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تمهيد
ﺗﺸري اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات إﱃ أن ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ ﻣﻠﻴﺎر ﻃﻔﻞ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎمل ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻠﻌﻨﻒ ﻛﻞ ﻋﺎم .وﻳﱰﺗﺐ
ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﻒ آﺛﺎر ﺷﺪﻳﺪة وﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﲆ وﻇﺎﺋﻒ اﳌﺦ ،واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ،ﻛام ﺗﺆدي إﱃ
اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺨﻄﺮة ،وأﻣﺮاض ﻏري ﻣﻌﺪﻳﺔ ،وأﻣﺮاض ﻣﻌﺪﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﻓريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ
واﻷﻣﺮاض اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺟﻨﺴﻴﺎً ،وﺗﺆﺛﺮ ﻋﲆ األداء اﻻﺟﺘامﻋﻲ .وﻳﱰﺗﺐ ﻋﲆ آﺛﺎر ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺒرية ﻣﺒﺎﴍة وﻏري ﻣﺒﺎﴍة ،ﻛام ﻳﻘﻮض اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻷﻃﻔﺎل إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻷﻓﺮاد
واﳌﺠﺘﻤﻌﺎت ﻋﲆ ﺣﺪ ﺳﻮاء.
تعاونت  10وكاالت عالمية في عام  2016لتأليف “ :INSPIREحزمة االستراتيجيات السبع إلنهاء العنف ضد
األطفال” ،وهي أول حزمة فنية عالمية على اإلطالق تهدف إلى منع العنف ضد األطفال والتصدي له .ترتكز “حزمة
 ”INSPIREعلى اعتراف اتفاقية حقوق الطفل بأنه يحق لجميع األطفال أن يعيشوا حياة خالية من جميع أشكال
العنف ،وتُبين الحزمة بوضوح األدلة التي تثبت أن منع العنف ضد األطفال أمر بالغ األهمية لضمان النمو العصبي
السليم ،وتعزيز النمو في مرحلة الطفولة المبكرة ،ووقف دورة العنف المتواصلة بين األجيال ،والحد من الجريمة،
وإرساء أسس الصحة والرفاه واإلنتاجية لمدى الحياة.
وتُعزز “حزمة  INSPIREالفنية” سبل الحماية التي تضمنها اتفاقية حقوق الطفل ،والتي تُلزم الدول األطراف باتخاذ
كافة التدابير التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتربوية المناسبة لمنع العنف ضد األطفال وحمايتهم منه أثناء وجودهم
تحت رعاية الوالدين أو األوصياء القانونيين أو غيرهم من مقدمي الرعاية .وعالوة ً على ذلك ،تتضمن أجندة التنمية
المستدامة لعام  2030الهدف  16.2الرامي إلنهاء جميع أشكال العنف ضد األطفال .لقد صعّدَ متخذي القرارات
والمختصون في قطاعات الخدمات االجتماعية والصحة والعدل والتعليم جهودهم لتكثيف استراتيجيات الوقاية القائمة
على األدلة واستراتيجيات التصدي ،كما يتزايد التزام الحكومات ومنظمات المجتمع المدني بالعمل معًا لتحقيق ذلك
الهدف ،وهناك إجماع عام متزايد حول عدم التغاضي عن العنف ضد األطفال بعد اليوم.
كما لوحظ في تمهيد “حزمة  INSPIREالفنية” ،يمكن منع العنف ضد األطفال إذا عمل المجتمع الدولي مع بعضه
البعض على الفور للتصرف بحكمة .كما أقر التمهيد بأن “حزمة  INSPIREالفنية”ر ّكزت على ما الذي يمكن أن
تقوم به الدول ،ووعد التمهيد بتحضير مورد متابعة يحتوي على معلومات حول كيفية تنفيذ محتويات الحزمة.
واآلن يتوفر بين أيديكم مورد المتابعة هذا وهو ُكتيب حزمة االستراتيجيات السبع  :INSPIREإجراءات لتنفيذ
االستراتيجيات السبع للقضاء على العنف ضد األطفال ،ويشرح الكتيب بالتفصيل كيفية اختيار وتنفيذ التدخالت التي
تناسب احتياجاتكم وسياقكم .بعد تقديم نظرة عامة ،يتناول كل فصل من الفصول السبعة واحدة من االستراتيجيات:
تطبيق القوانين وإنفاذها؛ والمعايير والقيم؛ وإيجاد البيئات اآلمنة؛ ودعم الوالدين ومقدمي الرعاية؛ وتحسين الدخل
والوضع االقتصادي؛ وخدمات االستجابة والدعم؛ والتعليم والمهارات الحياتية .ينتهي الكتيب بملخص حول مؤشرات
 INSPIREللتنفيذ وتقييم التأثير ،وهي مستمدة من الكتيب المصاحب الذي يحمل عنوان :إرشادات المؤشرات وإطار
نتائج حزمة االستراتيجيات السبع .INSPIRE
يوفر هذا الكتيب لكل شخص متمسك بإنهاء العنف ضد األطفال أفضل المعلومات المتاحة حول كيفية تنفيذ حزمة
 .INSPIREوكلما عملنا سويًا أكثر لتنفيذ التدخالت الموضحة فيه ولقياس فعالية التدخالت الجديدة ،كلما زاد عدد
األطفال الذين سيتمتعون بحياة خالية من العنف .نحثكم جميعًا على تنفيذ أكبر عدد ممكن من التدخالت التي تسمح بها
مواردكم وعلى أن تقوموا بذلك دون أي تأخير .دعونا نتحرك معًا اآلن وبحكمة.

 1انظر “ :INSPIREحزمة االستراتيجيات السبع إلنهاء العنف ضد األطفال” .جنيف :منظمة الصحة العالمية؛  ،2016ص.15 .
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إتيان كروج ،مدير اإلدارة المعنية بإدارة األمراض غير المعدية والعجز والوقاية من العنف واإلصابات ،منظمة
الصحة العالمية
جيمس ميرسي ،مدير قسم منع العنف ،المركز الوطني للوقاية من اإلصابات ومكافحتها ،مراكز الوقاية من األمراض
ومكافحتها في الواليات المتحدة
ليندسي ستارك ،مديرة شبكة "رعاية وحماية األطفال" التعليمية (Care and Protection of Children
)Learning Network
هوارد تايلور ،مدير الشراكة العالمية من أجل إنهاء العنف ضد األطفال
أنسيلم هنيس ،مدير قسم األمراض غير المعدية والصحة العقلية ،منظمة الصحة للبلدان األمريكية
دانييال ليجيرو ،المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لمبادرة معا ً من أجل الفتيات
تيد شايبان ،مدير البرامج ،منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)
روبرتو أربيتريو ،مدير شعبة العمليات (مؤقتة) ،مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
إيد خورخيه إجاسز فاسكيز ،مدير أول ،الممارسات العالمية المعنية بالتنمية االجتماعية والحضرية والريفية والقدرة
على الصمود ،البنك الدولي
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شكر وتقدير
ﺗﻮد وﻛﺎﻻت  INSPIREاﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺸﻜﺮ إﱃ اﳌﺴﺎﻫﻤني واﳌﺮاﺟﻌني اﻟﺘﺎﻟﻴني
اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮا اﳌﺤﺘﻮى وﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺨﱪاء اﻟﴬورﻳﺔ ﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﻴﺐ.
نسقت ميغان جوتيمولر وفريقها في "سولتر ميتشل ماركتنغ فور تشينج" ( )Salter Mitchell Marketing for Changeكتابة
الكتيب ،والحصول على مصادر المدخالت من مطوري سبل التدخل ،وأبحاث المستخدمين ،والتصميم المرئي .قام باإلشراف العام كل
من ألكسندر بوتشارت من منظمة الصحة العالمية؛ ومارك كانافيرا من شبكة “رعاية وحماية األطفال” التعليمية؛ وسوزان هيليس من
مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها في الواليات المتحدة؛ وسابين راكوتوماالال من الشراكة العالمية من أجل إنهاء العنف ضد
األطفال؛ وبيث روبنشتاين من شبكة “رعاية وحماية األطفال” التعليمية ،إلى جانب بيفرلي نيبرج وهي استشارية مستقلة .حررت الكتيب
أنجيال بورتون.
قادت اليونيسف إعداد مؤشرات تنفيذ وتقييم أثر حزمة  ،INSPIREووضعت مسودتها سارة بوت (المؤلفة الرئيسية) وكالرا سومارين،
بتوجيه عام من تيريزا كيلبين (اليونيسف) وبدعم من دانييال ليجيرو ،وسوزان هيليس ،وألكسندر بوتشارت ،ومع الحصول على مدخالت
من جميع شركاء .INSPIRE
راجع الكتيب بالكامل كل من :غريتشن باكمان من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية؛ وألكسندر بوتشارت من منظمة الصحة العالمية؛
ومارك كانافير من شبكة “رعاية وحماية األطفال” التعليمية؛ وكلوي فيفر من البنك الدولي؛ وآنا جوديس من مكتب األمم المتحدة المعني
بالمخدرات والجريمة؛ وريبيكا غوردون من مبادرة معا ً من أجل الفتيات؛ وأليساندرا جويديس من منظمة الصحة للبلدان األمريكية؛
وسوزان هيليس من مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها في الواليات المتحدة؛ وتيريزا كيلبين وريتشل هارفي من اليونيسف؛ وسابين
راكوتوماالال ،من الشراكة العالمية من أجل إنهاء العنف ضد األطفال؛ وجانيت شاول من خطة الرئيس األميركي الطارئة لإلغاثة من
اإليدز “بيبفار”.
استفاد كل فصل مخصص إلحدى االستراتيجيات السبع من مدخالت المراجعين النظراء كما يلي.
تطبيق القوانين وإنفاذها :جويل أويرت من “منظمة الصحة العالمية” ،وليندا دالبيرغ من “مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها في
الواليات المتحدة” ،وآنا جوديس ودايان فارياس بيكون من “مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة” ،وريتشل هارفي وجوان
دون من “اليونيسف” ،وكاثرين ليزلي ،ومانوس دو بارا وآن كريستن فيرفيك من “مكتب الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة
المعني بالعنف ضد األطفال” ،وريتشارد ماتزوبولوس من “مجلس البحوث الطبية لجنوب أفريقيا”.
المعايير والقيم :بيتزابي بوترون من “منظمة الصحة للبلدان األمريكية” ،ودانييال ليجيرو وريبيكا غوردون من منظمة “معا ً من أجل
الفتيات” ،وديباك ناكر من “منظمة إعالء األصوات ( ،”)Raising Voicesورافايل أوريغون من “اليونيسف”.
إيجاد البيئات اآلمنة :جينز إيرتس “اليونيسف) ،ومايكل كراوز من “برنامج الوقاية من العنف من خالل اإلصالح الحضري (Violence
 ،”)Prevention Through Urban Upgradingوجوناثان شيبرد من “جامعة كارديف” ،وغيري سلتكن وتشارز رانسفورد من
“عالجوا العنف (.”)Cure Violence
دعم الوالدين ومقدمي الرعاية :جاسمينا بيرن من “اليونيسف” ،ووديع معلوف من “مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة”،
وبيرناديت مدريد من “جامعة الفلبين” ،وكيم ميللر من “مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها في الواليات المتحدة” ،وكاثرين وارد من
“جامعة كيب تاون”.
تحسين الدخل والوضع االقتصادي :جوش شافين من “تحالف صندوق الطفل” ،وجنيفر هيغل من “مراكز مكافحة األمراض والوقاية
منها في الواليات المتحدة” ،وديفيد ستيوارت من اليونيسف”.
خدمات االستجابة والدعم :أفني أمين وكالوديا غارسيا مورينو من منظمة الصحة العالمية” ،وجريتشين باكمان من “الوكالة األمريكية
للتنمية الدولية” ،وأليساندرا جويديس من “منظمة الصحة للبلدان األمريكية” ،وآنا جوديس ودايان فارياس بيكون من “مكتب األمم
المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة” ،وتريزا كيلبين ،وريشتل هارفي من “اليونيسف” ،وفريق عمل  INSPIREلالستجابة والدعم.
التعليم والمهارات الحياتية :آنا أزارييفا فالينتي من “اليونيسف” ،وسوجاتا بوردولوي من “مبادرة األمم المتحدة لتعليم الفتيات”،
وكريستوف كورنو من “منظمة األمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة ،اليونسكو” ،وبيريت كيسيلباخ من “منظمة الصحة العالمية”،
ووديع معلوف من “مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة” ،وديباك ناكر من “منظمة إعالء األصوات” ،وجولي هانسون
سوانسون من “الوكالة األمريكية للتنمية الدولية”.

سا شكر وتقدير
ساد
ً vi

ّ
المطلعة حول عملهم في تنفيذ استراتيجيات  INSPIREفي جميع
باإلضافة إلى ما سبق ،ساهم العديد من األفراد بتقديم المحتوى والخبرة
أنحاء العالم .نتوجه بالشكر إلى:
كارول ألريد ،كاتارينا أنطون-إركسلبن ،كلودين بيل ،أودري بوليير ،سارة بوت ،دين بروكس ،أناليسا بروساتي ،هولي بورخالتير،
ديل بوششر ،لورا شيودا ،بيلي تشوندوي ،لوسي كلوفر ،شارون كوهين ،بيتر كوبر ،كريستوف كورنو ،برنت ديكر ،كلير فاينشتاين،
مايكل فيرغسون ،كلوي فيفر ،شيلبي فرينش ،فرانسيس غاردنر ،سو غولدشتاين ،يسينيا جوربيا ،ريبيكا جوردون ،أليساندرا جويديس،
جمانة الحاج أحمد ،ليا هيغ ،لوري هايز ،آنا هنري ،جوانا هرات ،جودي هاتشينغز ،نوريكو إيزومي ،ديانا جيمينا آرانغو ،ليندا
كالجي ،رايان كيث ،براد كيرنر ،مايكل كراوز ،هاوارد كريس ،جيمي الكمان ،غيلوم الندري ،شارلوت البسانسكي ،إنغريد لو رو،
ميشيل لي ،سينا لي ،روني لوفيتش ،موفهانغو لوفنو ،ريتشل ماتشفسكي ،جيمي مكالرن الكمان ،هارييت ماكميالن ،ساندرا ماينانت،
هاني منصوريان ،فلورنسا مارتن ،ألكسندرا مارتينز ،ريمون مازو ،موالريسي ميهالي ،كلير ميليجان ،لينيت موديكوني ،نوماغوغو
موكادا ،لورا موراي ،ليون موني ،ديفيد مايري ،ديباك ناكر ،كيري نيل ،جانيال نيلسون ،ديان نيوتن ،لي بايفا ،روجر بيرسون ،آشا
بمبرتون ،مينجا بوشل ،روبرتاس بوفياليتس ،آيفيتا بوتني ،كرستينا سالميفالي ،آنا ماريا سانتشيز ،اجنيت سول ،جنيفر سكرافورد،
أليكساندرا شافرين ،دانيل شيك ،جوناثان شيبرد ،لورين شير ،سارا سيبيرت ،جوليا سيلفا ،كالرا سومارين ،لوسي شتاينتز ،ستيفن
سومنر ،باتريشيا تيبتس ،خوان فان نيكيرك ،رافي فيرما ،آندريس فيالفيسيس ،إليزابيث وورد ،أليس ويلبورن ،كورنيليوس ويليامز،
سوزان ويسنيوسكي ،ديدي ياتس.
باسم وكاالت  INSPIREالرئيسية ومجموعة العمل المعنية بالتنفيذ ،تشكر منظمة الصحة العالمية مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها
في الواليات المتحدة على دعمها المالي السخي لتأليف هذا الكتيب ونشره.
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مقدمة
ﰲ ﻳﻮﻟﻴﻮ  ،2016أﻃﻠﻘﺖ  10وﻛﺎﻻت ﻟﻬﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﻮﻳﻞ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﻣﻨﻊ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻪ
“ :INSPIREﺣﺰﻣﺔ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺴﺒﻊ ﻹﻧﻬﺎء اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻷﻃﻔﺎل” وﻫﻲ ﺣﺰﻣﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﻦ
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﺨﺘﺎرة ﺑﻨﺎ ًء ﻋﲆ أﻓﻀﻞ اﻷدﻟﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺒﻠﺪان واﳌﺠﺘﻤﻌﺎت ﻋﲆ ﺗﻜﺜﻴﻒ
1
ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻋﲆ ﺑﺮاﻣﺞ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ذات اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻷﻛﱪ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻷﻃﻔﺎل.
تتكون حزمة  INSPIREالفنية من سبع استراتيجيات تستكمل وتعزز بعضها البعض ،وتحتوي على نشاطين شاملين
للمساعدة على ربط التدخالت عبر القطاعات وتقييم التقدم المحرز.

سبع استراتيجيات
تطبيق القوانين وإنفاذها
المعايير والقيم
إيجاد البيئات اآلمنة
دعم الوالدين ومقدمي الرعاية
تحسين الدخل والوضع االقتصادي

ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻛﺘﻴﺐ
 INSPIREﻋﲆ
ﺣﺰﻣﺔ INSPIRE
اﻟﻔﻨﻴﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة
واﺿﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
واﳌﺨﻄﻄني واﳌﺨﺘﺼني
واﳌﻤﻮﻟني واﳌﻨﺎﴏﻳﻦ
ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻞ
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺴﺒﻊ
ﰲ ﺑﻠﺪﻫﻢ أو وﺳﻄﻬﻢ.

خدمات االستجابة والدعم
التعليم والمهارات الحياتية

األنشطة المشتركة
االجراءات المتعددة القطاعات والتنسيق
الرصد والتقييم
يتماشى كتيب  INSPIREمع حزمة  INSPIREالفنية من حيث أنه:
يتسند إلى المعلومات من النموذج البيئي االجتماعي الذي يسلط الضوء على دور الوقاية على مستوى الفرد واألسرة
والمجتمع المحلي والمجتمع ككل؛
يعزز التعاون بين القطاعات؛
يعكس أفضل الدالئل المتاحة حول الممارسة الفعالة والحكيمة والواعدة ،وحتى مع اإلقرار بأن معرفتنا غير مكتملة ،ال
يزال لدينا بعض األدلة على ما قد ينجح أو ال ينجح ،وأنه يمكن تطبيق هذه الممارسات بحرص.

 1انظر “ :INSPIREحزمة االستراتيجيات السبع إلنهاء العنف ضد األطفال” .جنيف :منظمة الصحة العالمية؛  ،2016ص.8 .

مقدمة 3

باإلضافة إلى ذلك ،فإن كتيب :INSPIRE
يعتمد على مصادر وخبرة المنفذين (انظر المربع  1لتعريف بما المقصود في هذا الكتيب بكلمة “أطفال”)؛
يصف بالتفصيل الدقيق النهوج والبرامج المدرجة في حزمة  INSPIREوالتي أثبتت األدلة على أنها تحد من العنف ضد األطفال
أو عوامل خطره؛
يُحيل المستخدمين إلى مصادر إضافية للحصول على المعلومات ودعم التنفيذ.
المربع 1

كيف نعرف مصطلح األطفال؟
تُدرك الوكاالت الشريكة في  INSPIREأن العنف بأشكاله المختلفة يؤثر على أشخاص من جميع األعمار على مدى حياتهم.
تركز “حزمة  INSPIREالفنية” على األطفال من سن الوالدة إلى سن  18عا ًما ،وهو نطاق يشمل مرحلة الرضاعة ومرحلة
الطفولة ومرحلة المراهقة.
باتباع تعريف اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل ،مصطلح األطفال يعني جميع األفراد دون سن  18من حيث الوضع القانوني.
“الطفل” يعني أي شخص يقل عمره عن  18عا ًما ،بما في ذلك األطفال الضحايا والشهود ومرتكبو العنف .وفي الوقت نفسه،
تختلف العديد من التدخالت والبرامج في التصدي للعنف من حيث تخصيصها لألطفال والمراهقين .يشير الكتيب إلى جميع
األفراد دون سن  18عا ًما عند استخدام مصطلح “أطفال” فيما يتعلق بوضعهم القانوني ويميز بين األطفال والمراهقين عندما
يكون ذلك مناسبا ً لوصف التدخالت.

ماذا تحتوي “حزمة  INSPIREالفنية” وكتيب INSPIRE؟
يستكشف هذا الكتيب بالتفصيل الدقيق النهوج والبرامج الموصوفة في “حزمة  INSPIREالفنية” والتي:
تستوفي معايير الممارسة الفعالة أو الواعدة أو الحكيمة (انظر الصفحات  23-22من “حزمة  INSPIREالفنية” لمزيد من
التفاصيل)؛ و
يمكن أن تتوفر بتكلفة منخفضة أو بدون تكلفة.
يعتمد الكثير مما نعرفه حول ما ينجح في منع العنف ضد األطفال والتصدي له على أدلة آتية من البلدان ذات الدخل المرتفع .ومع ذلك ،كان
تم تطوير أو تنفيذ  ٪75من التدخالت المذكورة في “حزمة  INSPIREالفنية” في البلدان منخفضة أو متوسطة الدخل.
ليست “حزمة  INSPIREالفنية” وال هذا الكتيب استعراضا ً شامالً لجميع األدلة في هذا المجال وليس هذا هو الهدف منهما ،حيث يزود
الكتيب المستخدمين بمعلومات إضافية وخبرة ّ
مطلعة لتخطيط تنفيذ النهوج والبرامج الواردة في “حزمة  INSPIREالفنية” ،وليس تكرارا ً
أو تحديثا ً لألدلة الموصوفة هناك.

كيف تم تأليف الكتيب؟
أثرت محتواه،
يستمد كتيب  INSPIREمحتواه من مصادر متعددة ،بما في ذلك “حزمة  INSPIREالفنية” ومراجعات األدلة التي َ
وعملية تشاورية تضم أكثر من  100خبير يمثلون مجموعة واسعة من القطاعات .يشمل ذلك مديري البرامج ،والخبراء المتخصصين في
المجال ،وخبراء استشاريين في منع العنف من منظمات المجتمع المدني ،ومتخذي القرارات الحكوميين .تضمنت العملية:
أكثر من  60مقابلة متعمقة مع الممارسين في مجال الوقاية من العنف والتصدي له واستراتيجيات  INSPIREالسبع؛
أكثر من  25استبيانًا مفصالً استكملها واضعوا ومنفذو البرامج الموضحة في الدليل؛
مشاورة عقدتها اليونيسف لمدة يومين مع  30خبيرا ً في الخدمات االجتماعية ،واستجابات نظم الصحة والعدالة للعنف ضد األطفال؛
ً
محتمال ،واختبار رصد لبُنية وتصميم الكتيب مع تسعة مستخدمين ممثلين.
استطالع عبر اإلنترنت مع أكثر من  50مستخد ًما
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ساهمت المدخالت والخبرة التي شاركها هؤالء الخبراء والممارسون في كل جانب من جوانب كتيب  ،INSPIREوال سيما أقسام “لماذا” و
“تنجح بشكل أفضل عندما  ”...و “مالحظات التنفيذ” من فصول االستراتيجية ووصف النهج.

لمن هذا الكتيب؟
يعد كتيب  INSPIREموردا ً لجميع األطراف المعنية التي تعمل على إنهاء العنف ضد األطفال .على وجه التحديد ،هو مخصص لمن يلي:
واضعي السياسات والمشرعون ،للمساعدة في بناء البيئة الداعمة وااللتزام المطلوب للعمل الشامل ومتعدد القطاعات؛
واضعي الخطط والموظفون التقنيون داخل الوزارات أو قطاعات الخدمات أو المجتمع المدني ،لتوفير المعلومات لخطط العمل الوطنية
للتصدي للعنف ضد األطفال؛
ممارسو ومنفذو سياسات وبرامج وخدمات الوقاية من العنف والتصدي له ،لتطبيق إرشادات مدعمة باألدلة للعمل الفعال والممارسات
الجيدة؛
ممولو المبادرات االجتماعية واالقتصادية واإلنسانية والمجتمع المدني ،لتطوير مجموعات تتضمن استراتيجيات الوقاية من العنف
واالستجابة التي تعزز بعضها البعض وتدعم األدلة والفعالية من حيث التكلفة على المدى الطويل؛
المناصرين لحشد الدعم لاللتزامات الممولة ومتعددة القطاعات لحماية األطفال.
يُعد العنف ضد األطفال مشكلة خطرة تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة .نحن ال نعرف كل شيء حول ما قد ينجح في المنع والتصدي ،ولكن
التركيز على السياسات والممارسات والبرامج التي أثبتت فعاليتها ،يمكن أن يساعد في تحقيق التوازن بين الحاجة إلى العمل والحاجة إلى تنفيذ
تدخالت مدروسة وفعالة من حيث التكلفة.

كيفية استخدام كتيب INSPIRE
يحتوي كتيب  INSPIREعلى ثمانية فصول مصممة لمساعدتك على اختيار ودمج االستراتيجيات والنهوج والبرامج لمواجهة العنف ضد
األطفال في وسطك.

يضع الفصل  1بعنوان تنفيذ حزمة  INSPIREاألساس لبقية الكتيب .من المهم مراجعة هذا الفصل ألنه يحتوي على معلومات تنطبق على
كامل االستراتيجيات السبع ،بما في ذلك العناصر التالية:
مفاهيم ومقترحات مهمة لتطوير الخطط الوطنية والمحلية.
مناقشات موجزة العتبارات التنفيذ التي تنطبق على استراتيجيات متعددة ،مثل:
مواءمة البرامج مع السياقات المحلية مع الحفاظ على المكونات األساسية الفعالة؛
التمويل وحشد الموارد؛
توسيع نطاق المبادرات الناجحة؛
مشاركة األطفال؛
تقدير التكاليف.
نشاطان متداخالن:
التعاون متعدد القطاعات؛
الرصد والتقييم ،بما في ذلك اإلجراءات والمؤشرات الموصى بها.
توفر الفصول من  2إلى  8إرشادات لتنفيذ كل من استراتيجيات  INSPIREالسبعة .تم تصميم هذه الفصول لمساعدتك على فهم
االستراتيجيات ،وتحديد النهوج المناسبة لسياقك وأهدافك ،والبدء في التخطيط للتنفيذ.
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في كل فصل حول استراتيجية ستجدون:

استخدم هذا ألجل:

نظرة عامة عن االستراتيجية

اكتشاف كيف تعمل هذه االستراتيجية عمليًا

روابط الستراتيجيات أخرى

النظر في كيف تتفاعل االستراتيجية مع استراتيجيات أو نُ ُهج
 INSPIREاألخرى

أقسام “تنجح بشكل أفضل عندما ”...و“اعتبارات التنفيذ”

ّ
المطلعة من األدلة والخبرة في تنفيذ االستراتيجية
الحصول على الخبرة

قسم األعمال اإلنسانية

فهم كيف تم تنفيذ االستراتيجية أو كيف يمكن تنفيذها في أوضاع
الطوارئ أو الصراع أو التعافي

تمرين التركيز

تركيز تخطيطك على السياق واالحتياجات المحلية

لمحة عن النهوج

المقارنة بسرعة العناصر الرئيسية للنُ ُهج داخل االستراتيجية

صفحات النهج ،وملخصات البرنامج وموجزاته

التعرف على ما هو مطلوب لتنفيذ االستراتيجية من خالل النهوج
المدعومة باألدلة وأمثلة البرنامج

ورقة عمل التنفيذ

تحديد الموارد وخطوات العمل لوضع خطة للتنفيذ

قسم الموارد

ربط األدوات والموارد لمساعدتك على تخطيط االستراتيجية وتنفيذها

لست مضطر إلى قراءة كل فصل حول االستراتيجية من البداية إلى النهاية ،حيث تحتوي أقسام النظرة العامة على معلومات أساسية مفيدة
وخبرة ّ
مطلعة مساعدة ،وقد ترغب في الرجوع إليها بعد تصفح صفحات النهج وملخصات البرامج وموجزات البرامج (انظر المربع 2
للحصول على مزيد من المعلومات حولها).

المربع 2

كيفية استخدام صفحات النهوج وملخصات البرامج وموجزات البرامج
بغض النظر عن بعض االستثناءات ،يحافظ كتيب  INSPIREعلى هيكل ولغة “حزمة  INSPIREالفنية” .تصف كل
استراتيجية عددًا من النهوج لمنع العنف ضد األطفال والتصدي له .يتم توضيح هذه النهوج من خالل سياسات أو ممارسات أو
برامج قائمة على األدلة أو السياسات الحكيمة أو الواعدة ،ويلخص ذلك في كل واحد من مخططات لمحة عن النهوج في كل
فصل.
في بعض الفصول ،يتبع المخطط على الفور ملخصات البرنامج وموجزات البرنامج ،والتي توفر المزيد من التفاصيل
والموارد حول البرامج المخصصة القائمة على األدلة ضمن المنهج .يدل العنوان الموجود أعلى هذه األقسام على أي
استراتيجية ونهج تعود لها.
في فصول أخرى ،تكون بعض النهوج أكثر عمومية ،أو تحتوي على عدد أقل من برامج األمثلة لتوضيح كيفية عملها ،في
تلك الحاالت ،توفر صفحات النهوج نظرة عامة ،والنتائج المحتملة ،ومعلومات حول التكلفة وفعالية التكلفة ،واعتبارات التنفيذ
للنهج بشكل عام ،وليس لبرامج محددة.

تساعدك ورقة عمل التنفيذ على دمج المعلومات الموجودة في الكتيب مع معلومات من مصادر خارجية وما تعرفه بالفعل عن وسطك
إلنشاء خطة لتنفيذ استراتيجية واحدة أو عدة استراتيجيات .يجب تعديل ورقة العمل والعملية لتناسب احتياجاتك.
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ما هي المعلومات التي ستجدها في الكتيب؟
تعتمد استراتيجيات  INSPIREالسبع على سياسات أو ممارسات أو برامج تعتبر فعالة أو حكيمة أو واعدة في التصدي للعنف ضد األطفال.
يتضمن الكتيب المعلومات المتاحة حول هذه السياسات والممارسات والبرامج لتوجيه االختيار ووضع خطط التنفيذ ،مثل:
النتائج المحتملة ،األولية (التي لها تأثير مباشر على العنف أو عوامل الخطر للعنف) والثانوية (الفوائد الصحية أو االجتماعية اإليجابية
األخرى)؛
السكان واألوساط المناسبة؛
نظرية التغيير والمكونات األساسية للبرنامج؛
التكلفة والفعالية من حيث التكلفة ،إن وجدت ،أو العناصرالمتضمنة في تحديد التكلفة؛
المدخالت الالزمة ،مثل الموارد البشرية والتدريب والبنية التحتية ودعم النظام؛
في الحاالت التي تم فيها تنفيذ النهج أو البرنامج ،والدروس المستفادة من توسيع النطاق ،إذا كانت متوفرة؛
ما هو المتاح من المواد أو دعم التنفيذ ،وبأي تكلفة ،إن وجدت؛
اعتبارات التنفيذ؛
روابط لمعلومات أو موارد أو جهات اتصال إضافية.

تنفيذ  INSPIREفي األوضاع اإلنسانية
في هذا الكتيب ،ستجد أقسا ًما خاصة تركز على تطبيق كل استراتيجية في حاالت الطوارئ أو النزاع أو أوضاع التعافي .تُظهر
الموارد الخاصة باألعمال اإلنسانية في القسم اإلنساني من قسم المصادر في نهاية كل فصل.

كيفية تحقيق أقصى استفادة من الكتيب
من المفيد أن تبدأ بفهم تعريفات العنف ،وعوامل مخاطر العنف والحماية منه ،وديناميكيات العنف ضد األطفال في وسطك ،والمستويات
المتعددة التي ينجح فيها منع العنف ،إذا كنت في عمل كمجموعة ،تأكد من مشاركة جميع األعضاء هذا الفهم (انظر قسم تطبيق
 INSPIREكحزمة :جزء البدء على أسس مشتركة).
يهدف تصميم الكتيب لتوفير التفاعل ،فإذا كنت تستخدم اإلصدار المطبوع ،استخدم الفراغات المتوفرة لمالحظاتك ،وإذا كنت تستخدم
إصدار  PDFعلى جهاز كمبيوتر ،استفيد من الروابط النشطة للتنقل عبر المستند ،أو للوصول إلى الموارد الخارجية.
يوفر كتيب  INSPIREروابط إلى العديد من الموارد واألدوات األخرى للمساعدة في عملية تخطيطك .تتضمن بعض الموارد التي قد
ترغب في استخدامها باإلضافة إلى الكتيب ما يلي:
حزمة  INSPIREالفنية التي تصف األساس المنطقي وقاعدة األدلة لالستراتيجيات السبع؛
المبدأ التوجيهي حول المؤشرات وإطار نتائج حزمة االستراتيجيات السبع  ،2 INSPIREالذي يحتوي على المؤشرات األساسية
ً
فضال عن المبدأ التوجيهي للرصد والتقييم؛
وعينة أسئلة االستطالعات لقياس تطبيق وتقبل االستراتيجيات السبع،
بيانات االستطالعات أو البيانات اإلدارية أو غيرها من األبحاث حول العنف ضد األطفال في وسطك؛
مبادئ توجيهية وموارد محددة بشأن منع العنف والتصدي له من الوكاالت الدولية ،والمشار إليها في فصول االستراتيجية؛
أدوات للتخطيط والتنسيق متعدد القطاعات ،مثل أداة تحويل البيانات إلى إجراءات من استطالع العنف ضد األطفال (قيد الطباعة،
انظر المربع .)3

 2المبدأ التوجيهي لمؤشر  INSPIREوإطار النتائج .نيويورك :اليونيسيف؛ .2018
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المربع 3

أداة تحويل البيانات إلى إجراءات من استطالع العنف ضد األطفال
تسمح أداة تحويل البيانات إلى إجراءات من “استطالع العنف ضد األطفال” بمساعدة الحكومات واألطراف المعنية اآلخرين على
استخدام البيانات من استطالع العنف ضد األطفال لتحديد األولويات ووضع خطط عمل وطنية لمنع العنف ضد األطفال والتصدي
له .في حين أنه تم تطوير األداة لالستخدام في ورش العمل الوطنية لتحويل البيانات إلى إجراءات ،ويمكن مواءمة المناقشات
والتمارين مع أنواع مختلفة من عمليات التخطيط ،وذلك باستخدام أفضل االستطالعات و/أو البيانات اإلدارية المتاحة في الدولة أو
المنطقة أو المدينة.

ما الذي ال يفعله كتيب INSPIRE
يكرر األدلة المذكورة في حزمة  INSPIREالفنية :تم وصف قاعدة األدلة لالستراتيجيات السبع المختارة والنهوج والبرامج الموجودة
داخلها في حزمة  INSPIREالفنية.
يتطرق إلى جميع أشكال العنف ضد األطفال المعترف بها :لم يتم تناول االعتبارات الخاصة بالوقاية من العنف الموجه نحو الذات،
وأفعال العنف الجماعي مثل الحرب واإلرهاب ،واالتجار بالبشر ،وتشويه أو قطع األعضاء التناسلية األنثوية في حزمة INSPIRE
الفنيةأو هذا الكتيب ،لكن يمكن للجهود الشاملة الرامية إلى الحد من العنف وحماية األطفال وتغيير المعايير ودعم األسر أن تقلل من
مخاطر وآثار هذه األنواع من العنف.
يقدم توجيهات كاملة للتنفيذ :مع اإلقرار بالحاجة إلى نهج شامل على نطاق المنظومة لمنع العنف ضد األطفال والتصدي له ،يُقدم الكتيب
معلومات لمساعدتك في التركيز على مجموعة من التدخالت المناسبة لوسطك .توجهك القوائم وروابط الموارد الموضحة إلى معلومات
أكثر اكتماالً ألجل التنفيذ.
يتضمن جميع التدخالت واالبتكارات المدعومة باألدلة الجاري تنفيذها دولياً :تجرى مواءمة وتنفيذ النُهوج والبرامج القائمة على األدلة
في العديد من األماكن ،لكن كتيب  INSPIREال يحاول أن يصفها جميعها ولكن يركز على تلك التي توجد أدلة على فعاليتها في وقت
كتابة حزمة  INSPIREالفنية .من المتوقع أنه سيتم بانتظام تحديث ك ٍل من حزمة  INSPIREالفنية وكتيب  INSPIREليعكسا األدلة
والخبرات المستجدة.
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تنفيذ  INSPIREكحزمة
ليست استراتيجيات  INSPIREالسبع إلنهاء العنف ضد األطفال مبادرة جديدة قائمة بذاتها ،حيث تستخدم العديد من
البلدان والحكومات بالفعل هذه االستراتيجيات لمعالجة مجموعة من المشاكل ،في حين أن االستراتيجيات السبع مترابطة
وتعزز بعضها البعض وتهدف إلى المساعدة في تنشيط وتركيز وتوسيع الجهود الحالية لمنع العنف ضد األطفال والتصدي
له ( .)1باالعتماد على المعرفة والخبرة القائمة ،توفر  INSPIREإطار عمل اللتزام شامل متعدد القطاعات مدعوم
باألدلة لضمان تمكن األطفال من تحقيق كامل إمكاناتهم دون التعرض للعنف.
يمكن أن تُشكل االستراتيجيات معًا جز ًءا من نهج شامل على نطاق المنظومة لمنع العنف ضد األطفال والتصدي له.

البدء على أسس مشتركة
يعد العديد من األطراف المعنية المشاركة في تنفيذ حزمة  INSPIREمن الخبراء في منع العنف ،وقد يكون لدى اآلخرين خبرة أقل ،أو قد
تكون المشكلة جديدة بالنسبة لهم ،لكن المهم أن يكون هناك فهم مشترك للعواقب الخطيرة وبعيدة المدى حول العنف ضد األطفال ،وكذلك
التعاريف والمفاهيم المستخدمة في مناقشة العنف ضد األطفال في حزمة .INSPIRE

تعريف العنف ضد األطفال
تشير كل من حزمة  INSPIREالفنية وكتيب  INSPIREإلى أنواع مختلفة من العنف 1ضد األطفال من الوالدة حتى سن  18سنة .وينطوي
معظم العنف ضد األطفال على نوع واحد على األقل من بين ستة أنواع رئيسية من العنف بين األشخاص والتي تميل إلى أن تقع في فترات
مختلفة من مراحل نمو الطفل.
سوء المعاملة (بما في ذلك العقاب العنيف) يشمل العنف الجسدي والجنسي والنفسي  /العاطفي؛ وإهمال الرضع واألطفال والمراهقين
من قبل الوالدين ومقدمي الرعاية والشخصيات األخرى ذوي السلطة ،يكون ذلك في معظم األحيان في المنزل ولكن أيضًا في أوساط مثل
المدارس ودور األيتام.
التنمر (بما في ذلك التنمر اإللكتروني) هو سلوك عدواني غير مرغوب يرتكبه طفل آخر أو مجموعة من األطفال ليسوا أشقاء الضحية أو
منخرطين في عالقة عاطفية معها ،وينطوي على ضرر بدني أو نفسي أو اجتماعي متكرر ،وغالبًا ما يحدث في المدارس وأوساط أخرى
حيث يتجمع األطفال ،وأيضا ً عبر اإلنترنت.
العنف بين الشباب مرتكز بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين  29-10عا ًما ،ويحدث غالبًا في األوساط المجتمعية بين المعارف
والغرباء ،ويشمل االعتداء الجسدي باستخدام األسلحة (مثل البنادق والسكاكين) أو بدون أسلحة ،وقد يشمل عنف العصابات.
عنف الشريك (أو العنف المنزلي أو عنف المواعدة) يتضمن عنفا ً من قبل شريك حميم أو شريك سابق .على الرغم من أن الذكور يمكن
أن يكونوا أيضًا ضحايا ،ولكن عنف الشريك يؤثر أكثر على اإلناث ،ويحدث عادة ضد الفتيات ضمن زواج األطفال والزواج المبكر و  /أو
القسري ،عندما يحدث العنف بين المراهقين الذين هم في عالقة عاطفية ولكنهم غير متزوجين يطلق عليه أحيانًا “عنف المواعدة”.
العنف الجنسي يشمل االتصال الجنسي الذي حدث أو تمت محاولة بالقيام به بدون موافقة؛ واألفعال ذات الطبيعة الجنسية التي ال تنطوي
على اتصال (مثل استراق النظر أو التحرش الجنسي دون موافقة) دون الموافقة؛ وأفعال االتجار الجنسي المرتكبة ضد شخص ال يستطيع
الموافقة أو الرفض؛ واالستغالل عبر اإلنترنت.
العنف العاطفي أو النفسي ومشاهدة العنف يشمل تقييد تحركات الطفل ،واإلذالل ،والسخرية ،والتهديدات والترهيب ،والتمييز ،والرفض،
وغير ذلك من أشكال المعاملة العدائية غير البدنية ،ويمكن أن تنطوي مشاهدة العنف على إجبار الطفل على مالحظة عمل عنف مرتكب،
أو مشاهدة عرضية لعنف بين شخصين أو أكثر.
قد يتم أيضًا توجيه أي من هذه األنواع من العنف نحو الفتيات والفتيان بسبب ميولهم الجنسية وهويتهم المحددة بنوعهم االجتماعي.

ُعرف العنف بأنه االستخدام المقصود للقوة أو األفضلية البدنية سواء كانت فعلية أم مجرد تهديد ضد الشخص نفسه أو ضد الغير أو ضد مجموعة أو مجتمع والذي إما أن
1ي ّ
يؤدي أو يكون من المحتمل جدًا أن يؤدي إلى اإلصابة أو الموت أو األذى النفسي أو ضعف النمو أو الحرمان.
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النموذج البيئي االجتماعي
أحد المواضيع الرئيسية في حزمة  INSPIREالفنية وهذا الكتيب هي أهمية الوقاية ،وغالبًا ما يتم وضع األولوية (وهو أمر يمكن تفهمه) على
االستجابة للعواقب المباشرة للعنف .يساعد  INSPIREعلى توضيح كيف يمكن لجهود الوقاية األولية أن تعزز الالعنف ،وتحد من ارتكاب
الجريمة وتغير الظروف التي تساهم في العنف.
يُعد العنف مشكلة معقدة بدون سبب واحد وال حل واحد ،ويساعد النموذج االجتماعي البيئي في إظهار كيف يمكن للعوامل االجتماعية
واالقتصادية والثقافية أن تساعد في حماية األطفال أو تزيد من خطر تعرضهم للعنف (انظر الشكل  .)1تؤثر هذه العوامل على مستويات
متعددة ،مثل المستوى الفردي ،ومستوى العالقات الوثيقة مثل األسرة ،وداخل المجتمعات والمؤسسات ،أو من ضمن المجتمع ككل ،وال يقتصر
تأثيرها على العنف فحسب ،بل يحمل مجموعة من اآلثار التي من المحتمل أن تكون إيجابية أو سلبية.
تتفاعل استراتيجيات  INSPIREمع بعضها البعض وتعزز بعضها البعض ،ويمكن للتدخالت أن تدعم أكثر من استراتيجية واحدة ،وبالمثل،
غالبًا ما تعتمد فعالية التدخالت في استراتيجية واحدة على تنفيذ استراتيجيات أخرى .على سبيل المثال ،يتم تمكين أو تعزيز العديد
من النهوج المدعومة باألدلة التي تستهدف األفراد أو األسر على المستوى المجتمعي من خالل األطر القانونية والسياساتية والهياكل
والمؤسسات التي لديها ما يكفي من الموظفين والموارد لتنفيذها .لهذا السبب ،من المهم مراعاة اإلطار البيئي االجتماعي والمستويات
المتعددة التي تعمل بها التدخالت عند تنفيذ حزمة  INSPIREالفنية ،ويشير كتيب  INSPIREبانتظام إلى عوامل الخطر والحماية من
العنف .لمزيد من المعلومات حول هذا المفهوم المهم ،انظر حزمة  INSPIREالفنية (.)1

مجتمعي

مجتمع محلي

عوامل الخطر
عواماللوقاية

التغير االجتماعي السريع
عدم المساواة االقتصادية
عدم المساواة بين الجنسين
السياسات التي تزيد من
معدل عدم المساواة
الفقر
ضعف شبكات األمان
اإلقتصادية
تغيير المعايير الثقافية
واالجتماعية التي تدعم
العنف

الفقر المر ّكز
ارتفاع معدل الجرائم
ارتفاع التنقل السكني
ارتفاع البطالة
تجارة المخدرات المحلية
المخالفة للقانون
ضعف السياسات المؤسسية
الخدمات غير المالئمة
لرعاية الضحايا
العوامل الظرفية للبيئة
المادية

حقوق األطفال وحقوق
النوع االجتماعي
المعترف بها رسميًا
األطر القانونية المطبقة
لمنع ومواجهة العنف
المعايير التي تعزز
المساواة  /اإلنصاف بين
الجنسين وحقوق النساء
واألطفال
السياسات المواجهة للتمييز
واالستضعاف االقتصادي

التنديد العام بالعنف
نمذجة المعايير والسلوكيات
التي تعزز المساواة بين
الجنسين وحقوق النساء
واألطفال
برامج الترفيه والتنمية
المتوفرة لألطفال والشباب
البيئات اآلمنة
العالقات اإليجابية بين
أفراد المجتمع

عالقة

فردي

الممارسات التربوية السيئة
الخالف الزوجي
النزاع العنيف بين الوالدين
الزواج المبكر والقسري
حالة األسرة االقتصادية
االجتماعية المتدنية
األصدقاء المنخرطون في
أعمال العنف

الجنس
العمر
الدخل
التعليم
العجز
ضحايا سوء معاملة
األطفال
تاريخ من السلوك العنيف
إدمان الكحوليات أو
المخدرات
اإلضطرابات النفسية /
إضطرابات الشخصية

االستقرار االقتصادي
مستوى تعليم الوالدين
دعم موسع لألسرة
مهارات الوالدين والتأقلم
عالقات األقران الجيدة
اإلنصاف بين الجنسين في
األسرة

احترام النفس والكفاءة
الذاتية اإليجابية
المهارات االجتماعية

المصدر :مقتبس من (.)3 ،2
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الروابط بين عنف الشريك والعنف ضد األطفال
هناك أدلة متزايدة على التقاطعات بين عنف الشريك والعنف ضد األطفال ،وتشترك هذه األنواع من العنف في عوامل الخطر ،مثل الضغوط
األسرية المرتبطة بالفقر أو البطالة ،والمستويات العالية من العنف المجتمعي ،والعزلة االجتماعية ،والصحة العقلية ،وحاالت تعاطي
المخدرات ( ،)4حيث أنها تُبرز نتائج صحية ونفسية سلبية مماثلة للضحايا .يتأثر كالهما بالمعايير االجتماعية ومعايير النوع االجتماعي التي
تقبل العنف والعقاب العنيف لألطفال ،وتعزز عدم المساواة بين الجنسين (.)5
غالبًا ما يحدث عنف الشريك والعنف ضد األطفال في العائالت ،ويمكن أن ينتقل هذا السلوك عبر األجيال ،حيث أن مشاهدة عنف الشريك
صا
أو التعرض لسوء المعاملة كطفل يزيد من خطر ارتكاب شخص له أو وقوعه ضحية له .يسمح التعرف على هذه التفاعالت بتوفير فر ً
لمعالجة هذه المشاكل معًا من أجل تدخالت أكثر فعالية وكفاءة ( ،)6وتتضمن حزمة  INSPIREبعض البرامج التي تتناول عنف الشريك
مثل مجموعة أدوات ناشطي “البدء والتوعية والدعم واتخاذ اإلجراء” (! )SASAو معهد سول سيتي ( )Soul City Instituteوبرنامج
“إيمج” ( )IMAGEوبرنامج “نقاط اإلنطالق” ( ،)Stepping Stonesوتعمل بعض تدخالت دعم الوالدين ومقدمي الرعاية أيضًا على
تحسين التواصل بين الوالدين وعالقاتهم .يمكن أن يكون التعرف على حاالت عنف الشريك وتقديم الموارد واإلحاالت ضمن الخدمات الصحية
جز ًءا من جهود االستجابة والدعم.

تعزيز النظام الشامل
يراعي تعزيز النظام الشامل العمل الفعال لجميع المكونات في القطاعات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة ،وعلى جميع مستويات النظام،
من أجل منع العنف ضد األطفال والتصدي له .يعد تعزيز النظام الشامل وتعزيز المؤسسات الشامل ،إلى جانب التعاون متعدد القطاعات دائما ً
أكثر فعالية من التغييرات السياسية المحدودة والمشاريع قصيرة المدى والبرمجة الرأسية .قد تعاني التدخالت التي يتم تطويرها خارج النظام
بالكامل أو في عزلة داخل قطاع دون غيره في تحقيق التوسع واالستدامة ،ويكون نطاقها محدودا ً ( .)8 ،7يعزز هذا الكتيب تنفيذ استراتيجيات
ونهوج وبرامج  INSPIREضمن نظام شامل متعدد القطاعات للوقاية من العنف ضد األطفال والتصدي له .يمكن لتعزيز النظام الشامل أن
يمكن التنفيذ الفعال الستراتيجيات .INSPIRE

استخدام  INSPIREإلثراء الخطط الممكن تنفيذها
لقد طور عدد متزايد من الدول خطط عمل وطنية (انظر المربع  )4لتوسيع نطاق االستجابة الشاملة والمتعددة القطاعات للعنف ضد األطفال.
وبعض الخطط تكون متخصصة في مسألة العنف ضد األطفال ،ويرتبط بعضها اآلخر بجهود أوسع نطاقًا مثل العنف القائم على النوع
االجتماعي أو عرضة األطفال لالستضعاف ،أو دفع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة .تجمع العملية بين األطراف المعنية ذات الصلة بما في
ذلك الحكومة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين لوضع خطط عمل محددة التكاليف ومحددة المدة مع خطوط واضحة للمسؤولية عن التنفيذ.
وفي العديد من الدول ،تنتقل عملية التخطيط إلى الحي والمستوى المحلي ،مع التوجيه والتنسيق من الخطة الوطنية والهيئات المنفذة.
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المربع 4

خصائص خطط العمل الوطنية
قد تكون خطط العمل الوطنية لمنع العنف ضد األطفال والتصدي له أكثر فعالية عندما تكون:
مستندة إلى البيانات
يساعد البحث والتحليل في تركيز االستراتيجيات على مقدار العنف وأنواعه ونطاقه وسياقاته المحددة ،ويمكن أن تأتي البيانات من
االستطالعات الوطنية أو البيانات اإلدارية أو البحث النوعي.
فورية وطموحة
تحقيق التوازن بين “المكاسب السهلة” واإلجراءات التي لها نتائج قصيرة المدى مع الحاجة إلى التزام طويل األمد ومستدام ،حيث
تأتي التغييرات الكبيرة من خطوات تدريجية ،ويجب التواصل بشأن النجاحات المبكرة لبناء الدعم للرؤية طويلة المدى.
فعالة من حيث التكلفة
ال تعني الفعالية من حيث التكلفة أنها منخفضة التكلفة ،بل يعني أن االستثمار يتجنب التكاليف األعلى على المدى الطويل .إن
استراتيجيات  INSPIREتفيد األطفال واألسر بما يتجاوز مجرد منع العنف .يمكن دمج العديد من النهوج أو البرامج في المبادرات
أثرا أكبر بتكلفة إضافية قليلة .تعاون مع الجهات المانحة وعبر القطاعات ومع المجتمعات ومنظمات المجتمع
الجارية ،مما يحقق ً
المدني للعثور على هذه الفرص واستخدامها.
قائمة على نقاط القوة
ابحث عن الفرص أينما وجدت .ما هي األنظمة التي لديها القدرة وإمكانية الوصول لتقديم البرامج والخدمات؟ ما هي المعايير
اإليجابية القائمة التي يمكن تعزيزها؟ ما هي آليات الحماية الموجودة بالفعل في المجتمعات التي يمكن تعزيزها؟ كيف يمكن إضافة
منع العنف واالستجابة له إلى البرامج أو مصادر التمويل واسعة النطاق؟
متآزرة
تتفاعل استراتيجيات  INSPIREمع بعضها البعض وتعزز بعضها البعض ،حيث تدعم بعض النهوج بعضها البعض بسهولة ،مثل
برامج التعليم والمهارات الحياتية التي تعزز معايير المساواة بين الجنسين ،أو الجهود التي تعالج عنف الشريك والعنف ضد األطفال.
تسترشد بقاعدة األدلة وتساهم فيها
ينبغي أن تسترشد اإلجراءات باألدلة ،ولكن هناك ثغرات كبيرة في معرفتنا بما ينجح ولماذا وكيف يتم االستفادة من األدلة في
الممارسة ،ومن المهم في مجال منع العنف تحقيق التوازن بين األدلة واالبتكار .عند وضع خطط التنفيذ ،يجب االلتزام باالعتماد ليس
فقط على األدلة المتاحة ولكن أيضًا على الخبرات ذات الصلة والمعرفة الجماعية الخاصة بالخبراء والممارسين ،ويجب تضمين
خطط للتوثيق والتقييم والتواصل ومشاركة الجهود والتأثير والدروس المستفادة والمشاركة في الجهد العالمي الجماعي لفهم وإنهاء
العنف ضد األطفال.
يمكن ألوراق عمل التنفيذ وأقسام المصادر في نهاية كل فصل مناقش الستراتيجية أن تساعد األطراف المعنية في وضع خطط يمكن
تنفيذها ألجل تنفيذ استراتيجيات .INSPIRE
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اعتبارات التنفيذ عبر االستراتيجيات
تتضمن حزمة  INSPIREمجموعة واسعة من النهوج والبرامج ،لكن هنالك عدد منها يشترك في اعتبارات مهمة للتنفيذ.

توسيع نطاق البرامج الناجحة
التحدي أمام وضع البرامج القائمة على األدلة هو توسيع النطاق .فقد تختلف السياقات التي تطور فيها البرامج الناجحة أدلة على الفعالية ،مثل
البرامج التجريبية أو التجارب ،التي قد تختلف عن ظروف “العالم الحقيقي”.
تشمل الممارسة الجيدة لتوسيع نطاق البرامج القائمة على األدلة األنشطة التالية (.)10 ،9
تطوير استراتيجية للتوسع في المراحل األولى من تصميم البرنامج وتنفيذه (انظر المربع  5آلليات توسيع النطاق).
الحفاظ على الوالء للمبادئ األساسية ،بما في ذلك نظرية التغيير التي يرتكز عليها التدخل.
تقييم قدرة النظم والمنظمات المنفذة ،وتخصيص الوقت والموارد للتعزيز ،حسب الحاجة.
إشراك مطوري البرامج في استراتيجيات المواءمة والتوسيع.
بناء آليات لتقييم دقة البرنامج وتنفيذه طوال فترة التوسيع ،واالستعداد لتعديل النهج.
يتضمن هذا الكتيب ،حيثما كان ذلك متا ًحا ،اعتبارات وخبرات
في توسيع النهوج والبرامج ،وقد قامت منظمة الصحة العالمية
وشبكة “إكسباند نت” ( )Expand Netبتطوير أدوات تخطيط
مفيدة أيضًا (انظر قسم المصادر في نهاية هذا الفصل لمزيد من
المعلومات).

موءامة البرامج القائمة على األدلة :تحقيق
التوازن بين مدى الدقة والسياق
الدقة تعني أن البرنامج يتم تنفيذه بكل الخصائص والمكونات
التي جعلته ناج ًحا في المقام األول ،وعادة ما تتضمن نظرية
أو نموذج تغيير وراء البرنامج ،والمحتوى األساسي للبرنامج،
وطرق التعلم المستخدمة ،والطريقة التي يتم بها تنفيذ البرنامج.

المربع 5

آليات التوسيع
يشمل التوسيع زيادة عدد األشخاص الذين تم الوصول
إليهم ،وقوة التدخل واستدامته ،ويمكن القيام به بالطرق
التالية (.)11
أفقيًا :توسيع النطاق الجغرافي أو عدد األشخاص الذين
وصلهم التدخل .يمكن أن يتضمن تكرار البرنامج في
أوساط مماثلة ،أو مواءمته للتنفيذ في أوضاع أو سياقات
مختلفة.
عموديًا :دمج التدخل في السياسات أو النظم.
وظيفيًا ،أو عن طريق التنويع :إضافة مكونات إلى
حزمة قائمة أو توسيع نطاق المنظمة أو النظام المنفذ.

في الوقت نفسه ،ومن أجل الوصول إلى عدد أكبر من الناس،
تحتاج البرامج المستندة إلى األدلة عادة إلى المواءمة مع
األوساط والظروف والمشاركين الجدد .إن مواءمة البرامج
أمرا ضروريًا أيضًا لنجاح
لجعلها أكثر مالءمة ثقافيًا وممكنة ً
البرنامج .يحتاج المنفذون إلى إيجاد التوازن الصحيح بين دقة تنفيذ البرامج األصلية القائمة على األدلة والتكيف مع الظروف الجديدة.
بطريقة عفوية :نشر غير فاعل لالبتكار أو األفكار.

وفيما يلي بعض المبادئ التوجيهية العامة:
ّ
المطلعة المحلية حول المجتمع أو المجموعة السكانية
يجب البدء بفهم شامل لقاعدة األدلة للبرنامج األصلي ،والبحوث التكوينية أو الخبرة
الذي تريد المواءمة ألجلها.
فهم واتباع النموذج المنطقي أو نظرية التغيير التي يقوم عليها البرنامج.
صا للبرنامج كلما أمكن ذلك.
خصي
المطورة
الدقة
أدوات
البحث عن المواد األصلية واإلرشادات من واضعي البرامج ،واستخدم
ً
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تشمل المجاالت التي يمكن مواءمتها بشكل عام ما يلي:
استخدام المفردات أو المصطلحات أو المقارنات المالئمة محليًا؛
مواءمة طريقة تقديم المعلومات لتعكس معرفة المشاركين أو االستفادة من التكنولوجيا؛
إعادة إنشاء الصور والرسومات لتماثل السكان واألماكن والعادات المحلية.
يجب الحفاظ على “المكونات األساسية” ،أو مواءمتها فقط مع الدراسة الدقيقة للسياق .قد تشمل المكونات األساسية:
االستفادة من محتوى أو مهارات محددة يتم تعليمها؛
مدى ومدة التدخل؛
مهارات موظفي البرنامج.
إشراك المجتمع المحلي في عملية المواءمة حيث أن ذلك يمكن أن يُحسّن النتيجة ويحقق القبول بالبرنامج قبل أن يبدأ.
إجراء اختبار مسبق ألي برنامج تمت مواءمته ،حتى إذا كان يتطلب وقتًا وميزانية إضافيين.

مشاركة األطفال
إن األطفال يلعبون دورا ً كعناصر في إحداث التغيير .فلألطفال الحق في أن يستمع إليهم ،وأن يُعبروا عن آرائهم في األمور التي تؤثر عليهم،
والوصول إلى المعلومات ،مع احترام أدوار ومسؤوليات الوالدين واآلخرين ذوي السلطة .عندما يتعلم األطفال التحدث عن اآلراء وتحمل
المسؤولية واتخاذ القرارات ،يكونون مستعدين لتحسين األداء األكاديمي والمواطنة الصالحة.
تُعزز العديد من النهوج في  INSPIREمشاركة وفعالية األطفال والشباب ،بما في ذلك الطرق التالية:
التعليم والمهارات الحياتية :يساعد الطالب في تحديد كيفية إنشاء بيئات مدرسية آمنة وتمكينية.
االستجابة والدعم :يمكن لألطفال الذين يتعرضون للعنف أن يقدموا مدخالت وأن يقوموا باختيارات ترتبط برعايتهم وسالمتهم والوصول إلى
العدالة.
المعايير والقيم :تستفيد البرامج الناجحة من تجارب األطفال في المجتمع للتكيف بشكل فعال.
يمكن لألطفال والمراهقين أيضًا أن يكونوا جز ًءا ال يتجزأ من جهود التخطيط والدعوة األوسع نطاقًا للتصدي للعنف .إنه من المهم إيالء اهتمام
خاص لطرق إشراك األطفال المهمشين واألطفال ذوي اإلعاقة واألطفال الذين يعيشون في رعاية مؤسسية (انظر قسم المصادر في نهاية هذا
الفصل لمزيد من المعلومات حول طرق إشراك األطفال والشباب).

تقدير التكاليف
تسلط حزمة  INSPIREالفنية الضوء على أهمية تقدير التكاليف باعتبارها أحد مكونات دورة التنفيذ .ويمكن أن يساعد تحليل البيانات المتعلقة
بتكاليف تنفيذ االستراتيجيات المحددة المديرين على تطوير حزم برامج تكون ميسورة التكلفة ومستدامة .تهتم الجهات المانحة والحكومات
تأثيرا مفيدًا على المدى القصير (على سبيل المثال في غضون ستة
بالتدخالت الفعالة من حيث التكلفة ،وخاصة التدخالت التي يمكن أن تظهر
ً
شهرا) .تعتبر العديد من البرامج القائمة على األدلة جذّابة ألنها تتمتع بإمكانية إظهار تحسن معتدل في نتائج متعلقة بمشاكل معينة أو
إلى 12
ً
مجموعات سكانية موضع اهتمام خالل إطار زمني معين.
لكن ال يمكن حل مشكلة معقدة مثل مشكلة العنف ضد األطفال فقط من خالل التمويل قصير المدى القائم على المشاريع ،فعند وضع تقديرات
لتنفيذ الرؤية الشاملة المتعددة القطاعات لحزمة  ،INSPIREيجب أن تشمل التكاليف استثمارات تعزيز النظم التي تحدد االستدامة على المدى
الطويل ،باإلضافة إلى الجهود البرنامجية المحددة .باإلضافة إلى ذلك ،قد يسمح إدراج تكاليف الرصد والتقييم في تقديرات التنفيذ لمخططي
البرامج ومديريها بتقييم تأثير النهوج المدعومة باألدلة على منع العنف ضد األطفال والتصدي له.
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تحديد مصادر الدعم
ربما تكون إحدى أكبر العوائق التي تحول تنفيذ وتوسيع استراتيجيات  INSPIREهي المواءمة بين الموارد .وهناك عدد من الطرق التي
يمكن للحكومات من خاللها دعم تنفيذ حزمة  ،INSPIREوالتي قد تشمل الخيارات التالية:
تخصيص الموارد البشرية والمالية بما يتماشى مع األدلة وأفضل الممارسات لمنع العنف والتصدي له.
مثال :التفكير بدعم الحضانة أو رعاية القرابة المحسنة بدالً من الرعاية المؤسسية.
إضافة عناصر منع العنف والتصدي له في تقديم الخدمات أو التدخالت القائمة ،بما في ذلك التدخالت المجتمعية والبرامج المدعومة من
المجتمع المدني.

مثال :إضافة استجابة أولية للتصدي للعنف مالئمة لألطفال إلى تدريب ما قبل الخدمة وأثناء الخدمة لموظفي الخدمة االجتماعية
والصحة والعدالة.
دمج منع العنف في أجندة المبادرات ذات النطاق األوسع.
أمثلة:

تمول شراكة دريمز ( )DREAMSبرامج الوقاية من العنف القائمة على األدلة كجزء من مهمتها للحد من تعرض المراهقات
لفيروس نقص المناعة البشرية في  10دول أفريقية؛
تطبيق الوقاية من الجريمة من خالل التصميم البيئي ومبادئ البيئات اآلمنة في البنية التحتية ومشاريع التجديد الحضري.
تفترض هذه الخيارات وجود أنظمة للوقاية واالستجابة والعمل بشكل فعال.

