامية األطفال من خالل
حامية عائالتهم ،ومجتمعاتهم املحلّية ،وتقوية عوامل
املرونة والحامية التي تدعم رفاههم بشكل عام.
تعمل املكانة املركزية لألطفال وحاميتهم كمظلّة لجميع
األولويات االسرتاتيجية للتحالف .وسوف يعمل التحالف
وأعضاؤه يك يحرصوا عىل أن يت ّم االعرتاف بحامية الطفل
وإعطاؤها األولوية باعتبار أنّها أساسية وهادفة إىل
© يونيسف / UNI359533 /تشاكام
إنقاذ األرواح يف النظلم اإلنساين بكامله ،وعىل أن تضمن
الخاصة وقدراتهم يف
التدخّالت اإلنسانية حامية األطفال ورفاههم ،مع أخذ تن ّوعهم واحتياجاتهم
ّ
الحسبان .ولتحقيق هذا األمر ،سوف يقوم التحالف وأعضاؤه مبا ييل:
yتقوية املساءلة أمام األطفال يف العمل اإلنساين بكامله ،من خالل تعزيز إرشاك األطفال
املسؤول واملجدي يف آليات وعمليات املساءلة املوجودة؛ ومن خالل املنارصة من أجل املزيد
من منع انتهاكات حقوق األطفال واملساءلة بشأنها؛
yإيجاد طريقة أفضل للعمل ،تقودها وترشدها الجهات الفاعلة املجتمعية واملحلّية والوطنية،
وتكون متجذّرة يف نقل النفوذ وتشارك املعارف واملهارات ،وتش ّدد عىل املامرسات املحلّية،
وعوامل الحامية ،فضالً عن قدرات املرونة والحامية لدى األطفال أنفسهم؛
yالتعاون مع القطاعات األخرى لتطوير وتنفيذ برامج متعدّ دة القطاعات ومتكاملة مص ّممة
لتتناسب مع التجارب التي يعيشها األطفال وعائالتهم وأوجه واقعهم املتن ّوعة ،فتعالج
وتحسن نواتج حامية الطفل؛
االحتياجات بشكل شامل وتبني عىل نقاط الق ّوة املجتمعية
ّ
yاالسرتشاد باالعتقاد املبديئ املتمثّل يف أ ّن واجب العمل بشكل ناشط ملنع األذى يرتدي
األهمية نفسها مثله مثل الرضورة القصوى الجامعية لالستجابة لألذى.
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إعطاء األطفال وحامية الطفل املكانة املركزية
يف الصفقة الكربى 2.0

توضع اللمسات النهائية عىل هذه االسرتاتيجية فيام تدور
املناقشات حول مستقبل الصفقة الكربى ،أي الصفقة الكربى .2.0
ويجب أن يكون األطفال وحاميتهم سمة محورية يف هذه الصفقة
املتج ّددة .وطوال فرتة تنفيذ هذه االسرتاتيجية ،سوف يستخدم
ومنصته إىل ح ّدها األقىص يك يقوم مبنارصة
التحالف ق ّوة شبكته ّ
متويل منصف لحامية الطفل.
كذلك ،سوف يعمل عىل تقوية دمج األطفال وحاميتهم وإعطائهام
األولوية يف الصفقة الكربى  2.0بكاملها بحيث تعكس التزاماته
ومسارات عمله أ ّن اعتامد ال ُن ُهج املتمحورة حول األشخاص يجب
أن يكون متمحو ًرا حول األطفال بالقدر نفسه ،وأ ّن تحسني
التمويل اإلنساين ذي الجودة يجب أن يرتافق مع تحقيق التمويل
الخاصة يف مجال الحامية.
اإلنساين املنصف لألطفال واحتياجاتهم
ّ
وعليه ،سوف يقوم التحالف أيضً ا باملنارصة من أجل ما ييل :إ ّن
طريقة عمل أكرث إنصافًا مع املنظّامت املحلّية والوطنية بهدف

تقوية أهداف توطني العمل اإلنساين ،يجب أن تش ّدد بالقدر نفسه
عىل العمل مع املنظّامت التي تركّز عىل الطفل واملنظّامت التي
يقودها األطفال والشباب ،وأن تدمج هذا العمل.
كذلك ،يجب أن يرتافق إعطاء األولوية للقطاعات ومسارات العمل
مثل النقد يف آليات التنسيق والتمويل ،مع إدماج احتياجات
الحامية املتن ّوعة لدى جميع األطفال ضمن مجاالت الرتكيز
املتج ّدد هذه .أخ ًريا ،سوف يقوم التحالف باملنارصة من أجل ما
ييل :إ ّن إعادة تص ّور آليات التمويل لجعلها محلّية أكرث ،وف ّعالة
أكرث ،وكفوءة أكرث ،يجب أن تبتعد عن املامرسة الحالية املتمثّلة يف
عدم إعطاء األولوية الكافية الحتياجات الحامية وأوجه الضعف
لدى األطفال ،ويف عدم تخصيص التمويل الكايف للمنظّامت التي
تعالجها.

لقد آن األوان لالعرتاف باألطفال عىل أساس مكانتهم الفعلية:

األطفال مجموعة فريدة ومتن ّوعة ومه ّمة من
أصحاب الحقوق،
يتم
تتم معاملتهم بكرامة،
ّ
ولديهم ّ
والحق يف أن ّ
الحق يف أن ّ
والحق يف مامرسة نفوذهم واملشاركة الناشطة
االستامع إليهم،
ّ
يف الربامج والقرارات التي

تؤثّر عىل حياتهم،

الخاصني.
مبا يف ذلك املساهمة يف حاميتهم ورفاههم َّ

املكانة املركزية لألطفال وحاميتهم ضمن العمل اإلنساين :ندا ٌء واضح وعالٍ
اسرتاتيجية  2021-2025لتحالف حامية الطفل يف العمل اإلنساين

19

NOITCETORP RIEHT DNA NERDLIHC FO Y TILA RTNEC EHT

األولوية  1يف االسرتاتيجية
© يونيسف /UN0326201/فرانك ديونج

1
املساءلة أمام
األطفال

الهدف :تكون جميع الربامج اإلنسانية خاضعة
للمساءلة أمام األطفال وتحرص عىل مشاركتهم
املجدية واملنصفة.
"تكفل الدول األطراف يف هذه االتفاقية للطفل القادر عىل تكوين آرائه
متس
الخاصة حق التعبري عن تلك اآلراء بح ّرية يف جميع املسائل التي ّ
الطفل ،وتوىل آراء الطفل االعتبار الواجب وفقًا لسن الطفل ونضجه".
 اتفاقية األمم املتّحدة لحقوق الطفل ،املادة  ،12املقطع  1حولحق الطفل يف أن يت ّم االستامع إليه

الجميع خاضعون للمساءلة أمام األطفال.
رضرين يف العمل اإلنساين حول التزامات اللجنة الدامئة املشرتكة
تتمحور املساءلة أمام السكّان املت ّ
بني الوكاالت 26التي تهدف إىل تعزيز ثقافة املساءلة بات ّجاه تقديم استجابة إنسانية أخالقية ومبدئية
وكرمية أكرث .ويشتمل هذا عىل حامية السكّان من االستغالل واإلساءة الجنسيَني .وهذه االلتزامات
متجذّرة يف نهج قائم عىل الحقوق يضع األشخاص ا ّوالً ،وهي تهدف إىل الوصول إىل جميع مستويات
رضرين تتطلّب املساءلة أمام األطفال .وهذا
النظام اإلنساين .غري أ ّن املساءلة الفعلية أمام السكّان املت ّ
يبدأ بالدمج املنصف لجميع األطفال يف هذه االلتزامات كلّها .ويجب أن تتض ّمن ال ُن ُهج القامئة عىل
الحقوق حقوق الطفل ،وأن تكون االستجابات املتمحورة حول األشخاص متمحورة حول األطفال
أيضً ا .فال ميكن تحقيق ثورة املشاركة التي تدعو إليها الصفقة الكربى من غري حصول ثورة يف مشاركة
األطفال .وتتطلّب حامية السكّان من أفعال االستغالل واإلساءة الجنسيَني يف العمل اإلنساين ومعها
القضاء عىل هذه األفعال ،حامية األشخاص األكرث قابلية للتع ّرض لألذىَ ،مبن فيهم األطفال من
املتحيين
الفتيات واملثليات ،أو املثليني ،أو مزدوجي امليل الجنيس ،أو مغايري الهوية الجنسانية ،أو
ّ
جنس ًيا؛ واألطفال الالجئون والنازحون؛ واألطفال ذوو أوجه ضعف متداخلة أخرى.
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بحق أن يت ّم
يتمتّع األطفال ّ
االستامع إليهم وأن توىل آراؤهم
االعتبار الواجب؛ وأن يؤ ّدوا دو ًرا
ناشطًا يف القرارات التي تؤث ّر يف
حياتهم ،ورفاههم ،وكرامتهم،
وحاميتهم.

