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قد  التي  املشاكل  من  الوقاية  إىل  والرامية  األدلة  القامئة عىل  الُنُهج  لتحسني  االسرتاتيجية  لألهمية  إدراكًا  التقرير:  عن هذا 
تعرتض طريق الحامية املقدمة لألطفال، تم إعداد هذا التقرير لدعم عملية وضع إطار قياس لربامج الوقاية من أجل دعم 

بإجراء  عموًما  اإلنسانية  السياقات  يف  العاملة  الطفل  حامية  وكاالت  تقوم  وبينام  التحالف.  يقودها  التي  الوقاية  مبادرة 

عن  الناجمة  الضارة  النتائج  وخصائص  نطاق  تحديد  عىل  تركز  ما  غالبًا  التقييامت  هذه  فإن  للمخاطر،  منهجية  تقييامت 

عمليات حامية الطفل وال تحدد عادًة عوامل الخطر والحامية التي تؤدي إىل نتائج مرغوب فيها أو غري مرغوب فيها لألطفال 

يف السياق الثقايف، أو إنها ال تسعى إىل فهم هذه العوامل.

مجال حامية  العاملني يف  املامرسني  دعم  أجل  من  الوقاية  تركز عىل  التي  الرئيسية  املوارد  تطوير  إىل  الوقاية  مبادرة  تهدف 

الطفل يف العمل اإلنساين يف جهودهم الرامية إىل الوقاية من الرضر الذي قد يلحق باألطفال وذلك قبل وقوعه. تتكون املبادرة 

من مكونني رئيسيني كام ييل: أ( مكون قياس يهدف إىل توجيه هؤالء املامرسني يف تحديد عوامل الخطر والحامية، وهو ما 

برمجي  والهجرة(، و ب( مكون  السكان والالجئني  )بتمويل من مكتب  املناسبة  الوقائية  الربامج  نُُهج  سيوجه عملية تصميم 

الربامج  نُُهج  تنفيذ  يف  املامرسني  لدعم  موقف  وورقة  عمل  إطار  تطوير  عىل  يركز  اإلنسانية(  املساعدة  مكتب  من  )ممول 

الوقائية هذه. تم إعداد هذا التقرير واملراجعة املكتبية التي تم تنفيذها لتوجيه محتويات هذا التقرير بهدف التعرف عىل 

عوامل الخطر والحامية التي تحدد النتائج املرجوة لألطفال يف سياق العمل اإلنساين وتقديم التوصيات بشأن السبل املطلوبة 

للميض قدًما من أجل تعزيز نُُهج القياس عىل مستوى السكان كخطوة أوىل يف تضييق نطاق فجوة الوقاية.

mailto:https://www.alliancecpha.org?subject=
https://www.alliancecpha.org
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ملخص تنفيذي
تتعدد املخاطر التي يتعرض لها األطفال يف األوضاع اإلنسانية وقد تشمل االنفصال عن العائلة والتجنيد يف القوات أو الجامعات 

املسلحة واملشاركة يف أعامل خطرة واالعتداء الجسدي أو الجنيس واملرور بضائقة نفسية واإلصابة وحتى املوت1.   ويف الوقت 

نفسه، غالبًا ما يصبح األفراد )بخالف مقدمي الرعاية املبارشين( واإلجراءات والقوانني واملؤسسات والقدرات والسلوكيات التي 

تحمي األطفال وتقدم الدعم عرب “األعامر واملراحل” املختلفة من منوهم ضعيفة أو غري فعالة2، وتعزز العواقب التي تتسبب بها 

األزمات اإلنسانية إمكانية تعطيل عمليات منو الطفل وتزيد من قابلية التأثر بالنتائج الضارة التي ميكن أن تؤثر عىل رفاهه والتي 

ميكن أن تستمر حتى مرحلة البلوغ.3  

من املعروف يف عمليات حامية الطفل يف العمل اإلنساين أن األطفال يخضعون لعملية منو ديناميكية بينام يتأثرون أيًضا بالوقائع 

السلبية املتصلة بأزمة إنسانية ما. وبالتايل، فإن الهدف النهايئ ألي تدخل إنساين لحامية األطفال هو تعزيز النمو الصحي لألطفال 

ورفاههم من خالل منع إساءة معاملة األطفال وإهاملهم واستغاللهم ومامرسة العنف ضدهم وأيًضا توفري االستجابة املناسبة 

لهذه املامرسات. وعىل الرغم من أنه تم إحراز تقدم كبري يف تطوير اإلرشادات واملعايري الرامية لدعم الجهات الفاعلة يف مجال 

حامية الطفل يف االستجابة لألطفال يف األزمات اإلنسانية، إال أنه يوجد نقص يف املوارد املتاحة لتوجيه املامرسني يف جهودهم 

الوقائية. وحيث يتسم العمل الوقايئ بالتدخل قبل وقوع نتيجة غري مرغوب فيها، فإن الخطوة األوىل يف التدخل الوقايئ تتطلب 

فهاًم عميًقا لعوامل الخطر والحامية املوجودة يف السياق الثقايف وعىل مستوى السكان4. لذلك فإن تعزيز الُنُهج الوقائية التي 

تتناول حامية الطفل يف العمل اإلنساين يتطلب معرفة أعمق بالعوامل التي تؤدي إىل نتائج مرغوبة أو غري مرغوبة لألطفال. 

يبحث هذا التقرير يف عوامل الخطر والحامية التي تحدد اآلثار التي تطال األطفال يف العمل اإلنساين ويقرتح طرقًا للميض قدًما 

يف تعزيز نُُهج القياس كخطوة أوىل لتوليد املعلومات التي يحتاجها العاملون يف مجال حامية الطفل يف العمل اإلنساين ملعالجة 

فجوة الوقاية.

وجد التقرير أن نجاح األطفال يف التعامل مع وضعهم والتكيف معه يعتمد عىل نقاط قوتهم وقدراتهم وأمناط عوامل الخطر 

والحامية يف بيئاتهم االجتامعية واملادية5،  وتشري الدالئل إىل أنه ميكن تخفيف اآلثار الضارة املحتملة الناجمة عن التعرض لعوامل 

الخطر أو الحد منها من خالل عوامل الحامية6. يف حني أن املسارات السببية للنتائج الضارة املرتتبة عىل حامية الطفل تختلف 

الثقافات  التي الحظنا وجودها يف  من طفل إىل آخر أو من أرسة إىل أخرى، فقد تم تحديد عوامل الخطر والحامية املشرتكة 

املختلفة. يبحث التقرير عرب أقسامه املختلفة يف املحددات الرئيسية للنتائج بالنسبة لألطفال وآثار هذه النتائج عىل عوامل الخطر 

والحامية، مبا يف ذلك تراكم عوامل الخطر ونوع املحن والشدائد التي يواجهها األطفال وشدة التعرض للتجارب السلبية. ونظرًا 

ألن الوقاية من عوامل الخطر وتعزيز عوامل الحامية غالبًا ما يتجاوزان الحدود القطاعية، فإن فهمهام بشكل أعمق سيؤدي إىل 

تحسني نُُهج الربامج املتكاملة ومتعددة القطاعات.

1  Mansourian, 2020; Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, 2019; Boothby et al., 2012
2  Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, 2019
3  Kessler et al. 2010; Leckman, Panter-Brick & Salah, 2014
4  Mansourian, 2020
5  Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, 2019
6  Rutter, 1979
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الهيكلية  الوقائية  التدخالت  فعالة من شأنها تحسني  بسيطة ولكن  تدابري  استخدام  املهم  أنه من  الضوء عىل  التقرير  يُسلط  الختام،  يف 

السياق  فهم  إىل  يسعى  أن  يجب  قياس  نهج  أي  بأن  التقرير  ويويص  الوقت.  مبرور  وتقييمها  مراقبتها  التي ميكن  والفردية  واملجتمعية 

الثقايف وعوامل الخطر والحامية املوجودة يف هذا السياق ألن هذا الفهم سيؤدي إىل تدخالت وقائية تركز عىل بناء نقاط القوة عىل جميع 

مستويات اإلطار االجتامعي والبيئي بأسلوب يضم قطاعات وجوانب متعددة. هذا العمل سيدعم الجهات اإلنسانية الفاعلة العاملة يف 

مجال حامية الطفل يف جهودها الرامية إىل حامية األطفال من خالل تعزيز منوهم الصحي ورفاههم ومن خالل الوقاية من الرضر الذي قد 

يلحق باألطفال وذلك قبل وقوعه.

Vinay Panjwani UNICEF 2020
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أي تأثري ضار كبري عىل رفاهية الطفل الجسدية أو النفسية أو العاطفية يؤثر عىل منو الطفل 

أو   / و  اإلهامل  أو   / و  العاطفية  أو  الجسدية  اإلساءة  عن  ناتًجا  الرضر  يكون  وقد  الصحي، 

االعتداء أو االستغالل الجنيس.

الرضر

أحداث مادية أو ظاهرة طبيعية أو نشاط برشي يحتمل/تحتمل أن يكون/تكون ضار/ة وقد 

يتسبب/تتسبب يف خسائر يف األرواح أو إصابات أو آثار صحية أخرى أو أرضار باملمتلكات أو 

فقدان سبل العيش والخدمات أو اضطراب اجتامعي واقتصادي أو رضر بيئي. بعض التعريفات 
تشري إىل الخطر عىل أنه أخطار ميكن توقعها ولكن ال ميكن تجنبها.7

الخطر

عوامل بيئية أو تجارب أو سامت فردية تزيد من احتامل حدوث نتيجة سلبية ما.8 عوامل الخطر

تؤثر عىل النتائج التنموية اإليجابية بشكل عام بغض النظر عن املخاطر. عندما تكون عوامل 

الحامية هي التأثريات التي تخفف أو تقلل من التأثري السلبي لعوامل الخطر، فإن العوامل 

التعرض  عن  النظر  بغض  اإليجابية  النتائج  تعزز  التأثريات  بعض  أن  فكرة  تسرتعي  املحفزة 

للمخاطر أو مستوى املخاطرة.

العوامل املحفزة

تخلق توازنًا يف عوامل الخطر وتعمل عىل التخفيف من حدتها وتقلل من قابلية تأثر الطفل 
بها ومن احتامل حدوث نتيجة غري مرغوب فيها.9

عوامل الحامية

يف مجال حامية الطفل يف العمل اإلنساين، القدرة عىل الصمود هي القدرة عىل التعامل مع 

املحن والشدائد واألزمات، وتشري إىل قدرة نظام دينامييك ما عىل التكيف بنجاح مع التحديات 

التي تهدد وظيفة ذلك النظام أو بقائه أو منوه، وتتأثر مبجموعة من عوامل الحامية املوجودة 

العوامل  هذه  املخاطر.  تفوق  بحيث  تعزيزها  يجب  والتي  للطفل  االجتامعية  البيئة  ضمن 

الناحية  من  مغزى  ذات  بطرق  لتتجسد  اجتمعت  خارجية  وعوامل  فردية  خصائص  تشمل 

الثقافية مثل: تنوع سبل العيش وآليات التكيف واملهارات الحياتية مثل حل املشكالت والقدرة 

القدرة  عىل البحث عن الدعم والدافع والتفاؤل واإلميان واملثابرة والحنكة. وبينام يُنظر إىل 

عىل الصمود عىل أنها سمة أو نتيجة، فهي عىل األرجح عملية قامئة يف سلسلة متصلة قد تكون 

موجودة بدرجات متفاوتة عرب مجاالت متعددة يف الحياة10، وقد تتغري نتيجة لتفاعل الطفل 
مع بيئته. 11

القدرة عىل الصمود

انتهاكات لحقوق األطفال وتهديدات متصلة بها تتسبب يف إلحاق  تشري إىل احتاملية ظهور 

االنتهاكات  نوع  االعتبار  بعني  املخاطر  تأخذ  الطويل.  أو  القصري  املدى  عىل  بهم  الرضر 

والتهديدات وكذلك قابلية تأثر األطفال بها وقدرتهم عىل الصمود يف وجهها، وميكن تعريف 

اإلطار  فيها ضمن  النظر  ويجب  التأثر  وقابلية  والتهديد  الخطر  من  مزيج  أنها  املخاطر عىل 

االجتامعي والبيئي.

