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 17 رقم المعيار
 المجتمع مستوى على النهج

 
 مقدمة

تلعب المجتمعات المحلية دوراً هاماً في منع المخاطر التي يواجهها األطفال والمراهقون في األوضاع اإلنسانية واالستجابة لها. 

في كل أزمة إنسانية ، يتم دائًما دعم المجتمع لحماية األطفال والمراهقين. وحتى في الحاالت التي ال يسهل فيها تحديد الدعم 

 المجتمعي من قبل جهات خارجية ، تنظم المجتمعات نفسها بطرق متنوعة لحماية األطفال والمراهقين المعرضين للخطر. 
 

 بالتعاون والعمل الذاتية الطفل استجابات وحماية دعم فهم إلى المجتمعي وىالمست على الطفل حماية مناهج تسعى
 تلك لتلبية ومالئمة مالءمة األكثر والطريقة أفضل بشكل المتصورة االحتياجات لفهم المحلية المجتمعات مع

 النموذج في تتجلى التي المحلي، المجتمع مستوى على الطفل حماية منهجيات تتطلب.  معين سياق في االحتياجات

 الطفولة، تُفهم كيف: القائمة للممارسات شامالً  فهًما ،(االستراتيجية إلى مقدمة انظر) اإليكولوجي- االجتماعي

 من قبل ومن( واالستجابة الوقاية حيث من) الطفل حماية مع التعامل يتم وكيف الطفل، وحماية الطفل ورفاهية

 األدلة. الممارسات هذه على تؤثر التي االعتقاد وأنظمة والسلوكيات المجتمعية المعايير ذلك في بما المجتمع، في
 مستويات تحقيق أدى العمل المجتمع تيسير والمريض التحليل عميق سياق في العمليات هذه أن أظهرت اآلن حتى
 . لألطفال إيجابية نتائج إلى وتؤدي المجتمع ملكية من عالية

 
المستجيبين في المجال اإلنساني إلنشاء أنظمة موازية لحماية الطفل ال تأخذ في االعتبار يشير التعلُّم إلى أن الميل موجه إلى 

بشكل كاف الدعم الحالي لحماية األطفال في المجتمع. في الماضي ، تركز جزء كبير من العمل مع المجتمعات المحلية من قبل 

طفل والمساحات الودية لألطفال. هذه النماذج اعتمدت اعتماداً الجهات الفاعلة في االستجابة اإلنسانية على إنشاء لجان حماية ال

كبيرا على نماذج محددة مسبقاً ونماذج مستوردة، ليس بالضرورة مع األخذ في االعتبار النماذج القائمة والممارسات. مع أن 

ون من األعلى إلى األسفل كالتمويل . والنهج عادة ما يكمن المجتمعإال أنها ال تنشأ عادة تحدث في المجتمعتنفيذ هذه التدخالت 

والتصميم، وعادة ما يتم البدء بالتنفيذ من  الجهات اإلنسانية الفاعلة. مثل هذه التدخالت يمكن أن يكون لها مكان في االستجابة 

 مالحظة للمراجعين

هام: يُرجى االطالع على النسخة المراَجَعة من "مقدمة ألساس معايير التخطيط" والتي تحتوى على اإلطار الجديد لهذا 

 القسم، قبل األطالع على هذه "المعايير".

 (.SMPCللمعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل اإلنساني ) 2012نسخة محدثة لمعايير عام هذا المشروع هو 

شروع هو هذا ير م ير مّدعم غ ّاي لم غرض ل شاورات ل م توي .ال ح ند ي ت س م لى ال ة أخطاء ع حوي فردات ن تم .وم ي س  

صالح ي هذه إ صدار ف ي اإل نهائ ير من ال ّاي م  .ال

  

يرجى األخذ بعين االعتبار أن "المعايير الدنيا لحماية الطفل"هي معايير. فهي ليست إرشادات حول كيفية إعداد البرامج. 
يجب على   ال محدد من أعمال اإلنسانية لحماية الطفل.حيث تقدم المعايير األساس الالزم لما يجب تحقيقه كحد أدنى في مج

 العاملين الرجوع إلى ملف اإلرشادات الموجودة في قسم المراجع للحصول على معلومات عن كيفية تحقيق المعايير.

ل يرجى مالحظة أن هذا اإلصدار يحتاج إلى تعديل كبير من خالل اختصار الطول للحفاظ على المعايير في حجمها اإلجما
 الحالي. 

هل اللغة واضحة وسهلة الفهم؟ هل هناك أي   عند مراجعة هذا الملف يرجى التفكير فيما يلى: هل هو مفيد لالخصائيين؟

 نقاط رئيسية ناقصة؟ ما هي النقاط غير الضرورية ويمكن إزالتها؟

طريق االنترنت أو في نسخة  يرجى استخدام نموذج المالحظات المرفقة )عنكيفية تقديم التعليقات حول هذه المسودة:

droW.) 

