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توفر نسخة امللخص هذه نظرة عامة عىل املفاهيم الرئيسية يف إطار العمل. يرجى زيارة صفحة ويب مبادرة الوقاية 

من التحالف من أجل حامية الطفل يف العمل اإلنساين للحصول عىل النسخة الكاملة.

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.

0.1. التركيز ىلع الوقاية األولية
حامية الطفل يف العمل اإلنساين هي“الوقاية واالستجابة لإلساءة واإلهامل واالستغالل والعنف ضد األطفال يف العمل 

اإلنساين”.1 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.

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.

وتُعترب الوقاية األولية أمرًا بالغ األهمية يف البيئات اإلنسانية لثالثة أسباب رئيسية:2  

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.3 	 

نهج شامل: الوقاية واالستجابة. قد تقلل نُهُج الوقاية من الحاجة إىل اإلحالة إىل الخدمات املستجيبة والعالجية، 
ولكنها لن تلغيها أبًدا.4 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.  

0.2. اتباع نهج الصحة العامة يف الوقاية
ا لنموذج الصحة العامة يف الوقاية، هناك ثالثة مستويات للوقاية: أولية وثانوية وثالثية. وتتعلق الوقاية األولية  وفًق

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

https://alliancecpha.org/ar/series-of-child-protection-materials/prevention-initiative
https://alliancecpha.org/ar/series-of-child-protection-materials/prevention-initiative
https://alliancecpha.org/ar/mjmw-ml-lmyyr-ldny-lhmy-ltfl
https://alliancecpha.org/ar/mjmw-ml-lmyyr-ldny-lhmy-ltfl
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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

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

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.

0.3. املصطلحات األساسية األخرى يف تصميم برامج 
الوقاية األولية

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

الرضر يف سياٍق ما. 

ما هي عوامل الخطر والحامية؟ 

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

التهديدات تكون موجودة يف بيئة الطفل. 

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

محددة. 
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وقاية األطفال =+
من األذى

الحّد من 
عوامل 
الخطر

زيادة 
عوامل 

الحماية

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 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. 

0.4. مبادئ تدخالت الوقاية الفعالة لحماية الطفل 
يف العمل اإلنساني

تم تحديد مثانية مبادئ لتدخالت الوقاية األولية الفعالة بناًء عىل األدلة املوجودة.6 ويجب تطبيق هذه املبادئ يف 

جميع خطوات اإلطار.

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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0.5. 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 5.4 من هذا اإلطار. 

الخطوات األساسية للوقاية األولية يف دورة إدارة الربنامج

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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يوفر إطار الوقاية األولية مزيًدا من التفاصيل حول اإلجراءات التي يجب اتخاذها عند تطوير وتنفيذ برامج الوقاية يف 

كل خطوة من دورة إدارة الربنامج. توفر الوثيقة أيًضا العديد من األمثلة الربمجية ومناقشات إضافية حول:

 بذل جهود وقائية أولية يف كل من دورات التمويل القصرية والطويلة األجل ؛ 	 

معالجة األعراف االجتامعية وتغيري السلوك يف البيئات اإلنسانية عندما يتم تحديد األعراف االجتامعية عىل أنها 	 

عوامل خطر مرتبطة بنتائج ضارة لألطفال ؛ و 

قياس نتائج الوقاية يف البيئات اإلنسانية ، مبا يف ذلك الروابط إىل األدوات لتحديد عوامل الخطر والحامية وترتيبها 	 

حسب األولوية باإلضافة إىل منهجيات الرصد والتقييم املقرتحة.

الهوامش

  تحالف حامية الطفل يف العمل اإلنساين )2019(. املعايري الدنيا لحامية الطفل يف العمل اإلنساين )إصدار 2019(، امللحق 1: . 1

 https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch008_001 .املرسد

  للمزيد من املعلومات حول أهمية الوقاية األولية، راجع التحالف من أجل حامية الطفل يف العمل اإلنساين )2021(. من . 2

https://alliancecpha.org/ .النظرية إىل التطبيق: نحو إطار للوقاية األولية يف حامية الطفل يف العمل اإلنساين: ورقة موقف

  en/child-protection-online-library/position-paper-theory-practice-towards-framework-primary-prevention

 يف حني أن الدراسات التي تقيم بشكل خاص الفعالية من حيث التكلفة لجهود الوقاية األولية لحامية الطفل يف البيئات . 3

اإلنسانية غري متوفرة، فإن األدلة من جهود حامية الطفل غري املتعلقة بالعمل اإلنساين والقطاعات اإلنسانية األخرى تشري 

إىل أن التدخالت الوقائية أكرث فعالية من حيث التكلفة من الربامج التي تركز عىل االستجابة. انظر أيًضا التحالف من أجل 

https:// .30 حامية الطفل يف العمل اإلنساين )2021(، اسرتاتيجية 2025-2021، مركزية األطفال وحاميتهم: النداء املبني، ص

alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/alliance-strategy-2021-2025-clarion-call-centrality-

children-and

4 . D، Higgins، D. .إعادة تصّور مناهج الصحة العامة لحامية األطفال. لون، ب.سكوت .)Runyan، C. and Runyan، D. )2019 

Herrenkohl، TI & )محرران(، استخدام منوذج الوقاية من اإلصابة إلبالغ نهج الصحة العامة لحامية الطفل )ص 95-79(. إساءة 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-05858-6_6 .9 معاملة األطفال: قضايا معارصة يف البحث والسياسة

 تحالف حامية الطفل يف العمل اإلنساين )2019(. املعايري الدنيا لحامية الطفل يف العمل اإلنساين )إصدار 2019(، امللحق 1: . 5

 https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch008_001 .املرسد

 ملزيد من الرشح واملناقشة حول عوامل الخطر والحامية، يرجى الرجوع إىل التحالف من أجل حامية الطفل يف العمل اإلنساين . 6

)2021(. فهم عوامل الخطر والحامية يف األزمات اإلنسانية: نحو نهج وقايئ لحامية الطفل يف العمل اإلنساين.

https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/guidance-understanding-risk-and-protective-factors-

humanitarian

https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch008_001
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/position-paper-theory-practice-towards-f
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https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/alliance-strategy-2021-2025-clarion-call
https://doi.org/10.1007/978-3-030-05858-6_6
https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch008_001
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