املخاطر

7  Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, 2019
8  Benard, 2004; Rutter, 1987; Werner & Smith, 1992 
.املرجع السابق  9
10  Pietrzak & Southwick, 2011
11  Kim-Cohen & Turkewitz, 2012

قائمة املصطلحات
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سواء كان متصوًرا أو فعليًا. وقد يتجىل التهديد يف شكل سلوك أو مامرسات تنظيمية أو جامعية 

أو سياسات رسمية.
التهديد

هو شخص أو يشء يحتمل أن يتسبب يف، أو يترصف بقصد، إلحاق اإلصابة أو الرضر أو الخطر 

أو األذى، تشري إىل الخصائص الفردية واألرسية واملجتمعية واالجتامعية التي تقلل من قدرة 

التي تتعرض  التي تطال حقوقهم والتهديدات  السلبية لالنتهاكات  األطفال عىل تحمل اآلثار 

لها هذه الحقوق. غالبًا ما تكون قابلية التأثر خاصة بكل شخص وبكل وضع وكذلك باملوقع 

الجغرايف والتوقيت.

قابلية التأثر

James Oatway UNICEF 2017
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تهدد األزمات اإلنسانية، مبا يف ذلك الكوارث الطبيعية والرصاعات وتفيش األمراض املعدية، صحة األطفال وسالمتهم ورفاههم 

يف  مبا  لألطفال،  واالجتامعي  والثقايف  السياقي  النسيج  وتعطل  ورفاهها،  وسالمتها  املحلية  واملجتمعات  األرس  صحة  وكذلك 

التي متأل حياتهم وتسمح لهم باستكشاف أنفسهم والتعبري عنها بشكل مريح وآمن.12 تتعدد املخاطر  اليومية  ذلك األنشطة 

املسلحة  الجامعات  أو  القوات  والتجنيد يف  العائلة  االنفصال عن  اإلنسانية وقد تشمل  األوضاع  األطفال يف  لها  يتعرض  التي 

واملشاركة يف أعامل خطرة واالعتداء الجسدي أو الجنيس واملرور بضائقة نفسية واإلصابة وحتى املوت.13 ويف الوقت نفسه، 

التي  والسلوكيات  والقدرات  واملؤسسات  والقوانني  واإلجراءات  املبارشين(  الرعاية  مقدمي  )بخالف  األفراد  يصبح  ما  غالبًا 

تحمي األطفال وتقدم الدعم عرب “األعامر واملراحل” املختلفة من منوهم ضعيفة أو غري فعالة.14 

يعاين األطفال خالل األزمات اإلنسانية من املحن والشدائد ويصبحون أكرث عرضة لإلصابة مبشاكل عاطفية وسلوكية واضطرابات 

نفسية ومشاكل يف النطق واللغة وصعوبات يف التعلم وأمراض مزمنة. 15 باإلضافة إىل ذلك، قد تتوقف أنظمة التعلم الرسمية 
وغري الرسمية أو قد يتم تدمريها، مام يؤدي إىل تعطيل فرصة التحفيز املعريف والتفكري النقدي لدى األطفال بشكل خطري.16 

كام أن اإلجهاد السام، وال سيام يف السنوات األوىل من العمر، يعترب محدًدا اجتامعيًا هاًما لصحة الطفل 17 وله آثار ضارة دامئة 

عىل النمو العصبي والجسدي للطفل. 18 متثل هذه النتائج احتامل حدوث رضر كبري يف أنظمة التكيف الرئيسية التي تدعم 

النتائج التنموية املثىل لدى األطفال.

أيًضا  يتأثرون  بينام  ديناميكية  منو  عملية  يف  ميرون  األطفال  أن  اإلنساين  العمل  يف  الطفل  حامية  عمليات  يف  املعروف  من 

النمو  تعزيز  األطفال هو  إنساين لحامية  النهايئ ألي تدخل  الهدف  فإن  وبالتايل،  ما.  إنسانية  بأزمة  املتصلة  السلبية  بالوقائع 

الصحي لألطفال ورفاههم من خالل منع إساءة معاملة األطفال وإهاملهم واستغاللهم ومامرسة العنف ضدهم وأيًضا توفري 

االستجابة املناسبة لهذه املامرسات. ويشمل هذا العمل التعامل مع املجتمعات املحلية من أجل:

تعزيز قدرة األرس عىل تقديم رعاية ثابتة ورسيعة االستجابة 	

حامية األطفال من تراكم التجارب املؤملة والضارة  	

تعزيز أو استعادة فرص النمو الجسدي والفكري والعاطفي واالجتامعي والروحي من خالل االتصال والتعليم واملشاركة  	

التي تتسع وتزداد وفًقا للعمر ومرحلة النمو التي مير بها األطفال.

عىل الرغم من أنه تم إحراز تقدم كبري يف تطوير اإلرشادات واملعايري الرامية لدعم الجهات الفاعلة يف مجال حامية الطفل يف 

االستجابة لألطفال يف األزمات اإلنسانية، إال أنه يوجد نقص يف املوارد املتاحة لتوجيه املامرسني يف جهودهم الوقائية، ال سيام 

فهم عوامل الخطر التي تؤدي إىل نتائج ضارة وعوامل الحامية التي تساعد عىل التغلب عىل عوامل الخطر.

1. مقدمة
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1.1 فهم عوامل الخطر والحماية: الخطوة األولى يف الوقاية

إن السمة األساسية للعمل الوقايئ تتمثل يف قدرته عىل التدخل قبل حدوث نتيجة غري مرغوب فيها، وتتطلب الخطوة األوىل يف 

التدخل الوقايئ فهاًم متعمًقا لعوامل الخطر والحامية املوجودة يف السياق الثقايف وعىل مستوى السكان. 19 لذلك، فإن تعزيز 

الُنُهج الوقائية يف مجال حامية الطفل يف العمل اإلنساين يتطلب معرفة أعمق بالعوامل التي تؤدي إىل نتائج مرغوب فيها أو غري 

مرغوب فيها لألطفال. يعد تطوير نُُهج القياس لتحديد عوامل الخطر والحامية الحالية وفهمها بشكل أفضل خطوة أوىل لتوليد 

املعلومات التي يحتاجها العاملون يف مجال حامية الطفل يف املجال اإلنساين ملعالجة فجوة الوقاية.

2.1 ملاذا من املهم تحديد عوامل الخطر والحماية وفهمها؟

يعتمد نجاح األطفال يف التعامل مع وضعهم والتكيف معه عىل خصائص قوتهم وقدراتهم وأمناط عوامل الخطر والحامية يف 

بيئاتهم االجتامعية واملادية. 20 تنشأ قابلية التأثر عندما يواجه الطفل عوامل خطر متعددة بينام تتوفر لديه عوامل حامية قليلة 

مثل العيش مع أم أو أب قادرين عىل توفري الرعاية ووجود أصدقاء داعمني وامتالك املهارات الالزمة لطلب املساعدة.21 من ناحية 

أخرى، تنشأ القدرة عىل الصمود عندما تتوفر للطفل عوامل حامية كافية،22 مبا يف ذلك توفر عوامل فردية واجتامعية وبيئية، 

للتغلب عىل األمل الذي تسببه عوامل الخطر. وتشري الدالئل إىل أنه ميكن تخفيف اآلثار الضارة املحتملة الناجمة عن التعرض 

لعوامل الخطر أو الحد منها من خالل تعزيز عوامل الحامية،23 وبالتايل إذا كان أحد أهداف الجهات الفاعلة اإلنسانية هو بناء 

التي تعزز أو  القوة لدى األطفال من خالل القضاء عىل عوامل الخطر أو الحد منها، ومن خالل تعزيز عوامل الحامية  نقاط 

تستعيد القدرة عىل الصمود من أجل حامية األطفال ودعم رفاههم، 24 فمن الرضوري أن ترتكز الجهود الوقائية عىل فهم عوامل 

الخطر والحامية املوجودة يف السياق الثقايف.

سيبحث هذا التقرير يف عوامل الخطر والحامية التي تحدد اآلثار املحتملة عىل األطفال يف العمل اإلنساين وسيقدم طرقًا للميض 

قدًما يف تعزيز نُُهج القياس كخطوة أوىل يف تضييق فجوة الوقاية.

19  Mansourian, 2020
20  Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, 2019
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24  Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, 2019
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1.2  تحديد قابلية التأثر والقدرة ىلع الصمود يف مجال حماية الطفل يف العمل اإلنساني

لتحديد عوامل الخطر والحامية التي تؤدي إىل اآلثار املحتملة عىل األطفال يف العمل اإلنساين أو تعززها، فمن املهم أواًل فهم 

املقصود بقابلية التأثر والقدرة عىل الصمود. تؤثر البيئة االجتامعية وبيئة العالقات والبيئة املادية التي يعيش ويكرب فيها األطفال 

بشكل كبري عىل منوهم، 25 فاألطفال يزدهرون أثناء منوهم يف بيئات رعاية آمنة يتم فيها تلبية احتياجاتهم األساسية ويحصلون 

فيها عىل الرعاية من مقدمي الرعاية الثابتني ورسيعي االستجابة ويتم فيها تشجيعهم عىل التعلم واالستكشاف واالختيار واتخاذ 

التنبؤ بها وال تكون داعمة وال يتم فيها تلبية  البيئات غري اآلمنة والتي ال ميكن  القرارات بشأن األمور التي تؤثر عليهم،26 أما 

االحتياجات األساسية لألطفال أو التي ال يوجد فيها مقدمو رعاية ثابتني ورسيعي االستجابة، فتشكل تهديدات عىل منو األطفال 

الصحي وعىل رفاههم. 27 ومن شأن تعزيز قدرات األطفال واألرس واملجتمعات املحلية عىل التكيف والتعامل مع املحن والشدائد 

أثناء األوضاع اإلنسانية أن يسهم يف التخفيف من الرضر أو منعه قبل حدوثه.

التي تتكشف ومير فيها األفراد والعائالت،  الوقت وحسب الظروف واملسارات  ونظرًا ألن تأثري املحن والشدائد يختلف مبرور 

فمن الرضوري فهم القدرة عىل الصمود من منظور تنموي. معظم األحداث املؤملة، مثل تلك التي تحدث أثناء األزمات اإلنسانية 

ونتيجة لها، غالبًا ما ال تكون فردية وقصرية األجل، ولكنها تتكون باألحرى من مجموعة معقدة من الظروف املتغرية. لذلك ميكن 

البيولوجية إىل االجتامعية  ديناميكية متعددة، من  أنظمة  تفاعل  تولدت من خالل  أنها عملية  الصمود عىل  القدرة عىل  فهم 

والثقافية،28 وليس مجرد خاصية أو قدرة أو عدم وجود مشاكل. 29 هذا الفهم رضوري لتحديد عوامل الخطر والحامية والُنُهج 

الربامجية املناسبة لألطفال حيث قد تختلف مسارات االستجابة وفًقا لعمر الطفل ومرحلة منوه.

تُفهم القدرة عىل الصمود يف مجال حامية الطفل يف العمل اإلنساين عىل أنها القدرة عىل التعامل مع الشدائد واملحن واألزمات، 

بقائه أو منوه، وتتأثر  أو  النظام  التي تهدد وظيفة ذلك  التحديات  التكيف بنجاح مع  وتشري إىل قدرة نظام دينامييك ما عىل 

هذه  الخطر.  عوامل  تفوق  بحيث  تعزيزها  يجب  والتي  للطفل  االجتامعية  البيئة  يف  املوجودة  الحامية  عوامل  من  مبجموعة 

العوامل تشمل خصائص فردية وعوامل خارجية اجتمعت لتتجسد بطرق ذات مغزى من الناحية الثقافية مثل: تنوع سبل العيش 

وآليات التكيف واملهارات الحياتية مثل حل املشكالت والقدرة عىل البحث عن الدعم والدافع والتفاؤل واإلميان واملثابرة والحنكة. 

وبينام يُنظر إىل القدرة عىل الصمود عىل أنها سمة أو نتيجة، فهي عىل األرجح عملية قامئة يف سلسلة متصلة قد تكون موجودة 

بدرجات متفاوتة عرب مجاالت متعددة يف الحياة، 30وقد تتغري نتيجة لتفاعل الطفل مع بيئته. 31  

قابلية التأثر تشري إىل الخصائص الفردية واألرسية واملجتمعية واالجتامعية التي تحد من قدرة األطفال عىل تحمل اآلثار السلبية 

النتهاكات حقوقهم والتهديدات التي تتعرض لها هذه الحقوق. غالبًا ما تكون قابلية التأثر خاصة بكل شخص وبكل وضع وكذلك 

باملوقع الجغرايف والتوقيت.