 شكًرا على مساهمتك في تحسين المعايير الدنيا لحماية الطفل!
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ألدلة أن تحليل اإلنسانية إذا كانت األساليب الشمولية والمشاركة والمساءلة أمام السكان. ومع ذلك، توضح مجموعة متزايدة من ا

السياق غير كافية على مستوى المجتمع المحلي مما  يسهم في االعتماد المفرط على نماذج مستوردة من البرمجة التي ال تكون 

متسقة اتساقًا جيد مما يؤدي إلى عدم ملكية المجتمع المحلي على نحو كاف وفي نهاية المطاف تكون البرامج  أقل فعالية 

 الطرق التالية التي يمكن للجهات الفاعلة اإلنسانية إشراك المجتمعات فيها: فكر في  . واستدامة

 
 sدراسة أنماط المناهج لالنخراط مع المجتمع

 ملكية المجتمع الوصف دراسة األنماط #
الوكاالت تصمم اإلجراءات والتدخالت، وتبلغ  التنفيذ المباشر من الوكالة 1

يعمل كأحد الحكومة والمجتمع المدني، والمجتمع 

 المستفيدين من تلك الخدمات

 وتملك الوكالة التدخل

مشاركة المجتمع في مبادرات  2

 الوكالة
تقوم الوكاالت بتحديد ، وتدريب ، ودعم المجتمعات 

للقيام بأنشطة محددة صممتها الوكالة )على سبيل 

المثال: عادةً ما تقع لجان ومجموعات وآليات حماية 

 الطفل(

والمجتمع في مشاركة الوكالة 

 التدخل؛ الشراكة

المجتمع يملك ويدير األنشطة  3

التي تم تعبئتها من خالل 

 وكالة خارجية

تقوم الوكاالت بتعبئة المجتمعات على أمل تمكين 

المجتمع  الحفاظ على العمل على المدى الطويل 

)مثال: تمكن الوكالة المجتمع من تحليل وضعها 

راءات ، وتلعب الخاص ، وتحديد األولويات واإلج

 دور الميسر / بناء القدرات(

تتشارك الوكالة والمجتمع في 

التدخل ولكن قد تعتمد استدامة 

 التدخالت في الشعور بالملكية

األنشطة التي تملكها وتديرها  4

المجتمعات والتي تبدأ من 

 داخل المجتمع

المجتمع يحليل الحالة الخاصة به ويحديد األولويات. 

تقود العملية ، ولكن يمكنها توفير التمويل الوكالة ال 

 وبناء القدرات حسب الضرورة.

المجتمع يملك، دور الوكالة ، 

 إن وجدت تعتبر داعمة

 
من الناحية المثالية ، يجب أن تعتمد المناهج المجتمعية على الدعم المجتمعي الحالي وتسهل العمليات المجتمعية والمصممة. 

المواقف اإلنسانية ، يكون حجم شواغل حماية األطفال ضد األطفال والمراهقين أمًرا بالًغا ، واإلطار ومع ذلك ، ففي العديد من 

 الزمني لالستجابة قصير ، وقد ال يكون ذلك ممكنًا دائًما. 
 

تصميم بغض النظر عن ما هو مستوى المشاركة الذي يعتبر األنسب، من المهم فهم األولويات المتصورة داخل المجتمع وكيفية 

االستراتيجيات المناسبة وذات الصلة لتلبية تلك االحتياجات في سياق محدد. وسيكون لكل سياق المتغيرات الفريدة الخاصة به 

من ناحية نوعها والتعقيدات التي ينبغي إبالغ تصميم البرامج بها بصفة مستمرة. ينبغي دائماً بذل الجهود لتعزيز أنظمة حماية 

 داخل المجتمع بما في ذلك ضمان خطط االنتقال بصفة مستمرة.    الموجودةاألطفال 
 

 المعيار
 للمخاطر والتصدي لمنع األطفال لحماية القائمة النظم لتعزيز المحلية المجتمعات مع اإلنسانية الفاعلة الجهات تعمل
 .اإلنسانية األزمات في والمراهقين األطفال تواجه التي

 
 اإلجراءات الرئيسية

 
 االستعداد

 
 إجراء تحليل سياق متعمق لفهم األولويات المتصورة داخل المجتمع ونظم حماية الطفل الموجودة داخل المجتمع. .1771
العمل مع الكبار، فضال عن األطفال والمراهقين في المجتمع لتحديد القضايا ذات األولوية التي يريدون معالجةها، وكيفية التصدي  .1772

وكيفية تنفيذ التدخل وما يحدد نجاح، إلخ. في إعدادات متنوعة، ينبغي إيالء اهتمام خاص  لها، وما هو الدعم الذي يحتاجون إليه،

إلدراج وجهات النظر المتنوعة، وبخاصة  الفتيات والنساء أو المجموعات األخرى المعرضة لخطر تمييز. المساعدة في االختيار 

 التمييز وكذلك قادة المجتمع الدقيق لنظراء المجتمع لضمان سماع آراء الجماعات المعرضة لخطر



 

 3 

ضع استراتيجية إلشراك األطفال والمراهقين تأخذ في االعتبار األعراف / اآلراء االجتماعية وتتجنب أي ضرر / خطر على  .1773

