
إطار الوقاية
األولية

لحماية الطفل يف العمل اإلنساني



حول هذا اإلطار: ساهم العديد من األفراد بوقتهم وخرباتهم يف تطوير هذا اإلطار. وقامت سوزان ويسنيفسيك بكتابة هذه 

اإلطار. وقام هاين منصوريان بدور القيادة الفنية لهذا املرشوع كجزء من مبادرة الوقاية األوسع لتحالف حامية الطفل. وقدمت 

ميشيل فان أكني إدارة ممتازة وإرشافًا فنيًا لتطوير اإلطار. وقدم أعضاء املجموعة االستشارية الخربة والتوجيه يف تطوير اإلطار. 

من بني األعضاء أوتبال باروا )منتدى برايت بنغالديش(، وفريينا بلوش )جهة اختصاص حامية الطفل(، وأودري بوليري )التحالف(، 

)الوكالة  دريفلو  وإليزابيث  )اليونيسف(،  شابويز  ولورنت  )التحالف(،  تشامبان  وإلسبيث   ،)AVSI )مؤسسة  كاستييل  ولوسيا 

)الحق يف  الحرب هولندا(، هدى غليغواليب  إلرمايجر )طفل  اإلنسانية(، رينسيك  املساعدة  / مكتب  الدولية  للتنمية  األمريكية 

ميلشايد  لورين  إنرتأكشن(،  )منظمة  لينز  )التحالف(، جيسيكا  سيلينا جنسن  ميشيغان(،  )جامعة  سابرينا هريموسيال  اللعب(، 

التعليم  الوكاالت يف  الجوع(، لوسيانا أسيني-ميتني )جامعة جونز هوبكنز(، كيت مورياريت )الشبكة املشرتكة بني  )العمل ضد 

 ،)New Hope New Winners للربامج املجتمعية(، سكوالستيكا بيمبي )مؤسسة نيامو )مفاهيم  إلداد  الطوارئ(،  يف حاالت 

كاثرين بولتون )اليونيسف(، كاثرين سول )جامعة كاليفورنيا(، زهراء تحسني عباس )منظمة بنت الرافدين(، ميشيل فان أكني 

)بالن إنرتناشونال(، مايك ويسيلز )جامعة كولومبيا(. واستند إطار العمل إىل مراجعات مكتبية أجرتها آن الوري باليو وسيلينا 

ينسن. 

شودري،  اإلسالم  إحسان  ومحمد  بلومر،  برييك  وديفيد  بانغورا،  راشد  وهم  املهمة،  أفكارهم  املراجعة  مجموعة  أعضاء  وقدم 

وسوزان دميتريكو، وإيلينا جيانيني، ود. سيد موسمي بن سيد محمد مستار، وأبيباو ميكونني، وفاطومة واتارا، وعبد السبحان 

رحمن، ودانييال ريتز، وكايت روبرتسون، ومايا رشدان، وزينب ساندوفاك، وإنوسنت ويتيال، وميجان رايت، وشرييل يام. كام قدم 

الزمالء التالية أسامءهم رؤًى إضافية: مرييت بهجت، وريتو بهاتا، ولورين بينكوفسيك، وأماندا برايدون، ومارك تشابل، وكارولني 

نيمينة،  وفيث  نارهي،  وماريانا  هيلز،  وسيمون  حجازي،  وزينب  فيتزجريالد،  وكولني  فريهومل،  وجودي  ديكوسيمو،  ألكسيس 

وسيلفيا أوناتا، وكليفري سبيك، وسيلفيا أوناتا، وسارا فالرييو. شكر خاص لكتلة التنسيق الفرعية لحامية الطفل يف كوكس بازار 

األعضاء واملنسقة املشاركة كريستني هايز، وفريق مكتب اليونيسف يف بنغالديش، مرشد بالل خان وإيرين تومويباز، ومنظمة 

اإلغاثة الدولية يف كوكس بازار عىل أفكارهم وتعليقاتهم القيمة. 

ويحدونا أمل كبري يف أن يعكس هذا اإلطار التزام ورؤية جميع املساهمني املذكورين أعاله لوقاية األطفال من األذى يف العمل 

اإلنساين. 

تم اصدار هذا اإلطار بفضل الدعم السخي للشعب األمرييك من خالل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )USAID(. إن املحتوى 

مسؤولية التحالف وال يعكس بالرضورة وجهات نظر وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة أو حكومة الواليات املتحدة. 

للقراء الراغبني يف االستشهاد بهذه الوثيقة، نقرتح ما ييل: تحالف حامية الطفل يف العمل اإلنساين )2021(. إطار الوقاية األولية 

لحامية الطفل يف العمل اإلنساين. 

صمم بواسطة: مرشوع أفاري 

حقوق صورة الغالف: يُحدد الحقاً 
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0.1. الغرض من إطار الوقاية
حامية الطفل يف العمل اإلنساين هي“الوقاية واالستجابة لإلساءة واإلهامل واالستغالل والعنف ضد األطفال1 يف العمل 

اإلنساين”.2 وعىل الرغم من بذل جهود كبرية وتحسينات يف هذا القطاع مبا يتعلق باالستجابة عند وقوع الرضر بالفعل، 

إال أنه تم الرتكيز بشكل أقل عىل الكيفية التي ميكننا بها القيام بوقاية األطفال من الرضر قبل حدوثه.

يوفر إطار عمل الوقاية األولية لحامية الطفل يف العمل اإلنساين )اإلطار( إرشادات للعاملني يف املجال اإلنساين بشأن 

اإلجراءات واالعتبارات الرئيسية التي يجب تطبيقها عند تطوير أو تنفيذ برامج وقاية األطفال من األذى يف البيئات 

اإلنسانية عىل مستوى السكان. 

ويسلط اإلطار الضوء عىل املبادئ التوجيهية واإلجراءات املحددة التي يجب اتخاذها يف كل خطوة من الخطوات 

ٍة فّعالة. كام تم ربط املوارد الداعمة واألدوات العملية بكل خطوة. الخمس لدورة إدارة الربنامج للوصول إىل وقايٍة أوليّ

يف حني قد يقود قطاع حامية الطفل جهود وقاية األطفال من األذى، إال أنه ونظرًا لكون الوقاية متعددة القطاعات فقد 

تم تصميم هذا اإلطار لتستخدمه جميع الجهات الفاعلة اإلنسانية. 

ويستند اإلطار إىل مراجعة مكتبية لُنهِج الوقاية القامئة عىل األدلة يف قطاع حامية الطفل باإلضافة إىل القطاعات 

اإلنسانية األخرى مثل التعليم والعنف القائم عىل النوع االجتامعي والصحة.3 كام يسرتشد اإلطار بالوثائق التوجيهية 

واألوراق املوجزة حول فهم وتحديد مخاطر حامية الطفل وعوامل الحامية يف األزمات اإلنسانية، والتي تم تطويرها يف 
إطار مبادرة الوقاية التي يقودها التحالف من أجل حامية الطفل يف العمل اإلنساين.4

https://alliancecpha.org/ar/series-of-child-protection-materials/prevention-initiative
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0.2. ما هي الوقاية يف العمل 
اإلنساني؟

1.2 اتباع نهج الصحة العامة يف الوقاية

وفًقا لنموذج الصحة العامة يف الوقاية، هناك ثالثة مستويات للوقاية: أولية وثانوية وثالثية. وتتعلق الوقاية األولية بتحديد 

ومعالجة اتجاهات أو أمناط املخاطر بني جميع السكان بدالً من تحديد حاالت فردية لتقديم الخدمات لها.  وتم أدناه إدراج 
تعريفات كل مستوى من مستويات الوقاية كام وردت يف كتيب املعايري الدنيا لحامية الطفل يف العمل اإلنساين.5

الفئات املستهدفة يف برامج الوقاية واالستجابة لحامية الطفل يف العمل اإلنساين:

الوقاية األولية

الوقاية الثانوية

الوقاية الثالثّية

تعالج األسباب الجذرية بني السكان لتقليل 

احتاملية النتائج الضارة

تعالج تهديًدا محدًدا و / أو نقاط ضعف محددة لدى األطفال 

الذين تم تحديدهم عىل أنهم معرضون بشدة لخطر األذى

تُقلّل من تأثري الرضر عىل املدى 

الطويل وتقلّل من فرص تكراره

الفئة املستهدفة: 
األطفال األفراد الذين 

تعرضوا لألذى

الفئة املستهدفة: مجموعات األطفال املعرضني 
لخطر النتائج الضارة عىل نحٍو عاٍل

الفئة املستهدفة: كل األطفال يف املجتمع

االستجابات واإلجراءات 
العالجية

تهدف إىل وقف الرضر املستمر عن 

طريق اتخاذ إجراء فوري وتوفر سبل 

العالج أو الدعم للتعايف من الرضر 

املايض املستمر تأثريه

https://alliancecpha.org/ar/mjmw-ml-lmyyr-ldny-lhmy-ltfl
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ويقدم الجدول أدناه بعض األمثلة التوضيحية عن الوقاية يف كل مستوى.

أمثلة )قائمة غير شاملة( املستوى

تنفيذ الحامية االجتامعية أو غريها من السياسات والربامج االقتصادية التي 	 
تعزز األمان املايل لدى األرس.

تدّخالت تغيري األعراف االجتامعية وتغيري السلوك )عىل سبيل املثال برامج 	 
الحد من العنف يف املدارس ويشمل ذلك برامج التأديب اإليجايب ومكافحة 

التنمر(.
الوصول الواسع للمجتمع إىل خدمات ومعلومات دعم األبوة واألمومة.	 
وصول جميع األطفال إىل خدمات التعليم والرعاية الصحية الجيدة 	 

وخدمات املياه والرصف الصحي واملأوى. 

الوقاية األولية

دورات املهارات الحياتية للمراهقني املعرضني لخطر األذى. 	 
الدعم املايل لألرس التي لديها طفل تم تحديده عىل أنه معرض لخطر زواج 	 

األطفال.
جلسات دعم اآلباء واألمهات أو الزيارات املنزلية ألولياء أمور األطفال الذين 	 

تم تحديدهم عىل أنهم معرضون لخطر اإلساءة أو اإلهامل يف املنزل.
دعم التدخل املبكر لألطفال الذين يعانون من تأخر يف النمو قد يؤدي إىل 	 

زيادة مخاطر اإلساءة واإلهامل واالستغالل والعنف.

الوقاية الثانوية

تهدف أنشطة الوقاية الثالثية إىل منع تكرار الرضر والتأثريات السلبية طويلة 
ا إىل جنب مع اإلجراءات العالجية واالستجابة  ا ما يتم تقدميها جنبً املدى وغالبً

بعد أن تعرض الطفل للرضر.

خدمات إدارة الحالة لألطفال الذين تعرضوا لإلساءة أو اإلهامل أو االستغالل 	 
أو العنف.

دعم إعادة إدماج األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات املسلحة.	 
بناء القدرات داخل نظام العدالة عىل تقنيات إجراء املقابالت عند العمل 	 

مع األطفال الناجني. 

الوقاية الثالثية أو
الوقاية االستجابة 

والعالجية

2.2 الرتكيز عىل الوقاية األولية

يركز هذا اإلطار عىل الوقاية األولية. وتنفذ الجهات الفاعلة يف مجال حامية الطفل بانتظام تدخالت الوقاية الثانوية 

والثالثية كجزء من الربامج اإلنسانية. إال أنه مل يتم القيام مبا يكفي من االستثامر يف برامج وقاية األطفال من األذى 

عىل مستوى جميع السكان. ولذا فإن معالجة هذه الفجوة ستؤدي إىل مكاسب أكرب مبا يخص حامية األطفال أثناء 

األزمات.

تعالج الوقاية األولية األسباب الجذرية للرضر الذي يلحق باألطفال داخل السكان أو املجتمع مام يؤدي إىل انخفاٍض 

عام يف عدد األرس واألطفال الذين يحتاجون إىل خدمات الوقاية الثانوية والثالثية وخدمات االستجابة. ولذا فإن 

االستثامر يف الوقاية األولية رضوري لضامن املساءلة تجاه األطفال واألهمية املركزية للحامية ضمن جهود االستعداد 

واالستجابة اإلنسانية.
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وتُعترب الوقاية األولية أمًرا بالغ األهمية يف البيئات اإلنسانية لثالثة أسباب رئيسية:6   

إن وقاية األطفال من األذى قبل وقوعه كلام أمكن ذلك من قبل جميع العاملني يف املجال اإلنساين هي مسؤولية 	 

أخالقية؛

من شأن ذلك تحسني االستدامة والتأثري طويل األجل لالستجابات اإلنسانية؛ و	 

هذا يزيد فعالية تكلفة تدخالت حامية الطفل.7	 

نهج شامل: الوقاية واالستجابة

قد تقلل نُهُج الوقاية من الحاجة إىل اإلحالة إىل الخدمات املستجيبة والعالجية، ولكنها لن تلغيها أبًدا.8 فقد 

ُهِج الوقاية األولية قد يزيد يف البداية من الحاجة إىل  أظهرت التجربة يف السياقات غري اإلنسانية أن التحول إىل نُ

 خدمات االستجابة، حيث يزداد الوعي ويزيد اإلبالغ عن قضايا حامية الطفل يف املجتمع.9 

وتعد برامج الوقاية واالستجابة األولية مكونات متكاملة وأساسية ألنظمة حامية الطفل. كام ستدعم التدخالت 

لتعزيز أنظمة حامية الطفل - مثل بناء قدرات القوى العاملة، وزيادة الوعي باحتياجات منو الطفل، أو زيادة 

االستثامر يف القوى العاملة يف الخدمة االجتامعية - كالً من نُهج الوقاية واالستجابة.

3.2 املصطلحات األساسية األخرى يف تصميم برامج الوقاية األولية

ما هي النتائج الضارة التي يجب وقاية األطفال منها؟ 

النتائج الّضارة باألطفال تُشري إىل األخطار واإلصابات، واإلساءة الجسدية والعاطفية، والعنف الجنيس والعنف القائم 

عىل النوع االجتامعي، والصحة العقلية والشّدة النفسية االجتامعية، واالرتباط بالقوات املسلحة أو الجامعات 

املسلحة، وعاملة األطفال أو االنفصال عن األرسة. 

ما هي عوامل الخطر والحامية؟10

إن أساس جهود الوقاية األولية هو فهم األسباب الجذرية للرضر الذي يصيب األطفال وعوامل الحامية التي تخفف 

الرضر يف سياٍق ما. راجع  املرفق 1 ملزيد من األمثلة عىل عوامل الخطر الشائعة والحامية عىل املستويات املختلفة.