بحق أن يت ّم االستامع إليهم وأن توىل آراؤهم االعتبار الواجب؛ وأن يؤ ّدوا دو ًرا ناشطًا
يتمتّع األطفال ّ
يف القرارات التي تؤث ّر يف حياتهم ،ورفاههم ،وكرامتهم ،وحاميتهم .واملشاركة الف ّعالة واملجدية هي
حق األطفال هذا أن تكون جميع العمليات التي يشارك فيها األطفال
عملية قامئة .ويتطلّب احرتام ّ
ويت ّم االستامع إىل آرائهم ضمنها ،شفّاف ًة ومفيدة ،وطوعية ،ومحرتمة ،وذات صلة ،وصديقة للطفل،
ودامجة ،ومد ّعمة بالتدريب ،وآمنة ومراعية للمخاطر ،وخاضعة للمساءلة  .لك ّن املساءلة أمام
األطفال متت ّد إىل أبعد من مشاركتهم املجدية .فهي تتض ّمن تعزيز كفاءاتهم النفسية االجتامعية التي
تغذّي مرونتهم وقدرتهم؛ وتحويل وإعادة تصميم العالقات االجتامعية وديناميكيات الق ّوة بهدف
متكني املجموعات امله ّمشة واملحرومة من حقوقها؛ وتسهيل اآلليات والعمليات التي متكّن األطفال
من إخضاع الجهات املعنية والجهات املسؤولة يف حياتهم للمساءلة.
إ ّن جميع الجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين لديها واجب تجاه األطفال ،تجاه املساهمة يف حاميتهم،
وضامن صونهم وحاميتهم من االستغالل واإلساءة الجنس َيني ،وإدراجهم يف إجراءات املساءلة اإلنسانية
وحامية الالجئني .فيجب أن يت ّم إرشاك األطفال واستشارتهم وإقامة الرشاكات معهم بطريقة مجدية
من خالل العمليات املالمئة لعمرهم ومراحل من ّوهم .ويجب أن يجري التخاطب معهم يف وسائل
التواصل بطرق صديقة للطفل ومتاحة .ويجب أن تُد َمج حقوقهم وآراؤهم واحتياجاتهم يف مجال
الحامية وقدراتهم ،طوال دورة الربامج اإلنسانية.
وينبغي بالتقييامت وعمليات تحليل املخاطر أن تح ّدد
وتسعى عىل نحو ناشط إىل فهم املخاطر وعوامل
الحامية املرتبطة بنواتج أفضل بالنسبة إىل األطفال،
واستخدام هذه النواتج إلرشاد الربامج والتمويالت
والقرارات اإلنسانية .ويجب أن يتمكّن األطفال من
الوصول إىل جميع إجراءات املساءلة ،مبا يف ذلك رصد
ما بعد التوزيع؛ وآليات الشكاوى والتغذية الراجعة،
واالستجابة؛ ومسارات اإلحالة .فضامن إجراءات املساءلة
الصديقة للطفل ،مبا يف ذلك ضمن إجراءات الحامية،
هو مسؤولية الجميع وليس فقط مسؤولية العاملني
مبارشة مع األطفال.

بالن انرتناشيونال ©
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ولكن ،عندما يتعلّق األمر باألطفال ،ال يكون الكثري من الجهات الفاعلة
فبالنسبة إىل األطفال ،مث ّة ثغرة يف
والقطاعات وحتّى القادة يف املجال اإلنساين ،متاكّ ًدا من طريقة ضامن
املساءلة ،يغذّيها غياب الوعي والقدرات
املساءلة أمام األطفال عند التطبيق .ويف أغلب األحيان ،يؤ ّدي عدم التأكّد
وااللتزام عىل جميع املستويات :عىل
الخاصة
هذا إىل إقصاء األطفال ،أو إىل عدم االعرتاف مبخاطر الحامية
ّ
واملؤسيس ،والقطاعي،
املستوى الفردي،
ّ
باألطفال ،خوفًا من التس ّبب باملزيد من األذى لهم .بدالً من ذلك ،ميكن
وعىل مستوى النظام بكامله.
أن تؤ ّدي الجهود الهادفة إىل برهنة دمج األطفال ومشاركتهم بشكل
واضح ،إىل متثيل شكيل يف أغلب األحيان .فبالنسبة إىل األطفال ،مث ّة ثغرة
يف املساءلة ،يغذّيها غياب الوعي والقدرات وااللتزام عىل جميع املستويات :عىل املستوى الفردي،
واملؤسيس ،والقطاعي ،وعىل مستوى النظام بكامله.
ّ
إ ّن التحالف وأعضاءه خاضعون للمساءلة أمام األطفال .وسوف يعمل التحالف عىل ضامن أنّه يعمل
بشكل ناشط ومتع ّمد بات ّجاه معالجة هذه الثغرات .فسيعمل التحالف عىل تعزيز املعايري ،وتطوير
املوارد ،وتسهيل تشارك املعارف ،وتقوية القدرات ضمن قطاع حامية الطفل ،ويف جميع القطاعات،
وحول آليات وإجراءات املساءلة الصديقة للطفل وتلك التي يقودها األطفال ،فضالً عن املشاركة
املجدية واألخالقية لألطفال من جميع األعامر واألنواع االجتامعية والقدرات وغريها من عوامل
التن ّوع ،طوال دورة الربامج .فمن خالل حمالت املنارصة التي يقوم بها ،سوف يحثّ التحالف الجهات
املانحة ،وصانعي القرارات ،والقادة يف املجال اإلنساين عىل تأمني املوارد لحامية الطفل بشكل مالئم،
ويطلب إجراءات املساءلة إلدراج األطفال .ومن خالل التمثيل الذي يقوم به ،سوف يعمل التحالف
بالتعاون مع آليات التنسيق املشرتكة بني الوكاالت املوجودة ،الهادفة إىل املساءلة أمام السكّان
رضرين ،عىل الحرص عىل أن يأيت األطفال وحاميتهم يف طليعة األولويات.
املت ّ

إ ّن الجميع خاضعون للمساءة أمام األطفال .وللمساعدة يف قيادة املسرية،
يف الفرتة املمت ّدة بني  2021و ،2025سيقوم التحالف وأعضاؤه مبا ييل:
yتوفري القيادة وتعزيز العمل املجدي عىل املساءلة أمام األطفال ،مبا يف ذلك الحرص عىل
مشاركتهم املجدية ضمن جميع الربامج اإلنسانية.
yتقوية القدرات وتعزيز تشارك التعلّم واملعارف حول تصميم وتنفيذ إجراءات مساءلة
صديقة للطفل وبقيادة األطفال ،ضمن قطاع حامية الطفل ومع القطاعات األخرى.
املحل.
yدعم وتعزيز تدخّالت الوقاية واالستجابة بقيادة األطفال واملجتمع ّ
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2
توطين

العمل اإلنساني – تحويل
طريقة عمل حماية الطفل
يف العمل اإلنساني

الهدف :يح ّول قطاع حامية الطفل
طريقة عمله املتجذّرة يف تشارك القدرات
والخربات والفرص والنقل املتع ّمد للنفوذ
واملوارد إىل الجهات الفاعلة املجتمعية،
واملحلّية ،والوطنية.