 األطفال والمراهقين.
 فل.العمل مع اآلخرين المشتركين بالفعل مع المجتمعات لتكييف ما يقومون به بالفعل إلدراج اعتبارات حماية الط .1774
العمل مع حماية الطفل في الجهات الفاعلة في مجال التنمية والمجتمع المدني والشركاء الحكوميين المحليين لتخطيط دعم الحماية  .1771

 الحالي. السعي لتحديد األصول الواقية الحالية والعجز المحتمل.
ون.. ثديتحن مد ضت النتقامات امکانيام وإتهراستشام ايتن يذلالمجتمع ء اعضان أمأبعناية في ظر لنطر واللمخال تحليراء جإ .1771

تطوير بروتوكوالت السرية للتحكم في االستشارة عند االقتضاء. التأكد من إجراء التخطيط الكافي لحماية األفراد أو المجتمعات في 

 مواجهة التداعيات نتيجة لمناقشة انتهاكات حقوق الطفل.
ت المناسبة وبناء القدرات حيثما كان ذلك ضروريا، بما في ذلك ترتيبات ضمان الذين يعملون مع هذه المجتمعات على المهارا .1777

 التوجيه واإلشراف.
فكر في بيئة التشغيل التي تعمل فيها ، وضع خطط وطرق لكيفية التشاور مع المجتمعات المتضررة ، ال سيما تلك النازحة في  .1771

 المناطق المتناثرة جغرافياً )مثل البيئات الحضرية(.
م للمخاطر لفهم التأثير المحتمل للوكالة الخارجية التي تتدخل في المجتمع. استخدم ، إن أمكن ، التقييمات والموارد إجراء تقيي .1771

 الموجودة ونهج عدم الضرر.
بما في ذلك بين البالغين واألطفال والرجال والنساء وبين  -دمج تحليل المعايير االجتماعية القائمة وديناميكيات السلطة   .17711

 في التقييمات األولية وتشجيع عمليات المجتمع الشاملة التي تهدف إلى تقديم مجموعات ناقصة التمثيل. -ت المجتمعية المجموعا

 
 االستجابة

 
 

إجراء تحليل شامل للسياق بما في ذلك االعتبارات السابقة. حديث أي تحليل موجود مسبقا على أساس أي تغييرات ناتج عن الوضع  .17711

 اإلنساني. 
العائالت المهاجرة والالجئة في المناطق الحضرية مترددة في التقدم لطلب المساعدة. ضمان تعيين مواقع قد تكون  -

 للمجتمعات المتأثرة وكذلك الخدمات والوكاالت المتاحة.
في أوضاع النزوح ، تأكد من أن التحليل يعتبر أي توترات بين مجموعات النازحين وبين مجموعات النازحين  -

 مضيفة التي قد يكون لها آثار على األطفال إذا لزم األمر ، ضع أنشطة للحد من هذه التوترات.والمجتمعات ال
 قيم بانتظام ما إذا كان الدعم المجتمعي قد تأثر بالوضع اإلنساني.   .17712
د العالقة قرر مع المجتمعات كيف ستخطط للعمل مًعا لتجنب زيادة التوقعات غير الواقعية. قدر اإلمكان، اسمح للمجتمع بتحدي .17713

 ضمان التمثيل العادل وعدم التمييز.  مع واألدوار والمسؤوليات
العمل مع المجتمع إلشراك المجموعات الفرعية المختلفة، واولئك المعرضين للخطر من خالل طرح المسائل التي تثيراالهتمام  .17714

ضعفا، مثل المناقشات للفتياة فقط والدعوة حول المشاركة ورفع مستوى الوعي حول الدمج. التفاوض بشأن الحيز للفئات األشد 

 إلعطاء األولوية للقضايا التي أبرزتها هذه المجموعات.
عند تنفيذ المبادرات العاجلة التي تنطلق من القمة إلى القاعدة، استثمر في بناء العالقات والتواصل مع المجتمعات المحلية لتوجيه  .17711

تيسير المناقشات والعملية والتخطيط بشأن تقليل المخاطر( لضمان تصميم البرامج البرمجة وللمشاركة على المدى الطويل )مثال: 

 من خالل تصورات المجتمع على أساس مستمر.
 العمل مع المجتمعات لتحديد مجاالت استجابة حماية الطفل الموجودة بالفعل في المجتمعات وتلك التي تتطلب دعًما من الوكالة. .17711
ع مشكلة محددة. الحد من اللغة الفنية والتركيز على تسهيل اإلجراءات المطلوبة. اسأل المجتمعات ال توجه المجتمعات للتعامل م .17717

 المحلية، ما الذي تعتزم القيام به لمعالجة هذه المشكالت، وكيف يمكن لوكالتك أن تساعد. 
االجتماعية التي يمكن أن يكون لها تأثير العمل مع المجتمعات المحلية لمعالجة األسباب الجذرية األساسية ، واألعراف والسلوكيات  .17711

 سلبي على حقوق وسالمة وتنمية ورفاه األطفال / المراهقين. 
التواصل مع قطاعات خارج نطاق حماية الطفل وإقامة عالقات عمل معها لدعم المجتمعات المحلية للتعامل مع المشكالت المعقدة  .17711