وقاية األطفال =+
من األذى

الحّد من 
عوامل 
الخطر

زيادة 
عوامل 

الحماية
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عوامل الخطر هي األسباب الجذرية أو التهديدات ونقاط الضعف التي تزيد من احتامل حدوث نتيجة سلبية. 

التهديدات تكون موجودة يف بيئة الطفل. وميكن أن تشمل النزاع املسلح حيث يعيش الطفل، وترتيبات اإلقامة 

غري اآلمنة أثناء النزوح أو وجود شخيص يقوم باإلساءة للطفل أو يهمله أو يستغله أو يقوم بالعنف ضده. أما نقاط 

الضعف فهي السامت أو التجارب التي تجعل مجموعًة من األشخاص أو شخًصا ما أكرث عرضة للتهديد )عىل سبيل 

املثال، العرق، التأخريات التنموية، الجنس، عدم الذهاب إىل املدرسة، إلخ(. وتشمل األمثلة األخرى لعوامل الخطر 

فقدان سبل العيش مام يجعل الطفل أكرث عرضة للدخول يف عمل ضار، أو قد تشمل وجود سلك كهربايئ مكشوف يف 

مبنى مترضر يؤدي إىل إصابات لدى األطفال. 

تقلّل عوامل الحامية احتاملية حدوث نتائج ضارة وتدعم العافية. وهي تشمل قدرات التخفيف من تهديدات 

محددة. كام تشمل أمثلة عوامل الحامية مهارة الطفل يف الدخول مع مجموعة أقران داعمة للحفاظ عىل صحته 

العقلية أو قدرة املجتمع عىل املنارصة مع الرشكات املحلية لوقف عاملة األطفال الضارة.

وميكن أن تكون كلٌّ من عوامل الخطر والحامية عىل مستوى الفرد أو األرسة أو املجتمع املحيّل أو املجتمع األوسع. 

ويُعد ضامن دمج األطفال من مختلف األعامر والجنس واإلعاقة ومجموعات الهوية األخرى عند تحديد عوامل الخطر 

ا. وذلك ألن عوامل الخطر والحامية قد تكون مختلفة بالنسبة ملجموعات األطفال املهمشني  والحامية أمرًا رضوريً

داخل املجتمع. 

ما هي خدمات الدعم والوقاية؟ 

هي اإلجراءات أو املكونات التي تساهم يف الوقاية من النتائج الضارة باألطفال. فعندما نتعامل مع عوامل 

الخطر والحامية، يكون ذلك من خالل توفري الدعم الوقايئ أو الخدمات الوقائية.  

تشمل خدمات الوقاية أي خدمات تقلل أو تقيض عىل عوامل الخطر أو تعزز عوامل الحامية. وميكن أن 

تقودها الوكاالت واملجموعات الحكومية أو غري الحكومية. وميكن أن تشمل الخدمات النموذجية فرص التعلم 

الرسمية أو غري الرسمية، أو برامج الحامية االجتامعية، أو برامج الرتفيه بعد املدرسة، أو توافر األشخاص ذوي 

الخربة مثل املعلمني أو األخصائيني االجتامعيني وإمكانية الوصول إليهم. ويجب أن يكون هناك وصول عادل 

للخدمة وجودتها لجميع األطفال، ويشمل ذلك األطفال األكرث ضعفا. وبخالف ذلك، فإن عدم املساواة يف تقديم 

الخدمات قد تكون أو تصبح عوامل خطر تؤدي إىل نتائج ضارة مبجموعات األطفال الضعيفة.

يشري الدعم الوقايئ إىل التجارب أو املكونات املوجودة يف بيئة الطفل التي تساهم يف جهود الوقاية، مثل أفراد 

األرسة املهتمني، أو االستقرار يف املكان الذي يعيش فيه الطفل، أو املعتقدات الروحية التي تعزز الشعور 

ا ما تكون هذه عوامل وقائية. بالتفاؤل وتقدير الذات. وغالبً

يجب تحديد الدعم والخدمات الوقائية القامئة واملناسبة يف السياق، ألنها ستختلف. عىل سبيل املثال، قد 

تساهم نفس الخدمة يف الوقاية يف أحد السياقات بينام قد ال تساهم يف الوقاية يف سياٍق آخر.

ما املقصود مبستوى جميع السكان عند الحديث عن الوقاية األولية؟ 

تهدف الوقاية األولية إىل تقليل مخاطر الرضر لدى جميع األطفال ضمن مجموعة سكانية ما أو مجموعة فرعية 

من السكان. وميكن أن تشري كلمة السكان إىل مجتمع بأكمله أو جزء منه. عىل سبيل املثال، ميكن أن تشري عبارة 

»مجموعة فرعية« من املجتمع إىل مجتمع ما يف منطقة جغرافية معينة وعندها ستشمل املجموعة الفرعية 

جميع األطفال داخل هذا املجتمع. كام ميكن أن تُشري أيًضا إىل مجموعة فرعية من األطفال داخل املجتمع األوسع. 

عىل سبيل املثال، جميع األطفال الذين يعيشون يف مخيامت الالجئني داخل بلد ما، أو جميع األطفال الذين ترتاوح 

أعامرهم بني سنة وخمس سنوات يف املجتمع األوسع.
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0.3. مبادئ تدخالت الوقاية 
الفعالة لحماية الطفل يف 

العمل اإلنساني

اجعل األنشطة 
خاصة بالسياق

قم مبعالجة مستويات 
متعددة من النموذج 
االجتامعي اإليكولوجي

استخدم نهًجا 
شامالً متعدد 

القطاعات

قم بقياس النتائج
ا  استخدم نهًجا قامئً

عىل نقاط القوة

يّس ملكية 
املجتمع

كن متمحوًرا حول 
الطفل وشاماًل

أنشأ جسوراً بني 
األنظمة اإلنسانية 

واإلمنائية

8 مبادئ للوقاية
لحماية الطفل يف 

العمل اإلنساني
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تم تحديد مثانية مبادئ لتدخالت الوقاية األولية الفعالة بناًء عىل األدلة املوجودة. 11 

حدد عوامل الخطر والحامية مع األطفال واألرس واملجتمعات وأصحاب املصلحة 	 
املحليني اآلخرين. سيكون لكل سياق مجموعة فريدة من هذه العوامل.

حدد أولويات عوامل الخطر والحامية املرتبطة بالعديد من النتائج الضارة وتلك 	 
األكرث تأثريًا وإمكانية معالجتها.

ضع آليات ملراقبة التغريات يف عوامل الخطر والحامية بانتظام طوال دورة 	 
الربنامج. 

اجعل األنشطة خاصة 
بالسياق

قم بتحديد عوامل الخطر والحامية يف كل الجوانب االجتامعية واإليكولوجية 	 
)الفرد واألرسة والعالقات واملجتمع املحيل واملجتمع واملستويات اإلقليمية أو 

الدولية(.
حدد خدمات الوقاية الحالية والدعم عرب السياق االجتامعي واإليكولوجي وقم 	 

بتعزيزها.
قم بالتعاون مع مجموعة من املجموعات والوكاالت ملعالجة عوامل الخطر 	 

والحامية عىل جميع املستويات االجتامعية اإليكولوجية. ال ميكن أن يغطي 
مرشوع واحد جميع املستويات. 

قم مبعالجة مستويات 
متعددة من النموذج 

االجتامعي اإليكولوجي

قم باملنارصة من أجل جعل وقاية األطفال من األذى هدفاً مركزياً يف جميع 	 
جهود االستعداد واالستجابة اإلنسانية.

قم بتجميع وتحليل البيانات املوجودة حول رفاه الطفل والنتائج الضارة يف 	 
جميع التقييامت وأنظمة املراقبة متعددة القطاعات. 

قم بإجراء تحليل متعدد القطاعات لعوامل الخطر والحامية لتطوير نظريات 	 
تغيري مشرتكة حول وقاية األطفال من النتائج الضارة بهم باإلضافة إىل نتائج 

ومؤرشات الربنامج املشرتك.
حدد القطاعات التي ينبغي أن تشارك يف جهود الوقاية عىل أساس املخاطر 	 

الرئيسية وعوامل الحامية الخاصة بالسياق.

استخدم نهًجا شامالً 
متعدد القطاعات

استخدم عوامل الخطر والحامية لالستنارة عند تصميم التدخل، ويشمل ذلك 	 
وضع خطط املراقبة والتقييم. 

استخدم مؤرشات عىل مستوى النتائج املتعلقة بالتغيري يف عوامل الخطر 	 
والحامية لقياس الوقاية بشكل غري مبارش.

قم مبشاركة نتائج التقييامت حول فعالية تدخالت الوقاية مع الجهات الفاعلة 	 
ا. ا وعامليً اإلنسانية محليً

قم بقياس النتائج

ا إىل جنب مع عوامل الخطر أثناء 	  احرص عىل تحديد عوامل الحامية جنبً
التقييامت.

احرص عىل أن يكون للربنامج أهدافاً تسعى إىل تعزيز رفاه الطفل13 يف السكان، 	 
باإلضافة إىل الحد من مخاطر إلحاق األذى باألطفال. 

افهم القدرات الحالية لألطفال واألرس واملجتمعات املحلية واملجتمعات والبناء 	 
عليها للوقاية من النتائج الضارة. 

استخدم نهًجا قامئًا عىل 
نقاط القوة
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أعِط األولوية لُنهج الوقاية التي يقودها املجتمع املحيل، ويشمل ذلك تحديد 	 
وتحليل عوامل الخطر والحامية.

قم بتزويد املجتمع املحيل والجهات الفاعلة الوطنية باملوارد املالية والتقنية 	 
لربامج الوقاية، وذلك ألن وضعهم مُيّكنهم من فهم عوامل الخطر والحامية 

وقدرات املجتمع عىل معالجتها عىل نحو أفضل. 
قم بتحديد وتعزيز آليات الحامية املوجودة داخل املجتمعات وكذلك األرس.	 

يّس ملكية املجتمع

قم بتصنيف البيانات لفهم العوامل الرئيسية الخاصة بالعمر والجنس والتوجه 	 
الجنيس والعرق ومجموعات اإلعاقة أو عوامل الضعف األخرى التي قد تجعل 
األطفال أكرث عرضة لنتيجة ضارة محددة وتؤثر عىل الحواجز التي يواجهونها. 
يجب تصنيف العمر بحسب التايل كحدٍّ أدىن: الطفولة املبكرة، وسن املدرسة 

االبتدائية، واملراهقة. يجب أن تكون التدخالت عىل مستوى السكان شاملة 
للفئات األكرث ضعفاً إذا كان الهدف منها تقليل النتائج الضارة لجميع األطفال.

تأكد من أن خدمات الوقاية والدعم مناسبة من الناحية النامئية ألعامر األطفال 	 
املستهدفني.

ادعم األطفال داخل السكان حتى ميتلكوا املعرفة واملهارات الكافية لوقاية 	 
أنفسهم وأقرانهم من األذى. وميكن استخدام املناهج املدرسية والرسائل 

اإلعالمية لزيادة معرفة األطفال ومهاراتهم.
تأكد من أن األطفال مشاركني نشطني طوال دورة الربنامج، حيثام كان ذلك 	 

ا. ا وآمًن ممكًن

كن متمحوًرا حول 
الطفل وشاماًل

اعمل، حيثام أمكن، مع الجهات اإلمنائية والهياكل الحكومية والسلطات املحلية 	 
املسؤولة عن رعاية األطفال ورفاههم طوال دورة الربنامج.

استثمر يف أنشطة االستعداد لدى الجهات الفاعلة اإلنسانية وغري اإلنسانية حتى 	 
يتم شمل جهود الوقاية من املراحل األوىل لألزمة.

قم بتعزيز الوقاية ضمن أنظمة حامية الطفل الحالية، ويشمل ذلك تكييفها 	 
خالل أوقات األزمات، واستخدام األنظمة الحالية لتحديد عوامل الخطر 

والحامية.

أنشأ جسوراً بني 
األنظمة اإلنسانية 

واإلمنائية

يجب مراجعة تدخالت الوقاية األولية لضامن دمج املبادئ الثامنية يف خطوات الربنامج املناسبة. راجع امللحق 2 

لالعتبارات الرئيسية التي يجب إجراؤها يف كل خطوة من دورة الربنامج لكل مبدأ. 
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0.4. الخطوات الخمس للبرامج 
الوقائية

ترد أدناه ملحة عامة عن اإلجراءات الرئيسية لتدخالت الوقاية األولية خالل دورة الربنامج. ويتبع ذلك مزيد من 

التفاصيل حول كل خطوة تم تناولها يف األقسام من 1.4 إىل 6.4 من هذا اإلطار. 

يرجى املالحظة أن هذا اإلطار ال يهدف إىل تقديم دليل شامل إلدارة دورة الربنامج، لكنه يسلط الضوء عىل 
االعتبارات واإلجراءات املحددة التي يجب اتخاذها عند تصميم وتنفيذ مناهج الوقاية األولية. وال تزال تنطبق 

اإلجراءات واالعتبارات الرئيسية يف  املعيار 4 من املعايري الدنيا لحامية الطفل: إدارة دورة الربنامج، عىل الرغم من 

عدم تكرارها هنا.

https://handbook.spherestandards.org/ar/cpms/#ch001
https://handbook.spherestandards.org/ar/cpms/#ch001


13إطار الوقاية األولية لحامية الطفل يف العمل اإلنساين

الخطوات األساسية للوقاية األولية يف دورة إدارة الربنامج

تذكري:
قم بدمج  املبادئ يف كل خطوة من خطوات دورة الربنامج باإلضافة إىل اإلجراءات الرئيسية املذكورة أعاله.