املوسع لتوطني العمل اإلنساين – 3توطني يعالج هيكليات االمتياز والنفوذ
يعتقد التحالف أ ّن الفهم ّ
املوجودة يف التدخّالت اإلنسانية يف مجال صنع القرارات ،والتمويل ،ووضع الربامج – من شأنه أن
يرشد العمل اإلنساين املنصف والكريم والقائم عىل املبادئ .بالتايل ،سيكون التحالف قدوة يُحتذى
بها .فهو سيجعل عملية التغيري امله ّمة هذه أولوي ًة يف السنوات املقبلة ،فيسعى بذلك إىل تطوير
وسيغي التحالف كيفية قيامه بعمله وتحقيقه
طريقة عمل أفضل ،من خالل العمل املح َّدد واملتع ّمد.
ّ
لتفويضه ،استنا ًدا إىل التشارك املتبادل للمعارف واملهارات والفرص ،وإىل التحويل املتع ّمد للنفوذ.
كذلك ،سريكّز التحالف عىل تعزيز أفضليته املقارنة بصفته هيئة تقود العمل املعياري لحامية الطفل
يف األوضاع الهشّ ة واإلنسانية ،من أجل توسيع املعنى والشكل املحتملَني عمل ًيا لتوطني العمل اإلنساين
يف قطاع حامية الطفل .وميكن أن يشتمل هذا األمر عىل إجراءات مثل:
yتعزيز ثقافة الرشاكة القامئة عىل املبادئ بني الجهات الفاعلة املجتمعية واملحلّية والوطنية
والدولية ،مبا يف ذلك االعرتاف بأ ّن الرشاكة والتكامل الفعليَني يف سياقات النزوح يشتمالن عىل
املنظّامت املجتمعية واملحلّية والوطنية التي يقودها السكّان النازحون أو يكونون مدموجني
فيها بطريقة مجدية ،فضالُ عن الذين يساهمون يف حاميتهم؛
yتسهيل إرشاك الجهات الفاعلة املجتمعية واملحلّية والوطنية يف التحالف ،ويف الوقت نفسه،
العمل بشكل ناشط عىل كرس الحواجز التي تعيق املشاركة املجدية وإمكانية الوصول املتساوية
إىل فرص القيادة ،والتأثري ،والنمو ،واملوارد ،التي تتيحها العضوية؛
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yتوفري فرص التعلّم ،والتبادل ،وتقوية املعارف
واملهارات الفنية يف مجال حامية الطفل ،فضالً عن
املؤسس َيني؛
الدعم والنمو ّ

© يونيسف /UNI342728/بانجواين

yإعادة تص ّور فهم القدرات والخربات التي تعطي
األولوية لقيم الشعوب األصلية ونُ ُهجها املتّبعة لحامية
األطفال ورفاههم؛ والتي تبني عىل ثراء املعارف من
الجهات الفاعلة املجتمعية واملحلّية والوطنية؛ والتي
تستخدم هذه املعارف كأساس لتشارك القدرات
ومبادرات التعلّم؛
yتوليد التعلّم واملعارف واستخالص األدلّة التي تتمحور حول وجهات نظر األطفال وعائالتهم
ومجتمعاتهم املحلّية ،وتعيد تص ّور كيفية تأثري هذه األمور عىل إرشاد معايري التطوير والتوطني،
والتدخّالت الربامجية ،ومبادرات التعلّم ،والتوجيهات واألدوات الفنية؛
yاملنارصة من أجل إعادة توزيع النفوذ ،واملوارد ،والثقة يف التمويل اإلنساين ،ال س ّيام من خالل
تقديم التمويل املبارش واملرن للجهات الفاعلة املجتمعية ،واملحلّية والوطنية .وميكن أن يرتافق
املؤسس َيني .ويستطيع
هذا مع مناذج وفرص إدارة تكييفية ومستجيبة من أجل الدعم والنمو ّ
الخاصة ،بهدف إعادة توزيع التميول
التحالف وأعضاؤه التفكري يف هذه اإلجراءات يف جهودهم
ّ
عىل الجهات الفاعلة الوطنية واملحلّية.

To achieve better
protections for children
globally, child protection
must start locally.

يرى التحالف مسا َرين يف عمله عىل توطني العمل اإلنساين :مسار يركّز عىل حوكمته وهيكلياته
الخاصة ،ومسار آخر يسعى إىل تحويل طرق عمل قطاع حامية الطفل لجهة الثقافة
الداخلية
ّ
والتطبيق ،مبا يف ذلك مركز نفوذه وتأثريه .فمن خالل البناء عىل عمل التحالف عىل ال ُن ُهج عىل
املستوى املجتمعي لحامية األطفال ورفاههم ،واالعرتاف بتن ّوع املعارف وال ُن ُهج املحلّية ضمن
املجتمعات املحلّية وعربها ،ميكن لعمل التحالف عىل توطني العمل اإلنساين أن يدعم التق ّدم يف
جميع أولوياته االسرتاتيجية .فيجب أن تتجذّر الوقاية الف ّعالة يف املعارف وطرق الفهم واملامرسات
املحلّية .وميكن تقوية نواتج حامية الطفل ضمن الربامج املتع ّددة القطاعات من خالل إدخال
وجهات النظر والخربات واملبادرات املحلّية .فإعطاء املكانة املركزية لألطفال وآرائهم وحاميتهم،
فضالً عن آراء وحامية عائالتهم ومجتمعاتهم املحلّية ،يف العمليات التي تولّد التعلّم واملعارف
واألدلّة ،ميكنه أن يساعد يف ضامن مشاركتهم املجدية ويساهم يف مساءلة أكرب ضمن تدخّالت حامية
الطفل .فمن أجل تحقيق عمليات حامية أفضل لألطفال عىل الصعيد العاملي ،يجب أن تبدأ حامية
الطفل عىل الصعيد ّ
املحل.
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سوف تقوم هيئة متمتّعة بالتمكني واملوارد يجري إنشاؤها ضمن التحالف ،بتحديد وقيادة
اإلجراءات والتغيريات كاألمثلة الواردة أعاله .وسوف تكون هذه الهيئة بقيادة أعضاء التحالف
املجتمعيني واملحلّيني والوطنيني ،وتتلقّى دعم أعضائه الدوليني من خالل التزاماتهم بدعم التغيريات
عىل مستوى القطاع بكامله ،يف مجال املامرسات ،والثقافة ،واملساءلة .وسوف يتطلّب تحقيق
التغيريات املجدية واملستدامة وقتًا أطول من الفرتة التي تغطّيها هذه االسرتاتيجية ،لك ّن التق ّدم هو
عملية متط ّورة ومستم ّرة.

بني عا َمي  2021و ،2025سوف يسعى التحالف إىل القيام مبا ييل:
بشكل عام
yدعم وتعزيز املزيد من العمل عىل تشارك ونقل النفوذ والتأثري والقيادة ،مع وإىل
منظّامت حامية الطفل املجتمعية واملحلّية والوطنية يف العمل اإلنساين بكامله.

yتعزيز أهمية الفرص من أجل التمويل املبارش واملرن ملنظّامت حامية الطفل املجتمعية
واملحلّية والوطنية ،وتسهيل هذه الفرص.

لجهة حوكمة التحالف وهيكليته
yزيادة الدمج والتن ّوع ضمن التحالف من خالل تسهيل عمليات االنتساب وتوسيع فرص
القيادة والتأثري واملشاركة للجهات الفاعلة املجتمعية واملحلّية والوطنية.

yتحسني إتاحة وتن ّوع منتجات التحالف ومنصاته وفعالياته للوصول إىل جامهري أوسع وأكرث
تن ّو ًعا.