2. األطفال يف األزمات 
اإلنسانية
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2.2 ديناميكيات متعددة املستويات: تعزيز عوامل الحماية عبر البيئات االجتماعية لألطفال

تعترب حياة األطفال جزًءا ال يتجزأ من أرسهم ومدارسهم ومجتمعاتهم املحلية وثقافاتهم، وبالتايل، فإن التطور األمثل لألطفال 

والحامية.  الخطر  عوامل  ذلك  يف  مبا  األكرب،  النظام  ومتغريات  املحيل  واملجتمع  واألرسة  الفرد  تفاعل  عىل  يعتمد  ورفاههم 

هذه التفاعالت عىل مستويات متعددة هي التي تؤثر عىل قابلية التأثر والقدرة عىل الصمود يف التعامل مع أحداث الحياة 

الصعبة.32  وبعبارة أخرى، تعتمد قدرة نظام ما عىل الصمود عند مستوى معني عىل قدرة األنظمة املتصلة به عىل الصمود، 

وبالتايل تعتمد القدرة الفردية عىل الصمود عىل األنظمة األخرى التي تتفاعل مع الفرد، ال سيام األنظمة التي تدعم بشكل 

مبارش قدرة الفرد عىل الصمود مثل األرسة.33 عىل سبيل املثال، قد تتأثر قدرة أرسة ما عىل التكيف مع أزمة إنسانية بالعوامل 

التي تغري األبوة واألمومة، مثل إىل أي مدى تعترب األرسة قادرة عىل الحفاظ عىل التواصل والدعم العاطفي والروتني واألدوار 

األخرى التي ستؤثر عىل كيفية أداء الطفل بطرق إيجابية أو سلبية.34 من منظور اجتامعي وبيئي، ميكن اعتبار موارد األرسة 

ومجموعة األقران واملجتمع املحيل واملدرسة أو أماكن العمل واألنظمة االجتامعية األخرى عىل أنها سياقات متداخلة لتعزيز 

الثقافية والروحية أن تكون مبثابة عوامل حامية تدعم  للموارد  الصمود.35 كام ميكن  القدرة عىل  التي تعزز  الحامية  عوامل 

القدرة عىل الصمود عىل مستوى الفرد واألرسة. يتم االستناد إىل عوامل الحامية التي تعزز القدرة عىل الصمود، من منظور 

ككل  واملجتمع  املحيل  املجتمع  مستوى  عىل  الشبكات  فيها  تشارك  التي  واألرسية  الفردية  العمليات  خالل  من  دينامييك،36 
والتي يتم فيها حشد املوارد من أجل التغلب عىل الضغوطات التي تظهر يف األوضاع السيئة.37

فيها  وينمو  يعيش  التي  األوسع  والثقافية  والسياسية  االجتامعية  البيئات  يف  املوجودة  والحامية  الخطر  عوامل  تلعب  أيًضا 

أنظمة  )أ(  تشمل  العوامل  وهذه  حدوثها،  حالة  يف  لها  واالستجابة  الضارة  النتائج  حدوث  منع  يف  هامة  أدواًرا  األطفال 

القوانني والسياسات  التي تؤثر عىل كيفية رعاية األطفال وتربيتهم و )ب(  الدينية والثقافية واملعايري االجتامعية  املعتقدات 

التي  أثناء األزمات اإلنسانية.38 واألهم أن كثريًا من هذه األنظمة املرتابطة  والهياكل املؤسسية املسؤولة عن حامية األطفال 

تحمي األطفال يترضر بشكل خطري خالل األزمات اإلنسانية. إن تطبيق منوذج اجتامعي بيئي لحامية األطفال يعزز بناء نقاط 

ككل.39 سيساعد  واملجتمعات  املحلية  واملجتمعات  واألرس  األطفال  مع  بالرشاكة  تعمل  متكاملة  نُُهج  تصميم  يتضمن  القوة، 

التي قد  الخطر والحامية  الطفل عىل تحديد عوامل  الفاعلة يف مجال حامية  الجهات اإلنسانية  النموذج االجتامعي والبيئي 

بناء  تدعم عملية  التي  للمامرسات  أعمق  فهاًم  بدورها ستوفر  والتي  للطفل،  واملادية  االجتامعية  البيئة  تكون موجودة عرب 

نقاط القوة وتعزز القدرة عىل الصمود والرفاه. وبداًل من الرتكيز فقط عىل قدرات التكيف عىل املستوى الفردي، يجب تعزيز 

عوامل الحامية عىل جميع مستويات البيئة االجتامعية للطفل.

32  Walsh, 2006
33  Masten, 2018
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35  Bronfenbrenner, 1979
36  Walsh, 2006
37  Ungar, 2010
38  Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, 2019
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عمليات  يف  الصمود  ىلع  األطفال  لقدرة  األساسية  اللبنات  والحماية:  الخطر  عوامل   ٣.2
حماية الطفل يف العمل اإلنساني

األزمات  مع  التعامل  األطفال عىل  قدرة  أن  الطفل  لحامية  محددة  نتائج  إىل  املنسوبة  والحامية  الخطر  عوامل  تحليل  يوضح 

أيًضا بعوامل عرب مستويات متعددة داخل  تتأثر  القدرة  الفردية فحسب، بل أن هذه  والتكيف معها ليست نتيجة لقدراتهم 

بيئاتهم االجتامعية واملادية.40 ميكن تصنيف عوامل الخطر والحامية هذه يف أربعة مجاالت رفاه أساسية أو “لبنات أساسية” تعزز 

قدرة األطفال عىل الصمود:

السالمة واألمن 	

االحتياجات االساسية 	

العالقات مع األرسة واآلخرين 	

القوة 	
الشكل 1: اللبنات األساسية لرفاه الطفل 41

هذه “اللبنات األساسية” أو املجاالت األربعة تعكس مجاالت الحياة التي تعترب مهمة لتعزيز رفاه األطفال، وقد يختلف كل مجال 

من هذه املجاالت وفًقا لعمر الطفل ومرحلة منوه أو جنسه أو إعاقته أو عوامل التنوع األخرى. ونظرًا ألن القدرة عىل الصمود 

تُفهم عىل أنها عملية، فقد تكون موجودة عرب هذه املجاالت بدرجات متفاوتة يف أي وقت من األوقات ومن املحتمل أن تتغري 

نتيجة لتفاعل الطفل مع بيئته. 42 باإلضافة إىل ذلك، من املحتمل أن يكون لكل مجال من هذه املجاالت معنى مختلف أو مستوى 
مختلف من األهمية عرب فرتات العمر وفًقا لعمر الطفل ومرحلة منوه.43

الرفاه

االحتياجات األساسية

السالمة واألمن

القدرة عىل 
الترصف بشكل 

مستقل

العالقة 
مع األرسة 
واآلخرين

40  Fischer H, Boothby N & Wessells M., 2017a
41  These are the building blocks that reflect the universal child well-being domains in child protection in humanitarian action.
42  Kim-Cohen & Turkewitz, 2012
43  For more information on these domains, refer to the Defining and Measuring Child Well-Being in Humanitarian Action:  

A Contextualization Guide

http://www.alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/cpha002_-_child_well-being_contextualisation_guide_v6_0.pdf?file=1&type=node&id=42528
http://www.alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/cpha002_-_child_well-being_contextualisation_guide_v6_0.pdf?file=1&type=node&id=42528
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السالمة واألمن

تعد السالمة واألمن الجسدي والعاطفي مجااًل مهاًم للنمو الصحي لألطفال ورفاههم، فمقارنة بالبالغني، يكون األطفال أكرث عرضة 

لإلصابة والعجز والعنف الجسدي والجنيس واألمل النفيس واالضطرابات العقلية واملرض والوفاة، وقد ينفصلون عن أرسهم أو تتم 

املتاجرة بهم أو يتم تجنيدهم يف القوات املسلحة وتعريضهم ملامرسات تقليدية ضارة )مثل زواج األطفال( أو استغاللهم اقتصاديًا 

و / أو وجسديًا و / أو جنسيًا.

الفتيات خالل فرتة  أن تكون  املثال ميكن  بنوعهم االجتامعي ومرحلة منوهم، فعىل سبيل  األطفال وأمنهم بشدة  تتأثر سالمة 

العنف. وباملثل، يكون  أو  أو االستغالل  املعاملة  املراهقة أكرث عرضة لألذى بسبب نضوجهن جنسيًا وقد يتم تعرضيهن لسوء 

املراهقون - وخاصة من يعانون من محنة كبرية - أكرث عرضة ملشاكل نفسية واجتامعية وأكرث عرضة لالنخراط يف سلوكيات تنطوي 

عىل املخاطرة.

يلعب االرتباط مبقدم رعاية ثابت ورسيع االستجابة ووجود عالقات إيجابية مع أفراد املجتمع دوًرا مهاًم يف الحفاظ عىل سالمة 

األطفال وتعزيز شعورهم باألمن، وتلعب األنظمة الفعالة واملامرسات السليمة يف مجال حامية الطفل دوًرا حاساًم يف منع الرضر. 

غالبًا ما تحدد األعراف االجتامعية أو األعراف ذات الصلة بالنوع االجتامعي حول األدوار التي يلعبها األطفال يف املجتمع الدرجة 

التي يتمتع بها األطفال بالحامية أو درجة تعرضهم للمخاطر، فعىل سبيل املثال غالبًا ما تضطر الفتيات إىل الخروج بعيًدا عن 

املنزل إلحضار املياه أو جمع الحطب مام يعرضهن أكرث للخطر.

االحتياجات األساسية

تشمل االحتياجات األساسية املوارد املادية والتغذية واملأوى والتعليم واملرافق والخدمات الصحية، وهي تساعد يف ضامن البقاء 

الجسدي يف السنوات األوىل من الحياة وتدعم النمو البدين والعقيل واالجتامعي الذي يحدد قدرات األطفال مدى الحياة.

تشمل عوامل الحامية التي تدعم صحة األطفال ومنوهم األمثل الحصول عىل الطعام املغذي واملياه النظيفة واملالبس املالمئة 

واملأوى والنظافة. أما بالنسبة للرضع، فيمكن للرضاعة الطبيعية أن تعزز النمو البدين وتقلل من فرصة اإلصابة باألمراض. كام ميكن 

لتوفري خدمات عالية الجودة مثل الرعاية الصحية والتعليم بتكلفة معقولة، أن يسهم يف تعزيز رفاه األطفال واملراهقني، وتؤثر 

األعراف والقيم االجتامعية عىل كيفية توزيع االحتياجات األساسية داخل األرسة عىل أساس النوع االجتامعي وترتيب املواليد 

والقدرات التي يتمتع بها كل فرد عىل سبيل املثال.