االستعداد
افهم ووثّق عوامل الخطر والحامية املتعلقة . 1

بأنواع الرضر الذي يتعرض له األطفال
قم بتضمني إجراءات ملعالجة عوامل الخطر . 2

والحامية يف خطط االستعداد
قم باملنارصة من أجل إجراءات الوقاية . 3

األولية واستثمر فيها قبل األزمة.
اتخذ إجراءات مبكرة للوقاية من الرضر يف . 4

بداية األزمة

تقييم االحتياجات 
وتحليل الوضع

اجمع املعلومات املوجودة من مصادر متعددة . 1
القطاعات حول النتائج الضارة باألطفال يف 

السياق
ادعم تنفيذ تحليل يقوده املجتمع املحيل . 2

للمخاطر وعوامل الحامية املرتبطة بالنتائج 
الضارة املحددة

حدد مجموعات األطفال الذين يجب إعطاءهم. 3
األولوية يف جهود الوقاية

التصميم 
والتخطيط

ضع نظرية تغيري للوقاية من الرضر . 1
بناًء عىل عوامل الخطر والحامية 

املحددة
صمم نُهجاً عىل مستوى السكان . 2

عىل مستويات متعددة من البيئة 
االجتامعية اإليكولوجية

اجعل مركز تصميم وتخطيط . 3
التدخالت داخل املجتمعات واشمل 

األطفال وأرسهم يف ذلك

التنفيذ والرصد
ارصد التغريات يف عوامل . 1

الخطر والحامية أثناء التنفيذ
قم بتكييف التدخالت . 2

الوقائية عىل أساس بيانات 
الرصد

التقييم 
والتعلم

م التغيريات يف التأثري الناتج . 1 قيّ
عىل مستوى عوامل الخطر 

والحامية
قم بتقييم الوقاية من النتائج . 2

الضارة، حيثام أمكن ذلك
تبادل الدروس املستفادة حول . 3

فعالية الوقاية وتحليالت 

التكلفة والفائدة

ت 
جا

تيا
الح

م ا
يي

تق     
     

      
        

م                                                    االستعداد              
م والتعل

التقيي
ع 

ض
لو

ل ا
حلي

وت

ط
طي

   التنفيذ والرصد                                       التصميم والتخ
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تعزيز القدرات طوال دورة الربنامج

هناك حاجة إىل مزيد من الوعي والفهم للوقاية األولية لحامية الطفل يف العمل اإلنساين. فهناك حاجة إىل جهود 

ة الوقاية وملاذا هي رضورية بني املامرسني واملديرين وصانعي القرار. ويجب  متضافرة لتعزيز القدرة عىل تحديد ماهيّ

أن تستهدف جهود تعزيز القدرات جمهورًا متعدد القطاعات، ويجب أن تتضمن موضوعات حول فهم األسباب 

املشرتكة )أو عوامل الخطر( وعوامل الحامية لقضايا حامية الطفل وتطوير الربامج التي تقدم الوقاية واالستجابة. 

راجع  مبادرة الوقاية عىل موقع التحالف للحصول عىل أحدث املوارد لدعم تعزيز القدرات يف مجال الوقاية. 

1.4 الخطوة األوىل: االستعداد 

االستعداد للطوارئ هو األنشطة والتدابري املتخذة قبل حدوث األزمة لضامن استجابة رسيعة وفعالة. ويحدث 

االستعداد قبل األزمة ولكنه يستمر أيًضا أثناء األزمة تحضرياً ألي تغيريات أو تفاقم يف األزمة )عىل سبيل املثال، زيادة 

الرصاع املسلح(.

اإلجراءات الرئيسية: االستعداد 

اعمل عىل فهم وتوثيق عوامل الخطر والحامية املتعلقة بأنواع الرضر الذي يتعرض له األطفال اآلن وتلك التي 

قد يتعرضون لها خالل أزمة محتملة.

قم بتضمني إجراءات ملعالجة عوامل الخطر والحامية يف خطط االستعداد متعددة القطاعات.

قم باملنارصة من أجل إجراءات الوقاية األولية واستثمر فيها قبل األزمة.

اتخذ إجراءات مبكرة للوقاية من الرضر يف بداية األزمة.

اعمل عىل فهم وتوثيق عوامل الخطر والحامية املتعلقة بأنواع الرضر الذي يتعرض له األطفال اآلن وتلك 

التي قد يتعرضون لها خالل أزمة محتملة. يجب أن تحدد املراجعات املكتبية النتائج الضارة الحالية وعوامل 

الخطر والحامية املرتبطة بها، والتي قد تتفاقم أثناء أزمة محتملة. يجب أن تراعي املراجعات املكتبية أيًضا األنواع 

الجديدة من النتائج الضارة التي قد تظهر أثناء األزمة )أو عند تفاقم أزمة قامئة( وعوامل الخطر والحامية املرتبطة 

بها. ويجب أن توثق االستعراضات املكتبية الخدمات الوقائية والدعم الوقايئ املوجود مسبقاً ملعالجة هذه العوامل.  

كام يجب إعطاء األولوية للمراجعات املكتبية املشرتكة بني الوكاالت واملشرتكة بني القطاعات حيثام أمكن ذلك.

قم بتضمني إجراءات ملعالجة عوامل الخطر والحامية يف خطط االستعداد متعددة القطاعات. ويجب تطوير 

خطط االستعداد مع الجهات الفاعلة املحلية واملجتمعية مثل املراكز الصحية واملدارس. إن أدوات التقييم وجمع 

البيانات متعددة القطاعات التي تُطورها بشكل مشرتك قطاعات حامية الطفل والتعليم والصحة العامة والصحة 

النفسية والدعم النفيس االجتامعي والعنف القائم عىل النوع االجتامعي وسبل العيش واألمن الغذايئ وغريها 

ستشمل معلومات أفضل عن عوامل الخطر وعوامل الحامية. 

يجب أن تتضمن خطط االستعداد معلومات حول من سينفذ األنشطة الوقائية يف االستجابة اإلنسانية، وكيف سيتم 

تأمني املوارد لها وكيف يلزم تكييف خدمات الوقاية ودعم الوقاية املوجود يف سيناريو األزمة. ويجب أن تتضمن 

خطط االستعداد أيًضا إجراءات للوقاية من النتائج الضارة التي يرّجح أن تحدث يف األزمة. عىل سبيل املثال، أي 

سيناريو يتضمن النزوح يجب أن يُعطي األولوية ملنع انفصال األرسة. بينام يجب أن يعطي السيناريو الذي يتضمن 

عمليات اإلغالق األولوية لوقاية األطفال من العنف داخل املنازل. 

https://alliancecpha.org/ar/series-of-child-protection-materials/prevention-initiative
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نارص من أجل إجراءات االستعداد للوقاية األولية واستثمر فيها قبل األزمة. يجب عىل الجهات الفاعلة 

اإلنسانية واإلمنائية والحكومية العمل مًعا التخاذ إجراءات من شأنها بناء قدرة األطفال واألرس واملجتمعات عىل وقاية 

األطفال من األذى عند حدوث أزمة. ويجب أن تستند اإلجراءات إىل عوامل الخطر والحامية املحددة. 

وباإلضافة إىل ذلك، ميكن إعطاء األولوية للحامية االجتامعية وتدخالت الوقاية الحالية للتمويل املستمر واملتزايد يف 

خطط االستعداد للطوارئ. عىل سبيل املثال، ميكن أن يشمل ذلك تدابري الحامية االجتامعية املستمرة عىل املستوى 

الوطني )عىل سبيل املثال، إعانات الطفل واألرسة(، وتعزيز قدرة أنظمة حامية الطفل عىل التكيف مع األزمات من 

خالل التمويل التكمييل والتدريب، أو استمرار جهود الوقاية املجتمعية واملجتمع املدين مثل إنشاء مجموعات دعم 

األبوة واألمومة.

مثال عىل برنامج: العمل مع األطفال لتحديد تدابري االستعداد يف نيبال لوقاية األطفال من 
اإلصابات أثناء الزالزل. 

خالل املشاورات مع األطفال بعد زلزال عام 2015 يف نيبال، حدد األطفال العديد من تدابري االستعداد التي ميكن 

لهم ولعائالتهم ومجتمعاتهم اتخاذها لوقاية األطفال من اإلصابات أثناء الزالزل املستقبلية. واستندت هذه 

اإلجراءات إىل عوامل الخطر التي يعتقد األطفال أنها قد عرّضتهم للخطر أثناء الزلزال، إضافًة إىل عوامل الحامية 

التي حافظت عىل سالمتهم. وشملت هذه التدابري ما ييل:

نصح األطفال بتجنب املناطق املعرضة لالنهيارات األرضية؛	 

التأكد من أن املباين مبنية لتكون مقاومة للزالزل وآمنة لألطفال )عىل سبيل املثال، ضامن أن تكون مقابض 	 

األبواب منخفضة مبا يكفي ليتمكن األطفال من الوصول إليها(؛ و

تحسني املناهج الدراسية حول االستعداد للزالزل، من خالل تضمني فهم عام للزالزل ومراجعة الرسائل حول 	 

كيفية الترصف أثناء الزلزال لتكون أوضح لألطفال من جميع األعامر.14 

اتخذ إجراءات مبكرة للوقاية من الرضر يف بداية األزمة. اإلجراءات املبكرة هي تلك التي يتم اتخاذها استجابًة 

ملُحّفز يشري إىل احتامل اقرتاب حدوث أزمة. هذه اإلجراءات املبكرة إما أن تخفف من تأثري األزمة أو تحسن 

االستجابة.15 وتسمح أنظمة اإلنذار املبكر باتخاذ اإلجراءات بناًء عىل املخاطر املحتملة إلصابة األطفال باألذى 

وليس بناء عىل احتياجات محّددة. عىل سبيل املثال، مع زيادة احتاملية النزوح بسبب النزاع املسلح، ميكن افرتاض 

حدوث االنفصال األرسي واالضطراب النفيس االجتامعي. وميكن اتخاذ إجراءات مبكرة ملنع االنفصال وتخفيف الشدة 

النفسية االجتامعية حتى قبل تأكيد وجود األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم وانتشار الشّدة النفسية.
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مثال: استخدام أنظمة اإلنذار املبكر لوقاية األطفال من التجنيد من قبل القوات املسلحة 
والجامعات املسلحة.16

قام معهد دالري )Dallaire( ألمن وسلم األطفال بتطوير منوذج تنبؤي لتقدير احتاملية تجنيد األطفال 

واستخدامهم من قبل الدول. ويف هذا النموذج يتم رصد املتغريات التي ُوجد بأنها تنبئ بتجنيد األطفال 

واستخدامهم يف مجموعة من السياقات. وقّدر النموذج استخدام األطفال الجنود بشكل صحيح بنسبة 86٪ من 

الوقت وال يزال يستمر تطوير هذا النموذج لزيادة الدقة. وتشمل املتغريات، عىل سبيل املثال، زيادة عامة يف 

مستويات التجنيد من قبل جامعة مسلحة غري حكومية كانت نشطة سابًقا واستخدام األطفال من قبل القوات 

املسلحة الحكومية. ويقوم معهد دالري ورشكاؤه املحليون مبراقبة الوضع بالنسبة لهذه املُحّفزات وغريها من 

املُحّفزات التي تم تحديدها. وعندما يتم الوصول إىل مستوى املُحّفز، يتم اتخاذ اإلجراءات الوقائية.

يف شامل موزمبيق، أدى الرصاع إىل مقتل أكرث من 5000 شخص وترشيد ما يقرب من 800,000 شخص بني عامي 

2017 و2021. وتم تحديد التجنيد واالستخدام املحتمل لألطفال من قبل الجامعات املسلحة غري الحكومية عىل 

أنه أحد املخاوف. وأثناء مراقبة الوضع املتطور، تم تحديد ُمحّفزات اإلنذار املبكر التي تتنبأ باستخدام األطفال 

من قبل الجامعات املسلحة يف كانون الثاين/يناير 2020. واستجابة لذلك، نظم معهد دالري إجراءات وقائية مثل 

الحوارات الرفيعة املستوى والتوعية مع وزارة الدفاع وكبار العسكريني من قوات الدفاع املوزمبيقية وواضعي 

السياسات من الوزارات األخرى ذات الصلة. كام تم تدريب جنود موزمبيق كذلك عىل مخاوف حقوق اإلنسان 

وأفضل املامرسات ملنع تجنيد األطفال واستخدامهم كجنود، والقتال ضد جامعة مسلحة تستخدم الجنود 

األطفال، مبا يف ذلك اسرتاتيجيات املراقبة واإلبالغ والتخطيط لتعزيز حامية األطفال.  

موارد الوقاية األولية لحامية الطفل يف العمل اإلنساين: االستعداد: 

مراجعة البيانات الثانوية ملجموعة عمل حامية الطفل: مصفوفة ومذكرة إرشادية. تحالف حامية الطفل يف 	 

العمل اإلنساين، 2016. 

تحديد وترتيب عوامل الخطر والحامية: دليل موجز. تحالف حامية الطفل يف العمل اإلنساين، 2021. 	 

تحديد وقياس رفاهية الطفل يف العمل اإلنساين: دليل التكييف مع السياق. تحالف حامية الطفل يف العمل 	 

اإلنساين )2021(. 

العمل االستباقي وحامية الطفل: الترصف مبكرًا لحامية األطفال يف حاالت الطوارئ بشكل أفضل، موجز إصدار. 	 

اإلتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، 2021. 

حزمة االستعداد لحاالت طوارئ الالجئني: دليل مرجعي لالستعداد. املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 	 

الالجئني، 2020.

https://resourcecentre.savethechildren.net/document/child-protection-working-group-secondary-data-review-sdr-matrix-and-guidance-note/
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/identifying_risk_and_protective_factors_a_brief_guide.pdf?file=1&type=node&id=43622
https://alliancecpha.org/ar/child-protection-online-library/contextualizing-and-measuring-child-well-being-humanitarian-action
https://alliancecpha.org/ar/child-protection-online-library/contextualizing-and-measuring-child-well-being-humanitarian-action
https://alliancecpha.org/ar/child-protection-online-library/contextualizing-and-measuring-child-well-being-humanitarian-action
https://www.anticipation-hub.org/Documents/Policy_Papers/IFRC_Issue_Brief_Anticipatory_Action_and_Child_Protection_2021.pdf
https://www.anticipation-hub.org/Documents/Policy_Papers/IFRC_Issue_Brief_Anticipatory_Action_and_Child_Protection_2021.pdf
https://www.anticipation-hub.org/Documents/Policy_Papers/IFRC_Issue_Brief_Anticipatory_Action_and_Child_Protection_2021.pdf
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/34810/Preparedness+Package+for+Refugee+Emergencies/b32f85d0-4e30-45aa-ac73-e9e36a9ae78a
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/34810/Preparedness+Package+for+Refugee+Emergencies/b32f85d0-4e30-45aa-ac73-e9e36a9ae78a
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/34810/Preparedness+Package+for+Refugee+Emergencies/b32f85d0-4e30-45aa-ac73-e9e36a9ae78a
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2.4 الخطوة الثانية: التقييم وتحليل الوضع

اإلجراءات الرئيسية: التقييم وتحليل الوضع

اجمع املعلومات املوجودة من مصادر متعددة القطاعات حول النتائج الضارة باألطفال يف السياق

ادعم تنفيذ تحليل يقوده املجتمع املحيل للمخاطر وعوامل الحامية املرتبطة بالنتائج الضارة

قم بتحديد ما إذا كان ميكن إعطاء األولوية للمجموعات السكانية الفرعية يف جهود الوقاية

يعتمد نهج الوقاية األولية عىل تحليل شامل للمخاطر وعوامل الحامية التي تؤثر عىل ما إذا كان األطفال يعانون من 

نتائج ضارة. ولذا فهو يتجاوز مسألة »ما هي النتائج الضارة التي تحدث لألطفال يف هذا السياق؟« )عىل سبيل املثال، 

زواج األطفال، العنف يف املدارس، التجنيد يف القوات املسلحة، تفكك األرسة(. تحتاج برمجة الوقاية أيًضا إىل معرفة 

اآليت: 

»ما هي عوامل الخطر التي تؤدي إىل نتائج ضارة لألطفال؟« و	 

ما هي العوامل الوقائية التي ميكن أن تقي األطفال من التعرض للنتائج الضارة؟17 	 

استخدم املعلومات املوجودة التخاذ إجراءات فورية أثناء إجراء مزيد من التقييم. عندما تتوفر املعلومات 

والتحليالت حول النتائج الضارة وعوامل الخطر والحامية يف املراجعات املكتبية أو يف مصادر أخرى قبل األزمة، ميكن 

استخدام هذه املعلومات عىل الفور لتصميم تدخالت الوقاية األولية. وعندما تحدد املراقبة أن هناك تغيريًا كبريًا يف 

عوامل الخطر والحامية أو نوع النتائج الضارة يف السياق، ميكن بعد ذلك إجراء تقييامت وتحليالت محدثة لتكييف 

الربامج بشكل أفضل.