عمالة األطفال الدعم من العاملين في مجال التعليم وسبل الكسب المعيشي )مثال: قد تتطلب التدخالت المجتمعية التي تتناول 

 والحماية( )انظر قسم البرمجة المتكاملة(. 
المساعدة في توصيل أنظمة المجتمع غير الرسمية بأنظمة حماية الطفل الرسمية. على سبيل المثال ، ربط المجتمعات بشبكات  .17721

 اإلحالة.
المحلية للتخطيط للتدخالت لمعالجة مخاطر حماية الطفل ذات األولوية. العمل مع المجتمعات  تسهيل المناقشات مع المجتمعات .17721

لتحديد ماهية التقدم في معالجة المخاطر. كيف يمكنهم قياس تأثيرهم؟ كيف يبدو النجاح بالنسبة لهم؟ االستفادة من هذه المناقشات 

 لوضع خطط الرصد والتقييم والمعايير واألهداف. 
)في إطار عملية التخطيط( احتياجات بناء القدرات، األشخاص الذين سيحضرونها، والذين سيقدمون بناء القدرات )العمل مع تحديد  .17722

الجهات الفاعلة المحلية مثل المنظمات غير الحكومية الوطنية والمحلية قدراإلمكان(، وكيف سيتم تسليمها )مثال: اللغة والتكنولوجيا 
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ى ذلك(. التأكد من حصول الموظفين العاملين مع المجتمعات على اإلشراف والدعم الكافيين من وإمكانية الوصول، وما إل

 الموظفين ذوي الخبرة. التأكد من إدراكهم اللتزاماتهم بتقديم الدعم لجميع األطفال المحتاجين بدون تمييز.
التقنيات ذات الصلة( بشأن منع العنف  دعم المجتمعات المحلية إلرسال رسائل فعالة على المستوى المجتمعي )باستخدام .17723

 (.7واالستغالل واإلهمال وإساءة معاملة األطفال واليافعين، فضالً عن المخاطر المتعلقة بالحوادث )انظر المعيار 
تخدام مناقشة األمور التي سارت بشكل جيد وما يمكن تحسينه بانتظام مع المجتمعات المحلية، بما في ذلك مع األطفال واليافعين. اس .17724

أنشطة التعلم التشاركي لتهيئة المسرح لتمكين المشاركة المجتمعية الالحقة وانخراطها. مشاركة المعرفة مرة أخرى مع المجتمع 

 للحصول عل المالحظات، والتحقق من الدقة.  
 (20)انظر معيار المساءلةوالرصد وآليات الصديقة للطفلتوفير المالحظات المستمرة  .17721

 
 القياس

 
 مالحظات الهدف مؤشر

% من تدخالت حماية الطفل األهلية عبر االستجابة التي حققت  1771

 نصف أهدافها على األقل في الوقت المحدد.
يمكن قياسها من خالل  11

فريق التنسيق، أو على 

صعيد الوكالة، أو يمكن 

تعديلها لتعكس مشروع 

 معين.

صرفهاتماالستجابةصعيدعلىالطفلحمايةتدخلتمويلمن1772

 االستجابةنهايةبحلولالمجتمعيةاألعمالعلى
11 

إدراج األسئلة/الخرائط حول القدرات المتوفرة فيما بين السكان  1773

المتضررين الذين يدعمون األطفال واليافعين في عمليات حماية الطفل 

 السريعة أو التقييمات المتعددة القطاعات

نعم
 

 

المجتمعات المحلية المستهدفة قادرة على المشاركة بفعالية في % من  1774

حماية األطفال واليافعين إذا كانوا يرغبون في أن تكون فيها الفئات 

 المعرضة للتمييز

11
 

وينبغي قياس كل مجموعة 

 على حدة.

% من اإلجراءات المتخذة في إطار خطط العمل المجتمعي التي  1771

 تلقت استجابة
أن يشمل إجراء  ويمكن 11

ما، رفع الوعي بشأن 

موضوع ما، أو الحد من 

المخاطر التي يتعرض لها 

 األطفال.
% من أفراد المجتمع المشاركين في المبادرات التي يقودها المجتمع  1771

 التي تثبت معرفة متزايدة لتحسين مجال/مهارة محددة ذاتيا.
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 المالحظات التوجيهية 

 
 التي يقودها المجتمع:. دعم العمليات 1

تستند النُهج المجتمعية على القدرات والهياكل والعمليات الحالية التي تلعب دوراً هاما في الحد من انتهاكات ومخاطر حماية 

، الطفل واالستجابة لها. تلعب الوكاالت الخارجية دوراً ميسرا بتعبئة الموارد والتزام المجتمع المحلي لحماية األطفال واليافعين

من أجل تعزيز الملكية المجتمعية. ال يوجد نموذج "واحد يناسب الجميع" للتدخل؛ وينبغي تطوير البرمجة مع كل سياق. قد 

 يؤدي تفويض عمليات غير مألوفة وفرض هياكل أو مجموعات جديدة إلى إضعاف الدعم الحالي وعادة ما يكون غير مستدام. 
 