العالقة مع األرسة واآلخرين

األقران  )مثل  اآلخرين  واألفراد  األرسة  مع  األطفال  عالقات  وتعترب  العالقات،44  عىل  أسايس  بشكل  الصمود  عىل  القدرة  تعتمد 

واملعلمني وأعضاء املجتمع املحيل( بالغة األهمية وتؤثر عىل جميع جوانب النمو الصحي للطفل. من منظور منو الطفل، تعد 

العالقات األرسية، وخاصة التعلق مبقدم رعاية ثابت ورسيع االستجابة، من أهم عوامل الحامية التي تحكم رفاه الطفل وأكرثها 

تأثريًا. وتشري األدلة املستقاة من السياقات اإلنسانية إىل أن األطفال يتمتعون بالقدرة عىل الصمود يف مواجهة الدمار والحرمان 

طاملا سنحت لهم ظروفهم بالبقاء عىل األقل مع مقدم رعاية واحد ثابت ورسيع االستجابة،45 فطبيعة العالقات وجودتها هي التي 

ميكن أن تخفف من آثار املحن والشدائد وتبني قدرة األطفال عىل الصمود.46 

القدرة عىل الترصف بشكل مستقل

القدرة عىل الترصف بشكل مستقل تعني ما إذا كان األطفال قد متت تنشئتهم ومتكينهم بحيث ميلكون القدرة عىل اتخاذ قرارات 

مدروسة والترصف حسب إرادتهم بينام يتمتعون بالحامية من تحمل مسؤوليات غري مناسبة لسنهم ومرحلة منوهم، وهي متّكن 

األطفال من أن يصبحوا عنارص فاعلني يف حياتهم يتمتعون بالحق يف أن يتم سامعهم واحرتامهم ومنحهم االستقالل الذايت يف 
مامرسة حقوقهم، مع التمتع أيًضا بالحامية.47

44  Fischer H, Boothby N & Wessells M., 2017a
45  Ressler et al., 1988
املرجع السابق  46

47  Landsdown G, 2005.
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تؤثر عىل  أن  التي ميكن  الضارة  بالنتائج  تأثرهم  قابلية  األطفال وصحتهم وتزيد من  اإلنسانية عىل عمليات منو  األزمات  تؤثر 

رفاههم وتستمر حتى مرحلة البلوغ.48 تنشأ قابلية التأثر بالنتائج الضارة عندما يواجه الطفل عوامل خطر متعددة بينام يتوفر 

لديه عدد قليل من عوامل الحامية يف بيئته االجتامعية واملادية.49 من املهم يف األزمات اإلنسانية النظر يف الطبيعة الديناميكية 

للعنارص التي من شأنها أن تؤثر عىل النتائج املحتملة عىل األطفال، ال سيام كيف ميكن لحالة طوارئ ما أن تغري عوامل الحامية 

الحالية )مثل هيكل األرسة ووجود مقدم رعاية ثابت ورسيع االستجابة(، مام قد يؤدي إىل حدوث نتائج ضارة وتغيري مسار منو 

بيئات غري عادلة أن مواجهة مواقف سيئة  بالفعل يف  الذين يعيشون  بالنسبة لألطفال  الطفل بشكل سلبي. واألهم من ذلك 

إضافية ميكن أن يكون له تأثريات أكرب عىل عمليات منوهم والنتائج املحققة لهم.50  لذا فإن فهم العنارص املتعلقة بالنتائج املحققة 

لألطفال يعترب أمرًا بالغ األهمية لتحديد عوامل الخطر والحامية، ومن ثّم تحديد الُنُهج املناسبة لتعزيز مواضع القوة ضمن البيئة 

االجتامعية لألطفال. يقدم هذا القسم نظرة عامة عىل املحددات الرئيسية املتعلقة بنتائج حامية الطفل.

تشمل املحددات املتعلقة بنتائج حامية الطفل ما ييل:

عوامل الخطر والحامية العامة  •

نوع املحن والشدائد  •

شدة التعرض  •

تراكم عوامل الخطر  •

السياق االجتامعي والثقايف   •

توقيت النمو  •

1.٣ عوامل الخطر والحماية العامة

يُعترب تعزيز عوامل الحامية عىل املستويني الفردي والبيئي رضوريًا لتعزيز النمو الصحي، وقد تكون عوامل الحامية قادرة عىل 

التنبؤ بالصحة املستقبلية بشكل أفضل مقارنة بالنتائج الثابتة أو الفردية مثل املرض والوفاة.51 عىل سبيل املثال، تُظهر األدلة أن 
العالقات اآلمنة واملستقرة والداعمة مع الوالدين ومقدمي الرعاية اآلخرين تعترب من العنارص األساسية للنمو الصحي للطفل،52 

وميكن أن يؤدي عدم وجود هذه العالقات املهمة أو تعطيلها إىل آثار طويلة األمد، مبا يف ذلك عدم القدرة عىل التعلم أو إنشاء 

روابط اجتامعية وظيفية - بل وزيادة احتاملية السلوك العنيف يف مرحلة البلوغ.

التي تدعم منو األطفال، وأوجه االتساق هذه تم تحديدها بواسطة مجموعة  هناك أوجه اتساق ملحوظة يف عوامل الحامية 

متزايدة من األدلة التي وفرتها األبحاث التي أجريت يف مختلف التخصصات عىل مستوى العامل. ميكن فهم أوجه االتساق هذه 

عىل أنها عوامل حامية “عامة” أو مشرتكة. تشري عوامل الحامية العامة هذه إىل وجود أنظمة تكيف أساسية تعزز منو األطفال 

ومتنحهم قدًرا كبريًا من القدرة عىل التكيف مع التحديات التي تواجههم أثناء منوهم يف أرسهم ومجتمعاتهم املحلية.53 تتشكل 

عمليات التكيف هذه من خالل عوامل الحامية املبينة يف القامئة أدناه، وال تشري هذه العوامل إىل قامئة سامت الطفل القادر عىل 

الصمود أو الطفل الذي يبيل بالًء حسًنا، بل تشري إىل عمليات ديناميكية تفاعلية متبادلة تتضمن نقاط القوة واملوارد التي ميكن 
لألطفال حشدها داخل أنظمة أرسهم أو مجتمعاتهم املحلية ويف تعاملهم مع بيئتهم االجتامعية.54

٣. املحددات املتعلقة بالنتائج 
املحققة لألطفال:
ما الذي يهم حًقا؟

48  Kessler et al. 2010; Leckman, Panter-Brick & Salah, 2014
49  Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, 2019
50  Fischer H, Boothby N & Wessells M., 2017b
51  Hamby, Grych & Banyard, 2018
52  World Health Organization, 2010
53  Masten & Barnes, 2018
54  Walsh, 2006
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جدول 1: عوامل الحامية العامة

عوامل الحماية العامة55  

الحصول عىل الرعاية يف مرحلة مبكرة من الحياة من قبل مقدم رعاية ثابت ورسيع االستجابة واحد عىل األقل. . 1

القدرة عىل بناء عالقات هادفة عىل األقل مع شخص آخر طوال الحياة والحفاظ عليها. 2

القدرة عىل ضبط العواطف. 3

فرص تطوير القدرة عىل حل املشكالت والتعلم والتكيف. 4

فرص الكتساب املهارات واملعارف ومراكمتها وفًقا ملتطلبات الثقافة56  . 5

الوصول إىل تعليم فعال رسمي وغري رسمي . 6

فرص للمساهمة يف رفاهية األرسة واملجتمع مناسبة لعمر الطفل . 7

الشعور باحرتام الذات والكفاءة الذاتية. 8

القدرة عىل خلق / إيجاد مغزى للحياة. 9

فرص ملامرسة القدرة املتزايدة عىل الترصف بشكل مستقل وإصدار األحكام يف السياق الثقايف. 10

املشاركة يف الثقافة والطقوس وأنظمة اإلميان املجتمعية، مام يؤدي إىل الشعور باالنتامء. 11

األمل واإلميان والتفاؤل. 12

لوحظ وجود هذه العوامل املشرتكة عرب ثقافات مختلفة وبأنها ال تعكس مامرسات حامية فريدة ضمن ثقافة دون أخرى. مع ذلك، يجب أخذ تأثريات الحامية ذات األساس 

الثقايف يف االعتبار أيًضا. الحظ أن هذه العوامل تعتمد إىل حد ما عىل بعضها البعض حيث يوفر الرقم 1 الرشوط املطلوبة للرقمني 2 و 3 واللذين يوفران بدورهام الرشوط 

املسبقة الالزمة للرقم 4. وباملثل، فإن األرقام 5 و 6 و 7 تخلق الرشوط الالزمة للرقم 8. إن استخدام عبارة ‘فرص تطوير القدرات’ بداًل من ‘املهارات’ جاء بشكل متعمد حيث 

تم استخدام هذه الكلامت كوسيلة لالنتقال من وصف العوامل عىل أنها خصائص متأصلة يف الفرد إىل كونها سامت للبيئة.

يجب أن تساهم هذه الفرص يف الصحة والرفاهية اإليجابية عىل املستويات الجسدية والعاطفية والنفسية.

Sebastian Rich UNICEF 2017

55

56
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باملثل، توجد أوجه اتساق ملحوظة يف عوامل الخطر املرتبطة بالنتائج الضارة لألطفال، وميكن فهم هذه العوامل عىل أنها عوامل 

خطر “عامة” أو مشرتكة.

عوامل الخطر العامة

الوالدة املبكرة أو التشوهات الخلقية عند الوالدة أو انخفاض الوزن عند الوالدة أو التعرض للسموم البيئية قبل أو بعد . 1

الوالدة

عدم الحصول عىل الرعاية من قبل مقدم رعاية ثابت ورسيع االستجابة واحد عىل األقل خالل السنوات املبكرة من العمر. 2

ضياع أو محدودية الفرص الالزمة لتطوير القدرة عىل حل املشكالت والتعلم والتكيف. 3

ضياع أو محدودية الفرص الالزمة الكتساب املهارات واملعارف ومراكمتها وفًقا ملتطلبات الثقافة. 4

النظيفة واملالبس . 5 الرشب  الكافية واملأوى ومياه  التغذية  إىل  املحدود  الوصول  )مثل  األساسية  االحتياجات  تلبية  عدم 

املالمئة للمناخ والرعاية الطبية( 57 

االنفصال عن األرسة، بشكل مؤقت أو دائم، بسبب الوفاة أو عدم قدرة أحد الوالدين أو كليهام أو مقدمي الرعاية . 6

الرئيسيني عىل مواصلة رعاية األطفال )عىل سبيل املثال، نتيجة اإلبعاد القرسي أو السجن أو الرتحيل أو النزاع املسلح أو 

الحرمان الشديد أو االضطهاد أو اإلصابة أو املرض الجسدي أو النفيس(

التمييز الطائفي أو العرقي . 7 التعرض للعنف الهيكيل أو االجتامعي أو العنف بني األشخاص )مبا يف ذلك العنرصية أو 

والتهميش أو التمييز بني الجنسني أو العنف برعاية الدولة أو العنف املجتمعي أو العنف األرسي أو العنف الذي ميارسه 

رشيك حميم أو االعتداء الجسدي أو الجنيس أو العاطفي(

عدم الوصول، أو فقدان القدرة عىل الوصول، إىل التعليم الرسمي وغري الرسمي الفعال. 8

فقدان الروابط املجتمعية. 9

األعراف االجتامعية أو األعراف املرتبطة بالنوع االجتامعي الضارة. 10

غياب األطر القانونية واملعيارية التي تهدف إىل حامية األطفال من اإلساءة واإلهامل واالستغالل والعنف أو عدم إنفاذها. 11

النزوح نتيجة التهجري القرسي أو فقدان املسكن. 12

2.٣ نوع املحن الشدائد

تشري األدلة إىل نوعني رئيسيني من الشدائد التي يكون لها تأثريات متباينة عىل عمليات النمو، أال وهام التهديد والحرمان.58  يشمل 

التعرض للتهديد إلحاق األذى أو التهديد بإلحاق األذى بالسالمة الجسدية للفرد، مبا يف ذلك اإلصابة الخطرية والقتل أو التهديد 

بالقتل ومشاهدة العنف واملرور بتجربة عنف أو إساءة أو استغالل، 58 والذي يختلف حسب شدة التهديد الذي ينطوي عليه 

األمر. يشمل الحرمان عدم وجود مدخالت متوقعة من البيئة، مبا يف ذلك الفقر أو الرتبية املؤسسية وكل منهام ينطوي عىل عدم 

وجود مدخالت معرفية متوقعة أو تحفيز اجتامعي أو تقديم رعاية ثابتة ورسيعة االستجابة.60 ميكن أن يحدث التهديد والحرمان 

كل عىل حدة أو كالهام يف وقت واحد، ويُعتقد أن لهام تأثريات مختلفة جزئيًا عىل التطور املعريف واالجتامعي والعاطفي.61 

قد تكون االحتياجات األساسية غري امللباة محدودة أو غري متوفرة بسبب طبيعة الوضع اإلنساين نفسه )مثل انعدام األمن الغذايئ أو عدم القدرة عىل الوصول إىل املياه 

النظيفة أثناء فرتات الجفاف أو عدم توفر املأوى بسبب التهجري القرسي(، ولكن قد تكون االحتياجات األساسية متاحة ولكن ال تتم تلبيتها بسبب الفقر وعدم توفر املال 

)الناتج عىل سبيل املثال من استنفاد املدخرات أو نضوب الدخل أو ارتفاع تكاليف اإليجار أو استنفاد آليات التكيف األخرى أو عدم الوصول إىل سوق العمل الرسمي(. 

الحظ أن الفقر وعدم توفر املال ال يشمل جميع أشكال الحرمان، بل يشمل قدرة األرسة عىل تلبية االحتياجات األساسية التي تحصل عليها عادة من خالل رشائها من السوق 

أو من خالل توفريها بنفسها.