اجمع املعلومات املوجودة من مصادر متعددة القطاعات حول النتائج الضارة باألطفال يف السياق. ستجد 

ا ما يكون قد تّم جمع البيانات  عوامل الخطر والحامية املتعلقة برفاهية الطفل الشاملة يف جميع القطاعات.18 وغالبً

املتعلقة برفاه الطفل من قبل قطاعات أخرى مسبقاً، وميكن استخدامها يف التحليل املشرتك للنتائج الضارة وعوامل 

الخطر والحامية. ويف الحالة التي مل يتّم فيها جمع البيانات ذات الصلة هناك فهذا يعني وجود الحاجة إىل املنارصة 

إلدراج جمع البيانات حول رفاه األطفال يف جميع القطاعات. ومن الرضوري أن تقوم حامية الطفل والجهات الفاعلة 

األخرى يف القطاع مبناقشة هذه البيانات وتحليلها بشكل مشرتك لتوجيه تصميم التدخالت الفعالة. وهذا يشمل 

القطاعات املشاركة يف توفري التعليم والرعاية الصحية واملياه والرصف الصحي ودعم سبل العيش واملأوى والتغذية 

وغريها من الخدمات لألطفال.
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مثال: مؤرشات األمن الغذايئ املتعلقة بعوامل خطر حامية الطفل 

هي أداة يستخدمها متخصصو األمن الغذايئ لقياس األمن الغذايئ    )CSI( أداة مؤرش اسرتاتيجيات التكيف

املنزيل وتأثري برامج املعونة الغذائية يف األوضاع اإلنسانية. ويويص مؤرش اسرتاتيجيات التكيف )CSI( باستخدام 

مجموعات الرتكيز لتحديد اسرتاتيجيات التكيف التي تستخدمها األرس عندما يكون الوصول إىل الغذاء غري كاٍف. 

ثم يتم تضمني االسرتاتيجيات يف املؤرش كمقاييس النعدام األمن الغذايئ يف السياق. 

من األمثلة عىل اسرتاتيجية التكيف املقرتحة يف مؤرش اسرتاتيجيات التكيف إرسال األطفال إىل العمل. ويشكل 

هذا أيًضا مؤرشاً عىل عاملة األطفال حيث يكون انعدام األمن الغذايئ عامل خطر لعاملة األطفال. 

يعد إرسال أحد أفراد األرسة للتسول مثاالً آخر عىل اسرتاتيجية التكيف املدرجة يف مؤرش اسرتاتيجيات التكيّف. 

وإذا ما تم تصنيفه لتحديد أفراد األرسة حسب الفئة العمرية، ميكن أن يوفر ذلك أيًضا بيانات حول عاملة 

األطفال.

يعد إرسال األطفال لتناول الطعام مع الجريان أو حتى إرسال األطفال للعيش مع العائلة أو الجريان أمثلة عىل 

اسرتاتيجيات التكيّف اإلضافية التي تؤثر عىل خطر تعرض الطفل لألذى، مبا يف ذلك االنفصال عن األرسة.

وميكن أن يؤدي التحليل املشرتك بني الجهات الفاعلة يف مجال األمن الغذايئ وحامية الطفل إىل تطوير تدخالت 

وقائية ملعالجة اسرتاتيجيات التكيف السلبية. 

مثال: استخدام تقييامت التعليم يف سوريا لفهم عوامل الخطر والحامية

إن الوصول إىل تعليم آمن وجيد لألطفال هو عامل حامية مشرتك يقي من العديد من النتائج الّضارّة باألطفال، 

مثل التجنيد يف القوات املسلحة والجامعات املسلحة، وعاملة األطفال، واالنفصال األرسي، وبعض أشكال العنف 

القائم عىل النوع االجتامعي مثل الزواج املبكر وغريه.

ويُعدُّ التقييم والتحليل املشرتكني للوصول إىل تعليم آمن وعايل الجودة بني الجهات الفاعلة يف مجال التعليم 

ا. فأداة تقييم التعليم املجتمعي التي وافقت عليها مجموعة التعليم الستخدامها  وحامية الطفل أمرًا رضوريً

يف سوريا يف 2018 20 تطلب من مزودي املعلومات الرئيسيني تحديد العوائق التي تحول دون التعليم. وتشمل 

العوائق املحتملة الزواج املبكر، والعقاب البدين، ونقص الوثائق لألطفال، والشّدة النفسية االجتامعية لألطفال أو 

املعلمني، وخيارات النقل غري اآلمنة واملزيد. ويحدد التقييم أيًضا مجموعات األطفال التي لديها وصول أقل إىل 

التعليم حسب العمر أو اإلعاقة أو الجنس أو الوضع القانوين أو حالة النزوح.

وتشمل تقييامت التعليم معلومات قيمة عن النتائج الضارة وكذلك عن الوصول إىل التعليم الرسمي وغري 

الرسمي والحضور إليه. وميكن للجهات الفاعلة يف حامية الطفل والتعليم أن تحلل بشكل مشرتك البيانات التي 

تم جمعها باالقرتان مع البيانات اإلضافية التي تم جمعها من قبل الجهات الفاعلة يف مجال حامية الطفل حول 

عوامل الخطر والحامية لتحديد إجراءات الوقاية ذات األولوية املطلوبة مع املجتمعات. 
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أمثلة عن البيانات متعددة القطاعات حول النتائج الّضاّرة باألطفال وعوامل الخطر والحامية

 أمثلة عن البيانات املتعلقة بالوقاية يف مجال حامية الطفل يف العمل 
اإلنساين التي تجمعها القطاعات األخرى

القطاع / الجهات 
الفاعلة

معلومات عن السكان الذين يصعب الوصول إليهم أو الفئات املهمشة	 

خدمات ودعم رفاه الطفل )الرعاية الصحية، والتعليم، والتغذية، والدعم النفيس 	 

واالجتامعي، وما إىل ذلك( التي أنشأتها الجهات الفاعلة عىل مستوى املجتمع

جميع القطاعات 

والجهات الفاعلة

معلومات عن آليات التكيف )مبا يف ذلك آليات التكيف الضارة مثل إرسال 	 

األطفال إىل العمل أو زواج األطفال أو الزواج القرسي، وما إىل ذلك( عىل مستوى 

األرسة

مدى انتشار وأنواع عاملة األطفال وأسوأ أشكال عاملة األطفال	 

األمن الغذايئ / سبل 

العيش

السالمة داخل املدارس وحولها ومواقع التعليم غري الرسمي	 

نسبة األطفال غري امللتحقني باملدرسة أو املعرضني لخطر الترسب وأسباب تركهم 	 

املدرسة

توافر التعليم والحواجز التي تحول دون الوصول إىل التعليم يف مرحلة الطفولة 	 

املبكرة، واملستويات االبتدائية والثانوية

التعليم

أنواع اإلصابات واألمراض األكرث انتشارا لدى األطفال يف السكان	 

عدد إحاالت األطفال ومقدمي الرعاية إىل خدمات الصحة النفسية والخدمة 	 

االجتامعية 

أسباب انفصال األرس أثناء األوبئة	 

الصحة

خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس واالجتامعي املتاحة	 

مستويات ومصادر الضغط النفيس لدى األطفال ومقدمي الرعاية	 

الصحة العقلية والدعم 

النفيس واالجتامعي

وجود معايري جنسانية ضارة أو وقائية	 

وجود العنف القائم عىل النوع االجتامعي ضد األطفال، وعنف الرشيك الحميم، 	 

والتهديدات ونقاط الضعف

العنف القائم عىل 

النوع االجتامعي

النسبة املئوية لسوء التغذية الحاد والتقزم ونقص املغذيات الدقيقة لألطفال 	 

حسب الفئة العمرية من السكان والتي تتطلب التدخل املبكر

مستويات االكتئاب بني األمهات الجدد	 

التغذية

نوع وانتشار النتائج الّضارّة باألطفال يف السكان	 

عوامل الخطر والحامية املتعلقة بالنتائج الضارة	 

حالة القوانني والسياسات واإلنفاذ املتعلقة بحامية الطفل 	 

قدرات الخدمات االجتامعية عىل وقاية األطفال من األذى واالستجابة له عند 	 

حدوثه

 حامية الطفل
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ل النتائج الّضاّرة باألطفال وما يرتبط بها من عوامل الخطر والحامية.21 تم وضع قامئة بعوامل الخطر  حلّ
والحامية التي يشيع وجودها يف املحلق 1. ومع ذلك، سيكون لكل ثقافة وسياق عوامل خطر ووقائية محددة 

وستختلف يف درجة تأثري كل عامل عىل النتائج الضارة. عىل سبيل املثال، يف أحد السياقات، قد يكون االنفصال األرسي 

ا بنقص فرص التعليم الثانوي، بينام قد يرتبط االنفصال األرسي يف سياق آخر بالحاجة إىل الفرار أثناء الفيضانات  مرتبطً

املوسمية الرسيعة. وميكن تضمني املعلومات حول عوامل الخطر والحامية يف التقييامت التي تُسهم يف وثائق النظرة 

العامة عىل االحتياجات اإلنسانية )HNO( بالتنسيق مع القطاعات األخرى.

طرق تقييم املخاطر وعوامل الحامية. هناك طرق تقييم متعددة مثل:

متارين التقييم التشاريك مع األطفال واألرس وأعضاء املجتمع مثل مناقشات مجموعات الرتكيز أو االستبيانات. 	 

وميكن العثور عىل مجموعة مختارة من التامرين يف قسم املالحظات اإلرشادية يف التحالف من أجل حامية الطفل 

يف العمل اإلنساين دليل التفّكر يف الُنهج عىل مستوى املجتمع املحيل لحامية الطفل يف العمل اإلنساين.

مراقبة السكان، وتحديد العوامل املشرتكة التي تؤدي إىل نتائج ضارة؛ أو 	 

تحليل سامت األطفال الذين عانوا من نتيجة سلبية لتحديد عوامل الخطر املشرتكة )انظر مثال عىل الربنامج يف 	 

الصفحة 18(.

يف دليل تحديد وترتيب املخاطر وعوامل الحامية املوجز، طور التحالف منهجية من ثالث خطوات لتحديد عوامل 

الخطر والحامية عىل النحو التايل:

الخطوة 1: قم بإجراء مناقشات مجموعات الرتكيز مع األطفال واألرس وأفراد املجتمع وأصحاب املصلحة 

الرئيسيني حول النتائج الضارة وعوامل الخطر والحامية

الخطوة 2: رتب عوامل الخطر وعوامل الحامية املحددة

الخطوة 3: حلل النتائج وفرّسها لتقرير نظرية التغيري

حدد ما إذا كان هناك أي مجموعات سكانية فرعية قد تحتاج إىل أن تكون لها األولوية يف جهود 
الوقاية. تعمل مناهج الوقاية األولية عىل مستوى السكان وتستهدف جميع األطفال يف السكان. وتؤثر العديد من 

عوامل الخطر املحتملة، مثل الفقر أو األعراف االجتامعية الضارة، عىل مجموعات فرعية متعددة )األطفال من أعامر 

محددة، أو عرق محدد أو جنس محدد، وما إىل ذلك( وهي السبب الجذري ألشكال متعددة من النتائج الضارة. يف هذه 

الحاالت، هناك حاجة إىل التدخالت التي تتعامل مع جميع األطفال يف السكان لتقليل املخاطر العامة.

ومع ذلك، يف بعض الحاالت، قد يكون أكرث فعالية استهداف مجموعة فرعية محددة من السكان األكرث عرضة لتجربة 

النتائج الضارة. قد تكون هذه مجموعة فرعية تم تحديدها بواسطة الفئة العمرية )الرضع، الطفولة املبكرة، سن 

املدرسة االبتدائية، واملراهقون وصغار املراهقون( أو الجنس أو التوجه الجنيس أو اإلعاقة أو الوضع القانوين أو منطقة 

ا معرضني لخطر الدخول يف أسوأ  جغرافية أو حالة أو وضع غري ذلك. عىل سبيل املثال، قد يكون األطفال األكرب سًن

ا أكرث عرضة لإلهامل. ولذا فإنه من الرضوري تصنيف البيانات  أشكال عمل األطفال، بينام قد يكون األطفال األصغر سًن

أثناء التقييم والتحليل والرصد والتقييم لتحديد املجموعات الفرعية.

https://www.alliancecpha.org/ar/child-protection-online-library/ldlyl-lmydny-ltwdyhy-lmmrst-lqym-fy-lmjtm-lhmy-ltfl-fy-lml-lnsny
http://program%20example/
https://alliancecpha.org/ar/child-protection-online-library/dlyl-rshdy-thdyd-lmkhtr-wwml-lhmy-wthdyd-mstwyth-dlyl-mwjz
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مثال عىل برنامج: تحليل سامت األطفال الذين عانوا من نتائج ضارة لتحديد عوامل الخطر 
والحامية يف أوغندا 22

ما الذي تم إنجازه؟ يف أوغندا، عملت منظمة ChildFund مع مجموعة متنوعة من الرشكاء للوقاية من 

االنفصال األرسي. وتم جمع البيانات من األطفال الذين يعيشون يف الرعاية السكنية ومقدمي الرعاية الذين 

عملوا يف مراكز الرعاية السكنية حول العوامل التي أدت إىل فصلهم عن عائالتهم، فتم تحديد تسعة عوامل 

خطر رئيسية. وشمل ذلك 53٪ من األطفال والعاملني الذين أشاروا إىل عدم الحصول عىل تعليم جيد كعامل، 

و 51٪ فقد أحد الوالدين أو كليهام، و 51٪ فقر و 15٪ حددوا اإلهامل يف املنزل.