اعتبارات التأثير واالستدامة
يمكن للجهات المانحة والوكاالت الثنائية ومتعددة األطراف في كثير من األحيان أن توجه ميول وضع البرامج التنموية واإلنسانية ،ويمكن أن
يؤدي التركيز على األدلة والفعالية من حيث التكلفة إلى تعزيز التأثير إذا تم فهم هذه المفاهيم وحدودها بشكل جيد.
تقدم حزمة  INSPIREللجهات المانحة فرصة لالستجابة للعوامل المعقدة والتفاعلية المرتبطة بالعنف ضد األطفال .ويمكنهم مراعاة بدائل
لنماذج التمويل المحددة زمنيًا أو الخاصة بمسائل معينة والتناول الشامل متعدد القطاعات لالستراتيجيات السبع .تُعد “الفعالية من حيث التكلفة”
كما يتم قياسها بموجب إنفاق كل فرد لتحقيق نتيجة معينة مفيدة لمقارنة الخيارات وتخطيط البرامج .ولكن يمكن أن تحد من فهم اآلثار التراكمية
للتدخالت المتعددة بمرور الوقت.
تم تطوير العديد من البرامج القائمة على األدلة في هذا الكتيب ويتم تنفيذها من قبل المنظمات غير الحكومية أو المؤسسات األكاديمية ،ويمكن
أن يعزز التخطيط الجيد توسيع واستدامة البرامج والتدخالت الفعالة .بالنسبة للجهات المانحة والممولة ،قد يشمل هذا التخطيط مراعاة التكاليف
التي يواجهها مطورو البرامج في تقديم الدعم الفني وغيره لمواءمة واستنساخ البرامج القائمة على األدلة ،كما يشمل التخطيط لمعرفة ما إذا
كانت الحكومات ستشارك في دعم أو تنفيذ أو توسيع البرامج التي ثبتت فعاليتها في وسطها وكيف سيتم ذلك.
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النشاط الشامل :تعاون متعدد القطاعات
ما هو :لكل قطاع دور مهم في منع العنف واالستجابة له.
لماذا :يمكن للتعاون متعدد القطاعات:
مضاعفة األثر المحتمل؛
ضمان تمثيل واستخدام مجموعة كاملة من وجهات النظر والمهارات والموارد؛
تحسين القدرة على تحليل وفهم ومعالجة التفاعالت المعقدة لعوامل الخطر والحماية؛
دعم االستخدام الفعال للموارد من حيث التكلفة؛
الداللة على خطورة المشكلة وااللتزام باالستجابة لها؛
تحسين النتائج لألطفال واألسر الذين يعانون من العنف أو المعرضين لخطر العنف.
غالبًا ما توفر الحكومات الوطنية القيادة للتعاون متعدد القطاعات .ومع ذلك ،فإن مشاركة
الجهات الفاعلة الحكومية والغير الحكومية أمر مهم (انظر المربع  6للتعرف على
القطاعات المشاركة في تنفيذ  .)INSPIREيختلف الدور المحدد واستعداد كل قطاع
مشارك في تنفيذ  INSPIREحسب الدولة .من االعتبارات الرئيسية للحكومات الوطنية
هو :تحديد أجزاء النظام المختص بالوقاية واالستجابة والخدمات التي تديرها وتقدمها
مباشرة؛ وأي منها يتم تكليف المنظمات غير الحكومية بتقديمها؛ وأي منها ستقوم
بتنسيقها ورصدها فقط.

المكونات األساسية
يستفيد التعاون الفعال متعدد القطاعات بشأن العنف ضد األطفال من:
األدوار والمسؤوليات والقدرات األساسية المحددة بوضوح للقطاعات المعنية؛
هيئة تنسيق محددة تتمتع بنفوذ وموارد كافية التخاذ القرارات ،وتنفيذ خطوات
العمل ،ومساءلة وكاالت التنسيق؛
آليات لتشجيع وتحفيز التعاون ،مثل:
تعيين جهات تنسيق رفيعة المستوى داخل كل قطاع أو وزارة أو أي هيئة
أخرى؛
تحديد األهداف المشتركة وااللتزام بتنفيذ نفس االستراتيجيات؛
تحديد الجهود واألدوار والمسؤوليات الحالية لتقييم العقبات والفجوات
ومعالجتها؛
تبادل المعلومات من خالل االجتماعات الدورية وورش العمل والندوات عبر
اإلنترنت وما إلى ذلك؛
إضافة مؤشرات لقياس جهود التعاون وجمع البيانات؛
تطوير الخبرة في مجال منع العنف التي تبقى بعد التمويل أو الدورات
السياسية داخل الوزارات والمؤسسات .ويشمل ذلك تنمية “الكوادر”
(مجموعات ذات تركيز متخصص) بدالً من “أبطال” فرديين.
الموارد المتاحة للتنسيق  -في بعض األحيان يمكن للقطاعات ذات الميزانيات
األكبر أن تساهم في تكلفة التنسيق أو المشاركة للكيانات األخرى .على سبيل
المثال ،قد يكون من الممكن تقديم منح أو رواتب للمنظمات غير الحكومية
للمشاركة في جهود التعاون.

التكاليف وفعالية التكلفة
تشمل التكاليف التي ينطوي عليها التنسيق ما يلي:

المربع 6

القطاعات المشاركة في
تنفيذ INSPIRE
الخدمات االجتماعية ورعاية
األسرة والطفل والحماية
االجتماعية
الصحة
العدالة وإنفاذ القانون
التعليم
النوع االجتماعي ،النساء
المنظمات غير الحكومية الدولية
والوطنية
المجتمع المدني والمنظمات
المجتمعية والدينية
مؤسسات حقوق اإلنسان وأمناء
المظالم لألطفال
الباحثون واألكاديميون
الثقافة ،والرياضة
المعلومات ،واإلعالم
األعمال الوطنية ،والبنية التحتية،
واألعمال العامة والتخطيط
التمويل ،والميزانية ،والتنمية
االقتصادية
القطاع الخاص

وقت الموظفين لقيادة جهود التنسيق
نسبة وقت الموظفين للمشاركة في التنسيق
التكاليف المرتبطة بالتخطيط والتواصل واالجتماعات
تكاليف جمع البيانات وتحليلها.
يمكن للتنسيق تحقيق وفورات في التكاليف إذا تجنب تكرار األنشطة الخاصة بقطاع معين.
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النشاط الشامل :الرصد والتقييم
ما هو :نظم لجمع وتحليل وتبادل البيانات ذات الصلة والقابلة للمقارنة بشأن العنف ضد األطفال وتأثير التدخالت والدروس
المستفادة منها
لماذا :يُساعد الرصد والتقييم المنتظم والدقيق األطراف المعنية في التخطيط والتقييم وتحسين التدخالت لمنع العنف ضد األطفال
والتصدي له
يساعد نوعان من البيانات التقديرية األطراف المعنية على فهم ورصد العنف ضد األطفال :بيانات االستبيانات والبيانات اإلدارية.
تُظهر البيانات من االستطالعات التمثيلية على الصعيد الوطني عدد األطفال الذين يتعرضون ألنواع مختلفة من العنف ،في أعمار معينة
وعبر حياتهم ،وتحت أي ظروف .ويمكن لهذه االستطالعات أن تثري األولويات على المستوى الوطني للوقاية من العنف والتصدي له،
وتوفر بيانات أساسية لرصد التغيرات في التعرض للعنف مع مرور الوقت (انظر المربع .)7
تتضمن البيانات اإلدارية السجالت أو التقارير التي تستخدمها البرامج أو الوكاالت العامة بشكل روتيني ،وفي حين أن هذه البيانات ال تعكس
حجم العنف (بسبب نقص اإلبالغ) ،يمكن استخدامها لتحديد احتياجات الخدمة واالستجابة والفجوات على المستوى المحلي ،ولتقييم اتجاهات
اإلبالغ عن العنف ،ولتوفير المعلومات للتدريب على المستوى المحلي ،ولزيادة الوعي والتوعية.

المكونات األساسية :مؤشرات INSPIRE
وضعت شراكة  INSPIREقائمة بالمؤشرات األساسية 3لرصد تنفيذ واإلقبال على استراتيجيات  INSPIREبطرق يمكن المقارنة بها بين
مختلف األوساط  .تتضمن التالي:
مؤشرات خاصة بكل استراتيجية

مؤشرات لقياس التقدم نحو هدف  INSPIREعلى النطاق األوسع
تعتمد هذه المؤشرات على االستبيانات والبيانات اإلدارية .تقيس بعض المؤشرات أيضًا التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.
تقيس مؤشرات األثر أو الهدف مدى انتشار العنف ضد األطفال أو تعرضهم للعنف .وتتضمن:
 1.1العقاب العنيف من قبل مقدمي الرعاية ،خالل الشهر الماضي (مؤشرأهداف التنمية المستدامة )16.2.1
شهرا الماضيين
 1.2العنف الجسدي من قبل المعلمين ،خالل االثنى عشر
ً
 1.3العنف الجنسي طول فترة الحياة في مرحلة الطفولة من قبل أي من مرتكبي الجريمة (مؤشر أهداف التنمية المستدامة )16.2.3
 1.4العنف الجنسي خالل فترة الطفولة في العام الماضي من قبل أي من مرتكبي الجريمة
شهرا
 1.5العنف الجسدي و  /أو الجنسي من قبل الشريك ضد الفتيات المراهقات الالتي سبق أن كان لديهن شريك ،خالل االثني عشر
ً
الماضيين (مؤشر أهداف التنمية المستدامة  5.2.1المؤشر الفرعي )4
شهرا الماضيين
 1.6العنف الجسدي و  /أو الجنسي ضد المراهقين من قبل شريك عاطفي ،خالل االثني عشر
ً
شهرا الماضيين
 1.7عنف األقران ،الوقوع ضحية للتنمر ،خالل االثني عشر
ً
شهرا الماضيين
 1.8االعتداء الجسدي على المراهقين خالل االثني عشر
ً
 1.9معدل قتل األطفال (مؤشر أهداف التنمية المستدامة )16.1.1
 1.10تعرض الطفل للمنازل التي بها أسر متأثرة بعنف الشريك ضد المرأة
تحدد حزمة  INSPIREأيضا ً أهدافا ً لتعزيز القدرة على الرصد والتقييم.
 2.1تقديرات االنتشار الوطني ألشكال العنف الرئيسية ضد األطفال
 2.2نظم البيانات اإلدارية التي تتعقب وتوفر البيانات المتعلقة بالعنف ضد األطفال
تظهر المؤشرات على مستوى االستراتيجية في نهاية كل فصل من فصول االستراتيجية .يتم سرد جميع المؤشرات ،باإلضافة إلى عينة من
أسئلة االستطالع في الملحقين “أ” و”ب” .يحتوي المبدأ التوجيهي حول المؤشرات وإطار نتائج حزمة االستراتيجيات السبع INSPIRE
على مزيد من المعلومات حول استخدام هذه المؤشرات لرصد تنفيذ واإلقبال على االستراتيجيات السبع.

 3تم تطوير المؤشرات الرئيسية من خالل عملية تشاركية قادتها اليونيسف خالل عامي  2016و .2017يوضح توجيه مؤشر  INSPIREوإطار التدخالت (انظر
المصادر) المعايير لتضمين المؤشرات.
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اعتبارات للتنفيذ
لماذا يجب تقييم التدخالت؟
يشكل تقييم التدخالت قاعدة األدلة والدروس التنفيذية لنهج وبرامج  .INSPIREويعد إنماء قاعدة األدلة هذه ،ال سيما بالنسبة للتدخالت في
البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ،أمرا ً أساسيا ً لمنع العنف ضد األطفال والتصدي له.
يتطلب التقييم الدقيق ،وخاصة الدراسات المصممة اللتقاط التأثيرات التفاعلية أو التراكمية أو طويلة المدى للتدخالت ،استثمارا ً للموارد المالية
والبشرية .كما هو الحال مع التدخالت نفسها ،يمكن أن يؤدي التخطيط الجيد وتنسيق جهود التقييم إلى استخدام أكثر كفاءة للموارد .ويمكن
للشراكات مع وكاالت األمم المتحدة والكيانات البحثية األكاديمية
المربع 7
والغير هادفة للربح أن تساعد في استمرار جهود التقييم.
كيف يمكنك جمع البيانات المتعلقة بالعنف ضد األطفال بطريقة
أخالقية وآمنة؟
تُعد جميع البحوث التي تجمع البيانات من الناس ملزمة بالمبادئ
األخالقية .وتشمل ضمان ما يلي:
احترام حقوق المشاركين وحمايتها؛
أن تكون المشاركة تطوعية؛
الفوائد اإلجمالية للبحث تفوق المخاطر المحتملة؛
يتم اختيار المشاركين بشكل عادل.
تحتاج بروتوكوالت البحث إلى موافقة لجنة مراجعة األخالقيات
للتأكد من أنها تلبي هذه المتطلبات األخالقية .يتطلب أي بحث مع
األطفال المزيد من العناية ،ويحتاج البحث في مجال العنف بشكل
خاص إلى بناء آليات حماية خاصة .تشمل هذه التدخالت ما يلي:
طرق الحصول على موافقة واعية أو مستنيرة من الطفل
وإذن من أحد الوالدين أو الواصي ،بما في ذلك طرق التعرف
والتصدي للمشاكل أو المخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها
الطفل؛
صياغة أسئلة استبيان ُمراعية للسن ومالئمة من الناحية اإلنمائية؛
حماية األطفال الذين يفصحون عن العنف من إعادة التعرض
للصدمة أو االنتقام؛
الحفاظ على الخصوصية والسرية لألطفال المشاركين؛
إجراءات لالستجابة والمتابعة بدعم األطفال الذين يبلغون عن
تعرضهم أو احتمال تعرضهم للخطر؛
اختيار القائمين بالمقابالت وتدريبهم ومتابعتهم للتأكد من قدرتهم على
التفاعل بحساسية وبموثوقية وفقا ً للبروتوكوالت الموضوعة.

كيف يمكن للبيانات مساعدتك على فهم
العنف ضد األطفال في وسطك؟
من الناحية المثالية ،يجب تحليل بيانات االستطالع
والبيانات اإلدارية معًا ،إلى جانب البيانات
النوعية ومدخالت األطراف المعنية التي يمكن
ّ
المطلعة الدقيقة في السلوكيات
أن تقدم الخبرة
واألعراف والمفاهيم والعوامل األخرى التي
تؤثر على السلوك العنيف والحماية والبحث عن
المساعدة .يساهم هذا التحليل متعدد الطبقات،
المسمى بالنهج الثالثي ( ،)12في تحقيق فهم أكثر
اكتماال ودقةً للتفاعالت المعقدة التي توجه ً
ً
كال من
العنف ضد األطفال وقدرة المجتمع المحلي أو
المجتمع ككل على حمايتهم.

هدف :INSPIRE
نشأة جميع* األطفال والمراهقين،
بتحرر أكبر من جميع أشكال العنف؛
ويستفيد أولئك الذين يتعرضون بالفعل
للعنف من الرعاية والدعم المناسبين
والوصول إلى العدالة الالزمة لضمان
الرفاه الجسدي والنفسي واالجتماعي.
*بما في ذلك األطفال في حاالت االستضعاف.

تقدم إرشادات المؤشرات وإطار نتائج حزمة االستراتيجيات السبع  INSPIREمعلومات أكثر تفصيالً حول أخالقيات البحث وحول العنف
ضد األطفال.
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نظرة عامة:

تدعم القوانين الفعّالة جهود إنهاء العنف
ميﻜﻦ ﻟﻠﺘﴩﻳﻌﺎت أن ﺗﻜﻮن ﺟﺰ ًءا رﺋﻴﺴ ًﻴﺎ ﰲ ﻣﻨﻊ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻪ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻸﻃﻔﺎل .إن
اﻹﻧﻔﺎذ اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻘﻮاﻧني اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد وﺗﺤﻈﺮ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﻗﺪ ﻳﺮدع اﻟﻌﻨﻒ وﻳﻜﻔﻞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ .ﺗﺘﻨﺎول اﻷﻧﻮاع اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧني ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻷﻃﻔﺎل ،ﻣﺜﻞ إﺳﺎءة اﺳﺘﻬﻼك
اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺎت وﺣﺼﻮل اﻟﺸﺒﺎب ﻋﲆ اﻷﺳﻠﺤﺔ .وﰲ ﺣني أن اﻟﻘﻮاﻧني وﺣﺪﻫﺎ ﻻ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ ،ميﻜﻦ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ وإﻧﻔﺎذﻫﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل أن ﻳﺪﻋﻢ وﻳﻌﺰز ﺟﻤﻴﻊ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت  INSPIREﻹﻧﻬﺎء اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻷﻃﻔﺎل.
إطارا شامالً للوقاية
باإلضافة إلى ما سبق ،قد توفر التشريعات
ً
والحماية واالستجابة والدعم للضحايا والشهود واألطفال المخالفين
للقانون (انظر المربع  1.)8يمكن أن يشمل هذا اإلطار التشريعي:
تعزيز النظم والتنسيق للحماية واالستجابة والدعم من خالل
الواليات والمعايير واإلجراءات وآليات المساءلة.
وضع أطر للتشخيص واإلحالة والتحقيق والعالج والمتابعة
لألطفال الذين يعانون من العنف.
إنشاء مسارات عادلة وتتسم بالشفافية والعدالة المراعية
للطفل لجميع األطفال.
هذه الجوانب تمت مناقشتها أكثر في استراتيجية االستجابة والدعم.
يحدث تطبيق وإنفاذ القوانين على مستويات متعددة ويشمل جهات
فاعلة متعددة (انظر قسم تنفيذ  INSPIREكحزمة).
يركز هذا الفصل بشكل أساسي على التشريعات وتفعيلها من
خالل القوانين والسياسات والمعايير الجنائية والمدنية واإلدارية.
اإلجراءات التي تقودها المؤسسات القائمة على القطاعات (بما في
ذلك حماية الطفل ،والصحة ،ونظم العدالة  ،كما هو موضح في
الحزمة الفنية  )INSPIREالتي تنطوي على التفاعل مع األطفال
واألسر ويتم مناقشتها كجزء من استراتيجية االستجابة والدعم.

المربع 8

كيف تخدم القوانين حق الطفل في
الحماية من العنف؟
حق األطفال في الحماية من جميع أشكال العنف معترف
به في الصكوك الدولية واإلقليمية ،وعلى األخص
اتفاقية األمم المتحدة بشأن الحقوق الطفل ()CRC
( .)1وتدعو اتفاقية حقوق الطفل الدول األطراف إلى
مراجعة جميع التشريعات المحلية والتوجيهات اإلدارية
ذات الصلة المتعلقة بالعنف ضد األطفال (بما في ذلك
القوانين العرفية والتقليدية والدينية) ،وضمان حظر
جميع أشكال العنف ضد األطفال في جميع األماكن،
دون استثناءات ( .)3 ،2وباإلضافة إلى ذلك ،فإن
الدول األطراف في هذه المعاهدات مدعوة إلى اعتماد
جميع التدابير التشريعية المناسبة ،بما في ذلك التطبيق
والتنفيذ والتدابير المتعلقة بالميزانية ،إلعطاء هذا الحق
األثر القانوني الكامل .يرد تفصيل مجموعة القوانين
والسياسات التي تساعد على ضمان حقوق األطفال
وحمايتهم من العنف في مكان آخر وهي خارج نطاق
هذا الكتيب .ومع ذلك ،تتناسب استراتيجية INSPIRE
هذه مع جهد أوسع لتطبيق وتنفيذ القوانين التي تحمي
حق األطفال في التحرر من العنف وضمان االمتثال
للمعايير الدولية ومعايير حقوق اإلنسان .نهج حقوق
الطفل ،بما يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل ،يمكن أن
يوجه هذا الجهد األوسع ،فضالً عن تطبيق وإنفاذ
القوانين المحددة المدرجة في .)4( INSPIRE
لمزيد من المعلومات ،انظر قسم المصادر في نهاية هذا
الفصل.

 1في الكتيب يشير مصطلح “األطفال المخالفين للقانون” إلى االطفال الذين يدعى أنهم أو المتهمين أو يعرف أنهم قد خالفوا قانون العقوبات.
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الروابط بين استراتيجيات  INSPIREوما بعدها
يدعم تطبيق القوانين وإنفاذها استراتيجيات  INSPIREاألخرى ،باإلضافة إلى الجهود التي تمتد إلى ما وراء العنف

استراتيجيات INSPIRE

المعايير والقيم

تشير القوانين إلى أن العنف ضد األطفال غير مقبول

إيجاد البيئات اآلمنة

تكمل القوانين التي تمنع إساءة استخدام الكحوليات
وحصول الشباب على األسلحة النارية الجهود المبذولة
لتعزيز السالمة واستخدام األماكن العامة

دعم الوالدين ومقدمي الرعاية

تدعم برامج التربية تنفيذ القوانين من خالل منح الوالدين
المهارات والدعم لتجنب العقاب العنيف لألطفال،
وتحسين التواصل بين الوالدين والطفل للمساعدة في
حماية األطفال من االعتداء واالستغالل الجنسي

تحسين الدخل والوضع
االقتصادي

تدعم هذه البرامج تنفيذ القوانين عن طريق الحد من
عوامل الخطر للعقاب العنيف واستغالل األطفال

خدمات االستجابة والدعم

إطارا لنظام متعدد القطاعات لتقديم خدمات
تنشئ القوانين
ً
االستجابة ،وضمان التنسيق والمسؤولية ،وتعزيز العدالة
المراعية للطفل (انظر المربع )9

التعليم والمهارات الحياتية

تساهم القوانين التي تحظر العقاب العنيف واالعتداء
واالستغالل الجنسي من قبل المعلمين في تحقيق سالمة
الطالب

األجندات العامة الصحية
واالجتماعية واالقتصادية

تساعد القوانين الدول األعضاء على الوفاء بالتزاماتها
بموجب اتفاقية حقوق الطفل

 2يشير مصطلح “القوانين” كما هو مستخدم هنا إلى أنواع القوانين التي تم إبرازها في  ، INSPIREويفترض التطبيق والتنفيذ الفعال.
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تطبيق القوانين وإنفاذها

في حزمة  INSPIREالفنية ،تركز هذه االستراتيجية على نوعين من القوانين للمساعدة في حماية األطفال من العنف.
القوانين التي تحظر أعمال العنف ضد األطفال ،بما في ذلك العقاب العنيف واالعتداء واالستغالل الجنسي.
القوانين التي تقلل من عوامل الخطر للعنف من خالل الحد من الحصول على الكحوليات وإساءة استخدامها ،وحصول الشباب على
األسلحة النارية واألسلحة األخرى.

المربع 9

ما هي العدالة المراعية للطفل؟
يتضمن جزء من التطبيق والتنفيذ التأكد من أن القوانين تحمي بشكل فعال جميع األطفال وتعمل في مصلحتهم الفضلى ،العدالة
المراعية للطفل:
يسهل الوصول إليها وسريعة وجادة؛
مراعية للسن والنوع االجتماعي ،ومكيفة مع احتياجات الطفل وتركز عليها؛
تحترم حقوق الطفل في:
االجراءات القانونية الواجبة
المشاركة النشطة وفهم اإلجراءات
الحياة الخاصة والعائلية
الخصوصية والسرية
النزاهة والكرامة (.)5
األدلة واضحة على أن إضفاء الطابع المؤسسي والحرمان من الحرية بالنسبة لألطفال أمر ضار وغير فعال ومكلف ،وينطوي على
مخاطر عالية من العنف ضد هؤالء األطفال ( .)6وتوفر اتفاقية حقوق الطفل ،والمعايير الدولية ،ووكاالت األمم المتحدة المبادئ
التوجيهية لألطر القانونية للحد من خطر العنف لألطفال المخالفين للقانون .وهم يدعون الدول التخاذ الخطوات التالية:
الغاء الجرائم المتعلقة بالصفة (األفعال التي تعتبر جرائم جنائية فقط عندما يرتكبها طفل ،وليس شخص بالغ) ()8 ،7
والمخالفات المتعلقة باألخالق أو مالبس الفتيات (.)9
يجب مراعاة النضج العاطفي والعقلي والفكري لألطفال ،وفي هذا الصدد ،رفع الحد األدنى لسن المسؤولية الجنائية دون استثناء
إلى  12عا ًما كالحد األدنى المطلق للسن ،واالستمرار في زيادته إلى مستوى عمري أعلى (.)11 ،10
إنشاء أنظمة متخصصة لقضاء األحداث (.)12
حماية حق األطفال في الحرية من خالل توفير واستخدام اإلحالة ،والمراقبة ،وإعادة التأهيل ،والعدالة التصالحية ،والتعليم ودعم
األسر كبدائل لإلجراءات الجنائية وسجن األطفال (. )14 ، 13
استخدام الحرمان من الحرية كحل أخير وألقصر فترة زمنية مناسبة )16 ،15( ،وضمان فصل األطفال المحرومين من
حريتهم عن البالغين ،وفصل الفتيات عن الفتيان (.)18 ، 17
ضمان عدم تعرض أي طفل للتعذيب أو غيره من المعامالت القاسية أو المهينة أو عقوبة اإلعدام أو السجن مدى الحياة دون
إمكانية اإلفراج عنه (.)19
يمكن دمج العدالة المراعية للطفل في جميع مستويات التفاعل مع األطفال واألسر والمجتمعات ،ويتم مناقشتها بشكل أكبر في
استراتيجية االستجابة والدعم.

تنجح بشكل أفضل عندما ...
قد يكون تطبيق القوانين وإنفاذها لحماية األطفال أكثر عرضة للتأثير المقصود عندما:
يكونون جز ًءا من استراتيجية أوسع لتعزيز وحماية حقوق األطفال ،بما في ذلك تدابير لرصد وتقييم التنفيذ؛
المشاركة الكاملة في العملية من قبل األطراف المعنية الوطنية والمحلية في جميع أنحاء الحكومة والمجتمع المدني ،بما في ذلك
األطفال أنفسهم؛
يتم احتساب تكلفة التشريعات التي تتطلب البنية التحتية أو الخدمات بدقة ويتم دعمها بتخصيص موارد كافية؛
يصاحب التنفيذ رفع مستوى الوعي المستمر ،والجهود المبذولة لتغيير المعايير االجتماعية ،والتدريب المهني أو البرامج الداعمة
األخرى ،مثل بناء المهارات للوالدين أو المعلمين في استخدام اساليب التأديب الغير عنيفة.

 34نظرة عامة

يمكن أن تؤدي حاالت الطوارئ والصراعات واألزمات األخرى إلى تعطيل المؤسسات القانونية واالجتماعية التي تحمي األطفال.
تضع المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل اإلنساني المبادئ والمعايير القائمة على القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون
اإلنساني وقانون الالجئين التي تساعد على حماية األطفال واألسر في حاالت األزمات .وتركز العديد من اإلجراءات الموصى بها
على االستعدادات.
تدعم اإلجراءات التالية استراتيجية  INSPIREهذه في األوضاع اإلنسانية.
تسجيل المواليد لمساعدة جميع األفراد في الوصول إلى حقوقهم بموجب القانون حتى في حاالت األزمات أو الطوارئ.
أنشطة التأهب مثل جرد القوانين ذات الصلة التي تتناول العنف ضد األطفال ،وتعزيز القدرات المتعلقة باإلنفاذ ،ووضع خطط
الطوارئ لقطاع العدالة في حالة األزمات أو الطوارئ.
التدريب وقواعد السلوك والتدقيق والرقابة لجميع العاملين في مجال الخدمة واألمن والمتطوعين الذين يتفاعلون مع األطفال.
وينبغي أن يشمل ذلك القوات العسكرية لحفظ السالم والشرطة.
إقامة نظام إنفاذ قانوني فعال وخاضع للمساءلة في األوضاع اإلنسانية ،بما في ذلك آليات اإلبالغ والوصول إلى العدالة
لضحايا العنف الجسدي أو الجنسي.
لمزيد من المعلومات انظر الجزء اإلنساني من جزء المصادر من القسم اإلنساني في نهاية هذا الفصل.

اعتبارات تطبيق القوانين وإنفاذها
من يشارك في تطبيق القوانين وإنفاذها؟
تشارك مجموعة من الجهات الفاعلة في تطبيق وإنفاذ القوانين التي
تحمي األطفال من العنف ،بما في ذلك:

شكلة
ف امل
عري
ت

.

ال ُمشرعون وصانعو السياسات الذين يصدرون القوانين
ويخصصون الموارد؛
موظفو الوزارة والحكومة الذين يترجمون القانون والسياسة
إلى بروتوكوالت ومعايير لقطاعهم؛
 .ال ت

 .سن

ح لي ل

المجتمع المدني والقطاع الخاص ممن يساعدون في دعم
المجتمع لالمتثال بالقانون؛

ﺗﺛﻘﯾف وﻣﺷﺎرﻛﺔ
اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ

القوانني

أعضاء القوى العاملة في مجال الخدمات الذين يقومون
باإلجراءات؛

.
التن
فيذ

 .إعداد االسرتاتيجية

األسر واألفراد الذين يغيرون سلوكهم.
المصدر :مكيف من ()20

الشكل  :2نموذج عملية
السياسة

كيف يمكنك تقييم احتياجات التنفيذ في وسطك؟
هناك العديد من األطر لفهم عملية تطبيق القوانين وإنفاذها .ويتم تطبيق أحد هذه األطر هنا على القوانين التي تحمي األطفال من العنف .في هذا
النموذج ،المقتبس من العملية السياساتية للمراكز األمريكية لمكافحة األمراض والوقاية منها ،يتم تعريف السياسة على أنها “قانون أو الئحة
أو إجراء أو إجراء إداري أو حافز أو ممارسة طوعية من الحكومات والمؤسسات األخرى” ( .)20تتحرك الدورة من تنفيذ السياسة ،وتشمل
التقييم المستمر وإشراك الجهات المعنية والتعليم (انظر الشكل .)2
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تطبيق القوانين وإنفاذها

األعمال اإلنسانية

عند تطبيقه على القوانين التي تتطرق إلى العنف ضد األطفال ،يمكن أن يتضمن هذا اإلطار النشاطات والمعلومات الموضحة في الجدول .1
الجدول  :1عملية السياسة المطبقة على العنف ضد األطفال

المجال

اإلجراءات

تحديد المشكلة

تقييم نطاق وقدر العنف ضد األطفال
تقييم الثغرات في القوانين والسياسات القائمة التي
تتناول العنف ضد األطفال
تقييم الثغرات في تطبيق أو إنفاذ القوانين

التحليل :تحديد ووصف وتقييم
وتقدير الخيارت السياساتية

تحديد األثر المحتمل للقوانين المختلفة على
المجاالت ذات األولوية لمنع العنف
تحديد تكلفة التنفيذ ،بما في ذلك الموارد البشرية
واحتياجات التدريب ،والتعليم العام ،وجهود
الدعم ،والرصد
تقييم الجدوى في أوضاع أو ظروف مختلفة

تطوير اإلستراتيجيات
والسياسات

توضيح المسائل التشغيلية والدعم المطلوب لمن
سيتبنون القانون ،بما في ذلك الحواجز التي تحول
دون التنفيذ والتدريب وتوعية العامة
تبادل المعلومات من خالل األوراق الرسمية أو
ملخصات السياسات أو العروض التقديمية أو
الحوارات
إجراء أعمال أساسية إضافية إذا لزم األمر ،بما
في ذلك وضع أجندة أعمال للبحث اإلضافي

التشريع

تحديد اآلليات ذات الصلة محليًا إلصدار القوانين
أو اللوائح أو اإلجراءات أو القرارات اإلدارية أو
الحوافز أو الممارسات الطوعية

التنفيذ

تحويل القانون إلى ممارسة عملية وتحديد معايير
التطبيق
تنفيذ اللوائح والمبادئ التوجيهية والتوصيات
والتوجيهات والسياسات التنظيمية
تحديد المؤشرات والمقاييس لتقييم التنفيذ واألثر
تنسيق الموارد وبناء قدرات الموظفين لتطبيق
القانون وإنفاذه
تقييم التنفيذ وضمان االمتثال للسياسة
دعم جهود االستدامة بعد التنفيذ

مصادر المعلومات
بيانات استطالع
بيانات إدارية
بيانات نوعية
مشاورات مع األطراف المعنية
تقييمات تشريعية
تحليالت الثغرات
مراجعات مؤلفات
أفضل الممارسات أو المبادئ التوجيهية
المسح البيئي
تحليل الميزانية
وتمارين تحديد التكلفة
تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر
أدوات تحليل السياسات لمراكز مكافحة األمراض
والوقاية منها
(انظر قسم المصادر)

المصدر :مقتبس من ()20
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استشارة الجهات المعنية والتعقيبات

المبادئ التوجيهية والمعايير والتوصيات الصادرة
عن الوكاالت الدولية العاملة على التصدي للعنف
ضد األطفال
(انظر قسم المصادر في نهاية هذا الفصل)
المبدأ التوجيهي لمؤشرات  INSPIREوإطار
النتائج

تقيس مؤشرات  INSPIREالتالية أثر تطبيق وإنفاذ القوانين لمنع العنف ضد األطفال والتصدي له (انظر الملحقين أ و ب للحصول على
قائمة كاملة بمؤشرات .)INSPIRE
 3.1قوانين تحمي األطفال من العقاب البدني العنيف (العقاب العنيف)
 3.2قوانين تحمي األطفال من االعتداء واالستغالل الجنسيين
 3.3قوانين وسياسات تحمي األطفال من عوامل الخطر الرئيسية للعنف واالستغالل
 3.4قوانين وسياسات متعلقة باستجابات المؤسسات والمسؤولين تجاه العنف ضد األطفال
 3.5الوعي بالقوانين التي تحظر العنف ضد األطفال
 3.6تقييم ما إذا كان اإلطار القانوني يتماشى مع المعايير الدولية
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المؤشرات

تمرين تركيز
قبل االنتقال إلى نُهوج محددة لتطبيق وإنفاذ القوانين التي تمنع العنف ضد األطفال ،توقف للحظة للتأمل في وسطك،
وما يحدث بالفعل .وما الذي ترغب في تغييره.
يُعد الغرض من هذا التمرين هو مساعدتك على التركيز على أولوياتك بينما تقرأ المزيد عن األساليب في هذه
االستراتيجية .ويمكنكم القيام بهذا التمرين بشكل فردي أو كمجموعة.
ما هي برأيكم أكبر مشكلة/مشاكل في بلدكم تتعلق بالعنف ضد األطفال؟
مؤخرا لقياس ما إذا كانت تمنح األطفال الحماية الكافية من
ما هي القوانين الحالية لمعالجة هذه المشاكل؟ هل تم تقييم هذه القوانين
ً
العنف في جميع األوضاع والظروف؟ هل تطبق العقوبات المناسبة على مرتكبي العنف ضد األطفال؟
هل القوانين القائمة فعالة وتعمل على جميع المستويات ،من التفويضات القانونية ،إلى التطبيق واإلنفاذ من قبل القطاعات ذات الصلة،
حتى التنفيذ واالمتثال من قبل مقدمي الخدمات والمجتمعات واألسر؟ إذا لم يكن األمر كذلك ،فما الذي تعتبره عقبات أمام التطبيق
واإلنفاذ الفعال؟
هل هناك أي قوانين أو ممارسات تمييز ضد فئات معينة من األطفال؟
هل غالبية الناس على علم بالقوانين ذات الصلة بالعنف ضد األطفال؟ هل هناك فهم واسع النطاق لحقوق الطفل وهل هنالك اتفاق
عليها؟ هل هناك دعم عام لتنفيذ أنواع القوانين التي تمنع العنف ضد األطفال؟

استخدموا هذه المساحة لتدوين المالحظات.
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تُمثل هذه النهوج من حزمة  INSPIREالفنية ممارسة قائمة على األدلة أو ممارسة حكيمة أو ممارسة واعدة في الوقاية من
العنف ضد األطفال والتصدي له ،ويمكن أن تكون جز ًءا من خطة شاملة.
قوانين تحظر العقاب العنيف
لألطفال

القوانين التي ت ُجرم االعتداء
واالستغالل الجنسي لألطفال

لقوانين التي تمنع
إساءة استهالك
الكحوليات

االقوانين التي تقلل من فرص
حصول الشباب على األسلحة
النارية واألسلحة األخرى

تحظر هذه القوانين على وجه
التحديد العقاب العنيف لألطفال
من قبل الوالدين أو المعلمين أو
غيرهم من مقدمي الرعاية أو
السلطات

هذه القوانين تعرف وتجرم
وتوفر اآلليات لمقاضاة جميع
أفعال االستغالل واالعتداء
الجنسي على األطفال باإلضافة
إلى توفير الحماية والدعم
لألطفال الضحايا

تهدف هذه القوانين إلى
الحد من االستهالك المفرط
للكحوليات عن طريق زيادة
السعر ،وتحديد الحد األدنى
لسن الشراء ،وتحديد أوقات
البيع وأيام البيع ،وتقليل
كثافة المنافذ

تنص هذه القوانين على
متطلبات ترخيص أكثر
صرامة لألسلحة النارية،
إلى جانب اإلنفاذ المستهدف
وغيرها من التدابير لمنع
الوصول غير المشروع إلى
األسلحة النارية وغيرها من
األسلحة من قبل األطفال
والشباب

النتائج المحتملة

النتائج المحتملة

النتائج المحتملة

النتائج المحتملة

● الحد من استخدام العقاب
العنيف من قبل الوالدين
والمعلمين ومقدمي الرعاية
والسلطات األخرى

● زيادة الوعي وانخفاض
مستوى تقبل مجموعة من
األفعال التي تمثل االعتداء
واالستغالل الجنسي لألطفال

● الحد من سوء معاملة
األطفال ،والعنف بين
الشباب ،وعنف الشريك

● زيادة الوعي وانخفاض نسبة
تقبل العقاب العنيف لألطفال
في جميع األوضاع

● زيادة اإلفصاح واإلبالغ
وطلب المساعدة

● الحد من الوفيات
واإلصابات المتعلقة
باألسلحة النارية ،وال سيما
بالنسبة للفتيان المراهقين
والشباب

● الحد من مخاطر مشاكل
الصحة اإلدراكية والعقلية
المرتبطة باالستهالك
المفرط للكحوليات خالل
فترة المراهقة ،والتي
يمكن أن تؤدي بدورها
إلى زيادة في السلوك
العنيف

● انخفاض نسبة استخدام
األسلحة النارية في الجريمة

● زيادة التحقيقات والمالحقات
القضائية
● انخفاض نسبة االعتداء
واالستغالل الجنسي لألطفال

الفئات المستهدفة  /األوساط

الفئات المستهدفة  /األوساط

على مستوى جميع السكان،
وفي جميع األوساط

على مستوى جميع السكان،
وفي جميع األوساط

● الحد من خطر اإليقاع
بالضحايا

الفئات المستهدفة /
األوساط
على مستوى جميع السكان،
وفي جميع األوساط أو
التركيز على المناطق
المحلية ذات االستهالك
المرتفع للكحوليات
والمخاطر ذات الصلة

● انخفاض اإلصابات غير
المقصودة المتعلقة بالبنادق

الفئات المستهدفة  /األوساط
على مستوى جميع السكان،
والتركيز على الفتيان والشباب
في المناطق الحضرية،
وأوساط العنف الشديد

أمثلة

مثال

مثال

مثال

ألبانيا ،البرازيل ،كرواتيا

جمهورية الدومينيكان

جنوب إفريقيا (كيب
الغربية)

كولومبيا
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النهج :قوانين تحظر العقاب العنيف لألطفال
ما هي :القوانين التي تحدد وتحظر بوضوح العقاب العنيف (انظر المربع  )10لألطفال في جميع األوساط

3

لماذا :تشير هذه األنواع من القوانين ،عندما تكون مصحوبة بالتعليم والدعم ،إلى أن العقاب العنيف لألطفال غير مقبول ،وقد يؤدي إلى:
زيادة االعتراف وانخفاض نسبة القبول بالعقاب العنيف لألطفال في جميع األوضاع
تقليل نسبة استخدام العقاب العنيف من قبل الوالدين ومقدمي الرعاية والمعلمين والشخصيات األخرى ذات السلطة
تساعد القوانين التي تحظر السلوكيات مثل عقاب األطفال العنيف في جميع األوساط في تقليل قبولها واستخدامها ( ،)21في حين أن التعليم
العام يمكن أن يسلط الضوء على أن العقوبة العنيفة ليس لها فوائد بل إنها في الواقع تتسبب في أضرار متعددة لألطفال ،ويبعث التعليم العام
والتنفيذ الفعال للقوانين وتطبيقها معًا برسالة واضحة بأن العقوبة العنيفة غير مقبولة.
يُعدّ الغرض األساسي من هذه القوانين هو التعليم والوقاية والردع .ويهدف اإلنفاذ إلى خدمة مصلحة الطفل ،ويمكن أن يشمل تقديم تدخالت
داعمة لألسر .انفصال األسرة أو المالحقة الجنائية مناسبة فقط للحاالت التي تكون فيها سالمة الطفل مهددة ،أو عندما تحدث أنواع أخرى من
اإلساءات ،أو عندما تفشل التدخالت األخرى.
يمكن أن تشمل الجهود المبذولة لتطبيق القوانين وإنفاذها التي تحمي األطفال األنشطة التالية:
عا قانونيًا للعقاب العنيف.
مراجعة لتحديد ما إذا كان القانون الحالي (بما في ذلك القانون الديني أو العرفي أو التقليدي) يجيز أو يوفر دفا ً
تطبيق قوانين الحماية عبر األوساط :المنزل والمدرسة والمجتمع وأنظمة الرعاية والعدالة.
إنشاء مجموعة من الردود والعقوبات المتصاعدة.
توجيه واضح وتدريب لجميع مقدمي الخدمات لألطفال واألسر.
التعليم العام والمهني حول القانون وتعزيز السلوك الوقائي البديل.

المربع 10

ما هو “العقاب العنيف” ولماذا يمثل مشكلة؟
يشير العقاب العنيف إلى أي عقاب باستخدام القوة البدنية ويهدف إلى التسبب بدرجة معينة من األلم أو اإلصابة بمكروه،
مهما كانت خفته ،ويشمل ضرب األطفال أو ركلهم أو هزهم أو رميهم ،أو خدشهم ،أو قرصهم ،أو عضهم ،أو شد
شعرهم ،أو ضرب آذانهم ،أو إجبار األطفال على البقاء في وضعيات غير مريحة ،أو الحرق بالنار ،أو الحرق بالسوائل
ً
أشكاال غير جسدية من العقاب القاسي والمذل ،مثل العقاب الذي يهين الطفل أو يذله
الساخنة ،أو البلع القسري .كما يشمل
أو يهدده أو يخيفه أو يسخر منه .ينطوي استخدام العقاب العنيف على الخطر الكامن في التصعيد ،ويرجع ذلك جزئيًا إلى
أنه يصبح أقل فعالية بمرور الوقت ،وجزئيًا ألن البالغين يمكن أن يخطئوا في تقدير مقدار القوة المستخدمة .يربط البحث
بين التعرض للعقاب العنيف في مرحلة الطفولة مع مجموعة واسعة من النتائج الصحية والسلوكيات السلبية ،بما في ذلك
سوء الصحة النفسية ،وسوء التنمية اإلدراكية والمحصالت التعليمية ،وزيادة العداء والسلوك المعادي للمجتمع (.)22
تستمر العديد من هذه المحصالت في مرحلة البلوغ ،بما في ذلك السلوك العدواني واإلجرامي ،وقبول واستخدام العنف
لحل الصراع بين األقران ،وتجربة عنف الشريك ،إما كضحية أو كمرتكب.

 3تقر المواد  19و ( 28الفقرة  )2و  37من اتفاقية حقوق الطفل بحق األطفال في الحماية من جميع أشكال العنف ،بما في ذلك العقاب العنيف ،وتحدد المادة 39
مسؤولية الدول عن اتخاذ تدابير لتعزيز التعافي البدني والنفسي وإعادة االدماج االجتماعي لألطفال الضحايا .لدى الدول األعضاء التي صادقت على اتفاقية حقوق
الطفل التزامات بتنفيذ مثل هذه القوانين.

 40النهوج

تشمل تكاليف تطبيق وإنفاذ قوانين حظر العقاب العنيف بذل الجهود لجمع البيانات ،وإجراء التقييمات السياساتية ،وجمع األطراف المعنية
وتقييم الثغرات في التطبيق واإلنفاذ.
تشمل التكاليف الجارية:
التوعية العامة والتواصل لتغيير السلوك؛
الموارد البشرية الالزمة لتقديم التدخالت اإليجابية ودعم األسر
تدريب قطاعات إنفاذ القانون والعدالة وغيرها من قطاعات الخدمات العامة على الغرض من القانون وكيفية تنفيذه بما يخدم مصالح
األطفال الفضلى؛
جمع البيانات وتكنولوجيا الرصد والتقييم.
يمكن مقارنة االستثمار في التنفيذ بالتكاليف الضخمة والجارية المرتبطة بالعنف ضد األطفال.

مالحظات التنفيذ

لمزي ٍد من المعلومات

تقييم اإلطار القانوني
مراجعة الدستور والقوانين واللوائح الوطنية لتحديد ما إذا كان العقاب العنيف مصر ًحا به في أي
وسط أو ظرف.

المبادرة العالمية إلنهاء جميع
أشكال العقاب البدني.
األدوات وتقارير البلدان

تشمل األوساط :المنزل ،والرعاية البديلة ،ورعاية األطفال ،والمدارس ،وفي االحتجاز أو غيرها من
المؤسسات المغلقة.

كتيب تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل:
قوائم تحقق التنفيذ

تشمل الظروف ما يلي :تطبيق األحكام أو تأديب األطفال المخالفين للقانون (بما في ذلك القانون
العرفي والديني) أو تأديبهم أو كحجة قانونية الستخدام العقاب العنيف من قبل أولئك الذين لديهم
سلطة على الطفل.

انظر الصفحة 274

ضع في االعتبار جميع المصادر المحتملة للقانون ذي الصلة ،بما في ذلك القانون العام (السوابق).
تقييم التطبيق واإلنفاذ
مراجعة التشريعات والمعايير والبروتوكوالت وآليات إعداد التقارير الثانوية لتحديد ما إذا كانت
توفر إرشادات كافية للمسؤولين عن تطبيق القانون وإنفاذه.
مراجعة االستطالعات والبيانات اإلدارية والنوعية للحصول على نظرة ثاقبة حيث قد تكون هناك
ثغرات في تطبيق القوانين وإنفاذها.

استراتيجيات األمم المتحدة
النموذجية والتدابير العملية:
العنف ضد األطفال في مجال منع
الجريمة والعدالة الجنائية :قائمة
تحقق

الجزء األول ،الجزء الثالث
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التكاليف والفعالية من حيث التكلفة

مالحظات التنفيذ

لمزي ٍد من المعلومات

الجهود الداعمة

انظر أيضًا

مشاركة األطراف المعنية والمجتمع واألطفال .يحتاج الناس إلى الشعور بالملكية ،خاصة إذا
كان القانون يحظر األفعال التي ال يتم االعتراف بها بشكل عام على أنها إجرامية.

استراتيجية المعايير والقيم

التواصل لتغيير السلوك
انقل األثر السلبي للعقاب العنيف على األطفال والمجتمع.

استراتيجية التعليم والمهارات الحياتية؛
نهج :بيئات مدرسية آمنة وتمكينية
استراتيجية دعم الوالدين ومقدمي الرعاية

اذكر بوضوح أن هدف القانون تربوي ووقائي وليس عقابي.
اظهر التعاطف ،وليس إلقاء اللوم ،على الوالدين والمعلمين ومقدمي الرعاية الذين كان
العقاب العنيف لديهم هو القاعدة في تربية األطفال والتعليم.
قدم حلول ،مثل أمثلة التربية اإليجابية والتأديب.
وائم الرسائل مع القيم القائمة ،مثل مسؤولية المجتمع عن حماية األطفال ورعايتهم.
استخدم العديد من مقدمي الرسائل ونقاط الدخول :عند الوالدة ،ومن خالل رعاية حديثي
الوالدة وتسجيل المواليد ،ومقدمي الرعاية الصحية واألنظمة المدرسية؛ االتصال
الجماهيري و “التعليم الترفيهي”؛ ونماذج القدوة اإليجابية (انظر استراتيجية المعايير
والقيم).
السياسات واإلجراءات ومدونات قواعد السلوك والتدريب .يحتاج البالغون الذين هم في
تواصل مع األطفال ،مثل المعلمين والعاملين في المدرسة ،ومقدمي خدمات رعاية األطفال
والرعاية البديلة ،وأخصائيي العدالة الجنائية ،والمجتمع المدني والمنظمات الدينية إلى
مهارات للعمل مع األطفال ،واستراتيجيات التأديب اإليجابي وضبط السلوك ،وإجراءات
المراقبة للمؤسسات ،واالعتراف الرسمي بالتزامهم بعدم استخدام العقاب العنيف (انظر
استراتيجية التعليم والمهارات الحياتية).
دعم الوالدين ومقدمي الرعاية .يمكن أن تساعد برامج الوالدين والشبكات المجتمعية
وتدخالت الخدمة االجتماعية األهل على استخدام التأديب اإليجابي وبدائل العقاب العنيف
(انظر استراتيجية دعم الوالدين ومقدمي الرعاية).

دراسات الحالة :تنفيذ القوانين التي تحظر العقاب العنيف
في ألبانيا ،أنشأ قانون حماية حقوق الطفل وحدات حماية األطفال ووحدات حقوق الطفل لتوفير خدمات إدارة الحاالت على
المستوى المحلي .نفذت ألبانيا حملة توعية وطنية حول حماية الطفل بعنوان #( #UneMbrojFemijetأنا_أحمي_األطفال)
لزيادة المعرفة بطرق التربية اإليجابية ،وتضمنت أنشطة الحملة مشاورات حول التغييرات القانونية والسياسات الجديدة لتعزيز
حماية الطفل.
في البرازيل ،ينص القانون الذي يحظر العقاب العنيف لألطفال على مجموعة من تدابير االستجابة ،بما في ذلك التحذيرات
ّ
واإلحاالت إلى برامج حماية األسرة والتوجيه .كما تدعو إلى التدريب والتعليم ،بما في ذلك حملة دائمة تسمى “ال تضرب ،علم!”
(!)Don’t Hit, Educate
في كرواتيا ،هناك وزارات متعددة مسؤولة عن تنفيذ القوانين التي تحظر العقاب العنيف لألطفال ،بما في ذلك وزارة الداخلية،
ووزارة السياسة االجتماعية والشباب ،ووزارة الصحة ،ووزارة العدل من بين غيرهم من الوزارات ،وتمول الوزارات منظمات
المجتمع المدني لتنفيذ برامج تركز على األطفال والوالدين والخبراء والمجتمع ككل.
لمزيد من المعلومات ،انظر قوانين تحظر العقاب العنيف في قسم المصادر في نهاية هذا الفصل.
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النهج :قوانين تجرم االعتداء واالستغالل الجنسي لألطفال
ما هو :تطبيق وإنفاذ القوانين التي تحدد وتحظر بوضوح جميع أشكال االعتداء واالستغالل الجنسي ،فضالً عن توفير الحماية والدعم لألطفال
الضحايا
لماذا :تقر هذه القوانين بحق األطفال في الحماية من جميع أشكال العنف واالستغالل ،بما في ذلك عبر شبكة اإلنترنت (انظر المربع .4)11
عندما يقترن بجهود التوعية وتغيير المعايير ،فإن التأثير المحتمل لتطبيق وإنفاذ هذه القوانين يشمل على سبيل المثال وليس الحصر
(: )21
زيادة االعتراف العام وانخفاض نسبة قبول جميع األفعال التي تمثل االعتداء واالستغالل الجنسي لألطفال
زيادة اإلفصاح واإلبالغ عن االعتداء واالستغالل الجنسي
زيادة التحقيق والمالحقة القضائية بشأن االعتداء واالستغالل الجنسي
انخفاض نسبة االعتداء واالستغالل الجنسي لألطفال
ونظرا ألن االعتداء واالستغالل الجنسي
تعاني الفتيات بشكل أكبر من االعتداء واالستغالل الجنسي ،ويمكن أن يقع الصبيان ضحايا أيضًا،
ً
يشمالن مجموعة من األفعال الضارة ،فمن المهم أن تحدد القوانين هذه األفعال وتُجرمها بشكل صريح .مع ذلك ،حتى عندما تكون هذه
القوانين سارية ،فقد ال يتم تنفيذها أو قد ال تعمل على النحو المقصود به لحماية األطفال ،وتشمل األسباب ما يلي:
الحواجز القانونية ،إذا كانت لغة القانون غير كافية لتوجيه اإلنفاذ الشامل؛
الحواجز النظامية واإلدارية ،مثل الثغرات أو التأخيرات في عملية اإلقرار باالعتداء واالستغالل الجنسي واإلبالغ عنهما والتحقيق فيهما
وإخضاعهما للمالحقة القضائية ،أو الصعوبات المحددة للقضايا عبر الوطنية واالستغالل واالعتداء الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت؛
الحواجز البيئية ،مثل األعراف والتحيزات االجتماعية والقائمة على النوع االجتماعي التي تؤثر على كيفية إدراك الناس لالعتداء
واالستغالل الجنسي وضحاياهما (مثل ممارسة الجنس القسري في العالقات الحميمة؛ أو عندما يكون الضحايا من الذكور ،أو المثليات
والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين والمتسائلون عن هويتهم الجنسانية ،أو المهمشين
اجتماعيا ً واقتصادياً).

 4تقر المادة  19من اتفاقية حقوق الطفل بحق األطفال في تلقي الحماية من االعتداء الجنسي ،وتنص المادة  34والبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل
بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية على حماية الطفال من جميع أشكال االعتداء واالستغالل الجنسي ،بما في ذلك االعتداء عبر
اإلنترنت ،وتلزم المادة  39من اتفاقية حقوق الطفل الدول باتخاذ تدابير لتعزيز التعافي البدني والنفسي وإعادة اإلدماج االجتماعي لألطفال الضحايا .بالنسبة للدول
األعضاء التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل وعلى البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد
اإلباحية ،تتحمل التزامات بحماية األطفال من خالل تجريم جميع أشكال االعتداء واالستغالل الجنسي ،وتطبيق وإنفاذ القوانين ،وتوفير الحماية والدعم لألطفال
الضحايا.
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تطبيق القوانين وإنفاذها

تطبيق القوانين وإنفاذها

يمكن تقليل الحواجز بالطرق التالية:
الحواجز القانونية

تعريف األفعال المحظورة بشكل صريح ،والتي تنطبق بالتساوي على الذكور واإلناث.
تناول جميع أشكال االعتداء واالستغالل الجنسي ،بما في ذلك عبر اإلنترنت (انظر المربع .)11
تحديد الحد األدنى لسن الرضا بممارسة الجنس (دون تجريم ممارسة الجنس بالتراضي بين
المراهقين القريبين من حيث العمر) ،وضمان حماية جميع األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  0و
 18عا ًما من الناحية القانونية ضد االعتداء واالستغالل الجنسي.
التأكد من إمكانية بدء التحقيق والمالحقة القضائية في حاالت العنف ضد األطفال دون أن تضطر
الضحية إلى تقديم شكوى رسمية.

الحواجز النظامية
واإلدارية

إنشاء آليات رسمية للتعاون عبر القطاعات والتعاون الدولي.
تحديد مسؤوليات مخصصة ضمن عملية التحقيق والمالحقة القضائية للقطاعات المناسبة( .على
سبيل المثال ،إذا قام العاملون في مجال الصحة بجمع أدلة الطب الشرعي ،فيجب أن يكون هذا
التصريح واض ًحا ومدعو ًما بالبروتوكوالت والتدريب والموارد).
ضمان استجابة موظفي الخط األول بشكل مناسب لألطفال الذين تعرضوا للعنف الجنسي ،من خالل
التدريب اإللزامي ،وربما الموظفين أو الوحدات المتخصصة (انظراستراتيجية االستجابة والدعم).
تعزيز أنظمة الخدمات االجتماعية والصحة والعدل (انظراستراتيجية االستجابة والدعم).

تنفيذ المبادئ التوجيهية الدولية مثل االستجابة لألطفال والمراهقين الذين تعرضوا لالعتداء الجنسي:
المبادئ التوجيهية السريرية لمنظمة الصحة العالمية (انظر قسم المصادر في نهاية هذا الفصل).
الحواجز البيئية

معالجة نقاط الضعف المحددة والعوائق أمام العدالة التي تعاني منها الضحايا ،بما في ذلك الجهود
المبذولة من أجل:
رفع مستوى الوعي حول االعتداء الجنسي والوقاية منه
تغيير المعايير االجتماعية ومعايير النوع االجتماعي التي تُديم أو تتغاضى عن االعتداء
الحد من وصمة العار ودعم طلب المساعدة.

المربع 11

كيف يمكن حماية األطفال من االستغالل واالعتداء الجنسي عبر اإلنترنت؟
مع زيادة الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على مستوى العالم ،يزداد خطر تعرض األطفال لالعتداء
واالستغالل الجنسي عبر اإلنترنت .يشمل االعتداء واالستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت ما يلي:
إنتاج وامتالك والحصول على ونشر مواد االعتداء الجنسي
تهيئة األطفال المحتمل وقوعهم ضحايا عبر اإلنترنت بهدف االعتداء أو االستغالل الجنسي
البث المباشر لالستغالل واالعتداء الجنسي على األطفال.
يمكن آلليات محددة ضمن استراتيجية أوسع لتطبيق وإنفاذ القوانين لحماية األطفال من العنف عبر اإلنترنت أن تساعد
على مواجهة االستغالل واالعتداء الجنسي على األطفال ،مثل:
إطار قانوني لتحديد المجرمين والتحقيق معهم ومحاكمتهم وحماية الضحايا
قوى إنفاذ قانون وتعاون دولي مكرسة ومدربة
آليات قانونية لإلبالغ عن محتوى االعتداء واالستغالل الجنسي عبر اإلنترنت على األطفال وحظره وإزالته
جمع البيانات حول االعتداء الجنسي على األطفال واستغاللهم جنسيًا عبر اإلنترنت
آليات قانونية لمنع إعادة ارتكاب الجرائم ،مثل تسجيل مرتكبي الجرائم الجنسية.
يشجع “التحالف العالمي وي بروتكت إلنهاء االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت” الدول على تبني استجابة
دولية ووطنية منسقة لالستغالل واالعتداء الجنسي على األطفال ،كما هو موضح في نموذج االستجابة الوطنية (انظر
قسم المصادر في نهاية هذا الفصل).
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تشمل تكاليف تطبيق وإنفاذ القوانين التي تجرم االعتداء واالستغالل الجنسي لألطفال الجهود المبذولة لجمع البيانات ،وإجراء تقييمات
السياسات ،وجمع األطراف المعنية ،وتقييم الثغرات في التطبيق واإلنفاذ.
تشمل التكاليف الجارية:
جهود التوعية والتواصل العام لمساعدة الناس على التعرف على االعتداء واالستغالل الجنسي المحتمل؛
تدريب موظفي الخط األول في قطاعات الخدمات االجتماعية والصحة والعدالة على االستجابة بشكل مناسب لضحايا االعتداء
واالستغالل الجنسي (انظر استراتيجية االستجابة والدعم)؛
صا على قضايا االعتداء واالستغالل الجنسي و  /أو
دعم الموظفين المتخصصين في العدالة وإنفاذ القانون ،المدربين خصي ً
االستغالل واالعتداء الجنسي على األطفال عبر اإلنترنت (انظر استراتيجية االستجابة والدعم)؛
جمع البيانات والتكنولوجيا للرصد والتقييم.
يمكن مقارنة االستثمار في التنفيذ بالتكاليف الكبيرة والمستمرة المرتبطة بالعنف ضد األطفال ،بما في ذلك العواقب الصحية والنفسية
االجتماعية على المدى القصير والطويل.
مالحظات التنفيذ

لمزي ٍد من المعلومات

التقييم

استراتيجيات األمم المتحدة وتدابيرها
العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد
األطفال في مجال منع الجريمة والعدالة
الجنائية :قائمة تحقق
الجزء األول ،الجزء الثالث

يجب أن يشمل التقييم المجاالت التالية.
الدستور الوطني وجميع القوانين واللوائح األخرى ذات الصلة لتحديد ما إذا:
جرم جميع أفعال االعتداء واالستغالل الجنسي مع ما يناسبها من عقوبات؟
هل ت ُ ّ

هل هناك ما يكفي من النصوص لنظام فعال للوقاية واالستجابة؟
دليل تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل :قوائم
هل هذه النصوص قابلة للتطبيق في القانون العام (السوابق القانونية) والتشريع ،تحقق التنفيذ
انظر الصفحة 274
وكذلك القانون الديني والتقليدي؟
بيانات حول حاالت االعتداء واالستغالل الجنسي ،والنسب المئوية للحاالت المبلغ
عنها ،والتحقيق فيها ،والمالحقة القضائية ،وإصدار األحكام على الجناة.
الحواجز والثغرات في إجراءات العدالة ،بما في ذلك تدابير حماية الضحايا
والشهود.
الحواجز والثغرات في خدمات االستجابة والدعم األخرى التي يمكن معالجتها
بشكل تشريعي.
الجهود الداعمة

المنع والتصدي لالستغالل واالعتداء
الجنسي على األطفال عبر اإلنترنت:
استجابة وطنية نموذجية
إرشادات المصطلحات لحماية األطفال
من االستغالل واالعتداء الجنسي

التنسيق والمساءلة عبر جميع مستويات إنفاذ القانون ونظام العدالة.

االستجابة لألطفال والمراهقين الذين
تعرضوا لالعتداء الجنسي :المبادئ
التوجيهية السريرية لمنظمة الصحة
العالمية

التنسيق والتمويل على جميع مستويات االستجابة والدعم للضحايا ،بما في ذلك
الخدمات االجتماعية وخدمات الصحة والعدالة.

انظر أيضًا:
استراتيجية االستجابة والدعم

آليات الكشف واإلبالغ الفعّالة.
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تطبيق القوانين وإنفاذها

التكلفة والفعالية من حيث التكلفة

دراسة حالة :تنفيذ القوانين التي تجرم االعتداء واالستغالل الجنسي :جمهورية الدومينيكان
أدى التعاون بين مكتب المدعي العام والشرطة السياحية والرابطة الوطنية للمطاعم والفنادق ومنظمات المجتمع المدني إلى
تعزيز قدرة جمهورية الدومينيكان على إنفاذ القوانين ضد االستغالل الجنسي لألطفال في السفر والسياحة .ويتلقى موظفو
إنفاذ القانون وموظفو الفنادق والمهنيون في مجال التعليم والصحة والصحفيون واألطفال واألهل التدريب على التعرف على
حاالت االستغالل الجنسي لألطفال واإلبالغ عنها .تعمل حملة عامة تسمى “ال أعذار” ( )No Hay Excusasعلى رفع
الوعي والتشجيع على اإلبالغ .كما عززت الدولة تدريبها وقدرتها على التحقيق في االستغالل الجنسي عبر اإلنترنت وأنشأت
وحدة مخصصة لهذا الغرض.
لمزيد من المعلومات ،انظر منشور اليونيسف “وجه مألوف :العنف في حياة األطفال والمراهقين” (.)23
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النهج :القوانين التي تمنع إساءة استهالك الكحوليات
ماذا:

تتضمن القوانين أو المراسيم التي تمنع إساءة استهالك الكحوليات واألضرار المرتبطة به الحد األدنى لسن الشراء ومواقع وكثافة
المنافذ وأوقات البيع والتعرض إلعالنات الكحول والتسعير

لماذا :يُعد سوء استهالك الكحوليات عامل خطر مساهم في سوء معاملة األطفال ،وعنف الشباب ،وعنف الشريك .يمكن أن يؤثر الكحول
أيضًا على النمو العقلي للمراهقين بطرق قد تزيد من خطر وقوع الضحايا واقتراف الجرائم في المستقبل .وقد يساهم تطبيق وإنفاذ
القوانين التي تمنع إساءة استهالك الكحوليات في تحقيق ما يلي (:)25 ،24
الحد من سوء معاملة األطفال ،وعنف األطفال والشباب ،وعنف الشريك
الحد من خطر وقوع الضحايا وارتكاب الجرائم
الحد من مخاطر االضطرابات اإلدراكية والعقلية المرتبطة باإلفراط في استهالك الكحوليات خالل فترة المراهقة ،والتي
يمكن أن تؤدي إلى زيادة السلوك العنيف ()24 ،21
من المرجح أن تؤدي التدخالت التي تركز على السياسات والتأثيرات البيئية إلى تأثيرات على مستوى السكان أعلى من برامج التعليم
المستقلة التي تستهدف السلوك الفردي (.)25
قد تكون السياسات التي تحدد الحد األدنى لسن الشراء ،أو تحد من كثافة أو تواجد منافذ بيع الكحول بالقرب من المدارس ،مالئمة لمنع
العنف ضد األطفال .ومع ذلك ،من المهم اعتبار هذه السياسات جز ًءا من الجهود المبذولة على مستوى السكان للحد من استهالك الكحوليات
على نحو ضار ،وليس التدخالت المستقلة .تنجح هذه الجهود بشكل أفضل عندما تتم محاذاة الدعم حول هدف واضح المعالم يركز على
صحة المجتمع وسالمته ورفاهه (بدالً من مجرد وضع القيود على استهالك الكحول).