McLaughlin & Sheridan, 2016; Fischer H, Boothby N & Wessells M., 2017b
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التهديد والحرمان  التمييز بني  الحرمان، وركزت عىل حدث ضار وحيد.62 سيؤدي  التهديدات وليس  البحوث تاريخيًا  تناولت 

إىل فهم أعمق آلثارهام املحددة عىل رفاه األطفال، ونظرًا ألن األزمات اإلنسانية غالبًا ما تشتمل عىل أحداث سلبية متزامنة 

تنطوي عىل جوانب من التهديد والحرمان وميكن أن تؤدي إىل التعرض املعقد لهذه األحداث، فإن فهم التفاعل بني التهديد 

والحرمان يعترب رضوريًا لتحديد عوامل الخطر والحامية عرب البيئة االجتامعية لألطفال وتقديم نُُهج برمجة تعزز بناء مواضع 

القوة.

٣.٣ شدة التعرض ومدته

الخطر والحامية، ويرجع ذلك إىل وجود عالقة  للشدائد عنرًصا أساسيًا يجب مراعاته عند تحديد عوامل  التعرض  تعد شدة 

إيجابية بني شدة التعرض - إما لحدث واحد مؤمل للغاية أو ألحداث سلبية متعددة - وقدرة الفرد عىل التأقلم أو التكيف.   

تُعرّف “الشدة” عىل أنها مدى قرب فرد ما من حدث ضار ومستوى تعرضه لذلك الحدث،63 بينام يُعرّف “القرب” عىل أنه 

فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة  املبارش.65  غري  أو  املبارش  االتصال  إىل  “التعرض”  ويشري  الحدث،64  عن  ما  فرد  يبعدها  التي  املسافة 

استمرار )مدة التعرض( التعرض لحدث ضار يؤثر عىل مستوى النتائج الضارة التي قد يتعرض لها كل طفل.

احتامل  فيها  يكون  محددة  جغرافية  مواقع  توجد  اإلنسانية،  األوضاع  ففي  الجغرايف،  باملوقع  أيًضا  التعرض  شدة  تتأثر  قد 

الكوارث  تحدث  حيث  الزالزل،  أو  لألعاصري  املعرضة  املناطق  مثل  أكرب  النزاعات،  أو  الطبيعية  للكوارث  سيام  ال  التعرض، 

بالوضع  أيًضا  املختلفة وشدتها  التعرض  أنواع  ترتبط  أن  بها.66 ميكن  التنبؤ  بوترية ميكن  املواقع  بعض  الواقع يف  الطبيعية يف 

ويف  دوري.  بشكل  طبيعية  لكوارث  تتعرض  التي  املحلية  املجتمعات  يف  واضًحا  يكون  رمبا  وهذا  واالقتصادي،67  االجتامعي 

بالتجنيد  يتعلق  فيام  رئييس  مخاطرة  عامل  حكومية  غري  مسلحة  جامعة  من  ما  محيل  مجتمع  قرب  يعترب  النزاع،  حاالت 

الطوعي والقرسي لألطفال.68 يف جميع هذه الحاالت، يشكل املوقع الجغرايف عامل مخاطرة ويعترب عنرًصا حاساًم يجب أخذه 

بعني االعتبار يف تحديد الُنُهج الوقائية املناسبة.

قد تتأثر شدة التعرض للنتائج الضارة أيًضا بعوامل فردية - أو مركبة، مثل:

السن 	

الجنس  	

اإلعاقة، و 	

الوضع القانوين )الجئ أو نازح داخليًا أو مهاجر أو بدون جنسية( 	

من املهم مالحظة أن العمر والجنس ميكن أن يكونا أيًضا عاميل حامية بحسب السياق الثقايف، وتبني األمثلة الواردة أدناه عىل وجه 

التحديد كيف ميكن لهذه العوامل أن تزيد من احتاملية حدوث نتيجة سلبية.
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وجدت الدراسات املتعلقة بالكوارث والرصاع أن السن مرتبط بشّدة التعرض للنتائج الضارة، حيث يواجه األطفال األكرب سًنا 

مستويات أصعب من الشدائد.69 وتُعزى درجة التعرض العالية بني األطفال األكرب سًنا إىل زيادة وعيهم باألحداث من حولهم 

األوسع  االجتامعية  وشبكاتهم  املجتمعية  للتأثريات  املبارش  تعرضهم  وزيادة  حركتهم  وزيادة  املعريف(  بتطورهم  األمر  )يتعلق 

وارتفاع احتاملية تجنيد األطفال األكرب سًنا واملراهقني يف القوات والجامعات املسلحة أو تعرضهم للعنف الجنيس والعنف القائم 

عىل النوع االجتامعي. 70  

يؤثر النوع االجتامعي عىل الكيفية التي يتعامل بها األطفال مع األحداث وكذلك كيفية تفسريهم لها،71 واألهم من ذلك، قد 

تكون أنواع مختلفة من وصامت العار والتمييز قامئة عىل أساس النوع االجتامعي. عىل سبيل املثال، تشري نتائج دراسة أُجريت 

يف غزة إىل أن اآلباء واألمهات مييلون يف حاالت التهديد الشديد إىل حامية الفتيات وتقييد حركتهن بينام يتسامحون مع مشاركة 

األوالد بنشاط يف النزاع أو يشجعون هذه املشاركة، مام يؤدي إىل تعرض كل فئة إىل نوع مختلف من عوامل الخطر وإىل نتائج 

ضارة مختلفة وذلك تبًعا للنوع االجتامعي، حتى داخل األرسة الواحدة.72 وباملثل، وجدت الدراسات املتعلقة باألطفال املرتبطني 
بالقوات والجامعات املسلحة أن اإلناث عانني من مستويات أعىل من العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي.73 

وبشكل عام، تتعرض اإلناث ملخاطر أكرب تتعلق بالعنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف النزاعات السياسية أو 

الحروب، بينام يتعرض الذكور ملخاطر أكرب تتعلق بالعنف غري الجنيس يف النزاعات املسلحة.74 وقد يتعرض األطفال املتحولون 

جنسيًا ملخاطر أكرب تتعلق بالظلم أو الوصم أو العنف أو مواجهة صعوبات يف الوصول إىل الخدمات اإلنسانية. 75  

تشمل اإلعاقة األطفال الذين يعانون من إعاقات جسدية أو نفسية أو فكرية أو حسية )برصية وسمعية( طويلة األمد،76 وميكن 

أن تؤدي هذه اإلعاقات إىل خلق حواجز مادية أو تواصلية أو اجتامعية-ثقافية تحد من مشاركتهم يف املجتمع بشكل مساوي 

ألقرانهم، وميكن أن تعرضهم لنتائج ضارة بشكل أكرب أثناء األزمات اإلنسانية.77 وقد يعاين األطفال ذوو اإلعاقة من الحرمان من 

حيث عدم املساواة يف الوصول إىل السلع والخدمات واملساحات واملعلومات.

يشري الوضع القانوين إىل األطفال الالجئني أو النازحني داخليًا أو املهاجرين أو عدميي الجنسية. قد يتعرض األطفال بسبب 

وضعهم ملخاطر متزايدة تتعلق بسوء املعاملة واإلهامل واالستغالل والعنف. باإلضافة إىل ذلك، تؤدي العوائق القانونية والسياسية 

املهاجرين أو عدميي  أو  النازحني داخليًا  أو  الالجئني  التمييز، يف بعض األزمات اإلنسانية إىل حرمان األطفال  والعملية، وكذلك 

الجنسية )أ( من الوصول إىل الخدمات األساسية أو )ب( مواجهة الهجرة واالحتجاز واالفتقار إىل حرية التنقل والتعرض ملامرسات 

كراهية األجانب أو اإلقصاء، مام يزيد من شدة تعرضهم لكل تهديد من التهديدات التي تواجه رفاههم وتزيد أيًضا من شدة 

حرمانهم.

69 Masten & Osofsky, 2010
70 Masten & Narayan, 2012
71 Masten & Osofsky, 2010
72 Masten & Narayan, 2012
73 Betancourt et al., 2010
74 Betancourt et al.,2010; Masten & Narayan, 2012
75 Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, 2019
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4.٣ تراكم عوامل الخطر

يشري تراكم عوامل الخطر - أو املخاطر الرتاكمية - إىل أن األطفال الذين تعرضوا لعدد من التجارب السلبية أكرث عرضة للمخاطر 

املسببة للنتائج الضارة مقارنة باألطفال املعرضني لعامل خطر واحد.78  يف حني أن الكائن البرشي قادر عىل الصمود وعىل تحمل 

مجموعة واسعة من القيود الشخصية والبيئية، إال أن القدرات التكيفية للفرد ميكن أن تتعرض لإلجهاد أو التلف عند مواجهة 

العديد من عوامل الخطر التي تظهر يف نفس الوقت أو عىل التوايل.79 إذا تعرض طفٌل ما لعدد من عوامل الخطر يفوق عدد 

عوامل الحامية املتاحة له، فإن احتاملية تعرضه لنتائج ضارة تكون أكرب، ولكن إذا كانت عوامل الحامية مساوية لعوامل الخطر 

أو تفوقها، فقد يتمكن الطفل من املحافظة عىل رفاهه حتى عند تعرضه للمحن والشدائد.80 الطفل الذي يبيل بالًء حسًنا نسبيًا 

ويظهر القدرة عىل الصمود والتكيف مع الشدائد يف مرحلة ما بسبب تفوق عوامل الحامية عىل عوامل الخطر قد يتعرض يف 

مرحلة أخرى إىل االجهاد واالختالل الوظيفي إذا ما تعطل هذا التوازن وهيمنت عوامل الخطر.81 تشري هذه النتائج إىل أن عدد 

التعرض  تراكم  بأن  القول  الصحيح  الطفل.82 وإذا كان من  يواجهها  التي  املحددة  املخاطر  أكرث من طبيعة  يهم  الخطر  عوامل 

لعوامل خطر متعددة يعترب أكرث رضًرا عىل الطفل من التعرض لعدد أقل من عوامل الخطر، عندها فإن التدخالت التي تعزل 

عامل مخاطرة واحد فقط ستواجه احتامالت نجاح أقل مقارنة بالتدخالت متعددة األوجه.83 بالتايل، فإن فهم جميع عوامل الخطر 

املوجودة وفًقا لإلطار االجتامعي والبيئي رضوري لتنفيذ التدخالت املناسبة.

باإلضافة إىل ذلك، تشري الدالئل إىل أن عوامل الخطر املتعلقة بنتائج ضارة محددة ميكن أن تحدث بشكل متزامن وأن تراكم 

عوامل الخطر هذه يف أي وقت من األوقات أو مبرور الوقت يرتبط ارتباطًا وثيًقا بزيادة النتائج السيئة عىل مؤرشات منو متعددة، 

مبا يف ذلك الكفاءة النفسية واالجتامعية وعلم النفس املريض والصحة.84 وبعبارة أخرى، متيل عوامل الخطر إىل االرتباط بشكل 

إيجايب ببعضها البعض وترتبط سلبًا بعوامل الحامية. لذلك، فإن األطفال الذين يواجهون عدًدا قلياًل من عوامل الخطر تكون 

لديهم فرصة أكرب ملواجهة املزيد من عوامل الخطر ويقل احتامل متتعهم بعوامل الحامية.

قد يواجه طفل ما خالل األزمات اإلنسانية العديد من النتائج الضارة املتعلقة بالحامية وذلك مرة واحدة أو مرة تلو األخرى،85مثل 

عاملة األطفال واالنفصال عن األرسة عىل سبيل املثال. باإلضافة إىل ذلك، فإن األطفال الذين واجهوا نتيجة محددة واحدة، مثل 

االنفصال عن األرسة، ستزيد لديهم احتاملية مواجهة نتائج ضارة أخرى، مبا يف ذلك التجنيد يف القوات والجامعات املسلحة أو 

االختطاف من قبل هذه القوات والجامعات.86  يُحتمل أن يواجه األطفال يف البيئات اإلنسانية نتائج ضارة متعددة يف نفس الوقت 

بسبب تراكم عوامل الخطر التي تحدث بشكل متزامن، وتؤكد هذه االرتباطات عىل أهمية التدخل املبكر والربامج واملامرسات 

الحامية  تحديد عوامل  أهمية  أيًضا عىل  الضوء  الفردية، وتسلط  الخطر  املتعددة وليس عوامل  الخطر  التي تستهدف عوامل 

وتعزيزها من أجل تحقيق التوازن أو توفري الحامية ضد عوامل الخطر الحالية ملنع احتاملية حدوث نتيجة ضارة أو تقليل هذه 

االحتاملية. إن وجود عوامل حامية متعددة سيعزز قدرة األطفال عىل التعامل مع املحن والشدائد التي يواجهونها يف األزمات 

اإلنسانية، وبالتايل فمن املحتمل أن يعمل تراكم عوامل الحامية عىل مقاومة عوامل الخطر الرتاكمية.