 . تحليل السياق:2

ة الفعالة لحماية الطفل على صعيد المجتمع على فهم عميق للسياق. وقبل تحليل السياق، إجراء تقييم أولى يجب أن تستند البرمج

للمخاطر لضمان طرح األسئلة المناسبة، وتعميم مراعاة حساسية الصراع، والموافقة المستنيرة وااللتزام بمبادئ عدم اإلضرار. 

ا في ذلك تلك المتعلقة بمشاركة الطفل، أثناء تحليل السياق. ويساعد استخدام يجب مواصلة النظر في االعتبارات األخالقية، بم

النهج القائمة على المشاركة في الكشف عن األولويات المتصورة وقدرات الحماية المتوفرة، والهياكل والعمليات؛ الجوانب ذات 

اقة؛ هياكل السلطة المحلية والقوى المحركة؛ إلخ. فهم الصلة بالثقافة، مثل المعايير االجتماعية؛ تحليل العمر ونوع الجنس واإلع

كيف ان المفاهيم األساسية مثل المجتمع المحلي والطفولة وأوجه الضعف والمخاطر والحماية مفهومة في السياق المحلي واللغة 
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السكان النازحين والسكان المحلية والفئات المعرضة للتمييز. إذا كان المجتمع الجغرافي يتكون من فئات سكانية متنوعة، مثل 

المستضيفين، فقم بإدراج أوجه التشابه واالختالف لكل فئة في التحليل. تجنب استخدام مصطلحات حقوق الطفل الدولية )مثالً: 

حماية األطفال، وعمالة األطفال، إلخ( التي يمكن أن تبدو غريبة وغير متوافقة مع التفاهمات المحلية.  ينبغي أن يكون تحليل 

سياق عملية مستمرة حيث يتم بناء الثقة في المجتمعات وظهور مفاهيم جديدة وقد تتغير االحتياجات والوضع مع مرور الوقت. ال

قد يكون من الضروري في المرحلة األولية الحرجة في االستجابة اإلنسانية إجراء تقييم لالحتياجات األكثر تقليدية، ولكن ينبغي 

االستجابة. سيكون من الضروري تحديد األولويات العاجلة والملحة مثل منع االنفصال األسري إدراج تحليل السياق في خطة 

 ودعم جهود إعادة توحيد األسرة.
 
 المشاركة والملكية المجتمعية:-3

ته تجاه تعتبر المناهج المجتمعية أكثر فعالية واستدامة عندما ترجع الملكية للمجتمع المتأثر ويرى أنها وسيلة للوفاء بمسؤولي

األطفال واليافعين. ينبغي أن تتجنب الوكاالت تسرع أفراد المجتمع في تحديد أولويات اهتماماتها، واقتراح الحلول وتعبئة 

الموارد لتنشيط الشبكات المحلية لألطفال واليافعين. وينبغي بذل الجهود لتيسير وتعزيز النهج التي تراعي االعتبارات الثقافية 

لمعايير القانونية وحقوق اإلنسان الدولية مثل اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل. يجب أن تشمل الوكاالت التي تتماشى مع ا

 تمثياًل واسع النطاق للمجتمع وتحديد األدوار والمسؤوليات في عملية تشاركية. 
 
 مشاركة الطفل -4

مجتعمية لحماية الطفل، يمكن لذلك أن يزيد من كفاءة العمل وتبين األدلة أنه حيثما يوجد مشاركة أخالقية لألطفال في العمليات ال

بسبب إبداعهم وسعة الحيلة والرؤى. ومع ذلك، تعترف النُهج المجتمعية بالتحديات التي تعيق المشاركة المجدية للفتيان والبنات، 

الديناميات المحلية حول مشاركة األطفال ال سيما بالنسبة لألطفال والفتيات األصغر سنا.  من المهم أن تفهم الوكاالت الخارجية  

في العمليات المجتمعية، والنظر في المخاطر المحتملة لمشاركة االطفال ومنعها، وتسهيل المشاركة اآلمنة والمجدية لألطفال 

ئمة كما يحق لهم.  يجب توضيح االدوار والمسؤوليات المال -من خالل دعم الحلفاء في المجتمع، وضمان أنها طوعية حقاً 

 للفتيان والفتيات من خالل عملية تشاركية. 
 
 . مدخالت الموارد:1

يمكن أن يضعف  -بما في ذلك الدفع لألفراد المشاركين  -لقد أثبتت األدلة أن ضخ كميات كبيرة من الموارد المالية أو المادية 

أن تساهم التعبئة المجتمعية، مع توجيهات حول  المسؤولية المجتمعية ، التي يقودها العمل التطوعي ، ويحد من االستدامة. يمكن

كيفية تقديم هذا الدعم بشكل مالئم، في مسؤولية المجتمع المحلي واستدامته. قد تكون هناك استثناءات للدعامات الصغيرةمثل 

ب األمر ذلك، يتم توفير بطاقة الهاتف أو الكومبيوتر المحمول أو الزي الرسمي لتنفيذ المسؤوليات المتفق عليه.  عندما يتطل

 دعوة الجهات اإلنسانية الفاعلة إلى العمل على الصعيد المشترك بين الوكاالت لتحديد الدعم الموحد عبر الوكاالت.
 