التكلفة وفعالية التكلفة
يمكن تطبيق سياسات مثل الضرائب غير المباشرة وساعات البيع المحدودة وتقليل كثافة المنافذ بسهولة أكبر من تلك التي تستهدف
المستهلكين ،وتميل إلى أن يكون لها تأثير أكبر في الحد من العنف (.)26
قدّر تحليل الفعالية من حيث التكلفة تكاليف السياسات المختلفة لكل سنة من سنوات العمر المصححة باحتساب مدد العجز التي
يتم توفيرها لثالث مناطق مختلفة ،وتم العثور على أن التدخالت القائمة على السكان كانت نتائجها إيجابية بالمقارنة بتكلفة عالج
األمراض واإلصابات الناتجة عن سوء استهالك الكحوليات (.)26
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تطبيق القوانين وإنفاذها

مالحظات التنفيذ

لمزي ٍد من المعلومات

التقييم

منظمة الصحة العالمية :االستراتيجية
العالمية للحد من استهالك الكحوليات
على نحو ضار

ما هو اإلطار القانوني والسياساتي الحالي لتوزيع المنتجات الكحولية والترخيص
والتسويق؟
أين توجد ثغرات؟
هل يتم تطبيق القوانين والسياسات الحالية بشكل فعال؟

التطرق الستهالك الكحوليات على
نحو ضار :دليل لوضع تشريعات
فعالة بشأن الكحوليات

إذا لم يكن كذلك ،هل يمكن تعزيز اإلنفاذ؟
هل هناك حاجة إلى سياسة إضافية أو تدابير وقائية أخرى للحد من سوء استهالك
الكحوليات؟
إذا كانت كذلك ،فما هي السياسات التي تم تقييمها للحد من األضرار المرتبطة
بالكحول التي يمكن أن تتناسب مع اإلطار القانوني الحالي؟
البيانات وتحليلها
يمكن أن يشمل جمع البيانات:
معدالت وأنماط استهالك الكحوليات بين الشباب والبالغين؛
مواقع منافذ بيع الكحوليات؛

الفعالية والفعالية من حيث التكلفة
للسياسات والبرامج من أجل الحد
من األضرار التي يسببها استهالك
الكحوليات .النسيت.2009 ،

رسم خرائط وتحليل تسويق الكحوليات ،وخاصة للشباب؛
بيانات عن العنف واإلصابات والمرض والوفيات المتعلقة باستهالك الكحوليات؛
ّ
الخبرة
المطلعة حول المعايير المتعلقة باستهالك الكحوليات والمواقف العامة تجاه
استراتيجيات السياسات.
توفر البيانات المحلية أوراق السياسات التي تحدد األدلة على كيفية مساهمة السياسات في
منع العنف والسالمة العامة والرفاه االجتماعي.
اعتبارات الجدوى
تحتاج المؤسسات الحكومية الوطنية والمحلية إلى القدرة على إدارة سياسات البيع بالتجزئة
ورسوم اإلنتاج وإنفاذ القوانين بشكل مناسب وعادل.
من المهم إشراك صناعة الخمور وقطاع البيع بالتجزئة كمنتجين وموزعين ومسوقين
للمشروبات الكحولية .إذا كانت غالبية صناعة وبيع الكحوليات خارج القطاع الرسمي،
فسيكون من الصعب فرض تغييرات في السياسات ،وإذا كانت السياسات مق ِيّدة للغاية،
فإنها تخاطر بزيادة تصنيع وبيع الكحوليات بشكل غير رسمي.
الجهود الداعمة

انظر أيضًا:

تنمية مشاركة األطراف المعنية واستشارتهم في رفع مستوى الوعي حول السياسات
الجديدة.

استراتيجية تحسين الدخل والوضع
االقتصادي

تُعد القوانين والسياسات جز ًءا من نهج شامل يتضمن:

استراتيجية المعايير والقيم

زيادة الوعي وتغيير المعايير حول استهالك الكحوليات؛
الفحص والتدخالت الموجزة وبرامج العالج على المدى الطويل لسلوكيات استهالك
الكحوليات بطريقة ضارة أو اضطرابات استهالك الكحوليات.
مراعاة كيفية مساعدة مالكي وموظفي منافذ بيع الكحوليات الصغيرة والذين سيخضعون
لسياسات جديدة.
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عند دراسة األسباب الكامنة وراء أكبر أعباء المرض في جنوب إفريقيا ،لوحظ في كيب الغربية أن إساءة استهالك الكحوليات
كانت عامالً مشتر ًكا بين كل شيء من العنف إلى فيروس نقص المناعة البشرية ،ومن اإلصابات الناتجة عن الحوادث على
الطرق إلى األمراض المزمنة .أتاح إطار سياسة منع العنف في المقاطعة فرصة لتجاوز االستجابات البرنامجية وإحداث تغيير
مستدام وطويل األمد من خالل السياسات ،وبدأ العمل بوصف المشكلة ،والتي تمثلت في معدالت استهالك الكحوليات ،وتأثيرها
كثالث عامل خطر رئيسي للوفاة والعجز ،والتكلفة التي يتحملها المجتمع من الضرر المرتبط باستهالك الكحوليات بالنسبة إلى
مساهمة صناعة الخمور في االقتصاد.
طرح ائتالف واسع من القطاع العام توصيات سياساتية للتشاور العام .وتم تجميع هذه المدخالت ،إلى جانب تقييم األثر التنظيمي
في وثيقة رسمية نشرتها حكومة كيب الغربية في سبتمبر  ،2017وسيوفر المعلومات لسياسة وتعديالت قانون كيب الغربية،
وتضمنت المكونات الرئيسية لنجاح هذه العملية:
تأطير القضية كضرورة لصحة المجتمع ورفاهه تحل محل المصالح التجارية أو الخاصة؛
إشراك المجتمعات المحلية في جميع جوانب التخطيط والتنفيذ ،من معالجة االضطرابات في سبل العيش ،إلى الوقاية
والعالج المجتمعية  ،وإلى رفع مستوى الوعي وإنفاذ القوانين والسياسات الجديدة.

لمزيد من المعلومات انظر حكومة كيب الغربية ،الوثيقة الرسمية لسياسة الحد من األضرار المتعلقة باستهالك الكحوليات
(.)27
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النهج :القوانين التي تقلل من سبل حصول الشباب على األسلحة النارية واألسلحة
األخرى
ما هي :القوانين والسياسات التي تمنع حيازة األسلحة النارية واألسلحة األخرى وحملها واستخدامها بصورة غير مشروعة بين الشباب
لماذا :هنالك نسبة عالية من ضحايا ومرتكبي العنف المسلح من األطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  15و  29سنة .قد يؤدي
التقليل من سبل حصول الشباب على األسلحة النارية إلى ما يلي (:)21
انخفاض نسبة الوفيات واإلصابات المرتبطة باألسلحة النارية والبنادق
انخفاض نسبة استخدام األسلحة النارية في الجريمة
انخفاض نسبة اإلصابات غير المقصودة المتعلقة بالبنادق
عدد من القوانين الوطنية والمراسيم المحلية التي تتناول مسألة الحصول على األسلحة النارية وحيازة األسلحة قد تكون ذات صلة بالشباب ،بما
في ذلك:
الحد األدنى ألعمار الشراء؛
التحري عن المعلومات (السوابق) التي تشمل االعتقاالت السابقة وحالة الصحة العقلية والشكاوى أو أوامر الزجر للعنف المنزلي؛
سياسات عدم التسامح مطلقًا مع حيازة األسلحة في المدارس؛
التخزين اآلمن لألسلحة النارية من خالل قوانين منع وصول األطفال؛
جهود اإلنفاذ لمنع التداول غير المشروع لألسلحة النارية.
تُشير مراجعات األدلة إلى أن تنفيذ سياسات متعددة في نفس الوقت يميل إلى أن يكون أكثر فعالية في الحد من العنف المرتبط بالسالح (.)29
إن أفضل مجموعة من القوانين والسياسات تعتمد على الظروف المحلية.

التكلفة والفعالية من حيث التكلفة
تشمل التكاليف الجارية:
التطوير والصيانة المستمرة ألنظمة جمع البيانات؛
قدرة الموارد البشرية على تحليل البيانات ونشرها وتطبيقها لتوجيه قرارات التنفيذ؛
قدرات إنفاذ القانون؛
رفع الوعي العام.
تعتمد الفعالية من حيث التكلفة على الظروف المحلية وتكاليف تطبيق وإنفاذ السياسات مقارنة بالوفيات واإلصابات التي يتم تجنبها .أنقذ قانون
صا ،مع أكبر انخفاض في نسبة الوفيات المرتبطة باألسلحة النارية بين الشباب
األسلحة النارية في جنوب أفريقيا ما يقدر بنحو  4585شخ ً
الذين تتراوح أعمارهم بين .)29( 29-15
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لمزي ٍد من المعلومات
تطبيق القوانين وإنفاذها

التقييم
ما هو اإلطار القانوني القائم فيما يتعلق بسبل حصول األطفال والشباب على األسلحة
النارية واألسلحة األخرى؟
هل يتم تطبيق القوانين القائمة بشكل فعال؟
إذا لم يكن األمر كذلك ،فهل تم تحديد الثغرات؟ ما الذي سيعزز اإلنفاذ؟
هل هناك حاجة إلى سياسات وتدابير وقائية إضافية للحد من سبل حصول األطفال
والشباب على األسلحة النارية واألسلحة األخرى؟
إذا كان األمر كذلك ،فما هي السياسات الفعالة التي تم تقييمها للحد من العنف المرتبط
باألسلحة النارية بين الشباب والتي تتناسب مع اإلطار القانوني القائم؟
البيانات وتحليلها
تتضمن البيانات المهمة ما يلي:
الوفيات واإلصابات والتهديدات المتعلقة باألسلحة النارية واألسلحة األخرى؛

استراتيجية إيجاد
البيئات اآلمنة:
“نموذج كارديف”

حصول األطفال والشباب على األسلحة النارية واألسلحة األخرى؛
التركيز الجغرافي لإلصابات والوفيات الناجمة عن األسلحة؛
متطلبات الترخيص والحد األدنى لسن شراء وترخيص األسلحة النارية.
يمكن جمع البيانات من مصادر متعددة ،مثل تقارير الشرطة وتقارير المحققين وأقسام
الطوارئ ،ودمجها للحصول على صورة أكثر قوة لديناميكيات العنف المرتبط باألسلحة
النارية واألسلحة األخرى.
يُعد جمع البيانات وتحليلها ونشرها وتطبيقها على السياسة عملية شاملة تتطلب التزا ًما
مستدا ًما.
اعتبارات الجدوى
تؤثر التشريعات في المقاطعات أو البلدان المجاورة على تدفق األسلحة النارية واألسلحة
األخرى بين الواليات القضائية وعبرها.
تشمل احتياجات الموارد البشرية ما يلي:
كوادر لديها مجموعة المهارات المناسبة لتحليل البيانات والتواصل بشكل فعال؛
الحاجة المتزايدة المحتملة لموظفي إنفاذ القانون.
الجهود الداعمة
يمكن أن تساعد فرق العمل أو التحالفات متعددة الجهات المعنية في تفسير البيانات المحلية
ومراجعة السياسات المناسبة .يمكن أن تشمل هذه التحالفات القادة السياسيين ،ومسؤولي إنفاذ
القانون ،وقادة المجتمع ،وقادة األعمال ،وموظفي الخدمات االجتماعية ،وأخصائيي رعاية
ضحايا الصدمات النفسية.

استراتيجية إيجاد
البيئات اآلمنة:
“عالجوا العنف”
()Cure Violence

يمكن للجهود المبذولة لتغيير المعايير حول مقبولية العنف أن تخاطب على وجه التحديد
الشباب األكثر عرضة لخطر اإلنخراط في العنف.

نُهج :قوانين لمنع
إساءة استهالك
الكحوليات

في حين أن األدلة مختلطة ،فإن التدخالت للحد من مشاركة العصابات قد تدعم الجهود
المبذولة للحد من سبل حصول الشباب على األسلحة النارية واألسلحة األخرى.
قد تعمل السياسات التي تحد من استهالك الكحوليات مع سياسات األسلحة النارية لزيادة
التأثير على الحد من عنف الشباب.

النهوج 51

دراسة حالة :سياسات األسلحة النارية الفعالة في كالي وبوغوتا ،كولومبيا
بعد عقد من ارتفاع معدالت جرائم القتل التي شملت  ٪80منها األسلحة النارية ،أسس عمدة كالي في عام  1993برنامج “ديسيباز”
( ،)DESEPAZأي برنامج التنمية واألمن والسالم ،وقد تم تكرار برنامج مماثل في بوغوتا في عام  .1995في كولومبيا،
تبريرا مقنعًا لحيازة األسلحة
يتحكم الجيش بمبيعات األسلحة وترخيصها ،وال يتم إصدار تصاريح إال للمشترين الذين يقدمون
ً
ويجتازون تحري المعلومات (السوابق) .ومع ذلك ،فإن تهريب األسلحة على النطاق الواسع يتسبب بتخفيف تأثير هذه القوانين .من
خالل برنامج “ديسيباز” ،حظر رؤساء البلديات حمل األسلحة النارية في عطلة نهاية األسبوع بعد أيام الرواتب والعطالت وأيام
االنتخابات .وتم تنفيذ ذلك من خالل نقاط التفتيش التابعة للشرطة ،ونقاط التفتيش المرورية ،وتفتيش رعاة الحانات والمؤسسات
الترفيهية .تميل الشرطة إلى التركيز على المناطق التي يعتقدون أنها عالية الخطورة فيما يتعلق بالعنف بين األشخاص .ونتيجة
لهذه السياسات ،انخفض معدل جرائم القتل بنسبة  ٪14في كالي و ٪13في بوغوتا خالل فترات التدخل ( .)30سيعتمد تكرار هذه
السياسات في أماكن أخرى على وجود أحكام دستورية لعمليات البحث القانونية.
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ورقة عمل التنفيذ
استخدم ورقة العمل هذه لتخطيط التنفيذ وربط تدخلك باستراتيجيات  INSPIREاألخرى ،حيث يوجد أسفل كل
إجراء أمور يجب مراعاتها .قد ترغب في إضافة اعتباراتك الخاصة إلى هذه القائمة.
اإلجراء

أمور يجب مراعاتها

تقييم البيئة الحالية

تطبيق القوانين والسياسات الحالية وإنفاذها التي تتناول جميع أشكال العنف ضد األطفال،
من خالل المعايير والبروتوكوالت وآليات المساءلة
بيانات كمية ونوعية حول تعرض األطفال للعنف ،بما في ذلك:
العقاب العنيف ،واالعتداء الجنسي ،واالستغالل الجنسي ،االعتداء الجنسي على
األطفال واستغاللهم جنسيًا عبر اإلنترنت والعنف المرتبط بالكحوليات واألسلحة
النارية واألسلحة األخرى
عوامل الخطر ،الجناة
الفرص والعوائق أمام تنفيذ أو توسيع هذه االستراتيجية

اختيار التدخالت

األولويات المعطاة لإلطار القانوني الحالي والمخاطر التي يتعرض لها األطفال والدعم
من متخذي القرارات
تتناسب ضمن خطة شاملة للتصدي للعنف ضد األطفال
الجدوى في ضوء السياق والموارد المتاحة

إقامة الشراكات

روابط للقضايا ذات الصلة أو استراتيجيات  INSPIREاألخرى
شراكات مع األطراف المعنية األخرى ومتخذي القرارات والمنفذين ،بما في ذلك
الوزارات وقطاعات الخدمات ومقدمي الخدمات والجهات المانحة والممولين
كيفية إشراك المجتمعات والمجتمع المدني

تحديد احتياجات المصادر
والموارد

األنظمة أو البنية التحتية أو جمع البيانات أو المدخالت األخرى الالزمة
جميع المراحل حسب الحاجة :البحث ،وتعزيز النظم ،والدعم الفني ،واالتصاالت،
وجمع البيانات ،والرصد والتقييم
الموظفين واالحتياجات التدريبية
مصادر التمويل وكيفية االستفادة منها والمحافظة عليها

التكلفة التقديرية
الموارد البشرية
مصادر للدعم المالي
صقل النهوج وتكييف البرامج
للسياق المحلي

السياسات والصالحيات والتوجيهات للمنفذين
إشراك وتضمين المجتمع المحلي واألطراف المعنية
الموارد أو الدعم الفني لتدريب العاملين على تنفيذ القوانين أو السياسات
تخطيط لبدء التنفيذ

تخطيط للرصد والتقييم

أدوات لرصد وتقييم التطبيق واإلنفاذ واالمتثال
مؤشر  INSPIREأو مؤشرات أخرى ستستخدمها لقياس األثر
نظام أو عملية جمع البيانات
مكان الحصول على الدعم الفني للرصد والتقييم

غير ذلك
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المالحظات
(ما تعلمه حالياً)

المصادر والخبراء والشركاء
(أين يمكنك الحصول على معلومات إضافية)
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يمكن لتغيير المعايير أن يغير السلوك
ﺗُﻮﺟﻪ اﳌﻌﺎﻳري اﳌﻮاﻗﻒ واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت ﺣﻮل ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل ،وأدوار اﻟﺠﻨﺴني ،وﻣﺪى ﻗﺒﻮل اﻟﻌﻨﻒ داﺧﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أو
ﻣﺠﺘﻤﻊ .ﺗُﻌﺪ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﻌﺎﻳري واﻟﻘﻴﻢ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،وﺟﻬﻮد اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛري اﻷﻧﻮاع اﻟﻀﺎرة ﻣﻨﻬﺎ ،ﺟﺰ ًءا
أﺳﺎﺳ ًﻴﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت  INSPIREﻟﺤامﻳﺔ رﻓﺎه اﻷﻃﻔﺎل.
يتأثر السلوك الجماعي والفردي في المجتمع بالمعايير والقيم .تمثل القيم المقاييس العامة لما هو أو ما هو غير “جيد” ومهم ،وجدير باالهتمام.
المعايير االجتماعية هي القواعد السلوكية والتوقعات والمفاهيم حول اآلخرين التي يتشاركها الناس إلى حد كبير داخل مجموعة أو مجتمع.
تعكس المعايير الجنسانية االختالفات في هذه التوقعات أو األدوار المسندة بنا ًء على ما إذا كان الشخص ذكرا ً أم أنثى.
توجه المعايير السلوك من خالل اقتراح ما يفعله أعضاء المجموعة اآلخرون في موقف معين ،وما يتوقعون أن يفعله اآلخرون ،وكيف
يتوقعون أن يتفاعل اآلخرون مع سلوك معين .إن التعرف على هذه المكافآت والجزاءات االجتماعية ومعالجتها هو جزء أساسي من جهود
تغيير المعايير.
يمكن أن تكون المعايير ضارة أو وقائية ،حتى عندما تعكس نفس القيم (انظر المربع  ،)12على سبيل المثال ،يمكن أن تظهر “ينبغي حماية
األطفال” كمعيار يُثبط العقاب العنيف ،و  /أو كمعيار يحد من حرية وحركة األطفال (خاصة الفتيات) .يمكن أن تركز جهود تغيير المعايير
على القيم الوقائية أو القيم القائمة بالفعل ،وتقترح سلوكيات مختلفة تتماشى مع تلك المعايير.

المربع 12

كيف تؤثر المعايير الضارة على العنف؟
يمكن للمعايير أن تتغاضى عن العقاب العنيف باعتباره جز ًءا ضروريًا من تربية األطفال ،أو العنف كرد مقبول على النزاع في
المجتمع .ترتبط المعايير الجنسانية غير المنصفة التي تتغاضى عن ضرب الزوجة وسيطرة الرجال على سلوك المرأة بمستويات
أعلى لعنف الشريك ( ،)1كما تؤثر المعايير أيضًا على طلب المساعدة في حاالت العنف .على سبيل المثال ،يمكن أن تؤدي
المعايير التي تعزز االستحقاق والسلطة الجنسية للذكور ،أو تعطي األولوية لخصوصية األسرة أو سمعتها ،إلى إلقاء اللوم على
الضحايا وتثبيط الفتيات والفتيان عن اإلفصاح عن العنف أو طلب المساعدة (.)2
تتحدى العديد من تدخالت المعايير المدرجة في حزمة  INSPIREالمعايير غير المنصفة حول النوع االجتماعي والسلطة
والذكورة ،وتعزز معايير العالقات العادلة والحماية والمسؤوليات المشتركة.
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الروابط بين استراتيجيات  INSPIREوما بعدها

تطبيق القوانين وإنفاذها

تعزيز المعايير والقيم فيما يتعلق بحماية األطفال لدعم تنفيذ القوانين التي
تتصدى للعنف

إيجاد البيئات اآلمنة

تؤثر القواعد على كيفية استخدام الناس لألماكن العامة واإلنترنت وكيف
يتصرفون فيها ،ومدى قبول العنف داخل المجتمعات

دعم الوالدين ومقدمي الرعاية

تعزيز المعايير اإليجابية في تربية األطفال والتأديب وأدوار الجنسين في
التربية
تحدي المعايير الجنسانية التي تساهم في عنف الشريك

تحسين الدخل والوضع
االقتصادي

دمج التدريب على المعايير الجنسانية  /اإلنصاف في برامج تحسين الدخل
والوضع االقتصادي

خدمات االستجابة والدعم

دمج المعايير الجنسانية والمراعاة في تدريب العاملين في خط االستجابة
األول
تحدي المعايير التي تُثبط التماس المساعدة في حاالت العنف

التعليم والمهارات الحياتية

تساعد المعايير اإليجابية حول التعليم والعالقات والمساواة بين الجنسين
على جعل بيئات التعلم آمنة وممكن الوصول إليها

أجندات صحية واجتماعية
واقتصادية واسعة

تعزز المعايير المنصفة بين الجنسين العديد من النتائج الصحية واإلنمائية
واالجتماعية.
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المعايير والقيم

إنّ الجهود الرامية إلى تعزيز المعايير اإليجابية وتغيير أو الحد من تأثير المعايير الضارة تؤثر بشكل كبير على جميع استراتيجيات
حزمة .INSPIRE

هناك عوامل عديدة تؤثر على تغير المعايير على عدة مستويات ،من بينها:
يمكن للقوى البيئية مثل الثقافة والدين والقوانين والسياسات واللوائح والظروف االقتصادية أن تساعد في إدامة أو تغيير
المعايير؛
يمكن أن تساهم التجربة الحياتية ،وخاصة التعرض (كضحية أو شاهد) للعنف المجتمعي أو عنف الشريك في قبول العنف؛
تؤثر العوامل الفردية ،مثل الثقة أو المهارة أو التدبير على ما إذا كان الناس يتوافقون مع المعايير أو يتصرفون ضدها؛
يمكن أن يؤدي البدء بتبني سلوكيات جديدة إلى تعزيز التغييرات في المعايير (وكذلك العكس).
تستخدم النهوج والبرامج المدرجة في استراتيجية المعايير والقيم من حزمة INSPIRE
التواصل والتفكير النقدي (انظر المربع  )13وبناء المهارات لتحدي المعايير االجتماعية
والجنسانية التي تتغاضى عن السلوك العنيف ،ولتعزيز أو نمذجة المعايير التي تعزز
الالعنف والمساواة بين الجنسين والسلوكيات الوقائية ،وتركز معظم البرامج القائمة على
األدلة الواردة في هذا الفصل على المعايير الجنسانية ،لكن تغيير المعايير هو جزء هام
من تحسين الدخل والوضع االقتصادي ،وإيجاد البيئات اآلمنة ،واستراتيجيات التعليم
والمهارات الحياتية ،وبرامج التربية أيضًا .توضح النهوج الثالثة الموضحة هنا نماذج
فعالة لتنفيذ تدخالت تغيير المعايير ،والتي يمكن أن تعالج مجموعة من المسائل.

ﻣﻦ اﳌﻬﻢ أن ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺗﺪﺧﻼت
اﳌﻌﺎﻳري إﱃ منﻮذج ﻧﻈﺮي
ﻟﻠﺘﻐﻴري ﻳﺼﻒ اﳌﺴﺎرات
اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة
اﳌﺆدﻳﺔ إﱃ اﻟﺘﻐﻴري.

تغيير االلتزام بالمعايير االجتماعية والجنسانية المقيدة أو الضارة (من خالل برامج
المجموعات الصغيرة)
برامج التعبئة المجتمعية
التدخالت المحايدة

تنجح بشكل أفضل عندما ...
تشير األدلة والخبرة إلى أنه يزيد احتمال أن يكون لتدخالت المعايير التأثير المقصود عندما:
`تستند إلى نماذج مستندة إلى نظريات حول تغيير المعايير؛
`تستند إلى أبحاث تكوينية عالية الجودة لتحديد
السلوكيات التي تريد الترويج لها أو تغييرها
المعايير التي تؤثر على تلك السلوكيات
المكافآت والجزاءات االجتماعية التي تبقي المعايير قائمة (انظر قسم المصادر في نهاية هذا الفصل لمزيد من المعلومات
حول طرق تقييم المعايير)؛
`تُشكل فرصة للتفكير النقدي (انظر المربع  )13حول تفاعل القيم والمواقف والمعايير والسلوك؛
`تعزز الرسائل من خالل مسارات وطرق عرض متعددة؛
`تستخدم مقدمي رسائل موثوق بهم ونماذج إيجابية لتقديم وجهات نظر وسلوكيات بديلة؛
`توفر الفرص للناس لممارسة السلوكيات البديلة التي تعكس المعايير اإليجابية؛
`تتضمن التغييرات البيئية والهيكلية التي تسهل على الناس تبني سلوكيات جديدة؛
`تشرك كل من النهج الجماعية والمجتمعية.
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المربع 13

ما هو التفكير النقدي؟

األعمال اإلنسانية
تقدم األعمال اإلنسانية تحديًا وفرصة للتعامل مع المعايير ،وقد يؤدي تأثير الظروف االقتصادية أو االجتماعية ال ُمجهدة
إلى عودة األشخاص والمجتمعات عند المرور بأزمات إلى المعايير الثقافية التقليدية أو يعتمدوها ،بما في ذلك األنواع
حوارا مفيدًا حول عواقب جميع أنواع
الضارة منها .من ناحية أخرى ،قد يمكن لخوض تجربة نزاع أو عنف أن تفتح
ً
العنف ،بما في ذلك العنف ضد األطفال ،أو عنف الشريك.
إطارا زمنيًا أطول مع عدد سكان مستقر نسبيًا ،وهو أمر قد يكون صعبًا
تتطلب التعبئة المجتمعية على النطاق الواسع
ً
ً
في أوضاع األزمات أو بين السكان المتنقلين ،ولكن قد يكون ممكنا في مخيمات الالجئين أو المجتمعات التي أعيد
توطينها .يمكن عادة مواءمة المناهج الدراسية لبرامج المجموعات الصغيرة لتالئم األوضاع اإلنسانية وليتم دمجها في
برامج أخرى (انظر استراتيجية تحسين الدخل والوضع االقتصادي واستراتيجية دعم الوالدين ومقدمي خدمات الرعاية
للحصول على األمثلة).
لمزيد من المعلومات ،انظر الجزء اإلنساني من قسم المصادر في نهاية هذا الفصل.

اعتبارات للتنفيذ
من يجب تضمينه في التدخالت؟
تتغير المعايير االجتماعية بطبيعتها وتنطوي على جهود عبر مستويات المجتمعات المحلية والمجتمع ككل .كما تعتمد أنواع
التدخالت الموجهة إلى جماهير مختلفة على أهداف محددة.
األهل والمعلمين هم الجماهير ذات األولوية لتغيير المعايير حول العقاب العنيف .يتم تعزيز الجهود الرامية إلى تعزيز معايير
المساواة بين الجنسين والحد من العنف القائم على النوع االجتماعي إذا كانت تشمل الرجال والفتيان وكذلك النساء والفتيات،
على الرغم من أن هذه الجهود يمكن أن تستفيد من وجود مجموعات من نفس النوع االجتماعي لمساعدة المشاركين على
الشعور بالراحة حول التحدث واستكشاف األفكار .يمكن لعمليات تغيير المعايير التي تدور حول العنف المجتمعي أن تركز
على األعضاء األكثر عرضة للخطر (انظر إيجاد البيئات اآلمنة :ملخص برنامج عالجوا العنف).
في حين أن معظم جهود تغيير المعايير التي تم تقييمها تركز على المراهقين األكبر سنا ً أو البالغين ،فإن الطفولة والمراهقة
المبكرة ( 14-10سنة) هي فترات رئيسية الستيعاب المعايير االجتماعية والمعاييرالجنسانية ،ويمكن لبرامج األطفال في
هذه المرحلة من النمو أن تشكل المعايير التي ستؤثر على السلوك على المدى الطويل (انظر ملخص برنامج “الخيارات”
( .))CHOICESيجدر مراعاة “تقسيم طبقات” الجهود المتعددة للتأثير على المعايير التي تستهدف فئات الجمهور والفئات
العمرية المختلفة.
يمكن لجهود تغيير المعايير أيضًا أن تثقف المؤثرين الرئيسيين ،مثل القادة السياسيين والمجتمعيين والدينيين وأعضاء وسائل
اإلعالم .ويمكن لهؤالء المؤثرين تجنب إدامة المعايير االجتماعية والجنسانية الضارة والمساعدة في تكثيف ونمذجة المعايير
اإليجابية.
تعد وسائل اإلعالم أيضًا أساسية لتغيير المعايير االجتماعية ،ليس فقط كوسيلة لنشر الرسائل ولكن أيضًا ألن المحتوى الترفيهي
والصور تميل إلى تعزيز العنف ضد الفتيات والنساء وعدم المساواة بين الجنسين ،بدالً من تحدي هذه المعايير.
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عنصرا أساسيًا في العديد من تدخالت المعايير القائمة على األدلة .فهي عملية ميُسرة تشجع الناس
يُعد التفكير النقدي
ً
على التفكير في كيفية تأثير أفكارهم أو افتراضاتهم على أفعالهم ،وتستكشف وتتحدى تلك الديناميكية من خالل األسئلة
االستقصائية .يطلب الحوار القائم على التفكير النقدي من المشاركين تطبيق هذا الفهم الجديد للماضي والحاضر على
اإلجراءات التي يمكنهم اتخاذها من أجل التغيير.

كيف يمكنك التركيز على اإليجابيات؟
تعكس المعايير ما يظنه الناس أن اآلخرين مثلهم يعتقدونه ويفعلونه .يمكن لحملة منع العنف التي تهدف إلى إطالق اإلنذارات
بشأن ارتفاع معدالت العنف أن تعزز التصور بأن العنف هو سلوك شائع ومقبول ،حتى بين المجموعات التي يقل فيها معدل
االنتشار .يتمثل أحد النهج البديلة في التأكيد على المعايير اإليجابية المرتبطة بالقيم المشتركة ،والمعايير الذاتية ،والمنافع
المحتملة للتغيير .على سبيل المثال ،األفكار والرسائل المستندة إلى المفهوم الضمني الذي مفاده أن "الوالدين الحنونين مثلكم
يُعلمون أطفالهم السلوك الجيد من خالل التأديب اإليجابي" ستساعد الناس على تقريب أنفسهم من القيمة المرغوب فيها (رعاية
الوالدين لألطفال) والسلوك المرغوب فيه (باستخدام االنضباط اإليجابي) وسيدركون الفائدة لهم ( ُحسن سلوك األطفال).
كيف ستساعد الناس على التغير؟
المعرفة والمواقف ليست كافية لتغيير السلوك إذا كان الناس ال يعرفون ماذا يفعلون ،أو إذا كان يبدو أن هناك خطر عالي في
التصرف ضد المعايير االجتماعية أو معايير النوع االجتماعي .ومن المهم أن تساعد تدخالت المعايير على توجيه الناس في
مدار يبدأ بالمعرفة ويمر بالمعتقد ويصل إلى اإلجراء .وتتضمن طرق القيام بذلك اإلجراءات التالية:
تعزيز اعتقاد الناس بأن أفعالهم ت ُحدث فرقًا ،والتي يمكن أن تساعد في تعويض المخاطر المتوقعة وزيادة الفائدة المتوقعة
للتخلي أو تبني السلوك الموجه بالمعايير.
زيادة الكفاءة الذاتية من خالل تقديم المهارات والممارسات للسلوكيات البديلة ،مثل التواصل مع الشريك أو التدخالت
المحايدة.
تضمين أدوار القدوة اإليجابية  -األفراد الذين حققوا نجا ًحا ملحو ً
ظا عند التصرف ضد المعايير السائدة  -مما يمكن أن
يساعد اآلخرين على الشعور باألمان والدعم في تبني سلوك جديد.
إنشاء بيئات تمكينية لتغيير السلوك ،مثل دعم تغيير المعايير حول شرب الكحوليات مع وضع سياسات للحد من إستهالك
الكحوليات وإقامة أنشطة بديلة للشباب في المجتمع المحلي (انظر استراتيجية تطبيق القوانين وإنفاذها واستراتيجية إيجاد
البيئات اآلمنة).
كيف يمكن تحديد حجم تدخالت المعايير؟
بحكم طبيعتها ،يجب مواءمة التدخالت الموجهة نحو المعايير مع السياق المحلي حتى تصبح ذات صلة.وهذا يمكن أن يشكل
تحديات أمام مواءمة التدخالت مع النطاق .يتوفر التوجيه في فصل تنفيذ  INSPIREكحزمة في قسمي مواءمة البرامج القائمة
على األدلة وتوسيع نطاق البرامج الفعالة.

المؤشرات
يمكن استخدام مؤشرات  INSPIREالتالية لقياس أثر التدخالت الموجهة نحو المعايير (انظر الملحق أ والملحق ب لالطالع على
قائمة بمؤشرات وقياسات .)INSPIRE
 4.1االتفاق على ضرورة العقاب البدني لتربية األطفال
 4.2دعم العقاب البدني من قبل المعلمين أو اإلداريين في المدارس
 4.3تقبل ضرب الزوجة
 4.4المواقف تجاه حق المرأة في رفض ممارسة الجنس
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تمرين تركيز
قبل االنتقال إلى النهوج والبرامج المحددة لتنفيذ هذه االستراتيجية ،توقف للحظة للتأمل في وسطك وأهدافك
وما الذي يحدث بالفعل وما الذي ترغب في تغييره.

ما هي المعايير االجتماعية التي تحمي األطفال في وسطك؟ ما هي المعايير الضارة؟ هل تختلف بالنسبة للفتيات والفتيان ،أو
لمجموعات أخرى من الناس؟
(إذا لم تُذكر أعاله) ما هي المعايير والقيم في وسطك التي تدعم المساواة بين الجنسين؟ ما هي المعايير والقيم في وسطك
التي تعزز عدم المساواة بين الجنسين ،وخاصة العنف ضد النساء والفتيات؟
فكر في كيفية تأثير هذه المعايير على السلوك .ما هي المكافآت والجزاءات التي يواجهها الناس أو يتوقعونها عندما يتبعون
هذه المعايير أو يخالفونها ؟ كيف تؤثر المعايير على استعداد األطفال لطلب المساعدة عند التعرض للعنف؟ كيف تؤثر على
استعداد الناس للتدخل؟
هل هناك ممارسات قائمة أو بديلة يمكن الترويج لها كمعيار جديد؟
ما هي الجهود التي تعزز المعايير اإليجابية أو تتحدى المعايير الضارة حاليًا؟ هل تدعم هذه الجهود أهداف منع العنف ضد
األطفال؟ هل تعكس األدلة حول ما يصلح لتغيير المعايير؟
في رأيك ،ما هي المجاالت أو األهداف ذات األولوية لنُهوج تغيير المعايير؟ من الذي تحتاجه إلحداث تأثير؟ من سيكونوا
حلفائك؟ ما هو الدعم اإلضافي الذي قد تحتاجه إلحداث تغيير في السلوك؟

استخدم هذه المساحة لمالحظاتك.
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الغرض من هذا التمرين هو مساعدتك على التركيز على أولوياتك بينما تقرأ المزيد عن النهوج والبرامج
المدعومة باألدلة لهذه االستراتيجية .يمكنك القيام بهذا التمرين بشكل فردي أو في مجموعة.

لمحة عن النهوج
تُمثل هذه النهوج من حزمة  INSPIREالفنية ممارسة قائمة على األدلة أو حكيمة أو واعدة لمنع العنف ضد المرأة
والتصدي له ويمكن أن تكون جز ًءا من خطة شاملة للتصدي للعنف ضد األطفال نظرا ً للروابط القائمة بين عنف الشريك
وإساءة معاملة األطفال .ومع ذلك ،هناك حاجة إلى المزيد من العمل لتقييم أثرها على العنف ضد األطفال.
برامج المجموعات الصغيرة

التعبئة المجتمعية

التدخالت المحايدة

إن المناقشات واألنشطة الميسرة القائمة على
المجموعات تساعد المشاركين في التعرف
على كيفية توجيه المعايير االجتماعية
والمعايير الجنسانية للسلوك ،وتعزز التغيير

الجهود المبذولة إلشراك األفراد
والمجموعات والمنظمات من جميع
أنحاء المجتمع المحلي للتعامل بشكل
تعاوني مع مشكلة أو إحداث تغيير ،من
خالل نهوج المشاركة وبناء القدرات

البرامج أو المناهج التي تُعلم المهارات
للتعرف على والتدخل في عنف الشريك
أو االعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي
أو العنف بين األقران

النتائج المحتملة
● زيادة المواقف المنصفة بين الجنسين
● إنخفاض المواقف المؤذية بشأن العنف
الجنسي
● انخفاض عنف الشريك

النتائج المحتملة
● زيادة المواقف المنصفة بين
الجنسين
● زيادة العمل المجتمعي لمنع العنف
● إنخفاض عنف الشريك

النتائج المحتملة
● زيادة المواقف المنصفة بين الجنسين
● إنخفاض المواقف الضارة بشأن العنف
الجنسي
● زيادة التدخل المحايد في أعمال العنف
● إنخفاض عنف الشريك واالعتداء
الجنسي والتحرش الجنسي

الفئات المستهدفة  /األوساط

الفئات المستهدفة  /األوساط

الفئات المستهدفة  /األوساط

مجموعات صغيرة من المجتمع المحلي ،غالبًا
ما يتم دمجها في برامج التوعية أو الخدمات
القائمة

على نطاق المجتمع المحلي

األوساط التعليمية أو الحرم الجامعي ،أو
أوساط المجتمعات المحلية

التكلفة $

التكلفة $$-$$$

التكلفة $-$$

● يمكن أن يتم على المدى القصير (سنة -
سنتان)
● برامج إضافية معتمدة على البنية التحتية
القائمة
● يمكن دعمها بمنحة واحدة أو تيار من
التمويل

استثمار أولي مرتفع و/أو تمويل مستدام
لمدة  5-3سنوات

● يمكن أن يتم على المدى القصير (سنة
 سنتان)● تكاليف خارجية إضافية للمدربين
والنقل والتي تعتمد على البنية التحتية
القائمة
● يمكن دعمها بمنحة واحدة أو تيار من
التمويل
● قد تتطلب تكاليف مدرب خارجي ونقل

أمثلة البرامج

أمثلة البرامج

أمثلة البرامج

برنامج ياري دوستي ()Yaari-Dosti
برنامج تدريب الصبيان ليصبحوا رجاالً
()Coaching Boys Into Men
برنامج خيارات ()Choices
برنامج إيمرجنج ()Emerging
أصوات وخيارات ووعود
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مجموعة أدوات ناشطي البدء
والتوعية والدعم واتخاذ اإلجراء
(!)SASA
برامج سول سيتي (،)Soul City
سول بوديز (،)Soul Buddyz
ورايز()Rise

التدخل المحايد
غرين دُت ()Green Dot
يحتوي برنامج تدريب الصبيان ليصبحوا
ً
رجاال على موضوع التدخل المحايد
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النهج :برامج المجموعات الصغيرة

“ياري دوستي” ()Yaari Dosti
ً
تدخال للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين
يُعد برنامج “ياري دوستي” (( )Yaari Dostiيعني “الصداقة بين الرجال” باللغة الهندية)
 18و  29عا ًما ويتحدى المعايير والسلوكيات التي تؤدي إلى العنف الجسدي والجنسي ،وكراهية المثلية الجنسية ،وانتشار فيروس
نقص المناعة البشرية .تم اقتباسه من برنامج “ ”Programa Hفي البرازيل من قبل مجلس السكان .تم تطوير برنامج “ياري
دوستي” في المجتمعات ذات الدخل المنخفض في مومباي في الهند ،لمكافحة األفكار المؤذية حول الذكورة ودعم “الرجال الذين
يراعون اإلنصاف بين الجنسين” .من خالل العمل بالشراكة مع المنظمات المحلية وأخصائي الشؤون الجنسانية ،يستخدم برنامج
“ياري دوستي” التعليم والمناقشة لتشجيع الرجال على أن يصبحوا شركاء أكثر احترا ًما وأبا ًء أكثر مشاركةً ،ويُحضرهم للمشاركة في
تحمل مسؤولية التربية مع شريكاتهم وبناء شراكات عاطفية وصحية وغير عنيفة تجاه أطفالهم .كما يقدم البرنامج التثقيف حول انتقال
فيروس نقص المناعة البشرية والتواصل مع الشركاء بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وتنظيم األسرة.
تم تنفيذ برامج “ياري دوستي” في الهند .تم تطوير البرنامج األصلي  Programa Hفي البرازيل وتم تنفيذه في  22دولة.

النتائج المحتملة

المدة والكثافة

أساسية

ورشة عمل لمدة أسبوع تليها  3-2جلسات أسبوعية لمدة
ساعة على مدار  6أشهر

الحد من عنف الشريك ،والعنف بين األقران،
وكراهية المثلية الجنسية
زيادة المواقف التي تراعي المساواة بين الجنسين
زيادة في التربية اإليجابية ومشاركة األب
ثانوية
الحد من اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية
والحمل غير المخطط له وغير ذلك من نتائج الصحة
الجنسية واإلنجابية

الفئات المستهدفة
الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  18و 29سنة

المكونات األساسية
المحتوى
المواقف حول الشؤون الجنسانية وعدم المساواة
الهوية الجنسية والصحة اإلنجابية
عنف الشريك والعنف األسري والمجتمعي
االحترام والحميمية في العالقات
الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية أو
متالزمة نقص المناعة المكتسب (اإليدز) ورعاية
المصابين به
مهارات التواصل الصحي

األوساط
المجتمعات منخفضة الدخل والمجتمعات الريفية
والحضرية

التنفيذ
المناقشة والتداول
تمثيل األدوار
الريادة من قبل األقران ،بمساعدة أولية من أخصائي
الجنسانية

 72البرامج

كيف ستفعل ذلك؟

كيف يتم تقييم نجاح البرنامج؟

تقييم االحتياجات والمواءمة

تقييم الدقة وضمان الجودة والعملية

الشراكة والتشاور مع المجتمع المحلي لمواءمة واختبار
المحتوى والشخصيات واألمثلة

على الرغم من عدم وجود أدوات رسمية لتقييم دقة التنفيذ،
يوصى كحد أدنى بعقد  21جلسة ميسرة وتشاركية بمدة
 60-45دقيقة من أجل ضمان دقة البرنامج

الموارد البشرية
األدوار:
الرواد األقران (ذكور) :يتم اختيارهم من المجتمع
المحلي
موظفو البرنامج أو أخصائي الجنسانية أو مرشدي
الصحة

التدريب واإلشراف
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http://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/
جماربلا
horizons/yaaridostieng.pdf
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تدريب الرواد األقران لمدة أسبوعين

دراسة حالة ياري دوستي :توسيع التدخالت لمنع
واالستجابة للعنف الجنساني :تقرير تحليلي ()4

دعم التنفيذ

موقع كورو (الهند):

المناهج الدراسية المتاحة من "مجلس السكان"

البرنامج:

المصادر
ياري دوستي :الشباب يعيد تعريف الذكورة :دليل
تدريبي ()3

التغطية:
اثنان من الرواد األقران لمجموعات من 35-30
رجالً

ياري دوستي

ما هي المعلومات األخرى المتوفرة؟

(http://coroindia.org/ )5

لدى الشريك المنفذ "كورو إنديا" ( )CORO Indiaمجموعة
من المدربين المتاحين ،ويمكن للمركز الدولي للبحوث المتعلقة
بالمرأة أن يقدم دعم البحث والتقييم
المشاركة واالستبقاء
يسعى موظفو البرنامج إلى المشاركة من مختلف
المجموعات االجتماعية والدينية والمجتمعية ،بما في ذلك
الشباب خارج المدرسة ،واستخدام شبكات األقران للحصول
على المشاركين

كم سيكلف هذا؟
تكاليف المشروع الناشئ
تقييم االحتياجات غير الرسمية
تطوير وإنتاج المواد
التدريب
التكاليف الجارية
مرتبات الموظفين
تكاليف النقل واالجتماع
مصادر التمويل
المؤسسات والحكومات المحلية

البرامج 73

برامج المجموعات الصغيرة

برنامج “تدريب الصبيان ليصبحوا رجاالً”
()Coaching Boys Into Men
يُركز برنامج “تدريب الصبيان ليصبحوا رجاالً” على االستفادة من قوة الرياضة وذلك من خالل تزويد مدربي الرياضة في المدارس
الثانوية بالموارد لتعزيز السلوك المحترم بين العبيهم والمساعدة في منع عنف الشريك والتحرش واالعتداء الجنسيين .وغالبًا ما
تتعاون أقسام أو فرق الرياضة في المدارس الثانوية مع المنظمات المحلية المناهضة للعنف لتقديم سلسلة تدريبات من المدربين
إلى الرياضيين توضح فيها طرقًا لعرض نموذج حول االحترام وتعزيز العالقات الصحية .توجه سلسلة بطاقات برنامج “تدريب
الصبيان ليصبحوا رجاالً” المدربين حول كيفية دمج المواضيع المرتبطة بالعمل الجماعي والنزاهة واللعب النظيف واالحترام ضمن
ممارساتهم الروتينية اليومية .تم تطوير البرنامج من قبل منظمة “مستقبل بال عنف” (.)Futures Without Violence
تم تنفيذ برنامج “تدريب الصبيان ليصبحوا رجاالً” في جميع أنحاء الواليات المتحدة ،وتم مواءمته لدول الهند وأستراليا وجنوب
أفريقيا.

النتائج المحتملة

المدة والكثافة

أساسية

اثنتا عشرة جلسة أسبوعية مدتها  20دقيقة ،يتم تقديمها
كجزء من ممارسة أو نشاط الفريق المنتظم

زيادة االعتراف بالسلوك المسيء في النفس واآلخرين
زيادة التدخالت اإليجابية من قبل المحايدين في حاالت العنف
أو التحرش

المكونات األساسية
المحتوى

الفئات المستهدفة

السلوكيات المحققة لالحترام مقابل السلوكيات المسيئة

الصبيان الذين تتراوح أعمارهم بين  14و  18سنة

المسؤولية الشخصية والريادة

(يجري تطوير المناهج الدراسية للصبيان الصغار والرجال في
عمر ارتياد الجامعة)

المواقف والمعايير الجنسانية

األوساط
المدارس أو أوساط المجتمع ذات برامج رياضية منظمة
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التدخالت المحايدة
التنفيذ
مناقشة تفاعلية
تمثيل األدوار

كيف ستفعل ذلك؟

كم سيكلف هذا؟

تقييم االحتياجات والمواءمة
● تحتوي مجموعة أدوات المناصرين على تقييم مدى
االستعداد
● يمكن في المواءمات الميدانية تكثيف أو إعادة ترتيب
الجلسات ولكن يجب الحفاظ على  9جلسات من أصل
 12على األقل
● تشمل المواضيع المضافة الهجرة والعنصرية النظمية

عناصر التكلفة

التغطية:
الممرن :يعمل على تيسير النقاش
يمكن للمناصرين العمل مع ممرنين متعددين حسب
الوقت المتاح لهم
التدريب واإلشراف
● يدوم تدريب المناصر لمدة يوم أو يوم ونصف،
وبحضور شخصي أو من خالل ندوة عبر اإلنترنت
● تدريب الممرن لمدة ساعة ونصف أو ساعتين من خالل
ندوة عبر اإلنترنت
دعم التنفيذ
تتوفر مجموعة أدوات محددة من أجل :الممرنين
والمناصرين (مع تقييم االستعداد) والترويج والتدريب
والتقييم
المشاركة واالستبقاء
توفر مجموعة األدوات الترويجية إرشادات حول إشراك
الممرنين والمدارس والمجتمع المحلي

دوالرا
● طباعة المواد (تتاح للتحميل مجانًا20 ،
ً
أمريكيًا لطلب نسخة مطبوعة)
● تكاليف البرنامج مثل النقل والتكاليف العامة
وتكاليف االجتماعات والدورات التدريبية
مصادر التمويل
ميزانيات البرنامج ،المؤسسات ،ميزانيات الحكومات
المحلية مع التركيز على المكافحة ،والجهات المانحة من
القطاع الخاص
75

75

جماربلا

كيف يتم تقييم نجاح البرنامج؟
تقييم الدقة وضمان الجودة والعملية
تحتوي مجموعة أدوات التقييم على نماذج لالختبارات
السابقة والالحقة

ما هي المعلومات األخرى المتوفرة؟
ً
رجاال:
موقع تدريب الصبيان ليصبحوا
(http://www.coachescorner.org/ )6
تشمل الموارد:
● جميع مجموعات األدوات
● معلومات االتصال
● ممرن :يقوم بتيسير المناقشات
● “مناصر” من منظمة شريكة :يُنظم ويعزز ويدعم
ويساعد على التقييم ،عادة ً ما يكون لديه معلومات
اساسية في التوعية المجتمعية او التعليمية أو
الوقاية من العنف
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البرنامج:

● إختياريًا :أجر مالي للمرنين

تدريب الصبيان

الموارد البشرية
األدوار:
● الممرن :يقوم بتيسير المناقشات
● “مناصر” من منظمة شريكة :يُنظم ويعزز ويدعم
وأيضًا يساعد على التقييم ،عادة ً ما يكون لديه معلومات
أساسية في التوعية المجتمعية او التعليمية أو الوقاية من
العنف

● وقت المناصر المخصص للبرنامج

برامج المجموعات الصغيرة

برنامج “خيارات” ()Choices
تم تصميمه وتنفيذه من قبل منظمة "إنقاذ الطفل” ( ،)Save the Childrenبرنامج خيارات ( )Choicesهو برنامج قائم على المناهج
الدراسية ،يتحدى المعايير الجنسانية المؤذية ويشجع المواقف والمعتقدات المنصفة بين الجنسين خالل فترة المراهقة المبكرة ،وهي فترة
حاسمة لنمو واعتماد المعايير الجنسانية .ويشرك البرنامج الفتيات والفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين  10و  14عا ًما في حوار ممتع
ومالئم من الناحية التنموية حول االحترام والتواصل واإلنصاف وأحالمهم للمستقبل .الهدف هو تمكين المراهقين في المراحل المبكرة،
من خالل التفكير المنهجي ،والمنطقية ،وتغيير السلوك ،لتحدي المعايير الجنسانية المقبولة في مجتمعهم والتي قد تكون عوامل خطر
تؤدي للعنف ،ويمكن أن يدرج خيارات كبرنامج مستمر متواجد بثبوت وموثوق من قبل المجتمع المحلي .يعد خيارات أيضًا جز ًءا
من حزمة من ثالث تدخالت تحويلية مرتبطة بالنوع االجتماعي على مستوى الفرد واألسرة والمجتمع ،تسمى “الخيارات واألصوات
والوعود” (انظر برنامج “ناشئ” ( :)Emergingالخيارات واألصوات والوعود).
تمت مواءمة برنامج “خيارات” وتنفيذه في بنغالديش وبوليفيا ومصر والسلفادور وإثيوبيا وقيرغيزستان ومالوي ونيبال وأرض
الصومال وزامبيا.

النتائج المحتملة

المدة والكثافة

أساسية

ثماني جلسات لمدة ساعتين على مدى فترة  9-3أشهر

زيادة المواقف والسلوكيات المنصفة بين الجنسين
الحد من خطر االستغالل والزواج المبكر للفتيات
الحد من خطر تعرض الفتيات للعنف وخطر أن يصبح الفتيان
من مرتكبي العنف

الفئات المستهدفة
الفتيان والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين  14-10سنة

األوساط
أوساط المجتمع المحلي ،بالتعاون مع برنامج قائم أو منظمة شبابية
قائمة

المكونات األساسية
المحتوى
آمال وتطلعات تتسم باإلنصاف
عالقات تتسم باالحترام
التقسيم المنصف لألعمال والمهام المنزلية
الدعوة إلى تأخير الزواج والمشاركة في التعليم
التنفيذ
● االدماج في برنامج قائم في المجتمع المحلي
● األنشطة التشاركية
● التف ّكر والحوار
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كيف ستفعل ذلك؟

كم سيكلف هذا؟

تقييم االحتياجات والمواءمة
إجراء بحث تكويني واستشارة المجتمع المحلي لتقييم
المواقف والمعتقدات ،والسلوكيات المرتبطة بها،
ولمواءمة األنشطة مع السياق المحلي أو إنشاء أنشطة
جديدة
استخدام تقنيات مخصصة إلجراء أبحاث حول
المعايير الجنسانية مع األطفال (انظر قسم المصادر
للحصول على معلومات حول األبحاث التي تدور
حول المعايير)
يجري تطوير دليل المواءمة

تكاليف البدء:
البحث التكويني
مواءمة المواد والترجمة والتصميم الطباعي
تدريب ال ُميسرين (الرواتب واألدلة والمواد)

مصادر التمويل

احتياجات الموارد البشرية

ميزانيات المشروع والمؤسسات أو الجهات المانحة الخاصة

التغطية:
ميسر أو ميسران لكل مجموعة مؤلفة من  15إلى  20طفالً
التدريب واإلشراف
 5-3أيام من التدريب واإلشراف المستمر من قبل موظفي
برنامج منظمة “إنقاذ الطفل”
يشمل التدريب الممارسة والتعقيب
دعم التنفيذ
يوجد لبرنامج “خيارات” دليل المواءمة ،والدليل األصلي
واألدلة السابقة المعدلة وهي متاحة مجانًا من منظمة “إنقاذ
الطفل” .يمكن ترتيب المساعدة الفنية من خالل منظمة
“إنقاذ الطفل”

رواتب أو بدل نقل أو تكاليف أخرى للميسرين والمشرفين

77

خيارات

تكاليف االجتماعات

77

البرنامج:

األدوار:
ال ُميسر :الشباب الذين شاركوا سابقًا في أنشطة النادي
المستضيف أو أنشطة البرنامج الجماعية الرائدة

التكاليف الجارية

جماربلا

كيف يتم تقييم نجاح البرنامج؟
تقييم الدقة وضمان الجودة والعملية
يوفر الدليل مؤشرات مقترحة للتقييم
يجب استخدام المنهجيات المالئمة للعمر لجمع البيانات (
انظر قسم المصادر القسم في نهاية هذا الفصل للحصول على
معلومات حول البحث عن المعايير)

المشاركة واالستبقاء
تضمين الشركاء من المجتمع المحلي في البحث
والمواءمة
عادة ما يكون دعم الوالدين عاليًا ،ويرجع ذلك جزئيًا
إلى أن مواضيع البرنامج ال تتعامل بشكل صريح مع
العنف أو النشاط الجنسي

ما هي المعلومات األخرى المتوفرة؟
المصادر
برنامج “خيارات” ( :)Choicesمنهج دراسي لألطفال بأعمار  10إلى  14عا ًما في نيبال:
(https://www.iywg.org/sites/iywg/files/2009_savethechildren_choices.pdf )7
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النهج :التعبئة المجتمعية

برنامج “ساسا” (!)SASA
مجموعة أدوات ناشطي “ساسا” (! )SASAهي نهج مرحلي للتعبئة المجتمعية للوقاية األولية من العنف ضد المرأة وفيروس نقص
المناعة البشرية .تعني كلمة ! SASAبالسواحيلية “اآلن” ،واألحرف األربع هي أيضًا اختصار للمراحل األربع للنهج :البدء والتوعية
والدعم واتخاذ اإلجراء .يستند برنامج ساسا على مراحل نظرية التغير .من خالل التفكير واألنشطة التي يقوم بتيسيرها نشطاء المجتمع
المدربون ،يحفز البرنامج التغيير الذي يقوده المجتمع المحلي بخصوص المعايير والسلوكيات التي تديم عدم اإلنصاف بين الجنسين وتزيد
من نسبة العنف وتزيد من عرضة النساء لفيروس نقص المناعة البشرية.
تمت مواءمة ساسا (! )SASAأو تجري مواءمته في أكثر من  20دولة في أفريقيا ،ومنطقة البحر الكاريبي ،وآسيا ،وأمريكا الالتينية،
وجنوب المحيط الهادئ ،والشرق األوسط.

النتائج المحتملة
أساسية
منع عنف الشريك
الحد من خطر مشاهدة األطفال لعنف الشريك
تغييرات إيجابية في ممارسات التربية والتأديب
زيادة تدخل المشاركين في حاالت العنف ضد األطفال
زيادة المعايير الخالية من العنف والمحققة لإلنصاف
بين الجنسين

الفئات المستهدفة
على نطاق المجتمع

األوساط
الريفية والحضرية
إمكانية المواءمة مع السياقات اإلنسانية

المدة والكثافة
 3إلى  5سنوات
المكونات األساسية
أربع مكونات أساسية تمزج المحتوى والتنفيذ
● تحليل القوة بين الجنسين :تدعم أنشطة التفكير
والتحليل فكرة أن اختالل توازن القوة بين النساء
والرجال هو السبب الجذري وراء العنف ضد
المرأة ،وأن الرجال والنساء يمكنهم تعلم الموازنة
اإليجابية مع بعضهم البعض ،وأن الهياكل المجتمعية
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يمكن تغييرها لتعكس المساواة بين الجنسين ،مما يعود
بالنفع على الجميع
● نهج يقدم بشكل مرحلي :أربع مراحل ،تركز كل منها على
نتيجة مختلفة لنقل الناس من المعرفة إلى الوعي النقدي ثم
بناء المهارات ثم السلوك أو اإلجراء
● المشاركة المجتمعية الشاملة :يهدف “ساسا” إلى إشراك
أعضاء المجتمع المحلي في كامل المستويات األربعة
من النموذج االجتماعي البيئي ،وذلك لتكوين كتلة حيوية
وتعزيز تغيير المعايير بشكل متبادل
● تعزيز الناشطين :تعزز مجموعة أدوات ناشطي “البدء
والتوعية والدعم واتخاذ اإلجراء” اقتناع المجتمع المحلي
بالتغيير المستوحى من مجموعة األدوات من خالل تنمية
الناشطين من المجتمع المحلي

الفعالية من حيث التكلفة
على الرغم من أن التكلفة تختلف حسب السياق ،وجدت إحدى
الدراسات من كامباال في أوغندا أن التكلفة السنوية لدعم 351
ناش ً
طا إلجراء نشاطات برنامج “ساسا” بلغت تقريبًا  389دوالر
أمريكي لكل ناشط ،وكان متوسط التكلفة هو  5دوالر أمريكي في
السنة لكل شخص وصل إليه التدخل .أدى انخفاض حاالت عنف
الشريك البدني في العام الماضي إلى تجنب ما يقدر بـ 1201
حالة ،مع وفورات تُقدر بـ  460دوالر أمريكي لكل حالة (.)10

كيف ستفعل ذلك؟

كم سيكلف هذا؟

تقييم االحتياجات والمواءمة
مجموعة أدوات ناشطي “ساسا” (! )SASAتحتوي
على إرشادات وأدوات لتقييم االحتياجات والمواءمة

تكاليف البدء
الرسوم والسفر للمدربين
التكاليف الجارية
● رواتب الموظفين (تعتمد على حجم المجتمع المحلي
وعوامل أخرى)
● تكاليف أنشطة المشاركين (مشروبات الضيافة واالنتقال)

احتياجات الموارد البشرية
األدوار:
موظفو التنفيذ (بدوام كامل)
التخطيط واإلشراف على البرنامج والتدريب
واإلدارة
االلتزام من طرف المنظمة بمنع العنف ضد المرأة
نشطاء المجتمع
تخطيط وتيسير التفكير وإتخاذ اإلجراءات على مستوى
المجتمع المحلي

79

جهات مانحة مؤسسية أو ثنائية األطراف ،وبعض التمويل من
الحكومة المحلية ،وهنالك تأهيل للحصول على تمويل لمبادرة
“أحالم” ( )DREAMSفي جنوب الصحراء الكبرى في
أفريقيا
جماربلا
79

التغطية:
يعتمد على مساحة المنطقة؛ الحد األدنى  2من فريق
التنفيذ

كيف يتم تقييم البرنامج؟

التدريب واإلشراف

تقييم الدقة وضمان الجودة والعملية
يشمل البرنامج مبادئ توجيهية وقوائم مرجعية لتقييم الوالء
من خالل:

أربع دورات تدريبية لمدة  5أيام (واحدة لكل مرحلة)
لفريق التنفيذ ،تقدمها مجموعة أدوات ناشطي “البدء
والتوعية والدعم واتخاذ اإلجراء”
دورات تدريبية تدوم من  3إلى  5أيام لنشطاء المجتمع
المحلي ،من قبل فريق التنفيذ
دعم التنفيذ
● بعض المواد متاحة للتحميل المجاني من موقع
منظمة “إعالء األصوات” (،)Raising Voices
بما في ذلك مجموعة أدوات ناشطي “ساسا” وقائمة
تحقق دقة تنفيذ “ساسا”
● تتوفر مواد وأدوات تخطيط إضافية متاحة عند
الطلب
● تتوفر ندوات تمهيدية عبر اإلنترنت باإلضافة إلى
التدريب والدعم الفني من خالل مركز تعلم منظمة
“إعالء األصوات” ومن المدربين المعتمدين
المشاركة واالستبقاء
تشمل المشاركة جميع مستويات النموذج البيئي
االجتماعي ،حيث أن نشطاء المجتمع المحلي
ومجموعات العمل المجتمعي مستمدة من مجموعة من
األدوار والمهن ،بما في ذلك الزعماء الدينيين ومقدمي
الرعاية الصحية والشرطة واألفراد من العامة في
المجتمع .تتطور الملكية مع مرور الوقت وفي نهج
مرحلي.