الجدول 3 يبني قامئة عوامل الخطر الشائعة املرتبطة بعاملة األطفال واالنفصال عن األرسة واألطفال املرتبطني بالقوات والجامعات املسلحة 

وسوء معاملة األطفال. تشري أوجه التشابه الواضحة يف عوامل الخطر املوجودة عرب نتائج الحامية املختلفة هذه إىل أن تراكم عوامل الخطر 

هو الذي يؤدي إىل نتيجة ضارة محددة، وأيًضا إىل أن عوامل الخطر هذه ميكن أن تؤدي إىل نتائج ضارة متعددة إما يف وقت واحد أو 
بالتتابع.87

78 Bonanno, GA, Brewin CR, Krzysztof K, & La Greca, AM., 2010
79 Evans, Li & Whipple, 2013
80 Wessells, 2016 
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عوامل الخطر املماثلة
املستوى

سوء املعاملة عاملة األطفال االنفصال عن العائلة األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات املسلحة

)مثل  	 الرعاية  مقدم  عىل  العبء  من  تزيد  قد  التي  الخاصة  االحتياجات 
اإلعاقات ومشاكل الصحة العقلية واألمراض الجسدية املزمنة(

والتعرض  	 الوالدة  عند  الوزن  وانخفاض  الوالدة  وتشوهات  املبكرة  الوالدة 
للسموم يف الرحم

الحالة املزاجية: صعوبة أو بطء االحامء 	
اإلعاقة الجسدية / املعرفية / العاطفية أو املرض املزمن أو الخطري 	

االنفصال عن األرسة   	
أشكال عاملة  	 أسوأ  االنخراط يف  )أي مخاطرة  بالفعل  العمل  االنخراط يف 

األطفال نتيجة لحالة الطوارئ(
الذي تحققه  	 الدخل  / املساهمة يف  باملسؤولية عن رعاية األرسة  الشعور 

األرسة 
االنخراط يف سلوك محفوف باملخاطر، وتحديًدا الجنس من أجل البقاء  أو  	

تعاطي املخدرات 
بدء مامرسة الجنس يف سن مبكرة   	

اليتم  	
عدم تلبية االحتياجات األساسية   	
عدم الشعور باألمان 	
عدم الشعور باالنتامء للمجتمع 	
املشكالت السلوكية، مبا يف ذلك التحدي أو تعاطي الكحول أو املخدرات   	

أو مخالفة القانون 

عدم وجود مقدم رعاية ثابت ورسيع االستجابة )مبا يف ذلك كون الطفل  	
منفصاًل عن أرسته أو بدون مرافق أو يتياًم(  

االنخراط يف عاملة األطفال  	
عدم تلبية االحتياجات األساسية  )مثل الحاجة إىل الخدمات الصحية عند  	

االنضامم إىل جامعة مسلحة(   
الرغبة يف الحصول عىل أشياء مادية موعودة من الجامعات املسلحة  أو  	

الوصول إىل املال بشكل أكرب 
التعرض للعنف الهيكيل أو االجتامعي أو العنف بني األشخاص مام يؤدي  	

إىل زيادة السلوك العدواين 
أطفال متزوجون  	
السعي وراء مستقبل هادف / البحث عن مغزى  	
الرغبة يف التمتع بالقدرة عىل الترصف بحرية والسيطرة عىل البيئة املحيطة  	
الرغبة يف الشعور بالهوية 	

طفل/ مراهق

الفقر 	
والد/والدة مبفرده/ا يفتقر/تفتقر إىل الدعم ووجود عدد كبري من األطفال  	

يف األرسة
الخصائص األبوية مثل صغر السن وانخفاض مستوى التعليم ووجود والد  	

وحيد وعدد كبري من األطفال املعالني وانخفاض الدخل 
وجود تاريخ للوالدين يف إساءة معاملة األطفال و / أو إهاملهم 	
العزلة االجتامعية 	
تعاطي املخدرات و / أو مشاكل الصحة العقلية، مبا يف ذلك االكتئاب يف  	

األرسة
الضغوط األرسية أو االنفصال أو الطالق 	
الرصاع الشديد بني الوالدين والعنف املنزيل 	

 الفقر 	
انعدام األمن الغذايئ  	
بطالة أحد الوالدين )كليهام(   	
تورط الوالدين يف عمل غري مرشوع  	
عدم الوصول إىل سوق العمل الرسمي )أوضاع الالجئني( 	
املستوى التعليمي للوالدين  	
أفراد األرسة اآلخرين، مبا يف ذلك اإلصابة  	 أو  الرعاية  إعاقة / مرض مقدم 

بفريوس نقص املناعة البرشية / اإليدز 
انخراط األشقاء يف العمل  	
بالعبودية  	 املتعلقة  املخاطرة  إىل  يؤدي  مام  للتكيف،  كآلية  املبكر  الزواج 

واالتجار 
تركيبة األرسة 	

الفقر / الضعف االقتصادي أو الخسارة االقتصادية / انخفاض دخل األرسة    	
)مثل استنفاد املدخرات ونضوب الدخل وارتفاع تكاليف اإليجار واستنفاد 

آليات التكيف األخرى(  
بطالة أحد الوالدين )كليهام( أو العمل غري الثابت  	
األرس التي يعيلها شخص واحد هو األب أو األم  	
مقدم رعاية لشخص/أشخاص مسن/مسنني  	
أرسة كبرية  	
هجرة أحد الوالدين )كليهام(   	
إعاقة / مرض أحد أفراد األرسة )مبا يف ذلك اإلصابة بفريوس نقص املناعة  	

البرشية / اإليدز(  
انفصال شقيق/ة واحد/ة عىل األقل 	
زعزعة استقرار وحدة األرسة )وفاة أحد الوالدين أو املعيل أو الطالق أو  	

الزواج مرة أخرى أو تعدد الزوجات(  
سوء معاملة األطفال  	
العنف املنزيل  	
إدمان  	 ذلك  يف  مبا  )كليهام(،  الوالدين  أحد  قبل  من  املخدرات  تعاطي 

الكحول  أو املرض العقيل يف املنزل

الحاجة إىل البقاء عىل قيد الحياة وتحسني صحة وسالمة   الوالدين أو أفراد  	
األرسة اآلخرين 

الفقر / نقص سبل العيش / بطالة أحد الوالدين )كليهام(   	
انتامء أحد أفراد األرسة )أفراد من األرسة( إىل جامعة مسلحة  	
زعزعة استقرار وحدة األرسة )نتيجة الطالق أو الزواج مرة أخرى أو تعدد  	

الزوجات(  
العنف املنزيل  	
الجامعات  	 إىل  بالفعل  انضموا  الذين  األقران  تأثري   / األقران  من  الضغط 

املسلحة 

األرسة والعالقات 
األخرى

لعنف املجتمعي 	
ووجود  	 والبطالة  الفقر  معدالت  ارتفاع  )مثل  الجوار  يف  الكثرية  املشاكل 

منافذ بيع الكحول بكرثة( وضعف الروابط االجتامعية

إغالق املدارس  	
إىل  	 يؤدي  مام  البناء  صناعة  تنامي  )مثل  إنسانية  مساعدات  وجود 

وجود طلب عىل العامل(   أو وجود مساعدة إنسانية غري كافية مقارنة 
باالحتياجات 

فقدان الفرص التعليمية أو محدوديتها 	
تديرها  	 التي  املدارس  ذلك  يف  )مبا  املنزل   عن  بعيًدا  التعليمية  الفرص 

منظامت غري حكومية(
القرب من / وجود مؤسسات رعاية األطفال التي تلبي احتياجات األطفال  	

مع مقدمي الرعاية أو أسواق عاملة األطفال 
انهيار الدعم املجتمعي  	
التوظيف لدى مرافق الرعاية السكنية  	

القرب الجغرايف من الجامعات املسلحة  	
العضوية يف لواء / قبيلة / مجموعة عرقية منتسبة لجامعة مسلحة / الرغبة  	

يف البقاء مع املجموعة 
األيديولوجيا والدين   )موجودان أيًضا عىل مستوى الطفل( 	
النهب من قبل الجامعات املسلحة  	

املجتمع املحيل

التعرض للعنرصية / التمييز 	
التعرض للسموم البيئية 	

عدم كفاية مستويات القوى العاملة البالغة  	
عدم وجود ترشيعات تنظم سوق العمل )لعاملة األطفال(   	
عدم االعرتاف بدولة بعض الجامعات العرقية / عدم القدرة عىل مامرسة  	

حقوق العمل 
عدم إنفاذ األطر القانونية 	

عدم تطبيق إجراءات تحويل األطفال املخالفني للقانون عن نظام العدالة  	
الرسمية وعدم وجود بدائل الحتجاز هؤالء األطفال 

القوانني  	 إنفاذ  عدم  أو  السكنية  الرعاية  مرافق  تنظم  قوانني  وجود  عدم 
املنظمة ملرافق الرعاية السكنية

ارتفاع معدالت البطالة   	
عدم وجود نظام تعليمي جيد  	
عدم االستقرار السيايس  	
الرصاع  	 اإلنرتنت ملفاقمة   / االجتامعي  التواصل  الدعاية ووسائل  استخدام 

بني األطفال وأرسهم )مثل تشجيع األطفال عىل التنديد باآلباء(  

املجتمع ككل

معايري النوع االجتامعي   	
قبول العمل الجربي والسخرة مقابل اإليجار أو الدين أو التجنيد،   	
قبول عاملة األطفال اجتامعيًا وثقافيًا   	
معايري العزلة والوصول إىل التعليم 	

معايري النوع االجتامعي السلبية أو التمييزية  	
مامرسات الرعاية املعتادة  	
الفوائد املتصورة لوضع األطفال يف الرعاية البديلة، مبا يف ذلك االعتقاد بأنه  	

سيتم تقديم الخدمات بشكل أفضل لألطفال 
املامرسات التقليدية الضارة 	

ثقافة وتاريخ الجيش / تصور أن كونك جزًءا من الجيش يعترب “شيئًا نبياًل” 	
األعراف 

االجتامعية 
والثقافية

88 املراجع الخاصة بهذا الجدول موجودة يف قسم املراجع الخاصة بجدول رقم 3، مع مالحظة أن قامئة املراجع هذه ليست شاملة.

جدول 3: عوامل الخطر املرتبطة بنتائج ضارة محددة 88
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أخريًا، قد يكون هناك ارتباط بني عوامل الخطر أو الحامية، مثل أن وجود عامل واحد يزيد من فرص تطوير عامل آخر. قد تجتمع 

عوامل الحامية إما ألن الحامية يف منطقة ما تعزز الحامية يف مناطق أخرى )عىل سبيل املثال، عندما يرُتجم الدعم األرسي القوي 

إىل جهود لربط األطفال بالتأثريات الوقائية يف مناطق أخرى(، أو بسبب مصادر الحامية املشرتكة يف مناطق متعددة )عىل سبيل 

املثال، يرُتجم دخل األرسة إىل وجود األمن يف الجوار والوصول إىل مدرسة فيها معلمون داعمون وعالقات عائلية ال تتأثر بالضغوط 

االقتصادية.89 

اقتصادية وفقر  التايل: يؤدى الرصاع الذي طال أمده إىل صعوبات  النحو  املثال من سياق إنساين ما قد يبدو عىل  عكس هذا 

مزمن، مام قد يقوض قدرة مقدمي الرعاية عىل توفري رعاية ثابتة ورسيعة االستجابة، والذي بدوره قد يؤثر عىل تطوير الكفاءة 

يف مجاالت وظيفية متعددة، مثل الضبط الذايت الذي يعترب أمرًا حاساًم للتكيف اإليجايب يف املدرسة. يف حني أنه هناك العديد من 

األرس التي تتمكن من الحافظة عىل عوامل الحامية عىل الرغم من التجارب السلبية الشديدة التي تتعرض لها، فمن املهم لعوامل 

الحامية أن تفوق أي عوامل خطر موجودة للتأكد من أن األرسة ستحافظ عىل قدرتها عىل التكيف. ويف نهاية املطاف، فإن تعزيز 

عوامل الحامية يجب أن يشمل املتغريات التي تركز عىل الشخص )مثل مهارات الضبط الذايت( والعوامل السياقية عرب مستويات 

متعددة )مثل العالقات الداعمة( وعوامل اجتامعية وثقافية أوسع.