لجهة قطاع حامية الطفل
yتشجيع املشاركة املجدية واملبنية عىل املبادئ مع الجهات الفاعلة املجتمعية واملحلّية

والوطنية ،واالعرتاف بها عىل أنّها رشيكة بالتساوي يف تطوير وتوطني معايري حامية الطفل
وتوجيهاتها وأدواتها وتدخّالتها.

yخلق وتوسيع فرص منصفة لتشارك وتبادل وعرض التعلّم واملعارف والخربات بني الجهات
الفاعلة املجتمعية واملحلّية والوطنية والدولية يف قطاع حامية الطفل بكامله.
yتحسني وتوسيع إتاحة وتن ّوع فرص التعلّم التي تق ّوي الخربة الف ّنية يف مجال حامية
املؤسسية.
الطفل وتن ّمي القدرات ّ
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3
تعدد القطاعات
ّ
والتكامل يف وضع
البرامج والتعاون

الهدف :تُعطى األولوية لحامية األطفال ورفاههم
ضمن التعاون بني جميع القطاعات ،مبا يف ذلك ضمن
الربامج املتع ّددة القطاعات واملتكاملة ،ويف جميع
أوجه العمل اإلنساين.

يشكّل التعاون املتع ّدد القطاعات ووضع الربامج املتكامل جز ًءا ال يتج ّزأ من تحقيق نواتج حامية
الطفل عىل نطاق شامل – ومن دعم املكانة املركزية لألطفال وحاميتهم .فطبيعة مخاطر حامية
الطفل املتع ّددة األوجه ،واملحن التي ميكن أن يواجهها األطفال وعائالتهم نتيجة لذلك ،غال ًبا ما
تتطلّب نُ ُه ًجا متع ّددة القطاعات وتعاونًا بني القطاعات للوقاية من املخاطر ،واالستجابة لالحتياجات،
وتقوية عوامل الحامية ،واملساهمة يف الرفاه .وال حامية الطفل وحدها تستطيع تحقيق هذا األمر،
أي قطاع منفرد آخر يستطيع ذلك.
وال ّ
صحيح أ ّن ال ُن ُهج التعاونية والربامج املتع ّددة القطاعات ت ُعطى األولوية أكرث فأكرث ،ولكن ،تبقى حاجة
كبرية إىل أن يعطي قطاع حامية الطفل األولوية للعمل مع القطاعات األخرى من أجل الوقاية من
النواتج املؤذية ،وضامن مساءلة اكرب أمام األطفال يف الربامج اإلنسانية .ويشتمل هذا عىل العمل
مع القطاعات األخرى يك يُصار بطريقة مجدية إىل اعتبار وضامن إعطاء األولوية ملخاطر حامية
الطفل ،وعوامل الحامية ،وصون الطفل يف الربامج القامئة بح ّد ذاتها ،والربامج املتع ّددة القطاعات،
يتوسع ليضمن قيام الجهات املانحة والجهات الفاعلة التشغيلية عىل ح ّد
والربامج املتكاملة .وهو ّ
سواء باالعرتاف بدور حامية الطفل ومنظارها األساسيَني يف املسائل املتع ّددة القطاعات ،وبإعطائهام
األولوية  :مثالً ،دور حامية الطفل الرئييس ضمن الص ّحة العقلية والدعم النفيس االجتامعي يف الح ّد
من األذى وتعزيز املرونة ،أو العمل مع األطفال الناجني من العنف الجنيس والجندري وضامن أ ّن
عمليات التمويل والتدخّالت مالمئة للعمر وتعطي األولوية لألطفال ،مبَن فيهم الفتيات؛ والفتيان؛
واألطفال من املثليات ،أو املثليني ،أو مزدوجي امليل الجنيس ،أو مغايري الهوية الجنسانية ،أو
يتوسع أكرث فأكرث ليشمل حاجة الجهات الفاعلة يف مجال حامية الطفل
املتحيين جنس ًيا .وميكن أن ّ
ّ
إىل العمل عن كثب أكرث مع املجتمعات املحلّية ،وإىل دعم وتقوية النظم الوطنية ،مع االعرتاف بأ ّن
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وال حامية الطفل وحدها
تستطيع تحقيق هذا األمر،
أي قطاع منفرد آخر
وال ّ
يستطيع ذلك.

الحامية عىل املستوى املجتمعي ونُ ُهج تقوية النظم هي أكرث تكامالً بطبيعتها ،وال تعكس القطاعات
أو الصوامع اإلنسانية .بشكل عام ،تعني ال ُن ُهج املتع ّددة القطاعات وعملية التعاون بني القطاعات،
تعزيز نقاط الدخول الكثرية إىل حامية األطفال يف جميع القطاعات ،واملساهمة يف نواتج أقوى بشكل
عام يف حامية الطفل من خالل مسارات متن ّوعة ،وتقديم املزيد من الدعم للمكانة املركزية (لألطفال
و) لحاميتهم.
يتطلّب العمل بنجاح يف جميع القطاعات من أجل تحقيق نواتج أقوى متع ّددة القطاعات ،مبا يف
الخاصة باألطفال ،عد ًدا من اإلجراءات األساسية:
ذلك النواتج
ّ
كل قطاع ،وكيف تستطيع هذه األخرية دعم نواتج
yاالعرتاف بالقدرات والكفاءات التي يق ّدمها ّ
كل قطاع منفر ًدا والنواتج املتع ّددة القطاعات ،بالتكامل مع االستجابة الشاملة؛
ّ
yفهم الطبيعة املرتابطة واملتداخلة ملخاطر حامية الطفل بهدف تعميم هذه املخاطر يف عمليات
التقييم ،والتحليل ،والتخطيط يف جميع القطاعات؛
yرضورة الحصول عىل بيانات عالية الجودة وعىل املستوى الفردي ،بيانات تكون مص ّنفة بحسب
العمر ،والجنس ،واإلعاقة ،وغريها من عوامل التن ّوع ذات الصلة ،لتمكني الربامج املستجيبة
لالحتياجات التي تستطيع توقّع األذى والوقاية منه،
فضالً عن االستجابة له؛
yاستخالص أدلّة حول فعالية التدخّالت املتكاملة
لتحقيق النواتج يف مجال حامية الطفل من أجل
املساعدة يف تحديد نقاط الدخول وتيسري الربامج
املشرتكة؛
yتوثيق عمليات التعلّم واملامرسات الج ّيدة من
الربامج املتع ّددة القطاعات واملتكاملة ،والتعميم الف ّعال
لها بهدف متكني تطبيقها واستخدامها؛
yاملنارصة والتواصل بهدف تسليط الضوء عىل
املنافع املشرتكة للربامج املتع ّددة القطاعات واملتكاملة
بالنسبة إىل جميع القطاعات.
ولكن ،يجب أن تكون هذه اإلجراءات مدعومة باملوارد
من الجهات املانحة ،وباملساندة من صانعي القرارات،
وباملعارف والقدرات الكافية بني املامرسني.
© بالن انرتناشيونال
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تعمل الجهات الفاعلة يف مجال حامية الطفل منذ سنوات لتقوية العالقات مع القطاعات األخرى.
وضمن املعايري الدنيا لحامية الطفل ،ت ّم تكريس الركيزة  4للعمل بشكل تعاوين مع القطاعات
األخرى .ومث ّة مبادرات جارية مع القطاعات األخرى ،بالتعاون مع مجال مسؤولية حامية الطفل
واملف ّوضية السامية لشؤون الالجئني ،مبا يف ذلك بني قطاع حامية الطفل ومجموعة األمن الغذايئ
تفش األمراض املعدية.
وسبل كسب الرزق ،ومع الجهات الفاعلة يف مجال الص ّحة ،ال س ّيام بشأن ّ
كذلك ،يجمع بني قطاع التعليم وقطاع حامية الطفل تاريخ مهم من التعاون ،مبا يف ذلك بني
املجموعة العاملية للتعليم ومجال مسؤولية حامية الطفل – مؤ ّخ ًرا بشأن توطني العمل اإلنساين،
ووباء كوفيد ،19 -وتطوير تعاون يف مجال إطار التنسيق .ويف سياق زيادة تعزيز الروابط والجهود
بني القطا َعني ،قام التحالف بتطوير رشاكة متينة ومثمرة مع الشبكة املشرتكة بني الوكاالت للتعليم
يف حاالت الطوارئ ،مطلقًا بذلك مرشو ًعا مشرتكًا شهد عىل عمل القطا َعني عن كثب عىل عدد
بكل منهام ،وورقة مواقف
الخاص ّ
من املبادرات الف ّنية ،مبا يف ذلك املواءمة بني إطا َر الكفاءة
ّ
بشأن التعاون بني القطا َعني ،فضالً عن عدد من األوراق حول الروابط والتأثريات املرتابطة لوباء
كوفيد 19 -عىل التعليم وحامية الطفل .وسوف يستم ّر هذا العمل وهذه الرشاكة طوال فرتة تنفيذ
االسرتاتيجية.
خالل فرتة االسرتاتيجية املمت ّدة بني  2021و ،2025سوف يقيم التحالف الرشاكات والتعاون مع
يبي كيف ميكن االستجابة بأفضل طريقة الحتياجات األطفال،
القطاعات األخرى بهدف املنارصة ويك ّ
من خالل التدخّالت القامئة بح ّد ذاتها ،أو املتع ّددة القطاعات ،أو املتكاملة ،التي تكون مسرتشدة
بالبيانات ومراعية لحامية الطفل ،والتي تسعى إىل حامية األطفال والعائالت بشكل شامل ،وإىل
دعم رفاههم العام.