االلتزام باالستراتيجيات األساسية لبرنامج “ساسا”
التمويل المستدام لمدة  5-3سنوات من إعداد البرامج
إعطاء األولوية لتدريب الموظفين ونسبة الموظفين لنشطاء
المجتمع المحلي
الرصد والتقييم الذي يوفر المعلومات لتوجيه البرنامج
أنظمة اإلحالة لخدمات الدعم
آلية التعقيب للمجتمع المحلي
المواءمة المناسبة (مدعومة بدليل مجموعة أدوات ناشطي
“البدء والتوعية والدعم واتخاذ اإلجراء”

ما هي المعلومات األخرى المتوفرة؟
موقع إعالء األصوات:
(http://raisingvoices.org/sasa/ )11
تشمل الموارد
● مجموعة أدوات “ساسا!”
● أدوات التعلم والتقييم
● روابط لمقاالت بحثية
● خريطة المواءمات العالمية
● معلومات االتصال
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البرنامج:

مصادر التمويل

ساسا!

● احتياجات النقل والسالمة للموظفين ونشطاء المجتمع

النهج :تعبئة المجتمع

برامج “سول سيتي” (“ ،)Soul Cityسول بوديز”
( ،)Soul Buddyzو”رايز” ()Rise
تستخدم برامج “سول سيتي إنستيتوت” ( )Soul City Instituteوسائل اإلعالم “التعليمية والترفيهية” الشاملة القائمة على األدلة والتي
تدعمها أندية حقيقية إلنشاء حركة وإحداث تغيير .وبنا ًء على النموذج البيئي االجتماعي ،تعمل البرامج على ثالثة مستويات هي :مستوى
األفراد ومستوى المجتمع المحلي ومستوى المجتمع ككل .تُقدم برامج معهد “سول سيتي إنستيتوت” التليفزيونية واإلذاعية والبرامج
الحوارية (“سول سيتي” ( )Soul Cityو”تومورو إز آورز” ( )Tomorrow is Oursلألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14-8
سنة و“رايز” ( )Riseللفتيات والشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين  15و  24عا ًما) معلومات وتوفر نموذ ًجا لتغيير السلوك حول
مشاكل مثل عنف الشريك وإساءة استهالك الكحوليات وفيروس نقص المناعة البشرية ،مما يساعد على تغيير المعايير التي تؤثر على
السلوك الفردي .تتماشى البرامج مع تدخالت التعبئة المجتمعية (نوادي “سول بوديز” ونوادي “رايز” للنساء اليافعات) ،والتي تعزز
التفكير النقدي وتبني قدرة الشباب على التفكير واتخاذ اإلجراءات ودعم بعضهم البعض لممارسة السلوكيات الصحية ومعالجة الحواجز
التي تعترض التغيير على مستوى المجتمع المحلي .على مستوى المجتمع ككل ،يساعد الحوار الناشئ عن القضايا التي تمت مناقشتها
في العرض على التركيز على السياسات التي تجعل الخيار الصحي هو الخيار األسهل .حيث غالبًا ما تتناول التدخالت العوامل الهيكلية
للعنف مثل إساءة استهالك الكحوليات أو التربية التي ينقصها الدعم .وركز الموسم الرابع من “سول سيتي” على العنف ضد المرأة،
وساهم في تخفيض نسبة تقبل عنف الشريك وفي إصدار قانون العنف ضد المرأة في جنوب أفريقيا .برنامج “تومورو إز آورز” هو
برنامج متعدد الوسائط يستهدف األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  14-8سنة ،وقد عرض قضايا النوع االجتماعي ،والصدمات الناتجة
عن العنف ،ومنع العنف بما في ذلك دور إساءة استهالك الكحوليات .وتطرقت برامج “رايز” الحوارية لمواضيع مثل العنف والصحة
الجنسية والتمكين المالي للنساء اليافعات.
يعمل معهد “سول سيتي” في جنوب إفريقيا.

النتائج المحتملة

األوساط

أساسية

أوساط المجتمع المحلي منخفض الدخل ،الحضري
والريفي

زيادة مواقف الحماية واالنصاف بين الجنسين
انخفاض في تقبل إساءة استهالك الكحوليات
انخفاض معدالت عنف الشريك
ثانوية
زيادة التماسك االجتماعي على مستوى المجتمع
المحلي

الفئات المستهدفة
البرامج التلفزيونية تغطي كامل السكان
تستهدف نوادي “سول بوديز” األطفال داخل المدرسة
وخارجها ممن تتراوح أعمارهم بين  14-8عا ًما
تستهدف نوادي “رايز” الفتيات داخل المدرسة
وخارجها والنساء اليافعات الالتي تتراوح أعمارهن
بين  15و  24سنة
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المدة والكثافة
حسب التقدم

المكونات األساسية
على الرغم من وجود منهج دراسي ،فإن أهم مكون هو دعم
األطفال والشباب ليصبحوا قوى تدفع التغيير في وسطهم
الخاص

المحتوى
تم تطوير المحتوى مع تحليل النوع االجتماعي وتركيز
قائم على الحقوق
يختلف المحتوى والمهارات وفقًا للموضوع
التنفيذ
تشمل اآلليات المتعددة والمتكاملة التلفزيون (على شكل
الدراما والبرامج الحوارية على حد سواء) والبرامج اإلذاعية
والمواد المطبوعة ومجموعات المجتمع المحلي والنوادي

كيف ستفعل ذلك؟

كم سيكلف ذلك؟

تقييم االحتياجات والمواءمة

تكاليف البدء
● بحث تكويني متعمق حول المشاكل والمواقف وكيف يتحدث
الناس عنها ويفكرون فيها

يستغرق تطوير كل برنامج ما يصل إلى
شهرا إلجراء بحوث جيدة تعكس واقع
18
ً
المشاركين وتتجنب الرسائل غير المقصودة

● تكاليف اإلنتاج لوسائل اإلعالم

احتياجات الموارد البشرية
األدوار:
العاملون في وسائل اإلعالم ،بما في ذلك الباحثون
ومديرو اإلنتاج

التغطية:
عامل ميداني لكل  20نادي من نوادي “سول
بوديز”وعامل ميداني لكل خمسة نوادي “رايز”
التدريب واإلشراف
يتم تدريب مدربي “سول بوديز”واعتمادهم
في مجموعات من  15إلى  20عندما
يستكملون تدريبًا أوليًا لمدة  5أيام على طول
ثالث جلسات ،وتدريب متابعة لمدة  3أيام
على مدار جلستين
قد تستغرق عملية االعتماد الكلية عدة أشهر
يقوم العاملون الميدانيون بزيارة البرامج
ويقدمون تقارير لقادة الفرق
دعم التنفيذ
يمكن أن يقدم معهد “سول سيتي إنستيتوت”
الدعم الفني .الرسوم قابلة للتفاوض ولكنها تغطي
الوقت والسفر .يتوفر دليل ودفتر عمل للبرنامج
المشاركة واالستبقاء
يعد الدعم من قطاع التعليم ومديري المدارس
ومنظمات المجتمع المدني (خاصة للوصول
أمرا بالغ األهمية.
إلى الشباب خارج المدرسة) ً
وانخراط الوالدين يدعم مشاركة األطفال ويوفر
صا للبرامج التعليمية المتعلقة بالتربية .كحافز،
فر ً
يمكن لألندية تجميع نقاط للمساهمة في فرص
حضور “مؤتمرات” إقليمية أو وطنية لمعهد
“سول سيتي إنستيتوت”

مصادر التمويل
ميزانيات القطاع الحكومي والوكاالت ثنائية األطراف والمتعددة
األطراف والجهات المانحة .مساهمات عينية في اللقاءات والتدريب
من قطاع التعليم

كيف يتم تقييم نجاح البرنامج؟
تقييم الدقة وضمان الجودة والعملية
يتم الرصد من خالل تقييم نقاط النادي ،والزيارات العشوائية،
ورصد جودة مشاريع النادي .يستخدم معهد “سول سيتي إنستيتوت”
تقنية الهاتف المحمول لجمع البيانات ،مما يبسط إعداد التقارير ولكنه
يزيد التكلفة

ما هي المعلومات األخرى المتوفرة؟
المصادر
موقع معهد سول سيتي للعدالة االجتماعية:
(https://www.soulcity.org.za/ )12
التعليم الترفيهي :استخدام القصص واإلعالم لتغيير السلوك
والتصرف االجتماعي .دليل سول سيتي لتخطيط وتطوير التعليم
الترفيهي للتعبئة المجتمعية:
http://www.soulcity.org.za/news/edutainment-usingstories-and-media-for-social-action-and-behaviour(change )13
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التكاليف الجارية
● مرتبات الموظفين
● تكاليف التدريب
● إنتاج المواد ،بما في ذلك االختبار التجريبي
● تكاليف “المؤتمرات” على المستوى اإلقليمي أو الوطني ،بما
في ذلك االنتقال واإلقامة
دوالرا
14.40
بوديز”
“سول
برنامج
في عام  ،2015بلغت تكلفة
ً
جماربلا
أمريكيًا لكل طفل تم الوصول إليه
81

سول سيتي وبديز ورايز

وظائف تقنية للوسائط المتعددة ،فنان رفيع المستوى
(المشاهير)
منسق وسائل التواصل االجتماعي
تطوير وإدارة البرنامج وتشمل :المدربين،
وتطوير وإنتاج المواد ،والدعم الميداني
للنوادي ،وفريق الرصد والتقييم

● رواتب للفنانين رفيعي المستوى

النهج :تدخالت المتفرجين

ورشة “برينجنج إن ذا باي ستاندر”
(®)Bringing in the Bystander
برينجنج إن ذا باي ستاندر هي ورشة عمل تفاعلية تُعلم الناس كيفية التعرف والتدخل بأمان لوقف العنف الجنسي أو عنف الشريك أو
التحرش .وهي تستند جزئيا ً إلى نظرية السلوك المخطط ،والتي تشير إلى أن السلوك يتم توقعه من خالل المواقف والمعايير والسلطة
المتصورة .وتقوم ورشة “برينجنج إن ذا باي ستاندر” بتحديد وتحدي المعايير التي تدعم العنف الجنسي وعنف الشريك ،وتُعزز معايير
المسؤولية المجتمعية عن الحماية والوقاية .يزود البرنامج المشاركين بالمهارات الالزمة لتحديد السلوك اإلشكالي أو الخطير ،وتنمية
التعاطف مع الضحايا ،وممارسة أساليب التدخل اآلمنة والفعالة ،وااللتزام باتخاذ اإلجراءات كمحايد .تم تطوير هذا البرنامج من قبل
“برفنشن إنوفيشنز” ( )Prevention Innovationsفي جامعة نيو هامبشاير في الواليات المتحدة ،ويستهدف هذا البرنامج طالب
الجامعات.
تم تطبيق برنامج “برينجنج إن ذا باي ستاندر” في أكثر من  300كلية وجامعة في أستراليا والسويد والمملكة المتحدة والواليات المتحدة.

النتائج المحتملة

المدة والكثافة

أساسية

نوعان:

التغيير اإليجابي في فهم العنف الجنسي واتخاذ المواقف
زيادة االستعداد والثقة للتدخل
زيادة التدخل المبلغ عنه ذاتيًا في العنف أو العنف المحتمل

جلسة  90دقيقة
 4.5ساعات على مدار ثالث جلسات مدة كل منها
 90دقيقة

الفئات المستهدفة
طالب الجامعة في مجموعات من نفس الجنس أو مجموعات
مختلطة
تتم مواءمة المناهج الدراسية حاليًا للطالب األصغر سنا ً

األوساط
الحرم الجامعي أو المراكز الصحية أو مراكز األزمات

المكونات األساسية
المحتوى
مسؤولية المحايد
أمثلة وإحصاءات محلية
سلسلة العنف الجنسي وأسبابه وآثاره
تحديد المواقف الخطرة واختيار التدخالت اآلمنة
التنفيذ
مناقشة تفاعلية
ممارسة المهارات
يوقع المشاركون تعهدات المحايدين
يحصل المشاركون على بطاقات تذكير عناية
المحايدين النشطين
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كيف ستفعل ذلك؟

كم سيكلف هذا؟

تقييم االحتياجات والمواءمة
بالنسبة لكل وسط ،يتم تعزيز المنهج ببيانات
وقصص وأمثلة سيناريوهات ذات صلة محليًا،
وقد يقوم الميسرون بمقابلة أعضاء الجمهور
ّ
المطلعة
المستهدف للحصول على الخبرة

تكاليف البدء
شراء ترخيص البرنامج (يتم تحديد التكاليف حسب مستوى الدعم
المطلوب  -يرجى االتصال “بمركز أبحاث االبتكارات الوقائية”
للحصول على السعر)

● يختلف التعويض  -قد يكون طوعيًا ،أو رصيدًا
عا كل ساعة ،أو
دراسيًا مكتسبًا ،أو مدفو ً
يضاف إلى الوظائف المأجورة برواتب
التغطية:
ميسرين لكل مجموعة من  25إلى  30مشار ًكا
التدريب واإلشراف
يحتوي دليل المناهج على نصائح حول التيسير،
وبدالً من ذلك يمكن أن يتلقى الميسرون تدريبًا مدته
يوم أو يوم ونصف من “مركز أبحاث االبتكارات
الوقائية” (Prevention Innovations Research
)Center
يقوم باإلشراف موظفو الحرم الجامعي ،وهنالك خيار
تقديم استشارة اختيارية من “مركز أبحاث االبتكارات
الوقائية”

● مصروفات مثل االنتقال والتكاليف العامة وتكاليف االجتماعات
والدورات التدريبية
مصادر التمويل
83

● الوكاالت الحكومية التابعة للدولة أو
83

البلدية
جماربلا

● ميزانيات الجامعة ،ال سيما كجزء من مبادرات المساواة بين
الجنسين أو الوقاية من االغتصاب
● ِمنح المؤسسة أو الجهات المانحة الفردية

كيف يتم تقييم نجاح البرنامج؟
تقييم الدقة وضمان الجودة والعملية
يحتوي دليل المناهج على نصائح لتحقيق تنفيذ متسق
أدوات أو دعم فني
يحتوي موقع “مركز أبحاث االبتكارات الوقائية” على تدابير تقييم
قصيرة وطويلة المدى

دعم التنفيذ
يمكن شراء ترخيص البرنامج من “مركز أبحاث
االبتكارات الوقائية” .هناك ثالثة مستويات من الدعم:
● المستوى  - 1منهج دراسي قابل للتحميل
● المستوى  - 2مواد البرنامج باإلضافة إلى
ورشة عمل لمدة يوم كامل لتدريب المدربين
في الحرم الجامعي
● المستوى  - 3المستويان  1و  ،2باإلضافة
إلى تدريب إضافي لمدة نصف يوم وأنشطة
ومواد مخصصة
يمكن لحاملي الترخيص الوصول إلى قائمة الخدمات
للحصول على دعم وتوجيه إضافيين
المشاركة واالستبقاء
تقوم بعض الجامعات بتضمين برنامج “برينجنج إن ذا
باي ستاندر” في تدريب توجيه الطالب أو في فصل
إلزامي ،بينما تقدمه بعض الجامعات األخرى على أنه
اختياري ويقدمون رصيدًا تعليميًا للمدربين

ما هي المعلومات األخرى المتوفرة؟
موقع “مركز أبحاث االبتكارات الوقائية”:
http//:cola.unh.edu/prevention-innovations/by(stander )14
تشمل المصادر:
● نظرة عامة حول البرنامج
● روابط تدابير التقييم
● معلومات االتصال
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البرنامج:

احتياجات الموارد البشرية
األدوار:
● الميسّر :يقوم الطالب أو مشرفو السكن أو
غيرهم من موظفي الحرم الجامعي بتقديم
البرنامج ل ِفرق من الذكور واإلناث مؤلفة من
اثنين

● تكاليف البرنامج المباشرة المرتبطة بنسخ المواد ،وحجز
مساحة اجتماعات ،وما إلى ذلك.

برينجنج إن ذا باي ستاندر

التكاليف الجارية

برامج المجموعات الصغيرة

استراتيجية “جرين دُت” للوقاية من العنف
تُعد “جرين دُت” استراتيجية تعبئة مجتمعية تستهدف المراهقين والشباب البالغين ،وكذلك أفراد الجيش .ويضم البرنامج المشاركين
بصفتهم “محايدين مؤيدين للمجتمع” ،حيث يقدمون مهارات للتدخل بأمان وفعالية في السلوكيات التي يمكن أن تؤدي إلى العنف بين
األشخاص وأن يصبحوا مؤثرين اجتماعيين يكونون ً
مثاال لتبني المعايير التي ال تتسامح مع العنف .استنادًا إلى النموذج البيئي االجتماعي
وبناء على المعلومات المستمدة من نظرية التغيير االجتماعي ،تركز استراتيجية “جرين دُت” على االستفادة من قوة تأثير األقران والثقافة
في التعامل مع أفراد المجتمع .تم تطوير استراتيجية “جرين دُت” في عام  2006في جامعة كنتاكي لمعالجة التحرش الجنسي واالعتداء
الجنسي وعنف الشريك أو عنف المواعدة في الحرم الجامعي ،وتعمل اآلن منظمة “ألتريستك” ( )Alteristicعلى تقديم استراتيجية
“جرين دُت” ( .)Green Dotلقد تم تنفيذ االستراتيجية في المدارس اإلعدادية والمدارس الثانوية والكليات والمجتمعات والمنشآت
العسكرية في الواليات المتحدة ،وكذلك في المنشآت العسكرية للواليات المتحدة في جميع أنحاء العالم .كما يجري تنفيذها حاليًا في
مجتمعات في جنوب إفريقيا وكليات في المملكة المتحدة.

النتائج المحتملة

المدة والكثافة

أساسية

يمكن أن يستمر البرنامج طالما تدعو الحاجة له ،مع
وضع جدول زمني مستمر لعقد ورش العمل والدورات
التدريبية ( 15دقيقة إلى  6ساعات) ،والتسويق
االجتماعي ،والفعاليات التي تهدف إلى دفع اإلجراءات

الحد من ارتكاب العنف الجنسي والتحرش والجنسي وعنف
الشريك والحد من وقوع ضحايا له
ثانوية
زيادة السلوكيات االستباقية والمستجيبة لدى المحايدين

المكونات األساسية

زيادة في سلوك طلب المساعدة

المحتوى

زيادة في حل المشكالت دون عنف

الفئات المستهدفة

التعرف على العالمات المنبئة بالعنف
اإلقرار بالحواجز أمام التدخل

الطالب الذين تتراوح أعمارهم بين  14-11سنة و 18-15سنة

توليد تدخالت واقعية من المحايدين تكون مريحة
وآمنة وفعالة

الجيش ( 18سنة فما فوق)

توليد سلوكيات استباقية تضع معيارين للمجتمع:
 )1لن يتم التسامح مع العنف؛ و  )2يؤدي الجميع
دورهم في جعل المجتمع أكثر أمانًا

طالب الجامعة

األوساط
مدارس المجتمع المحلي والجامعات والمراكز المجتمعية والمنشآت
العسكرية

التنفيذ
● األساليب المختلطة (محاضرة ،أنشطة ،وسائط
متعددة)
● يستخدم معلمو استراتيجية “جرين دُت” آليات
تعليم وتنفيذ مستندة إلى األبحاث ،والواقعية ورواية
القصص ،باإلضافة إلى تقنيات التعلم التجريبي
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تقييم االحتياجات والمواءمة
يتم تقديم توصيات لمواءمة البرنامج مع السياق المحلي
أثناء تدريب المعلمين

تكاليف البدء
عناصر التكاليف
تعتمد التكاليف على احتياجات المواءمة وحجم السكان
المستهدفين وفريق التنفيذ .لمزيد من المعلومات حول التكاليف،
يرجى التواصل مع منظمة “ألتريستك”

الموارد البشرية
األدوار:
● المنسق :المسؤول عن اللوجستيات وبناء العالقات
والتوظيف
● المعلمين :يضمنون تعليم استراتيجية “جرين دُت”
( )Green Dotبدقة

مصادر التمويل
يمكن لمنظمة “ألتريستك” أن تدعم الفرق في العثور على
التمويل والشراكات مع المنظمات المحلية لتعويض التكاليف

التغطية:
فرق تضم  10أشخاص لكل  1000عضو في المجتمع
المحلي أو المدرسة
التدريب واإلشراف
تدريب المعلم لمدة  4أيام يقدمه مدربون معتمدون
دعم التنفيذ
تشمل مواد استراتيجية “جرين دُت”:
● الدليل التأسيسي

85

البرنامج؟
كيف يتم تقييم نجاح
85

جماربلا

تقييم الدقة وضمان الجودة والعملية
توفر منظمة “ألتريستك” أدوات لتقييم العملية والنتائج ،باإلضافة
إلى أدوات تقييم دقة التنفيذ

● دليل المناهج وروابط لمواد التنفيذ (عروض تقديمية
ومقاطع الفيديو ومجموعات أدوات تقييم دقة التنفيذ)
توفر منظمة “ألتريستك” ندوات عبر اإلنترنت
للمساعدة الفنية بشكل شهري ،وتقدم الدعم والمساعدة
الفنية الخاصة بالفريق طوال فترة التنفيذ دون أي
تكلفة إضافية

ما هي المعلومات األخرى المتوفرة؟
موقع استراتيجية “جرين دُت” للوقاية من العنفwww.alteristic.org )15( :
هاتف+1 571 319 0354 :
البريد اإللكترونيinfo@alteristic.org :
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البرنامج :استراتيجة غرين دُت

كيف ستفعل ذلك؟

كم سيكلف ذلك؟

النهج :برامج المجموعات الصغيرة

برنامج “إميرجينج” ( :)Emergingاالختيارات واألصوات والوعود
يشجع برنامج االختيارات واألصوات والوعود المعايير الجنسانية المؤيدة للمجتمع من خالل ثالثة تدخالت متميزة عبر النموذج
البيئي االجتماعي ،وهي للفتيان والفتيات ،واألسر ،والمجتمعات .ويسعى البرنامج إلى الحد من العنف القائم على النوع االجتماعي
من خالل أنشطة لمساعدة األطفال على تحدي المعايير التقييدية بين الجنسين (االختيارات)؛ وزيادة الحوار بين الوالدين والطفل
لتحسين اإلنصاف في األسرة (األصوات)؛ والتواصل الواسع الذي يستهدف المجتمع (الوعود) .يُحفز ُمكون االختيارات المناقشة
والتفكير بين الفتيات والفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين  10و  14عا ًما ،بينما يستهدف مكون األصوات الوالدين بسلسلة من مقاطع
الفيديو مدتها  10دقائق يتم عرضها في المجتمع المحلي .ويتم التأكيد على رسائل البرنامج في مكون الوعود ،وهي حملة ملصقات
لتحفيز التفكير والحوار على مستوى المجتمع.
تم إنشاء االختيارات واألصوات والوعود من قبل منظمة “إنقاذ الطفل” في نيبال حيث توجد معدالت عالية من العنف القائم على
النوع االجتماعي ،وقامت منظمة إنقاذ الطفل بدمج برنامج االختيارات الحالي مع التدخالت في المعايير األخرى التي تستهدف
الوالدين والمجتمع من أجل نهج أكثر شمولية يعالج العديد من العوامل الفردية واالجتماعية .تم تجريب برنامج الخيارات واألصوات
والوعود الكامل في نيبال في عام  ،2015وتم استخدام المناهج المعدلة في بوليفيا وبنغالديش ومصر وإثيوبيا والسلفادور ومالوي
وزامبيا.
لمزيد من المعلومات ،انظر:

االختيارات واألصوات والوعود :تمكين المراهقين اليافعين جدًا من تكوين معايير جنسانية مؤيدة للمجتمع كطريق للحد من العنف
القائم على النوع االجتماعي وزيادة تمكين الفتيات ()8
مناهج الخيارات ،واألصوات ،والوعود (.)9

 86البرامج

البرامج 87
المعايير والقيم

ورقة عمل التنفيذ
استخدم ورقة العمل أدناه لتخطيط التنفيذ وربط تدخلك باستراتيجيات  INSPIREاألخرى ،حيث يوجد أسفل كل إجراء أمور
يجب مراعاتها .قد ترغب في إضافة اعتباراتك الخاصة إلى هذه القائمة.
اإلجراء

أمور يجب مراعاتها

تقييم البيئة الحالية
المعايير االجتماعية والمتعلقة بالنوع االجتماعي التي تضر أو تحمي األطفال والمراهقين
بيانات كمية ونوعية عن تعرض األطفال للعنف وعوامل الخطر المرتبطة به ومرتكبيه
الجهود القائمة لتغيير المعايير ومدى وصولها وتأثيرها ومواءمتها مع األدلة
الفرص والعوائق أمام تنفيذ أو توسيع هذه االستراتيجية

اختيار التدخالت

تتناسب ضمن خطة شاملة لمعالجة العنف ضد األطفال
تطابق نظرية التغيير سياقك وأهدافك
نظرا للسياق والموارد المتاحة
قابلية التنفيذ ً
تعزيز وتوسيع الجهود الحالية ،أم إضافة نُهج جديدة؟
إعطاء األولوية للمجتمعات بأكملها أو فئات عمرية معينة أو مجموعات أخرى؟

إقامة الشراكات

روابط للقضايا ذات الصلة أو استراتيجيات  INSPIREاألخرى
شراكات مع األطراف المعنية ومتخذي القرارات والمنفذين
كيفية العمل مع المجتمعات المحلية والمجتمع المدني في التخطيط والتنفيذ

تحديد احتياجات المصادر والموارد
التكلفة التقديرية
الموارد البشرية
مصادر للدعم المالي

جميع المراحل حسب الحاجة :البحث التكويني ،والمواءمة ،واستراتيجية التواصل ،وإعداد
المواد ،والدعم الفني ،والتدريب ،والمرحلة التجريبية ،وجمع البيانات ،والرصد والتقييم،
والتوسيع
احتياجات الموظفين والتدريب
مصادر التمويل وكيفية االستفادة منها والمحافظة عليها

صقل النهوج وتكييف البرامج للسياق
الوطني

تقييم االحتياجات أو البحث التكويني
مشاركة وتضمين المجتمع المحلي واألطراف المعنية ،بما في ذلك األطفال والشباب
عملية المواءمة
تتوفر األدوات أو األدلة أو الدعم الفني
خطط للتوسيع

تخطيط للرصد والتقييم

أدوات لرصد وتقييم البرنامج
مؤشرات  INSPIREالتي ستستخدمها لقياس التأثير
نظام أو عملية جمع البيانات
مكان الحصول على الدعم الفني للرصد والتقييم

غير ذلك
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المالحظات
(ما تعلمه حالياً)

المصادر والخبراء والشركاء
(أين يمكنك الحصول على معلومات إضافية)
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إنشاء جدول زمني للخطوات التالية
اإلجراء
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الجهة المسؤولة

التاريخ

مالحظات

المصادر
فهم نظرية المعايير
Violence prevention: the evidence. Changing cultural and social norms that support violence. Geneva: World
Health Organization; 2009 )http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/norms.pdf, accessed 26
April 2018(.

.موجز للمناصرين ومصممي البرامج ومنفذيها بشأن التدخالت لمعالجة تأثير المعايير االجتماعية على العنف

المعايير والقيم

Social norms, gender norms and adolescent girls: a brief guide. London: Overseas Development Institute;
2015 )https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9818.pdf, accessed 26
April 2018(.

 وباالعتماد على العمل الميداني في.يقدم نظرة عامة عن المعايير االجتماعية المتعلقة بعدم اإلنصاف بين الجنسين والتي تؤثر على المراهقات
. يدرس العالقة بين الفقر ومعايير النوع االجتماعي التمييزية،إثيوبيا ونيبال وفيتنام وأوغندا
منهجيات البحث لتقييم المعايير
Cislaghi B, Heise L. Measuring gender-related social norms, Learning Report 1. London: Learning Group on
Social Norms and Gender-related Harmful Practices of the London School of Hygiene & Tropical Medicine;
2017 )http://strive.lshtm.ac.uk/resources/norms-measurement-meeting-learning-report, accessed 26 April
2018(.

.تصف تقنيات متطورة لقياس المعايير مع خبرة من برامج للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات
Applying theory to practice: CARE’s journey piloting social norms measures for gender programming.
Cooperative for Assistance and Relief Everywhere, Inc )CARE(; 2017 )http://gender.care2share.wikispaces.
net/file/view/care-social-norms-paper-web.pdf, accessed 26 April 2018(.

.تُركز على عمل منظمة “كير” لتطبيق نظرية المعايير االجتماعية على ممارساتها في مجال التنمية
The Global Early Adolescent Study )http://www.geastudy.org/, accessed 26 April 2018(.

.تحتوي على أداة لقياس المعايير بين الجنسين مع المراهقين
Hinson L, Kapungu C, Jessee C, Skinner M, Bardini M, Evans-Whipp T. Positive youth development
measurement toolkit: A practical guide for implementers of youth programs. Washington )DC(: YouthPower
Learning, Making Cents International; 2016 )https://static.globalinnovationexchange.org/s3fs-public/asset/
document/PYD%20Measurement%20Toolkit%20Final.pdf?FmETOPj.28pXhWjfwdXARknamnNBVg_r,
accessed 26 April 2018(.
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تعزز األماكن العامة اآلمنة رفاه األطفال
ﺗﺴﻤﺢ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﺤﺮﻳﺔ واﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﻮارد اﳌﺠﺘﻤﻊ
واﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﻌﻤﻞ واﻟﻠﻌﺐ واﳌﻮاﻃﻨﺔ .ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﺘﻐﻴريات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﻋﲆ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﲆ ﺳﻠﻮك اﻷﻓﺮاد
واﳌﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﲆ ﺗﻐﻴري ﺗﺼﻮرات اﻟﻨﺎس وﻣﻮاﻗﻔﻬﻢ وأﻓﻌﺎﻟﻬﻢ ،وﺗﺸﺠﻊ اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻳﺠﺎيب وﺗﺤﺪ ﻣﻦ
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻷﻃﻔﺎل واﳌﺮاﻫﻘني.
يمكن أن تستهدف هذه التغييرات البيئة المادية واالجتماعية ،ويمكن أن تتضمن التعديالت على البيئة المادية إضافة اإلضاءة ،وتحسين
ممرات المشاة ،وتجميل المناظر الطبيعية ،وتصميم المباني والمساحات مثل المكتبات ومراكز الشباب وأماكن الترفيه لتكون صديقة لألطفال
وآمنة (انظر المربع  ،)14حيث أن تحسين ميزات معينة
يوضّح األنشطة التي تكون محبذة أو يمكن تقبلها أو غير
المربع 14
المرغوب فيها إطالقا ً في األماكن العامة.
ويمكن أن تشمل التعديالت على البيئة االجتماعية أساليب
منع الجريمة المرتبطة بظروف معينة والتصميم األوسع
نطاقا ً للتخطيط العمراني ومبادرات تنمية المجتمع.
تستفيد جميع الجهود المبذولة إليجاد بيئات أكثر أمانًا من
المشاركة المجتمعية القوية في التخطيط والتنفيذ ،لضمان أن
تكون التدخالت مفيدة وذات صلة ولتعزيز تقبل المجتمع،
ويشمل ذلك األطفال والشباب.
تشمل استراتيجية  INSPIREثالثة نهوج قائمة على
األدلة:
` الحد من العنف من خالل معالجة “البؤر الساخنة”

ما هي “المدينة الصديقة لألطفال”؟
كي تُعد المدينة صديقة لألطفال أو يُعد المجتمع صديقًا
لألطفال ،يجب أن يطبق فيهما اتفاقية حقوق الطفل على
المستوى الوطني ،حيث تنعكس حقوق الطفل في السياسات
والقوانين والبرامج والميزانيات ويكون األطفال عناصر
فاعلة تؤثر أصواتهم وآرائهم في عملية صنع القرار .كما
تساهم مناهج البيئة اآلمنة في هذا القسم في إنشاء مدن أو
مجتمعات صديقة لألطفال.
لمزيد من المعلومات انظر مبادرة المدن الصديقة لألطفال
الخاصة بمنظمة اليونيسف على الرابط التالي:
(http://childfriendlycities.org )1

` وقف انتشار العنف
` تحسين البيئة العمرانية

الحد من العنف من خالل معالجة “البؤر الساخنة”
يعترف نهج “البؤر الساخنة” بأن عنف الشباب يميل إلى الحدوث في أماكن محددة ويمكن الحد منه من خالل تركيز التدخالت في تلك
المناطق ،ويُستخدم هذا النهج غالبًا لتوفير المعلومات لتدخالت الشرطة .مع ذلك ،يمكن للقيادة المحلية استخدام نفس التقنيات للتخطيط لجهود
منع العنف القائمة على المجتمع (.)3 ،2
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تقر الجهود المبذولة لوقف انتشار العنف بتأثير البيئات
االجتماعية على السلوكيات العنيفة ،ويكشف هذا النوع
من التدخل ويمنع النزاعات بين الشباب األكثر عرضة
للخطر ،ويساعد على تغيير المعايير والحد من قبول
العنف والجريمة بين هذه الفئات (.)4

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻵﻣﻨﺔ ﻳﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ
ﻧﻄﺎق اﻷﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ
ﻣﻨﻊ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻷﻃﻔﺎل.
تحسين البيئة العمرانية

توسيع مفهوم “البيئات اآلمنة”
بينما لم تتم مناقشة استراتيجية  INSPIREإليجاد
البيئات اآلمنة في حزمة  NSPIREIالفنية ،يمكن
لتطبيقات هذه االستراتيجية أن تستكمل وتدعم
استراتيجيات  INSPIREاألخرى ،بما في ذلك
الطرق التالية:
ضمان طرق آمنة من وإلى المدرسة يدعم
المشاركة في التعليم (انظر استراتيجية مهارات
التعليم والمهارات الحياتية).
يمكن تصميم العيادات ومراكز الشرطة وقاعات
المحكمة وغيرها من األماكن التي يتلقى فيها
األطفال خدمات لتكون صديقة أكثر لألطفال
ولتحمي الخصوصية والسرية ،وحيثما أمكن،
يمكن أن تجمع خدمات التصدي للعنف في منطقة
واحدة (انظر استراتيجية االستجابة والدعم).

يركز تحسين البيئة المبنية على زيادة سالمة المجتمع
من خالل التخطيط البيئي والتصميم والبنية التحتية ،ومن
األمثلة على ذلك منع الجريمة من خالل التصميم البيئي،
وهو نهج متعدد التخصصات يهدف إلى إدارة األماكن
ضمان سالمة األطفال على اإلنترنت وكذلك
العامة بطرق تردع السلوك اإلجرامي ( .)4تتضمن
في البيئات المادية (انظر المربع .)16
أنشطة منع الجريمة من خالل التصميم البيئي تحسينات
في اإلضاءة ،والمناظر الطبيعية ،والرؤية ،وإمكانية
الوصول إلى المرافق والمراقبة ،وعوامل أخرى تمنع
الجريمة وتشجع استخدام المرافق واألماكن العامة ،ويمكن أن يدعم تحسين البيئة العمرانية أيضًا السلوكيات الصحية من خالل توفير أماكن
عامة للترفيه والتعلم ،ومن خالل رفع مستوى الخدمات األساسية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء.
يمكن لهذه النهوج أن تتجاوز تطبيقها التقليدي لمنع الجريمة لتصبح جز ًء من منظومة الصحة العامة الشاملة والمستدامة وتنمية المجتمع
(انظر المربع  ،)15وهي تتناول ً
كال من ضحايا العنف المحتملين ومرتكبي العنف المحتملين.
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وقف انتشار العنف
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الروابط بين استراتيجيات  INSPIREوما بعدها :إيجاد البيئات اآلمنة
يمكن أن يكون إنشاء بيئات آمنة مكونًا للعديد من استراتيجيات  ،INSPIREباإلضافة إلى الجهود التي
تتجاوز العنف.

استراتيجيات INSPIRE

تطبيق القوانين وإنفاذها

تستكمل القوانين التي تمنع تعاطي الكحول ووصول
الشباب إلى األسلحة الجهود المبذولة لتعزيز السالمة
واستخدام األماكن العامة

المعايير والقيم

تؤثر المعايير على كيفية استخدام الناس لألماكن العامة
وكيف يتصرفون في األماكن فيها وينطبق األمر ذاته
على المساحات على اإلنترنت ،وكذلك درجة قبول العنف
في المجتمعات المحلية

دعم الوالدين ومقدمي الرعاية

يتمتع الوالدان واألسر بوصول آمن إلى موارد المجتمع
المحلي والدعم

تحسين الدخل وتعزيز الوضع االقتصادي

زيادة الفرص اآلمنة للمشاركة االقتصادية والتنمية

خدمات االستجابة والدعم

تشجيع على تصميم بيئات صديقة لألطفال بما في ذلك
العيادات ومراكز الشرطة وقاعات المحاكم

التعليم والمهارات الحياتية

دعم الطرق اآلمنة إلى المدرسة
تخفّض ارتكاب الجريمة وتزيد من السالمة العامة

أجندات صحية واجتماعية
واقتصادية واسعة

استخدام أكبر لألماكن العامة والموارد
يزيد من تماسك المجتمع والفعالية الجماعية
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تنجح بشكل أفضل عندما ...
تشير األدلة والخبرات السابقة عن زيادة احتمال تحقيق األثر المطلوب عندما:
تبدأ هذه النهوج بتقييم شامل وتحليل لألطراف المعنية لتحديد مصادر الخطر ،ودوافع السلوك ،وفرص التدخل أو التغيير
في المجتمع؛
تبني النهوج شراكات وآليات فعّالة للتفاعل بين المجتمعات والهيئات العامة والقطاع الخاص والخدمات ذات الصلة ،والتي
قد تشمل الصحة والتعليم والعدالة وإنفاذ القانون والخدمات االجتماعية واإلسكان ووسائل النقل؛
تعزز عملية التخطيط شعور المجتمع بالملكية ومشاركته ،ويشمل ذلك األطفال والشباب؛

إيجاد بيئات آمنة

تُت ّخذ جهود الشرطة المجتمعية في بيئة تُحمى فيها حقوق األطفال الجانحين ،حيث يحصل األطفال على خدمات العدالة
والمساعدة القانونية المنصفة والفعالة والمالئمة لألطفال (( )4انظر استراتيجيات تطبيق القوانين وإنفاذها واالستجابة
والدعم).

المربع 16

كيف يمكنك حماية األطفال على اإلنترنت؟
تُشكل حماية األطفال من التعرض للعنف عبر اإلنترنت مصدر قلق متزايد وتظهر نماذج فريدة لمعالجة هذا الخطر .أصدر
التحالف العالمي “وي بروتكت ( ”)WePROTECTتوجيهات في عام  2016لدعم الدول والمنظمات الملتزمة بإنشاء أو
تعزيز االستجابات الوطنية ال ُمنسقة إلنهاء االستغالل واالعتداء الجنسيين على األطفال عبر اإلنترنت ،وتتضمن االستجابة
النموذجية  21إجراءات وطنية أساسية وممارسات جيدة لحماية األطفال على اإلنترنت بشكل فعال ،وتساهم في ضمان بيئات
آمنة على اإلنترنت لألطفال ،بما في ذلك:
أنظمة الدعم للجناة التي تشمل التدخالت الطبية والنفسية والمساعدة الذاتية والتوعية ،وذلك لمعالجة االهتمامات أو السلوك
اإلشكالي ومنع الجناة المحتملين من ارتكاب الجرائم وردعهم؛
عا في تحديد المواقف التي قد يعاني فيها األطفال
المسؤولية االجتماعية للشركات في مجال السفر والسياحة ،للمساعدة طو ً
من االعتداء أو االستغالل عبر اإلنترنت؛
التقارير اإلعالمية األخالقية والمستنيرة الهادفة إلى تعزيز الوعي واإلبالغ الدقيق عن المشكلة ،وحماية رفاه الضحايا؛
الخط الساخن لالستغالل واالعتداء الجنسيين على األطفال المخصص لإلبالغ عن المواد على اإلنترنت التي يشتبه في أنها
غير قانونية ،ويوضع بالشراكة مع العاملين في مجال التكنولوجيا ،ومقدمي اإلنترنت ،وجهات إنفاذ القانون لضمان إزالة
المواد والتحقيق فيها بسرعة.
لمزيد من المعلومات انظر جزء العنف عبر اإلنترنت من قسم المصادر في نهاية هذا الفصل.
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اعتبارات التنفيذ
تكاليف تحسين البيئة العمرانية
كبيرا اعتمادًا على التدخالت المختارة ،ولكن ليست كل الجهود باهظة الثمن.
يمكن أن تختلف الموارد الالزمة لتعديل البيئة المادية اختالفًا ً
يمكن تنفيذ أمور اإلضاءة والرصف والصيانة والمناظر الطبيعية بتكلفة منخفضة ،أو يمكن توجيه التدخالت إلى منطقة صغيرة ،أو يمكن
تجريبها كجزء من االستثمار طويل األجل ،كما يمكن أن تكون التغييرات االستراتيجية في األماكن والمرافق العامة القائمة أقل تكلفة
من البناء الجديد .على المدى الطويل ،يمكن أن يكون
العمل مع األطراف المعنية لجعل منع العنف جز ًءا من
مشاريع البنية التحتية والتخطيط وسيلةً فعالة من حيث
التكلفة لتحسين السالمة واألمان .يستفيد القطاع الخاص
العمل اإلنساني
مصدرا
أيضًا من البيئات العامة اآلمنة ويمكن أن يكون
ً
للتمويل.
ُ
مساحات صديقة لألطفال .تستخدم التدخالت لتكوين
النُهوج النظامية
تهدف النُهوج النظامية إلى بناء الوقاية من العنف في
البيئات المادية واالجتماعية لألحياء التي يعيش فيها
الناس ،واألوساط المجتمعية األوسع نطاقًا حيث يعملون
ويسافرون ويختلطون مع اآلخرين ،حيث يساعد هذا
النهج الشمولي على تقليل مخاطر تحويل العنف من
وسط إلى آخر .تسعى النُهوج النظامية للحصول على
مدخالت ومعلومات من قطاعات متعددة للمساعدة
في جمع وتفسير البيانات حول أنماط العنف ودوافعه،
صا للمخاطر
والتدخالت المحتملة المصممة خصي ً
المحددة.
الشعور بالملكية واستخدام أفراد المجتمع للمرافق أمران
أساسيان ،حيث تُعد البيئات متعددة الوظائف والتي يتم
استخدامها وإدارتها بشكل جيد والتي تعكس أولويات
المجتمع أفضل من المساحات أو المرافق ذات االستخدام
الفردي المقدمة مع منح حقوقها للقطاع العام فقط
(انظر ملخص برنامج “منع العنف من خالل اإلصالح
الحضري”).

مساحات صديقة لألطفال على نطاق واسع في األوضاع
اإلنسانية ،وتوفر هذه البرامج بيئات آمنة يمكن التنبؤ
بها حيث يمكن لألطفال أو المراهقين التعلم واللعب
والحصول على الخدمات ،وحيث يمكن للوالدين
واألوصياء اآلخرين رعاية األطفال الصغار.
تصميم ترتيبات معيشية مؤقتة.
من المهم الحفاظ على السالمة واألمان داخل وحول
المخيمات أو المالجئ أو اإلسكان الحضري لألطفال
المهاجرين أو الالجئين أو النازحين لمنع العنف ،ويتم
توفير إرشادات لحماية األطفال من خالل إدارة المخيم
وجهود البيئة اآلمنة األخرى من قبل وكالة األمم المتحدة
إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى.

لمزيد من المعلومات ،انظر الجزء اإلنساني من قسم
المصادر في نهاية هذا الفصل.

المؤشرات
يمكن استخدام مؤشرات  INSPIREالتالية لقياس أثر الجهود المبذولة لتعزيز البيئات اآلمنة (انظر الملحقين أ وب للحصول على قائمة كاملة
بمؤشرات وقياسات .)INSPIRE
5.1
5.2
5.3
5.4

معدل الجرائم (مؤشر هدف التنمية المستدام )16.1.1
حمل السالح في المجتمع ،الشهر الماضي
1
شهرا الماضية
التفاعل عبر اإلنترنت مع أشخاص مجهولين ،االثني عشر
ً
شهرا الماضية
عشر
االثني
خالل
اإلنترنت،
لقاء وجها ً لوجه مع أشخاص تمت مقابلتهم ألول مرة عبر
ً

 ١ﻳﻌﺪ اﻟﺘﻌﺮض ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﻟﻠﻌﻨﻒ واﻻﺳﺘﻐﻼل ﻣﻦ ﺑني اﻟﺸﻮاﻏﻞ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻀﻤني ﻫﺬه اﳌﺆﴍات ﺿﻤﻦ اﺳﱰاﺗﻴﺠﺔ  INSPIREﻟﻠﺒﻴﺌﺎت اﻵﻣﻨﺔ ،وﺳﺘﺘﻢ إﺿﺎﻓﺔ ﺗﺪﺧﻼت ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺒﻴﺌﺎت ﻋﲆ
اﻹﻧﱰﻧﺖ إﱃ اﻟﻜﺘﻴﺐ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻮﻓّﺮ اﻷدﻟﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ مبﺪى ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﻢ.
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تمرين تركيز
قبل االنتقال إلى النهوج والبرامج المحددة لتنفيذ هذه االستراتيجية ،خذ لحظة للتفكير في وسطك وأهدافك وما
الذي يحدث بالفعل وما الذي ترغبون في تغييره.
يتمثل الغرض من هذا التمرين في مساعدتكم على التركيز على أولوياتكم بينما تقرأون المزيد عن النهوج والبرامج
المدعومة باألدلة في هذه االستراتيجية ،ويمكنكم القيام بهذا التمرين بشكل فردي أو في مجموعة.
أين وبين من ومتى يحدث العنف عادة في وسطكم؟ ما هي بعض خصائص تلك األماكن المادية أو البيئات االجتماعية؟
من يتحكم في الوصول إلى األماكن التي يحدث فيها العنف ،ومن يتحكم في إدارتها وصيانتها؟

كيف يمكنكم إشراك األطراف المعنية في المجتمع المحلي بمن فيهم األطفال والشباب ،في جعل األماكن العامة أكثر أمانًا؟
بنا ًء على إجاباتك ،ما هو هدفك لتعزيز استراتيجية البيئات اآلمنة في وسطك؟

استخدم هذه المساحة لتدوين مالحظاتك.
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إيجاد بيئات آمنة

ما هي النتائج المرغوب فيها؟

لمحة عن النهوج
تُمثل هذه النهوج من حزمة  INSPIREالفنية ممارسة قائمة على األدلة أو ممارسة حكيمة أو ممارسة
واعدة في الوقاية من العنف ضد األطفال والتصدي له ،ويمكن أن تكون جز ًءا من خطة شاملة.
الحد من العنف من خالل التعامل مع
“البؤر الساخنة”

وقف انتشار العنف

تحسين البيئة العمرانية

يتم جمع بيانات إصابات المستشفيات
المجهولة مع تقارير الجريمة لتحديد
البيئات التي من المرجح أن يحدث فيها
العنف ولتخطيط التدخالت المستهدفة بنا ًء
على قرارات شراكة متعددة القطاعات
لسالمة المجتمع المحلي

يتوقف انتشار العنف من
خالل تدريب ودعم أفراد ذوي
المصداقية في المجتمع المحلي
حول األساليب واالستراتيجيات
المرتبطة بمكافحة األمراض،
وتحديد الصراعات ووقفها،
وتحديد ومعالجة األفراد األكثر
عرضة للخطر ،وتغيير المعايير
االجتماعية

تتحسن سالمة المجتمع المحلي ورفاهه
من خالل تصميم أو تعديل األماكن
العامة

الفئات المستهدفة  /األوساط
الشباب ( 15سنة فأكثر) في المناطق التي
يرتفع فيها معدل العنف

الفئات المستهدفة  /األوساط
الشباب ( 15سنة فأكثر) في المناطق
التي يرتفع فيها معدل العنف

الفئات المستهدفة  /األوساط
على نطاق المجتمع

التكلفة$ :

االتكلفة$$ – $ :

التكلفة$$$ – $ :

النتائج المحتملة
انخفاض في اإلصابات المرتبطة بالعنف

النتائج المحتملة
انخفاض في العنف الناجم عن األسلحة

النتائج المحتملة
(يعتمد على أهداف البرنامج الشامل)
انخفاض في العنف الجسدي
والجنسي
انخفاض في الجريمة

برنامج مثال

برنامج مثال

برنامج مثال

نموذج كارديف

عالجوا العنف

“الوقاية من العنف من خالل اإلصالح
الحضري”
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جماربلا

النهج :الحد من العنف من خالل التعامل مع “البؤر الساخنة”

نموذج كارديف
يُعد “نموذج كارديف” نهج للوقاية من العنف يجمع بين البيانات المجهولة المصدر من أقسام الطوارئ في المستشفيات مع
تقارير الشرطة عن الحوادث العنيفة ،حيث يُستخدم مزيج من البيانات الصحية وبيانات الشرطة لتحديد “البؤر الساخنة”،
أي األماكن العامة التي يُرجح حدوث العنف فيها .تم تطوير النموذج في كارديف في ويلز ،وهو استجابة لعدد من اإلصابات
المرتبطة بالعنف التي تم عالجها في المستشفى والتي لم يتم إبالغ الشرطة عنها .يتم اإلبالغ عن جميع البيانات بشكل
ّ
المطلعة لتوفير المعلومات
شهري إلى “مجموعة عمل” متعددة القطاعات أو “شراكة سالمة مجتمع” تستخدم الخبرة
ألنشطة منع العنف ،وتكون التدخالت خاصة بكل وسط بنا ًء على بيانات وقرارات مجموعة العمل ،حيث غالبًا ما تشمل
خدمات الشرطة الموجهة ،وتعديل القوانين المحلية مثل ترخيص أماكن بيع الكحوليات وضبطها ،والتعليم وبناء المهارات
للشباب واألسر ،واستراتيجيات الحد من المخاطر المرتبطة بأسلحة محددة ،وتغيّرات البيئة العمرانية.
تجري الجهود الدولية العتماد النموذج في مدن في أستراليا والبرازيل وهولندا وجنوب أفريقيا والواليات المتحدة ،حيث
قام برنامج “مشاركة المعلومات للتصدي للعنف” ( )Information Sharing to Tackle Violenceفي لندن بمواءمة
النموذج الستيعاب  32شراكة سالمة مجتمعية و 29قسم طوارئ.

النتائج المحتملة
أساسية
الحد من اإلصابات المرتبطة بالعنف
ثانوية
تخفيض تكاليف المستشفى والرعاية الصحية لعالج
اإلصابات

الفئات المستهدفة
األشخاص األكثر عرضة لإلصابة نتيجة العنف ،وخاصة
المراهقين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  30-15سنة

األوساط
المناطق الحضرية

المدة والكثافة
جمع البيانات والتحليل والتقرير بشكل مستمر
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المكونات األساسية
نظام جمع البيانات المستمر الذي يقيس متى وأين وكيف
وقع العنف ،مع دمجه (ويفضل أن يكون الدمج إلكترونيًا)
مع سجالت اإلدخال إلى أقسام الطوارئ ،ووحدات
الرعاية العاجلة ووحدات رعاية الصدمات
إخفاء معلومات الهوية من البيانات ومشاركتها مع محلل
من قبل موظفي تكنولوجيا المعلومات في المستشفى
مزيج شهري من بيانات المستشفى مع تقارير الشرطة
إلعداد ملخص موجز عن مكان وتاريخ ووقت العنف
واألسلحة المستخدمة وعدد المهاجمين؛ واالجتماع
الشهري والتنفيذ والتحديث بشكل مستمر لخطة عمل
الوقاية من قبل مجموعة عمل المجتمع المحلي
التتبع المستمر ألنماط العنف واألنماط العامة في البؤر
الساخنة

الفعالية من حيث التكلفة
قدر نموذج كارديف متوسط اإلدخار السنوي بـ  5ماليين جنيه
إسترليني من تكاليف خدمات الصحة والخدمات االجتماعية
والعدالة الجنائية)3( .

كيف ستفعل ذلك؟

كم سيكلف ذلك؟

تقييم االحتياجات والمواءمة بموجبها
مواءمة برامج المستشفيات لتشمل تدابير اإلدخال إلى
أقسام الطوارئ في الموقع وتاريخ ووقت وقوع العنف
ونوع األسلحة المستخدمة وعدد المهاجمين

تكاليف بداية التنفيذ

التدريب واإلشراف
● تدريب جمع البيانات لموظفي قسم الطوارئ
شخصيًا أو عبر اإلنترنت (ساعة أو ساعتان)
● يتشاور مشرفو المستشفيات  /اإلدارة مع الجهة
القائدة لضمان جمع البيانات بشكل مستمر ودقيق
دعم التنفيذ
توفّر مجموعة أدوات نموذج كارديف من مراكز
مكافحة األمراض والوقاية منها إرشادات التخطيط
والتنفيذ لجهات إنفاذ القانون والمستشفيات
المشاركة واالستبقاء
من المهم جدا ً أن يلتزم قادة المجتمع المحلي من جميع
القطاعات بالتعاون في أنشطة منع العنف
يقدم برنامج “مشاركة المعلومات للتصدي للعنف”
في لندن التعليقات إلى أقسام الطوارئ حول استخدام
البيانات لتحسين جودة جمع البيانات وغرس المسؤولية
الشخصية ،ويوزع دراسات الحالة لزيادة تبادل المعرفة
واالهتمام

التكاليف الجارية
● وقت محلل البيانات
● برنامج وضع خرائط البيانات (تتوفر أدوات مجانية
ومفتوحة المصدر)
● التزام وقت فريق العمل من أعضاء مجموعة العمل
مصادر التمويل
المؤسسات األكاديمية والمحليات وميزانيات المستشفيات
والشرطة
نموذج كاردف

كيف يتم تقييم نجاح البرنامج؟

البرنامج:

احتياجات الموارد البشرية
محلل بيانات (بدوام جزئي) :يُتقن أدوات تحليل
البيانات الصحية أو المتعلقة بالجرائم وأدوات
البرمجيات للجمع بين البيانات التي تمت إزالة
معلومات الهوية منها وتقديم تقرير شهري إلى
مجموعة العمل
جامعي البيانات من قسم الطوارئ (عادة ما
يكونون موظفين في المستشفى ،أو موظفي استقبال
أو ممرضين) :لجمع وتسجيل التدابير المتعلقة
بالعنف عند وصول المريض
دعم تكنولوجيا المعلومات في المستشفى
(عاملون في المستشفى) :إلخفاء معلومات الهوية
من البيانات حول اإلصابات ومشاركتها بشكل
شهري مع محلل البيانات
أعضاء مجموعة العمل (متطوعين) :قادة المجتمع
المحلي (الصحة والشرطة واإلسكان والخدمات
المجتمعية وأصحاب األعمال) للمشاركة في
التخطيط ألنشطة منع العنف المستندة بالبيانات

● تعديالت نظام السجالت الطبية اإللكترونية (الحد األدنى)
● تدريب طاقم التمريض بالمستشفى من قبل مدرب مستشفى
محترف أو داخلي

تقييم الدقة وضمان الجودة وتقييمات العمليات
ستوفر مجموعة أدوات “نموذج كارديف” أدوا ٍ
ت للرصد والتقييم

ما هي المعلومات األخرى المتوفرة؟
المصادر
نظرة عامة ودراسة حالة :الحد من الجريمة العنيفة:
http//:www.cardiff.ac.uk/research/impact-andinnovation/research-impact/reducing-violent(crime )6
صفحة إنترنت برنامج “مشاركة المعلومات لمعالجة العنف” في
لندن:
http//:www.premier-partnership.co.uk/ISTV/
(index.html )7
مجموعة أدوات “نموذج كارديف”  .2018من مراكز الواليات
المتحدة للوقاية من األمراض ومكافحتها قسم منع العنف.
https://www.cdc.gov/ violenceprevention/index.
html
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جماربلا

النهج :إيقاف انتشار العنف

نموذج عالجوا العنف
يُعد نموذج “عالجوا العنف” نموذ ًجا للصحة العامة يعتمد على طرق مكافحة األمراض وتغيير السلوك والتي تهدف إلى الحد
من العنف في المجتمعات المحلية ،وينشأ هذا النموذج من فهم أن العنف معدٍ ،ويشبه إلى حد كبير األمراض المعدية ،وأنه
يمكن منع العنف والحد منه باستخدام نهج مكافحة الجائحة .يركز نموذج “عالجوا العنف” على الوصول إلى األشخاص األكثر
تعرضًا لخطر االنخراط في العنف ،وخاصة المراهقين والشباب ،وبدأ تنفيذه في عام  2000بدعم من كلية الصحة العامة
بجامعة إلينوي في شيكاغو .يعمل أفراد المجتمع المحلي الذين تعرضوا ذات مرة لخطر العنف كعاملي توعية يتواصلون مع
الشباب المعرضين للخطر الكتشاف الصراعات وإيقافها ،واإلحالة للخدمات ،وتغيير معتقدات المجتمع المحلي حول تقبل
استخدام العنف.
يتم تنفيذ نموذج “عالجوا العنف” بأسماء مختلفة في أكثر من  50مجتمعًا في أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية ومنطقة
البحر الكاريبي والشرق األوسط وأفريقيا ،بما في ذلك المدن الكبيرة واألوساط الريفية ومناطق الصراع والسجون ،ويتم
مواءمته دائ ًما من قبل المجتمع المحلي المضيف ليتناسب مع المبدأ التوجيهي والدعم الفني من موظفي التدريب الوطني في
نموذج “عالجوا العنف” .تم اإلبالغ عن انخفاض في عمليات إطالق النار والقتل بنسب تتراوح بين  ٪ 73-41داخل المناطق
المستهدفة في أوساط مختلفة (.)8

النتائج المحتملة

المدة والكثافة

أساسية

بشكل مستمر

الحد من العنف المرتبط باألسلحة
الحد من العنف الجسدي
انخفاض في تقبل استخدام العنف
ثانوية
التربية المحسنة
العالقات المحسنة بين أفراد المجتمع المحلي وجهات
إنفاذ القانون

المكونات األساسية
المحتوى
كشف ووقف الصراعات المحتملة العنيفة
تحديد ومعالجة األفراد األكثر عرضة للخطر
تشجيع المجتمع لتغيير المعايير
التنفيذ

الفئات المستهدفة

البيانات والرصد

األفراد األكثر تعرضًا لخطر العنف المرتبط باألسلحة النارية
أو البنادق وأقرانهم وعائالتهم

تدريب الموقفين للعنف والمساعدين الفنيين

الفعالية من حيث التكلفة
األوساط
األماكن الحضرية والريفية والحاالت اإلنسانية والمدارس
والسجون
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دوالرا
توفيرا قدره 17.96
يقدر نموذج “عالجوا العنف”
ً
ً
أمريكيًا لكل دوالر يتم إنفاقه .تشمل التكاليف التي يتم توفيرها
الخدمات الطبية (الرعاية الحادة طويلة األجل واالستجابة
للطوارئ) وخدمات العدالة الجنائية (الشرطة والسجن
والمحاكم) والخدمات المجتمعية (األرباح المفقودة) ()9

كيف ستفعل ذلك؟

كم سيكلف ذلك؟

تقييم االحتياجات والمواءمة بموجبها

عناصر التكاليف

يساعد موظفو نموذج “عالجوا العنف” المنظمات المحلية في
فحص مواقع وأوقات العنف والمجموعات في مناطق العنف
وتاريخ الصراعات والتنافس والعوامل الدافعة الكامنة وراء
العنف السابق والعوامل البيئية وجهود التدخل الحالية وشركاء
المجتمع المحلي المحتملين

تكاليف بدء التنفيذ

احتياجات الموارد البشرية
األدوار (جميعها تتطلب دوام بوقت كامل)
عمال التوعية :ثالثة أو أكثر لكل موقع للتفاعل مع
حوالي  51مشار ًكا في كل مرة لكل عامل

التكاليف الجارية
الموظفون المحليون :على أساس تكلفة المعيشة
المحلية و  7أو  8رواتب
تدريبات ُمعززة :من  25,000دوالر أمريكي إلى
 50,000دوالر أمريكي سنويًا باإلضافة إلى السفر
مصادر التمويل
الحكومة الوطنية ،والحكومات المحلية أو اإلقليمية،
ومنظمات المساعدة الدولية ،والمؤسسات

عالجوا العنف

يتم إنشاء عمليات المواءمة للغات المختلفة (اإلنجليزية
واإلسبانية والعربية) ،وأشكال العنف المتعددة (المجتمعي،
والمنزلي ،وفي السجن ،وفي المدرسة ،والمتعلق باالنتخابات،
وما إلى ذلك) ،والظروف المحلية الفريدة (مستويات عالية من
العنف ،ونشاط الكارتالت ،والحرب)

التقييم األولي 25,000 :دوالر أمريكي إلى
 50,000دوالر أمريكي
التدريب :من  25,000دوالر أمريكي إلى 50,000
دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف السفر (ما يصل
إلى أربعة مواقع إقليمية)

المستجيبون في المستشفى :اثنان أو أكثر لكل مستشفى

تقييم الدقة وضمان الجودة وتقييمات العمليات
مبدأ توجيهي

مشرف التوعية :واحد لكل موقع

يتفاعل الموظفون الوطنيون بانتظام مع مواقع التنفيذ
لضمان االلتزام بالنموذج ،بما في ذلك من خالل الزيارات
إلى الموقع .يتم تقييم الدقة من خالل معايير البرنامج
الموحدة مثل المستفيدين المعرضين لمخاطر عالية،
واالجتماعات مع األشخاص المعرضين لمخاطر عالية،
والوساطة ،وأنشطة المجتمع المحلي ،وغيره.