89 Masten, 2001; Bowen et al., 2007

Khudr Al-Issa UNICEF 2016
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5.٣ السياق االجتماعي والثقايف

من الرضوري فهم دور السياق االجتامعي والثقايف حتى يتم تحديد عوامل الخطر والحامية املوجودة عرب املستويات املختلفة 

للبيئة االجتامعية للطفل وكيفية تفاعل هذه العوامل مع بعضها البعض. النظر يف السياق االجتامعي والثقايف يثري أسئلة أساسية 

فيام يتعلق مبدى مالءمة وأهمية املوارد واالستجابات والتدخالت، واألهم من ذلك كيفية تعريف “الرفاه” أو “البالء الحسن” عىل 

مستوى املجتمع املحيل. تحدد القيم االجتامعية والثقافية متى يبيل الطفل “بالًء حسًنا” وفًقا لعمره ومرحلة منوه، بل وتؤثر أيًضا 

عىل وظائف ومامرسات األرسة واملجتمع املحيل والتوقعات بشأن سلوك الطفل وطرق تنشئة األطفال اجتامعيًا بشكل يتناسب مع 

ثقافتهم أو مجتمعهم املحيل أو مجتمعهم ككل.90 وبالتايل، فإن القيم واملامرسات االجتامعية والثقافية، مبا يف ذلك الطقوس أو 

االحتفاالت أو العقيدة أو األخالق أو الرشف، تعترب بالغة األهمية لفهم عوامل الخطر والحامية القامئة. ونظرًا ألن الثقافة تلعب 

دوًرا مهاًم يف تشكيل حاالت التعرض واالستجابة والتوقعات الخاصة باألطفال يف األزمات اإلنسانية، فإن أي فهم لعوامل الحامية 

التي تستعيد القدرة عىل الصمود والرفاه أو تحافظ عليهام يجب أن يكون مرتبطًا بالسياق االجتامعي والثقايف.91  

6.٣ توقيت النمو ونوافذ الفرص

تختلف آثار الشدائد والتأثريات الوقائية تبًعا لتوقيت النمو،  فتوقيت النمو له آثار مهمة عىل طبيعة التعرض للشدائد والقدرة 

عىل التكيف يف املستقبل وكذلك عىل تصميم التدخالت.92 يعترب الدور الذي يلعبه العمر يف التعرض للتجارب السلبية واالستجابة 

لها معقًدا، فعىل سبيل املثال قد يتمتع األطفال األصغر سًنا بحامية نسبية من بعض النواحي ويكونون أكرث معرضني للتأثر يف 

حاالت أخرى مقارنة باألطفال األكرب سًنا.93 وقد يكون االفتقار إىل الوعي بسبب عدم النضج املعريف سببًا يف توفري الحامية من 

بعض النواحي )يكون الطفل غري واٍع بتأثري األزمة اإلنسانية وتداعياتها عىل املستقبل( بينام ميثل إشكالية يف حاالت أخرى )من 

املرجح أن ال يفهم الطفل الصغري الذي ينزح أو ينفصل عن أحد والديه ما إذا كان والده أو والدته سيعود/ستعود، أو قد يكون 

الطفل الناضج جسديًا الذي رمبا مل ينضج معرفيًا أكرث عرضة لالستغالل الجنيس أو ما إىل ذلك(.94 بينام ترتبط القدرة املعرفية 

مبهارات أكرب تتعلق بحل املشكالت وطلب املساعدة والوصول إىل حالة الراحة الروحية، إال أنه يصحبها وعي أكرب بنطاق الدمار 

الناتج عن األزمة والوصمة املرتبطة بتجارب معينة مثل االغتصاب أو التجنيد، ويصحبها كذلك فهم للفرص املستقبلية الضائعة.95  

تُظهر األدلة اآلثار طويلة املدى التي يخلفها اإلجهاد السام عىل منو األطفال وتشري إىل أن املحن والشدائد التي يواجهها األطفال 

يف سن مبكرة عىل وجه الخصوص تؤثر عىل الصحة يف وقت الحق من الحياة ويف مرحلة البلوغ. لكن يف الوقت نفسه، فإن نوافذ 

الفرص التي توفرها مرونة الدماغ خالل فرتة املراهقة قد تعوض اآلثار التي تسببها ضغوط الحياة يف سن مبكرة إذا ما تم توفري 

الدعم والفرص املناسبة.96 ميكن أن يؤثر توقيت النمو والفرتات الحساسة يف املراحل املختلفة من منو الطفل عىل عمليات التكيف، 

وبالتايل فإنه من املهم فهمها نظرًا آلثارها عىل التدخل والوقاية. من املرجح أن يؤدي تصميم التدخالت بشكل يأخذ يف االعتبار 

توقيت النمو إىل تحقيق نتائج أفضل لألطفال،97 وقد تكون هناك نوافذ للفرص واملرونة عندما تكون القدرة عىل تعزيز أنظمة 

التكيف )أو حاميتها من األذى( من أجل تعزيز القدرة عىل الصمود أكرب، مام يؤدي إىل تنفيذ تدخالت أكرث فعالية.98 عىل سبيل 

املثال، تُظهر األبحاث عن التبني عىل املستوى الدويل أن األطفال الذين يتم تبنيهم يف سن أصغر من مؤسسات وينتقلون إىل منازل 

بها مقدمو رعاية ثابتون ورسيعو االستجابة، يكون حالهم أفضل من األطفال الذين يتم تبنيهم يف سن أكرب.99  

90 Masten & Barnes, 2018
91 Ungar et al. 2013; Eggerman & Panter-Brick, 2010
92 Masten & Barnes, 2018
93 Masten and Narayan, 2012
.املرجع السابق 94
.املرجع السابق 95
96 Fischer H, Boothby N & Wessells M., 2017b
97 Toth & Cicchetti, 1999
98 Masten, 2011
99 Masten & Barnes, 2018
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 4. سبل املضي قدًما: نحو إطار وقاية يف عمليات
حماية الطفل يف العمل اإلنساني

إدراكًا لألهمية االسرتاتيجية لتحسني الُنُهج القامئة عىل األدلة للوقاية ضد النتائج الضارة املتعلقة بحامية الطفل، تم السعي من 

خالل املراجعة املكتبية التي تم إجراؤها ألغراض هذا التقرير إىل تحديد عوامل الخطر والحامية املشرتكة من مجموعة متنوعة 

من السياقات اإلنسانية،100 ولكن عند مراجعة األدبيات املتوفرة، وجدنا ما ييل:

ركزت العوامل املرتبطة بنتائج محددة لحامية الطفل، مثل االنفصال عن األرسة أو األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات  	

املسلحة، يف الغالب عىل عوامل الخطر بداًل من عوامل الحامية

ندرة األبحاث التي يتم إجراؤها يف السياقات اإلنسانية لتحليل األسباب واملسارات السببية للمخاطر والقدرة عىل الصمود  	
ومحدداتها 101

التوجهات القامئة املتعلقة بعوامل الخطر والحامية املتعلقة بأنواع معينة من األزمات اإلنسانية تبدو غري موجودة يف الغالب. 	

الرامية ملعالجة فجوة  الطفل يف جهودها  العاملة يف مجال حامية  الفاعلة  اإلنسانية  الجهات  آثار مهمة عىل  لها  النتائج  هذه 

الوقاية. وبينام توجد تحديات تواجه عملية تسهيل البحث يف األزمات اإلنسانية، يجب أن يكون تقييم عوامل الخطر والحامية 

القامئة يف السياق الثقايف من أولويات الجهات اإلنسانية الفاعلة العاملة يف مجال حامية الطفل والتي تسعى إىل وقاية األطفال 

من األذى وإىل دعم رفاههم. رمبا يسلط االفتقار إىل األدلة املتاحة املتعلقة باملسارات السببية للنتائج الضارة املتصلة بعمليات 

حامية الطفل، الضوء عىل قضية أوسع وهي ميل الجهات الفاعلة يف مجال حامية الطفل إىل الرتكيز عىل االستجابة للمشكالت 

األحداث  أفضل مع  للتعامل بشكل  واملجتمعات  األطفال واألرس  ما من شأنه متكني  القوة وتعزيزها وهو  نقاط  بناء  بداًل من 

السلبية أو التكيف معها. ويف ضوء ذلك، فإن وجود إطار قياس يسعى إىل فهم السياق الثقايف وعوامل الخطر والحامية القامئة، 

سيكون رضوريًا لتوجيه الجهود نحو تطوير تدخالت وبرامج أفضل تعزز القدرة عىل الصمود وتضمن رفاه الطفل ومتنع الرضر 

قبل حدوثه.

إن تعزيز القدرة عىل الصمود ال يعني أنه ال يتم أخذ االستجابة للنتائج الضارة املتعلقة بعمليات حامية الطفل بعني االعتبار، بل 

يعني أن التدخالت تسعى لتعزيز نقاط القوة يف الوقت الذي توفر فيه االستجابة للرضر. من املهم أخذ العنارص األساسية التالية 
يف االعتبار عند تصميم تدخالت برامج الوقاية: 102

نُُهج القياس التي تسعى إىل تحديد عوامل الخطر والحامية وفهمها

التخطيط الربمجي متعدد املستويات ومتعدد القطاعات 

تعظيم الدعم املقدم للتغيري من خالل التوقيت االسرتاتيجي واستهداف األطفال وفًقا ملراحل منوهم

اسرتاتيجيات بناء نقاط القوة.

تضمنت هذه السياقات النزاعات والكوارث الطبيعية والسياقات التي تتعلق بالالجئني وغري الالجئني واألزمات املمتدة التي تظهر رسيًعا واألزمات املزمنة.

تعترب التقارير مثلCradled by Conflict: Child Involvement with Armed Groups in Contemporary Conflict  الذي يتناول مشاركة األطفال مع الجامعات 
املسلحة يف الرصاعات املعارصة، من بني املوارد املحدودة املتاحة والتي تنظر يف األسباب الجذرية الرتباط األطفال بالقوات والجامعات املسلحة، ويركز عدد قليل جًدا من 

الدراسات بشكل رصيح عىل فهم عوامل الحامية التي تساهم يف تحقيق نتائج تتعلق بالقدرة عىل الصمود لدى األطفال يف املواقف اإلنسانية، وتركز هذه الدراسات يف 
الغالب عىل الكوارث الطبيعية التي حدثت يف البلدان ذات الدخل املرتفع أو األطفال الالجئني الذين أعيد توطينهم يف أمريكا الشاملية أو أوروبا أو األطفال الذين ارتبطوا 

سابًقا بالقوات والجامعات املسلحة وتم دمجهم بالفعل.

Masten and Barnes, 2018
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1.4 ُنُهج القياس التي تسعى إلى تحديد عوامل الخطر والحماية وفهمها

يعد وجود فهم قوي لعوامل الخطر والحامية عىل مستوى السكان ووفًقا للسياق الثقايف أمرًا بالغ األهمية لتصميم نُُهج وآليات 

وقائية مناسبة من أجل تعزيز رفاه الطفل، وقد تكون هناك حاجة إىل مستويات متعددة لتقييم عوامل الخطر والحامية، مبا يف 

ذلك كل من األساليب الكمية والنوعية، لتحديد ما إذا كان تدخل ما رضوريًا ومن الذي يستهدفه ذلك التدخل. يجب أن تسعى 

نُُهج جمع البيانات إىل تحديد عوامل الخطر والحامية القامئة، وهذه الُنُهج قد تشمل التقييم أو التقدير أو مراقبة السكان أو 

تحديد سامت األطفال الذين عانوا بالفعل من نتيجة سلبية ما، مثل التجنيد أو االنفصال عن األرسة، من أجل تطوير فهٍم أفضل 

بشأن األطفال الذين قد يواجهون املخاطر.