 . تنمية القدرات:1

ييم ينبغي تطوير جهود تنمية القدرات بالتشاور مع المشاركين في المجتمع مع مراعاة احتياجاتها )التي يمكن تقييمها من خالل تق

القدرات( واالهتمام بتعزيز قدراتهم ومهاراتهم وثقتهم بتنفيذ مبادرات حماية الطفل التي تحددد اولوياتها باإلضافة إلى 

االستراتيجيات طويلة األمد لمعالجة مخاطر حماية الطفل. الحوارمع المجتمع المحلي لتحديد األشخاص األنسب للمشاركة في 

عتبار الحاجة إلى تضمين المجموعات المعرضة لخطرالتمييز، باإلضافة إلى ممثلين من بناء القدرات مع االخذ بعين اال

مجموعات فرعية مختلفة من المجتمع، وكيفية تنفيذ ذلك بشكل اكثر فعالية.  ينبغي أن يكون التدريب ثقافيا وتنمويا وسنًا 

بناء على الفهم المحلي لألطفال والمراهقين واحتياجاتهم وجنسانيًا مناسبًا ويستخدم أساليب تشاركية للحوار والتعلم المتبادل، 

وأن ال يكون العمل فقط مع أعضاء المجتمع األكثر قوة أو ذوي النفوذ. ال ينبغي أن تكون الدورات  –وضمان شمولية حقيقية 

ال فترة العمل سويًا. التدريبية "لمرة واحدة" ويجب أن تشمل مشاركة طويلة األجل ، وتدريب، وغيرها من االستراتيجيات طو

 يتم تشجيع جلب القطاعات األخرى إلى خطط بناء القدرات بشكل كبير.
 
 . الشمول والتمثيل:7

وينبغي أن تعترف المنظمات اإلنسانية أن مشاركتها الخاصة بالمجتمعات المحلية سوف تؤثر في هياكل السلطة, وينبغي أن 

وإدارة ديناميكيات السلطة لضمان عدم إلحاق ضرر بمجموعات أو أفراد  نواصل البناء على السياق وتحليل المخاطر لفهم

معينين. منذ البداية،على الجهات الفاعلة اإلنسانية اتخاذ خطوات للتعامل مع المجموعات المعرضة لخطر التمييز في المجتمع. 

اتخاذ خطوات لتعلم من هو عرضة  يعتبر التمثيل والشمول هامان في حماية الطفل على مستوى المجتمع المحلي ، لذا يجب
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للتمييز عند صنع القرار المجتمعي ، ولماذا ، وبذل الجهود لتسهيل إدراجه. وهذا يتطلب الحوار واالستماع الصبور، 

 وتحديداواضح للحلفاء المناسبين داخل المجتمع للدعوة نيابة عن المستبعدين باإلضافة إلى الدعوة الذاتية والتمثيل.
 
 اية الطفل:. أنظمة حم1

تكون جهود حماية الطفل على المستوى المجتمعي أكثر فعالية عندما ترتبط العناصر الرسمية وغير الرسمية لنظام حماية الطفل 

ببعضها البعض وكذلك االتصاالت التي يتم إجراؤها مع المستويات اإلقليمية والوطنية. في ااإلعدادات حيث يكون مناسبًا ينبغي 

اعدة القدرات على المستوى المجتمعي والهياكل والعمليات للتواصل مع الجوانب التي تقودها الحكومة في اتخاذ خطوات لمس

نظام حماية الطفل على مختلف المستويات ، بما في ذلك خدمات الشرطة واألخصائيين االجتماعيين وفيروس نقص المناعة 

والخدمات التعليمية والصحة الجنسية واإلنجابية ونظام قضاء  البشرية / اإليدز والعاملين الصحيين وخدمات رعاية األطفال

األحداث وغيرهم من مقدمي الخدمات. في بعض السياقات ال تستوعب التشريعات الوطنية أو السياسات التشغيلية إدراج 

مع ل لعمد اعنإضافية. والالجئين أو غير المواطنين في النظم الوطنية. وهذا يتطلب دعوة إضافية واستراتيجيات مجتمع تكميلية 

ز أو لتمييت احاالولمحتملة رات اتوبالتم علی علون تکم أن لمهن امن ، حيزلنال افاطألت والعائالن وايرلمهاجن والالجئيا

ت. ضع في اعتبارك أنه في بعض الحاالت قد يستغرق األمر بعض الوقت لبناء الثقة لجماعاهذه اا دهلتي تشهب األجاناية راهک

 كومية والمجتمعات المضيفة وهذه المجموعات.بين السلطات الح
 
 . البرمجة المتكاملة والشاملة: 1

وينبغي ، حيثما كان مناسبًا ، إدماج النهج المجتمعية لحماية الطفل في جميع االستراتيجيات األخرى لحماية الطفل واالستجابات 

بشكل مباشر أكثر في التدخالت التي تميل الوكاالت األخرى للقطاع اإلنساني. حلل كيف ومتى يمكن أن تشارك المجتمعات 

الخارجية  إلى تنفيذها )مثل إدارة الحاالت ، وتتبع العائالت وإعادة التوحيد ، والدعم النفسي االجتماعي ، وما إلى ذلك( ، 