مدير البرنامج :واحد لكل موقع

اإلشراف
مدير البرنامج ومشرف التوعية لإلشراف على الموظفين
التدريب واإلشراف
 80-40ساعة من التدريب الشخصي لجميع العمال ،باإلضافة
إلى الدورات التدريبية الفصلية والمعززة (التدريب عبر
اإلنترنت متاح منذ )2018
دعم التنفيذ
يقدم موظفو التدريب من برنامج “عالجوا العنف” المساعدة
الفنية بما في ذلك التدريب ،ومجموعة األدوات مع المواد
الالزمة ،وعامل مضمن مع الدعم ،والمكالمات األسبوعية
والزيارات الفصلية ،وقاعدة بيانات للرصد والتقييم
المشاركة واالستبقاء
التواصل المتكرر والموثق مع األفراد األكثر تعرض
للخطر
للوصول إلى بيانات اإلصابات والجرائم ،يجب تكوين
عالقة ربط مع المستشفى ،وجهات إنفاذ القانون،
والصحة العامة ،والجامعة
دعم قائد المجتمع المحلي لتعزيز معايير المجتمع المحلي

البرنامج:

الموقفون للعنف :ثالثة أو أكثر لكل موقع للتفاعل مع
األشخاص األكثر عرضة للخطر

كيف يتم تقييم نجاح البرنامج؟

الدعم الفني
يستخدم الموقع قاعدة بيانات مسجلة الملكية موجودة
بالفعل للمساعدة في رصد البرنامج

ما هي المعلومات األخرى المتوفرة؟
موقع برنامج “عالجوا العنف”:
(http://cureviolence.org/ )10
تشمل المصادر المتوفرة:
نظرة عامة على البرنامج
أدوات ومبدأ توجيهي للتقدير والتنفيذ والتقييم
دراسات حالة ودليل على األثر.
جهة االتصالcureviolence@uic.edu :
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النهج :تحسين البيئة العمرانية

برنامج الوقاية من العنف من خالل اإلصالح
الحضري
يُعد برنامج “الوقاية من العنف من خالل اإلصالح الحضري” برنام ًجا قائ ًما على المجتمع المحلي بدأ في كيب تاون في جنوب
أفريقيا في عام  .2005يعمل برنامج “الوقاية من العنف من خالل اإلصالح الحضري” مع المجتمعات المحلية للمشاركة
في إنشاء أحياء آمنة ومستدامة وتحسين جودة الحياة من خالل التصميم الحضري وتعزيز السالمة والبرامج االجتماعية
واالقتصادية ،ويستخدم البرنامج البحث التشاركي لمساعدة المجتمعات المحلية على تحديد أولوياتها وتحديد أفضل السبل لتحسين
السالمة والرفاه .يتم تقديم الخبرة الفنية بشكل جزئي من خالل القطاع العام وبشكل جزئي من خالل منظمة غير ربحية تعمل
كوسيط بين المجتمع المحلي والقطاع العام والشركاء المؤسسيين لتنفيذ التدخالت ،حيث يشارك أعضاء المجتمع المحلي في
تقديم الخدمات والتدخالت والحفاظ عليها ،والتي يمكن أن تشمل األماكن العامة المحسنة ،وصيانة صنابير المياه ودورات المياه،
وسالمة المشاة والعبور ،ومراقبة األحياء المجاورة ،والتنمية لمرحلة الطفولة المبكرة ،والترفيه ،واألنشطة المهنية واألنشطة
المولدة للدخل .تتناول مجموعة التدخالت عوامل الخطر للعنف طوال دورة استمرار البرنامج.
قدم فريق البرنامج لمدينة كيب تاون وحكومة ويسترن كيب المشورة ،وشارك في مبادرة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات
البشرية.

النتائج المحتملة

المكونات األساسية

أساسية

المحتوى

انخفاض الحوادث العنيفة
ثانوية
زيادة السالمة المتصورة
زيادة الدعم للناجين من العنف في الوصول إلى العدالة
يدعم النهج الشامل لبرنامج “الوقاية من العنف من خالل
اإلصالح الحضري” مجموعة من النتائج اإليجابية بما في ذلك
زيادة الوصول إلى خدمات التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة،
وصحة الطفل ،ومهارات الشباب وتعليمهم

الفئات المستهدفة
على مستوى المجتمع المحلي ،مع التركيز على األطفال الصغار
والشباب في سن المدرسة

األوساط
المجتمعات المحلية التي يتراوح عدد سكانها بين  500و
 50,000نسمة ذات المعدالت العالية من الفقر وعدم المساواة
والجريمة والبطالة وفيروس نقص المناعة البشرية واإلقصاء
االجتماعي والثقافي

المدة والكثافة
بشكل مستمر 15-10 ،سنة

خطة إجراءات مجتمع محلي آمن
تطوير البنية التحتية (األماكن العامة اآلمنة بما في
ذلك الممرات والمرافق الترفيهية والتعليمية)
التصميم العمراني لألحياء لتعزيز إطار االستثمار
العام
التنمية االجتماعية :دعم ضحايا العنف ومجموعة من
أنشطة الوقاية مع التركيز على نمو الطفولة المبكرة
وتمكين الشباب
التطوير المؤسسي :توفير خدمات األحياء المجاورة
من قبل السكان يسمح بإنشاء فرص عمل
التدريب والتوجيه على المستويين الفردي والجماعي
نشر مفهوم التطوعية
إدارة المعرفة :الرصد والتقييم
التنفيذ
مشاركة المجتمع المحلي :القادة المحليون شركاء
في التنمية وأوصياء على خطة إجراءات المجتمع
المحلي اآلمن
يعمل برنامج “الوقاية من العنف من خالل
اإلصالح الحضري” كوسيط مستقل بين الحكومة
والمجتمعات المحلية
يتم تنفيذه من قبل القطاع العام أو من قبل منظمة
برنامج “الوقاية من العنف من خالل اإلصالح
الحضري” غير الهادفة للربح
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الفعالية من حيث التكلفة
دوالرا أمريكيًا لكل فرد في المجتمع المحلي البالغ عدده  50,000نسمة في السنة على مدار  12عا ًما،
بلغ متوسط التكلفة 25
ً
ليصبح المجموع  15مليون دوالر أمريكي .في ذلك الوقت ،انخفض معدل القتل بنسبة  ٪ 53واحتمال التعرض لهجوم في
األماكن العامة بنسبة  ٪ 30أقل بالمقارنة بالمناطق المحيطة .ولّد المشروع  200فرصة عمل بعد البناء وثروة سنوية بين 1
مليون دوالر أمريكي إلى  1.2مليون دوالر أمريكي ()11

كيف ستفعل ذلك؟

كم سيكلف ذلك؟

تقييم االحتياجات والمواءمة بموجبها

تخصص تقريبا ً  ٪80من موارد برنامج برنامج الوقاية من
العنف من خالل اإلصالح الحضري في البنية التحتية بينما
تخصص  ٪20في عمليات المجتمع واألبحاث والدعم الفني.

احتياجات الموارد البشرية
مستوى البرنامج :اإلدارة العليا لكل من مكونات
البرنامج
منسقون لكل كتلة استراتيجية
ُميسرون لكل منطقة جغرافية
موظفو دعم المنطقة المحلية
التدريب واإلشراف
التدريب الداخلي لموظفي البرنامج
التدريب الخارجي لشركاء التنفيذ من قبل موظفي
برنامج “الوقاية من العنف من خالل اإلصالح
الحضري” (ساعتان إلى  14يو ًما ،حسب
الموضوع)

تكاليف بدء التنفيذ
تُعد كلفة حزمة شاملة لحي يبلغ عدد سكانه  50,000ما يبلغ
 240,000دوالر أمريكي (بمتوسط  4.80دوالر أمريكي
للفرد) وتشمل:
تقييم االحتياجات والبحث التكويني
تكوين هيكل القيادة والتدريب
بناء عالقات مع القطاع العام
التخطيط المكاني ،وخطة التنمية على أساس المنطقة
تطوير وإنتاج المواد
اإلعداد التنظيمي
تكاليف البنية التحتية
مشاريع محددة لرأس المال البشري ،بما في ذلك التدريب
المتخصص

يُشرف المنسقون على جودة تقديم الخدمات

التكاليف الجارية

توفر اللجنة العليا على مستوى اإلدارة اإلشراف
وتخصيص الميزانية ومواءمة السياسات

تُعد كلفة الحزمة الشاملة للحي البالغ عدده  50,000ما يبلغ
 100,000دوالر أمريكي حتى  150,000دوالر أمريكي لكل
منطقة تنفيذ (بمتوسط  3دوالرات أمريكية لكل شخص) وتشمل:

دعم التنفيذ
يتوفر لبرنامج “الوقاية من العنف من خالل
اإلصالح الحضري” دليل شامل ،مع قوائم التحقق
واألدوات األخرى .الدعم الفني متاح عند الطلب
المشاركة واالستبقاء
يُعد أساس برنامج “الوقاية من العنف من خالل
اإلصالح الحضري” هو الشراكة بين الدولة والمجتمع
المدني والمجتمع المحلي لتحديد المشاكل المحلية
ومعالجتها بشكل مشترك

البرنامج:

عينة استطالع لمقارنة جودة الحياة المجتمعية وتقديم
الخدمات العامة بالمعايير الوطنية .يتم دمج النتائج
في خطة آمنة إلجراءات المجتمع المحلي

برنامج الوقاية من العنف من
خالل اإلصالح الحضري

قد تصبح البرامج مكتفية ذاتيًا من الناحية المالية بعد تطوير البنية التحتية

الموظفين لإلشراف على العملية
المصروفات :النقل والتدريب المستمر
االستطالعات األسرية الفصلية والسنوية
المراجعة السنوية بين األطراف المعنية والقطاع العام
التسويق والنفقات العامة
مصادر التمويل
تُمول ميزانية تنمية المجتمع المحلية الحكومية جزئيا ً برنامج
“الوقاية من العنف من خالل اإلصالح الحضري” ،مع أموال
إضافية من الجهات المانحة الخارجية أو وكاالت التنمية ثنائية
الطرف ،واألموال المتولدة من داخل المشروع لتوظيف السكان
المحليين في مبادرات الدعم
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كيف يتم تقييم نجاح البرنامج؟

ما هي المعلومات األخرى المتوفرة؟

تقييم الدقة وضمان الجودة وتقييمات العمليات

موقع برنامج “الوقاية من العنف من خالل اإلصالح
الحضري”

● الحفاظ على الدقة وضمان الجودة من خالل التدريب
والرصد الفصلي والمراجعات السنوية بين الشركاء
● يتم تتبع مجموعة من مقاييس العملية ،بما في ذلك عدد
المشاريع واللجان ومشاركة ال ُمقيمين
● يتم إجراء استطالع خط األساس واستطالعات األسر
بشكل فصلي وسنوي لتقييم أثر البرنامج
● تتوفر أدوات الرصد والتقييم في دليل برنامج “الوقاية من
العنف من خالل اإلصالح الحضري”

(http://vpuu.org.za/ )12
تشمل المصادر المتوفرة:
لمحة عامة عن برنامج الوقاية من العنف من خالل
اإلصالح الحضري
دليل برنامج برنامج الوقاية من العنف من خالل اإلصالح
الحضري:
http://vpuu.org.za/success-story/vpuu-manual/
()13
االتصال+27 )0( 21 ،hello@vpuu.org.za :
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برنامج الوقاية من العنف من
خالل اإلصالح الحضري

ورقة عمل التنفيذ
استخدم ورقة العمل هذه لتخطيط التنفيذ وربط تدخلك باستراتيجيات  INSPIREاألخرى .يوجد أسفل كل إجراء أمور
يجب مراعاتها .قد ترغب في إضافة اعتباراتك الخاصة إلى هذه القائمة.
اإلجراء

أمور يجب مراعاتها

تقييم البيئة الحالية

بيانات حول العنف و  /أو الجريمة في وسطك ،ومن الممكن أن يتم تحليلها للبحث عن مواقع
جغرافية محددة أو أنماط أخرى
المناطق أو السكان للتركيز عليها حسب أهدافك
األنظمة والهياكل األكثر استعدادًا لدعم األنشطة من خالل االتصاالت القائمة
بحث حول قابلية تضرر األطفال والتعرض للعنف ومرتكبي العنف في األوساط المختلفة
جرد سياسات وبرامج وموارد منع الجريمة القائمة بالفعل

اختيار التدخالت

المشاركون المحتملون
تعزيز وتوسيع الجهود الحالية ،أو إضافة نهوج جديدة
وصول البرامج وإمكانية توسيعها وتكلفتها
التناسب مع خطة شاملة لمعالجة العنف والجريمة ورفاه المجتمع

إقامة الشراكات

روابط للقضايا ذات الصلة أو استراتيجيات  INSPIREاألخرى
شراكات مع األطراف المعنية ومتخذي القرارات والمنفذين
كيفية إشراك المجتمعات المحلية والمجتمع المدني ،بما في ذلك األطفال والشباب،
في التخطيط والتنفيذ

تحديد احتياجات المصادر والموارد
التكلفة التقديرية
الموارد البشرية
مصادر للدعم المالي

األنظمة ،والبنية التحتية ،وجمع البيانات ،وأدوات رسم الخرائط ،أو االحتياجات
األخرى الالزمة
تتوفر إرشادات حول التنفيذ واألدوات والدعم الفني
احتياجات الموظفين والتدريب
موارد وضع الميزانية للمساعدة في تقدير تكلفة البرنامج أو النهج
وضع ميزانية لجميع المراحل حسب الحاجة
مصادر التمويل المحتملة

صقل النهوج وتكييف البرامج للسياق
المحلي

مشاركة وتضمين المجتمع المحلي واألطراف المعنية
عملية المواءمة
تتوفر األدوات أو األدلة أو الدعم الفني
خطط للتوسيع

تخطيط للرصد والتقييم

األدوات التي ستستخدمها للرصد والتقييم
المؤشرات التي ستستخدمها لقياس التأثير
نُظم جمع البيانات
مكان الحصول على الدعم الفني
نُظم المعلومات لجمع الدروس المستفادة

غير ذلك

 114ورقة عمل التنفيذ

إيجاد بيئات آمنة

المالحظات
(ما تعلمه حالياً)

المصادر والخبراء والشركاء
(أين يمكنك الحصول على معلومات إضافية)
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إنشاء جدول زمني للخطوات التالية
اإلجراء

 116ورقة عمل التنفيذ

الجهة المسؤولة

التاريخ

مالحظات

المصادر
عام

UN Model strategies and practical measures on the elimination of violence against children in the
field of crime prevention and Criminal Justice: A new tool for policy-makers, criminal justice official
and practitioners. Vienna: UNODC; 2015. )https://www.unodc.org/documents/justice-and-prisonreform/14-08451 Strategy eBook.pdf, accessed 24 March 2018(.

يشرح الكتيب وإرشادات لتنفيذ استراتيجيات نموذج األمم المتحدة بشأن العنف ضد األطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية للقضاء
على العنف ضد األطفال.

تُعلم الدورة عبر اإلنترنت المكونة من عشر وحدات منع الجريمة في المناطق الحضرية والعنف مع التركيز على منع الجريمة من خالل
التصميم البيئي للمختصين وواضعي السياسات ومديري المدن العاملين في أفريقيا ومنطقة الكاريبي من الناطقين باللغة اإلنجليزية.
إنسانية
World Vision International Child-Friendly Spaces. In: World Vision International [website]:WVI; 2017.
http://www.wvi.org/topics/child-friendly-spaces

تعرض هذه الصفحة دراسات حالة مكتوبة وفيديو عن المساحات الصديقة لألطفال في األوضاع اإلنسانية.
International Rescue Committee. Safe Healing and Learning Spaces Toolkit. [website]. NewYork: IRC; 2016.
https://www.rescue.org/resource/safe-healing-and-learning-spaces-toolkit.
توفر مجموعة األدوات التفاعلية هذه إرشادات وأدوات شاملة لتنفيذ مساحة آمنة للشفاء والتعلم لمدة  9أشهر ،حيث يمكن حماية األطفال
والمراهقين الذين يعيشون في أوضاع النزاع واألزمات وحيث يمكنهم التعلم والنمو .كما تتوفر أقسام منها للتحميل.
Operational Protection in Camps and Settlements. Geneva: UNCHR; 2006. http://www.unhcr.org/
uk/448d6c122.pdf.
هذا تقرير من وكالة األمم المتحدة لشؤون الالجئين حول الممارسات العملية الجيدة في حماية الالجئين وغيرهم من األشخاص المعنيين في
المخيمات والمستوطنات المؤقتة.
Emergency Handbook: Camp planning standards )planned settlements(. In: UNCHR Emergency Handbook [website]. Geneva: UNCHR; n.d. https://emergency.unhcr.org/entry/45582/camp-planning-standards-planned-settlements.
قسم من دليل الطوارئ الصادر عن مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ،يحتوي على معايير تفصيلية للمستوطنات المخططة في أوضاع
األزمات.
العنف عبر اإلنترنت
WePROTECT Global Alliance [website]. http://www.weprotect.org/

المكرس للعمل الوطني والعالمي
تسلط صفحة االتحاد العالمي وي بروتكت الضوء على مهام واستراتيجيات والتزامات هذا الجهد الدولي
ّ
إلنهاء االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت .يمكن العثور على وثيقة إرشادات االستجابة الوطنية النموذجية ويمكن االطالع عليها من
قسم “ما نفعله”.
Global Kids Online research toolkit. In: Global Kids Online [website]. London: London Schoolof Economics; 2018. http://globalkidsonline.net/tools/
توفر مجموعة األدوات هذه لمشروع األطفال حول العالم عبر اإلنترنت أدوات نوعية وكمية ،وأدلة ألسلوب التكيف لمساعدة المختصين في جمع
األدلة حول تأثير التكنولوجيا الرقمية على سالمة األطفال وحقوقهم.
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World Bank Group. Urban Crime and Violence Prevention: self-paced e-learning. Washington DC: World
Bank; 2018. )https://olc.worldbank.org/content/urban-crime-and-violence-prevention-self-paced, accessed 24
March 2018(.

أدوات مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حول “منع الجريمة”
Introductory handbook on policing urban space. Vienna: UNODC; 2011 )https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Introductory_Handbook_on_Policing_Urban_Space.pdf, accessed 25 April 2018(.

هذا الكتيب المتاح للتحميل هو مصاحب للتدريب المذكور أعاله .يوجز الكتيب التقنيات الجديدة ويشرح كيف تم تطبيقها لمعالجة مشاكل
الجريمة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل .يتوفر باللغات االنجليزية والفرنسية والبرتغالية واإلسبانية.
Training manual on policing urban space. Vienna: UNODC; 2013 )http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/Training_Manual_Policing_Urban_Space_V1258164.pdf, accessed
25 April 2018(.

دليل التدريب متوفر للتحميل مصمم الستخدامه على مدار جلسة تدريبية تدوم  3أيام للشرطة من العاملين في المناطق الحضرية داخل البلدان
منخفضة ومتوسطة الدخل لتكوين المعرفة والمهارات في مجال منع الجريمة.
Crime prevention assessment tool. Vienna: UNODC and UN-HABITAT; 2009. )https://www.unodc.org/pdf/
criminal_justice/Crime_Prevention_Assessment_Tool.pdf,

تسمح أدوات التقييم الديناميكي بإجراء تقييم أولي لالحتياجات لكل من كيانات األمم المتحدة والمنظمات المانحة والحكومات المشاركة في نمو
منع الجريمة والمنظمات األخرى واألفراد.
انظر أيضًا:
تتوفر روابط إلى موارد عديدة في مجموعة أدوات تقييم العدالة الجنائية التي وضعها مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على
الرابط:

https://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/Criminal-Justice-Toolkit.html
أدوات إعداد الخرائط

هناك العديد من أدوات إعداد الخرائط المتاحة .قد تكون تلك المدرجة هنا مفيدة بشكل خاص ألنها مفتوحة المصدر و  /أو ألنها تُسهل مشاركة
المجتمع المحلي واألطفال  /الشباب في عملية إعداد الخرائط.
OpenStreetMap www.openstreetmap.org,

يوفر موقع أوبن ستريت ماب خريطة اإلنترنت مفتوحة المصدر يوجهها المجتمع وتقوم على المعرفة المحلية.
Block by Block )https://blockbyblock.org/, accessed 25 April 2018(.

أداة تشاركية مستوحاة من أدوات األلعاب ،حيث تستخدم لعبة “ماينكرافت” ( )Minecraftإلشراك المجتمعات المحلية الفقيرة في التصميم
الحضري وتمويل تنفيذ األماكن العامة في جميع أنحاء العالم.
ArcGIS )http://www.arcgis.com, accessed 25 April 2018(.

واحدة من أكثر المنصات الشائع استخدامها إلعداد الخرائط على السحابة.
Mapbox )https://www.mapbox.com/, accessed 25 April 2018(.

منصة إعداد خرائط مفتوحة المصدر للخرائط المصممة بشكل مخصص.
QGIS )http://www.qgis.org, accessed 25 April 2018(.

تطبيق نظام معلومات جغرافية مكتبي مجاني ومفتوح المصدر للحاسوب يدعم عرض البيانات الجغرافية المكانية وتحريرها وتحليلها.
GRASS GIS )http://grass.osgeo.org, accessed 25 April 2018(.

مجموعة برامج نظام معلومات جغرافية مجانية ومفتوحة المصدر إلدارة وتحليل البيانات الجغرافية المكانية ،ومعالجة الصور ،وإنتاج
الرسومات والخرائط ،والنمذجة المكانية ،والتصوير المرئي.
البيئة العمرانية
CPTED Training. In: National Institute of Crime Prevention [website]. )http://www.cptedtraining.
net/, accessed 25 April 2018(.

يُقدم المعهد الوطني لمنع الجريمة في الواليات المتحدة دورات تدريبية تدوم من  2إلى  5أيام وحول منع الجريمة من خالل تهيئة
بيئة رادعة.
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Youth violence: using environmental design to prevent school violence. In: Centers for Disease
Control and Prevention Violence Prevention [website]. Atlanta: CDC; 2016 )https://www.cdc.gov/
violenceprevention/youthviolence/cpted.html(

.معلومات حول كيفية استخدام استراتيجيات التصميم البيئي لمنع العنف في المدرسة
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Preventing youth violence: an overview of the evidence. Geneva: World Health Organization; 2015. )http://apps.
who.int/iris/bitstream/10665/181008/1/9789241509251_eng.pdf, accessed 6 November 2017(.
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Florence C, Shepherd J, Brennan I, Simon TR. An economic evaluation of anonymised information
sharing in a partnership between health services, police and local government forpreventing violencerelated injury. Injury Prevention. 2014;20:108-14.
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Reducing violent crime. In: Cardiff University: Research Innovation and Impact [website]. Cardiff:
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London Information Sharing to Tackle Violence )ISTV( [website]. London: ISTV; 2018. )http://www.
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Impact of Cure Violence in Multiple Regions. In: Cure Violence [website]. Chicago: Cure Violence; n.d.
)http://cureviolence.org/results/impactworldregions/, accessed 24 March 2018(.
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Miller T. The cost of firearm violence. Children’s Safety Network; 2013. )https://www.
childrenssafetynetwork.org/publications/cost-firearm-violence, accessed November 13, 2017(.

10. Cure Violence [website]. Chicago: Cure Violence; 2011-2018. )http://cureviolence.org/, accessed 24
March 2018(.
11. Krause, M. Data presented at International Conference for Violence Prevention: From Scientific
Excellence to Effective Practice. Cape Town, South Africa. September 8, 2016
12. Violence Prevention Through Urban Upgrading )VPUU( [website]. Cape Town: VPUU; 2016. )http://
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13. Violence prevention through urban upgrading: A manual for safety as a public good. Cape Town: VPUU;
n.d. )http://vpuu.org.za/wp-content/uploads/2017/05/VPUU_a-manual-for-safety-as-a-public-good.pdf,
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مساعدة الوالدين على حماية األطفال
ﺗُﻌﺪ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﻘﺎمئﺔ ﻋﲆ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻃﺮ ًﻗﺎ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑني اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ واﻟﻄﻔﻞ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ،وﺻﺤﺔ وﺳﻼﻣﺔ وﻗﺪرة اﻷﻃﻔﺎل واﻷﴎ ﻋﲆ اﻟﺼﻤﻮد .ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬه اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎت ﻋﲆ ﻣﻨﻊ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﻌﻨﻒ ﻃﻮال ﺣﻴﺎة
اﻷﻃﻔﺎل ،ﻣﻦ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ إﱃ اﻟﺒﻠﻮغ.
يمكن أن يشمل دعم الوالدين ومقدمي الرعاية البرامج العامة المقدمة لجميع
األسر؛ وبرامج موجهة لألسر األكثر عرضة للخطر؛ و  /أو الدعم الفردي
للوالدين ومقدمي الرعاية حيث يتعرض األطفال للعنف.
يقع تعزيز التربية أو التنشئة اإليجابية (انظر المربع  )17في صميم
البرامج المخصصة لدعم الوالدين ومقدمي الرعاية .تساعد هذه األساليب
األمهات واآلباء ومقدمي الرعاية في إدارة سلوك األطفال وتقديم بدائل
للعقاب البدني .ويساعد دعم الوالدين أيضًا الوالدين في فهم نمو األطفال
وتحسين التواصل بين الوالدين والطفل  -عوامل الحماية من العنف
الجسدي والجنسي .كما تساعد العديد من البرامج الوالدين على تعليم
أطفالهم المهارات مثل التنظيم العاطفي وحل المشكالت والمهارات
االجتماعية ،والتي تساعد األطفال على بناء القدرة على الصمود وتجنب
التعرض للعنف أو التنمر أو ارتكابهما في المستقبل.

يمكن أن تحقق برامج دعم التربية أيضًا ما يلي:
تأثير إيجابي على العالقة بين الوالدين ،والحد من النزاع ،وعنف
الشريك ،والبالغات عن إساءة استهالك الكحوليات أو تعاطي
المخدرات من قبل اآلباء ()4 ،3؛

المربع 17

ما هي التربية اإليجابية؟
تُركز التربية اإليجابية على إقامة بيئات منزلية
آمنة ( )1وبناء أساس لدعم ورعاية األطفال من
خالل المودة ،وقضاء الوقت الممتع ،والثناء،
واألساليب الصحية للتعامل مع السلوك الصعب،
مثل التأديب اإليجابي الذي يُعلم السلوك اإليجابي
للمجتمع .تنطوي التربية التنموية على مساعدة
األطفال على تطوير سلوكيات اجتماعية
وعاطفية صحية ،وتعليم المهارات الحياتية،
وتعزيز الرفاه من خالل نمذجة طرق صحية
لحل المشاكل والتعبير عن المشاعر ( .)2يشير
التأديب اإليجابي إلى الثناء والمكافأة ودعم
السلوك الجيد واالستجابات الخالية من العنف
لسوء السلوك التي تراعي المرحلة اإلدراكية
والعاطفية لألطفال ،مثل العواقب الطبيعية أو
المنطقية ،والوقت المستقطع وفترات الراحة،
وإعادة التوجيه.

دعم نتائج نمو الطفل المبكر عن طريق زيادة الحضور في الزيارات
الصحية الروتينية ،وتحسين نتائج التغذية ،وتعزيز الصحة العقلية
لألمهات ()5؛
قطع دورة العنف بين األجيال ومنع العواقب االجتماعية والعصبية لتعرض األطفال للضغوط المؤذية ،والتي تشمل ارتكاب العنف في
المستقبل؛
تعزيز المعايير االجتماعية اإليجابية حول دور المجتمع والهياكل االجتماعية في حماية األطفال وتنميتهم؛
منع انفصال األسرة.
باإلضافة إلى الفوائد التي تعود على سالمة األطفال وصحتهم وقدرتهم على الصمود ،تُظهر تقييمات البرنامج أن تكاليف جهود الوقاية هذه أقل
من تكاليف عواقب العنف ضد األطفال (.)6
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الروابط بين استراتيجيات  INSPIREوما بعدها
يمكن أن تكون استراتيجية دعم الوالدين ومقدمي الرعاية إحدى مكونات العديد من استراتيجيات ،INSPIRE
باإلضافة إلى الجهود التي تتجاوز العنف.

المعايير والقيم

إيجاد بيئات آمنة

تحسين الدخل وتعزيز الوضع
االقتصادي

خدمات االستجابة والدعم

التعليم والمهارات الحياتية

استكمال القوانين التي تحمي األطفال من االعتداء واالستغالل الجنسيين من
خالل تحسين التواصل بين الوالدين واألطفال

تحويل المعايير حول تربية الطفل وتأديبهم واإلنصاف بين الجنسين
تعزيز دور رعاية اآلباء

دعم الوصول اآلمن إلى موارد المجتمع بالنسبة للوالدين واألسر

قد يقلل االستقرار االقتصادي من اإلجهاد المرتبط بالفقر ويزيد من نوعية
وكمية الجهود التي يستثمرها الوالدان في تربية األطفال
يمكن الجمع بين تدريب الوالدين وبرامج تحسين الدخل والوضع االقتصادي

يمكن أن تدعم الجهود الوالدين ومقدمي الرعاية في األسر حيث يكون األطفال
في خطر أو معرضين للعنف
تدريب الوالدين يدعم عائالت الرعاية من األقارب أو كفالة األطفال ،ويمكن
عرضة لخطر العنف
أن يُسهل لم شمل األسر التي كانت في السابق ُ
تدعم مكونات التربية برامج مهارات الحياة وتعززها
تحسين نتائج نمو الطفولة المبكرة

أجندات صحية
واجتماعية واقتصادية
واسعة

دعم الجهود للحد من فيروس نقص المناعة البشرية للمراهقين ،واألمراض
المنقولة جنسيًا ،والحمل غير المرغوب فيه ،وتعاطي المخدرات ،ومعالجة
مشاكل الصحة العقلية
دعم الجهود إلنهاء عنف الشريك بين البالغين
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تطبيق القوانين وإنفاذها

استكمال القوانين التي تحظر العقاب العنيف من خالل بناء مهارات التأديب
الخالي من العنف

الجدول 2

تنجح بشكل أفضل عندما ...
تُشير األدلة والتجربة إلى أن البرامج التي تدعم الوالدين ومقدمي الرعاية قد تكون
أكثر تأثيرا ً مقصودا ً عندما:
يعالج نطاق الدعم المتاح احتياجات األسر المختلفة واألطفال من مختلف
األعمار مع تدخالت محددة ومناسبة للعمر؛
يعتمد تدريب الوالدين على نظرية ثابتة للتغيير أو نموذج منطقي (،)8
وخاصة نظرية التعلم االجتماعي ،أو نظرية التعلق 1لتربية األطفال
الصغار؛
تُركز البرامج على مبادئ واستراتيجيات التربية اإليجابية المالئمة حسب
العمر ،بما فيها التربية اإليجابية وتحسين التواصل بين الوالدين والطفل؛
لدى الوالدين الفرصة لممارسة مهارات جديدة وتلقي التعقيبات من خالل
تمثيل األدوار والمالحظة و  /أو التدريب دون إطالق األحكام (( )8انظر
الجدول  2لالطالع على المكونات المشتركة لبرامج التربية)؛
يضع التنفيذ في االعتبار ديناميكيات األسرة ويتضمن طرقًا لدعم العالقات
بين البالغين في األسرة ()8؛
تتم معالجة مصادر التوتر الشديد من خالل ربط األسر بالخدمات ذات
الصلة ،مثل جهود تحسين الدخل والوضع االقتصادي ،وعالج تعاطي
المخدرات ،أو دعم الناجين من عنف الشريك ؛
يتلقى الموظفون التدريب واإلشراف والدعم الكافي والمستمر (انظر قسم
اعتبارات التنفيذ)؛
يُعالج المخططون العوائق التي تحول دون مشاركة الوالدين (انظر قسم
اعتبارات التنفيذ).

اعتبارات التنفيذ
من ينبغي أن تجعله أولوية في تدخلك؟
يمكن أن تشمل الجهود المبذولة لدعم الوالدين ومقدمي الرعاية جميع األسر
في المجتمع المحلي ،باإلضافة إلى استهداف األسر التي قد تكون أكثر عرضة
للخطر .كما يمكن أن تساعد التدخالت المجتمعية المحلية المتاحة لجميع األسر
في وضع المعايير ودعم المجتمع حول ممارسات التربية الخالية من العنف،
واإلبالغ عن االعتداء الجنسي في المنزل ،وإقامة بيئات منزلية آمنة لألطفال.
تُحدد البرامج المستهدفة األطفال أو األسر المستضعفة ،مثل أولئك
الذين تعرضوا للعنف سابقًا أو عوامل الخطر األخرى ،مما يسمح
بتركيز الموارد على األشخاص األكثر عرضة للخطر .ومع ذلك،
هناك حاجة إلى معلومات ونظم إضافية لتحديد من هو مؤهل،
ومواجهة البرامج المستهدفة لخطر وصم األسر المشاركة.

المكونات المشتركة لبرامج التربية

المحتوى
ما يتم تعليمه للوالدين ،ومواءمته مع
عمر الطفل
اللعب والتعاطف بين الوالدين والطفل
الثناء والمكافآت
األوامر اإليجابية والمباشرة ووضع
القواعد والرصد
تطبيق عواقب غير عنيفة على سوء
السلوك
التجاهل
العواقب الطبيعية
العواقب المنطقية
الوقت المستقطع
المهارات التي يجب تعليمها لألطفال،
بما في ذلك تنظيم العواطف وحل
المشكالت والمهارات االجتماعية
مهارات للوالدين ،بما في ذلك التنظيم
العاطفي ،وحل المشكالت ،والتواصل،
ودعم الشريك  /الزوج أو الزوجة

التنفيذ
كيف يتم تعليم الوالدين
التثقيف النفسي حول طبيعة مشاكل
الطفل  /األسرة ونمو الطفل
تمرن في المنزل أو استخدام المهارة
أو التقنية
تمثيل األدوار ،ومهارات التدريب ،أو
إعادة تمثيل موقف افتراضي
عرض المهارات أو االستجابات من
قبل المدرب أو من خالل الفيديو
مواد الدعم بما في ذلك المسموعة
والمرئية
وضع األهداف واستعراض التقدم

مقتبس من )9( :

 1تعتمد برامج التربية الواردة في  INSPIREبشكل عام على نظرية التعلم االجتماعي و  /أو نظرية التعلق .تقترح نظرية التعلم االجتماعي أنه يمكن اكتساب سلوكيات
جديدة من خالل رصد اآلخرين وتقليدهم ،ومراقبة المكافآت والعقوبات المرتبطة بالسلوك ،وعندما يكافأ سلوك معين بانتظام ،من المرجح أن يستمر .يعد أهم مبدأ لنظرية
التعلق هو أن الطفل يحتاج إلى بناء عالقة مع مقدم رعاية أساسي واحد على األقل للنمو االجتماعي والعاطفي الناجح للطفل ،وخاصة لتعلم كيفية تنظيم مشاعره بشكل
فعال .في حضور مقدم رعاية حساس وسريع االستجابة ،سيستخدم الطفل الصغير مقدم الرعاية “كقاعدة آمنة” يمكنه من خاللها القيام باالستكشاف.
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من الممكن أيضًا “مراكبة” مستويات
مختلفة من التدخالت ،بما في ذلك
الترويج العام للتربية اإليجابية،
وبرامج انتقائية للتربية ،والزيارات
المنزلية ،وذلك حتى تستفيد جميع
األسر من نوع وكثافة الدعم والخدمات
التي يحتاجون إليها .ال يوجد حاليًا
دليل يُفضل أحد النهوج دون غيره
( ،)10ولذلك سيحتاج األطراف
المعنيون إلى النظر في ما يكون هو
األنسب واألكثر قابلية للتنفيذ في
وسطهم.

تم تقديم تدخالت التربية الفعالة في أوساط النزاعات واألزمات،
ويرد في دليل  INSPIREتدخل لجنة اإلنقاذ الدولية ( )IRCالتي
يطلق عليها “الوالدان هما من يصنعان الفرق” (Parents Make
 .)the Differenceتشمل االعتبارات الهامة إلدخال برامج
التربية في تلك األوساط العوامل التالية:
اإلطار الزمني :هل السكان مستقرون جغرافيًا بما يكفي للمشاركة
طوال المدة الموصى بها للبرنامج؟ هل يمكن تقصير مدة البرنامج
مع حفاظه على فعاليته؟
سالمة الطفل :توفر لجنة اإلنقاذ الدولية مساحات التعلم اآلمنة
والعالجية حيث يتم اإلشراف على األطفال ويتم إشراكهم في
األنشطة االجتماعية والتنموية بينما يحضر والداهم البرامج.
المحتوى :يمكن أن يتضمن المحتوى عوامل للتعامل مع
الضغوطات المرتبطة بأزمة ما ،ويوفر منهج لجنة اإلنقاذ الدولية
جلسة حول الرعاية الذاتية للوالدين .يُظهر البحث النوعي أن تعليم
الوالدين حول النمو العقلي لألطفال وتأثير الضغوط المؤذية هي
العوامل الدافعة الرئيسية لتغيير السلوك.
لمزيد من المعلومات ،انظر الجزء اإلنساني من قسم المصادر في
نهاية هذا الفصل.

هل سيالئم البرنامج سياقك وسيستمر بفعاليته؟
هناك أدلة متزايدة على أن برامج التربية التي تم تطويرها في األوساط عالية الموارد تكون فعالة عند مواءمتها مع الثقافات
األخرى و  /أو الدول المنخفضة ومتوسطة الدخل ،)12 ،11( .وهذا سيسمح للمخططين بمواءمة البرامج بدالً من البدء من
الصفر ،طالما أنهم يحافظون على المكونات األساسية .تجري مناقشة مواءمة البرامج لموازنة الدقة مع التصميم األصلي وفق
السياق الثقافي المحلي في تنفيذ  INSPIREكحزمة .بالنسبة لبرامج التربية (كما هو الحال مع مناهج تغيير المعايير) ،من
المهم العمل مع واضعي البرامج قدر اإلمكان ،وإشراك األطراف المعنية في المجتمع المحلي في مواءمة البرنامج ومواءمة
التوقعات مع ما يتم تقديمه ،ويمكن لورشة مواءمة أن تساعد في هذه العملية.
من سيقدم البرنامج؟
يمكن تقديم دعم الوالدين ومقدمي الرعاية من قبل المتخصصين في قطاع الصحة أو العمل االجتماعي ،أو شبه المتخصصين أو
العمال ،وذلك حسب البرنامج والسياق .ويعد التدريب والدعم واإلشراف أمورا ً جوهرية في الحفاظ على جودة وفعالية البرامج.
يحتاج الموظفون إلى فهم نمو الطفل وأن يكون لديهم مهارة تعليم الكبار والتفاعل الفعال مع األسر .يمكن أن تكون المالحظة
والتوجيه والدعم جز ًءا من اإلشراف الجاري (.)6
يجب أن يوضع في االعتبار ما إذا كان سيتم إدارة البرامج من قبل وكاالت حكومية أو غير حكومية؛ وكذلك قدرة قطاعات
الخدمات االجتماعية والصحية على إدارة البرامج ورصدها وتنفيذها؛ والخطوات المتخذة لتعزيز هذه القدرة إذا لزم األمر
(انظر استراتيجية االستجابة والدعم).
كيف يمكنك الحفاظ على مشاركة الوالدين؟
أمرا ضروريًا لنجاح البرنامج .توجد العديد من الحواجز المعروفة التي تحول
تُعد مشاركة الوالدين واستبقاء هذه المشاركة ً
دون المشاركة في البرامج المجتمعية المحلية ،بما في ذلك قضايا رعاية األطفال ،واالنتقال ،والتكاليف التعويضية لوقت العمل
الضائع ،وخاصة للوالدين في القطاع غير الرسمي .ولذلك يجب تقييم هذه العوامل وغيرها في وسطك ويجب إعداد خطط
مبكرة لمعالجتها (.)13
تتعامل تدخالت التربية مع القضايا الحساسة والشخصية ،بما في ذلك سلوك الطفل ،وديناميكيات األسرة ،وجنسانية المراهقين،
واألدوار الجنسانية ،وتجارب الطفولة الخاصة بالوالدين .ولذلك من الممكن التشجيع على استمرار مشاركة الوالدين من خالل
احترام الخصوصية وعدم إطالق األحكام والتركيز على نقاط القوة الفردية وقدرة الناس على التغير.
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تختلف التدخالت المحددة اعتمادًا على
أعمار األطفال في األسرة .وغالبًا ما
تركز برامج الزيارات المنزلية (على
سبيل المثال ال الحصر) على الرضع
واألطفال الصغار ،في حين أن برامج
تربية األطفال في المجتمع المحلي قد
تُعلم التأديب اإليجابي لوالدي األطفال
الصغار ومهارات التواصل لوالدي
المراهقين.

األعمال اإلنسانية

المؤشرات
ّ
لالطالع على
يمكن استخدام مؤشرات  INSPIREالتالية لقياس تأثير تدخالت دعم الوالدين ومقدمي الرعاية (انظر الملحقين أ و ب
قائمة كاملة بمؤشرات ومقاييس .)INSPIRE
 6.1التأديب الخالي من العنف من قبل مقدمي الرعاية ،الشهر الماضي
 6.2مشاركة مقدمي الرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة ورعاية األطفال
 6.3فهم الوالدين  /الوصي لمشاكل المراهقين ،الشهر الماضي
 6.4إشراف الوالدين  /الوصي على المراهقين ،الشهر الماضي
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تمرين تركيز
قبل االنتقال إلى النهوج والبرامج المحددة لتنفيذ هذه االستراتيجية ،يجب التوقف للحظة للتأمل في وسطك وأهدافك وما
الذي يحدث بالفعل وما الذي ترغب في تغييره.
يتمثل الغرض من هذا التمرين في مساعدتك على التركيز على أولوياتك بينما تقرأ المزيد عن النهوج والبرامج
المدعومة باألدلة في هذه االستراتيجية ،ويمكنك القيام بهذا التمرين بشكل فردي أو في مجموعة.
ما هو الهدف الرئيسي لدعم الوالدين ومقدمي الرعاية؟ هل هو الحد من العنف ضد األطفال؟ هل هو لمنع انفصال األسرة؟ هل هو
لمساعدة األطفال على تنمية كامل إمكاناتهم؟ هل هو لتقوية األسر والمجتمعات؟
ما هي النتائج التي يهمك إحداث أثر عليها أكثر من غيرها؟
ما هي اآلليات الممكن استخدامها لتقديم دعم الوالدين ومقدمي الرعاية ،مثل المنظمات المجتمعية المحلية أو الدينية ،أو النُظم الصحية
أو العاملين في مجال الرعاية الصحية ،أو نظام الخدمة االجتماعية أو العاملين في الخدمة االجتماعية ،أو المدارس؟
باالستناد إلى ما خطر في ذهنك كجواب على األسئلة أعاله ،ما هو هدفك لتعزيز استراتيجية دعم الوالدين ومقدمي الرعاية في وسطك؟
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استخدم هذه المساحة لمالحظاتك.
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لمحة عن النهوج
تمثل هذه النهوج من حزمة  INSPIREالفنية ممارسة قائمة على األدلة أو ممارسة حكيمة أو ممارسة واعدة في
الوقاية من العنف ضد األطفال والتصدي له ،ويمكن أن تكون جز ًءا من خطة شاملة.
مجموعات التربية في أوساط المجتمع المحلي

برامج زيارة المنزل

برامج شاملة

يتم تقديم المعلومات وبناء المهارات من خالل
اجتماعات مجموعة المجتمع المحلي بقيادة
الممرضات واألخصائيين االجتماعيين أو العمال
المدربين .يمكن أن تستكملها زيارة منزلية واحدة أو
أكثر لتوفير الدعم اإلضافي والرصد

يتم تقديم المعلومات ،وبناء
المهارات ،والدعم ،والرصد من
قبل الممرضات أو األخصائيين
االجتماعيين والعمال المدربين
من خالل سلسلة من الزيارات
المنزلية.

يتم تضمين مهارات التربية كجزء
من البرامج االجتماعية أو التعليمية
األخرى ،مثل المهارات الحياتية أو
برامج التعزيز االقتصادي

الفئات المستهدفة  /األوساط

الفئات المستهدفة  /األوساط

الفئات المستهدفة  /األوساط

الوالدان ومقدموا الرعاية

ذوات الدخل المنخفض من النساء
الحوامل ألول مرة وأمهات األطفال
حتى سن  3سنوات ،أو أولئك الذين
تم التعرف على حالتهم بأنهم “في
خطر” داخل المجتمع المحلي أو
المنطقة

جميع أهالي أطفال  /المراهقين في
المدارس؛ األسر المستضعفة اقتصاديًا

التكلفة $$–$
تعتمد على مدة البرنامج وعدد الزيارات المنزلية
ومستوى مهارة الموظفين

التكلفة $-$$$

التكلفة $

تتطلب بعض النماذج مستويات أعلى
من التدريب واإلشراف

تكلفة إضافية للبرامج األخرى

التكاليف اإلضافية للنقل ،والوقت
المقضي لكل أسرة
النتائج المحتملة
الحد من العقاب الجسدي
تحسين سلوك الطفل
تحسين العالقة والتواصل بين الوالدين والطفل

النتائج المحتملة
انخفاض االعتداء على األطفال
وإهمالهم
الوقاية من انفصال األسرة
مجموعة متنوعة من نتائج تنمية
الطفولة المبكرة

النتائج المحتملة
حسب أهداف البرنامج المتضمن
الحد من التنمر أو التعرض للتنمر
الحد من الوقوع كضحية لعنف الشريك
من قبل الشركاء أو األقران
تحسين التواصل بين الوالدين والطفل

أمثلة البرامج

أمثلة البرامج

أمثلة البرامج

● برنامج الوالدان  /األسر مهمة

برنامج شراكة الممرضة واألسرة

برنامج اإلجراء اإليجابي

● برنامج البالغون واألطفال معًا لتربية أطفال
آمنين

برنامج فيالني األم المرشدة بلس

برنامج كيفا

برنامج التربية من أجل التمتع
بالحة طيلة العمر (أطفال)

برنامج عائالت لمواعيد آمنة

● برنامج األسر هي من تحدث فرقا للجنة اإلنقاذ
الدولية
● برنامج التربية من أجل التمتع بالصحة طيلة
العمل (أطفال صغار ومراهقين)
موجز البرنامج
برنامج ! SOSيتم تقديمه في أوساط الرعاية الصحية
برنامج SEEK
برنامج “إيمرجنج” ()Emerging
برنامج اآلباء الحقيقيون
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دعم الوالدين ومقدمي الرعاية

جماربلا

النهج :برنامج مجموعة المجتمع المحلي

برنامجا “الوالدان مهمان!” و “األسر مهمة!”
(!)Parents Matter! & Families Matter
يُعد برنامجا “الوالدان مهمان” في الواليات المتحدة وبرنامج “األسر مهمة” برنامجين وقائيين لوالدي المراهقين الذين تتراوح أعمارهم
بين  9و 18سنة .ويستندان إلى نظرية التعلم االجتماعي والنموذج البيئي االجتماعي ،بهدف الحد من سلوكيات الخطر الجنسي بين
المراهقين .تم تصميم هذين البرنامجين القائمين على المجموعات لمساعدة الوالدين على التغلب على حواجز التواصل بين الوالدين
والطفل وتعزيز مهارات وممارسات التربية ،بما في ذلك الرصد من جانب الوالدين والتعزيز اإليجابي وبناء عالقة قوية بين الوالدين
والطفل.
تم تنفيذ برنامجي “الوالدان مهمان! واألسر مهمة!” في الواليات المتحدة وتسع دول أفريقية ،ووصال إلى أكثر من  800,000أسرة.

النتائج المحتملة

المدة والكثافة

أساسية
زيادة وعي الوالدين باالعتداء الجنسي على األطفال

جلسات جماعية أسبوعية لمدة  3ساعات يتم تقديمها على مدار
 6أسابيع

تحسين التواصل بين الوالدين والطفل
الحد من اإلساءة الجسدية والعاطفية والجنسية من
قبل الوالدين
زيادة في نسبة النية باإلبالغ ،واإلبالغ الفعلي عن
االعتداء الجنسي على األطفال
تغييرات في المعايير االجتماعية المحيطة باالعتداء
الجنسي على األطفال
ثانوية
تأخر البداية الجنسية األولى
تقليل السلوكيات الجنسية الخطرة بين المراهقين

الفئات المستهدفة
الوالدان أو مقدمي الرعاية للمراهقين الذين تتراوح
أعمارهم بين  18-9سنة

األوساط
مجتمع محلي أو ريفي أو حضري
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المكونات األساسية
المحتوى
تغطي الجلسات:
فهم طفلك
تعليم الوالدين مهارات التربية
دور الوالدين في التثقيف الجنسي
مهارات مناقشة الجنس والحياة الجنسية مع
األطفال
مناقشة الجنس والقضايا التي يواجهها األطفال
فهم االعتداء الجنسي على األطفال (غير مدرج
بعد في برنامج الواليات المتحدة)
التنفيذ
أنشطة جماعية تفاعلية
عروض صوتية ومناقشات متابعة
محاضرات مصغرة
تمثيل األدوار
النشرات والواجبات المنزلية
يحضر الطفل الجلسة الخامسة لممارسة المهارات
مع الوالدين أو مقدم الرعاية

كيف ستفعل ذلك؟

كم سيكلف ذلك؟

تقييم االحتياجات والمواءمة
إجراء ورشة عمل للتقييم و  /أو المواءمة في
أوساط جديدة ،مع العلم أن الدعم الفني متوفر

تكاليف بدء التنفيذ

يمكن أن تصل ست ثنائيات من الميسرين إلى ما
يصل إلى  1080عائلة أو أسرة لكل دورة
التدريب واإلشراف
يقدم المدربون الرئيسيون في برنامجي “الوالدان
مهمان! واألسر مهمة!” جلسة تدريبية مدتها 5
أيام “العتماد” الميسرين الذين تم اختيارهم مسبقاً
من قبل المضيف
دعم التنفيذ
يتوفر دليل تنفيذي ومعلومات التكلفة والدعم الفني
والمواءمة من مراكز مكافحة األمراض والوقاية
منها
المشاركة واالستبقاء
يحتوي هذا البرنامج على معدل استبقاء يبلغ ٪90
أو أعلى في مختلف األوساط

مصادر التمويل
يتم تمويل برنامجي “الوالدان مهمان! واألسر مهمة!”حاليًا من
خالل خطة الرئيس األمريكي الطارئة لإلغاثة من اإليدز”بيبفار”.
تشمل المصادر التكميلية الجهات المانحة والوقاية من فيروس
نقص المناعة البشرية ،أو خطوط تمويل برامج الصحة الجنسية
واإلنجابية.

كيف يتم تقييم نجاح البرنامج؟
تقييم الدقة وضمان الجودة والعملية
مبدأ توجيهي
شهرا لكل
يوصى بإجراء تقييمات أساسية وتقييمات كل اثني عشر
ً
من الوالدين والطفل .تشمل اإلجراءات الممكنة :بيانات االستبقاء،
وقوائم االنتظار ،ورضا المشاركين ،وتقبل خدمات
المجتمع المحلي ،ومعايير المجتمع المحلي.
األدوات أو الدعم الفني
يمكن لموظفي برنامج “الوالدان مهمان! واألسر مهمة!”
توفير أدوات الرصد والتقييم المستخدمة في عمليات التنفيذ
السابقة.
رصد وتقييم األثر
المؤشرات والبيانات وطرق جمع البيانات الخاصة بهذا
النوع من البرامج( .قيد االنتظار)

ما هي المعلومات األخرى المتوفرة؟
المصادر
موقع الوالدان المهمان لدى مركز ضبط األمراض والوقاية منها:
(https://npin.cdc.gov/parentsmatter/program.asp )14
لمحة عامة عن برنامج األسر مهمة!:
(https://www.cdc.gov/globalaids/publications/fmp-full-overview----final-3.5.14.pdf )15
 .جهة االتصال :دكتور كيم ميلر ،مركز مكافحة االمراض والوقاية منها. kxm3@cdc.gov ،
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البرنامج:

التغطية:
يقدم كل ثنائي من الميسرين من الذكور واإلناث
البرنامج إلى ست مجموعات من  30-18مشار ًكا
في األسبوع على مدار التنفيذ لمدة  6أسابيع

التكاليف الجارية
دوالرا أمريكيًا لكل أسرة (بما في ذلك رواتب
التنفيذ50-35 :
ً
الموظفين ورسوم االنتقال والمواد واللوازم المكتبية وجهود
التوظيف واستئجار األماكن)

برنامجا الوالدان
مهمان! واألسر مهمة!

احتياجات الموارد البشرية
األدوار
● مدير البرنامج (بدوام كامل) :يدير التنفيذ
ويشرف على ستة ثنائيات من الميسرين
● ميسرون (بدوام جزئي) :جلسات جماعية
أسبوعية معتدلة بعد التدريب الرسمي
● معايير االختيار وعينة إلعالن وظيفة مقدم
في دليل تنفيذ البرنامج ،ومتوفر حسب
الطلب من مطور البرنامج

ورشة عمل للموائمة ييسرها موظفو برنامجي “الوالدان
مهمان! واألسر مهمة!” 4000 :دوالر أمريكي
أنشطة ما بعد المواءمة إلعداد المواد 10 :آالف دوالر أمريكي
التدريب 30,000 :دوالر أمريكي إلى  50,000دوالر
أمريكي لجلسة تدريبية مدتها  5أيام مقدمة إلى  24من
الميسّرين الذين تم اختيارهم مسبقًا (حسب المكان والسفر
وتكلفة المواد)

جماربلا

النهج :برنامج مجموعة التربية في أوساط المجتمع المحلي

برنامج “البالغون واألطفال معًا لتربية أطفال
آمنين” ()ACT Raising Safe Kids
يُعد برنامج “البالغون واألطفال معًا لتربية أطفال آمنين” برنام ًجا وقائيًا جماعيًا لمساعدة الوالدين ومقدمي الرعاية لألطفال
حتى سن  8سنوات على تغيير أو تحسين مهارات وممارسات التربية ،وبالتالي زيادة العالقات اإليجابية بين الوالدين
والطفل ،والحد من مشاكل سلوك الطفل ومنع سوء معاملة الطفل .تم تطوير البرنامج في عام  2001في ثالث مدن في
الواليات المتحدة من قبل مكتب الوقاية من العنف التابع للجمعية النفسية األمريكية .يستخدم برنامج “البالغون واألطفال معًا”
نه ًجا تفاعليًا قائ ًما على نقاط القوة وعدم إطالق األحكام باالستناد إلى نموذج نفسي تعليمي يجمع بين التفاعل بين األشخاص
والمعلومات التثقيفية.
بدأ في الواليات المتحدة وتم اآلن مواءمة وتنفيذ برنامج “البالغون واألطفال معًا” في مواقع في البوسنة والبرازيل وكولومبيا
وكرواتيا واإلكوادور واليونان وغواتيماال واليابان والمكسيك وبيرو والبرتغال وبورتوريكو ورومانيا وتركيا.

النتائج المحتملة

المكونات األساسية

أساسية
`زيادة ممارسات التربية والتنشئة اإليجابية
`انخفاض في معدل استخدام التربية القاسية

المحتوى
التغيير السلوكي والتحفيز
فهم سلوكيات األطفال
فهم غضب الوالدين وضبطه
فهم ومساعدة األطفال الغاضبين
الحد من تأثير التعرض لوسائل اإلعالم
اإللكترونية
أساليب التأديب والتربية ،وعواقب العقوبة
القاسية
خيارات التأديب للسلوكيات اإليجابي
توطين البرنامج حسب الموقع والمجتمع
المحلي
التنفيذ

ثانوية
`زيادة التنظيم العاطفي للوالدين
`انخفاض عدوان األطفال

الفئات المستهدفة
الوالدان أو مقدمي الرعاية لألطفال حتى عمر  8سنوات

األوساط
المجتمع المحلي

المدة والكثافة
تقديم تسع جلسات تدوم ساعتين على مدى  8أسابيع
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التنفيذ
نقاش مجموعة صغيرة
تمثيل األدوار
نشاطات ابتكارية يدوية

كيف ستفعل ذلك؟

كم سيكلف ذلك؟

تقييم االحتياجات والمواءمة
تغييرا في
يتم قبول مواءمة المنهج إذا كانت تمثل
ً
األنشطة واألمثلة فقط

تكاليف بدء التنفيذ
رسوم التدريب للميسرين ،بما في ذلك مجموعة مواد
برنامج “البالغون واألطفال معًا” 200 :دوالر أمريكي
دوالرا أمريكيًا
إلى 350
ً
ورشة تدريبية لمدة يومين

التدريب واإلشراف
يحضر ميسرو “برنامج البالغون واألطفال معًا”
جلسة تدريبية لمدة يومين بتوجيه من المنسقين
 /المدربين الرئيسيين في “برنامج البالغون
واألطفال معًا” .يتوفر وصف الدور ومتطلبات
التدريب والشهادات والجداول الزمنية على موقع
البرنامج
دعم التنفيذ
تقدم الجمعية النفسية األمريكية التدريب والمواد
والدعم الفني للمساعدة في التنفيذ والتقييم،
وتعزيز وسائل التواصل االجتماعي ،وضبط
الدقة
المشاركة واالستبقاء
يتمتع البرنامج بمعدل إتمام  ٪74-56بين
السكان الذين يصعب الوصول إليهم في الواليات
المتحدة

مصادر التمويل
المؤسسات أو البرامج الحكومية أو القطاع الخاص المحلي
أو الجامعات (البحث) .يقدم برنامج “البالغون واألطفال معًا
من ًحا” بقيمة  1000دوالر أمريكي في الواليات المتحدة

كيف يتم تقييم البرنامج؟
تقييم الدقة وضمان الجودة والعملية
مبدأ توجيهي
تقريرا مرتين سنويًا عن أنشطتهم
الميسرون
يقدم
ً
ونتائجهم وتحدياتهم ،ثم تقوم الجمعية النفسية األمريكية
صا
بتطوير ندوات عبر اإلنترنت مصممة خصي ً
الحتياجاتهم
تواصل مستمر بين الميسرين والمنسقين  /المدربين
الرئيسيين ومدير مكتب الوقاية من العنف لدى الجمعية
النفسية األمريكية
األدوات أو الدعم الفني
تستخدم قائمة البريد اإللكتروني لالستعالمات ومشاركة
الموارد والتوقعات
تجتمع المجموعة االستشارية للموظفين الميدانيين مرة
واحدة في السنة
رصد وتقييم األثر
المؤشرات والبيانات وطرق جمع البيانات الخاصة بهذا
النوع من البرامج( .قيد االنتظار)

ما هي المعلومات األخرى المتوفرة؟
المصادر
موقع برنامج البالغون واألطفال معًا لتربية أطفال آمنين:

(http://www.apa.org/act )16

جهة االتصال :جوليا سيلفا ،مديرة مكتب منع العنف التابع للجمعية النفسية األمريكية jsilva@apa.org

البرامج 135

البرنامج:

الميسرون المعتمدون لبرنامج “البالغون
واألطفال معًا” :تيسير جلسات المجموعة،
يحتاجون على األقل إلى أن يكونوا حاصلين
على شهادة زمالة ومعلومات أساسية ذات
صلة
المنسقون  /المدربون الرئيسيون في برنامج
“البالغون واألطفال معًا” :لعقد ورش عمل
تدريبية للميسرين؛ يحتاجون كحد أدنى
درجة ماجستير في المجاالت ذات الصلة
الوظائف اإلدارية المدعومة من قبل
المنظمات أو الخدمات المستضيفة

التكاليف الجارية
برنامج الترويج والتوظيف
وقت ميسر “البالغون واألطفال معًا”
شراء وطباعة مواد البرنامج
دعم االجتماع مثل رعاية األطفال أو مشروبات الضيافة
أو الحوافز

البالغون واألطفال معًا
لتربية أطفال آمنين

احتياجات الموارد البشرية
األدوار

جماربلا

النهج :برامج مجموعات المجتمع المحلي

برنامج “األسر هي من تحدث فرقًا”
IRC Families Make the Difference
يعتمد برنامج “األسر هي من تحدث فرقًا” على برامج التربية القائمة على األدلة األخرى لتقديم التدريب وبناء المهارات القائمة
على األدلة للوالدين في األوضاع المتأثرة بالنزاع .تم تطوير البرنامج من قبل لجنة اإلنقاذ الدولية ،وتم تكييفه وتقديمه في عدد من
األوساط ،مثل برنامج “األسر هي من تحدث فرقًا” في ليبيريا و“بناء أسر سعيدة” ( )Building Happy Familiesفي تايالند،
وتسعى جميع إصدارات البرنامج إلى الحد من العنف وانعدام األمن الذي يواجهه األطفال من خالل دعم الوالدين إلقامة بيئات
منزلية آمنة وتعزيز النمو البدني والعقلي اإليجابي .كما تقدم لجنة اإلنقاذ الدولية ثالثة مناهج دراسية تستهدف فئات عمرية مختلفة
من األطفال ،وتجمع بين جلسات المجموعات الصغيرة مع مجموعات دعم الوالدين وعدد محدود من الزيارات المنزلية.
تم تنفيذ برامج فعالة في لبنان وليبيريا وعلى حدود تايالند  /ميانمار.

النتائج المحتملة

المكونات األساسية

أساسية
زيادة استخدام التربية اإليجابية لتدبير سلوك الطفل

المحتوى

انخفاض في معدل استخدام التربية القاسية
ثانوية
تحسين جودة التفاعل بين الوالدين والطفل
تحسين العالقات بين الوالدين
تحسين الصحة النفسية للوالدين

التفاعالت اإليجابية بين الوالدين والطفل
تواصل تعاطفي
توجيه داعم وروتين ثابت
تأديب خالي من العنف
المهارات اإلدراكية واالجتماعية
فهم نمو العقل

الوالدان ومقدمو الرعاية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين
 5-0و 11-6و 17-12سنة

الجلسات االختيارية:
الرعاية الذاتية
مشاركة الوالدين والرضع
الصحة والتغذية

األوساط

يغطي برنامج الفئة العمرية لنطاق  5-0نمو الطفولة
المبكرة

أوساط المجتمع المحلي أو األوضاع اإلنسانية أو أوضاع ما
بعد النزاع

يركز برنامج الفئة العمرية لنطاق  11-6على قواعد األسر
واللعب معًا والتفاعالت اإليجابية

الفئات المستهدفة

المدة والكثافة
 10إلى  12جلسة أسبوعية أو نصف أسبوعية تدوم كل
واحدة منها ساعتين ،باإلضافة إلى أربع زيارات منزلية
ومجموعات دعم جارية

يركز برنامج الفئة العمرية لنطاق  15-12عا ًما على دعم
وتوجيه االختيارات الصحية حول النشاط الجنسي والصحة
الجنسية ،والتغيرات التنموية خالل فترة المراهقة ،واحترام
استقاللية المراهقين
التنفيذ
يتم دعم جلسات المجموعات الصغيرة بما يصل إلى أربع
زيارات منزلية للمالحظة والتعقيبات والدعم للوالدين
باستخدام المهارات والتقنيات المكتسبة

كفاءة التكلفة
ً
تحليال لتكاليف البرنامج بالمقارنة
توفر لجنة اإلنقاذ الدولية
مع التكاليف المحتملة التي يتم توفيرها.
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كيف ستفعل ذلك؟

كم سيكلف ذلك؟

تقييم االحتياجات والمواءمة
يتم تضمين المبادئ التوجيهية لتقييم االحتياجات
والمواءمة في دليل تنفيذ البرنامج

تكاليف بدء التنفيذ

احتياجات الموارد البشرية
األدوار
الميسرون المحليون (بدوام كامل) :تدريب
لتيسير جلسات المجموعة؛ ويتطلب بعض
التعليم العالي والمعلومات في تنمية الطفل أو
العمل االجتماعي
الموظفون الفنيون التابعين للجنة اإلنقاذ
الدولية (بدوام كامل) :توفير اإلشراف ودعم
إدارة الحاالت والرصد والتقييم
التغطية
واحد أو اثنين من الميسرين لكل مجموعة
تتألف من  20-15شخص من األهالي

تقييم االحتياجات واستشارة المجتمع المحلي
المواءمة والمواد والطباعة
تكاليف الجلسة التدريبية لمدة  5أيام
التكاليف الجارية
رواتب للميسرين
تكاليف االجتماع مثل مشروبات الضيافة أو رعاية
األطفال أو البرامج الموجهة لألطفال
دوالرا أمريكيًا إلى 900
التكلفة اإلجمالية ما بين 650
ً
دوالر أمريكي لكل أسرة .من المتوقع تحقيق وفورات في
األحجام األكبر للبرامج ذات نطاق الوصول األكبر
مصادر التمويل
المؤسسات والوكاالت ثنائية األطراف أو متعددة
األطراف والحكومة المحلية أو الوطنية وميزانيات
البحوث الجامعية والجهات المانحة من القطاع الخاص

المشاركة واالستبقاء
توفير اإلشراف واألنشطة لألطفال بما يعزز
المشاركة واالستبقاء .غالبًا ما يكون لدى لجنة
اإلنقاذ الدولية مساحات شفاء وتعلم آمنة متاحة
لألطفال

كيف يتم تقييم نجاح البرنامج؟

البرنامج:

دعم التنفيذ
تشمل موارد لجنة اإلنقاذ الدولية:
كتيبات التنفيذ مع قوائم التحقق ونماذج العينات
دليل تدريب الميسرين
منهج دراسي لثالث فئات عمرية
مبادئ توجيهية للزيارات المنزلية ومجموعات
دعم الوالدين
مبادئ توجيهية للمواءمة (جزء من دليل التنفيذ)
استبيانات ما قبل التدريب للوالدين

األسر هي من تحدث فرقًا

التدريب واإلشراف
يتم تقديم جلسة تدريبية لمدة  5أيام للميسرين
ويجري اإلشراف المستمر من قبل الموظفين
الفنيين التابعين للجنة اإلنقاذ الدولية

تقييم الدقة وضمان الجودة والعملية
يتم تضمين أدوات وقوائم تحقق لإلشراف والدقة في
التنفيذ في دليل تنفيذ البرنامج.