ثم تم تثليث هذه املعلومات مع بيانات املجتمع. وبعدها تم تحديد املجتمعات التي جاء منها أكرب عدد 

من األطفال الذين يعيشون يف الرعاية السكنية. ثم حدد أفراد املجتمع من هذه املناطق األرس التي يرون فيها 

وجود مخاطر عالية لالنفصال األرسي. وتم تقييم األرس املعرضة للخطر بحسب مستويات الضعف التي شملت 

األمن االقتصادي لألرسة، والوصول إىل االحتياجات األساسية، والرعاية الصحية، والدعم النفيس واالجتامعي، 

وحامية الطفل والدعم القانوين. ووجدت هذه الطريقة أن فقر األرسة وفقدان أحد الوالدين أو كليهام والعنف 

املنزيل وإدمان الكحول كانت من أهم عوامل الخطر املوجودة يف هذه األرس.

وماذا كانت النتيجة؟ باستخدام معلومات التقييم أعاله، متكنت منظمة ChildFund ورشكائها من إعطاء 

األولوية لعوامل الخطر التي كان لها أكرب تأثري عىل االنفصال األرسي وتصميم تدخالت للحد من تلك املخاطر يف 

السكان. 

موارد الوقاية األولية لحامية الطفل يف العمل اإلنساين التقييم وتحليل املوقف:

مراجعة البيانات الثانوية ملجموعة عمل حامية الطفل: مصفوفة ومذكرة إرشادية. تحالف حامية الطفل يف العمل 	 

اإلنساين، 2016. 

تحديد وترتيب عوامل الخطر والحامية: دليل موجز. تحالف حامية الطفل يف العمل اإلنساين، 2021. 	 

املالحظة اإلرشادية 3: تحليل السياق يف دليل ميداين تأميل: نهج عىل مستوى املجتمع لحامية الطفل يف العمل 	 

اإلنساين. تحالف حامية الطفل يف العمل اإلنساين، 2020. 

مجموعة أدوات التقييم الرسيع لحامية الطفل. مجموعة عمل حامية الطفل / التحالف من أجل الحامية يف العمل 	 

اإلنساين، 2012.

إطار تحديد وتحليل االحتياجات. جهة اختصاص حامية الطفل	 

تحديد وقياس رفاهية الطفل يف العمل اإلنساين: دليل التكييف مع السياق. تحالف حامية الطفل يف العمل 	 

اإلنساين، 2021. 

الوحدة 1: تحليل املخاطر، الوقاية من العنف القائم عىل النوع االجتامعي: إطار تقييم قائم عىل النتائج. 2021، 	 

إنرتأكشن.

https://resourcecentre.savethechildren.net/document/child-protection-working-group-secondary-data-review-sdr-matrix-and-guidance-note/
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/identifying_risk_and_protective_factors_a_brief_guide.pdf?file=1&type=node&id=43622
https://www.alliancecpha.org/ar/child-protection-online-library/ldlyl-lmydny-ltwdyhy-lmmrst-lqym-fy-lmjtm-lhmy-ltfl-fy-lml-lnsny
https://www.alliancecpha.org/ar/child-protection-online-library/ldlyl-lmydny-ltwdyhy-lmmrst-lqym-fy-lmjtm-lhmy-ltfl-fy-lml-lnsny
https://alliancecpha.org/ar/child-protection-online-library/mjmw-dwt-ltqyym-lsry-lhmy-ltfl
https://www.cpaor.net/node/669
https://alliancecpha.org/ar/child-protection-online-library/contextualizing-and-measuring-child-well-being-humanitarian-action
https://www.interaction.org/blog/gender-based-violence-prevention/
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3.4 الخطوة الثالثة: التصميم والتخطيط

يعد تصميم الربنامج وتخطيطه خطوة حاسمة بالنسبة إىل تدخالت الوقاية األولية الفعالة. فهي تعتمد بشكل 

مبارش عىل التقييم والتحليل وهي تشري إىل تقييم التغيري واألدلة التي سيتم إنشاؤها من الربنامج.

اإلجراءات الرئيسية: التصميم والتخطيط

فة مع السياق للوقاية من الرضر بناًء عىل عوامل الخطر والحامية املحددة  ضع نظرية تغيري مكيّ

صمم نهجاً عىل مستوى السكان ملعالجة عوامل الخطر والحامية عىل مستويات متعددة من البيئة االجتامعية 

صمم وخطط للتدخالت مع املجتمعات، وقم بإرشاك األطفال وأرسهم

ضع نظرية تغيري مكّيفة مع السياق للوقاية من الرضر بناًء عىل عوامل الخطر والحامية املحددة. 
إن عملية تصميم الربامج الفعالة لحامية الطفل، سواء أكانت تركز عىل الوقاية أو االستجابة، أساسها نظرية التغيري 

الخاصة بالسياق املحدد. وتوضح نظرية التغيري يف برامج الوقاية كيف أن التغيريات يف عوامل الخطر والحامية ستقلل 

من النتائج الّضارّة باألطفال. وتأيت هذه املعلومات من التقييم والتحليل الذي تم إجراؤه يف الخطوة 2. وتسرتشد 

نظريات التغيري الفعالة بالتقييامت التي تجريها املجتمعات املحلية التي حددت عوامل الحامية واملخاطر األكرث 

أهمية فيام يتعلق بنوع الرضر الذي يجب الوقاية منه.

ما هي »نظرية التغيري«؟23  

نظرية التغيري هي بيان عىل صيغة »إذا قمنا بهذا النشاط، فسوف يحدث هذا التغيري، ولهذه العوامل«. عىل 

سبيل املثال:

إذا عملنا عىل زيادة األمن الغذايئ لألرس، فسوف نحمي األطفال من االنضامم إىل القوات املسلحة والجامعات 
املسلحة، ألن انعدام األمن الغذايئ هو أحد عوامل الخطر الرئيسية التي تؤدي إىل تجنيد األطفال.

إذا عملنا عىل زيادة الضغط االجتامعي واملجتمعي ضد انضامم األطفال إىل القوات املسلحة والجامعات املسلحة، 
فإننا بذلك سنمنع تجنيد األطفال يف القوات املسلحة والجامعات املسلحة، ألن الضغط االجتامعي اإليجايب هو 

عامل حامية رئييس يقي األطفال من التجنيد.

راجع امللحق 3  للحصول عىل مثال إطار منطقي يعتمد عىل نظرية التغيري هذه.

حدد نتائج عىل مستوى التأثري الناتج واملؤرشات التي تقيس التغريات يف عوامل الخطر والحامية. 
ا أو حتى مستحياًل بسبب  ميكن أن يكون قياس التغيري يف الحد من النتائج الضارة لحامية الطفل يف السكان أمرًا صعبً

التحديات يف جمع البيانات وحركة السكان وتقييد الوصول وانعدام األمن ودورات املرشوع األقرص. كام ميكن أيًضا أن 

يكون من الصعب قياس الوقاية ألنها عدم حدوث يشء ما. 

بدالً من ذلك، ميكننا قياس الوقاية بشكل غري مبارش من خالل قياس التأثري الناتج. يقيس التأثري الناتج انخفاض املخاطر 

بلغون عن زيادة شعورهم باالنتامء  وزيادة عوامل الحامية. و من األمثلة عىل التأثري الناتج: »األطفال النازحون الذين يُ

يف املجتمع املضيف«، أو »يتم تطبيق القوانني التي تحظر عاملة األطفال بشكل أفضل«. 
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بعد ذلك، وباستخدام نظرية التغيري التي يتم التوافق عليها )إذا فعلنا كذا فسوف يحدث كذا(، نفرتض أن تحقيق 

التغيري املنشود يف عوامل الخطر والحامية سيؤدي إىل الوقاية من الرضر. امللحق 3  يوفر منوذًجا إلطار عمل منطقي 

كمثال. 

ا، فإن النتائج التي تقيم بشكل مبارش الوقاية من النتائج الضارة أو تحسني أبعاد الرفاهية ستوفر  حيثام كان ذلك ممكًن

أدلة أقوى عىل التغيري. )راجع التقييم والتعلم(

ا يف اختيار عوامل الخطر والحامية التي سيكون لها األثر األكرب والتي ُيكن معالجتها.  كن إسرتاتيجًي
فبسبب قيود امليزانية واملوارد، لن يكون من املمكن أبًدا معالجة جميع عوامل الخطر والحامية. بل ميكن للجهات 

الفاعلة اإلنسانية إعطاء األولوية للمخاطر الرئيسية وعوامل الحامية التي تؤدي إىل الرضر بناًء عىل معيارين: 1( تأثري 

معالجة العامل عىل الوقاية من الرضر، 2( جدوى معالجة عوامل الخطر أو الحامية؛ و3( التقاطع مع عّدة نتائج ضارة 

أخرى. ويجب أن يتم ترتيب التأثري من خالل العمل الوثيق مع املجتمعات واألرس واألطفال. كام يجب إعطاء األولوية 

ا ما نعالج أنواًعا  لتلك العوامل التي سيكون لها األثر األكرب والتي ميكن معالجتها. باإلضافة إىل ذلك، نظرًا ألننا غالبً

متعددة من الرضر، يجب أيًضا اعتبار العوامل املشرتكة مع أنواع متعددة من الرضر )العوامل املتقاطعة( أولوية. راجع  

امللحق 4 للحصول عىل أداة منوذجية لتحديد أولويات العوامل وفًقا للتأثري والجدوى باإلضافة إىل التقاطع مع أنواع 

متعددة من الرضر. 

يوضح املثال أدناه كيف ميكن إعطاء األولوية لعوامل الخطر والحامية التي حددتها العائالت واملراهقون املرتبطة 

بتجنيد األطفال يف القوات املسلحة والجامعات املسلحة ألغراض تصميم الربنامج. تظهر العوامل التي تسجل درجات 

عالية يف كل من التأثري الذي سيكون لها عىل الوقاية من التجنيد وجدوى معالجة العوامل يف الربع العلوي األمين من 

الرسم البياين. ولذا يجب إعطاء األولوية لهذه العوامل يف تصميم املرشوع. وسيبدو القرار بشأن مكان وضع عوامل 

الخطر والحامية مختلًفا حسب السياق. 

مثال عىل تحديد أولويات عوامل الخطر والحامية من خالل التأثري والجدوى والتقاطع )انظر امللحق 4(:

ير
أث

لت
ا

إمكانية العمل عليها

الفقر
عالقة إيجابية مع مقدم الرعاية

حالة النزوح

قلة األمل

عالقات األقران 
الداعمة

انعدام األمن الغذايئ

املعرفة مبخاطر عاملة 
األطفال

املعرفة مبخاطر زواج 
األطفال الوصول إىل 

املدرسة الثانوية

الوصول إىل 
املدرسة الثانوية

العوامل املرتبطة بعاملة األطفال
العوامل املرتبطة بزواج األطفال
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صمم نهجاً عىل مستوى السكان ملعالجة عوامل الخطر والحامية عىل مستويات متعددة من البيئة 
االجتامعية اإليكولوجية. قد يتطلب ذلك تدخل مجموعة من الجهات الفاعلة من مختلف القطاعات، والتي ميكن 
ناة السالم أو وكاالت املنارصة أو البحوث أو غريهم من الجهات الفاعلة اإلنسانية غري التقليدية. ويجب أن  أن تشمل بُ

تُركز التدخالت عىل الحد من املخاطر وتعزيز عوامل الحامية بني جميع السكان، وليس فقط األطفال الذين يُعتربون 

معرضني ملخاطر عالية. عىل سبيل املثال، ميكن دمج الوصول إىل املهارات الحياتية للمساعدة يف الوقاية من الشّدة 

النفسية االجتامعية لدى األطفال يف املدارس أو ميكن جعل الوصول إليه من خالل املراكز املجتمعية متاحاً وعندها 

سيكون تدخاًل عىل مستوى السكان. إن وضع املعايري بناًء عىل مستوى الخطر لألطفال الذين يتم اختيارهم يف برنامج 

املهارات الحياتية سيكون مبثابة وقاية ثانوية ألنها ال تتناول سوى األطفال املعرضني بالفعل ملخاطر عالية. امللحق 5 

يقدم أمثلة عىل األساليب القامئة عىل األدلة التي تم استخدامها عىل مستوى السكان.24 

تصميم برامج الوقاية األولية متعددة القطاعات

ستعتمد القطاعات املشاركة يف تدخالت الوقاية األولية عىل عوامل الخطر والحامية الرئيسية املحددة. وقد تعالج 

التدخالت عامالً واحًدا فقط أو عدة عوامل محددة.

عىل سبيل املثال، إذا كانت الشّدة النفسية االجتامعية للوالدين بسبب األزمة اإلنسانية )عىل سبيل املثال، بسبب 

مشاهدة العنف أو التعرض للنزوح( عامل خطِر رئييس لإلساءة الجسدية والنفسية لألطفال يف املنزل، فقد يكون 

الوصول الشامل إىل الدعم النفيس واالجتامعي أو دعم الوالدين التدخل األنسب. يف حاالت أخرى، ميكن إعطاء 

األولوية للتدخالت القطاعية األخرى، عىل سبيل املثال، عندما يكون انعدام األمن الغذايئ أحد عوامل الخطر 

الرئيسية أو يكون الوصول إىل التعليم عامالً هاًما من عوامل الحامية.

وعندما يتم إعطاء األولوية للتدخالت التي تنفذها القطاعات األخرى، ال يزال للجهات الفاعلة 
يف مجال حامية الطفل دور أسايس يف املنارصة وتنسيق جهود الوقاية طوال دورة الربنامج. وميكن 
للجهات الفاعلة يف مجال حامية الطفل أن تدعم املنظامت اإلنسانية األخرى من خالل جمع وتحليل البيانات 

املتعلقة برفاه الطفل يف السياق، وضامن مشاركة الطفل بشكل منهجي وأن النهج شاملة لجميع األطفال داخل 

املجموعة السكانية.

يجب توفري املوارد املالية والتقنية للتصميم والتنفيذ الالحق للجهات الفاعلة املحلية والوطنية عىل 
سبيل األولوية.  إن منح القيادة للمجتمع املحيل عند تصميم الربنامج والتخطيط له سيضمن أن تكون التدخالت 

مناسبة ومستدامة.  