وسوف يقوم التحالف تحديدً ا مبا ييل:
yتشجيع وتعزيز املزيد من إعطاء األولوية للمخاطر ،واالحتياجات إىل البيانات ،والتدخّالت
يف مجال حامية الطفل ،ضمن قطاعات أخرى وكجزء من الربامج املتع ّددة القطاعات
واملتكاملة.

yتطوير رشاكات جديدة أو تقوية رشاكات موجودة مع قطا َعني آخ َرين أو  3قطاعات أخرى.
yتعزيز وتوسيع معارف وقدرات القطاعات األخرى لتعميم وإدماج حامية الطفل يف
برامجها.

yتوسيع وتسهيل إمكانية الوصول يف قطاع حامية الطفل بكامله إىل فرص بناء القدرات
والتعلّم والتنمية ،فرص تركّز عىل العمل مع القطاعات األخرى ،متاش ًيا مع الركيزة  4من
املعايري الدنيا لحامية الطفل.
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4
الوقاية

الهدف :تُف َهم الوقاية وت ُعطى األولوية باعتبار
أنّها عنرص أسايس وحاسم يف حامية الطفل يف العمل
اإلنساين بكامله.
إ ّن الوقاية أساسية لحامية األطفال الشاملة واملستدامة .وهي أيضً ا رضورية يك يحقّق التحالف رؤيته
املتمثّلة يف عامل يتمتّع فيه األطفال بالحامية من اإلساءة ،واإلهامل ،واالستغالل ،والعنف .وعىل نطاق
أوسع ،الوقاية أساسية لتحقيق هدف التنمية املستدامة  16.2الذي يسعى إىل إنهاء جميع أشكال
العنف ضد األطفال ،والتحقيق الكامل لحقوقهم ضمن ات ّفاقية األمم املتّحدة لحقوق الطفل.
تتجذّر الوقاية يف نهج أكرث كرامة وأخالقية ملقاربة العمل اإلنساين ،مبا أ ّن العاملني يف املجال اإلنساين
ملزمون بالواجب األخالقي املتمثّل بعدم إلحاق األذى والوقاية من األذى حيث يكون ذلك ممك ًنا.
وهي تستطيع دعم عنارص العدالة امله ّمة واملساءلة أمام األطفال ،ال س ّيام بشأن الوقاية من
االنتهاكات الجسيمة لحقوقهم ،مثل تجنيد األطفال .وإذا كان العمل اإلنساين القائم عىل املبادئ مل َزم
برضورة االستجابة لالحتياجات وإنقاذ األرواح بكرامة ،فسيكون لدى العاملني يف املجال اإلنساين أيضً ا
واجب معنوي وأخالقي للعمل عىل الوقاية من األذى ،حيث يكون ذلك ممك ًنا.
يتجذّر عمل التحالف عىل الوقاية يف نهج الص ّحة العا ّمة الذي يسعى إىل الوقاية من املخاطر
ومعالجتها يف جميع املجموعات السكّانية (الوقاية األ ّولية) ،والوقاية من املصادر املح ّددة للتهديدات
أو قابلية التع ّرض لألذى لدى األطفال املع ّرضني ج ًدا للخطر (الوقاية من الدرجة الثانية) ،وتقليل آثار
األذى طويلة األمد وفرص تك ّرره (الوقاية من الدرجة الثالثة) .وبشكل أكرث تحدي ًدا ،يسعى التحالف
إىل العمل عىل نطاق شامل لتقليل املخاطر وتعزيز عوامل الحامية التي تجعل الرفاه ممك ًنا وتسمح
للسكّأن باالزدهار.
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إذا كان العمل اإلنساين القائم
عىل املبادئ مل َزم برضورة
االستجابة لالحتياجات وإنقاذ
األرواح بكرامة ،فسيكون لدى
العاملني يف املجال اإلنساين أيضً ا
واجب معنوي وأخالقي للعمل
عىل الوقاية من األذى ،حيث
يكون ذلك ممك ًنا.