ما هي المعلومات األخرى المتوفرة؟
مجموعة أدوات “األسر هي من تحدث فرقًا” في:
http//:www.ineesite.org/en/resources/families(make-the-difference-toolkit )18
تشمل المصادر المتوفرة:
دليل تدريب الميسرين
منهج التربية ودليل التدريب
دليل التنفيذ
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جماربلا

النهج :برامج مجموعات المجتمع المحلي

برنامج “التربية من أجل التمتع بالصحة طيلة العمر لألطفال الصغار”
()Parenting for Lifelong Health: PLH for Young Children
برنامج “التربية من أجل التمتع بالصحة طيلة العمر” ( )Parenting for Lifelong Healthهو واحد من برامج التربية ذات
األسعار المعقولة للوقاية من العنف في األوساط منخفضة الموارد 2،وتم تصميم كل برنامج من برامج “التربية من أجل التمتع
بالصحة طيلة العمر” لفئة عمرية محددة.
يهدف برنامج “التربية من أجل التمتع بالصحة طيلة العمر” لألطفال الصغار إلى الحد من اإلساءة الجسدية واللفظية في
األسر التي لديها أطفال تتراوح أعمارهم بين  9-2سنوات عن طريق زيادة التربية اإليجابية والحد من استخدام أساليب
التربية القاسية ،ومشاكل سلوك األطفال ،ومشاكل الصحة النفسية للوالدين ،ويعد تصميم البرنامج ومحتواه مبنيين على
األدلة ،مع التركيز على نهج تعاوني لتيسير المجموعة ومبادئ التعلم االجتماعي ،حيث يركز على بناء عالقة إيجابية بين
الوالدين والطفل وكذلك البدائل غير العنيفة للتأديب الجسدي .يُقدم البرنامج إلى مجموعات األهالي ،مع زيارات منزلية
للوالدين ممن يفوتهم الجلسات أو يحتاجون إلى دعم إضافي.
تم تطوير البرنامج واختباره في األصل في جنوب أفريقيا حيث يُعرف محليًا باسم “برنامج عائالت سينوفويو لرعاية
األطفال الصغار” ( ،)Sinovuyo Caring Families Programme for Young Childrenوتُستخدم أسماء برامج
بديلة في األوساط األخرى.

النتائج المحتملة

المكونات األساسية

أساسية

المحتوى

تحسين سلوك الطفل
الحد من استخدام التربية القاسية
ثانوية
زيادة الدعم االجتماعي المتصور
تقليل ضغط التربية واكتئاب الوالدين
الحد من عنف الشريك

الفئات المستهدفة
الوالدان ومقدمو الرعاية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم
بين  9-2سنوات

األوساط
المجتمع المحلي

ممارسة المهارات في جلسات جماعية وفي المنزل
قصص مصورة تمثل التربية اإليجابية والسلبية
حل المشكالت بشكل جماعي
األنشطة القائمة على اليقظة الذهنية لتقليل إجهاد
الوالدين
التنفيذ
الزيارات المنزلية قبل البرنامج
جلسات جماعية للوالدين
الزيارات المنزلية إذا لزم األمر
الرسائل النصية القصيرة المعززة
مكون دعم األقران من خالل الوالدين “الشركاء” ،أي
مشارك زميل
ممارسة المهارات في المنزل

المدة والكثافة
 12جلسة جماعية أسبوعية أو نصف أسبوعية مقدمة إلى
مجموعات مؤلفة  12إلى  20من الوالدين
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كيف ستفعل ذلك؟

كم سيكلف ذلك؟

تقييم االحتياجات والمواءمة
تمت مواءمة المواد وترجمتها لمختلف السياقات
الثقافية

تكاليف البدء

تزداد المؤهالت في كل مستوى ،بد ًءا من المدرسة
ً
وصوال إلى الشهادات الجامعية
الثانوية (للميسرين)
في العمل االجتماعي أو علم النفس (للمدربين فما
فوق)
التدريب واإلشراف
يحضر الميسرون جلسة تدريبية مدتها  5أيام
يقدمها الممرنون ويتلقون التوجيه والدعم من
الممرنين والمدربين طوال البرنامج
يحضر الممرنون جلسة تدريبية لمدة  3أيام
يحضرون المدربون جلسة تدريبية لمدة  5أيام
دعم التنفيذ
تُقدم جميع برامج “التربية من أجل التمتع بالصحة
طيلة العمر” دع ًما شامالً للتنفيذ من أجل:
تقييم الجدوى المحلية والجهوزية
تقدير التكاليف
مواءمة المواد

كيف يتم تقييم نجاح البرنامج؟
تقييم الدقة وضمان الجودة والعملية
مبدأ توجيهي
اإلشراف والتوجيه واعتماد المدربين
دمج التتبع في نظام الرصد والتقييم الحالي للشركاء
التأكد من توفر أدوات الرصد والتقييم باللغات المحلية
إجراء اختبارات مسبقة والحقة لتقييم النتائج
األدوات أو الدعم الفني
يوفر برنامج “التربية من أجل التمتع بالصحة طيلة العمر”
الدعم إلنشاء أنظمة الرصد والتقييم

إنشاء أنظمة الرصد والتقييم
استراتيجيات توعية وتعيين المشاركين
حل المشكالت أثناء تقديم البرنامج
بناء قدرات الموظفين من المنظمات الشريكة
الرصد الروتيني لتقديم الدعم
اعتماد الميسرين والممرنين والمدربين
المشاركة واالستبقاء
معالجة العوائق الشائعة التي تحول دون المشاركة
واالستبقاء ،مثل رعاية األطفال ،واالنتقال ،وضياع
فرص العمل ،وما إلى ذلك.

ما هي المعلومات األخرى المتوفرة؟
تتوفر أدلة تنفيذ برنامج “التربية من أجل التمتع بالصحة
طيلة العمر” من منظمة الصحة العالمية على:
http//:www.who.int/violence_injury_prevention/
violence/child/PLH-manuals/en/index1.html
تشمل المصادر المتوفرة:
● دليل الميسر
● كتيب الوالدين
نظرة عامة على برنامج “التربية من أجل التمتع بالصحة
طيلة العمر”
_http//:www.who.int/violence_injury
(prevention/violence/child/plh/en/ )20
جهة االتصال :آنا بويجparentinglh@gmail.com ،
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البرنامج:

خمس مستويات من الموظفين :الميسرون
والممرنون والموجهون والمدربون الرئيسيين

التكاليف الجارية
رواتب للموظفين ،واالتصاالت والموارد اإلضافية
للجلسات ،وحوافز المشاركين ،والطعام للجلسات
مصادر التمويل
ميزانيات الحكومة للطفل أو األسرة أو الرعاية
االجتماعية؛ أو الوكاالت المانحة ثنائية األطراف أو
متعددة األطراف ،والجهات المانحة من القطاع الخاص،
وميزانيات البحوث الجامعية

التربية من أجل التمتع
بالصحة طيلة العمر

احتياجات الموارد البشرية
األدوار

تدريب الميسر
إعداد دليل البرامج ودفاتر العمل والنشرات
تعيين وتسجيل المشاركين

جماربلا

النهج :برامج مجموعات المجتمع المحلي

برنامج “التربية من أجل التمتع بالصحة طيلة العمر للمراهقين”
()Parenting for Lifelong Health: PLH for Adolescents
برنامج “التربية من أجل التمتع بالصحة طيلة العمر” ( )Parenting for Lifelong Healthهو واحد من برامج التربية
ذات األسعار المعقولة للوقاية من العنف في األوساط منخفضة الموارد 3،وتم تصميم كل واحد من برامج برنامج “التربية من
أجل التمتع بالصحة طيلة العمر” لفئة عمرية محددة.
يستهدف برنامج “التربية من أجل التمتع بالصحة طيلة العمر” المخصص للمراهقين الوالدين وأطفالهم الذين تتراوح
أعمارهم بين  10و  17سنة ،ويستخدم البرنامج مبادئ التعلم االجتماعي لزيادة التربية اإليجابية ،والحد من استخدام أساليب
التربية القاسية ،والحد من مشاكل سلوك المراهقين ،والحفاظ على المراهقين في أمان داخل المنزل وخارجه .يقوم الميسرون
المدربون بتقديم البرنامج في شكل مجموعة مع جلسات مشتركة ومنفصلة بين الوالدين والمراهقين ،ويتم توفير بعض
الزيارات المنزلية في بعض األحيان.
تم تطوير البرنامج واختباره في جنوب إفريقيا ،حيث يُعرف محليًا ببرنامج “عائالت سينوفويو لرعاية لألطفال الصغار”
للوالدين والمراهقين .تمت مواءمة برنامج “التربية من أجل التمتع بالصحة طيلة العمر” للمراهقين لألوساط األخرى في
ليسوذو جنوب أفريقيا وليسوتو وتنزانيا وأوغندا ،ويستخدم أحيانًا أسماء برامج مختلفة ،على سبيل المثال ،برنامج “رعاية
أسر ريثيبل” للمراهقين في ليسوتو.

النتائج المحتملة

المكونات األساسية

أساسية
زيادة مشاركة الوالدين (إشراف المراهقين)
الحد من استخدام التربية القاسية
ثانوية
زيادة التخطيط لتجنب المخاطر في المجتمع المحلي
زيادة الدعم االجتماعي المتصور
زيادة مهارات التكيف ووضع الميزانية المالية لألسرة
انخفاض في نسبة تعاطي المخدرات (الوالدين والمراهقين)
تقليل الضغط النفسي واالكتئاب

المحتوى
وضع وقت المتعة
الثناء المخصص والفوري
التعامل مع التوتر والغضب
وضع القواعد والمسؤوليات
االستجابة لألزمات
وضع ميزانية لألسرة

الفئات المستهدفة
الوالدان ومقدمو الرعاية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين -10
 17سنة

األوساط
المجتمع المحلي ،وأوضاع العنف المرتفع في البلدان منخفضة
ومتوسطة الدخل

المدة والكثافة
 14جلسة جماعية أسبوعية 10 ،مع الوالدين واألطفال معًا،
وأربع جلسات منفصلة
يتم توفير زيارات االستشارة المنزلية لألسر التي لم تحضر
جلسة أو تحتاج إلى دعم إضافي

التنفيذ
الزيارات المنزلية قبل البرنامج
جلسات جماعية للوالدين
الزيارات المنزلية ،إذا لزم األمر
الرسائل النصية القصيرة المعززة
مكون دعم األقران من خالل الوالدين “الشركاء” (أي
مشارك زميل)
ممارسة المهارات في المنزل

الفعالية من حيث التكلفة
التكلفة التي يتم توفيرها لكل حالة إساءة بدنية تم تجنبها هي
دوالرا أمريكيًا
2,644
ً
التكلفة الموفرة لكل حالة عنف عاطفي يتم تجنبها هي 2804
دوالر أمريكي (باستثناء حالة التبني وتكاليف المحاكم وعمل
الرعاية االجتماعية طويلة األمد ،وكلها عوامل تزيد من توفير
الكلفة) ()13
توفير تكاليف إضافية بخصوص الحد من اكتئاب األهل والحد
من استخدام المواد المخدرة
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كيف يمكنكم فعل ذلك؟

كم سيكلف ذلك؟

تقييم االحتياجات والتَكيُّف بموجبها
تمت مواءمة المواد وترجمتها لمختلف السياقات
الثقافية .تتوفر الكتيبات بلغات مختلفة

تكاليف البدء
ً
تدريب الميسر لما يصل إلى  25مشاركا 5,000 :دوالر
أمريكي إلى  10,000دوالر أمريكي
إعداد دليل البرامج ودفاتر العمل والنشرات
تعيين وتسجيل المشاركين

بالنسبة لهدف عالي الخطورة ،ميسران لكل
 12إلى  15ثنائي من الوالدين والمراهقين،
أو ما يصل إلى مجموعات من ثمانية
أشخاص من أفراد أسرة مختلفين
بالنسبة للفئات المستهدفة بشكل عام ،يجب أن
يكون هناك ميسران لكل  20ثنائي من األهل
واألمهات والمراهقين ،أو ما يصل إلى 12
مجموعة متعددة من أفراد األسرة
التدريب واإلشراف
يحضر الميسرون دورة تدريبية مدتها  5أيام
يقدمها المدربون ،ويتلقون التوجيه والدعم
من الممرنين والمدربين طوال البرنامج.
يحضر المدربون دورة تدريبية لمدة  3أيام
يحضر المرشدون دورة تدريبية لمدة  5أيام
دعم التنفيذ
تُقدم جميع برامج “التربية بهدف تحقيق صحة
دائمة” دع ًما شامالً خالل عملية التنفيذ من أجل:

مصادر التمويل
الجهات الحكومية؛ والجهات المانحة ثنائية الطرف أو متعددة
األطراف؛ والجهات المانحة من القطاع الخاص؛ والجامعات
(البحث)

كيف يتم تقييم نجاح البرنامج؟
تقييم الدقة وضمان الجودة وتقييمات العمليات
مبدأ توجيهي
اإلشراف والتوجيه واعتماد المدربين
دمج المتابعة في نظام الرصد والتقييم الحالي الخاص
بالشركاء
التأكد من أن أدوات الرصد والتقييم متوفرة باللغة المحلية
إجراء اختبارات مسبقة والحقة لتقييم النتائج
األدوات أو الدعم الفني
يوفر برنامج “التربية بهدف تحقيق صحة دائمة” الدعم إلنشاء
أنظمة الرصد والتقييم

تقييم الجدوى المحلية ومدى االستعداد
تقدير التكاليف

ما هي المعلومات األخرى المتوفرة؟

مواءمة المواد

تتوفر أدلة تنفيذ برنامج “التربية بهدف تحقيق صحة دائمة” على
موقع منظمة الصحة العالمية:
http://www.who.int/ violence injury prevention/
violence/ child/PLH-manuals/en/index1.html
تشمل المصادر المتوفرة:
دليل الميسر

أنظمة الرصد والتقييم
استراتيجيات التوعية واالستقطاب
بناء قدرات الموظفين من المنظمات الشريكة
الرصد الدوري لتقديم الدعم
اعتماد الميسرين والممرنين والمدربين
المشاركة واالحتفاظ
معالجة العوائق الشائعة التي تحول دون المشاركة
واالحتفاظ ،مثل رعاية األطفال ،والنقل ،وضياع
فرص العمل ،وما إلى ذلك.

دليل الوالدين
تتوفر لمحات عامة عن برنامج “التربية بهدف تحقيق صحة دائمة”
منظمة الصحة العالمية على الرابط التالي:
http//:www.who.int/violence_injury_prevention/
(violence/child/plh/en/ )20
جهة االتصال :آنا بويج
parentinglh@gmail.com
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التغطية:

التكاليف الجارية
دوالرا أمريكيًا لكل أسرة ،اعتمادًا
دوالرا أمريكيًا إلى 237
22
ً
ً
على السياق ،والرواتب ،والمقياس ،وحوافز المشاركين (بما في
ذلك الموظفين ،والطعام ،واالتصاالت ،والموارد التكميلية ألربع
عشرة جلسة)

التربية من أجل التمتع بالصحة
طيلة العمر للمراهقين

احتياجات الموارد البشرية
األدوار:
خمس مستويات من الموظفين :الميسرون
والمدربون والمرشدون والمدربون
الرئيسيون
تزداد المؤهالت في كل مستوى ،بد ًءا من
ً
وصوال إلى
المدرسة االبتدائية (الميسرون)
الشهادات الجامعية في العمل االجتماعي أو
علم النفس (المدربون وما بعدهم)

جماربلا

النهج :برامج زيارة المنزل

برنامج “شراكة الممرضة واألسرة”
()Nurse-Family Partnership
يُقدم برنامج “شراكة الممرضة واألسرة” لصحة المجتمع المحلي خدمات مخصصة في الغالب لألمهات ألول مرة واألمهات
ذوات الدخل المنخفض لدعم الحمل الصحي ،وزيادة المعرفة والمهارات حول رعاية الطفل ونموه ،وتشجيع التنمية التعليمية
والمهنية لألمهات حرصا ً على زيادة اكتفائهن الذاتي .منذ بداية الحمل وحتى يبلغ الطفل عامين ،تقوم الممرضات بزيارة المنازل
وبناء عالقة ثقة مع األمهات ،حتى يمكنوهم من تحقيق حياة أفضل ألطفالهم وأنفسهم ،ويوفر مكتب الخدمة الوطنية لبرنامج
“شراكة الممرضة واألسرة” التدريب والخبرة للوكاالت المنفذة لدعم تنفيذ البرنامج وفقًا للنموذج القائم على األدلة.
تم تنفيذ برنامج “شراكة الممرضة واألسرة” في  42والية في الواليات المتحدة ،وفي أستراليا وبلغاريا وكندا والنرويج وهولندا
والمملكة المتحدة.

النتائج المحتملة

المدة والكثافة

أساسية

من الحمل حتى بلوغ الطفل عامين

انخفاض إساءة معاملة األطفال
ثانوية
تحسين صحة ما قبل الوالدة
زيادة الفترات الفاصلة بين الوالدات
زيادة توظيف األمهات
زيادة االستعداد المدرسي للطفل
انخفاض حاالت الحمل المتتالية

الفئات المستهدفة
األمهات ذوات الدخل المنخفض ،واألمهات الحوامل ألول
مرة

األوساط
المجتمع المحلي
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المكونات األساسية
المحتوى
الصحة الشخصية
الصحة البيئية
التطور مدى الحياة
دور األم
العائلة واألصدقاء
الخدمات الصحية واإلنسانية
كيفية التنفيذ
تقوم الممرضات المسجلة بزيارة األمهات في منازلهن
وفق جدول زمني محدد يحدده العميل

كيف يُمكن تحقيق ذلك؟

كم سيكلف ذلك؟

تقييم االحتياجات والتّكيُّف بموجبها
يقوم الفحص البيئي بتقييم الخدمات المتاحة
وتحديد شركاء فرقة العمل المحتملين والمنظمات
المضيفة ،وتُجري المنظمة المضيفة تقييم جدوى
لتحديد اإلمكانية والطلب المتوقع

تكاليف البدء

التدريب واإلشراف
الممرضات زائرات المنازل والمشرفات40 :
ساعة من الدراسة الذاتية التوجيهية 25 ،ساعة
من التدريب الشخصي و  10ساعات من التعليم
اإلضافي عن بعد
تتلقى المشرفات ساعات تدريب وتدريبًا تنشيطيًا
سنويًا وتتشاورن مع برنامج “شراكة الممرضة
واألسرة” طوال فترة التنفيذ
دعم التنفيذ
يوفر مكتب الخدمة الوطنية في برنامج “شراكة
الممرضة واألسرة” التدريب ودليل التنفيذ
المشاركة واالحتفاظ
يمكن إحالة المشاركات من المستشفيات أو أقسام
الصحة العامة أو العيادات النسائية أو المنظمات
المجتمعية

مصادر التمويل
التمويل الفيدرالي (الوطني) وحكومة الوالية في الواليات
المتحدة

كيف يتم تقييم نجاح البرنامج؟
تقييم الدقة وضمان الجودة وتقييمات العمليات
يُشرف مكتب الخدمة الوطنية في برنامج “شراكة الممرضة
واألسرة” على مدى الدقة في التنفيذ ويوفر دعم الخبراء
لضمان أن تكون النتائج عبر المجتمعات المحلية قابلة للمقارنة،
ويشمل هذا االلتزام بإرشادات الزيارة المنزلية واستخدام
نموذج التوظيف الموصى به وجمع البيانات وإعداد التقارير
وشراكات المجتمع المحلي النشطة
األدوات أو الدعم الفني
يمكن لموظفي برنامج شراكة الممرضة واألسرة توفير أدوات
رصد وتقييم تم استخدامها في عمليات التنفيذ السابقة.

ما هي المعلومات األخرى المتوفرة؟
موقع شراكة الممرضة واألسرة:
(http://www.nursefamilypartnership.org/ )27
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التغطية
تكون كل ممرضة تزور المنازل مسؤولة عن ما
يصل إلى  25حالة

التكاليف الجارية
`راتب للموظفين
`نفقات السفر لزائرات المنزل
نفقات النقل والتكاليف العامة واالجتماعات والتدريب

الممرضة واألسرة

احتياجات الموارد البشرية
األدوار
● ممرضات الزيارة المنزلية :ممرضة مسجلة
حاصلة على شهادة مهنية في التمريض لمدة
أربع سنوات
● ممرضة مشرفة :ممرضة مسجلة حاصلة
على شهادة مهنية في التمريض ومن المفضل
وجود درجة ماجستير

مساحة مكتب تضمن السرية
معدات الكمبيوتر واالتصاالت
الهواتف المحمولة للموظفين
ممرضة مشرفة واحدة بدوام كامل لكل  4ممرضات زيارة
منزلية بدوام كامل
موظف دعم إدخال بيانات  /كتابة بدوام جزئي لكل فريق
مؤلف من أربع ممرضات تخدمن  100أسرة

جماربلا

النهج :برامج زيارة المنزل

برنامج “فيالني األم المرشدة”
()Philani Mentor-Mother
يعزز برنامج “فيالني األم المرشدة” صحة األسرة من خالل الزيارات المنزلية إلى األمهات الحوامل واألطفال من قبل
“األمهات المرشدات” المدربات ،وتوفر الزيارات المنزلية الدعم لتغذية األطفال ،والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية
والسل .يبني البرنامج عالقة تمكين بين األم المرشدة واألم المعنية بالمساعدة ،وهو أمر أساسي في عملية تحسين نتائج صحة
األم والطفل من خالل تغيير السلوك .وتقول الفلسفة أن تغيير السلوك في العالقة يحدث ببطء ومع مرور الوقت وبخطوات
صغيرة ومن خالل بناء عالقة .تتميز العالقة بين األم المرشدة واألم المعنية بالمساعدة باالحترام والثقة ،وهي مبنية من خالل
الحضور واالستماع والتأكيد والدعم والمعرفة والتأييد.
تم تنفيذ برنامج “فيالني األم المرشدة” في مدينة كيب تاون الحضرية ومنطقة ريفية في مقاطعة كيب الشرقية في جنوب
أفريقيا ،وفي إثيوبيا وإسواتيني (المعروفة سابقًا باسم سوازيالند).

النتائج المحتملة

المدة والكثافة

أساسية

تمتد الزيارات من الحمل حتى عام الطفل الخامس

تقليل استهالك الكحول بين النساء الحوامل
ثانوية
زيادة استخدام الواقي الذكري
زيادة ممارسات الرضاعة الطبيعية
زيادة االمتثال لعالج فيروس نقص المناعة البشرية
انخفاض معدالت سوء التغذية

الفئات المستهدفة
األمهات الحوامل ذوات الدخل المنخفض واألطفال الذين
تتراوح أعمارهم بين  5-0سنوات

األوساط
الريفية والحضرية
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تكرارا
الزيارات األسبوعية بعد الوالدة ،ثم شهريًا وأقل
ً
بعد  7أشهر ،ما لم يكن الطفل يعاني من سوء التغذية

المكونات األساسية
تقديم الدعم والتعليم لألمهات
تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية واالجتماعية
تعزيز التحفيز في مرحلة الطفولة المبكرة من خالل
األنشطة التعليمية
تعزيز القدرة على الصمود لدى األمهات
واألطفال
تنمية المهارات وتوليد الدخل

كيف يُمكن تحقيق ذلك؟

كم سيكلف ذلك؟

تقييم االحتياجات والتَكيُّف بموجبها
تقوم األمهات المرشدات بفحص جميع المنازل في
منطقتهن لتحديد النساء الحوامل المعرضات لخطورة عالية
واألطفال دون سن  5سنوات وأفراد األسرة اآلخرين الذين
يحتاجون إلى الدعم ،ويعتمد التقييم على عوامل الخطر
المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية والسل والصحة
النفسية وسوء التغذية وانخفاض الوزن عند الوالدة
والمخاطر االجتماعية (تعاطي الكحول أو المخدرات
وحمل المراهقات وانعدام األمن الغذائي)

تكاليف البدء
● تدريب األمهات المرشدات
● معدات لألمهات المرشدات :األزياء الرسمية،
وحقائب الظهر ،والجداول ،والمجلدات ،واللوازم
الطبية األساسية

التغطية
تغطي كل أم مرشدة  500أسرة في المناطق المحيطة
بالمناطق الحضرية وحوالي  250في المناطق الريفية
حيث تكون المسافات كبيرة ويشكل التنقل تحديًا

ممولة جزئيًا من قبل قطاع الصحة

كيف يتم تقييم نجاح البرنامج؟
تقييم الدقة وضمان الجودة وتقييمات العمليات
مبدأ توجيهي
تقوم المنسقات واألمهات المرشدات برصد النتائج مثل
إعادة التأهيل الغذائي والرضاعة الطبيعية الحصرية
وتقبل المنح االجتماعية والوقاية من انتقال فيروس
نقص المناعة البشرية من األم إلى الطفل .تقوم
األمهات المرشدات مع مشرفتهن بتقدير النتائج وتقييم
أدائهن شهريًا .يتم تقييم نتائج المشروع سنويًا

التدريب واإلشراف
دورة تدريبية مدتها  6أسابيع للمرشحات لمنصب األم
المرشدة
ً
ً
ً
يقدم المنسقون تدريبا عمليا ومستمرا في الميدان
تحتوي اجتماعات الموظفين الشهرية على التدريبات

تم إجراء عدد من التجارب العشوائية المضبوطة حول
فعالية النموذج وهي متاحة عبر موقع البرنامج

دعم التنفيذ
يقدم برنامج “فيالني األم المرشدة” وحدة تدريب مبدئي
مستمرا .يوفر مركز التدريب دليل التنفيذ
ودع ًما فنيًا
ً
والميزانيات

ما هي المعلومات األخرى المتوفرة؟

األدوات والدعم الفني

المصادر
موقع برنامج فيالني األم المرشدة عبر الرابط التالي:

(http://www.philani.org.za/ )28

جهة االتصال :إنغريد لو رو،
مديرة فيالني،
ingridleroux@gmail.com
كولدين بيل ،طبيب،
za.org.philani@claudine
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األمهات المرشدات :يتم اختيار األشخاص العاديين
بسبب مهاراتهن اإليجابية في التكيف؛ وتدفع وزارة
الصحة الراتب األساسي
المنسقات المساعدات :اإلشراف على فريق من 15-10
من األمهات المرشدات وهن في الخارج مع فريقهن،
وفي الغالب يكونون أمهات مرشدات ذوات خبرة ،وفي
بعض الحاالت يتم توظيف ممرضات
ممرضة منسقة :ممرضة محترفة تُشرف على ثالثة
منسقات مساعدات وفرقهن
يشمل الموظفون اإلضافيون مدير برامج وطبيبين
وموظفين إداريين

● راتب أم مرشدة لمدة  4ساعات ونصف يوميًا
● رواتب المشرفات والممرضات المنسقات :ممولة
جزئيا ً من قبل وزارة الصحة
● السفر واحتياجات االجتماعات وورش العمل
مصادر التمويل

فيالني األم الموجه

احتياجات الموارد البشرية
األدوار

التكاليف الجارية

جماربلا

النهج :برامج زيارة المنزل

برنامج “التربية بهدف تحقيق صحة دائمة”
لألطفال (“ثوال سانا”)
يتكون برنامج “التربية بهدف تحقيق صحة دائمة” ( )Parenting for Lifelong Healthمن مجموعة من برامج التربية غير
المكلفة للوقاية من العنف في األوساط منخفضة الموارد 4،وتم تصميم كل من برامج “التربية بهدف تحقيق صحة دائمة” لفئة
عمرية محددة.
تُعد برامج “التربية بهدف تحقيق صحة دائمة” لألطفال ،أو تدخالت “ثوال سانا” ،هي برامج وقائية تهدف إلى تعزيز ارتباط
الطفل الرضيع ،ويتم تنفيذ البرنامج من خالل الزيارات المنزلية من قبل منسق مجتمعي مدرب يوفر عالقة دعم عاطفيًا لألمهات
ويطبق تقنيات محددة لتعزيز حساسية األم واستجابتها.
تم تطوير البرنامج واختباره في األصل في جنوب إفريقيا حيث يُعرف محليًا باسم ثوال سانا ،كما تم تنفيذه في السلفادور.

النتائج المحتملة
أساسية
زيادة ارتباط األطفال الرضع
زيادة وعي الوالدين ،والعالقة التبادلية بينهم وبين
الرضع
ثانوية
انخفاض اكتئاب الوالدين

المكونات األساسية
المحتوى
تقنيات محددة إلبراز القدرات االجتماعية للرضيع

الفئات المستهدفة
األمهات خالل فترة الحمل حتى بلوغ الطفل  6أشهر

كيفية التنفيذ
دعم االستشارة لألم  /أحد الوالدين

المدة والكثافة
جلسات أسبوعية  /زيارات منزلية ،تدوم ما يقرب من 8
إلى  9أشهر أو  15زيارة

األوساط
المجتمع المحلي ،وأوضاع العنف المرتفع في البلدان
منخفضة ومتوسطة الدخل
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كيف يمكن تحقيق ذلك؟

كم سيكلف ذلك؟

تقييم االحتياجات والتَكيُّف بموجبها
تم مواءمة المواد وترجمتها لمختلف السياقات الثقافية

تكاليف البدء
دوالرا أمريكيًا
دورة تدريبية لمدة  4أيام750 :
ً
لكل ميسر

التدريب واإلشراف
يحضر الميسرون جلسة تدريبية لمدة  3أيام مع العروض
التوضيحية والحصول على ممارسة مكثفة قبل االعتماد،
ويتلقون التوجيه والدعم طوال البرنامج
دعم التنفيذ
تُقدم جميع برامج “التربية بهدف تحقيق صحة دائمة” دع ًما
شامالً خالل عملية التنفيذ من أجل:
تقييم الجدوى المحلية ومدى االستعداد

الميزانيات الحكومية للطفل أو األسرة أو الرعاية
االجتماعية ،والوكاالت المانحة ثنائية األطراف أو
متعددة األطراف ،والجهات المانحة من القطاع الخاص،
وميزانيات البحوث الجامعية

كيف يتم تقييم نجاح البرنامج؟
تقييم الدقة وضمان الجودة وتقييمات العمليات
مبدأ توجيهي
● اإلشراف والتوجيه واعتماد المدربين
● إجراء اختبارات مسبقة والحقة لتقييم النتائج (يديرها
ميسر مختلف)
● دمج التتبع في نظام الرصد والتقييم الحالي للشركاء

تقدير التكاليف

أدوات أو دعم فني

مواءمة المواد

يوفر برنامج “التربية بهدف تحقيق صحة دائمة” الدعم
إلعداد أنظمة وأدوات الرصد والتقييم باللغات المحلية

إنشاء أنظمة الرصد والتقييم
استراتيجيات توعية واستقطاب المشاركين
حل المشكالت أثناء تقديم البرنامج
بناء قدرات الموظفين من المنظمات الشريكة
الرصد الدوري لتقديم الدعم
اعتماد الميسرين والمدربين

ما هي المعلومات األخرى المتوفرة؟
المصادر
تتوفر لمحات عامة عن برنامج “التربية بهدف تحقيق
صحة دائمة” من منظمة الصحة العالمية على الرابط
التالي:
http://www.who.int/violence_injury_pre(vention/violence/child/plh/en/ )20
جهات االتصال :لوسي كلوف وكاثي وارد،
parentinglh@gmail.com
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البرنامج:

التغطية :
يقوم الميسرون بإجراء ما يصل إلى أربع زيارات منزلية
يوميًا (يختلف التكرار حسب الوضع)

مصادر التمويل

التربية من أجل التمتع
بالصحة طيلة العمر

احتياجات الموارد البشرية
األدوار:
خمس مستويات من الموظفين :الميسرون والمدربون
والمرشدون والمدربون الرئيسيون
تزداد المؤهالت في كل مستوى ،بد ًءا من المدرسة
الثانوية (الميسرون) إلى الشهادات الجامعية في العمل
االجتماعي أو علم النفس (المدربون وغيرهم)
يتم اعتماد كل مستوى من خالل التدريب التدريجي

التكاليف الجارية
راتب الميسر وسفره :خاص بالموقع

دعم الوالدين ومقدمي الرعاية
النهج :مجموعات التنشئة في أوساط المجتمع المحلي

موجز البرنامج :برنامج ( !SOSالمساعدة للوالدين)
يُعد برنامج !( SOSالمساعدة للوالدين) برنام ًجا وكتابًا تثقيفيًا للوالدين يهدف إلى مساعدة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12-2
سنة من خالل تحسين سلوكهم وتعلمهم العاطفي ،حيث يُعلم الكتاب أكثر من  20طريقة وتقنية لمساعدة األطفال ،وهي مستمدة من
التقنيات القائمة على األدلة ومبادئ العالج السلوكي والعالج السلوكي اإلدراكي .يتضمن برنامج !( SOSمساعدة الوالدين) كتابًا
وبرنام ًجا صوتيًا ومجموعة أدوات فيديو وموارد إضافية قائمة على اإلنترنت ،وهو برنامج طورته الدكتورة لين كالرك من جامعة
ويسترن كنتاكي وهو متوفر بثماني عشرة لغة.
تم تطبيق تدخالت برنامج !( SOSمساعدة الوالدين) على التدخالت لمنع االعتداء على األطفال وإهمالهم من خالل تعزيز مهارات
التربية اإليجابية ،حيث تم تنفيذ البرنامج في أوساط الرعاية الصحية األولية في إيران لتقييم ما إذا كان يمكن استخدام أوساط الرعاية
الصحية األولية لتوفير تدخالت الوقاية من العنف ألمهات األطفال الصغار ،وما إذا كانت برامج ! SOSقد حسنّت قدرتهم على
التربية ،وكانت المشاركات  224من األمهات ممن لديهن أطفال تتراوح أعمارهم بين  6-2سنوات وحضرن واحدا ً من خمسة مراكز
صحية مشاركة .حضرت مجموعة التدخل جلسة أسبوعية تدوم ساعتين لمدة أسبوعين متتاليين تضمنت التعليمات وتمثيل األدوار
ومقاطع الفيديو ،كان المنفذون قادرين على إدماج برنامج تثقيف التربية بنجاح في بيئة الرعاية الصحية الروتينية ،وتوفير المهارات
إلدارة سوء السلوك الذي يمنع إساءة معاملة األطفال .أفاد أولياء األمور المشاركون بوجود تحسن كبير في التربية اإليجابية غير
المسيئة (.)21
لمزيد من المعلومات انظر موقع برنامج ! SOSعلى الرابط:
(https://www.sosprograms.com/freeresources )22

دعم الوالدين ومقدمي الرعاية
النهج :مجموعات التنشئة في أوساط المجتمع المحلي

موجز برنامج“ :بيئة آمنة لكل طفل” ()Safe Environment for Every Kid

5

يقوم نموذج “بيئة آمنة لكل طفل” بتدريب مقدمي الرعاية الصحية األولية لألطفال ومعالجة المشاكل النفسية االجتماعية السائدة
بين الوالدين ومقدمي الرعاية والتي يمكن أن تؤثر على سوء معاملة األطفال ويدربهم على كيفية االستجابة لها بشكل أولي ،ويقوم
عنصرا ويستغرق حوالي دقيقتين
الوالدان بمليء االستبيان الخاص ببرنامج “بيئة آمنة لكل طفل” ،وهو استبيان يحتوي على 15
ً
واستكماله من خالل فحوصات محددة .بعد ذلك ،يمكن ألخصائي الصحة السلوكية أو النفسية تقديم استجابة أولية ألي مشكلة يتم
تحديدها ،وإحالة األسر إلى الخدمات والموارد المجتمعية ،وإذا كان أحد المتخصصين غير متا ًحا ،يجب تدريب مقدم الرعاية األولية
على إدارة هذه االستجابة واإلحالة ،ويمكنه تقديم نشرات مع معلومات وموارد إضافية .لقد كان برنامج “بيئة آمنة لكل طفل” ً
فعاال
في الحد من سوء معاملة األطفال ،وممارسات التربية القاسية ،وعوامل الخطر لسوء معاملة األطفال ،وتتوفر مواد التدريب (تسعة
مقاطع فيديو ومواد تكميلية) واألدوات والمساعدة الفنية عبر اإلنترنت ،مع العلم أنه يوجد رسوم ترخيص .يمكن أن يكون التدريب
ذاتي التوجيه إلى حد كبير ،مع توفير التعلم الجماعي عبر سلسلة من أربعة ندوات عبر اإلنترنت.
لمزيد من المعلومات ،انظر موقع البرنامج على الرابط:
(www.SEEKwellbeing.com )23

 5تشمل األسر التي تتلقى تدخالت “البيئة اآلمنة لكل طفل” بعض الحاالت التي يحصل فيها بالفعل إساءة معاملة لألطفال ،وبالتالي شملت “حزمة  INSPIREالفنية”
برنامج “البيئة اآلمنة لكل طفل” كجزء من استراتيجية االستجابة والدعم .ومع ذلك ،في غالبية األسر التي تتلقى “البيئة اآلمنة لكل طفل” ،لم يحدث سوء المعاملة حتى
اآلن ،وبالتالي تم إدراج “البيئة اآلمنة لكل طفل” في هذا الكتيب كجزء من استراتيجية  INSPIREلدعم الوالدين ومقدمي الرعاية.
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دعم الوالدين ومقدمي الرعاية
النهج :مجموعات التنشئة في أوساط المجتمع المحلي

برنامج ناشئ“ :اآلباء المسؤولين المشاركين والمحبين” ()Real Fathers
تُعد مبادرة “اآلباء المسؤولين المشاركين والمحبين” ( )Responsible Engaged and Lovingبرنام ًجا توجيهيًا مدته  12جلسة وحملة
ملصقات للمجتمع المحلي تهدف إلى بناء ممارسات تربية إيجابية بين اآلباء الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين  25-16سنة) في شمال
أوغندا .يهدف برنامج “اآلباء المسؤولين المشاركين والمحبين” إلى الحد من حاالت عنف الشريك والعقاب الجسدي لألطفال ،وذلك باستخدام
االستراتيجيات البديلة لحل النزاعات والتأمل الذاتي في أدوار النوع االجتماعي.
شارك في البرنامج التجريبي خمسمائة من اآلباء الشباب من مقاطعة أتياك الفرعية التابعة لمقاطعة أمورو في شمال أوغندا ،وتم تدريب
الموجهين من المجتمع المحلي ،واختارتهم مجموعات اآلباء الشباب .التقى الموجهون مع الخاضعين للتوجيه مرتين في الشهر لمدة  6أشهر،
مرة واحدة في جلسة فردية ومرة في جلسة جماعية مع مجموعات أخرى من الموجهين  /الخاضعين للتوجيه .تُظهر نتائج التقييم التي تقارن بين
الرجال الذين خضعوا للتدخل من خالل البرنامج والذين لم يخضعوا للتدخل انخفاضات كبيرة في عنف الشريك وفي معاقبة األطفال الجسدية فيما
يتعلق بالمتابعة على المدى الطويل (.)24
تم تطوير برنامج “اآلباء المسؤولين المشاركين والمحبين” من قبل معهد الصحة اإلنجابية في جامعة جورج تاون ،بالشراكة مع الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية وهيئة إنقاذ الطفولة ،وتم تنفيذه ألول مرة في عام  2013وهو نشط اليوم من خالل العمل على خطط للتوسع في موقعين
آخرين في شمال أوغندا.
لمزيد من المعلومات انظر موقع برنامج “اآلباء المسؤولين المشاركين والمحبين” على الرابط
دعم الوالدين ومقدمي الرعاية

(http://irh.org/projects/real-fathers-initiative/ )25

البرامج 149

النهج :برامج التنشئة كجزء من البرامج الشاملة
ما هي :عبارة عن دمج لمهارات التربية اإليجابية والتعليم في برامج أخرى ،مثل المهارات الحياتية أو تعزيز الدخل
لماذا :يمكن لدمج النهوج المدعومة باألدلة بهذه الطريقة أن يسهم في:
زيادة المشاركة واالحتفاظ في البرامج
استهداف عدة أفراد من األسرة وفقًا ألعمارهم واحتياجاتهم
معالجة مخاطر متعددة ودعم التغيير اإليجابي على مستويات مختلفة
توفير الفرص لمشاركة المجتمع المحلي واألطراف المعنية على نطاق أوسع في حماية الطفل ورفاه األسرة
وتنمية المجتمع المحلي

يمكن أن تكون البرامج الشاملة فعالة للغاية من حيث التكلفة ،حيث يمكن أن ينتج عن االستثمار تأثيرات متعددة قصيرة وطويلة المدى ،من
خالل التطرق للعديد من الجماهير أو القضايا ،يمكن لهذه النهج الوصول إلى مصادر وسالسل تمويل مختلفة.
قامت أمثلة البرنامج التالية بدمج مكون التنشئة في المهارات الحياتية وبرامج التدخل األخرى ،والتي تم وصفها بمزيد من التعمق في
استراتيجية التعليم والمهارات الحياتية ،كما أن هناك أمثلة أخرى لهذه األنواع من التفاعل المتبادل في .INSPIRE

دعم الوالدين ومقدمي الرعاية
برامج شاملة

موجز برنامج :برنامج “أسر لمقابالت آمنة” ()Families for Safe Dates
دورا مه ًما في منع إساءة معاملة المراهقين أو عنف الشريك بين المراهقين ،يُعد برنامج “أسر
تظهر األبحاث أن لمقدمي الرعاية ً
لمقابالت آمنة” امتدادًا لبرنامج مقابالت آمنة ،ويستخدم بيئة األسرة لتحديد قيم الوقاية من العنف ،ويستخدم والدا المراهقون منهاج
“أسر لمقابالت آمنة” مكون من ستة كتيبات وقرص مضغوط في المنزل .يتصل مسؤولو الصحة المدربون باألسر للتشجيع على
اإلستمرار في البرنامج وتقديم التوجيه واإلجابة على األسئلة وجمع ردود الفعل ،ويُجري المعلمون مقابالت هاتفية في  3أشهر لتقييم
كيفية استخدام األسر للمعلومات وأي نتائج .لقد حسّن هذا البرنامج المناقشات العائلية حول العنف في المقابالت والعالقات ،وقلل
قبول المراهقين للعنف في المقابالت والعالقات ،وخفض إيذاء عنف الشريك.
لمزيد من المعلومات ،انظر “المقابالت اآلمنة” منهاج وقاية االعتداء في المقابلة بين المراهقين على الرابط:
(https://www.hazelden.org/web/public/safedatesproduct.page )29
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دعم الوالدين ومقدمي الرعاية
برامج شاملة

موجز برنامج“ :اإلجراء اإليجابي” ()Positive Action
يعد برنامج “اإلجراء اإليجابي” برنام ًجا تعليميًا منهجيًا للطالب يشجع االهتمام بالتعلم ويشجع التعاون ،وقد ثبت أن البرنامج يقلل من
الحوادث العنيفة بين الطالب .بينما يتم تقديم هذا البرنامج عادة ً في أوساط المدرسة لتعليم اإلجراءات اإليجابية في المدارس ،هناك
سا ومواد ملونة للوالدين الستخدامها في التدريس والقيام بإجراءات
مجموعة “أدوات عائلية” تحتوي على دليل مؤلف من  24در ً
إيجابية في المنزل .يمكن للوالدين شراء “مجموعة دروس األسر” لألسر بأكملها من أجل تعلم كيفية استخدام “مجموعة األدوات
العائلية” ،أو يمكن أن يشتريا “مجموعة دروس التربية” فقط للوالدين ،عل ًما بأن كل مجموعة تتكون من سبع فصول تتم مراجعتها.

دعم الوالدين ومقدمي الرعاية

لمزيد من المعلومات انظر موقع برنامج “اإلجراء اإليجابي” على الرابط
(https://www.positiveaction.net/planning/grant-writing/program-descriptions )30

دعم الوالدين ومقدمي الرعاية
برامج شاملة

موجز برنامج :برنامج “كيفا” ()KiVa
يعد برنامج “كيفا” برنام ًجا قائ ًما على األدلة لمنع التنمر ومعالجة هذا التصرف بفعالية ،يدعم هذا البرنامج المخصص للمدرسة
توفير المعلومات للوالدين ،إلشراكهم في التعرف على ظاهرة التنمر ومنعه والتصدي له .لقد ثبت أن البرنامج خفض حاالت اإلبالغ
عن حدوث تنمر من قبل الشخص نفسه أو من قبل األقران ،بما في ذلك التنمر اللفظي والتنمر في العالقات والتنمر البدني والتنمر
االلكتروني.
لمزيد من المعلومات انظر موقع برنامج “كيفا” على الرابط
(http://www.kivaprogram.net )31
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ورقة عمل التنفيذ
استخدموا ورقة العمل هذه لتخطيط التنفيذ وربط تدخلكم باستراتيجيات  INSPIREاألخرى .يوجد أسفل كل إجراء نقاط
يجب مراعاتها .قد ترغبون في إضافة اعتباراتكم الخاصة إلى هذه القائمة.
اإلجراء

نقاط يجب مراعاتها

تقييم البيئة الحالية

القوانين والسياسات والتطبيقات الحالية التي تتصدى للعنف ضد األطفال من قبل
الوالدين أو مقدمي الرعاية
المعايير أو الممارسات التي تتمحور حول تربية األطفال
أنظمة وهياكل قادرة على تقديم برامج التربية
البيانات واألبحاث النوعية حول تعرض األطفال وعوامل الخطر ومرتكبي العنف
جهود دعم الوالدين /مقدمي الرعاية الحالية ومدى توسعها وتأثيرها ومواءمتها مع األدلة
الفرص والعوائق أمام تنفيذ أو توسيع هذه االستراتيجية

اختيار التدخالت

تتناسب مع خطة شاملة
إمكانية التطبيق مع مراعاة السياق والموارد المتاحة
تعزيز وتوسيع الجهود الحالية ،أو إضافة نهج جديد
استهداف جميع أولياء األمور ومقدمي الرعاية ،واألسر األكثر عرضة للخطر ،أو
مجموعة مما سبق

إقامة الشراكات

روابط للقضايا ذات الصلة أو استراتيجيات  INSPIREاألخرى
شراكات مع األطراف المعنية األخرى ،ومتخذي القرارات ،ونُظم المنفذين ،ومؤسسات
البحث ،والجهات المانحة والممولين
كيفية إشراك المجتمعات المحلية والمجتمع المدني في التخطيط والتنفيذ

تحديد احتياجات المصادر والموارد
التكلفة التقديرية
الموارد البشرية
مصادر للدعم المالي

التكلفة التقديرية
الموارد البشرية
مصادر أخرى للدعم المالي
األنظمة أو البنية التحتية أو جمع البيانات أو المدخالت األخرى الالزمة
جميع المراحل حسب الحاجة :البحث التكويني والمواءمة ،وتعزيز النُظم ،والدعم الفني،
والتدريب والموظفين ،والمرحلة التجريبية ،وجمع البيانات ،والرصد والتقييم ،والتوسيع
احتياجات الموظفين والتدريب
مصادر التمويل وكيفية االستفادة منها والمحافظة عليها

صقل النهوج وتكييف البرامج للسياق
المحلي

تقييم االحتياجات أو البحث التكويني حسب الحاجة
مشاركة وتضمين المجتمع المحلي واألطراف المعنية
عملية المواءمة
توفر األدوات أو األدلة أو الدعم الفني
خطط للتوسيع

تخطيط للرصد والتقييم

أدوات لرصد وتقييم البرنامج
مؤشرات  INSPIREالتي سوف يتم استخدامها لقياس التأثير
نظام أو عملية جمع البيانات
مكان الحصول على الدعم الفني للرصد والتقييم

غير ذلك
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تُحدث األموال فرقًا
ُﻳﺴﻬﻢ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻸﴎة ومتﻜﻴﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺨﻄﺮ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ وﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ
اﻟﺤامﻳﺔ ،وﻳﺘﻴﺢ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﻮارد إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜامر ﰲ ﺻﺤﺔ اﻷﻃﻔﺎل وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ،وﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺮوﻧﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻟﺪى اﻷﴎ وﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻛام ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﲆ ﺣامﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء واﳌﺮاﻫﻘﺎت ﻣﻦ
اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺠﻨﴘ واﳌﺨﺎﻃﺮ اﻷﺧﺮى .ﻋﻨﺪ دﻣﺞ ذﻟﻚ ﺑﺘﺪرﻳﺐ اﳌﺴﺎواة ﺑني اﻟﺠﻨﺴني ،ميﻜﻦ ﻟﺠﻬﻮد ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪﺧﻞ
أن ﺗﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺨﻄﺮ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺴﻮء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﻃﻔﺎل ،وﻋﻨﻒ اﻟﴩﻳﻚ ،واﻻﺳﺘﻐﻼل ،وﻋامﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل
واﻟﺰواج اﳌﺒﻜﺮ.
المربع 18

تُعد اآلليات التي يسهم من خاللها تحسين الدخل
والوضع االقتصادي في حماية األطفال واألسر
آليات معقدة وتعتمد على السياقات المحلية،
حيث غالبًا ما تستهدف جهود تحسين الدخل
والوضع االقتصادي النساء ،وتركز على الحد
من الفقر ،وتحسين صحة الطفل وتغذيته،
ودعم التعليم ،أو تمكين المرأة بشكل عام .من
الممكن دمجها مع مبادرات محددة ،مثل دعم
التربية أو تدريب المساواة بين الجنسين( .انظر
المربع  )18ويمكن أن يؤدي تأثير هذه الجهود
المشتركة إلى زيادة المرونة االقتصادية لدى
األسرة واألطفال بطرق ملموسة وغير ملموسة
تؤثر على النتائج المصاحبة للعنف.
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ما هي أهمية تدريب المساواة بين الجنسين؟
يُشرك التدريب في مجال المساواة بين الجنسين النساء
وشركائهن من الذكور في الحوار والتفكير النقدي وبناء
المهارات بشأن المعايير وأدوار النوع االجتماعي ،ويمكن أن
تشمل المواضيع العالقات والتواصل ،ومشاركة المرأة في
النشاط االقتصادي ،والوصول إلى األماكن العامة ،والتحكم
في الموارد وصنع القرار ،وكذلك العنف ضد المرأة .يُساعد
تدريب المساواة بين الجنسين الرجال على فهم ودعم مشاركة
المرأة في برامج تحسين الدخل والوضع االقتصادي ،والحد
من عنف الشريك ومساعدة النساء على التحكم في الموارد.
كحد أدنى ،من المهم لبرامج تحسين الدخل والوضع
االقتصادي التي تستهدف النساء كمستفيدات أن تبدأ باالتصال
والتوعية للرجال والنساء في المجتمع المحلي ،ألجل إيصال
أهداف البرنامج وكسب الدعم ،حيث يتم الرصد المستمر
لكيفية تأثير البرنامج على الرجال.

الروابط بين استراتيجيات  INSPIREوما بعدها

تطبيق القوانين وإنفاذها

تدعم برامج تحسين الدخل والوضع االقتصادي القوانين التي تمنع تعاطي
المواد الكحولية من خالل تقديم طرق بديلة للبائعين لكسب الدخل

المعايير والقيم

التعليم ،وبناء القدرات ،ومناقشة معايير النوع االجتماعي التي تدعم
النساء والفتيات لتحدي المعايير الضارة التي تؤدي إلى العنف

إيجاد البيئات اآلمنة

تدعم برامج تحسين الدخل والوضع االقتصادي تنمية المجتمع والبدائل
لمصادر الدخل غير القانونية أو غير الصحية

دعم الوالدين ومقدمي الرعاية

يمكن لبرامج تحسين الدخل والوضع االقتصادي تقليل الضغط على
الوالدين ،والمساعدة في منع العنف وسوء المعاملة وتعزيز السلوك

االستجابة والدعم

تدعم برامج تحسين الدخل والوضع االقتصادي األسر العنية بالكفالة أو
األقارب

التعليم والمهارات الحياتية

يمكن لبرامج تحسين الدخل والوضع االقتصادي معالجة العوائق التي
تحول دون الحضور وتحقيق اإلنجاز في المدرسة ،ويمكن إقرانها ببرامج
المهارات الحياتية
تساهم في الحد من الفقر

أجندات صحية واجتماعية

تحسن صحة الطفل وتغذيته

واقتصادية واسعة
تعزز االندماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي لجميع األشخاص
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تحسين الدخل والوضع اإلقتصادي

يمكن أن يكون تحسين األمن االقتصادي لألسر مكونًا في العديد من استراتيجيات  ،INSPIREباإلضافة إلى الجهود التي
تتجاوز نطاق العنف ،ويوضح الجدول  7بعض هذه الروابط.

هناك ثالث نُهج مدعومة باألدلة تم إبرازها في “حزمة
 INSPIREالفنية” لمنع العنف من خالل تعزيز الدخل والوضع
االقتصادي.
التحويالت النقدية :مدفوعات مباشرة لألفراد أو األسر
المستضعفة ،إما بشكل مشروط (على سبيل المثال ،اعتمادًا
على ما إذا كان األطفال يذهبون إلى المدرسة) أو بدون
شروط.
مجموعات االدخار واإلقراض :حيث يجمع األعضاء الموارد
لتقديم القروض لبعضهم البعض.
التمويل بالغ الصغر :حيث تقدم منظمات خارجية مماثلة
قروضًا صغيرة وتدريبًا لرواد األعمال المحليين الذين ليس
لديهم إمكانية الوصول إلى القروض المصرفية.
تحمل نُهج تعزيز الدخل والوضع االقتصادي مخاطر وكذلك فوائد
يمكن أن تشمل النتائج التالية.
قد تواجه النساء ردود فعل عنيفة أو عنفًا من شريك أو
مجتمع ال يدعمون اكتسابهم تحك ًما أكبر على الموارد
االقتصادية وعملية صنع القرار.
يمكن للوالدين إخراج األطفال من المدرسة للعمل مع العائلة.
قد تكون النساء والمراهقين المنخرطون في مشاريع صغيرة
أكثر عرضة للعنف أو االستغالل.
يمكن أن تساعد مشاركة المجتمع والتقييم الدقيق برامج تعزيز
الدخل والوضع االقتصادي على تجنب هذه المخاطر وحماية
المستفيدين.

تنجح بشكل أفضل عندما ...
مؤخرا من أدلة وتجارب إلى أنه قد يكون لجهود
يشير ما ظهر
ً
تعزيز الدخل والوضع االقتصادي التأثير المطلوب في الغالب
عندما:
يتم دمجها مع التدخالت التي تعزز األصول االجتماعية،
مثل برامج دعم الوالدين ،وتعليم المهارات الحياتية ،أو
تغيير المعايير القائمة على النوع االجتماعي وتدريب
المساواة بين الجنسين؛

اإلجراءات اإلنسانية
تُعتبر أنشطة تحسين الدخل والوضع االقتصادي
مفيدة في بعض حاالت النزاع واألزمات ،على
الرغم من أن المعرفة محدودة حول ما ينجح
بشكل أفضل لدعم نتائج الحماية لألطفال ،وتشير
التجارب الشائعة حتى اآلن إلى الدروس التالية.
تم استخدام التحويالت النقدية في األوضاع
اإلنسانية لمساعدة األسر النازحة على
شراء اإلمدادات أو االستثمار في المأوى أو
الخدمات ،وباإلضافة إلى ذلك ،تم استخدام
مجموعات االدخار والتمويل بالغ الصغر مع
استقرارا من الناحية
مجموعات سكانية أكثر
ً
الجغرافية ،بما في ذلك في حاالت ما بعد
الصراع.
يجب أن يتم البحث عن طرق لتنسيق ،وربما
دمج ،تيارات المساعدة االقتصادية المتعددة
الشائعة في هذه األوساط.
ينبغي تقييم احتياجات حماية الطفل بعناية
وبشكل مستمر.
ينبغي إشراك أعضاء المجتمع المحلي
المضيف ،سواء الرجال أو النساء ،في بداية
أية أنشطة.
بالنسبة للتحويالت النقدية ،ينبغي توضيح
الغرض من االستحقاقات وتوفير التدريب
األساسي على التثقيف المالي.
ينبغي أن يتم الرصد بعد إتمام التحويالت
لتقييم تحكم المستفيدين المستهدفين باألصول،
خاصة إذا كان السكان المستهدفون من النساء
أو المراهقين.
نظرا ألن الدعم ليس طويل المدى ،ينبغي
ً
التخطيط الستراتيجية االنتقال أو الخروج منذ
البداية.
لمزيد من المعلومات ،انظر الجزء اإلنساني من
قسم المصادر في نهاية هذا الفصل.

يتم رصدها بعناية لتقييم التنفيذ واألثر ،وخاصة تأثير
العوامل غير المتوقعة (حيث يتم تحليل البيانات حسب العمر
والجنس والعوامل األخرى اللتقاط أية آثار غير مقصودة
على األطفال)؛
ً
فضال عن معلومات أساسية للرفاه المجتمعي؛
تشمل الموظفين ذوي المهارات االقتصادية والتجارية،
تسعى لربط الخدمات واألنظمة االجتماعية األوسع نطاقًا.

 164نظرة عامة

اعتبارات للتنفيذ
من هم المستفيدون؟
غالبًا ما تستهدف خطط التحويالت النقدية األسر األكثر ضعفًا ،استنادًا إلى الدخل أو عوامل أخرى لتحديد مدى األحقية للبرنامج.
تعتمد العديد من البرامج الفعالة على أفراد المجتمع لتحديد الفئات األكثر ضعفًا كمستفيدين محتملين ،ومع ذلك ،من المهم أن تتجنب
هذه العملية أيضًا وصم األسر ،حيث تحتاج البرامج الوطنية إلى أنظمة جمع المعلومات والتحقق للتعرف على األسر المؤهلة والمتابعة
معها.
وبشكل عام ،تعمل مجموعات االدخار وبرامج التمويل بالغ الصغر بشكل أفضل مع المستفيدين الذين لديهم بعض القدرة على االدخار
واالستثمار والذين لديهم المهارات الالزمة إلدارة األعمال،على عكس الفئات األكثر تهمي ً
شا.

كيف يمكن تحقيق التوازن بين المخاطر والفوائد؟
يترتب على برامج تحسين الدخل والوضع االقتصادي مخاطر وفوائد محتملة ،وتشمل المخاطر:
مخاوف تتعلق بسالمة لألطفال أو النساء ممن يشاركون في المشاريع الصغيرة أو من يتمتعون بسهولة أكثر في الوصول للموارد؛
المخاطر االقتصادية إذا لم تتماشى البرامج مع ظروف السوق المحلية.
يرتبط األطفال تقريبًا بجميع المشاريع متناهية الصغر المنزلية ،مما يعني أن أي تدخل اقتصادي من المحتمل أن يؤثر على كيفية قضاء
األطفال وقتهم.
يتطلب تخطيط تحسين الدخل والوضع االقتصادي تقيي ًما دقيقًا لمخاطر السالمة على األطفال والنساء والحاجة إلى جهود إضافية لحماية
الطفل المرتبطة بالبرنامج ،وذلك ألنه من المهم رصد سالمة األطفال وطريقة استغالل الوقت للتأكد من أن البرنامج ال يضر بهم،
ويمكن أن تساعد تقييمات سبل المعيشة وتحليالت السوق القائمين على البرامج في اختيار المشاريع الصغيرة المناسبة التي من المرجح
أن تنجح للمشاركين دون إحداث تأثير سلبي على أفراد المجتمع اآلخرين.

تحتاج برامج التحويالت النقدية الوطنية إلى استثمار مستمر ولكن يمكن أن تُساهم في مجموعة من النتائج اإليجابية (بما في ذلك
الحد من الفقر على المدى الطويل) ،حيث يتمتع التمويل بالغ الصغر ،وعلى وجه الخصوص ،مجموعات االدخار بالقدرة على أن
تصبح مكتفية ذاتيًا من الناحية المالية حين يتوفر لها الدعم الفني المناسب (يمكن العثور على نموذج في جمعيات االدخار واإلقراض
الداخلي) .تميل جميع جهود تحسين الدخل والوضع االقتصادي إلى أن تكون أكثر استدامة عندما تُدرج التدريب والتوجيه والملكية
المجتمعية.