يجب أن تسعى جهود القياس أواًل إىل فهم ما يعنيه أن يكون الطفل “يف حالٍة جيدة” يف السياق الثقايف103 باستخدام األساليب 

النوعية للتحقيق.104 يعتمد هذا عىل املبدأ القائل بأنه يجب فهم العوامل األساسية التي تعزز رفاه األطفال أواًل يف سياقها لضامن 

ارتباطها ثقافيًا وسياقيًا باألطفال واألرس واملجتمعات املحلية. سيساعد فهم ما يعنيه أن يكون الطفل يف حالٍة جيدة وفًقا للفئة 

أيًضا يف تصميم تدخالت الربامج املناسبة، وميكن لفهم مفهوم رفاه الطفل أو قدرته عىل الصمود )أو  النمو  العمرية ومرحلة 

املصطلحات األخرى املامثلة املستخدمة يف السياق الثقايف( أن يسلط الضوء أيًضا عىل عوامل الخطر والحامية القامئة.

ثانيًا، من الرضوري أن يتم تقييم عوامل الخطر والحامية كجزء من عملية تحليل الوضع. وأخريًا، يجب تقييم الربامج لتحديد 

فعاليتها،105 األمر الذي يتطلب تحديد مؤرشات قابلة للقياس ووضع أهداف واضحة.106 ميكن رصد مؤرشات منو الطفل ورفاهه، 

عىل سبيل املثال، يف جهود جمع البيانات املستمرة واملنتظمة والتي من شأنها أن تدعم نجاح الربامج التي تسعى إىل تعزيز أو 

استعادة النمو الصحي لألطفال ورفاههم.107 

2.4 التخطيط البرمجي متعدد املستويات ومتعدد القطاعات

تسلط األزمات اإلنسانية الضوء عىل الرتابط بني أنظمة الفرد واألرسة واملجتمع املحيل وكذلك النظم البيولوجية واملادية والبيئية 

عرب املستويات املختلفة،108 وذلك ألن األزمات اإلنسانية لديها القدرة عىل التأثري بشكل جذري عىل العديد من أنظمة التكيف 

يف وقت واحد وعرب مناطق واسعة ومجموعات كبرية من األشخاص.109 وبالتايل، تتطلب الربمجة الوقائية منظوًرا متكاماًل يأخذ 

األنظمة املرتابطة املتعددة يف االعتبار.

سيساعد النهج متعدد املستويات وفًقا للنموذج االجتامعي البيئي يف تنظيم عوامل الخطر والحامية بطريقة متكن برامج الوقاية 

من السعي إىل معالجتها عىل كل مستوى من املستويات. كام سيوفر هذا النهج فهاًم أفضل لكيفية تفاعل العوامل عىل جميع 

عىل  الربامجية  الجهود  تركيز  النهج  هذا  سيضمن  لألرس.  ككل  واملجتمعات  املحلية  املجتمعات  دعم  كيفية  مثل  املستويات، 
املستويات املناسبة.110

باإلضافة إىل ذلك، فإن الوقاية تتطلب اتباع نهج متكامل متعدد القطاعات، وتحديد عوامل الخطر والحامية عىل كل مستوى 

من املستويات املختلفة والتفاعل الالحق بينها سيعزز وجود نُُهج متعددة القطاعات. عىل سبيل املثال، عندما يكون علم النفس 

املريض الذي يركز عىل الصدمات، مثل تعاطي املخدرات أو إدمان الكحول أو اضطرابات الصحة العقلية، عاماًل من عوامل سوء 

التنسيق مع  الطفل  الفاعلة يف مجال حامية  اإلنسانية  للجهات  املهم  انفصالهم عن أرسهم، فسيكون من  أو  األطفال  معاملة 

الجهات الفاعلة يف مجال الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي التي ميكنها العمل من أجل تقديم الدعم ملقدمي الرعاية 

البالغني.

أعد التحالف “إطاًرا لقياس رفاه األطفال” يتضمن دلياًل مفصاًل خطوة بخطوة حول كيفية وضع سياق مفصل لتحديد رفاه الطفل يف السياق الثقايف. للمزيد من املعلومات 
Child Well-Being Resources :يرجى االطالع عىل الرابط التايل

ميكن العثور عىل األدوات يف “دليل السياق الخاص بإطار قياس رفاه األطفال” وتكييفها وفًقا لذلك.
تقدم ورقة املوقف الصادرة عن التحالف بشأن املامرسة القامئة عىل األدلة يف مجال حامية الطفل يف العمل اإلنساين نظرة عامة عىل الخطوات الرئيسية املطلوبة لتقييم 

تدخالت الربامج بشكل فعال. )إضافة ارتباط تشعبي(
املرجع السابق.

اطلع عىل “إطار قياس رفاه األطفال” ملعرفة املؤرشات الرئيسية املتعلقة بالفئات العمرية املختلفة ومراحل النمو املحددة. هذه املؤرشات يجب وضعها يف سياقها وفًقا لذلك.
Masten & Narayan, 2012

Masten, 2014
Franchino-Olsen, H., 2019
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٣.4 تعظيم الدعم املقدم للتغيير من خالل التوقيت االستراتيجي واستهداف األطفال وفًقا 
ملراحل نموهم

من املهم أن يأخذ أي تقييم لعوامل الخطر والحامية بعني االعتبار سن األطفال ومرحلة منوهم وفًقا للسياق الثقايف. ونظرًا ألن 

شدة التعرض للمحن والشدائد ميكن أن تكون مرتبطة بعمر الطفل، فإن فهم مراحل النمو الرئيسية لألطفال سيدعم عملية 

تسليط الضوء عىل مجموعات األطفال التي قد تتعرض لعوامل مخاطرة محددة وعىل الكيفية التي ميكنهم من خاللها االستفادة 

من عوامل الحامية الرئيسية. يجب أن تزيد تدخالت الربامج من الدعم املقدم للتغيري من خالل فهم سياقي وثقايف أعمق ملا يعنيه 

كون أن الطفل يبيل بالًء حسًنا يف كل فئة عمرية. ويف نهاية املطاف، سيساعد فهم مهام النمو واملؤرشات الرئيسية للنمو والرفاهية 

وفًقا لكل فئة عمرية عىل تحديد الفئات املستهدفة والتدخالت املناسبة، مام يزيد من فعالية التدخالت.

4.4 استراتيجيات بناء نقاط القوة

تشري األدلة إىل أن غالبية األطفال يظهرون أداًء وظيفيًا ورفاًها رائعني وسط ظروف كان من املتوقع أن تؤدي إىل نتائج سلبية،111 

يركز عىل  ما  عادة  والذي  القصور  أوجه  القائم عىل  النهج  عن  بعيًدا  التحول  إىل  التخصصات  األدلة مبختلف  أدت هذه  وقد 

املشكالت مثل الرضر النفيس عىل األطفال املتأثرين بالنزاع، إىل تبني نهج قائم عىل نقاط القوة، عىل سبيل املثال، عىل قدرة 

األطفال املتأثرين بالنزاع عىل التعامل مع البيئات املعقدة والتكيف معها والتنقل فيها.112 إن الرتكيز األكرب عىل بناء نقاط القوة 

لتعزيز رفاه الطفل وقدرته عىل الصمود من خالل تحديد عوامل الحامية أواًل سيدعم الجهات اإلنسانية الفاعلة يف مجال حامية 

الطفل يف جهود الوقاية التي تبذلها.

املنظور القائم عىل نقاط القوة والذي ال يتجاهل املخاطر أو أوجه القصور أو التفاوتات أو عدم املساواة االجتامعية يضيف بعًدا 

هاًما، وهو بعٌد غالبًا ما يتم تجاهله، لعملية رصد منو األطفال ورفاههم.113 ميكن أن تتضمن الربامج مامرسات تركز عىل تقليل 

عوامل الخطر التي تؤثر عىل قابلية التأثر، مع تعزيز عوامل الحامية وبناء نقاط القوة.

هناك ثالث اسرتاتيجيات للتغيري اإليجايب ميكن استخدامها لدعم العمل اإلنساين يف مجال حامية الطفل.114 عند دمجها مًعا، ميكن 

للُنُهج التي تعزز نقاط القوة ومتنع املشاكل أن تتضافر،115 وبالتايل ميكن تكييف هذه االسرتاتيجيات أو دمجها حسب الحاجة:

االسرتاتيجية التي تركز عىل املخاطر: تهدف إىل منع النتائج الضارة والتعرض للمحن أو تخفيفهام من خالل الحد من  	
التعرض للظروف التي قد تهدد الوظيفة أو النمو، أو إزالة عىل هذه الظروف

االسرتاتيجية التي تركز عىل األصول: تستهدف األصول أو تزيد املوارد عىل مستوى األرسة واملجتمع املحيل لتعزيز  	
عوامل الحامية املحتملة أو القامئة، مثل زيادة الوصول إىل الخدمات عالية الجودة، أو توفري التحويالت النقدية، أو توفري 

الرضوريات أو املواد األساسية، أو دعم فرص التعليم الفعال الرسمي وغري الرسمي.

االسرتاتيجية التي تركز عىل الحامية: تستعيد عوامل الحامية أو تعززها لدعم القدرة عىل التكيف مع املحن والشدائد  	
أو األحداث املؤملة. قد تشمل األنشطة تعزيز االرتباط أو توفري الفرص لتطوير القدرة عىل التعلم أو الكفاءة الذاتية أو 

توفري الدعم االجتامعي أو تحسني الوصول إىل فرص التعليم الرسمي وغري الرسمي.

إن النهج القائم عىل نقاط القوة يستدعي أيًضا االنتباه إىل املشاركة، وإىل الحاجة إىل احرتام األطفال واألرس واملجتمعات املحلية 

بوصفها عوامل تساعد يف الحفاظ عىل رفاه األطفال واستعادته.116 الربمجة الشاملة واملتكاملة ستعمل عىل تعزيز الُنُهج القامئة 

عىل نقاط القوة.

111 Masten & Narayan, 2012; Wessells, 2016
112 Wessells, 2016
113 Hamby, Grych & Banyard, 2018
114 Masten, 2011
115 Hamby, Grych & Banyard, 2018
116  Hamby, Grych & Banyard, 2018
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5. الخالصة
ميكن ألزمٍة إنسانيٍة ما أن تؤدي إىل إحداث تغيريٍ أسايس يف البيئة االجتامعية للطفل. ويف هذا السياق فإن فهم عوامل الخطر 

والحامية املوجودة يف السياق الثقايف بشكل أفضل سيدعم الجهات الفاعلة يف مجال حامية الطفل يف تخطيط تدخالت الربامج 

التي تركز عىل بناء نقاط القوة ويف تحديد الفئات املستهدفة املناسبة، كام أن هذا الفهم األفضل سيدعم جهود جمع األموال 

واملنارصة. يتطلب هذا أواًل نُُهج قياس تسعى إىل فهم السياق الثقايف وعوامل الخطر والحامية املوجودة فيه، وميكن تحقيق 

فائدة من استخدام تدابري بسيطة لكنها فعالة من شأنها أن تعمل عىل تحسني التدخالت الوقائية الهيكلية القامئة عىل املجتمع 

املحيل والتي تستهدف األفراد وميكن مراقبتها وتقييمها مبرور الوقت. سيدعم هذا العمل الجهات اإلنسانية الفاعلة يف مجال 

حامية الطفل يف جهودها املبذولة لحامية األطفال من خالل تعزيز منوهم الصحي ورفاههم ومن خالل منع الرضر قبل حدوثه.

غالبًا ما تتجاوز عوامل الخطر التي تؤدي إىل نتائج ضارة لعمليات حامية األطفال الحدود القطاعية، ولذلك يجب أن تكون برامج 

الوقاية متعددة األوجه ومتعددة القطاعات إذا أُريد لها أن تنجح. إن فهم عوامل الحامية املطلوبة ملنع إلحاق األذى باألطفال 

سيساعد يف دعم نُُهج الربامج املتكاملة ومتعددة القطاعات. كام أن الحاجة إىل مشاركة الجهود املبذولة لحامية األطفال مع 

الجهات الفاعلة يف مجال التنمية تأيت عىل نفس القدر من األهمية، وميكن من خالل الرشاكات املتامسكة مع الجهات اإلمنائية 

الفاعلة تعزيز القدرات واألنظمة الحالية ملنع الرضر الذي يلحق باألطفال يف األوضاع اإلنسانية بشكل أكرث فعالية. 
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