تتطلّب وقاية األطفال من األذى نُ ُهج قياس من أجل
تحديد وفهم ومعالجة عوامل الخطر وعوامل الحامية
التي تؤ ّدي إىل نواتج مؤذية لألطفال ،عىل جميع
مستويات النموذج االجتامعي اإليكولوجي .فيجب أن
الخاصة باألطفال
تأخذ التدخّالت يف االعتبار املخاطر
ّ
من مختلف األعامر ومراحل النم ّو ،واألنواع االجتامعية،
والقدرات ،وغريها من عوامل التن ّوع؛ فضالً عن قدرات
األطفال ،وعائالتهم ،ومجتامتهم املحلّية ،التي تستطيع
املساهمة يف تقليل األذى والوقاية منه .ومبا أ ّن جذور
مخاطر حامية الطفل غالبًا ما تكون معقّدة ومتع ّددة
القطاعات بطبيعتها ،تتطلّب وقاية األطفال من األذى
نُ ُه ًجا متكاملة تعمل يف جميع القطاعات وامليادين،
فرصا إلقامة الجسور يف األدلّة والتعلّم بني جميع
واسرتتيجيات لتقوية عوامل الحامية .فالوقاية تق ّدم ً
السياقات التشغيلية ومع ثالثية العمل اإلنساين – التنمية – السالم ،بهدف تعزيز نواتج حامية
ودعم الستدامة التدخّالت ،يجب أن تعكس
الطفل .ومبا أ ّن الوقاية أساسية يف هذه اإلجراءات كلّها،
ً
وتدمج هذه الوقاية نُ ُهج الشعوب األصلية واملجتمعات املحلّية لحامية األطفال.
مث ّة أدلّة قوية ومتزايدة ،تأيت بشكل أسايس من أطر التنمية والسالم ،عن إمكانية استخدام الوقاية
إلنهاء العنف ض ّد األطفال ،ال س ّيام يف ما يتعلّق باالسرتاتيجيات السبع التي تح ّددها رزمة إنسباير
 .INSPIREفالربامج التي تدمج إجراءات الوقاية واالستجابة يف آن م ًعا ميكنها يف النهاية أن تدعم
نواتج قطاعية ومتع ّددة القطاعات أقوى ،مبا يف ذلك يف مجال حامية الطفل يف العمل اإلنساين 30.عىل
سبيل املثال ،يستطيع برنامج للتغذية املدرسية يقوم باالستجابة إلنذارات مبكرة تشري إىل مخاطر
رسب من املدرسة املرتبطة
الحامية املرتبطة باألمن الغذايئ ،أن يساعد يف التخفيف من ظاهرة الت ّ
رضرة من النزاعات
بعاملة األطفال .كذلك ،فإ ّن تدخالً يف مجال سبل كسب الرزق يساعد العائالت املت ّ
يف تح ّمل الصدمات االقتصادية ،يستطيع أن يساعد يف الوقاية من مخاطر تجنيد األطفال أو زواج
األطفال .لدعم هذه الفرص بشكل أفضل يف جميع القطاعات ومراحل االستجابة ،تربز الحاجة إىل
فهم أفضل للطريقة التي ميكن أن تساهم من خاللها اسرتاتيجيات وإجراءات وسياسات الوقاية،
يف نواتج قطاعية ومتع ّددة القطاعات أقوى ،من شأنها تعزيز حامية ورفاه األطفال وعائالتهم
ومجتمعاتهم املحلّية.
كذلك ،يُنظَر إىل الوقاية أكرث فأكرث عىل أنّها استثامر ذيكّ .فعمليات تحليل التكاليف نسبة إىل املنافع،
من الح ّد من مخاطر الكوارث ،تدعم باستمرار فكرة أ ّن الوقاية استثامر مربح  .مع ذلك ،وعىل
الرغم من وفرة األدلّة والدروس التي تقرتح اتّساع دائرة املنافع نتيجة اعتامد نُ ُهج الوقاية يف العمل
اإلنساين ،يستم ّر التمويل يف املجال اإلنساين يف االنحراف باتّجاه معالجة ما هو مريئ وما ميكن ع ّده
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واملساءلة عنه (بشكل أسهل) .فال يزال تأمني االستثامر يف الوقاية من األذى غري املريئ – عىل سبيل
املثال ،الوقاية من انفصال الطفل عن عائلته – أصعب من متويل االستجابة لعواقب األذى الذي وقع
بالفعل ،مثالً ،إعادة ملّ شمل العائلة وتوفري الرعاية والدعم ملعالجة الضيق النفيس واألذى اللذين
س ّببهام االنفصال .وعليه ،تربز الحاجة إىل تح ّول يف التفكري وال ُن ُهج من أجل دمج ومتويل إجراءات
واسرتاتيجيات الوقاية واالستجابة م ًعا ،بشكل أفضل يف االستجابة اإلنسانية.
وأبعد من الحاجة إىل املزيد من االستثامرات يف األبحاث واألدلّة ،نجد ثغرات يف قطاع حامية الطفل
لجهة فهم ووعي مستويات الوقاية ونُ ُهجها واسرتاتيجياتها؛ وكيفية تطبيق هذه األمور ودمجها يف
دورة الربنامج بكاملها؛ وتحديد نقاط الدخول واملسارات لدعم الوقاية من خالل برامج متكاملة
ومتع ّددة القطاعات.
يؤ ّدي التحالف دو ًرا رياديًا يف املساعدة عىل معالجة هذه الثغرة يف الوقاية من خالل استخالص
األدلّة ،وتطوير املعايري والتوجيهات ،وتقوية القدرات وتشاركها ،واملنارصة من أجل أه ّمية نُ ُهج
الوقاية القامئة عىل مستوى السكّان ،واملتع ّددة القطاعات .وقد متثّلت خطوة أساسية يف دمج الوقاية
ضمن النسخة املراجعة من املعايري الدنيا لحامية الطفل .وإذ نتطلّع إىل األمام ،تربز الحاجة إىل
الخاصة بالوقاية األ ّولية ،ترافقها فرص التعلّم املالمئة؛ فضالً
املوارد واألدوات والتوجيهات ،ال س ّيام تلك
ّ
عن املنارصة مع صانعي القرارات والجهات املانحة واملامرسني يف القطاع بكامله ،بشأن طبيعة نُ ُهج
ربا.
الوقاية املربحة لجهة نسبة التكاليف إىل املنافع ،واملنقذة لألرواح ّ

خالل فرتة  ،2021-2025سوف يقوم التحالف مبا ييل:
yتعزيز املزيد من إعطاء األولوية لتمويل الوقاية ووضع الربامج لها ،مبا يف ذلك استخالص
األدلّة حول الوقاية عىل أساس أنّها تدخّل يوفّر التكاليف وينقذ الحياة.
 yزيادة املعارف والقدرات والفهم ضمن قطاع حامية الطفل ،حول اسرتاتيجيات ونُ ُهج
الوقاية يف مجال حامية الطفل.
yإرشاك القطاعات األخرى يف إدخال اسرتاتيجيات ونُ ُهج الوقاية يف مجال حامية الطفل
ضمن الربامج اإلنسانية.

املكانة املركزية لألطفال وحاميتهم ضمن العمل اإلنساين :ندا ٌء واضح وعالٍ
اسرتاتيجية  2021-2025لتحالف حامية الطفل يف العمل اإلنساين

31

التطلّع إىل األمام:

أزمة املناخ،

والعدالة املناخية ،وحامية الطفل
© يونيسف /UN0436094/برينسلوو

إ ّن أزمة املناخ هي األزمة التي تح ّدد زمننا هذا.
فتكاليف وعواقب أفعالنا وعدم أفعالنا سوف يكون
لها وقع عميق ج ًدا عىل األطفال ،فتؤث ّر عىل حقوقهم،
وحاميتهم ،ورفاههم.
تغي املناخ املخاطر عىل حامية الطفل والتهديدات عىل
فاليوم وعىل مدى عقود مقبلة ،سيفاقم ّ
سالمة األطفال وص ّحتهم العقلية ،واملزيد من عدم اإلنصاف من خالل آثاره العابرة لألجيال  .فهو
سوف يساهم يف زيادة النزاعات ،ووالنزوح ،وانعدام األمن الغذايئ ،والضائقات االقتصادية ،والعنف
الهيكيل؛ وكذلك يف فرتات الجفاف األكرث توات ًرا وح ّدة ،وموجات الح ّر ،والفيضانات ،والحرائق ،وغريها
من الكوارث املرتبطة باملناخ .وسوف تستنزف أزمة املناخ قدرات األنظمة املحلّية ،وتفاقم مسبّبات
الضغط النفيس عىل العائالت واملجتمعات املحلّية ،وتساهم يف زيادة النزاعات وحاالت الطوارئ
املتعلّقة بالص ّحة العا ّمة 34.وسوف تقع أكرب اآلثار عىل عاتق البلدان املنخفضة الدخل بشكل أسايس،
معيقة قدرتها عىل تحقيق أهداف التنمية املستدامة 35.ومع أ ّن أزمة املناخ تؤث ّر عىل جميع األطفال،
إال أنّها تؤث ّر عليهم بطرق مختلفة .ويجب معالجة هذه االختالفات املرتبطة بعدم اإلنصاف ،واألنواع
املختلفة من قابلية التع ّرض لألذى ،وغريها من عوامل التن ّوع األخرى ،من أجل تحقيق العدالة
املناخية املنصفة لجميع األطفال.
The Alliance recognises
that achieving a future
for children free of
violence, and where
their rights, protection,
and well-being are
assured, is inextricable
from the climate crisis.