المؤشرات
يمكن استخدام مؤشرات  INSPIREالتالية لقياس أثر تدخالت تحسين الدخل والوضع االقتصادي) انظر الملحقين أ و ب للحصول على
قائمة كاملة بمؤشرات وقياسات .INSPIRE
 7،1األطفال دون خط الفقر الوطني (مؤشر هدف التنمية المستدام )1،2،1
 7،2األطفال الذين يعيشون في أسر تعاني من انعدام األمن الغذائي (مؤشر هدف التنمية المستدام )2،1،2
ّ
لديهن شركاء حاليًا
 7،3تمكين النساء والفتيات ممن
 7،4األطفال المدرجون بأنظمة الحماية االجتماعية (مؤشر هدف التنمية المستدام  )1،3،1التدريب والتوجيه وتقبل المجتمع.
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كيف يمكنكم جعل برامج تحسين الدخل والوضع االقتصادي مستدامة؟

تمرين تركيز
قبل اإلنتقال إلى النهوج والبرامج المخصصة لتنفيذ هذه اإلستراتيجية ،يجب أخذ بعض الوقت للتفكير في الوسط
المحيط بكم واألهداف التي ترغبون في تحقيقها ،والوضع الحالي ،وكذلك ما ترغبون في تغييره.
يك ُمن الغرض من هذا التمرين في مساعدتكم على التركيز على أولوياتكم بينما تقرأون المزيد عن النهوج والبرامج
المدعومة باألدلة في هذه االستراتيجية ،ويمكنكم القيام بهذا التمرين بشكل فردي أو كمجموعة.
كيف تتماشى استراتيجية تحسين الدخل والوضع االقتصادي مع الجهود المبذولة للحد من العنف ضد األطفال؟
هل تم بالفعل اتباع أي من نُهوج تحسين الدخل والوضع االقتصادي في محيطكم؟ ما الذي نجح وما الذي لم ينجح؟
كيف تعتقدون أن أدوار الجنسين تؤثر على المشاركة االقتصادية؟ ما هي العوائق والفرص المتاحة للفئات المهمشة لتحسين دخلها؟
كيف يمكنكم الوصول إلى هذه المجموعات؟
ما هي المهام التي يمكن أن تقوم بها المنظمة أو المؤسسة بنفسها فيما يتعلق بالتخطيط والعمليات ،وما هي المهام التي ينبغي
تفويضها إلى وكالة متخصصة وذات خبرة ،مثل صرف القروض أو توزيع النقد؟ من هي األطراف األخرى المعنية بالمشاركة؟
بناء إلى ما تم التوصل إليه بما ورد أعاله ،ما هو الهدف من تطبيق استراتيجية تحسين الدخل والوضع االقتصادي في محيطكم؟
برجاء استخدام هذه المساحة لتدوين مالحظاتك.
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لمحة عن النهوج
بسبب الروابط بين عنف الشريك وسوء معاملة األطفال ،يمكن أن تكون نهوج  ،INSPIREوالتي تمثل ممارسة
قائمة على األدلة أو الممارسات الواعدة لمعالجة عنف الشريك جز ًءا من خطة شاملة لمنع العنف ضد األطفال
والتصدي له ،ومع ذلك ،هناك حاجة إلى القيام بعمل إضافي لتقييم آثاره على العنف ضد األطفال األصغر سنًا.
التحويالت النقدية

جمعيات المدخرات والقروض
الجماعية مقترنة بمعايير النوع
االجتماعي  /التدريب على
المساواة

التمويل بالغ الصغر باالقتران بمعايير النوع
االجتماعي  /التدريب على المساواة

يُمنح المال مباشرة للمحتاجين ،إما بشروط أو بغير شروط

تُج ّمع المجموعات الصغيرة األموال
لتقديم قروض لبعضها البعض،
والمشاركة في التدريب على معايير /
المساواة بين الجنسين

تقدم المنظمات القروض الصغيرة والتدريب على
المهارات ،مصحوبة بالتدريب على معايير  /المساواة
بين الجنسين ،لرواد األعمال الجدد

الفئات المستهدفة  /األوساط:

الفئات المستهدفة  /األوساط:

الفئات المستهدفة  /األوساط:

عائالت مهمشة اقتصاديًا

األفراد (غالبًا من النساء) أو األسر في
المجتمعات التي ال تتمكن من الوصول
أو يكون وصولها للبنوك التقليدية

األفراد (غالبًا من النساء) أو األسر في المجتمعات ال
تتمكن من الوصول أو يكون وصولها للبنوك التقليدية
محدودًا

محدودًا

المناطق الحضرية أو الريفية

األوساط الحضرية والريفية

المناطق الريفية ،أو في المجتمعات
المحلية ذات المستويات العالية من
الوعي والتماسك االجتماعي
التكلفة$$$ :

التكلفة$ :

التكلفة$$ :

تكلفة الدفعات لمرة واحدة أو الدفعات الجارية

رأس المال يأتي من األعضاء

استثمار رؤوس األموال

التنظيم اإلداري
استثمار إضافي في خدمات الدعم للمستفيدين (نمو
الطفولة المبكرة ،التربية ،وما إلى ذلك)

غالبًا ما تدير المجموعات
الصغيرة نفسها بنفسها ،مع
بعض الدعم الفني والتدريب

المصروفات الخاصة باإلدارة
الدعم الفني والتدريب
الرصد

الرصد
يمكن لبرامج التحويالت النقدية تحقيق وفورات الحجم
ألنها تصل إلى أعداد أكبر من األسر ،مما يزيد من
فعاليتها من حيث التكلفة

الرصد

النتائج المحتملة
الحد من سوء معاملة األطفال وعنف الشريك
زيادة الرصد من قبل الوالدين
الحد من عدوان الشباب
زيادة السلوك االجتماعي السليم

النتائج المحتملة
تقليل عنف الشريك
الحد من خطر تعرض األطفال
للعنف

النتائج المحتملة
تقليل عنف الشريك
الحد من خطر تعرض األطفال للعنف
الحد من خطر االعتداء واالستغالل الجنسيين

برامج مثال

برامج مثال

برامج مثال

برنامج تحويل (أفريقيا)
مشروع بروسبيرا (المكسيك)

جمعيات االدخار والقروض
القروية  +مجموعة الحوار
حول النوع االجتماعي (ساحل
العاج)
جمعيات االقراض واالدخار
الداخلي (عالمي)

برنامج التدخل باستخدام التمويل بالغ الصغر من
أجل فيروس نقص المناعة البشرية والمساواة بين
الجنسين (جنوب أفريقيا)
برنامج “تمكين المراهقين وتوفير سبل العيش
لهم” (أوغندا)
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النهج :التحويالت النقدية
ما هو:

مدفوعات مباشرة متكررة لألسر الضعيفة اقتصاديًا ،غالبًا ما تديرها الحكومات

لماذا:

تسمح الموارد اإلضافية لألسر بتلبية االحتياجات األساسية واالستثمار في صحة األطفال وتعليمهم .قد تسهم التحويالت
النقدية أيضًا في النتائج التالية (.)1
الحد من سوء معاملة األطفال وعنف الشريك
الحد من مخاطر االعتداء واالستغالل الجنسيين للشباب
تقليل أعراض عدوانية الشباب
زيادة السلوك االجتماعي السليم ،ال سيما بين المراهقين

قد تكون التحويالت النقدية مشروطة أو غير مشروطة (انظر المربع
 .)19قد يترتب على التحويالت النقدية المشروطة متطلبات قبل حصول
المستفيد على المبلغ ،مثل ضمان ذهاب األطفال إلى المدرسة أو القيام
بفحوصات الطفولة المبكرة ،أو مشاركة الوالدين في برامج التدريب
والدعم.
تدعم التحويالت النقدية األسر على المدى القصير والطويل ،حيث أنها
تساعد على المدى القصير على دفع تكاليف الغذاء والخدمات األساسية
للسكن والخدمات التي تساهم في نمو الطفل ،فقد يساعد هذا الدعم أيضًا
في تخفيف إجهاد الوالدين و “العبء اإلدراكي” (الصعوبات العقلية
والعاطفية للتعامل مع الفقر المدقع) ،والحد من عنف الشريك وتيسير
التربية ذات الجودة األعلى .لهذه االستثمارات المبكرة فوائد محتملة طويلة
األجل للصحة البدنية والعقلية لألطفال ،والمشاركة في التعليم ،والقدرة
على الصمود بشكل عام ،وتساعد على إخراجهم من الفقر وتحد من خطر
تعرضهم للعنف أو ارتكابه في المستقبل.

التكلفة وفعالية التكلفة ومصادر التمويل
عادة ما تكون المدفوعات للمستفيدين هي أكبر تكلفة مستمرة وتعتمد على:
عدد المستفيدين المؤهلين
مبلغ الدفع ،والذي قد يختلف حسب حجم األسرة أو عوامل أخرى.
تشمل التكاليف التشغيلية:
التحليل لتحديد معايير األهلية
نظم المعلومات االجتماعية للتعرف وتحديد مكان األسر األكثر ضعفًا
وضمان التنسيق بين الدعم والخدمات التي تم تأهيلهم لها

المربع 19

مشروط أم غير مشروط؟
تُظهر األدلة أن األطفال واألسر تستفيد
من كال نوعي برامج التحويالت النقدية،
المشروطة وغير المشروطة ،حيث
تسمح التحويالت النقدية المشروطة
لواضعي البرامج بربطها بالتدخالت
الصحية أو التعليمية أو االجتماعية
األخرى المرغوب فيها .ومع ذلك ،فإنها
تتطلب قدرة الموظفين والنظم لرصد
االمتثال ،على الرغم من أن مجرد
وصف التحويالت على أنها مخصصة
للتعليم أو الصحة قد يدفع المستفيدين إلى
إنفاقها على هذه األولويات دون رصد.
يجب أن تكون مبالغ التحويل عالية بما
يكفي لتعويض تكلفة االمتثال ،على سبيل
المثال ،إذا كان األطفال الذين ساهموا
ذات مرة في دخل األسرة ُمسجلين
اآلن في المدرسة .ستساعد المشاركة
المبكرة للمجتمعات في التقييم والرصد
الدقيق للتأثير ،على تحديد ما إذا كانت
التحويالت النقدية المشروطة مناسبة
للسياق أم ال.
لمزيد من المعلومات انظر جزء
التحويالت النقدية من قسم المصادر في
نهاية هذا الفصل.

نظام تسليم المدفوعات
الموظفون
الرصد والتقييم.
يُقدر البنك الدولي أن برامج التحويالت النقدية الوطنية األكبر تُكلف حوالي  ٪ 0.4من الناتج المحلي اإلجمالي للدولة ،مع تكاليف إدارية
توفيرا في التكلفة في حال استبدال البرامج
أقل من  ٪ 10من إجمالي تكاليف البرامج التي وصلت إلى مراحلها المتقدمة ،ويمثل هذا
ً
األكثر تكلفة أو ذات االستهداف الضعيف (.)2
مع تزايد دليل فعالية التحويالت النقدية ،تعمل الوكاالت ثنائية األطراف ومتعددة األطراف والمؤسسات الخاصة مع الحكومات الوطنية
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مالحظات التنفيذ
التقييم
تقييم التدخالت الحالية التي تدعم األسر المستضعفة ،والبحث عن الثغرات التي ال
تعالجها هذه التدخالت.
البحث عن فرص للتعاون بين مصادر الدعم المتاحة لألسر المستضعفة لزيادة
الفوائد والكفاءة.
مراعاة تأثير ديناميكيات األسرة العادية وأدوار الجنسين في صنع القرار المالي
وضبط األصول.
مراعاة أي مخاطر محتملة تنطوي عليها التحويالت النقدية لألطفال واألسر.

لمزي ٍد من المعلومات
حماية الطفل
دليل المفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين بشأن الحماية في
التدخالت النقدية
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية .برامج
األطفال والتعزيز االقتصادي :تعظيم
الفوائد وتقليل الضرر

(انظر ص 40-38 .لمناقشة حماية الطفل)
هيئة إنقاذ الطفولة :مراعاة األطفال في
وضع برامج التخفيف من حدة الفقر:
مجموعة أدوات تحليلية

البيانات وتحليلها

تصميم البرنامج

قبل التنفيذ:
تحديد االحتياجات المالية لألسرة لتحديد مبالغ التحويل ومتطلبات األهلية؛

البنك الدولي .استهداف التحويالت في
البلدان النامية

جمع المعلومات لتأكيد األهلية وتسجيل إجراءات خط األساس.
خالل التنفيذ:
جمع معلومات حول كيفية استخدام المستفيدين للنقد في غضون أيام قليلة من
التحويل ،ألجل ضمان تذكرهم بدقة أكبر.

مصرف التنمية للبلدان األمريكية .ما هي
طريقة عمل برنامج “بروسبيرا”؟ أفضل
الممارسات في تنفيذ برامج التحويالت
النقدية المشروطة في أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي

اعتبارات الجدوى
تسمح عمليات النشر المرحلي بإمكانية التعديل على العملية وتوفير فرص لتقييم
األثر المبكر.

انظر أيضًا:
استراتيجية دعم الوالدين ومقدمي الرعاية

استراتيجية التعليم والمهارات الحياتية

التخطيط للتوزيع اآلمن والشفاف للمنافع وآليات المساءلة ،مثل عمليات الفحص
العشوائي ،وعمليات التحقق المشتركة ،وأدوات الشكاوى وتصحيح الظلم.
التأكد من أن أي خدمات مشروطة أو مرتبطة (مثل الصحة أو التعليم) تتمتع بالقدرة
والجودة الكافية ،وتكون في متناول المستفيدين من البرنامج ،وقد تكون هناك حاجة
إلى دعم مباشر لهذه الخدمات.
تطوير استراتيجية خروج أو عملية انتقالية لألسر والمجتمعات ،وقد يشمل ذلك
االنتقال إلى أنواع أخرى من الدعم لتنمية المجتمع ،مثل البرامج التعليمية أو البرامج
المدرة للدخل.
الجهود الداعمة
التدخالت االجتماعية والسلوكية التي تدعم التربية ،ومعايير النوع االجتماعي
المنصفة ،وصحة الطفل ،والتعليم.
التدريب لزيادة قدرة األسرة على إدارة الموارد بشكل مستقل.
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ضبط التردد والتسليم ومقدار التحويالت بنا ًء على التحليل المستمر.

تحسين الدخل والوضع االقتصادي
التحويالت النقدية

موجز البرنامج :مشروع “التحويل” ()Transfer
يُقدم مشروع “التحويل” ،وهو مبادرة بحثية متعددة البلدان تأسست في عام  ،2008دليالً على تأثير برامج التحويالت النقدية الوطنية
واسعة النطاق في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،حيث تمتلك الحكومات وتنفذ البرامج بينما يقدم مشروع “التحويل” المساعدة
الفنية للتقييم .تم االستشهاد ببرنامجين من برامج “التحويل” في  INSPIREألنهما أظهرا أدلة على الحد من العنف.
استهدف برنامج “التحويل النقدي االجتماعي المنسق” ( )Harmonized Social Cash Transferفي زيمبابوي األسر التي تعاني
دوالرا أمريكيًا في الشهر اعتمادًا
من قيود العمالة والتي ينقصها الطعام ،حيث تتلقى األسر المؤهلة  10دوالرات أمريكية إلى 25
ً
على حجم األسرة .بحلول فبراير  ،2014تمت تغطية  55905أسرة في  20من أصل  65منطقة في البلد ،ويتوسع البرنامج ليشمل
البلد بأكمله ،ويجري تمويل “التحويل النقدي االجتماعي المنسق” بشكل مشترك من قبل حكومة زيمبابوي والجهات المانحة ،وتقدم
اليونيسف المزيد من الدعم المالي والفني باإلضافة إلى إدارة “صندوق حماية األطفال” ()Child Protection Fund
وقدم برنامج مالوي التجريبي للتحويالت النقدية االجتماعية ما يُقارب  13دوالرا ً أمريكيا ً شهريا لعدد  561 32أسرة من األسر
الفقيرة التي تعاني من قيود العمل في سبع مقاطعات بهدف الحد من الفقر والجوع وزيادة االلتحاق بالمدارس .واستُخدمت النتائج
لتحسين العمليات مثل الرصد األدق من جانب قيادة المقاطعات ،والتشغيل اآللي للتسجيل ،وتوضيح معايير األهلية .ومنذ ذلك الحين،
اتسع نطاق البرنامج ليشمل مقاطعات أخرى ووصل إلى حوالي  000 100أسرة معيشية بحلول عام  .2015وتتراوح مبالغ التحويل
بين  2و 6دوالرا ً أمريكيا ً استنادا ً إلى حجم األسرة وعدد األطفال المسجلين في المدارس ــ حوالي  ٪17من استهالك األسرة

لمزيد من المعلومات ،انظر موقع مشروع “التحويل” على  )3( https://transfer.cpc.unc.eduوقياس العنف بين األشخاص في
تقييمات التحويالت النقدية االجتماعية الوطنية (.)4

تحسين الدخل والوضع االقتصادي
التحويالت النقدية

موجز البرنامج“ :بروسبيرا” ()Prospera
]عرف سابقًا باسم “أوبرتونيداديس” ([)Oportunidades
يُعد برنامج بروسبيرا برنامج تحويل نقدي مشروط تديره الحكومة المكسيكية منذ عام  ،1997ويقدم البرنامج المساعدة لألسر
لاللتحاق بالمدارس والرعاية الصحية والتغذية .يعد واحدًا من أكثر برامج التحويالت النقدية المقيمة بدقة وقد أظهرت انخفاضًا في
عنف الشريك وزيادات في عوامل الحماية لعنف الشباب.
ُرجع برنامج “بروسبيرا” نجاحه إلى وجود مجموعة مستهدفة محددة بشكل جيد وعملية شفافة الختيار المستفيدين ،ويتمتع البرنامج
ي ِ
مبكرا وتشجيع التماسك االجتماعي حتى في المناطق النائية ،وأجندة تقييم
أيضًا بحضور ميداني قوي لمنع واكتشاف المشكالت
ً
قوية تسمح له بالتكيف والتحسين .مع مرور الوقت ،توسع برنامج “بروسبيرا” لتحسين قدرات األسر على القيام باستثمارات طويلة
األجل ،وبدأ في تعزيز الروابط بالخدمات االجتماعية واإلنتاجية والتوظيف ومنح التدريب المهني ،وزيادة وصول المستفيدين إلى
المدخرات واالئتمانات الصغيرة والتأمين .يعمل برنامج “بروسبيرا” على تطوير نظام متكامل للمعلومات االجتماعية ،على غرار
نظام “كاداسترو يونيكو” ( )Cadastro Unicoالبرازيلي  ،إلى التعرف بدقة على أفقر المواطنين ومكانهم واحتياجاتهم ،وقد خدم
برنامج “بروسبيرا” أكثر من  6ماليين أسرة بحلول نهاية عام  .2014بلغت الميزانية المخصصة للسنة المالية  2015حوالي 4,5
مليون دوالر أمريكي ،وتم تكرير النموذج في أكثر من  50دولة حول العالم.
لمزيد من المعلومات ،انظر كيف يعمل برنامج بروسبيرا؟ أفضل الممارسات في تنفيذ برامج التحويالت النقدية المشروطة في أمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي (.)5
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للمساعدة في تمويل هذه الجهود.

النهج :جمعيات المدخرات والقروض الجماعية مقترنة بتدريب معايير النوع
االجتماعي  /المساواة
ما هي:

مجموعات مختارة ذاتيًا من األشخاص الذين يُج ّمعون أموالهم لتقديم قروض ألعضاء آخرين ،والذين يردون
المبلغ للمجموعة بفائدة

لماذا:

يمكن للمجتمعات الريفية أو األفراد الريفيون الذين ال يستطيعون الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية أن يقوموا
بتجميع المدخرات وأن يصلوا إلى قروض صغيرة ،ويمكن أن تؤدي زيادة األمن االقتصادي إلى النتائج التالية.
تقليل عنف الشريك
الحد من خطر تعرض األطفال للعنف
يتم رد القروض بفائدة ،وبالتالي تنمو مدخرات األعضاء ،وغالبًا ما تكون مجموعات االدخار (تسمى أيضًا
جمعيات المدخرات والقروض الطوعية أو القروية) جز ًءا من مشاريع تمكين المرأة ،حيث يتم تقديم تدريب
المساواة بين الجنسين ،ربما مع مهارات اإلدارة المالية.

مالحظات التنفيذ
تميل جمعيات المدخرات والقروض الجماعية إلى النجاح بشكل أفضل
في المجتمعات الريفية حيث يعرف الناس بعضهم البعض وتكون
هناك درجة عالية من الترابط االجتماعي ،ويمكنهم أيضًا العمل في
المناطق الحضرية أو المستوطنات غير الرسمية إذا كانت المجموعات
أصغر ،أو إذا كان األعضاء متصلين بالفعل (مثل لجنة الحي،
المجموعة الدينية ،وما إلى ذلك).
عادة ما يكون لدورة المدخرات واإلقراض تاريخ انتهاء واضح
شهرا) ،وبعد ذلك يتم إرجاع االستثمار واألرباح إلى
(عادة 12-8
ً
األعضاء ،ويمكن لألعضاء إعادة االستثمار إذا اختاروا ذلك.
بينما ال يحتاج أعضاء مجموعة االدخار إلى مهارات خاصة
للمشاركة ،تستفيد البرامج من الميسرين المهرة.

لمزي ٍد من المعلومات
تصميم البرنامج وأدلته
شبكة “سيب” ( .)SEEPدليل معايير جودة
البرنامج لمجموعات المدخرات
جمعيات االدخار واإلقراض الداخلي .دليل
العميل الميداني لجمعيات االدخار واإلقراض
الداخلي
جمعيات االدخار واإلقراض الداخلي .دليل تنفيذ
مزود الخدمة الخاص
التدريب على المساواة بين الجنسين
“الرعاية” ( .)CAREكيف تعزز مجموعات
االدخار المساواة بين الجنسين والحوكمة
الرشيدة (مدونة)
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التكلفة وفعالية التكلفة

يتم توفير رأس المال من قبل األعضاء ،وبعد عام من تلقي الدعم للبدء ،تُصبح المجموعات ذاتية االكتفاء إلى حد كبير ،وتشمل
التكاليف العناصر التالية:
● التدريب والرواتب أو التعويضات للموظفين الميدانيين والميسرين:
يمكن للعمالء الميدانيين من مجموعة االدخار إدارة ما بين خمس إلى  12مجموعة
النسبة الموصى بها من المشرفين هي واحد لكل  10-5عمالء ميدانيين
قد يختلف ميسرو تدريب النوع االجتماعي عن العمالء الميدانيين من مجموعات االدخار ،كما تضم بعض البرامج موظفين
اثنين ،رجل وامرأة
● المواد (دفاتر السجالت والصناديق القابلة للغلق)
● تكاليف الرصد والتقييم

تحسين الدخل والوضع االقتصادي
النهج :مجموعات االدخار مع التدريب على المساواة بين الجنسين

موجز البرنامج :جمعيات المدخرات والقروض الطوعية ،ومجموعة الحوار حول النوع
االجتماعي ،ساحل العاج
قامت ثالث منظمات هي “االبتكارات من أجل العمل ضد الفقر” ( ،)Innovations for Poverty Actionلجنة اإلنقاذ الدولية
( ،)International Rescue Committeeو”كلية يال للصحة العامة” ( )Yale School of Public Healthبتقييم أثر إضافة
مجموعة الحوار حول النوع االجتماعي إلى برنامج االدخار الجماعي في المناطق الريفية في ساحل العاج ،واستهدفت المجموعات
عا .تم تسهيل الجلسات الشخصية من قبل عامل وعاملة
النساء وشركائهن من الذكور للمشاركة في ثماني جلسات على مدى  16أسبو ً
ميدانيين تابعين للجنة اإلنقاذ الدولية ،وتض ّمن التسليم مناقشة جماعية ومهام الواجبات المنزلية لتمثيل األدوار والمحتوى المركز
على الالعنف في المنزل واحترام وتواصل الشريك ،واالعتراف بالمساهمات التي تقدمها المرأة لرفاه األسرة .تم تقييم عنف الشريك
الجسدي والجنسي في العام الماضي ،باإلضافة إلى االعتداء االقتصادي ،والمواقف تجاه االعتداء منذ البداية وخالل المتابعة ،وأظهر
كبيرا في االعتداء االقتصادي المبلّغ عنها وانخفاضًا في قبول عنف الشريك ،وأبلغت النساء ممن حضرن
قياس المجموعات انخفاضًا ً
أكثر من  ٪ 75من الجلسات عن انخفاض حاالت عنف الشريك.
لمزيد من المعلومات ،انظر أثر الحوار بين النوعين االجتماعيين والوصول إلى المدخرات والقروض على عنف الشريك الحميم في
ساحل العاج (.)6

تحسين الدخل والوضع االقتصادي
مجموعات االدخار مع التدريب على المساواة بين الجنسين

موجز البرنامج :جمعيات االدخار واإلقراض الداخلي
تعتمد منهجية جمعيات االدخار واإلقراض الداخلي التي طورتها سرفسز خدمات اإلغاثة الكاثوليكية (Catholic Relief
 )Servicesعلى نموذج جمعيات المدخرات والقروض الطوعية وتم تنفيذها في أكثر من  43دولة ،ويساعد الوكالء الميدانيون
المدربون المنظمات المحلية التي ليس لديها خبرة في الخدمات المالية على تنفيذ برامج جمعيات االدخار واإلقراض الداخلي ،وتتكون
ّ
عضوا يتم اختيارهم ذاتيًا وتديرهم لجنة من سبعة أعضاء .توافق كل واحدة من جمعيات االدخار واإلقراض
المجموعات من 25-15
ً
الداخلي على قواعدها الخاصة ومبالغ االستثمار واإلقراض وتجتمع بشكل منتظم ويتم إجراء جميع المعامالت في االجتماعات
لضمان الشفافية .يساعد العاملون الميدانيون في توفير التيسير للمساعدة في تشكيل المجموعات ،وتعزيز ثقافة الثقة واالحترام
المتبادل ،والمساعدة في التخطيط والرصد واإلبالغ .بعد عام من التدريب من قبل الوكالء الميدانيين ،يمكن لجمعيات االدخار
واإلقراض الداخلي العمل بمفردها بأقل قدر من الدعم.
توسعت “خدمات اإلغاثة الكاثوليكية” إلى نموذج مقدم خدمة خاص ،حيث يقدم الوكالء المؤهلون خدمات التيسير الخاصة بهم إلى
جمعيات االدخار واإلقراض الداخلي مقابل رسوم ،وأدى ذلك إلى تعزيز القبول المحلي وجعل جمعيات االدخار واإلقراض الداخلي
مكتفية ذاتيًا في المجتمعات خارج دورة تمويل المشروع العادية.
يمكن مواءمة المنهجية األساسية لجمعيات االدخار واإلقراض الداخلي مع االحتياجات واألوساط المختلفة ،وتقدم المجموعات للفتيات
صا للتوفير مقترنة
الالتي تتراوح أعمارهن بين  10و  14عا ًما والشابات الالتي تتراوح أعمارهن بين  15و  24عا ًما في ليسوتو فر ً
بالمهارات الحياتية واإلدارة المالية وبناء األصول االجتماعية .يُوفر برنامج ليسوتو أيضًا بناء المهارات لوالدي الفتيات المشاركات
من خالل نسخة معدلة من “سينوفويو للمراهقين” التي تتضمن مكون فيروس نقص المناعة البشرية (انظر استراتيجية دعم الوالدين
سق “التقسيم الطبقي” االستراتيجيات الداعمة بموجب مبادرة “أحالم” ضمن خطة الرئيس األميركي الطارئة
ومقدمي الرعاية) .يُنَ َ
لإلغاثة من اإليدز .بحلول أكتوبر  ،2017كان للبرامج المشتركة (مجموعات االدخار ،وبناء األصول االجتماعية ،والتربية) 800
عميل ميداني ووصلت إلى  56,000فتاة وشابة ووالدين.
لمزيد من المعلومات ،انظر جزء مجموعات االدخار من قسم المصادر في نهاية هذا الفصل.
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النهج :التمويل بالغ الصغر مقترنًا بتدريب المساواة بين الجنسين
ما هو :هو عبارة عن قروض للمجموعات الصغيرة من رواد األعمال الجدد ،غالبا ً من النساء ،الالتي ال تستطعن الوصول إلى
االئتمان أو الخدمات المصرفية العادية
لماذا:
يمكن للمرأة تعزيز مشاركتها االقتصادية واألمن االقتصادي الشخصي أو األسري .يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل:
عنف الشريك الحميم
خطر تعرض األطفال للعنف
الحمل المبكر أو غير المرغوب فيه
خطر الزواج المبكر

يمكن أن تكون برامج التمويل بالغ الصغر نقطة انطالق الستخدام الخدمات المالية الرسمية ،وعندما يقترن التمويل بالغ الصغر بالتدريب
على المساواة بين الجنسين ،يمكن أن يساعد النساء والفتيات على أن تُصبحن أكثر استقاللية مالياً ،وأن تولدن موارد لالستثمار في
المدرسة واألسرة ،وأن تُقللن من خطر تعرضهن للعنف .غالبًا ما يكون التمويل بالغ الصغر قائ ًما على المجموعة ،حيث يضمن أعضاء
شهرا .توفر البرامج التي تم تسليط الضوء عليها في هذا
المجموعة قروض بعضهم البعض ،ويحصل المشاركون على دين لمدة 12-6
ً
النهج أيضًا مهارات التثقيف المالي ودعم ريادة األعمال ،باإلضافة إلى عنصر التدريب على المساواة بين الجنسين.

التقييم

التقييم وتحليل السوق

التقييم ضروري لتدخالت التمويل بالغ الصغر ،ويشمل ذلك:

شبكة “سيب” ( .)SEEPالتعلم من الوكالء :أدوات
التقييم لممارسي التمويل بالغ الص

تدخل المشاركين في تقييم االحتياجات وتصميم البرنامج
تحليل المخاطر والحواجز والمخاوف المتعلقة بالسالمة لمشاركة المرأة في األنشطة المدرة
للدخل؛
تقييم السوق لتحديد المنتجات أو الخدمات أو المهارات المطلوبة ،ومطابقة مهارات
واهتمامات المرأة ،ووجود مسار فعّال للسوق.

البيانات وتحليل البيانات
جمع البيانات األساسية حول عمالة األطفال ،ومعدالت االلتحاق بالمدارس ،والمخاطر
المرتبطة بالنساء والتعرض للعنف من أجل تقييم أي تأثير سلبي لبرنامج التمويل بالغ
الصغر على هذه النتائج.
اعتبارات الجدوى
برامج التمويل بالغ الصغر هي األنسب لألشخاص الذين لديهم بعض المهارات والخبرة
القابلة للتسويق ولكنهم يفتقرون إلى رأس المال ،وهي غالبًا ليست مفيدة للمستضعفين أو
المهمشين.
رابط للخدمات والبرامج التي تتعامل مع تمكين المرأة بحيث يصبح التمويل بالغ الصغر
جز ًءا من التعزيز الشمولي إلمكانات النساء واستقالليتهن.

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية .تعزيز الوضع
االقتصادي لألطفال المستضعفين :مبادئ تصميم
البرامج والتوصيات الفنية للتدخالت الميدانية الفعالة

(انظر ص  18للتعرف على نوع معلومات السوق
التي يجب جمعها أثناء التخطيط)
“مايكرو سيف” ( .)Microsaveأبحاث السوق
لكتيب المشاركين للتمويل بالغ الصغر

تصميم البرنامج
منظمة “كير” :للتمويل بالغ الصغر (مصادر على
الموقع)
مركز المعرفة االفتراضية لهيئة األمم المتحدة للمرأة
إلنهاء العنف ضد النساء والفتيات :مبادئ إنشاء
البرامج

الجهود الداعمة

انظر أيضًا:

كما هو الحال مع جميع جهود تحسين الدخل والوضع االقتصادي ،توقع والتصدي لردود الفعل
السلبية المحتملة ضد االستقالل االقتصادي للنساء ،كما يجب مراعاة ما يلي:

استراتيجية المعايير والقيم

تثقيف وتوعية الشركاء الذكور المشاركين والمجتمع األوسع.

استراتيجية التعليم والمهارة الحياتية
استراتيجية االستجابة والدعم

تخطيط السالمة للمعامالت المالية.
آليات إعداد التقارير وخدمات الدعم للنساء الالتي يتعرضن للتهديدات أو العنف.
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مالحظات التنفيذ

لمزي ٍد من المعلومات

جماربلا

النهج :التمويل بالغ الصغر مع التدريب على المساواة بين الجنسين

التدخل باستخدام التمويل بالغ الصغر من أجل
اإليدز والمساواة بين الجنسين
يُعد برنامج “التدخل باستخدام التمويل بالغ الصغر من أجل اإليدز والمساواة بين الجنسين” برنام ًجا مشتر ًكا للتمويل بالغ
شهرا حول النوع االجتماعي وفيروس نقص المناعة البشرية
الصغر والتثقيف مع منهج تدريب قائم على المجموعات مدته 12
ً
ويسمى “سيسترز فور اليف” ( )Sisters for Lifeويتم تقديمه للنساء في اجتماعات رد القروض ،الغرض من البرنامج
هو تمكين المرأة من تحسين رفاهها االقتصادي وتقليل خطر التعرض لعنف الشريك وفيروس نقص المناعة البشرية ،مع
اإلقرار بأن الفقر وعدم المساواة بين الجنسين والتفاوتات االقتصادية هي عوامل دافعة لهاتين المشكلتين ،ويُعد برنامج “التدخل
باستخدام التمويل بالغ الصغر من أجل اإليدز والمساواة بين الجنسين” تعاونًا بين “سمول إنتربرايز فاونديشن” (مؤسسة
المشاريع الصغيرة) ،وكلية الصحة العامة ،وجامعة ويتووترساند ومدرسة لندن للصحة والطب االستوائي.
تم توسيع التدخل باستخدام التمويل بالغ الصغر من أجل اإليدز والمساواة بين الجنسين (من  450إلى  30,000امرأة) داخل
جنوب أفريقيا ،وتمت مواءمتها وتنفيذها في بيرو وتنزانيا.

النتائج المحتملة

المكونات األساسية

أساسية
تقليل عنف الشريك

المحتوى

ثانوية
تحسين الثقة بالنفس ومهارات التواصل
زيادة المواقف والممارسات المراعية للمساواة بين الجنسين
تحسين التواصل بين الشركاء
تقليل السلوك الجنسي الخطر والحمل غير المخطط له
تحسين الحالة التغذوية

عنصر التمويل بالغ الصغر :تعمل مجموعات من
خمس نساء كضامنات لقروض بعضهن البعض
الصغيرة لدعم تطوير األعمال التجارية الصغيرة
يغطي عنصر تدريب “سيسترز فور اليف” (تم
إنشاؤه بناء على نتائج أبحاث العنف في هذا الوضع)
أدوار النوع االجتماعي ،والمعتقدات الثقافية،
وعالقات القوة ،واحترام الذات ،وعنف الشريك،
وفيروس نقص المناعة البشرية

النساء الالتي تبلغ أعمارهن  18سنة فأكثر

كيفية التنفيذ
تجتمع المجموعات كل أسبوعين لرد القرض والتدريب
تُستخدم األساليب التشاركية لزيادة الثقة ومهارات التواصل
وتشجيع التفكير النقدي

األوساط

الكفاءة من حيث التكلفة

الفئات المستهدفة

المجتمعات الريفية منخفضة الدخل

المدة والكثافة
يتم دمج “سيسترز فور اليف” في برنامج التمويل البالغ الصغر
شهرا
المستمر على مدى 12
ً
عشر جلسات تدوم ساعة واحدة على مدى األشهر الستة األولى
بعد  6أشهر ،اختيار القادة ،والعمل مع المجتمع لتطوير خطط
إجراءات للقرى
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قدرت دراسة أجريت عام  2011تكلفة لكل ما يتم تحقيقه
لسنوات العمرالمحددة باحتساب مدد العجز تبلغ 7688
دوالرا
دوالرا أمريكيًا للفقرة التجريبية وتبلغ 2307
ً
ً
أمريكيًا للتوسعة األولية ()8

كيف يمكنكم فعل ذلك؟

كم سيكلف ذلك؟

تقييم االحتياجات والمواءمة بموجبها
البيانات والمعلومات المطلوبة
السكان والديموغرافيا (النساء وحجم األسر وطبيعة
الشراكات)
تقييم الوضع االجتماعي واالقتصادي
انتشار العنف والنوع وعوامل الخطر والتأثيرات
(تصنيف البيانات حسب الجنس والعمر)
الخدمات المتاحة لإلحالة
الممارسات الثقافية واللغة المطلوب مواءمتها
قضايا المجتمع المحلي ذات األولوية

تكاليف البدء
البحث التكويني وتقييم االحتياجات

التدريب واإلشراف
يتلقى المدربون أسبوعين من التدريب داخل الفصل و  3أشهر
في الميدان باستخدام نموذج تدريب المدرب ،ويتم تقييم جلسات
المدربين بشكل دوري من قبل المشرفين
دعم التنفيذ
يجتمع المجلس االستشاري لبرنامج “التدخل باستخدام
التمويل بالغ الصغر من أجل اإليدز والمساواة بين الجنسين”
المؤلف من الشركاء المنفذين والمديرين ورئيس العمليات
مرة كل ثالثة أشهر لتوجيه ورصد التنفيذ وتوفير التخطيط
االستراتيجي

التكاليف الجارية
رواتب المدربين وميسري التمويل بالغ الصغر
النقل والتكاليف اإلدارية وحفظ السجالت
إجمالي التكلفة في جنوب أفريقيا :حوالي  10دوالرات
دوالرا أمريكيًا بعد
أمريكية للمرأة ( ُمخفضة من 30
ً
تحقيق وفورات الحجم األكبر)
مصادر التمويل
الوكاالت ثنائية األطراف والحكومة الوطنية والمؤسسات

كيف يتم تقييم نجاح البرنامج؟
تقييم الدقة وضمان الجودة وتقييمات العمليات
يستخدم برنامج “التدخل باستخدام التمويل بالغ
الصغر من أجل اإليدز والمساواة بين الجنسين”
أدوات لرصد حضور االجتماع ورد القرض

ما هي المعلومات األخرى المتوفرة؟
المصادر
موقع “سمول إنتربرايز فاونديشن”:
(https://www.sef.co.za/ )9

البرنامج:

التغطية
يُقدم المدربون جلسات لما يصل إلى ثمان مجموعات بمتوسط
 40امرأة لكل منها ويتم إقرانها بميسر بالتمويل بالغ الصغر

تدريب المدربين ومنفذي التمويل بالغ الصغر

التدخل باستخدام التمويل
بالغ الصغر من أجل اإليدز
والمساواة بين الجنسين

احتياجات الموارد البشرية
األدوار
مدربو “سيسترز فور اليف” الحاصلون على درجة
علمية في العلوم االجتماعية أو دراسات النوع
االجتماعي ،أو الحد األدنى من التدريب والخبرة في
مجال العنف القائم على النوع االجتماعي
ميسرو التمويل بالغ الصغر

تطوير وإنتاج المواد لمنهج “سيسترز فور اليف”

روابط إلى منشورات دراسة التدخل باستخدام التمويل
بالغ الصغر من أجل اإليدز والمساواة بين الجنسين:
http://www.sef.:_co.za/image-study
دراسة حالة “إيمج” من شبكة “سيب” ()10
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التمويل بالغ الصغر مع التدريب على المساواة بين الجنسين

موجز البرنامج :تمكين المراهقين وتوفير سبل العيش لهم
يتبنى برنامج “اللجنة الريفية التنموية في بنجالديش” المسمى “تمكين المراهقين وتوفير سبل العيش لهم” نهج “تمكين اجتماعي
ومالي” ويجمع البرنامج بين التدريب على المهارات الحياتية وبناء األصول االجتماعية من طرف ،والمهارات المهنية والتمويل
ّ
تتمكن من مناقشة المشكالت مع األقران
بالغ الصغر من طرف آخر ،حيث تقوم الفتيات بتنظيم “النوادي” ،وهي أماكن آمنة حيث
ّ
وتتمكن من بناء شبكة اجتماعية قوية قريبة من المنزل .يساعد هذا “التمكين االجتماعي” على تكوين وعي
والمرشدين المدربين
الفتيات بحقوقهن والثقة لتأكيد أنفسهن ،ويدعمه “التمكين المالي” .يتم التركيز في وقت مبكر على تنمية المهارات االجتماعية وتكوين
عقلية االدخار لدى الفتيات األصغر سنًا ،ويتم تقديم التدريب على سبل العيش ،والثقافة المالية والقروض بالغة الصغر عندما تصل
الفتيات إلى منتصف فترة المراهقة .في أوغندا ،ساعد البرنامج على الحد من الحمل والزواج المبكرين ،وانخفضت التقارير حول
ممارسة الجنس غير المرغوب فيه بنسبة  ٪50بين الفتيات المشاركات ،وازداد دخل الفتيات دون انخفاض في الحضور المدرسي
(.)1
تم تنفيذ البرنامج في بنجالديش وليبيريا وسيراليون وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا.
لمزيد من المعلومات ،انظر موقع “اللجنة الريفية التنموية في بنجالديش” على:
(https://www.brac.net/search/item/723-empowerment-and-livelihood-for-adolescents )7
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ورقة عمل التنفيذ
استخدموا ورقة العمل هذه لتخطيط تحسين الدخل والوضع االقتصادي والربط باستراتيجيات  INSPIREاألخرى .ويوجد
أسفل كل إجراء نقاط يجب مراعاتها .قد ترغبون في إضافة اعتباراتكم الخاصة إلى هذه القائمة.
اإلجراء

نقاط يجب مراعاتها

تقييم البيئة الحالية

الوضع االقتصادي للسكان المستهدفين (بما في ذلك من يصعب الوصول إليهم)
العوامل المؤثرة على ضبط موارد األسرة
جهود تحسين الدخل والوضع االقتصادي الحالية ومدى وصولها وتأثيرها وكفاءتها
أنظمة وهياكل قادرة على تقديم برامج تحسين الدخل والوضع االقتصادي ،بما في ذلك
المدفوعات النقدية
أدوات لدعم تقييمات المخاطر وتحليالت السوق والفرص ،والحواجز أمام تطبيق أو توسيع
تحسين الدخل والوضع االقتصادي

اختيار التدخالت

تتناسب ضمن خطة شاملة للتصدي للعنف ضد األطفال
الجدوى مع مراعاة للسياق والموارد المتاحة
تعزيز وتوسيع الجهود الحالية ،أو إضافة نهوج جديدة
إمكانية االستدامة

إقامة الشراكات

روابط للقضايا ذات الصلة أو استراتيجيات  INSPIREاألخرى
شراكات مع األطراف المعنية األخرى ،ومتخذي القرارات ،والمنفذين
كيفية دمج برنامج تعزيز الدخل والوضع االقتصادي مع تدريب النوع االجتماعي
كيفية إشراك المجتمعات المحلية والمجتمع المدني

تحديد احتياجات المصادر والموارد
التكلفة التقديرية
الموارد البشرية
مصادر للدعم المالي

أنظمة التوزيع ،واألمن ،والتكنولوجيا ،والبنية التحتية ،وجمع البيانات ،أو المدخالت
األخرى الالزمة
تحديد تكاليف جميع المراحل :البحث التكويني والمواءمة ،وتعزيز النظم ،والدعم الفني،
والتدريب والموظفين ،والمرحلة التجريبية ،وجمع البيانات ،والرصد والتقييم ،والتوسيع
احتياجات الموظفين والتدريب
مصادر التمويل وكيفية االستفادة منها والمحافظة عليها

صقل النهوج وتكييف البرامج للسياق
المحلي

تحليل السوق وتقييم حماية الطفل
مشاركة وتضمين المجتمع المحلي واألطراف المعنية
مواءمة عنصر التدريب على المساواة بين الجنسين
تتوفر األدوات أو األدلة أو الدعم الفني
خطة لحماية الطفل وأدوات للرصد
خطة لتوسيع النطاق واستراتيجية الخروج

تخطيط للرصد والتقييم

أدوات للرصد والتقييم
مؤشرات  INSPIREالتي يتم استخدامها لقياس التأثير
نظام أو عملية جمع البيانات
مكان الحصول على الدعم الفني للرصد والتقييم

غير ذلك
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المالحظات
(ما تعرفه اآلن)

المصادر والخبراء والشركاء
(أين يمكنك الحصول على معلومات إضافية)
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الجهة المسؤولة

التاريخ

مالحظات

المصادر
عام
James-Wilson D, Torres V, van Bastelaer T, Yamba B, Parrott L, Brand M, et al. Economic strengthening
for vulnerable children: principles of program design and technical recommendations for effective field
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مساعدة األطفال على الشفاء والتعافي والوصول
إلى العدالة
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﺎين اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ ،ﻣﻦ اﳌﻬﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ وﺣامﻳﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻷذى اﻹﺿﺎﰲ ،وميﻜﻦ
ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑني أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻘﻀﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﲆ اﻟﻄﻔﻞ واﳌﺮاﻫﻖ أن ﺗﻌﺰز
اﻟﺴﻼﻣﺔ ،وﺗﻮﻓﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ومتﻨﻊ اﻹﻳﺬاء اﻟﺜﺎﻧﻮي أو ﻣﻌﺎودة اﻟﻮﻗﻮع ﺿﺤﻴﺔ.
تعالج استراتيجية االستجابة والدعم الفعالة والشاملة كالً من احتياجات الخدمة الحادة والمستمرة بالطرق التالية:
تزويد األطفال والمراهقين الذين تعرضوا للعنف أو المعرضين لخطر العنف بالرعاية والخدمات المالئمة والصديقة لألطفال
والمراعية العتبارات النوع االجتماعي في الوقت المناسب (انظر المربع  )20والتي تتناول سالمتهم واحتياجاتهم الصحية
واالجتماعية ،وتكفل الوصول إلى العدالة.
منع أو الحد من اآلثار الضارة للعنف على الصحة البدنية والعقلية ،وسلوك المخاطرة ،وارتكاب الجرائم في المستقبل أو إيقاع
الضحايا سواء بشكل ضحايا فعليين أو شهود أو مرتكبين.
تُسلط حزمة  INSPIREالفنية ( )1الضوء على أهمية وجود حماية أساسية لألطفال وخدمات صحية وقانونية قبل التفكير في تقديم
صا كما هو موضح في النهوج القائمة على األدلة ،وفي هذا الفصل ،تم تضمين هذه
خدمات استشارية وخدمات اجتماعية أكثر تخص ً
النهوج القائمة على األدلة من  INSPIREفي إطار استجابة ودعم شامل يتضمن أيضًا سياسات وممارسات حصيفة وخدمات أساسية
لألطفال الذين يتعرضون للعنف أو المعرضين لخطر العنف .عند إنشاء هذا اإلطار ،يستفيد الكتيب من المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية
وحزم الخدمات األساسية للتصدي للعنف الذي طورتها األمم المتحدة والوكاالت الشريكة األخرى ،ويمكن للمخططين الرجوع إلى
المصادر األصلية للحصول على معلومات تنفيذ أكثر شموالً ،وقد أشير إلى هذه المصادر في العديد من أجزاء الفصل وتم وصفها في
قسم المصادر في نهاية هذا الفصل.
إطار استجابة ودعم شامل يتمحور حول أربعة أهداف وإجراءات ذات صلة والتي يمكن أن تتخذها القطاعات الرئيسية لتعزيز تلك
األهداف:
 .1وجود نظام لمساعدة األطفال.
 .2التعَ ُرف على األطفال الذين يحتاجون المساعدة
(بما في ذلك االستقصاء السريري مع التدخالت ) 2
 .3مساعدة األطفال على الفور وعلى المدى الطويل،
(بما في ذلك تقديم المشورة والنُهوج العالجية ،وتدخالت رعاية الكفالة التي تشمل خدمات الرعاية االجتماعية)
 .4حماية األطفال المخالفين للقانون،
(شامالً ذلك برامج عالج األطفال في نظام العدالة)
3

 2س ّمت حزمة  INSPIREالفنية هذا النهج باسم “فحص مستهدف مع تدخل” ،وتم تغيير العبارة لتصبح “االستقصاء السريري” لتجنب االرتباك الذي قد يحصل مع
الفحص الشامل للعنف ،وهو ما ينصح بتجنبه وال يوصى به.
 3في هذا الكتيب ،يُشير مصطلح “األطفال المخالفون للقانون” إلى األطفال الذين يُدّعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يُتهمون بذلك أو يُثبت عليهم ذلك.

 190نظرة عامة

المربع 20

ما هي الخدمات “الصديقة لألطفال” و “المراعية العتبارات النوع االجتماعي”؟
تصف عبارة “صديقة لألطفال” األنظمة والخدمات والعمليات المصممة لألطفال والمراهقين ،ومن المصطلحات األخرى
الشائعة هي “تُركز على الطفل والمراهق” ،والتي ت ُ ِقر بأن األطفال والمراهقين الصغار لديهم احتياجات مختلفة ،ويستخدم
الكتيب “صديقة لألطفال” مع إبراز أن ذلك يشمل االحتياجات المناسبة لجميع الفئات العمرية دون سن  18عا ًما.
أنظمة وخدمات صديقة لألطفال ت ُ ِقر بحق األطفال في:
● معاملتهم بكرامة وتعاطف
● الحصول على المعلومات المناسبة للفئة العمرية التي يمكنهم فهمها
● أن يتم اإلنصات إليهم وتتم االستجابة لهم دون إطالق األحكام
● الوصول في الوقت المناسب وبشكل مالئم إلى الخدمات واإلجراءات
● اختيار كيفية تقديم نوع رعاية أو خدمة معينة
● المشاركة بنشاط في عمليات صنع القرار
● أن يتمتعوا بالفرصة لتقديم الموافقة في كل خطوة من عملية الرعاية
● اإلجراءات التي تتم مواءمتها مع أعمارهم وقدرتهم
● اإلجراءات التي تتم في بيئة صديقة لألطفال
● ضمان الخصوصية والسرية والنزاهة والسالمة
باإلضافة إلى كونها صديقة لألطفال ،تستجيب األنظمة والخدمات المراعية العتبارات النوع االجتماعي لمختلف القضايا
التي يواجهها الفتيان والفتيات ،تدرك وتسعى بنشاط للتغلب على عدم المساواة بين الجنسين في الوصول إلى الخدمات وفي
السلطة والحالة والمعايير والمواقف التي تؤثر على كيفية معاملة الفتيات أو الفتيان الذين يتعرضون للعنف.
تساعد الخدمات واإلجراءات المتعلقة بالعنف الصديقة لألطفال والمراعية العتبارات النوع االجتماعي على تجنب اإليذاذ
الثانوي ،وهو ما يعني الضرر الناتج عن عدم مالءمة االستجابة التي يتلقاها الطفل من المؤسسات واألفراد .يحدث اإليذاء
الثانوي عندما:
● يتجاهل العاملون في خط االستجابة األول قصة الطفل أو يطلقون األحكام عليها أو يشككون فيها
● يُطلب من الطفل أن يصف الحادث بشكل متكرر أثناء تلقي الخدمات والوصول إلى العدالة
● ال تتم حماية خصوصية وسرية األطفال
● يجب على الطفل استغالل الكثير من الوقت وال ُجهد للوصول إلى الخدمات والعدالة.

االستجابة والدعم

يختلف اإليذاء الثانوي عن معاودة الوقوع ضحية ،وهو مصطلح يشير إلى إعادة تعرض الضحية للعنف.

يمكن للجهات الفاعلة على جميع المستويات المشاركة في تنفيذ استجابة شاملة وإطار دعم ،بما في ذلك:
صانعو السياسات الذين يضعون القوانين ويحددون مجاالت التفويض ويخصصون األموال
الوزارات التي تضع معايير وبروتوكوالت لتطبيق القوانين
القطاعات والمؤسسات والوكاالت والمنظمات التي تقدم الخدمات وتدريب القوى العاملة
مقدمو خدمات الخط األول وأفراد المجتمع الذين يتفاعلون مع األطفال.
في حين يركز هذا الفصل على قطاعات الخدمة االجتماعية والصحة والعدل على أنها الرائدة في االستجابة والدعم ،هناك
قطاعات أخرى لها أيضًا أدوار ومسؤوليات لتنفيذ هذه االستراتيجية ،وعلى الرغم من أنه قد ال يكون من الممكن القيام بكل شيء
في نفس الوقت ،فإن جميع اإلجراءات في هذا اإلطار تساعد األطفال على الشفاء والتعافي من العنف ومنع معاودة الوقوع ضحية.
 1تختلف صيغة هذا الفصل من االستراتيجية عن بقية الكتيب حيث تم تضمين النهوج القائمة على األدلة من حزمة  INSIPREالفنية (التي بجانبها عالمة *) ضمن
إطار استجابة ودعم أكبر.
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الروابط بين استراتيجيات  INSPIREوما بعدها
تستكمل االستجابة والدعم استراتيجيات  INSPIREاألخرى ،وكذلك الجهود الصحية واالجتماعية واالقتصادية
األوسع نطاقًا.

تطبيق القوانين وإنفاذها

توفر القوانين إطار عمل لنظام منسق من خدمات االستجابة الصديقة
لألطفال ،المتمتع بالموارد الكافية والذي يخضع للمساءلة

المعايير والقيم

الحد من وصمة العار التي ترتبط باإلفصاح وطلب المساعدة
وترسيخ فكرة تغيير المعايير بين مقدمي الخدمة

إيجاد البيئات اآلمنة

تصميم المراكز الصحية ،ومراكز الشرطة ،وقاعات المحاكم
بمساحات صديقة لألطفال وتحمي الخصوصية

دعم الوالدين ومقدمي الرعاية

تحسين الدخل والوضع االقتصادي

التعليم والمهارات الحياتية

أجندات صحية واجتماعية
واقتصادية واسعة

 192نظرة عامة

تدعم برامج التربية األسر لتجنب االنفصال وتعزيز لم شمل األسرة،
وتساعد الوالدين في حاالت الكفالة أو حاالت تقديم الرعاية من قبل
األقارب

يمكن أن تدعم برامج تحسين الدخل والوضع االقتصادي األسر
لتعزيز لم شمل األسرة ،ويمكن أن تساعد األسر المعنية بالكفالة
واألقارب المعنيين بتقديم الرعاية
يستطيع المعلمون التعرف على األطفال الذين وقعوا ضحية للعنف
ويمكنهم إحالتهم لتلقي الخدمات

خدمات اجتماعية ونظام صحي وقضائي أقوى وأكثر فعالية وكفاءة
لجميع المواطنين
تعزيز االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي ،بما في ذلك
عنف الشريك

تنجح بشكل أفضل عندما...
تشــير األدلــة والخبــرات
األثــر األكبــر عندمــا:

4

إلــى أن جهــود االســتجابة والدعــم قــد يكــون لهــا

ال تتســبب بــاألذى وتتبــع المبــادئ التوجيهيــة مــن البُعــد األخالقــي
ومعاييــر حقــوق اإلنســان (انظــر قســم اعتبــارات التنفيــذ)؛

النظــم والخدمــات صديقــة لألطفــال ومراعيــة لالعتبــارات القائمــة
علــى النــوع االجتماعــي؛
توفــر التشــريعات والسياســات لقطاعــات الخدمــات تفويضــات
تُترجــم إلــى بروتوكــوالت ومعاييــر واضحــة ،ومدعومــة بمــوارد
كافيــة (انظــر اســتراتيجية تنفيــذ وإنفــاذ القوانيــن)؛
جمــع البيانــات ورصدهــا هــي أنشــطة مشــتركة بيــن ُمختلــف
الخدمــات ،وحمايــة الســرية؛
يتــم إعطــاء االهتمــام لمقدمــي الخدمــات ،ســواء مــن حيــث المعاييــر
والمواقــف تجــاه األطفــال الذيــن تعرضــوا للعنــف ،أو مــن تأثيــر
تجاربهــم الخاصــة عندمــا تعرضــوا للعنــف علــى قدرتهــم علــى تقديــم
الرعاية والدعم؛
فهــم المعرفــة المحليــة والهيــاكل غيــر الرســمية ودمجهــا في شــبكات
االســتجابة ،مــع ضمــان قدرتهــم علــى تلبيــة معاييــر الرعاية.

اإلجراءات اإلنسانية
غالبًا ما تكون االستجابة والدعم لألطفال الذين
تعرضوا للعنف أكثر محورية وتعقيدًا في حاالت
األزمات ،ومع ذلك ،قد تضعف أنظمة منع
العنف ضد األطفال والتصدي له ،وقد يتم تجاوز
قدرة اآلليات الرسمية وغير الرسمية لحماية
الطفل.
يُعد العاملون في المجال اإلنساني بارعين في
تقديم هذه الخدمات في الظروف الصعبة ولديهم
الكثير ليعلموه في مجال االستجابة للعنف في
جميع الظروف ،يسهم االستثمار في جهوزية
األنظمة االجتماعية والصحية والقضائية في
مساعدة هذه األنظمة على توفير خدمات حماية
الطفل األساسية في حاالت الطوارئ .وفي
نفس الوقت ،تجلب االستجابة لألزمات موارد
وقدرات جديدة بشكل متكرر ،ويوفر ذلك
صا لتقوية نظم واستثمارات جيدة التخطيط
فر ً
ومستدامة في مكونات النظام خالل األزمات
اإلنسانية التي يمكن أن تكون بمثابة أساس لبناء
أنظمة وطنية أقوى بعد األزمات.

االستجابة والدعم

تصف المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل
اإلنساني ( )2المبادئ المشتركة والممارسات
الجيدة والدروس المستفادة في مجال توفير
خدمات االستجابة والدعم لألطفال في األوضاع
اإلنسانية ممن عانوا من العنف ،وتظهر المزيد
من الخبرة بشأن تطبيق نُهوج مختلفة في
األعمال اإلنسانية في جميع أجزاء الفصل،
مع قائمة بالمصادر ذات الصلة لمزيد من
المعلومات في قسم المصادر.

ّ
المطلعة مستمدة جزئيا ً من البحث والخبرة من مجال العنف ضد المرأة ،ولكن العديد من مبادئ الرعاية واالستجابة تنطبق بالتساوي على األطفال
 4تُعد هذه الخبرة
والمراهقين والبالغين ،وفي الوقت نفسه ،هناك أعداد متزايدة من الموارد والتوصيات والمبادئ التوجيهية الخاصة باألطفال والمراهقين.
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اعتبارات للتنفيذ
المبادئ الموجهة
تحدد معايير وأدوات حقوق اإلنسان مسؤوليات األشخاص الم ّكلفين بمهام (بما في ذلك مقدمي الخدمات ومؤسسات الخدمات) في حماية
وتعزيز حقوق األطفال .تشمل المبادئ التوجيهية لخدمات االستجابة والدعم األنشطة التالية (: )3
االهتمام بأفضل المصالح لألطفال أو المراهقين من خالل تعزيز السالمة وحمايتها ،وتوفير الرعاية والوقاية وتعزيز الخصوصية
والسرية.
التعامل قدرات األطفال أو المراهقين دائمة التطور من خالل توفير المعلومات المناسبة للعمر ،التماس الموافقة الواعية بالتوافق مع
الحالة ،واحترام استقالليتهم ورغباتهم وتقديم خيارات في سياق الرعاية الطبية الخاصة بهم ،حسب االقتضاء.
مراعاة عدم التمييز في تقديم الرعاية فيما يتعلق بالجنس أو العرق أو اإلثنية أو الدين أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسانية أو
اإلعاقة أو الوضع االجتماعي االقتصادي.
ضمان مشاركة األطفال أو المراهقين في القرارات التي لها آثار على حياتهم من خالل طلب آرائهم وأخذها في االعتبار وإشراكهم
في تصميم وتقديم الرعاية.

تعزيز النظام
تُعدّ جميع القطاعات ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الخدمات االجتماعية وقطاعات الصحة والعدالة ،مسؤولة عن تعزيز النظام
لضمان استجابة فعالة للعنف ضد األطفال ،وقد يشمل ذلك وضع أطر معيارية تحكم النظام ،بما في ذلك السياسات واللوائح والمبادئ
التوجيهية والبروتوكوالت والمعايير الدنيا وقواعد السلوك وخطط العمل الوطنية (انظر استراتيجية تطبيق القوانين وإنفاذها)؛ ويمكن أن
تشمل إنشاء وتعزيز الهياكل والمؤسسات المسؤولة عن منع العنف ضد األطفال وحمايتهم منه؛ وآليات المساءلة داخل النظام؛ وتعزيز
القوى العاملة؛ وضمان التنسيق الفعال بين القطاعات والتعاون متعدد القطاعات ،بما في ذلك بين الخدمات الحكومية وغير الحكومية؛
وتوفير خدمات الوقاية واالستجابة الشاملة والجودة التي تضمن استمرار الرعاية؛ وضمان أنظمة قوية لجمع البيانات واألدلة .تُعدّ
أمورا بالغة األهمية لضمان نتائج فعالة لألطفال.
العالقات بين هذه المكونات وفيما بينها والتفاعل بين المشاركين وفيما بينهم في النظام
ً
لتحديد الثغرات والتحديات في النظام واإلبالغ عن خطة عمل أو استراتيجية إصالح ،يُنص َح بإعّداد خرائط وتقييم شاملين في النظام
بأكمله وداخل كل قطاع ،وحيثما تدعو الحاجة إلى ذلك ،من المفيد وضع مخطط للنظام أو استراتيجية تعزيز بالتشاور مع جميع األطراف
المعنية ذات الصلة.
يقع خارج نطاق هذا الكتيب التوجيه بشأن تعزيز النظم واسعة النطاق ،حيث يسلط هذا الفصل الضوء على عدد من االستراتيجيات
الرئيسية التي تساهم في نظام شامل لالستجابة بفعالية للعنف ضد األطفال ،ويُنصح المستخدمون بالرجوع إلى الفصول األخرى من هذا
الدليل والموارد اإلضافية لتوفير المعلومات لخطة شاملة لتعزيز النظام.