أن إشراك المجتمعات وخاصة في السياقات التي يكون فيها وجود الوكاالت الخارجية محدوًدا أو مقيًدا. النظر أيضا في كيف 

المحلية في األنشطة المذكورة أعاله قد ينشيء المخاطر فيما يتعلق بالمبادئ األساسية لبرمجة حماية الطفل  )مثل انتهاك 

السرية، والضرر غير مقصودة(. قد يكون هذا صحيًحا في مسائل حساسة للغاية مثل العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، 

 ى الجماعات أو الفئات المعرضة بشكل خطير للتمييز داخل المجتمع األكبر.أو التي تنطوي عل
 

 اختالف السياقات:-11
أوضاع إنسانية مختلفة تقدم فرصاً وتحديات على السواء لتنفيذ حماية الطفل على مستوى المجتمع. السياقات الحضرية قد تتيح 

من نظام حماية الطفل، لكن قد يكون أقل من تحديده  "كمجتمع"  فرصاً أكثر للربط بين اآلليات المجتمعية مع أجزاء أخرى 

متماسك من البيئتين الحضرية والريفية التي قد تتطلب أيضا مختلف أساليب االتصال. حتى عندما ال يكون العمل المجتمعي 

رضة للخطر. في مثل هذه الكامل مناسبًا، قد تكون هناك مجموعات جاهزة ومستعدة لوضع واتخاذ إجراءات لدعم األطفال المع

األوضاع ، من الممكن أن يكون هناك نهج قائم على المشاركة عالية التملك محليًا ، ولكن من الضروري أيًضا تجنب امتيازات 

 مجموعات معينة. 
 

 التمويل:-11
أيام  11إلى  1ر من وكثيراً ما يُطلب من الممارسين في حاالت الطوارئ تطوير وتقديم مقترحات للتمويل في إطار زمني قصي

، وهو ما ال يكفي إلجراء تقييمات دقيقة أو لتصميم تدخالت مجتمعية طويلة األجل من شأنها تعزيز نظم حماية الطفل. يوصى 

بأن يقوم الممارسون بإجراء تقييمات متعددة الوكاالت وتقصي الحقائق كوسيلة لتطوير أساس مناسب للبرمجة باإلضافة إلى 

المجتمعات. العمل مع اإلدارة العليا والجهات المانحة لبناء المرونة في البرمجة التي تسمح للخطط التي يمكن  اكتساب الثقة في

تعديلها عند تلقي معلومات جديدة من التقييم والعمل مع المجتمعات المحلية. وينبغي االضطالع بالدعوة مع المانحين والشركاء 

على مستوى المجتمع مع إطار زمني أطول. يجب أن تهدف الجهات الفاعلة في  المحليين والمجتمعات المحلية لدعم نهج 

 المجال اإلنساني إلى جمع دراسات الحالة والدروس المستفادة من نهج المستوى المجتمعي.
 

 المصادر
 

 ( .2113منتدى سياسة الطفل األفريقي ، وآخرون .)يقيا": دعوة تعزيز نظم حماية األطفال في " جنوب الصحراء الكبرى أفر

 . البيان المشترك بين الوكاالت. منتدى سياسة الطفل األفريقي ، وآخرون.للعمل
 ،إشراكالوكاالتبينالمشتركةالتعلممبادرةعنتقريرواألطفالالمحليةوالمجتمعاتالوكاالت(. 2111. )أ بهنام
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 الوكاالتبينالمشتركةالتعلممبادرةاألطفاللرفاهالمحليةالمجتمعات
 ( .2111حدود الطفل .) التكيف مع التعلم ، وتعلم التكيف ؛" نظرة عامة واعتبارات لتعزيز نظم حماية الطفل في حاالت"

 . )التحالف من أجل حماية الطفل في العمل اإلنساني(الطوارئ
 ( .2112حماية الطفل في شبكة األزمات للبحوث والتعلم والعمل .) الطفل القائمة على المجتمع رسم خرائط آليات حماية- 

 نيويورك: حماية الطفل في شبكة األزمات للبحوث والتعلم والعمل. أوغندا.
  دعم عمليات حماية الطفل بقيادة المجتمع: دليل ومجموعة (. 2111مجموعة كولومبيا لألطفال في الشدائد )ستنشر في عام

 طفال في الشدائد.نيويورك: مجموعة كولومبيا لأل أدوات للممارسة التأملية.
 في االجتماعي النفسي والدعم العقلية بالصحة المعني الوكاالت بين المشتركة الدائمة للجنة التابع المرجعي الفريق 

 . الطوارئ حاالت
 ( .2112مبادرة التعلم المشتركة بين الوكاالت بشأن آليات حماية الطفل المجتمعية وحماية الطفل .) دراسة إثنوغرافية آلليات

. مبادرة التعلم المشتركة بين الوكاالت بشأن حماية الطفل المجتمعية وعالقاتها مع النظم الوطنية لحماية الطفل في سيراليون