يعرتف التحالف بأنّه ال ميكن فصل الهدف املتمثّل يف تحقيق مستقبل لألطفال يكون خال ًيا من
العنف ،وحيث تكون حقوقهم وحاميتهم وأوجه رفاههم مضمونة ،عن أزمة املناخ .فأزمة املناخ
ترتبط باألولويات األربع جميعها يف هذه االسرتاتيجية وتحثّ عىل العمل من أجلها :من شأن إعطاء
األطفال وحاميتهم املكانة املركزية ضمن العمل املناخي أن يساهم يف تحقيق العدالة املناخية
لألطفال ،فيساعد يف تعزيز أصوات األطفال ،ويعطي األولوية الحتياجاتهم ،ويش ّجع دورهم الريادي.
كذلك ،يتطلّب التخفيف من آثار املناخ واالستجابة لها نُ ُه ًجا متع ّددة القطاعات وتعاونية عىل جميع
املستويات .فبإمكان الجهات الفاعلة يف مجال حامية الطفل أن تبني عىل ال ُن ُهج املستخ َدمة للوقاية
من مخاطر حامية الطفل ،فتكيّف عوامل الحامية ملساعدة األطفال وعائالتهم ومجتمعاتهم املحلّية
يك يستع ّدوا بشكل أفضل لآلثار السلبية التي تحملها أزمة املناخ ،ويع ّززوا مرونتهم تجاهها ،ويخفّفوا
من ح ّدتها .ومبا أ ّن املناخ يؤث ّر عىل جميع الناس واملجتمعات املحلّية والبلدان ،ولو بطرق مختلفة،
يجب أن يتض ّمن العمل ملعالجة أزمة املناخ تركي ًزا عىل العدالة املناخية واإلنصاف املناخي ،وأن
يحظى بقيادة محلّية ،ووطنية ،وإقليمية ،ودولية ،وأن يشكّل تجسي ًدا ملبدأ توطني العمل اإلنساين
املتمثّل يف "أن يكون محلّ ًيا قدر اإلمكان ،ودول ًيا حيث تدعو الحاجة" .فاألطفال والحركات التي
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يقودها األطفال – والشباب – يقومون أصالً بدور
ريادي يف الكثري من املبادرات املحلّية والعاملية .وسوف
تكون إجراءات االستجابة العاملية االختبا َر األخري
36
للمساءلة أمام أطفال العامل.
ولكن ،مثلها مثل الكثري من القطاعات والجهات الفاعلة
األخرى يف املجال اإلنساين ،تنطوي حامية الطفل عىل
الكثري من األسئلة يف ما يتعلّق بالعمل املناخي:

األسئلة الشاملة:
جوناثان هامز  /منظمة أنقذوا الطفولة

yما معنى أزمة املناخ بالنسبة إىل حامية الطفل
ومستقبل العمل اإلنساين؟
yكيف تستطيع الجهات الفاعلة والجهات املانحة يف املجال اإلنساين ومجال املناخ أن تعمل
لتضمن أ ّن متويل قطاع املناخ يدعم املبادرات التي يقودها األطفال – والشباب – واملجتمعات
املحلّية ،هم الذين ترتك عليهم أزمة املناخ آثارها وأعباءها بنسب متفاوتة ،ولتتفادى تقوية
أوجه عدم اإلنصاف املوجودة يف التمويل والقيادة يف املجال اإلنساين؟

العمل املناخي من أجل حقوق األطفال وحاميتهم ورفاههم:
yكيف تستطيع الجهات الفاعلة يف مجال حامية الطفل أن تضمن بأفضل شكل املكانة املركزية
لألطفال وحاميتهم ضمن جدول أعامل العمل املناخي – وأن تعطي مشارك َة األطفال ونفوذهم
املكان َة املركزية يف القرارات املرتبطة باملناخ التي تؤث ّر عليهم؟
تتغي تدخّالت حامية الطفل وتتك ّيف يك تستجيب بشكل أفضل للكوارث
yكيف يجب أن ّ
املرتبطة باملناخ ،وكيف يستطيع قطاع حامية الطفل االستعداد لهذا التغيري؟
yكيف ميكن تحسني ق ّوة اسرتاتيجيات ونُ ُهج الوقاية يف مجال حامية الطفل للعمل مع مجتمعات
محلّية أقوى وأكرث مرونة ومع أنظمة وطنية أكرث إنصافًا ،وللمساهمة يف هذه املجتمعات
واألنظمة ،يك تدعم العمل من أجل العدالة املناخية؟

اإلجراءات يف مجال املسؤولية االجتامعية وتخفيف تأثري
قطاع حامية الطفل عىل البيئة
yفيام تسعى الجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين إىل فهم وتحديد الشكل الذي ميكن أن يتّخذه
"جعل املساعدة اإلنسانية صديقة للبيئة" ،ما الذي سيعنيه جعل حامية الطفل صديقة للبيئة؟
كيف ميكن التحالف وأعضاؤه أن يعتمدوا مامرسات صديقة أكرث للبيئة؟
yإ ّن عام ما بعد وباء كوفيد 19 -ال مينحنا فرصة أن نبني للمستقبل بشكل أفضل فحسب ،بل
أيضً ا أن نبني للمستقبل بشكل صديق أكرث للبيئة .فام معنى هذا بالنسبة إىل حامية الطفل؟
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رصف أمام أزمة املناخ هي حاجة مل ّحة تتزايد يوم ًيا .ومن خالل تركيزه عىل املكانة
إ ّن الحاجة إىل الت ّ
املركزية لألطفال وحاميتهم ،سوف يضطلع التحالف بدور ريادي مهم ضمن قطاع حامية الطفل
يف مجال أزمة املناخ ،ويساهم يف النظر من خالل حامية الطفل وحقوق الطفل إىل العمل املناخي
والعدالة املناخية .فالتحالف يستطيع أن يكون مبثابة ريادي يف التفكري بالنسبة إىل قطاع حامية
الطفل ،ويستثمر يف عمليات االستكشاف والتفكري الالزمة لإلجابة عن األسئلة املتعلّقة بأزمة املناخ،
مبا يف ذلك إيجاد الروابط مع وضع الربامج ،وحقوق األطفال ومشاركتهم ،واملسؤولية االجتامعية.
ويستطيع التحالف ،من خالل عمليات املنارصة واإلجراءات التي يقوم بها ،أن يعمل عىل زيادة
فهم آثار أزمة املناخ عىل األطفال ضمن العمل اإلنساين ،وعىل تعزيز إبراز هذه اآلثار وإعطائها
األولوية ،إىل جانب الحاجة إىل ضامن اإلنصاف لجميع األطفال يف العدالة املناخية .وعليه ،سوف
خاصة بحامية الطفل ،وأزمة املناخ ،والعدالة املناخية،
يقوم التحالف باالستثامر يف وبإنشاء مبادرة ّ
من شأنها قيادة عمله وتحديد اإلجراءات التي يستطيع التحالف وقطاع حامية الطفل بشكل أشمل،
القيام بها يك يفيا بالتزاماتهام يف مجال أزمة املناخ ويكونا خاض َعني للمساءلة أمام األطفال .وميكن أن
تشتمل هذه اإلجراءات عىل أنشطة مثل:
yإدماج ورفع أصوات ومشاركة األطفال والشباب ،من جميع األنواع االجتامعية ،والقدرات،
والخلفيات ،من خالل منصاته؛

yاالستثامر يف األبحاث واستخالص األدلّة ،واملامرسات الذكية ،والتعلّم ،الستخدامها يف عمليات
املنارصة والسياسات املتعلّقة بحامية الطفل وأزمة املناخ ،وتحقيق العدالة املناخية املنصفة
لألطفال؛
yتحديد ال ُن ُهج املبتكرة للعمل بالرشاكة مع القطاعات األخرى يف مجاالت أقلمة املناخ،
واملرونة ،واالستعداد ،واالستجابة لتأثريات املناخ؛
yاستكشاف أنشطة وفرص أخرى للتعاون ،تسعى إىل ضامن املكانة املركزية لألطفال
وحاميتهم وأصواتهم ،ضمن العمل املناخي.

ستكون معالجة

أزمة املناخ

االختبار األخير للمساءلة
أمام أطفال العالم.
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تشارك القدرات

نقل املعارف ،واملهارات ،والكفاءات ،بني األقران ،وبني األشخاص
واملنظّامت ،من خالل قنوات رسمية وغري رسمية.

تعزيز القدرات

األذى

أي تأثري ضا ّر وكبري بطبيعته عىل رفاه الطفل الجسدي ،أو النفيس،
ّ
أو العاطفي ،يؤث ّر عىل منو الطفل بشكل سليم .وميكن أن يتس ّبب
به إساءة جسدية أو عاطفية ،و/أو إهامل ،و/أو إساءة أو استغالل
جنس َيني.