ا أمام تنفيذ تدخالت الوقاية  اً. مُيكن أن تشكل أنظمة اإلدارة والتمويل اإلنسانية الحالية تحديً اجعل تصميم الربنامج مرِن

األولية املوجهة نحو املجتمع واملحددة بالسياق. وإن التحديد املسبق لنتائج الربنامج والُنهج يف مقرتح املرشوع قبل 

أن تُحّدد املجتمعات املحلية املخاطر ذات األولوية وعوامل الحامية والتدخالت املناسبة سيجعل املرشوع أقلَّ فاعلية 

واستدامة. وفيام ييل اقرتاحات لزيادة املرونة يف تصميم الربنامج.

للجهات املانحة تقديم دورات متويل أطول يف السياقات اإلنسانية للربامج املتعلقة بوقاية األطفال من النتائج الضارّة. 	 

يف دورات التمويل األطول )أكرث من عام واحد(، قم بإفراد فرتة زمنية خاصة بإطالق املرشوع وذلك إلجراء تقييم 	 

املخاطر وعوامل الحامية والتصميم الالحق للنتائج واملؤرشات بناًء عىل النتائج.

يف دورات التمويل األقرص )أقل من سنة واحدة(، استخدم دورة متويل واحدة إلجراء التقييم والتصميم إلجراءات 	 

الوقاية األولية أثناء تنفيذ تدخالت حامية الطفل األخرى. وميكن أن يشمل ذلك تدخالت العمل املبكر القامئة عىل 
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املعرفة املوجودة قبل األزمة للسياق والخربة حول ما نجح يف الوقاية األولية يف سياقات مامثلة لوقاية األطفال من 

النتائج الضارّة املحتملة.

وميكن للوكاالت املنفذة واملانحني املوافقة عىل السامح بإجراء مراجعات للنتائج والُنهج عند تحديد تغيريات يف 	 

عوامل الخطر والحامية. باإلضافة إىل ذلك، ميكن استخدام املعلومات املتعلقة بالنتائج الضارة املضمنة يف خطط 

االستجابة اإلنسانية )HRPs( لتطوير النتائج العامة واملؤرشات التي تتطلب استخدام نهج وقايئ أويل ميكن تفصيله 

يف املراجعات الالحقة.  

موارد الوقاية األولية لحامية الطفل يف العمل اإلنساين التصميم والتخطيط: 

إطار الوقاية: تجميع املراجعة املكتبية. تحالف حامية الطفل يف العمل اإلنساين، 2021. 	 

نظرية التغيري. أوفلني وموبرييل، إنرتاك للمجتمع املدين، 2017. 	 

كتيب INSPIRE: إجراءات لتنفيذ االسرتاتيجيات السبع إلنهاء العنف ضد األطفال. منظمة الصحة العاملية )2018(. 	 

يقدم الدليل تفاصيل حول كيفية تصميم وتنفيذ تدخالت محددة قامئة عىل األدلة إلنهاء العنف ضد األطفال. 

ينصب الرتكيز عىل األوضاع غري الطارئة ولكنه يتضمن بعض اإلرشادات حول استخدام التدخالت يف األوضاع اإلنسانية. 

منع العنف القائم عىل النوع االجتامعي: إطار تقييم قائم عىل النتائج. InterAction، 2021. يوفر هذا اإلطار مزيًدا 	 

من الرشح حول تطوير نظريات التغيري والنتائج واملؤرشات.

الكل يريد االنتامء: دليل عميل لربمجة األعراف االجتامعية. اليونيسف، 2018. 	 

مجموعة األدوات املشرتكة بني الوكاالت: منع عمل األطفال واالستجابة له يف العمل اإلنساين. تحالف حامية الطفل يف 	 

العمل اإلنساين، 2021. تقدم مجموعة األدوات أمثلة عىل التدخالت الوقائية املمكنة، مبا يف ذلك حسب القطاع.

املعايري الدنيا لحامية الطفل يف العمل اإلنساين. تحالف حامية الطفل يف العمل اإلنساين، 2019.  تشتمل املعايري الدنيا 	 

لحامية الطفل عىل اإلجراءات الرئيسية املتعلقة بالوقاية يف جميع املعايري. وميكن استخدامها لتحديد الحد األدىن 

من إجراءات الوقاية لتضمينها يف برامج حامية الطفل يف العمل اإلنساين. ويقدم جدول املؤرشات وهو أحد ملحقات 

املعايري الدنيا لحامية الطفل أيًضا أمثلة عىل مؤرشات الوقاية املتعلقة ببعض اإلجراءات الرئيسية داخل كل معيار.

4.4 الخطوة الرابعة: التنفيذ والرصد

اإلجراءات الرئيسية: التنفيذ والرصد

ارصد التغريات يف عوامل الخطر والحامية أثناء التنفيذ

قم بتكييف التدخالت الوقائية عىل أساس بيانات الرصد 

ارصد التغريات يف عوامل الخطر والحامية أثناء التنفيذ. يف األزمات اإلنسانية، يكن أن تتطور األوضاع 
بسعة. وميكن أن يساعد إنشاء أنظمة مراقبة مع األطفال واألرس وأفراد املجتمع وأصحاب املصلحة اآلخرين يف تحديد 

التغيريات يف عوامل الخطر والحامية التي تم تحديدها أثناء مرحلة التقييم. عىل سبيل املثال، يف حني قد تم تحديد 

الوصول إىل التعليم الرسمي كعامل وقايئ أثناء التقييم األويل، ميكن أن تصبح املدارس غري آمنة بسبب خطر التجنيد 

يف القوات املسلحة أو خطر العنف عىل الطريق من وإىل املدرسة. يجب معالجة هذه املخاطر الجديدة وتكييف نهج 

الربنامج ونظرية التغيري.

قم بتكييف التدخالت الوقائية عىل أساس بيانات الرصد. يجب جمع التعليقات واملالحظات عىل الفعالية 
والجودة والتصورات الخاصة بأي تدخالت بشكل منهجي وعىل أساس مستمر من خالل التفاعل مع مقدمي الخدمات 

ومستخدميها. ميكن أن تشمل املعلومات الكمية مراقبة املُخرجات )عىل سبيل املثال، معلومات الحضور أو عدد 

https://alliancecpha.org/ar/child-protection-online-library/prevention-framework-desk-review-synthesis
https://www.intrac.org/wpcms/wp-content/uploads/2017/01/Theory-of-Change.pdf
https://www.end-violence.org/sites/default/files/paragraphs/download/9789241514095-eng.pdf
https://www.end-violence.org/sites/default/files/paragraphs/download/9789241514095-eng.pdf
https://www.interaction.org/wp-content/uploads/2021/05/GBV-Prevention-Evaluation-Framework-05-26-21.pdf
https://www.interaction.org/wp-content/uploads/2021/05/GBV-Prevention-Evaluation-Framework-05-26-21.pdf
https://www.interaction.org/wp-content/uploads/2021/05/GBV-Prevention-Evaluation-Framework-05-26-21.pdf
https://alliancecpha.org/ar/child-protection-online-library/everybody-wants-belong-practical-guide-social-norms-programming
https://alliancecpha.org/ar/child-protection-online-library/inter-agency-toolkit-preventing-and-responding-child-labour
https://alliancecpha.org/ar/child-protection-online-library/sdr-lm-2019-mn-lmyyr-ldny-lhmy-ltfl-fy-lml-lnsny
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التوزيعات التي تم إجراؤها، إلخ(. وميكن مراجعة املعلومات النوعية بانتظام أيًضا وميكن أن تشمل املعلومات التي يتم 

مشاركتها من خالل آليات جمع تعليقات ومالحظات األطفال واملجتمع، أو املالحظات من موظفي املرشوع أو املشاركني 

يف املرشوع أو استطالعات آراء املستخدمني بعد تقديم الخدمة.

ويجب أن تقود املجتمعات املحلية مراقبة التقدم املرتبط بالـتأثري الناتج وأن يتم إرشاك األطفال حيثام أمكن ذلك. 

راجع الخطوة الخامسة للحصول عىل ملحة عامة عن املنهجيات البسيطة والتشاركية للرصد والتقييم. 

مثال عىل برنامج: معالجة األسباب الجذرية للعنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي 
للفتيات يف شامل رشق نيجرييا 25 

السياق: يف واليتي بورنو ويويب يف شامل رشق نيجرييا، منَع العنف القائم عىل النوع االجتامعي، مبا يف ذلك الزواج 

املبكر والقرسي، الفتيات من االلتحاق باملدارس الثانوية. وللوقاية من العنف القائم عىل النوع االجتامعي ضد 

الفتيات، يتم تنفيذ مرشوع مدته ثالث سنوات من قبل منظمتني نيجريتني وطنيتني بالرشاكة مع منظمة )بالن 

 .)Plan International الدولية

ما هي عوامل الخطر والحامية؟ حدد تقييم رسيع للنوع االجتامعي تبعه تقييم أكرث تعمًقا للنوع 
االجتامعي وحامية الطفل عوائق معينة أمام التعليم. وكانت عوامل الخطر التي تم تحديدها للعنف القائم عىل 

النوع االجتامعي ضد الفتيات والترسب من املدرسة هي: 1( معايري النوع االجتامعي الضارة يف املجتمع، 2( تصور 

الطالب لوجود التمييز القائم عىل النوع االجتامعي يف املدارس، و3( العقاب البدين يف املدارس. وكانت عوامل 

الحامية التي تم تحديدها هي: 1( اسرتاتيجيات التأقلم اإليجابية التي تستخدمها الفتيات املراهقات وأرسهن 

و2( مقدمو الرعاية الذين دعموا الفتيات املراهقات للوصول إىل التعليم.

وعملت املنظامت الثالث مع األطفال وأهاليهم ومقدمي الرعاية واملعلمني والجهات الفاعلة يف مجال حامية 

الطفل عىل مستوى املجتمع والسلطات لتحديد اإلجراءات الوقائية التي يتعني اتخاذها أو تعزيزها.

ما هي أساليب الوقاية األولية التي تم استخدامها؟  شملت التدخالت الوقائية إدارة مجموعات مناقشة 
صديقة للفتيات املراهقات ونوادي مدارس الفتيات. عىل مستوى املجتمع، يتم تنظيم مناقشات ربع سنوية بني 

قادة املجتمع واملنظامت النسائية والقادة الدينيني ملناقشة العوائق التي تحول دون تعليم الفتيات والوقاية 

من العنف القائم عىل النوع االجتامعي أو الزواج املبكر. بناًء عىل املناقشات، يتم تطوير رسائل التواصل العاّمة 

وبثها. وتقوم املنظامت أيًضا بتدريب املعلمني عىل املناهج املراعية للنوع االجتامعي، والدعم النفيس االجتامعي، 

وكيفية العمل مع األطفال لخلق بيئة تعليمية آمنة وشاملة والحفاظ عليها. 

ما الذي يتم رصده؟ تم إجراء املسوحات السكانية للمراهقني واألهايل لجمع املعلومات املتعلقة بعوامل 
الخطر والحامية التالية: 1( مستوى معرفة وقدرة مقدمي الرعاية واملجتمعات عىل حامية الفتيات ودعم حصول 

الفتيات عىل التعليم، و2( قدرات الفتيات املتعلقة بالتعرّف عىل العنف القائم عىل النوع االجتامعي وحاميتهّن 

منه وتأكيد حقوقهن فيام يتعلق بتعليمهن. وتم إجراء مسح أسايس يف بداية املرشوع، والذي تم استخدامه 

لوضع اللمسات األخرية عىل تصميم التدخالت الوقائية. وسيتم االنتهاء من مسح آخر يف نهاية املرشوع لتقييم 

التغيري يف العوامل املحددة.

باإلضافة إىل ذلك، يتم إجراء تقييامت مدرسية سنوية لرصد التغيريات يف معارف ومهارات ومواقف املعلمني 

لجعل بيئة التعلم آمنة. وتستعرض التقييامت كيفية تنفيذ املدارس للتغيريات لخلق بيئات تعليمية جيدة 

ومستجيبة للنوع االجتامعي ووقائية وشاملة للفتيات. وتتم أيًضا مراجعة سجالت التعليم لقياس النسبة املئوية 

للفتيات الاليئ ينتقلن بنجاح من صّف تعليمي لصّف أعىل. ويعمل هذا كمؤرش بديل يدل عىل انخفاض عدد 

الفتيات اللوايت يتعرضن للعنف املبني عىل النوع االجتامعي يف املدارس. 
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5.4 الخطوة الخامسة: التقييم والتعلم

يبدأ التخطيط للتقييامت خالل مرحلة التصميم )الخطوة 3( حيث يتم تحديد التأثريات الناتجة ونتائج الوقاية.

اإلجراءات الرئيسية: التقييم والتعلم

م التغيريات يف التأثريات الناتجة عىل مستوى عوامل الخطر والحامية قيّ

م الوقاية من النتائج الضارة قيّ

تبادل الدروس املستفادة حول فعالية الوقاية وتحليالت التكلفة والفائدة

قيم التغيريات يف النتائج عىل مستوى عوامل الخطر والحامية. يف كل الربامج واملشاريع، يجب تقييم التغرّي 
يف التأثريات الناتجة من خط األساس إىل ما بعد التدخل. يف بعض السياقات، ال سيام عندما يكون هناك انعدام لألمن أو 

نقص يف الوصول أو دورات متويل قصرية، قد يكون هذا هو املستوى الوحيد الذي مُيكن تقييمه.

قّيم الوقاية من النتائج الضارة. يجب اجراء تقييم التقدم نحو الوقاية من النتائج الضارة عندما يسمح الوضع 
األمني وعندما يكون الوصول إىل املجتمعات ممكناً. يجب أخذ سالمة املوظفني وأعضاء املجتمع يف االعتبار عند تقرير 

ما إذا كان من املمكن تقييم التغيريات يف القضايا الحساسة، من مثل األطفال املرتبطني بالقوات املسلحة والجامعات 

املسلحة أو العنف القائم عىل النوع االجتامعي. ويجب أن تركز التقييامت عىل إذا كان هناك انخفاض يف النتائج 

الضارة، بدالً من الرتكيز عىل عملية أو جودة التدخل نفسه )عىل سبيل املثال، مستويات املشاركة أو امللكية أو الرضا 

عن الخدمة أو الدعم(، والتي ميكن تقييمها بالتوازي.

وفيام ييل وصف لبعض األمثلة عىل طرق التقييم التي ميكن استخدامها للنظر بشكل مبارش يف نتائج الوقاية ألحد 

الربامج. 

أمثلة عىل طرق التقييم املمكنة عىل مستوى الربنامج

يحدد إطار الوقاية من العنف القائم عىل النوع االجتامعي: إطار تقييم قائم عىل النتائج )إنرتأكشن، 2021( 

العديد من طرق التقييم التي ميكن تكييفها لحامية الطفل يف البيئات اإلنسانية. فيام ييل بعض الطرق التي 

ميكن أن تُستخدم لفهم ما إذا كان قد تم الوقاية من النتائج الّضارّة باألطفال أو تقليلها بني السكان.