 ية وحماية الطفل.آليات حماية الطفل المجتمع
  (.2111)طبعة  المعايير الدنيا للتعليم: التأهب ، االستجابة ، االستردادالشبكة الدولية للتعليم في حاالت الطوارئ  
 yrsetsoK ،y. ،ooWror ،y. & ،dtsstsss ،P. )( .M .) نهج قائم على تحديد مجاالت النتائج القائمة على السكان

 . لندن: مبادرة التعليم المشترك بين الوكاالت بشأن آليات حماية الطفل المجتمعية وحماية الطفل.وحماية الطفل ورفاهه في كينيا
 yrsetsoK ،y ،.dtsstsss ،P. ،SdCbtWC-eCoedt ،.. & ،ooWror ،y. )( .K .) التعلم عن األطفال في األحياء

الفقيرة في المدن: دراسة إثنوغرافية سريعة في اثنين من األحياء الفقيرة في المدن في مومباسا عن آليات حماية الطفل القائمة 

. لندن: مبادرة التعليم المشترك بين الوكاالت بشأن آليات اية الطفلعلى المجتمع المحلي وارتباطها بالنظام الوطني الكيني لحم

 حماية الطفل المجتمعية وحماية الطفل.
 ( 2112خطة .)تقرير دروس للحماية: تحليل مقارن آلليات حماية الطفل القائمة على المجتمع المدعومة من قبل الخطة في آسيا .

 موجز بانكوك: خطة.
 حمايةفيالمحليةالمجتمعاتإلىالمستندةالطفلحمايةمجموعاتدورمشتركةمسؤولية(. 2111) الطفولة إنقاذ هيئة

 الجنسيينواالستغاللاالعتداءمناألطفال
 مجتمعيةآلياتخاللمنالطوارئحاالتفيالطفللحمايةالوطنيةالنظمتعزيز(. 2111) الطفولة إنقاذ هيئة 

 تعزيز النظم الوطنية لحماية الطفل في حاالت الطوارئ من خالل آليات مجتمعية.(. 2111حدة( )هيئة إنفاذ الطفولة )المملكة المت 

 لندن: صندوق إنقاذ الطفولة.
 ( .2111شيهان ، ف .)ستوكهولم: الخط األول للحماية: النهج المجتمعية لتعزيز حقوق الطفل في حاالت الطوارئ في أفريقيا .

 .noCoets CdtCdCoو  CCdt edt SdlsWoto C tWtoمنظمة 
 CeCoS ،.. ،dtsstsss ،P. ،yloK ،.. ،.Cmlo ،.. & ،.lsstK ،C. )( .( .) نهج قائم على تحديد مجاالت النتائج

لندن: مبادرة التعليم المشترك بين الوكاالت بشأن آليات حماية الطفل  القائمة على السكان وحماية الطفل ورفاهه في كينيا.

 .المجتمعية وحماية الطفل
 ( .2111مركز حماية الطفل ، جامعة إندونيسيا .)مركز حماية دراسة إثنوغرافية آلليات حماية الطفل المجتمعية في آتشيه .

 الطفل ، جامعة إندونيسيا.
 3-1 العقلية الصحة: الطفل حماية عن إعالمي موجز(. 2114) الالجئين لشؤون السامي المتحدة األمم مفوض 

 ptth:ww///.g.w/dgho.dgrwod/rowf/r.www//.ptth: في متواجد. اللألطف النفسية والرفاهية

 الطفل حماية: اإلنساني العمل في اإلعاقة ذوي األطفال ذلك في بما( 2117) للطفولة المتحدة األمم منظمة :

ptth:wwtgir/r/r.s/r/.w.dgrworuilrhrtiw.t.gr.//r.uwhgdt./trd/.ptth 

 إلى المستندة الطفل حماية آليات دراسة: النهائي التقرير(. 2111. )المتحدة المملكة في الحرب طفل هيئة 

 .المتحدة المملكة في الحرب طفل هيئة. الديمقراطية الكونغو وجمهورية أوغندا في يالمحل المجتمع

 المتعلقةلألدلةالوكاالتبينمشتركاستعراضالمجتمع؟فياألطفالحمايةحولنتعلمهالذيما(. 2111. )م ، فيسيلس

 الطفولةإنقاذصندوقلندنالمجتمعيةالطفلحمايةبآليات
 معاملةإساءةالمركزفيوالمجتمعاتواألسراألطفالوضعالطفلحمايةأنظمةلتعزيزالقاعديةالنهج2015م،فيسيلز

 43،821وإهمالهماألطفال

 العالمية الصحة منظمة .SRIPSNI :(. 2111. )األطفال ضد العنف إلنهاء استراتيجيات سبعO./.:i: neG. 

 لالطف لحقوق المتحدة األمم اتفاقية (9N9( ))CRC) 

 

https://interagencystandingcommittee.org/mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings
https://interagencystandingcommittee.org/mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings
http://toolkit.ineesite.org/toolkit/INEEcms/uploads/1012/INEE_Minimum_Standards_Handbook_2010(HSP)-English_LoRes.pdf
http://www.refworld.org/docid/540ef77c4.html
http://training.unicef.org/disability/emergencies/protection.html
http://training.unicef.org/disability/emergencies/protection.html