الطرق املستخدمة لخلق وتنمية املهارات ،والكفاءات ،واإلمكانيات.
يف سياق التعلّم والتنيمة ،ت ُستخ َدم هذه املصطلحات لإلشارة إىل
تنمية قدرات األشخاص ،أ ّما يف سياقات أخرى فيمكنها أيضً ا اإلشارة
إىل قدرات منظّمة ما (مثالً ،القدرات املادية أو املالية)

يشري هذا املصطلح إىل عملية تحديد وتلبية احتياجات التعلّم لدى
األفراد ،بهدف تنمية أدائهم يف أدوارهم املح ّددة.

الطفل

الوقاية

كل إنسان مل يبلغ الثامنة عرشة ،بحسب تعريف اتفاقية
الطفل هو ّ
األمم املتّحدة لحقوق الطفل.

حامية الطفل يف العمل اإلنساين

الوقاية من واالستجابة لإلساءة ،واإلهامل ،واالستغالل ،والعنف ض ّد
األطفال يف العمل اإلنساين.

الجهات الفاعلة املجتمعية واملحلّية

إ ّن اإلشارات إىل الجهات الفاعلة املجتمعية واملحلّية ضمن
أي مجموعة تعمل
االسرتاتيجية واسعة وشاملة .وهي تشري إىل ّ
عىل حامية الطفل أو عىل املسائل اإلنسانية (كام هو مذكور يف
النص) ،إن كانت مجموعات رسمية أو غري رسمية ،أو جهات فاعلة
حكومية أو من املجتمع املدين ،أو تلك العاملة يف مجال التنمية أو
املجال اإلنساين أو مجال بناء السالم ،أو يف ما يرتبط بهذه املجاالت.
خاصة إذ تض ّم املجموعات العاملة يف سياقات
وهي تكتيس أهمية ّ
اللجوء أو أشكال النزوح األخرى ،مبا يف ذلك املجموعات التي
يقودها الالجئون أو الفئات السكّانية النازحة األخرى ،أو التي
تتألّف من هؤالء األشخاص؛ وهي تضّ م أيضً ا املجموعات يف بلدان
اللجوء ،التي تساهم يف حامية ورفاه الفئات السكّانية النازحة ،ال
س ّيام األطفال.

التعلّم والتنمية

تعالج الوقاية من الدرجة األوىل األسباب الجذرية ملخاطر حامية
الطفل ضمن املجموعات السكانية (أو مجموعة فرعية منها)
لتخفيض احتامل حدوث اإلساءة ،أو اإلهامل ،أو االستغالل ،أو
العنف ضد األطفال.

أ ّما الوقاية من الدرجة الثانية فتعالج املصدر املح ّدد للمخاطر
الفردية و/أو قابلية التع ّرض لألذى لدى طفل ت ّم تحديده عىل
أنه مع ّرض لخطر كبري بشكل خاص لجهة اإلساءة ،أو اإلهامل ،أو
االستغالل ،أو العنف ،بسبب خصائص الطفل ،و/أو العائلة ،و/أو
البيئة.
وأ ّما الوقاية من الدرجة الثالثة فتقلّل آثار األذى طويلة األمد
وإمكانية تكرار األذى ض ّد طفل عاىن مسبقًا من اإلساءة ،أو
اإلهامل ،أو االستغالل ،أو العنف.

عوامل الحامية

عوامل تؤ ّمن التوازن مقابل عوامل الخطر وتكون مص ّدات لها،
وتخفّف من قابلية تع ّرض الطفل لألذى .وهي تقلّل من احتامل
أي نتيجة غري مرغوب فيها.
حدوث ّ
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املرونة
يف مجال حامية الطفل يف العمل اإلنساين ،املرونة هي القدرة عىل
التعامل مع املحن واألزمات .وهي تشري إىل قدرة نظام دينامييك
عىل التكيّف بنجاح مع التح ّديات التي ته ّدد عمله ،أو استمراريته،
أو تط ّوره .وتتأث ّر املرونة مبزيج من عوامل الحامية املوجودة ضمن
بيئات الطفل االجتامعية ،التي يجب تعزيزها يك تطغى عىل عوامل
الخطر .وعوامل الحامية هذه تتض ّمن الخصائص الفردية والعوامل
الخارجية التي اجتمعت لتتبلور ماديًا عىل شكل طرق مجدية
ثقاف ًيا ،من مثل :تن ّوع سبل كسب الرزق ،وآليات التأقلم ،واملهارات
حل املشكالت ،والقدرة عىل طلب الدعم ،والحوافز،
الحياتية مثل ّ
والتفاؤل ،واإلميان ،واملثابرة ،وسعة الحيلة .ويف حني أنّه يُنظَر إىل
املرونة عىل أنّها سمة أو نتيجة مح ّددة ،عىل األرجح أنّها عملية
موجودة بصورة مطّردة قد تحدث عىل درجات مختلفة يف مجاالت
تتغي نتيجة تفاعل الطفل مع بيئته.
حياتية متع ّددة ،وقد ّ

املخاطر
يف العمل اإلنساين ،تتمثل املخاطر يف ترجيح حدوث أذى ناتج عن
خطر  ،hazardويف الخسائر املحتملة يف األرواح ،وسبل كسب
الرزق ،واألصول ،والخدمات .وهي إمكانية حدوث تهديدات
خارجية وداخلية بالتزامن مع وجود القابلية الفردية للتع ّرض
لألذى .ويت ّم التخفيف من ح ّدة املخاطر من خالل الحامية ض ّد
األخطار  hazardsاملادية ،والحد من املخاطر  risksالهيكلية وغري
الهيكلية ،واملوارد واملهارات لالستعداد للكوارث ،ومهارات املرونة
والتك ّيف.

i

أ ّما يف حامية الطفل فتشري املخاطر إىل ترجيح حدوث انتهاكات
وتهديدات لحقوق األطفال ،وإلحاقها األذى باألطفال يف األجلَني
القصري والطويل .وهي تأخذ يف الحسبان نوع االنتهاكات أو
التهديدات ،إىل جانب قابلية األطفال للتع ّرض لألذى ومرونتهم.
وميكن تعريف املخاطر  risksعىل أنّها مزيج من األخطار ،hazard
التعرض لألذى ،ويجب النظر إليها ضمن
والتهديدات ،وقابلية
ّ
اإلطار االجتامعي اإليكولوجي.

عوامل الخطر
العوامل البيئية ،أو التجارب ،أو السامت الفردية التي تزيد من
احتامل حدوث النتيجة السلبية.

قابلية التع ّرض لألذى /قابلية التأثّر

مدى تأث ّر بعض األشخاص أكرث من غريهم باضطراب بيئتهم املادية
وآليات الدعم االجتامعي التي تعقب الكوارث أو النزاع .تكون
وكل وضع.
بكل شخص ّ
خاصة ّ
قابلية التع ّرض لألذى ّ
يف مجال حامية الطفل ،تشري قابلية التع ّرض لألذى إىل الخصائص
الفردية ،والعائلية ،واملجتمعية ،واملجتمعية األوسع ،التي تقلّل
من قدرة األطفال عىل تح ّمل اآلثار الضا ّرة الناجمة عن انتهاكات
بكل شخص
خاصة ّ
حقوقهم والتهديدات تجاهها .وغالبًا ما تكون ّ
وبكل وضع ،وباملوقع الجغرايف والتوقيت.
ّ

للمزيد من املعلومات حول املصطلحات املستخ َدمة ضمن االسرتاتيجية
ومن ِقبَل الجهات الفاعلة يف مجال حامية الطفل بشكل أوسع ،الرجاء
الخاص بها.
االطّالع عىل املعايري الدنيا لحامية الطفل ومرسد املصطلحات
ّ
أ ّما بالنسبة إىل املصطلحات املتعلّقة بالتعلّم والتنمية فالرجاء مراجعة
الخاص بالتحالف.
مرسد مصطلحات التعلّم والتنمية
ّ
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