مسح النتائج / مذكرة النتائج: أداة يستخدمها أعضاء املجتمع لتسجيل التغيريات التي الحظوها من حولهم. يتم 

االتفاق عىل قامئة التغيريات املتعلقة بالنتائج املتوقعة للمرشوع ويسجل األفراد مالحظات عنها عندما يالحظون 

التغيريات. كام أنهم يسجلون مدى التغيريات )عىل سبيل املثال، لوحظت فقط بعض األمثلة أو أن التغيري واسع 

االنتشار يف املجتمع(. تتطلب مذكرات النتائج نظرية تغيري واضحة ونتائج محددة جيًدا يف خطوة تصميم 

املرشوع. ويجب مراعاة مخاوف السالمة ومستويات معرفة القراءة والكتابة يف املجتمع عند استخدام مذكرات 

النتائج.

التغيري األهم: تتضمن هذه الطريقة تحديد أنواع التغيري الذي يحاول الربنامج تحقيقه )بناًء عىل النتائج 

املحددة( وجعل أفراد املجتمع وأصحاب املصلحة املعنيني يشاركون قصصهم حول التغيري الذي أحدثه التدخل يف 

حياتهم أو أرستهم أو مجتمعهم. وميكن استخدام هذه الطريقة أيًضا عندما تكون املسارات السببية غري واضحة، 

أو عندما ال يحتوي تصميم املرشوع عىل نظرية تغيري.

ميكن استخدام هذه األساليب نفسها أثناء تنفيذ املرشوع ألغراض املراقبة وستسمح بتكييف التدخل لتعظيم 

نتائج الوقاية )انظر الخطوة 4(. 

https://www.interaction.org/wp-content/uploads/2021/05/GBV-Prevention-Evaluation-Framework-05-26-21.pdf
https://www.betterevaluation.org/en/plan/approach/outcome_mapping
https://www.betterevaluation.org/en/plan/approach/most_significant_change
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إن تقييم انتشار النتائج الّضارّة باألطفال )قبل التدخل وبعده( بني السكان هو أكرث صعوبة ولكنه غني باملعلومات. 

ويوىص بإجراء هذا النوع من املسح بالتعاون مع الباحثني واملؤسسات األكادميية لضامن تصميم تقييم صالح ومناسب. 

ا يف كثري من األحيان بسبب القيود يف السياقات اإلنسانية.  وقد ال يكون هذا النهج ممكًن

قّدر مساهمة التدخالت الوقائية يف التغيريات التي تم تحديدها )زيادًة أو نقصاناً( يف النتيجة الضارة التي يستهدفها 

الربنامج. تتأثر النتائج الّضارّة باألطفال مبجموعة متنوعة من العوامل يف البيئة التي ال ميكن معالجتها جميًعا من 

خالل برنامج واحد. وميكن لحصاد النتائج وتحليل املساهمة تقدير مساهمة التدخالت )انظر أدناه(. 

تقدير مساهامت التدخل يف الوقاية من النتائج الضارة

تحليل املساهمة:  هي أداة لفهم كيف أثرت أنشطة التدخل يف التغيري امللحوظ. وهي تقوم عىل تضمني 

العوامل الخارجية التي ستؤثر عىل النتائج يف نظرية التغيري. ثم تتم مراجعة بيانات الربنامج الحالية ملعرفة 

إن كان الذي سبب التغيري هو التدخل الذي تم تنفيذه )عىل سبيل املثال، التوزيعات النقدية ومجموعات 

دعم األبوة واألمومة يف الربنامج( أو العوامل الخارجية )عىل سبيل املثال، وقف القتال املسلح، واستئناف نشاط 

السوق(. 

تتبع العملية: استُخدم هذا النهج قبالً لتحديد قوة الرباهني التي تربط التغيري الناتج بالتدخل املُنّفذ أو 

العوامل الخارجية، وميكن استخدام هذا النهج مع أدوات تحليل املساهمة.

حصد النتائج: هو النهج الذي يتم فيه مالحظة التغيريات املتعلقة يف الوقاية من الرضر يف املجتمع وتسجيلها 

من قبل أفراد املجتمع وموظفي الربنامج. ويف هذا النهج يعمل املُقيّمون بشكل رجعّي لريوا إن كانت جهود 

الربنامج الوقايئ قد ساهمت يف التغيري. وهذ النهج مفيٌد لتحديد النتائج غري املقصودة. وميكن استخدامه أيًضا 

عندما تكون املسارات السببية غري واضحة أو معقدة للغاية، كام ميكن استخدام هذا النهج باالقرتان مع أدوات 

التقييم األخرى.

شارك الدروس املستفادة حول فعالية الوقاية وتحليالت التكلفة والفائدة. هناك نقص يف األدلة حول فعالية 

التدخالت املختلفة مبا يخص 1( معالجة عوامل الخطر أو تعزيز عوامل الحامية و2( الوقاية من النتائج الضارة. ولذا 

فإن توثيق وتبادل الدروس املستفادة حول ما ينجح وما ال ينجح أمر رضوري لبناء قاعدة األدلة حول الوقاية األولية. 

ومن األفضل مشاركة التعلم ونرشه من خالل نظام مجموعات التنسيق واملجموعات املشرتكة بني الوكاالت.

م بشكل خاص دراسات التكلفة والفائدة لجهود الوقاية األولية لحامية الطفل يف  هناك ندرة يف الدراسات التي تقيِّ

البيئات اإلنسانية. ومع ذلك، تشري األدلة من القطاعات األخرى إىل أن التدخالت الوقائية أكرث فعالية من حيث التكلفة 

من الجهود املركزة عىل االستجابة. فالتدخل يف مرحلة الطفولة املبكرة لتوفري الوصول الشامل إىل التعليم قبل املدريس 

أو الحد من التقزم عند األطفال، مثالً، يكلف أقل من محاوالت التعويض عن العجز الناتج عن التقاعس عن العمل.26 

كام ميكن أن تكون حسابات القيمة مقابل املال وحسابات فعالية التكلفة من بني الوسائل املفيدة لتقييم ومقارنة 

مناهج الوقاية واالستجابة املختلفة وبناء األدلة التي تعزز قضية االستثامر يف الوقاية األولية. وعىل مستوى الربنامج، 

ميكن مقارنة فعالية التكلفة باستخدام حسابات التكلفة لكل مستفيد من التدخالت الوقائية عىل مستوى السكان 

مع تلك التي تقابلها يف التدخالت العالجية والتدخالت املركزة عىل االستجابة وكذلك التدخالت عىل املستوى الثانوي 

والثالثي. أما عىل املستوى الوطني أو الدويل املشرتك بني الوكاالت أو املستوى الحكومي، فيمكن استخدام بيانات نتائج 

الوقاية املتعلقة بتقليل النتائج الّضارّة باألطفال وآليات التكيّف السلبية ملقارنة مناهج الوقاية املختلفة من حيث 

القيمة مقابل املال.

https://www.betterevaluation.org/en/plan/approach/contribution_analysis
https://www.dmeforpeace.org/resource/process-tracing-introduction-and-exercises/
https://www.betterevaluation.org/plan/approach/outcome_harvesting


29إطار الوقاية األولية لحامية الطفل يف العمل اإلنساين

ا ما يكون كبريًا، فمن  تحليل التكلفة والفائدة: نظرًا ألن عدد األطفال الذين يتم الوصول إليهم يف الوقاية األولية غالبً

املمكن أن تظل التكلفة اإلجاملية للتدخل الوقايئ مرتفعة. ويف الوقت نفسه، تشري الدالئل إىل أن تجارب الطفولة من 

سوء املعاملة واإلهامل واالستغالل والعنف ترتبط بسوء الصحة وسوء األحوال االجتامعية واالقتصادية وزيادة مشاكل 

الصحة العقلية يف مرحلة املراهقة والبلوغ.27 ولهذا السبب، من املهم النظر يف املكاسب الشاملة من حيث رفاه الطفل 

األوسع عند تحليل تكلفة الوقاية. وإذا كان من املمكن حساب التكاليف االجتامعية واالقتصادية املرتبطة بالرضر 

الذي يلحق باألطفال يف السياق، فمن املمكن أيًضا إجراء تحليل التكلفة والفائدة حيث تتم مقارنة تكلفة التدخالت 

الوقائية بالتكاليف التي تم توفريها نتيجًة لتجّنب الحاجة إىل تدخالت االستجابة. ويجب إجراء مثل هذه التحليالت 

بالتعاون مع الباحثني ذوي الخربة يف تحليل التكلفة والفائدة.

موارد الوقاية األولية لحامية الطفل يف العمل اإلنساين التقييم والتعلم: 

الوحدة 3: اعتبارات القياس والوحدة 4: مناهج التقييم، الوقاية من العنف القائم عىل النوع االجتامعي: إطار تقييم 	 

قائم عىل النتائج. إنرتأكشن، 2021.

 	 .ALNAP، 2018 .تقييم الحامية يف العمل اإلنساين

 	www.betterevaluation.org ،حصاد املخرجات. نُهج لتقييم أفضل

تتبع العملية: مقدمة ومتارين. كوليري، DME من أجل السالم، 2012.	 

 	 www.betterevaluation.org ،التغيري األكرث أهمية. نُهٍج لتقييم أفضل

 	www.betterevaluation.org ،تحليل املساهمة. نُهج لتقييم أفضل

 	www.betterevaluation.org ،مسح النتائج. نُهج لتقييم أفضل

تحليل فعالية التكلفة لربمجة االحتياجات األساسية: إرشادات ألفضل املامرسات للوكاالت اإلنسانية. لجنة اإلنقاذ 	 

الدولية، 2019. 

https://www.interaction.org/blog/gender-based-violence-prevention/
https://www.interaction.org/blog/gender-based-violence-prevention/
http://www.betterevaluation.org
https://www.betterevaluation.org/plan/approach/outcome_harvesting
http://www.betterevaluation.org
https://www.betterevaluation.org/en/plan/approach/most_significant_change
http://www.betterevaluation.org
https://www.betterevaluation.org/en/plan/approach/contribution_analysis
http://www.betterevaluation.org
https://www.betterevaluation.org/en/plan/approach/outcome_mapping
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/cost_efficiency_analysis_of_basic_needs_programs.pdf
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5.1. Implementing Primary Prevention  
Interventions with Short-Term Funded Projects

0.5. التحديات والفرص أمام تدخالت 
الوقاية األولية يف األوضاع اإلنسانية

1.5 تنفيذ تدخالت الوقاية األولية مبشاريع ذات متويل قصري األجل

تختلف دورات التمويل اإلنساين من حيث املّدة. وستسمح فرص التمويل طويلة األجل مبزيد من الُنهج املستدامة التي 

سيمتلكها املجتمع املحيل وستكون مفضلة حيثام أمكن ذلك. ومع ذلك، ميكن تعزيز جهود الوقاية يف أي إطار زمني. 

ويف الحاالت التي يكون فيها التمويل قصريًا للغاية )6 أشهر أو أقل( وحيث يكون استمرار التمويل غري مضمون، ال يزال 

من املمكن تحقيق مكاسب مجدية يف أعامل الوقاية. 

وتشمل بعض األمثلة ما ييل:

معالجة الثغرات يف القدرات واحتياجات البنية التحتية التي من شأنها تحسني خدمات الوقاية الحالية أو الدعم. . 1

عىل سبيل املثال، ميكن أن يشمل ذلك أي يشء من إصالح سقف الفصل الدرايس إىل تدريب العاملني الصحيني عىل 

التواصل املالئم لألطفال. 

تحديد إجراءات الوقاية الفورية التي ستوقف الرضر عىل املدى القصري. عىل سبيل املثال، العمل مع املجتمعات . 2

للتفاوض بشأن التزام وحدة أو وحدات من الجامعات املسلحة بعدم تجنيد األطفال.

جمع البيانات حول عوامل الخطر والحامية من النتائج الضارة يف السياق إلبالغ الربمجة املستقبلية وتحديد . 3

املجاالت التي ميكن زيادة التدخل املبكر فيها.

مسح خدمات الوقاية واالستجابة ودعم حامية الطفل.. 4



31إطار الوقاية األولية لحامية الطفل يف العمل اإلنساين

2.5 تدخالت تغيري السلوك واألعراف االجتامعية يف األوضاع اإلنسانية

ة مع تقييم املخاطر  لكل سياق إنسايّن خصوصيته، ويحتاج إجراء تدخالت تغيري األعراف االجتامعية إىل الدراسة املتأنيّ

ا طويالً ومشاركة واسعة، وقد تكون هذه التدخالت  املحتملة للسياق. ويتطلب تغيري األعراف االجتامعية والسلوك وقتً

صعبة أو حتى ضارّة عندما يكون هناك نقص أو عدم استقرار يف الوصول إىل السكان أو عندما تكون هنالك حركة 

للسكان أو انعدام األمن. وقد يتطلب أيًضا اتباع نهج متعددة الجوانب مبا يف ذلك التغيريات يف القوانني والسياسات 

ا إىل جنب مع املشاركة مع الجمهور أو األهداف الرئيسية األخرى، والتي قد ال تكون ممكنة يف أي أزمة إنسانية.  جنبً

باإلضافة إىل ذلك، فإن العمل املناسب عىل األعراف االجتامعية يعتمد عىل الُنهج التي يقودها املجتمع. 

يف الوقت نفسه، تم تصنيف 31 أزمة من أصل 41 أزمة يف العامل عىل أنها أزمات طال أمدها،28 مام يعني أن السكان فيها 

أصبحوا أكرث استقراراً. وهنا قد تتاح بعض الفرص لتغيري السلوك واألعراف أثناء األزمة بالتوازي مع تكيّف ديناميكيات 

املجتمع املحيل واملجتمع األوسع وديناميكيات األرس مع األزمة.29 ففي مثل هذه الحاالت، ميكن العمل عىل تغيري 

السلوك واألعراف االجتامعية. 

وتأيت الكثري من األدلة عىل تغيري األعراف االجتامعية لحامية الطفل من أوضاع التنمية، وهناك حاجة إىل مزيد من 

األدلة من البيئات اإلنسانية. ويف حني أن هناك أمثلة عىل تكيفات تدخالت األعراف االجتامعية للسياقات اإلنسانية، 

عىل سبيل املثال ضغط تدريب املعلمني وزيادة الوعي لتقليل العقاب البدين يف املدارس إىل دورات قصرية ترتاوح من 

شهرين إىل ثالثة أشهر، فإن الفعالية يف التغيري السلويك الناتج غري موجودة.30 ومع أن العمل عىل استخدام الربامج 

املجتمعية يف أفغانستان والصومال وجمهورية الكونغو الدميقراطية للحد من العنف القائم عىل النوع االجتامعي 

قد أظهر نتائج واعدة ولكن مل يتم تقييمها إال عىل أساس قصري املدى ومن خالل تقييامت غري دقيقة.31 وال تزال هناك 

حاجة إىل األدلة من حاالت الطوارئ التي تبدأ برسعة أو من مراحل الطوارئ األكرث حدة. 

ا لتحقيق  ا كافيً ويف جميع السياقات، يتطلب تغيري السلوك واألعراف االجتامعية الفعال اسرتاتيجية مدروسة ووقتً

ا ما يكون  النتائج، ألن قرار الفرد أو املجموعة بتبني سلوكيات جديدة هو عملية معقدة. 32 وإن رفع الوعي، والذي غالبً

النشاط الرئييس يف األوضاع اإلنسانية، ليس سوى خطوة واحدة يف هذه العملية. وتويص الدالئل املستمدة من سياقات 

التنمية بشأن تغيري األعراف االجتامعية بالقيام بأنشطة عىل مستوى املجتمع املحيل وعىل مستوى مجموعات صغرية 

ا إىل جنب مع إنفاذ القانون وتدخالت املهارات الحياتية. ومن الرضوري التأكد من إمكانية تطبيق تدابري »عدم  جنبً

اإلرضار« قبل إجراء أي تدخالت لتغيري األعراف االجتامعية. 33  

يف منشور اليونيسف  الكل يريد االنتامء: دليل عميل لربامج األعراف االجتامعية، تم تحديد أربع خطوات لتصميم 

برامج األعراف االجتامعية:

اعمل عىل تغيري التوقعات االجتامعية من خالل النهج القائم عىل املجتمع. 1

أعلن التغيري يف املجتمعات املستهدفة واملجتمعات الجديدة. 2

قم ببناء بيئة تدعم األعراف والسلوكيات الجديدة. 3

قيّم وحّسن وطّور وّسع الربنامج ليشمل مجاالت جديدة. 4

https://alliancecpha.org/ar/child-protection-online-library/everybody-wants-belong-practical-guide-social-norms-programming
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مثال عىل برنامج: تشجيع األعراف االجتامعية اإليجابية لوقاية األطفال ذوي اإلعاقة من األذى 34

السياق: يف شامل أوغندا، ساهمت سنوات الحرب املطولة يف ارتفاع أعداد األشخاص ذوي اإلعاقة بسبب 
محدودية الوصول إىل الخدمات الصحية، من بني أمور أخرى. وتم تحديد أن األطفال ذوي اإلعاقة تعرضوا لحوادث 

أعىل من العنف واإلهامل وأن األعراف االجتامعية السلبية حول اإلعاقة كانت أحد عوامل الخطر. 

عوامل الخطر والحامية: قام فريق الربنامج من منظمة )AVSI( يف أوغندا بتيسري الحوارات العائلية وجلسات 
الحوار املجتمعي حول اإلعاقة. وخالل الجلسات، عربت املجتمعات عن التحديات التي واجهتها يف رعاية األطفال 

ا ميكن للمجتمع أن يدعم بها بشكل أفضل قبول األطفال ذوي اإلعاقة.  ذوي اإلعاقة وابتكرت طرقً

التدخالت ملعالجة األعراف االجتامعية: تضمنت الخطوات التي حددها املجتمع املحيل تجنب استخدام 
كلامت معينة تسبب التمييز والوصمة لهؤالء األطفال، واإلجراءات التي ميكن اتخاذها إلرشاك األطفال يف األنشطة 

ا عىل التعليم الشامل لزيادة املعرفة العامة للمعلمني بشأن  املجتمعية. وأجرت منظمة )AVSI( أيًضا تدريبً

العمل مع التالميذ ذوي اإلعاقة. 

وباإلضافة إىل جهود الوقاية ملعالجة األعراف االجتامعية داخل السكان، ربطت منظمة )AVSI( أيًضا عائالت 

األطفال ذوي اإلعاقة بالخدمات ذات الصلة )عىل سبيل املثال، العالج املهني أو إدارة سلس البول، وما إىل ذلك( 

وقدمت للعائالت واألطفال ذوي اإلعاقة الدعم النفيس واالجتامعي وسبل العيش )وهي تدخالت وقائية ثانوية(.

النتائج عىل مستوى التأثري: تضمنت النتائج ما ييل: 1( زيادة ملحوظة يف املوقف اإليجايب تجاه األطفال ذوي 
اإلعاقة داخل املجتمع، 2( زيادة إميان األطفال ذوي اإلعاقة بقدرتهم عىل املشاركة يف األنشطة املجتمعية، 3( زيادة 

التحاق األطفال يف سن املدرسة من ذوي االحتياجات الخاصة باملدارس املجتمعية املستهدفة، 4( زيادة مشاركة 

اآلباء يف رعاية األطفال ذوي اإلعاقة، و5( تحسني الصحة العامة وتقليل سوء التغذية لدى ألطفال ذوي اإلعاقة.

وتجدر اإلشارة إىل أن هذا التدخل حول األعراف االجتامعية قد تم إجراؤه عىل مدى مثاين سنوات يف سياق مستقر 

ا مع تدخالت مستهدفة إضافية لدعم أطفال محددين من ذوي اإلعاقة وأرسهم كام هو موضح أعاله.  نسبيً

موارد برامج األعراف االجتامعية: 

منوذج الدوافع السلوكية: إطار مفاهيمي لربامج التغيري االجتامعي والسلويك. اليونيسف، 2019. 	 

الكل يريد االنتامء: دليل عميل لربمجة األعراف االجتامعية. اليونيسف، 2018.	 

3.5 قياس نتائج الوقاية يف األوضاع اإلنسانية

َعّمدين  إحدى الثغرات الرئيسية التي تم تحديدها يف برامج الوقاية األولية هي االفتقار إىل التصميم والقياس املتُ

لفعالية تدخالت الوقاية. 

ا ما يكون من  وكام هو موضح يف القسمني أعاله 3.4 حول التصميم والتخطيط و 5.4 حول التقييم والتعلم، غالبً

الصعب قياس التغيري يف مدى انتشار نتيجة ضارة داخل مجموعة سكانية يف البيئات اإلنسانية. وتوجد العديد من 

التحديات األخالقية واللوجستية، مبا يف ذلك نقص املوارد، أو تنّقل السكان، أو إمكانية إلحاق املزيد من الرضر من خالل 

مطالبة األطفال باإلبالغ عن حوادث العنف ألغراض القياس أو عدم القدرة عىل الحفاظ عىل الرسية يف جمع البيانات. 
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ويف الوقت نفسه، هناك حاجة إىل وجود دليل عىل ما ينجح يف الوقاية من الرضر. ففي حني أن التعاون مع الباحثني 

ا، إال أنه يف معظم الحاالت، لن يكون  ا حيثام كان ذلك ممكًن لتطوير وتنفيذ منهجيات قياس صارمة يعد أمرًا مثاليً

الوقت واملوارد متاحني. 

وبالنسبة ملعظم تدخالت الوقاية يف البيئات اإلنسانية، بدالً من قياس نتائج الوقاية مبارشة )عىل سبيل املثال، تقليل 

اإلساءة الجسدية والعاطفية لألطفال بني السكان(، ميكن قياس النتائج عىل مستوى التأثري. وترتبط التأثريات الناتجة 

ا مبارشًا بالتغيري املرغوب وهو تقليل عوامل الخطر أو زيادة عوامل الحامية. وميكن أن تكون التأثريات الناتجة  ارتباطً

إما نتائج قصرية األجل أو طويلة األجل، اعتامًدا عىل مرحلة األزمة اإلنسانية. ثم بناًء عىل نظرية التغيري، يُفرتض أن 

الدليل الذي تم قياسه عىل تقليل عوامل الخطر أو زيادة عوامل الحامية قد أدى إىل الوقاية من النتائج الضارة. راجع 

القسمني  3.4  و 5.4 ملزيد من التوضيح. 

تأثري طبيعة ومدة حالة الطوارئ عىل عوامل الخطر والحامية.

قارنت دراسة تم تنظيمها باالشرتاك بني مفوضية الالجئات النساء وجامعة جون هوبكنز وصندوق األمم املتحدة 

للسكان واليونيسف يف عام 2020 35 عوامل الخطر والحامية حول زواج األطفال يف السكان املترضرين من الزلزال 

يف نيبال والالجئني الروهينغا املترضرين من النزاع يف بنغالديش. 

يف بنغالديش، وجدت الدراسة أن الطبيعة املمتدة لألزمة، وزيادة انعدام األمن والصدمات التي يعاين منها 

السكان، والنزوح طويل األمد، ضاعف التهديدات التي يتعرض لها الالجئون. وأدى انعدام األمن هذا إىل زيادة 

النظرة إىل زواج األطفال كإجراء محتمل لسالمة الفتيات وأمنهّن. بينام يف نيبال، مل تؤدِّ الطبيعة قصرية املدى 

للنزوح إىل تغيري دائم يف التصورات املتعلقة بزواج األطفال. وكان هذا عىل األرجح بسبب قدرة السكان عىل 

العودة إىل مجتمعهم أو أصلهم برسعة إىل حد ما وتوقع العودة إىل الحياة الطبيعية.

وخلصت الدراسة إىل أن األسباب الجذرية لزواج األطفال التي كانت موجودة قبل األزمة – والتي تتمثل يف انعدام 

األمن والسالمة الجسدية واألعراف االجتامعية - استمرت يف كونها عوامل خطر رئيسية خالل األزمة. وتدعم 

هذه الخالصة الرأي الذي يدعو التخاذ إجراءات مبكرة عىل أساس الوعي قبل األزمة بشأن عوامل الخطر الحالية. 

باإلضافة إىل ذلك، ميكن أن تؤدي كل من طبيعة األزمة واالستجابة إىل زيادة أو تقليل هذه العوامل نفسها، يف 

حني تبنّي بأن أي عوامل خطر جديدة، مثل تأثري توزيع الغذاء عىل زواج األطفال، ليست سوى حالة ظرفية مؤقتة 

ومن املرجح أن تتم معالجتها بسهولة أكرب.
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4.5 دعم التنسيق واملنارصة لنهج الوقاية 
األولية لحامية الطفل يف العمل اإلنساين

اإلجراءات التي من املقرتح اتخاذها خطوة الربنامج

تأكد من أن املراجعات املكتبية الثانوية املشرتكة بني الوكاالت تتضمن تحلياًل 	 

ا.  لعوامل املخاطر والحامية ويتم تحديثها سنويً

نّسق توثيق خدمات الوقاية املحلية القامئة والدعم كام هو مشرتك بني 	 

املجتمعات وأصحاب املصلحة املحليني.

قم باملنارصة من أجل االستثامر يف الخدمات التي تركز عىل الوقاية لحامية 	 

الطفل قبل األزمة.

االستعداد

قم بتضمني تقييم عوامل الخطر والحامية يف متارين نظرة عامة عىل 	 

االحتياجات اإلنسانية )HNO( بالتنسيق مع القطاعات األخرى.

قم بإجراء تحليل مشرتك لبيانات التقييم مع مجموعات التنسيق القطاعية 	 

األخرى لتحديد البيانات من القطاعات األخرى حول مخاطر حامية الطفل 

)عىل سبيل املثال، النسبة املئوية للترسب من املدرسة، وآليات التكيف 

السلبية، وما إىل ذلك(

تقييم االحتياجات 

وتحليل الوضع

 	 )HRP( قم بتضمني تدخالت الوقاية يف خطط االستجابة اإلنسانية

واسرتاتيجيات قطاع حامية الطفل.

قم باملنارصة مع الجهات املانحة من أجل توفري املوارد للتدخالت الوقائية 	 

 .)pooled funds( ة املجّمعة ولجعل ذلك أولوية يف املوارد املاليّ

قم باملنارصة من أجل زيادة املشاركة الهادفة للجهات الفاعلة املحلية 	 

والوطنية وزيادة متويلها يف جهود الوقاية.

قم بالتنسيق بني الجهات الفاعلة لتحديد أولويات البناء عىل دعم وخدمات 	 

الوقاية املحلية السابقة أو الحالية.

تولَّ قيادة عملية تقييم قدرة القطاع عىل فهم وتنفيذ تدخالت الوقاية 	 

األولية.

التصميم والتخطيط

ادعم دمج عنارص الوقاية يف مبادرات بناء القدرات املشرتكة بني الوكاالت 	 

)عىل سبيل املثال، احرص عىل التأكيد عىل اسرتاتيجيات الوقاية واالستجابة يف 

أنشطة التدريب عىل حامية الطفل(.

قم مبراجعة بيانات املراقبة بانتظام مع القطاعات األخرى ذات الصلة لتحديد 	 

مخاطر حامية الطفل وعوامل الحامية واملشاركة بني الوكاالت األعضاء يف 

التحليل الناتج.

التنفيذ والرصد

انرش النتائج املستخلصة من تقييامت نُهج الوقاية بني الجهات الفاعلة 	 

يف مجال حامية الطفل، وداخل املجموعات األخرى ذات الصلة، وأيضاً بني 

الجهات املانحة.
التقييم والتعلم
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0.6. الخالصة
إن تضافر الجهود لوقاية األطفال من األذى قبل حدوثه أمر مهم للغاية لضامن حامية األطفال ورفاههم يف األوضاع 

اإلنسانية. وتعّد الوقاية من الرضر جزًءا من واجبنا باحرتام مبادئ املصلحة الفضىل للطفل والحق يف البقاء والنامء، عىل 

النحو املبني يف اتفاقية حقوق الطفل )1989(. وال يزال يتعني القيام باملزيد من العمل لتعزيز الوقاية األولية لحامية 

الطفل يف العمل اإلنساين. 

وتشمل قامئة األولويات ما ييل:

تعزيز التوثيق وقاعدة األدلة لُنهج الوقاية الفعالة لحامية الطفل يف األوضاع اإلنسانية. إن ضامن فرص تبادل ونرش . 1

هذه النتائج سيعزز قدرة املامرسني عىل القيام بربامج الوقاية األولية ودعم املنارصة لزيادة االستثامر يف جهود 

الوقاية األولية.

جمع البيانات وإجراء البحوث عن تكلفة وفوائد الُنهج الوقائية مقارنة بالربامج التي تركز عىل االستجابة فقط.. 2

تعزيز التعاون بني حامية الطفل والقطاعات واالختصاصات الرئيسية والفاعلني الرئيسيني مثل التعليم والصحة . 3

واألمن الغذايئ والعنف القائم عىل النوع االجتامعي وبناء السلم، واألكادمييني واآلخرين لتنظيم التحليل املشرتك 
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