جمع البيانات ومشاركتها
يمكن لقطاعات الخدمات االجتماعية وخدمات الصحة والعدل جمع البيانات ذات الصلة لفهم تجارب األطفال من العنف وفعالية خدمات
االستجابة والدعم ،وتتضمن بعض اإلرشادات لجمع البيانات ومشاركتها الخطوات التالية.
التعاون عبر القطاعات واألنظمة للتأكد من أن البيانات قابلة للمقارنة ومفيدة للتحليل.
تصنيف البيانات حسب العمر والجنس كحد أدنى ،ويجب مراعاة الخصائص األخرى المهمة لفهمها ،مثل العرق واإلثنية ،والحالة
االجتماعية واالقتصادية ،وحالة اإلعاقة ،واإلقامة الريفية أو الحضرية ،أو عوامل مهمة أخرى للوسط المحيط بالشخص.
وضع بروتوكوالت لضمان سالمة األطفال ورفاههم أثناء جمع البيانات أو المعلومات منهم.
تطوير بروتوكوالت لمشاركة البيانات عبر الخدمات مع الحفاظ على السرية ،مثل إخفاء بيانات الهوية من جميع البيانات المستخدمة
ألغراض البحث والتقييم.
يجب مراعاة استخدام مؤشرات تنفيذ  INSPIREكجزء من جمع ورصد البيانات عبر القطاعات ،كما يحتوي إطار مؤشرات
وإرشادات نتائج  )4( INSPIREأيضًا على إرشادات مهمة حول جمع البيانات بطريقة موثوقة وأخالقية.
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المؤشرات
يمكن استخدام مؤشرات  INSPIREالتالية لقياس تأثير استراتيجية االستجابة والدعم (انظر الملحقين أ و ب للحصول على قائمة كاملة
بمؤشرات وقياسات .)INSPIRE
 8.1الكشف عن العنف الجنسي طوال مرحلة الطفولة
 8.2الكشف عن العنف الجسدي طوال مرحلة الطفولة
 8.3طلب المساعدة فيما يتعلق بالعنف الجنسي طوال مرحلة الطفولة
 8.4طلب المساعدة فيما يتعلق بالعنف الجسدي طوال مرحلة الطفولة
 8.5تلقي خدمات فيما يتعلق بالعنف الجنسي طوال مرحلة الطفولة
 8.6تلقي فيما يتعلق بالعنف الجسدي طوال فترة الحياة في مرحلة الطفولة
 8.7الوعي بخدمات الدعم التي يتم توفيرها لضحايا العنف بين المراهقين
 8.8دعم األطفال الذين لديهم اتصال مع نظام العدالة
 8.9األطفال المحتجزون
 8.10حجم القوى العاملة في مجال الخدمة االجتماعية
 8.11المبادئ التوجيهية لقطاع الصحة بشأن سوء معاملة األطفال

االستجابة والدعم

 8.12المبادئ التوجيهية لقطاع الصحة بشأن العنف الجنسي ضد األطفال
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تمرين تركيز
قبل اإلنتقال إلى النهوج والبرامج المخصصة لتنفيذ هذه اإلستراتيجية ،يجب أخذ بعض الوقت للتفكير في الوسط
المحيط بكم واألهداف التي ترغبون في تحقيقها ،والوضع الحالي ،وكذلك ما ترغبون في تغييره.
الغرض من هذا التمرين هو مساعدتكم على التركيز على أولوياتكم أثناء قراءة المزيد عن المناهج والبرامج
المدعومة باألدلة في هذه االستراتيجية ،ويمكنكم القيام بهذا التمرين بشكل فردي أو في مجموعة.
ما الذي تُظهره البيانات الكمية أو النوعية حول أنواع العنف التي يعاني منها األطفال ،وأنواع الجناة ،وتأثير العنف ،وما إذا كان
األطفال يفصحون عن العنف أو يطلبون المساعدة فيما يتعلق به؟
ما هي الخدمات والدعم المتاحة لألطفال الذين يقعون ضحايا للعنف؟ كيف يحصل األطفال أو أسرهم على الخدمات؟ ما هي
الثغرات الموجودة؟
هل توجد قوانين وسياسات وتفويضات وبروتوكوالت وتوجيهات معيارية لتوجيه عمل مقدمي الخدمات في مختلف القطاعات؟ هل
هي صديقة لألطفال؟ مراعية للنوع االجتماعي؟
هل يمتلك مقدمو الخدمة ما يكفي من التدريب واإلشراف والدعم لتنفيذها بشكل فعال؟
باالستناد إلى أفكاركم فيما يتعلق بإجابات األسئلة سالفة البيان ،ما هو هدفكم أو أهدافكم لتعزيز استراتيجية االستجابة والدعم في
وسطكم؟

برجاء استخدام هذه المساحة لتدوين مالحظاتك.
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النهوج في لمحة

التحقيق السريري 15محصوبًا مع
التدخالت

االستشارة والنهوج العالجية

تدخالت الكفالة التي تتضمن
خدمات الرعاية االجتماعية

برامج عالجية لألطفال في
نظام قضاء األحداث

بروتوكوالت وتدريب لمقدمي
الخدمات للتعرف على عالمات
وأعراض العنف والسؤال عنها،
من أجل إحالة الضحايا إلى
الخدمات والدعم

تدخالت الصحة النفسية لمعالجة
أعراض أو تشخيص اضطراب
ما بعد الصدمة أو االكتئاب
أو االضطرابات العاطفية
والسلوكية المتعلقة بالتعرض
للعنف أو مشاهدته

برامج الرعاية البديلة حيث
يتم دعم األسر المعنية بالكفالة
واألقارب المعنيين بتقديم
الرعاية من خالل مجموعة من
الخدمات ،مما يؤدي إلى تحسين
النتائج لألطفال

التدخالت العالجية لمساعدة
األطفال على تغيير أنماط
التفكير المدمرة والسلوك
غير االجتماعي

الفئات المستهدفة

الفئات المستهدفة

الفئات المستهدفة

الفئات المستهدفة

األطفال والمراهقون أو الوالدين
ممن يظهر عليهم أعراض مرتبطة
بالتعرض للعنف

األطفال والمراهقون الذين
يعانون من مشاكل الصحة
النفسية أو االضطراب العاطفي

األطفال الذين ال يستطيع
والديهما رعايتهم على المدى
القصير أو الطويل

األطفال المخالفين للقانون

األوساط

األوساط

األوساط

األوساط

أوساط خدمات الصحة أو العدالة
أو الخدمات األخرى (بما في ذلك
األوساط منخفضة الموارد)

أوساط الرعاية الصحية
والمجتمعية (بما في ذلك
أوساط الموارد المنخفضة)

جميع المجتمعات المحلية

أي مجتمع محلي فيه عدد
كاف من السكان لدعم
البرامج

التكلفة $

التكلفة $$-$

التكلفة $$$-$$

التكلفة $$$-$$

باإلضافة إلى تكاليف خدمات
اإلحالة

يمكن للعمال العاديين تقديم
الخدمات بتكلفة أقل ،من خالل
االستثمار في التدريب والدعم

هناك حاجة إلى المزيد من
األخصائيين االجتماعيين،
باإلضافة إلى المزيد من خدمات
الدعم

احتياجات التدريب باإلضافة
إلى الموظفين
فعّالة للغاية من حيث التكلفة
بسبب انخفاض إعادة ارتكاب
المخالفة

التوجيه متاح

مثال عن برنامج

مثال عن برنامج

مثال عن برنامج

إرشادات “المعهد الوطني للصحة
وجودة الرعاية” ( )NICEحول
متى يجب االشتباه في إساءة
معاملة الطفل

العالج السلوكي المعرفي مع
التركيز على الصدمة

رعاية الكفالة المعززة

التفكير المنطقي وإعادة
التأهيل

 5تسمي “حزمة  INSPIREالفنية” هذا النهج “الفحص المستهدف مع التدخل” .وتم تغيير العبارة لتصبح “التحقيق السريري” لتجنب الخلط الذي قد يحدث مع الفحص
الشامل للعنف ،وهو ما ينصح بتجنبه وال يوصى به.
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االستجابة والدعم

أبرزت حزمة  INSPIREالفنية أربعة نُهوج لالستجابة والدعم مدعومة باألدلة (انظر الجدول  .)9يدمج هذا
الفصل أربع نهوج  INSPIREفي إطار أوسع يشمل السياسات والممارسات الموصى بها وكذلك النهوج القائمة
على األدلة (انظر الجدول .)3

يقر اإلطار الموسع لإلستجابة والدعم (انظر الجدول  )3بأن النهوج المدعومة باألدلة (باللون األزرق أدناه) هي جزء من نظام
يعمل بشكل جيد يحقق األهداف الرئيسية لالستجابة والدعم (انظر ص :)4
الجدول  :3نهوج  INSPIREمدمجة ضمن إطار دعم واستجابة شامل

جميع القطاعات

إنشاء نظام لمساعدة
األطفال
الخدمات والقوى
العاملة منسقة وتعمل
بشكل جيد

تعزيز وتدريب القوى
العاملة
شبكات اإلحالة والتنسيق
والمساءلة

زيادة الوعي
حماية السرية

آليات دعم اإلفصاح
والتعرف واإلبالغ

آليات إعداد التقارير
الصديقة للطفل

مساعدة األطفال على
الفور وعلى المدى
الطويل
الخدمات األساسية
والحماية والوصول
إلى العدالة

توفير دعم الخط األول
وتقليل الضرر ومنع
اإليذاء الثانوي
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إنشاء أو تعزيز آليات
حماية الطفل

دمج االستجابة للعنف
في السياسات والخدمات
والميزانيات

التعريف/

التعريف/

التحقيق السريري مع
التدخالت

التحقيق السريري مع
التدخالت

دعم وتنسيق الخدمات
وإدارة الحاالت

التقييم ودعم الخط األول
والرعاية السريرية ،بما
في ذلك رعاية الصحة
النفسية

وضع الخدمات في
مواقع مشتركة

اكتشاف من يحتاج
للمساعدة

حماية األطفال
المخالفين للقانون

الخدمات االجتماعية

الرعاية البديلة ،بما في
ذلك الكفالة مع الخدمات
االجتماعية
تقديم االستشارات
والتدخالت العالجية

التعرف على الحقوق
والمخاطر التي يواجهها
األطفال المخالفون
للقانون

الصحة والرعاية
السريرية

العمل مع قطاع العدالة
لدعم األطفال
برامج عالجية لألطفال
في نظام قضاء األحداث

رعاية سريرية
متخصصة لالعتداء
الجنسي
تقديم االستشارات
والتدخالت العالجية

خدمات الوقاية والعالج
لألطفال المعرضين
للخطر أو المحتجزين

العدالة

إنشاء أو تعزيز عمليات
العدالة الصديقة للطفل

بروتوكوالت واضحة
للمتابعة
وحدات الشرطة
المتخصصة

آليات وقائية
التحقيق مع الجناة
ومحاكمتهم
عمليات العدالة الصديقة
للطفل
الجودة ،المساعدة
القانونية المجانية
صص
وصي ُم َخ َ

أنظمة قضاء األحداث
المتخصصة
عدم اللجوء إلى القضاء
وإصدار األحكام التي ال
تتطلب االحتجاز

الهدف :وجود نظام لمساعدة األطفال
الخدمات والقوى العاملة منسقة وتعمل بشكل جيد
ما هو :عبارة عن استثمار في إنشاء نظم استجابة فعالة وخدمات تتسم بالكفاءة والجودة والتنسيق
لماذا :األنظمة المنسقة والتي تعمل بشكل جيد تحسن الوصول إلى الخدمات األساسية والتدخالت المدعومة باألدلة ،وهي تضمن أن
العاملين في خط االستجابة األول لديهم المهارات والدعم الذي يحتاجون إليه لمساعدة األطفال الذين تعرضوا للعنف .يمكن أن يؤدي
هذا إلى النتائج التالية:
زيادة االحترافية والمعنويات واالحتفاظ والقدرة على تقديم خدمات عالية الجودة مدعومة باألدلة لألطفال واألسر حسب قوة
العمل في القطاع
الحد من خطر اإليذاء الثانوي
االستخدام الفعال للموارد المخصصة لالستجابة للعنف والدعم
زيادة إمكانية متابعة استمرارية الرعاية والوصول إلى العدالة
نتائج محسنة لألطفال الذين تعرضوا للعنف

إنشاء نظام لمساعدة
األطفال

جميع القطاعات

الخدمات االجتماعية

العدالة

الصحة

تعزيز وتدريب القوى
العاملة
الخدمات والقوى
دمج االستجابة للعنف
تنسيق شبكات اإلحالة إنشاء أو تعزيز آليات
العاملة منسقة وتعمل
في السياسات والخدمات
وإمكانية المساءلة
حماية الطفل
بشكل جيد
والميزانيات
وضع الخدمات في
مواقع مشتركة

إنشاء أو تعزيز عمليات
العدالة الصديقة للطفل

االستجابة والدعم

تشمل عناصر تعزيز النظام لحماية الطفل األنشطة التالية:
األطر القانونية والسياساتية الممولة بشكل كاف لتحديد مجاالت التخصص لقطاعات خدمات االستجابة
إنشاء أو تعزيز الهياكل والعمليات لحماية الطفل
تعزيز القوى العاملة
التنسيق والتعاون الفعالين بين القطاعات والخدمات (بما في ذلك الحكومية وغير الحكومية)
جمع البيانات بشكل موثوق وإدارة المعلومات
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اإلجراءات لجميع القطاعات
اإلجراءات
تعزيز وتدريب القوى العاملة
يُعد بناء قدرات وإمكانية المساءلة وزيادة األعداد وإمكانية االحتفاظ لدى القوى العاملة في خدمات
أمرا أساسيًا لتقديم خدمات فعالة تتناسب مع احتياجات األطفال الفردية ،ويحتاج أفراد
االستجابة ً
القوى العاملة إلى تدريب محدد لتحقيق الهدف المتعلق بجعل النظم صديقة لألطفال .يمكن مراعاة
اإلجراءات التالية:
تحديد الوظائف والكفاءات األساسية ،ال سيما حيث تساهم العديد من الطبقات المهنية ،وشبه
المهنية ،والعمال غير الرسميين في توفير الرعاية والدعم لألطفال.
وضع مدونات سلوك تشمل حماية حقوق األطفال.
السعي لفهم ومعالجة أسباب ترك الوظيفة.
التعرف على تأثيرات التعرض المتكرر للحاالت الصادمة وتقديم الدعم لها ،بما في ذلك
تجارب العمال الخاصة بالعنف.
تحديد التعويض ورفع المهارات المهنية للعاملين في مجال حماية الطفل للتوافق مع أهمية
عملهم.
دمج التدريب الشامل للقطاعات والمخصص للقطاعات في التوعية بالعنف والتصدي له في
مناهج التحضير والدراسة ،والتدريب أثناء الخدمة ،والتعليم المستمر .يمكن أن يشمل هذا
التدريب:
حقوق الطفل
نطاق وتأثير العنف ضد األطفال
العالمات واألعراض التي تشير إلى العنف ضد األطفال
استجابة الخط األول ،بما في ذلك تقنيات التفاعل مع األطفال ،والرعاية المستنيرة
بالصدمات ،وتقييم المخاطر ،وواجب الحفاظ على السرية ( انظر المزيد حول استجابة
الخط األول في قسم مساعدة األطفال على الفور وعلى المدى الطويل :الخدمات األساسية
والحماية).

لمزي ٍد من المعلومات
الموقع اإللكتروني للتحالف
العالمي للقوى العاملة في
مجال الخدمة االجتماعية
خطة العمل العالمية لمنظمة
الصحة العالمية لتعزيز
دور النظام الصحي في
إطار استجابة وطنية متعددة
القطاعات للتصدي للعنف
بين األفراد ،وخصوصا ً
ضد النساء والفتيات ،وضد
األطفال
االستجابة لعنف الشريك
الحميم والعنف الجنسي ضد
المرأة :المبادئ التوجيهية
السريرية والسياسات لمنظمة
الصحة العالمية
مكتب األمم المتحدة المعني
بالمخدرات والجريمة/
اليونيسيف .دليل المهنيين
وواضعي السياسات بشأن
العدالة في األمور المتعلقة
باألطفال ضحايا الجريمة
والشهود عليها (والتدريب
عبر اإلنترنت)

إنشاء شبكات اإلحالة والتنسيق
بالنسبة لألطفال والمراهقين الذين تعرضوا للعنف ،يمكن أن يتم التعرف عليهم في مجموعة
متنوعة من المؤسسات المجتمعية ،مثل العيادات والمدارس ومراكز الشرطة والمنظمات الدينية أو
المجتمعية .تساعد شبكة اإلحالة الشاملة والمعلن عنها بشكل جيد مقدمي الخدمة على توجيه األطفال
بسرعة إلى الخدمات والدعم المناسبين ،وتتكون شبكات اإلحالة من شراكات بين مختلف القطاعات
والوكاالت والخدمات الحكومية وغير الحكومية التي تقوم بالتنسيق لتقديم الخدمات والدعم وتسهيل
الوصول إلى العدالة لضحايا العنف وأسرهم.
خطوات تطوير شبكات اإلحالة
إشراك جميع مقدمي الخدمة ونقاط الدخول الممكنة واألطراف المعنية
وجود قبول على جميع المستويات ،بد ًءا من مقدمي الخدمات الفرديين إلى صانعي القرار
المؤسسيين وواضعي السياسات على المستوى الوطني يساعد على ضمان شبكة إحالة جيدة
األداء ومدعومة جيدًا .يجب االنتباه بشكل خاص إلدراج الفئات المهمشة التي قد تواجه حواجز
فريدة من نوعها أمام الوصول إلى الخدمات.
تحديد احتياجات الخدمة لألطفال واألسر
يساعد تحديد النطاق الكامل الحتياجات الناجين على تحديد الثغرات في الخدمات ويوفر خ ً
طا
أساسيًا للنمو من خالله .يجب االتفاق على الحد األدنى من حزمة الخدمات التي تستطيع شبكتك
تقديمها ،ويترتب التخطيط للنمو من تلك النقطة.
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هيئة األمم المتحدة للمرأة.
حزمة الخدمات األساسية
للنساء والفتيات الالتي
يتعرضن للعنف

تصف الوحدة  5عناصر
التنسيق وحوكمة التنسيق
االتحاد الدولي لتنظيم
األسرة .تحسين استجابة
القطاع الصحي للعنف القائم
على النوع االجتماعي :دليل
مرجعي للعاملين في مجال
الرعاية الصحية في البلدان
النامية

يصف خطوات تطوير
شبكات اإلحالة

اإلجراءات (تابع)
إعداد خرائط للخدمات والممارسة والبنية التحتية ،الرسمية وغير الرسمية
مراعاة ما إذا كانت الخدمات مناسبة لألطفال.
وضع معايير وبروتوكوالت للخدمات والتنسيق
تحديد الوكاالت أو المؤسسات الرائدة وتحديد األدوار والمسؤوليات لجميع الشركاء،
وتضمين الخدمات والجهات الفاعلة الرسمية وغير الرسمية.
إنشاء مسارات اإلحالة ،بناء على االتفاقات الرسمية بين الخدمات وآليات المساءلة الفعالة
خالل تقديم الخدمات.
تدريب جميع الموظفين على معايير الخدمة وبروتوكول اإلحالة.
تضمين آليات من أجل:
ضمان الموافقة المستنيرة من الناجين عند جمع البيانات؛
تبادل المعلومات أو البيانات بين الوكاالت مع الحفاظ على السرية؛
إبقاء الضحايا على علم والحصول على ردود الفعل والمعلومات منهم.
الرصد والتقييم
قد يشمل هذا التقييم:
عمل آليات اإلحالة
امتثال الشريك للمسؤوليات المتفق عليها
الجودة العامة للخدمات.
يمكن أن تدعم أنظمة إدارة المعلومات القوية مراقبة فعالية نظام اإلحالة.

لمزي ٍد من المعلومات
لمزي ٍد من المعلومات
مشروع “إيدز فري”
( .)AIDSFreeتعزيز
الروابط بين الخدمات
السريرية واالجتماعية
لألطفال والمراهقين الذين
تعرضوا للعنف الجنسي:
دليل مصاحب.

يحتوي الفصل  6على
قائمة مرجعية وأدوات
لتطوير مسارات اإلحالة
وإضفاء الطابع الرسمي
عليها ورصدها
هيئة األمم المتحدة للمرأة.
حزمة الخدمات األساسية
للنساء والفتيات الالتي
يتعرضن للعنف

العناصر الجوهرية
وإرشادات الجودة
منظمة الصحة العالمية.
تعزيز النظم الصحية
لالستجابة للنساء الالتي
يتعرضن لعنف الشريك
الحميم أو العنف الجنسي:
دليل مديري الصحة

االستجابة والدعم

وضع الخدمات في مواقع مشتركة لتحسين التنسيق والتخصص
مراكز المحطة الواحدة هي أماكن مادية مخصصة بها موظفين متخصصين لتقديم مجموعة كاملة
من الخدمات االجتماعية والصحية وخدمات العدالة لألطفال الذين يتعرضون للعنف ،وعندما
يكون الطلب واالستخدام مرتفعين ،تتمتع مراكز المحطة الواحدة بالقدرة على جعل تقديم الخدمات
منسقًا بشكل أفضل وأكثر كفاءة ومالءمة لألطفال ،وقد تم إثبات ذلك في عدد من األوساط .ومع
ذلك ،يمكن أن يكون االستثمار المطلوب في البنية التحتية والموظفين المتخصصين للمراكز
المستقلة مرتفعًا ،وقد يثير أسئلة حول تخصيص الموارد وقابلية التوسيع واالستدامة ،وقد حققت
الجهود المبذولة لوضع الخدمات في نفس المكان في المرافق القائمة نتائ ًجا إيجابية في مساعدة
الضحايا على الوصول إلى المساعدة والحماية ،مثل تقديم الدعم القانوني في المستشفيات أو أقسام
الطوارئ ،أو إنشاء مكاتب للنساء واألطفال في أقسام الشرطة.
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اإلجراءات التي تتخذها قطاعات محددة
القطاع
الخدمات
االجتماعية

اإلجراءات

لمزي ٍد من المعلومات

إنشاء أو تعزيز آليات حماية الطفل

اليونيسيف .دراسات حالة
حول تعزيز أنظمة حماية
الطفل

عندما يدعمها القانون والسياسات التي تؤسس وتنسق نظا ًما منسقًا ،يمكن أن يؤدي
دورا قياديًا في تنفيذ آليات حماية الطفل التي تستجيب
قطاع الخدمات االجتماعية ً
لالحتياجات المحلية ،وعلى وجه الخصوص ،تؤدي القوى العاملة في الخدمات
دورا أساسيًا في منع وإدارة المخاطر واالستجابة للعنف ضد األطفال .من
االجتماعية ً
المهم أن نالحظ أن القوى العاملة في الخدمات االجتماعية قد ال تعمل فقط في قطاع
الخدمات االجتماعية ،وإنما أيضًا في قطاعي الصحة والعدالة ،حيث تقدم خدمات
الدعم واالستجابة في الخطوط األمامية ،باإلضافة إلى إنشاء روابط بين القطاعات
االجتماعية والصحية وقطاع العدالة.
الصحة

دمج االستجابة للعنف في السياسات والخدمات والميزانيات
غالبًا ما تكون الرعاية الصحية أول لقاء ،وأحيانًا تكون اللقاء الوحيد الذي يختبره
األطفال والمراهقون الذين تعرضوا للعنف مع أخصائيي الرعاية والدعم ،ويمكن أن
يتم منع العنف واالستجابة له على جميع مستويات الرعاية الصحية وتقديم الخدمات.
من المهم أن يكون لدى النظام الصحي سياسات وإجراءات تنظيمية تكون:
متسقة مع المبادئ التوجيهية القائمة على األدلة لمنظمة الصحة العالمية؛
مدعومة بالتدريب ،واإلشراف ،وتوفير ما يكفي من الموظفين واإلمدادات؛
متاحة لألطفال واألسر التي تتعرض للعنف.

العدالة

آليات دعم للعدالة الصديقة للطفل
يستفيد تعزيز قضاء األطفال لمنع العنف ضدهم والتصدي له بشكل أكثر فعالية من
تعزيز األنظمة القانونية اإلجرامية والمدنية واألسرية األوسع نطاقًا ،وكذلك ضمان
اتباع نهج متخصص ومناسب لألطفال في قضايا األطفال.
تسعى العدالة المالئمة لألطفال في اإلجراءات الجنائية إلى حماية األطفال الضحايا
والشهود من اإلكراه والوقوع ضحية ثانوية ،وجمع وتقييم األدلة والشهادات في القضايا
المتعلقة باألطفال ،ويمكن لذلك أن يقلل من خطر الضرر مع زيادة فرص تقديم الجناة
إلى العدالة.
يجب أن تكون اإلجراءات المدنية والعائلية قادرة على ضمان إمكانية إبعاد األطفال
مؤقتًا أو بشكل دائم من حاالت األذى ،أو يمكن أن يتم حد اتصال الجناة باألطفال.
تتعزز العدالة المالئمة لألطفال المخالفين للقانون من خالل نظام قضاء األحداث
المتخصص مع السلطات المتخصصة والموظفين المدربين واإلجراءات والبيئات
الموجهة لألطفال.

تمت مناقشة عناصر أنظمة العدالة الصديقة للطفل بمزيد من التفصيل في قسم مساعدة
األطفال على الفور وعلى المدى الطويل :قسم الخدمات األساسية والحماية وقسم حماية
جميع األطفال :قسم التعامل مع األطفال المخالفين للقانون.
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هيئة األمم المتحدة للمرأة.
حزمة الخدمات األساسية
للنساء والفتيات الالتي
يتعرضن للعنف.
الوحدة ( 4الخدمات 9 ، 7
)10 ،

خطة العمل العالمية لمنظمة
الصحة العالمية لتعزيز
دور النظام الصحي في
إطار استجابة وطنية متعددة
القطاعات للتصدي للعنف
بين األشخاص ،وال سيما
ضد النساء والفتيات ،وضد
األطفال
منظمة الصحة العالمية.
االستجابة لألطفال
والمراهقين الذين تعرضوا
لالعتداء الجنسي :المبادئ
التوجيهية السريرية لمنظمة
الصحة العالمية
دليل مكتب األمم المتحدة
المعني بالمخدرات والجريمة
 /اليونيسف للمهنيين وصانعي
السياسات بشأن العدالة في
المسائل المتعلقة باألطفال
ضحايا الجريمة والشهود
عليها
المبادئ التوجيهية للجنة
الوزارية لمجلس أوروبا بشأن
العدالة المراعية لألطفال

اإلجراءات اإلنسانية
يعتبر تعزيز النظام وتعزيز القوى العاملة ،وإرساء التنسيق ووضع معايير وأطر للمساءلة من الجهود اإلنسانية
وجهود التأهب للطوارئ ،ويمكن أن يشمل ذلك:
بناء شراكات وآليات تنسيق بين األطراف المعنية داخل النظم وفي جميع القطاعات؛
التشريعات والسياسات والخطط التي تتناول االستعداد للطوارئ واالستجابة لها؛
تطوير إجراءات التشغيل الموحدة ،ونظم إدارة المعلومات ،وغيرها من اآلليات لتوجيه عمال االستجابة؛
بناء قدرات القوى العاملة في الخدمة االجتماعية لتقديم الدعم بعد الطوارئ.
لمزيد من المعلومات ،انظر الجزء اإلنساني من قسم المصادر في نهاية هذا الفصل.

دراسة حالة :بروتوكول اإلدارة متعددة القطاعات لالعتداء الجنسي والعنف،
زمبابوي
أُنشئ نظام زمبابوي الصديق للضحايا في عام  1997من خالل تعديل قانون اإلجراءات واألدلة الجنائية ،من
أجل دعم الناجين من العنف واالعتداء الجنسي لمساعدتهم في الحصول على خدمات الصحة والعدالة والرعاية
االجتماعية المتخصصة وغيرها من الخدمات ،وطورت األطراف المعنية من وزارات وقطاعات الخدمات
والمجتمع المدني بروتوكول اإلدارة متعددة القطاعات لالعتداء الجنسي على األطفال لتوفير التوجيه بشأن أدوار
ومسؤوليات الوكاالت التابعة للقطاعات .يتم اإلشراف من قبل لجنة النظام الوطني للضحايا واللجان الفرعية على
مستوى المقاطعة .البروتوكول:
يحدد الحد األدنى من الخدمات واألطر الزمنية لالستجابة لضحايا العنف الجنسي؛
االستجابة والدعم

يحدد المجاالت ذات األولوية لالستجابة  -الرعاية الصحية الفورية والدعم النفسي واالجتماعي والمساعدة
القانونية؛
يقدم مبادئ توجيهية لمقدمي الخدمات ،بما في ذلك االتصال األول ،والموافقة المستنيرة بنا ًء على عمر
الضحية ،وإدارة الحالة ،وما يجب فعله عندما يكون أحد الوالدين هو الجاني المشتبه به؛
يحدد أدوار ومسؤوليات القطاع العام والخدمات المجتمعية؛
يوفر نماذج عينات والبروتوكوالت واالختصاصات لالستخدام على المستوى المحلي.
لمزيد من المعلومات ،انظر بروتوكول اإلدارة متعددة القطاعات لالعتداء الجنسي والعنف في زيمبابوي (.)5

النهوج 203

الهدف :اكتشف من يحتاج للمساعدة
اإلفصاح والتعرف واإلبالغ
ما هي :الممارسات الحكيمة والقائمة على األدلة لتحديد ضحايا العنف وتقليل العوائق التي تحول دون اإلفصاح واإلبالغ الطوعي للسلطات
المختصة
لماذا:

تُظهر الدراسات أن الغالبية العظمى من األطفال الذين يتعرضون للعنف ال يخبرون أي شخص ،ناهيك عن طلب المساعدة وتلقيها،
ويمنع ذلك الضحايا من الحصول على الخدمات والوصول إلى العدالة ،ويتركهم عرضة لألذى المستمر .يمكن للجهود المبذولة
للحد من العوائق التي تحول دون اإلفصاح وتحديد الهوية وآليات اإلبالغ المناسبة أن تساعد على:
زيادة طلب المساعدة والوصول إلى الخدمات
تحسين النتائج على المدى القصير والطويل لألطفال
منع التعرض المستمر للعنف
جميع القطاعات
زيادة الوعي
حماية الخصوصية
والسرية
إنشاء آليات إبالغ صديقة
لألطفال

الخدمات االجتماعية
التعريف/
التحقيق السريري مع
التدخالت

الصحة
التعريف/
التحقيق السريري مع
التدخالت

العدالة
بروتوكوالت واضحة
لمتابعة تقارير العنف
وحدات الشرطة
المتخصصة

الحواجز الشائعة أمام اإلفصاح وطلب المساعدة هي:
عدم معرفة من يجب إخبارهم أو كيفية إخبارهم؛
الوصمة أو المعايير أو المشاغل االجتماعية األخرى التي تمنع األطفال أو األسر من اإلبالغ عن العنف ،وخاصة العنف الجنسي؛
عدم معرفة خدمات االستجابة أو فهم الغرض منها؛
الخوف من االنتقام أو االنفصال عن األسرة أو عدم الثقة في تطبيق القانون.
ثالث طرق للمساعدة في معالجة هذه الحواجز هي:
`توفير المعلومات والدعم والبيئات التي يشعر فيها األطفال باألمان خالل اإلفصاح عن العنف لشخص بالغ موثوق به؛
`تدريب مقدمي الخدمات على التعرف على العالمات المحتملة للعنف وتوفير بروتوكوالت للتحقيق السريري واستجابة الخط األول،
وفقًا للمبادئ التوجيهية للوكاالت الدولية؛
`إنشاء آليات إعداد التقارير التي تسمح بعرض حاالت العنف رسميا ً على السلطات المختصة .عندما يتم اإلعالن عنها بشكل جيد
ودعمها من خالل إجراءات استجابة فعالة ومثمرة من قبل السلطات ،فإنها تساعد في زيادة الوعي العام بالعنف ويمكن أن تعزز
الجهود المبذولة لتقديم مرتكبي العنف إلى العدالة.

هناك مخاطر وكذلك منافع لألطفال الذين يُفصحون عن العنف .من المهم أن يتم تنفيذ هذا النهج بطرق تتبع اإلرشادات الموصى بها لتقليل
هذه المخاطر إلى أدنى حد وربط األطفال بالخدمات والدعم.
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اإلجراءات لجميع القطاعات
اإلجراءات
زيادة الوعي
المساهمة في الحمالت اإلعالمية العامة التي ترفع الوعي بالعنف والضرر الذي
يسببه ووجود خدمات الدعم.

لمزي ٍد من المعلومات
انظر الموارد المذكورة في
القطاعات المخصصة

دعم اآلخرين الذين يعملون مع األطفال والمراهقين في المجتمع  -مسؤولو
النماء في مرحلة الطفولة المبكرة ،والمعلمين ،والقادة الدينيين ،والمنظمات
المجتمعية وذلك للتعرف على العالمات الشائعة للعنف ،واالستجابة بشكل
مناسب لإلفصاح ،واالطالع على الموارد المتاحة.
نشر الخدمات والدعم المتاح ،بما في ذلك معلومات حول الخدمات المحددة
زمنيًا (مثل العالج الوقائي من فيروس نقص المناعة البشرية بعد التعرض
للفيروس والتي يجب الوصول إليها في غضون  72ساعة من االعتداء الجنسي
ومنع الحمل في حاالت الطوارئ في غضون  5أيام كحد أقصى) وكيف يتم
حماية خصوصية األطفال.
حماية الخصوصية والسرية
تخزين السجالت والوثائق بأمان.
المشاركة فقط مع أولئك المعنيين بشكل مباشر في الرعاية والخدمات.
عدم الكشف أو اإلعالن عن أية معلومات تعريفية.
جعل االلتزام بحماية السرية جز ًءا من التدريب المهني ومدونات قواعد السلوك.
إخبار األطفال عن سبب جمع المعلومات وكيفية ضمان الخصوصية والسرية.
إنشاء آليات إبالغ صديقة لألطفال
يمكن إنشاء اآلليات الطوعية أو غير الطوعية (انظر اإلبالغ اإللزامي في المربع
 )21لإلبالغ عن العنف إلى أي سلطة بموجب القانون وبما يتماشى مع المعايير
الدولية ،وهذا يعني أنها:
صديقة للطفل ومراعية العتبارات الجنسين؛
االستجابة والدعم

واضحة ومعروفة جيدًا ويمكن الوصول إليها؛
قادرة على تبادل المعلومات على الفور مع الطفل وأسرته أو محاميه ،بما في
ذلك المعلومات حول المخاطر المحتملة لإلبالغ واالحتكاك مع نظام العدالة
وكيف يتم تقليل هذه المخاطر إلى الحد األدنى؛
تتضمن إجراءات صريحة لحماية الخصوصية والسرية.
االستجابة بشكل مناسب لألطفال الذين يكشفون عن العنف
يجري نقاش دعم الخط األول وتجنب اإليذاء الثانوي في قسم الخدمات األساسية
والحماية والوصول إلى العدالة.

ﻳﺠﺐ أن ﻳﺼﺤﺐ ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻌﺮف ﻋﲆ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ ﺿامن
اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺪﻋﻢ.
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اإلجراءات حسب قطاع معين
القطاع
الخدمات
االجتماعية
والصحية

اإلجراءات

لمزي ٍد من المعلومات

التعرف  /التحقيق السريري مع التدخالت

“المعهد الوطني للصحة
وجودة الرعاية” (National
Institute for Health
.)and Care Excellence
المبدأ التوجيهي ][NG76
إساءة معاملة األطفال وإهمالهم
والمبادئ التوجيهية السريرية
] [CG89إساءة معاملة
األطفال

أثناء تواصلهم المنتظم مع األطفال واألسر ،قد يالحظ مقدمو الخدمات االجتماعية
والصحية مؤشرات محتملة تدل على وقوع العنف ،مثل أنواع معينة من اإلصابات
الجسدية ،أو االضطراب العاطفي ،أو المشاكل السلوكية .يجب أن يكون مقدمو الرعاية
الصحية على وجه الخصوص في حالة تنبه للسمات السريرية لسوء معاملة األطفال
وعوامل الخطر المرتبطة بها ،ويجب أن يراعوا التعرض لسوء معاملة األطفال عند
تقييم األطفال الذين يعانون من ظروف قد تكون ناتجة عن سوء المعاملة أو تكون سبب
تعقيدها ،وذلك من أجل تحسين التعرف والتشخيص  /التعرف والرعاية الالحقين ،دون
تعريض الطفل لخطر متزايد.
قد يتعرف مقدمو الرعاية أيضًا على عالمات عوامل الخطر على مستوى األسرة،
مثل إساءة استخدام المخدرات أو اكتئاب األمهات أو عنف الشريك ،في حين أن هذه
العالمات ال تثبت حدوث عنف أو سوء معاملة ،يمكن لمقدمو الخدمة المدربون أن
يقوموا بالمتابعة باستخدام تحقيق سريري ،وهي مجموعة أسئلة تتناسب مع العمر
ومراعية لألطفال ومراعية للفوارق بين الجنسين حول العنف في الماضي أو في
الحاضر .عند القيام بذلك ،يجب توخي الحذر لتجنب اللوم أو الوصم.
يجب أال يستخدم مقدمو الرعاية الصحية نهج الفحص الشامل (على سبيل المثال ،أداة
قياسية ،أو مجموعة من المعايير ،أو األسئلة المطروحة من جميع األطفال في لقاءات
الرعاية الصحية) لتحديد الحاالت الفردية المحتملة لسوء معاملة األطفال.
تساعد البروتوكوالت الواضحة مقدمي الخدمة على معرفة وقت وكيفية االستجابة
للتنبيه ،ويجب أن تأخذ هذه البروتوكوالت المطورة محليًا في االعتبار:

االستجابة لألطفال والمراهقين
الذين تعرضوا لالعتداء
الجنسي :المبادئ التوجيهية
السريرية لمنظمة الصحة
العالمية.
انظر أيضًا:
موجز برنامج البيئة
اآلمنة لكل طفل” (Safe
Environment for Every
 )Kidفي استراتيجية دعم
الوالدين ومقدمي الرعاية

قدرة مقدمي الخدمة على تقييم اإلصابات أو األعراض األخرى بدقة من خالل
الخبرة والتكنولوجيا المتاحة؛
حماية سالمة وخصوصية الفرد؛
قدرة الطفل واستقالليته في الرد على االستفسار ووصف تجربته؛
الوصول إلى خدمات اإلحالة المناسبة؛
االمتثال لقوانين اإلبالغ اإللزامية ،إن وجدت (انظر المربع .)21
العدالة

برتوكوالت واضحة للمتابعة
يجب أن تؤدي الشكوى الرسمية حول وقوع العنف إلى عملية تحقيق ومحاكمة القضائية
(مع وجود خطوط واضحة للمسؤولية) التي تتقدم دون االعتماد على الضحية أو عائلتها
لبدء كل خطوة.
وحدات الشرطة المتخصصة
يجب مراعاة إنشاء وحدات شرطة منفصلة ،يعمل بها ضباط شرطة متخصصون
مدربون على التعامل مع الحاالت التي تتعلق باألطفال ،وحيث تساعد البيئة الصديقة
لألطفال على توفير الشعور باألمان والراحة لهم ،وإذا كانت الموارد ال تسمح بتوفير
وحدات متخصصة ،يجب التأكد من تدريب ضباط الشرطة الذين يتعاملون مع قضايا
األطفال ،وحيثما أمكن ،يجب إنشاء غرف صديقة لألطفال داخل أقسام الشرطة.

استراتيجيات األمم المتحدة
النموذجية بشأن العنف ضد
األطفال في مجال منع الجريمة
والعدالة الجنائية :قائمة
مرجعية

االستراتيجيتين الرابعة
والخامسة
هيئة األمم المتحدة للمرأة.
حزمة الخدمات األساسية
للنساء والفتيات الالتي
يتعرضن للعنف
قطاع العدل 1.4
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جهود التعرف واإلبالغ التي ال ينصح بها ،أو التي تحتوي على أدلة مختلطة
الفحص الشامل .ال ينصح بالتحقيق الروتيني حول العنف في سياق الرعاية الصحية أو خدمات األطفال األخرى ،ألنه لم
يثبت أنها تحسن النتائج أو اإلحاالت ،ويحتمل أن تزيد من الخطر على الطفل.
اإلبالغ اإللزامي .في بعض األوساط ،يُطلب من مقدمي الخدمة اإلبالغ عن حاالت االعتداء الجسدي أو الجنسي إلى
السلطات ،إما بموجب القانون أو بموجب تفويض مهني .ومع ذلك ،ليس من الواضح ما إذا كانت التقارير اإللزامية تساعد على
حماية األطفال .تتم مناقشة االعتبارات األخالقية واعتبارات السالمة لإلبالغ اإللزامي في بيان الممارسة الجيدة  7من االستجابة
لألطفال والمراهقين الذين تعرضوا لالعتداء الجنسي :المبادئ التوجيهية السريرية لمنظمة الصحة العالمية ( ،)3وفي القسم 5
من تعزيز الروابط بين الخدمات السريرية واالجتماعية لألطفال والمراهقين الذين تعرضوا للعنف الجنسي :دليل مصاحب (.)6
الخطوط الهاتفية المخصصة لمساعدة األطفال خطوط مساعدة األطفال هي خدمات مجانية ومتوفرة عبر الهاتف المحمول
أو البريد اإللكتروني أو الرسائل النصية القصيرة ( )SMSأو في مراكز االستطالع التي يمكن لألطفال والمراهقين استخدامها
للتواصل مع مستشار مدرب للحصول على الدعم واإلحالة واإلبالغ عن إساءة االستخدام والعنف .لدى العديد من خطوط
مساعدة األطفال آليات إحالة متطورة وأدوات إلدارة الحاالت تساعد على ضمان جمع حاالت اإلعتداء والعنف واإلبالغ عنها في
اإلحصائيات الوطنية ،وكمصدر لبيانات االنتشار .ومع ذلك ،من المهم مالحظة أن خطوط مساعدة األطفال ،في غياب شبكة من
خدمات الدعم وقدرات المتابعة ،من ال يمكنها أن تحسن النتائج لألطفال والمراهقين .

االستجابة والدعم
النهج :التعرف  /التحقيق السريري مع التدخالت

يوفر “المعهد الوطني للصحة وجودة الرعاية” في المملكة المتحدة للعاملين في مجال الرعاية الصحية والخدمات االجتماعية
إمكانية الوصول السريع والسهل إلى المعلومات الموثوقة المستمدة من تقييمات األدلة ،وتتضمن مصادر “المعهد الوطني للصحة
وجودة الرعاية” معلومات توجيهية مبنية على األدلة تغطي عالمات إساءة معاملة األطفال المحتملة حتى سن  18عا ًما .يساعد هذا
المصدر المجاني عبر اإلنترنت المهنيين الصحيين الذين ليسوا متخصصين في حماية الطفل على التعرف على خصائص اإلعتداء
الجسدي والجنسي والعاطفي واإلهمال والمرض الملفق أو المستحث عند األطفال .يوفر الموقع أيضًا أدوات تقييم عملية وموارد
للتعلم اإللكتروني لمساعدة المتخصصين في الصحة والخدمات االجتماعية على البقاء على دراية بأحدث األدلة على النحو الموجز
في إرشادات “المعهد الوطني للصحة وجودة الرعاية” ذات الصلة؛ ويتحدى المفاهيم الخاطئة حول وضع التوجيه موضع التنفيذ؛
ويطبق المعرفة المكتسبة حديثًا على ممارساتهم ومعالجة أي حواجز محتملة؛ ويساعد الممارسين على التفكير في ممارساتهم
ومقارنتها بتوصيات “المعهد الوطني للصحة وجودة الرعاية”.
لمزيد من المعلومات ،انظر المبادئ التوجيهية “المعهد الوطني للصحة وجودة الرعاية” على الرابط:
(www.nice.org.uk/guidance/cg89 )7
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االستجابة والدعم

موقع التعرف على إساءة معاملة األطفال لدى “المعهد الوطني للصحة وجودة الرعاية”
()National Institute for Health and Care Excellence

الهدف :مساعدة األطفال على الفور وعلى المدى الطويل
الخدمات األساسية والحماية والوصول إلى العدالة
ما هي :الرعاية والحماية والعدالة الصديقة لألطفال التي تتناسب مع االحتياجات الفردية
لماذا:

يمكن للرعاية المناسبة وفي الوقت المناسب لألطفال والمراهقين الذين يعانون من العنف أن تحقق ما يلي:
معالجة احتياجات الرعاية والسالمة السريرية الفورية
الحد من النتائج السلبية طويلة المدى للعنف
تجنب اإليذاء الثانوي
زيادة مساءلة الجناة

جميع القطاعات

توفير دعم الخط
األول وتقليل
األضرار ومنع
اإليذاء الثانوي
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الخدمات االجتماعية

الصحة

دعم وتنسيق الخدمات وإدارة
الحاالت

التقييم والتوثيق والرعاية
السريرية والنفسية

الرعاية البديلة ،بما في ذلك
الكفالة مع الخدمات االجتماعية

رعاية سريرية متخصصة
لالعتداء الجنسي

االستشارة والتدخالت العالجية

االستشارة والتدخالت العالجية

العدالة
اآلليات الوقائية
عمليات العدالة الصديقة
للطفل
مساعدة قانونية مجانية
عالية الجودة
صص
وصي ُم َخ َ

اإلجراءات لجميع القطاعات
لمزي ٍد من المعلومات

اإلجراءات
توفير دعم الخط األول وتقليل األضرار ومنع اإليذاء الثانوي
دعم الخط األول هو الحد األدنى الموصى به من الدعم والتحقق الذي يجب أن يحصل عليه الطفل أو
المراهق بمجرد أن يُفصح عن العنف ،بينما ستحتوي الخدمات المختلفة على إرشادات محددة ،وبشكل
عام ،يتضمن دعم الخط األول ما يلي:
رعاية الطفل في الوقت المناسب ووفقًا الحتياجاته ورغباته؛

منظمة الصحة العالمية.
االستجابة لألطفال والمراهقين
الذين تعرضوا لالعتداء
الجنسي :المبادئ التوجيهية
السريرية لمنظمة الصحة
العالمية

ضمان الخصوصية البصرية والسمعية أثناء اللقاء؛

الممارسة الجيدة 1

االستماع باحترام وتعاطف؛

هيئة األمم المتحدة للمرأة.
حزمة الخدمات األساسية
للنساء والفتيات الالتي
يتعرضن للعنف

االستفسار عن ما يُقلق الطفل واهتماماته واحتياجاته واإلجابة على جميع األسئلة؛
تقديم ردود خالية من األحكام وإجابات صحيحة؛
العمل على تعزيز سالمة الطفل وتقليل األضرار ،بما في ذلك تلك المتعلقة باإلفصاح ،وحيثما
أمكن ،تقليل احتمال حدوث المزيد من سوء المعاملة؛
توفير معلومات تتناسب مع العمر حول ما سيتم القيام به لتوفير الرعاية ،بما في ذلك ما إذا كان
يجب إبالغ السلطات المختصة ذات الصلة بأي إفصاح عن االعتداء؛ و
جعل البيئة والطريقة التي يتم بها توفير الرعاية مناسبتين لسن الطفل ومراعيتين الحتياجات
أولئك الذين يواجهون التمييز المرتبط على سبيل المثال باإلعاقة أو التوجه الجنسي.
يمكن توفير خدمات وإجراءات االستجابة بطرق تقلل من األضرار المحتملة والصدمات اإلضافية،
ويشمل ذلك المقابالت والفحص وجمع األدلة واإلجراءات القضائية .يُعد توفير الرعاية المستنيرة
بالصدمات (انظر المربع  )22قدرة مهمة لمقدمي الخدمات الذين يستجيبون لضحايا العنف.

مشروع الرعاية المستنيرة
بالصدمات (موقع إلكتروني)
“فيغا كندا” (VEGA
 .)Canadaمذكرة إحاطة:
الرعاية المستنيرة بالصدمات
والعنف

المربع 22

تُعد الرعاية المستنيرة بالصدمات نه ًجا يراعي آثار الصدمة
ويدعو إلى توفير البيئات والخدمات التي ترحب وتشارك ً
كال
من متلقي الخدمة والموظفين ،بينما تقوم الرعاية المستنيرة
بالصدمات والعنف بتوسيع هذا المفهوم للتعرف على اآلثار
المتداخلة للعنف المنهجي والشخصي والتصدي الحتمال
استمرار هذه اآلثار عن غير قصد في بيئة الرعاية أو الخدمة
(.)8

االستجابة والدعم

يمكن إضافة مهارات توفير دعم الخط األول
والرعاية المستنيرة بالصدمات إلى المناهج
الدراسية وبرامج الشهادات والتدريب أثناء الخدمة
لجميع الموظفين الذين يتعاملون مع األطفال أو
المراهقين الذين تعرضوا للعنف (انظر قسم إنشاء
نظام لمساعدة األطفال :الخدمات والقوى العاملة
منسقة وتعمل بشكل جيد).

الوحدة  ،2الخدمة األساسية 2
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اإلجراءات حسب قطاع معين
القطاع
الخدمات
االجتماعية

اإلجراءات

لمزيد من المعلومات

تنسيق الدعم والخدمات وإدارة الحاالت

استراتيجيات األمم المتحدة
النموذجية بشأن العنف
ضد األطفال في مجال منع
الجريمة والعدالة الجنائية:
قائمة مرجعية

دورا رئيسيًا في ربط ضحايا العنف
تؤدي القوى العاملة في الخدمة الصحية ً
بالخدمات والدعم ،ينطوي ذلك على تقييم االحتياجات؛ وضمان سالمة الطفل
الفورية؛ ووضع خطة حالة؛ واإلحالة والمتابعة مع الخدمات االجتماعية أو الصحية
أو القضائية أو غيرها من الخدمات المناسبة؛ والعمل كجهة اتصال مع السلطات
في مجال حماية الطفل أو العدالة أو إجراءات الرعاية .غالبًا ما يعرف هذا الدور
باسم إدارة الحاالت وهو “عملية تعاونية لتحديد وتخطيط ،والوصول ،والمناصرة،
والتنسيق ،ورصد وتقييم الموارد ،والدعم والخدمات ،وتساعد المستفيدين على
الحصول على مجموعة الخدمات التي تلبي احتياجاتهم” (.)6
هناك العديد من نماذج إدارة الحاالت ،ويمكن أداء الوظائف بواسطة أنواع مختلفة
من العمال ،كما يمكن ربط األدوات الرقمية لدعم إدارة الحاالت بأنظمة الرصد
لتسهيل إدارة الحاالت.
عندما تتم متابعة القضايا في اإلجراءات القضائية الرسمية ،توصي استراتيجيات
األمم المتحدة النموذجية بضمان “تلقي األطفال الضحايا المساعدة من األشخاص
الداعمين ،بد ًءا من التقرير األولي وتستمر حتى انتهاء الحاجة إلى هذه الخدمة”
( .)9يُعد عمال الخدمة االجتماعية في وضع جيد للقيام بهذا الدور عندما يتم دعمهم
بسياسات وتدريب وموارد محددة.

االستراتيجية السادسة
هيئة األمم المتحدة للمرأة.
حزمة الخدمات األساسية
للنساء والفتيات الالتي
يتعرضن للعنف

الخدمة األساسية 7
مشروع إيدز فري
()AIDSFree
تعزيز الروابط بين الخدمات
السريرية واالجتماعية
لألطفال والمراهقين الذين
تعرضوا للعنف الجنسي:
دليل مصاحب.

القسم  :7إدارة الحاالت
الوكالة األمريكية للتنمية
الدولية .مجموعة أدوات
إدارة الحاالت :دليل
المستخدم لتعزيز خدمات
إدارة الحاالت في رفاه الطفل
التحالف العالمي للقوى
العاملة للخدمة االجتماعية
(الموقع اإللكتروني)

الرعاية البديلة
عندما يتعذر على الوالدين رعاية األطفال ،سيحتاجون إلى رعاية بديلة ،ويمكن
أن تكون تلك الرعاية طارئة مؤقتة أو طويلة األمد أو وضعًا دائ ًما .في حين تُظهر
األدلة أن رعاية الكفالة أو رعاية األقارب عالية الجودة أفضل من المؤسسات (مثل
دور األيتام) للوضع الطويل أو الدائم ( ،)1يمكن للمؤسسات توفير رعاية مؤقتة أو
طارئة عالية الجودة.
االستشارة والتدخالت العالجية
انظر قسم الخدمات الصحية.
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انظر أيضا ً

الممارسة القائمة على األدلة:
تشجيع تدخالت الرعاية
التي تشمل خدمات الرعاية
االجتماعية

الخدمات الصحيّة

التقييم والتوثيق والرعاية السريرية والنفسية واالجتماعية
تشمل خدمات الخط األول لألطفال الذين يعانون من العنف التقييم الدقيق وتوثيق
العالمات واألعراض ،والرعاية المناسبة والمتابعة ،والدعم النفسي واالجتماعي،
لكن يقع خارج نطاق هذا الكتيب كم اإلجراءات الالزمة لتقديم مثل هذه الخدمات،
والموصوفة في قسم المصادر المدرجة في هذا الفصل.
يمكن لمقدمي الرعاية المساعدة في منع وقوع اإليذاء الثانوي وجعل التفاعالت أكثر
مالءمة لألطفال ومراعاة العتبارات الجنسين إذا كانت:

منظمة الصحة العالمية.
االستجابة لألطفال
والمراهقين الذين
تعرضوا لالعتداء
الجنسي :المبادئ
التوجيهية السريرية
لمنظمة الصحة العالمية

الممارسة الجيدة 4-2

تقديم األولوية لالحتياجات الطبية الفورية ودعم الخط األول؛
تسهيل الوصول إلى الخدمات النفسية واالجتماعية ،وفيروس نقص المناعة
البشرية ،والطب الشرعي أو الخدمات المتخصصة األخرى؛
التقليل من حاجة األطفال للذهاب إلى نقاط رعاية متعددة داخل المرفق الصحي.
إذا كانت هناك بروتوكوالت محددة للتوثيق أو طرق لجمع أدلة الطب الشرعي،
يحتاج مقدمو الرعاية الصحية إلى التدريب واإلشراف والتوريد المنتظم للمواد حتى
يتمكنوا من اتباع هذه اإلجراءات.
الرعاية السريرية المتخصصة في حاالت االعتداء الجنسي
باإلضافة إلى دعم الخط األول وتقليل األضرار ،توصي إرشادات منظمة الصحة
العالمية برعاية سريرية محددة عند وصفها بعد االعتداء الجنسي ( ،)3وتوفر
المبادئ التوجيهية تعليمات حول متى وكيف يجب مراعاة التدخالت التالية وتقديمها.
المعالجة والعالج الوقائي بعد التعرض لفيروس نقص المناعة البشرية
منع وتدبير الحمل بين الفتيات الالتي تعرضن لالعتداء الجنسي.
العالج الوقائي بعد التعرض للفيروس المنقول جنسيا ً التي يمكن عالجها ومنعها
باستخدام اللقاح.

منظمة الصحة العالمية.
االستجابة لألطفال
والمراهقين الذين
تعرضوا لالعتداء
الجنسي :المبادئ
التوجيهية السريرية
لمنظمة الصحة العالمية

التوصيات 9-1

راجع المبادئ التوجيهية للحصول على كامل المعلومات.
االستجابة والدعم

القطاع

اإلجراءات

لمزيد من المعلومات
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القطاع
الخدمات
الصحيّة

اإلجراءات

لمزيد من المعلومات

نهوج االستشارة والتدخالت العالجية

منظمة الصحة العالمية.
دليل تدخالت برنامج رأب
الفجوة في الصحة النفسية
لالضطرابات النفسية
والعصبية واستخدام مواد
اإلدمان في مواقع تقديم
الرعاية الصحية غير
التخصصية .اإلخراجة
2,0

ال يحتاج جميع األطفال الذين يتعرضون للعنف إلى تدخالت الصحة النفسية ،فقد تُعد
العالجات القائمة على األدلة مفيدة ألولئك الذين تظهر عليهم أعراض االضطراب العاطفي
المستمرة المرتبط بالتعرض للعنف أو مشاهدته .تستخدم العديد من سبل عالج الصحة
النفسية القائمة على األدلة نهوج العالج السلوكي المعرفي .كما أنها تميل إلى أن تكون
عا) ،وتشير األبحاث العالمية إلى أنه يمكن مواءمتها عبر
قصيرة المدى ( 20-12أسبو ً
الثقافات ولألوساط منخفضة الموارد .تعد األدلة حول استخدام العالج القائم على األدلة مع
األطفال في األوساط منخفضة الموارد نادرة ولكنها متزايدة.
يصف دليل تدخالت برنامج رأب الفجوة لمنظمة الصحة العالمية ( )10خدمات الصحة
النفسية القائمة على األدلة والتي يمكن تقديمها في األوساط منخفضة الموارد وكذلك
مرتفعة الموارد ،ويشمل تقييمات وعالجات لالكتئاب ،واالضطرابات النفسية والسلوكية
لدى األطفال والمراهقين ،وإيذاء النفس ،والتي يمكن أن تكون كلها مخاطر ونتائج للعنف.
يُعد العالج السلوكي المعرفي مع التركيز على الصدمة مثاالً للعالج القائم على األدلة
والذي تمت مواءمته بشكل فعال وتوصيله إلى األطفال والمراهقين من قبل المستشارين
العاديين في األوساط منخفضة الموارد وأوضاع ما بعد الصراع ،وتوصي المبادئ
التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن االستجابات السريرية لالعتداء الجنسي على
األطفال باالعتبارات التالية:
ينبغي مراعاة العالج السلوكي المعرفي المركز على الصدمة لألطفال والمراهقين
الذين تعرضوا لالعتداء الجنسي والذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة.
عندما يكون ذلك آمنا ً ومناسبا ً،إشراك مقدم رعاية غير مسيء واحد على األقل،
يجب مراعاة استخدام العالج السلوكي المعرفي مع التركيز على الصدمة لألطفال
والمراهقين الذين تعرضوا لالعتداء الجنسي والذين يعانون من أعراض اضطراب ما
بعد الصدمة ،ومقدمي الرعاية غير المسيئين لهم.
هناك توصيات مماثلة من المبادئ التوجيهية السريرية القادمة من منظمة الصحة العالمية
والمخصصة الستجابة القطاع الصحي لسوء معاملة األطفال.
يشير العالج السلوكي المعرفي مع التركيز على الصدمة إلى فئة عامة من التدخالت،
ويعد مثال البرنامج المقدم في هذا الكتيب ،أي العالج السلوكي المعرفي الذي يركز على
الصدمة ،مثاالً محددا ً تم اختياره ألنه صدر له دليل وتبين أنه فعال في الحد من عالمات
وأعراض اضطراب ما بعد الصدمة بين األطفال الذين عانوا من العنف في األوساط
منخفضة الموارد.
يُعد العالج القائم على التفاعل بين الوالدين والطفل من أنواع العالج اآلخر القائم على
األدلة الذي يمكن أن يساعد األطفال الذين عانوا من الصدمة (من بين آخرين) ،وهو
مصمم لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  7-2سنوات ووالديهم أو مقدمي الرعاية،
يساعد العالج القائم على التفاعل بين الوالدين والطفل على تقليل مشاكل سلوك األطفال
الخارجية (مثل التحدي والعدوان) التي يمكن أن تنتج عن التجارب المؤلمة .كما أنه
يساعد على زيادة المهارات والتعاون االجتماعي لألطفال ،ويحسن مستويات االرتباط
بين الوالدين والطفل ،يعد العالج القائم على التفاعل بين الوالدين والطفل كثيف االستغالل
للموارد ونادرا ً ما يتم تنفيذه حتى اآلن في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل؛ وتأتي األدلة
على فعاليتها من البلدان ذات الدخل المرتفع ،ومع ذلك ،قد تؤدي تجربة مواءمة العالج
القائم على التفاعل بين الوالدين والطفل في األوساط منخفضة الموارد إلى المزيد من
المعرفة واألدلة في المستقبل.
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منظمة الصحة العالمية.
االستجابة لألطفال
والمراهقين الذين تعرضوا
لالعتداء الجنسي :المبادئ
التوجيهية السريرية
لمنظمة الصحة العالمية

التوصيتان  11و 21
انظر أيضًا

الممارسة القائمة على
األدلة :العالج السلوكي
المعرفي المركز على
الصدمة
العالج القائم على تفاعل
الوالدين مع األطفال (موقع
إلكتروني)

القطاع
العدالة

6

اإلجراءات
االستشارة والتدخالت العالجية
تحتوي حماية األطفال وغيرهم من األفراد الذين يُبلغون عن العنف على سياسات ومعايير
وإجراءات ،تشمل ما يلي كحد أدنى:
حماية السرية ومنع الترهيب أو االنتقام من الضحايا والشهود واألسر؛
تشجيع التحقيق الفوري واتخاذ إجراءات فورية ،بما في ذلك االعتقال عند االقتضاء،
لضمان سالمة األطفال؛
بدء التحقيقات في حاالت العنف ضد األطفال ،بغض النظر عما إذا تم تقديم شكوى
رسمية؛
إبعاد الجناة المزعومين عن مواقع السيطرة أو السلطة على الضحية أو أسرتها؛
توفير اإلزالة والحماية والرعاية المؤقتة أو الدائمة ،إذا لزم األمر من أجل سالمة
الطفل؛
فرض أوامر تقييدية ضد الجناة المزعومين.

التحقيق مع الجناة ومحاكمتهم
دورا مه ًما في الحد من الصدمة ومنع معاودة الوقوع ضحية من خالل
يؤدي قطاع العدالة ً
التحقيق في قضايا العنف ومالحقتها بطرق تحمي األطفال وبإمكانها أن تقدم المجرمين
إلى العدالة ،وقد تم تفصيل النطاق الكامل لإلجراءات الالزمة إلنهاء اإلفالت من العقاب
المرتبط بالعنف ضد األطفال في مكان آخر ،خارج نطاق هذا الدليل .قد تتطلب حماية
سالمة األطفال وحقوقهم في حاالت العنف سياسات وإجراءات خاصة تختلف عن إنفاذ
القانون الحالي والبروتوكول القضائي.

لمزيد من المعلومات
استراتيجيات األمم المتحدة
النموذجية بشأن العنف ضد
األطفال في مجال منع الجريمة
والعدالة الجنائية :قائمة مرجعية

االستراتيجيات  5و 6و16
مكتب األمم المتحدة المعني
بالمخدرات والجريمة/
اليونيسيف .دليل المهنيين
وواضعي السياسات بشأن
العدالة في األمور المتعلقة
باألطفال ضحايا الجريمة
والشهود عليها (والتدريب عبر
اإلنترنت)
اليونيسف/مكتب األمم المتحدة
المعني بالمخدرات والجريمة.
العدالة في األمور المتعلقة
باألطفال ضحايا الجريمة
والشهود عليها :القانون
النموذجي والتعليقات ذات
الصلة

اإلجراءات القانونية الصديقة للطفل
يمكن أن تكون اإلجراءات القانونية مخيفة ،سواء كانت جنائية أم مدنية ،فقد تتسبب بإعادة
صدمة األطفال ،وقد ال تكون اإلجراءات المصممة للبالغين مناسبة لألطفال .تشمل بعض
اإلجراءات المالئمة لألطفال األنشطة التالية:
اطالع الطفل واألسرة على العملية ودورهم والخدمات القانونية وخدمات الدعم
المتاحة.
العمليات العاجلة ،مع تحديد مواعيد جلسات االستماع في أوقات مناسبة لألطفال،
وضمان تلقي األسر اإلشعار والمعلومات الدقيقة.
استخدام إرشادات صديقة لألطفال لالستجواب ،بما في ذلك تقنيات المقابلة
والمساحات المناسبة لعمر الطفل وقدرته ،والشاشات ،والوسطاء المدربين ،و  /أو
تكنولوجيا الفيديو ،وتقليل عدد المقابالت المطلوبة.
إجراءات مغلقة (بالكاميرا).
حضور مستمر للشخص أو األشخاص الداعمين ،مثل أخصائي خدمة اجتماعية
مكرس أو متخصص بما يتناسب مع احتياجات الطفل.
ّ
افتراضات حول أهلية الطفل للشهادة.
التقييم بعناية على أساس كل حالة على حدة وشكل المشاركة المناسبة للطفل.
إتاحة الفرصة للطفل للمشاركة الفعالة والتعبير عن مخاوفه وشواغله المتعلقة
بالسالمة.

مكتب األمم المتحدة المعني
بالمخدرات والجريمة/
اليونيسيف .دليل المهنيين
وواضعي السياسات بشأن
العدالة في األمور المتعلقة
باألطفال ضحايا الجريمة
والشهود عليها والتدريب عبر
اإلنترنت
شبكة حقوق األطفال الدولية،
مجموعة أدوات العدالة الصديقة
لألطفال

 6ليس من نطاق هذا الكتيب سرد نقاش كامل حول تنفيذ أنظمة وخدمات العدالة الصديقة للطفل .يجب على مستخدمي الكتيب االطالع على المصادر المذكور في الفصل
لمعلومات أكثر تعمقًا.
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االستجابة والدعم

االستراتيجيات النموذجية لألمم
المتحدة والتدابير العملية للقضاء
على العنف ضد األطفال في
مجال منع الجريمة والعدالة
الجنائية

القطاع

اإلجراءات

لمزيد من المعلومات

العدالة

مساعدة قانونية مجانية وذات جودة

استراتيجيات األمم المتحدة
النموذجية بشأن العنف ضد
األطفال في مجال منع الجريمة
والعدالة الجنائية :قائمة مرجعية

لألطفال الحق في الوصول الفوري إلى المساعدة القانونية ،لمساعدتهم على التنقل في
النظم والعمليات للوصول إلى العدالة ،بغض النظر عن قدرة أسرهم على الدفع.

االستراتيجية السادسة
مكتب األمم المتحدة المعني
بالمخدرات والجريمة/برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي .الدراسة
العالمية عن المساعدة القانونية

وصي ُم َخصَص
الوصي ال ُم َخصَص هو شخص تعينه المحكمة بشكل مستقل عن نظام الخدمات
االجتماعية ،ليقوم بتمثيل مصالح الطفل الفضلى في حاالت اإلهمال أو اإلساءة وأثناء
إجراءات الرعاية
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اإلجراءات اإلنسانية
تحوي “المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل اإلنساني” (المعايير الدنيا لحماية الطفل )2 ،األرقام  13و 14و 15على توجيهات
حول الخدمات األساسية والحمايات في اإلجراءات اإلنسانية وهي ملخصة هنا.

االستعداد
رسم خرائط للخدمات المحتملة وتدريب مقدمي الخدمات على االستجابة لألزمة قبل حدوثها.

اإلسعافات األولية النفسية
تُعد اإلسعافات األولية النفسية عبارة عن “مجموعة من المهارات والكفاءات التي تُمكن األشخاص العاملين على اتصال باألطفال
من الحد من الضائقة األولية لألطفال الناجمة عن الحوادث أو الكوارث الطبيعية أو الصراع أو العنف بين األشخاص أو األزمات
األخرى” ( ،)11فهي طريقة بسيطة وفعالة لتقديم دعم الخط األول في حاالت األزمات.

الصحة النفسية والتدخالت النفسية االجتماعية
مطابقة احتياجات األطفال واألسر مع التدخالت المناسبة في حاالت األزمات ،ويمكن أن يشمل ذلك الدعم االجتماعي وآليات
التكيف للعناية في حاالت الصدمات أو االضطراب العقلي الحاد.

إدارة الحالة
تحديد األطفال الذين يحتاجون إلى حماية عاجلة حتى يتمكنوا من تلقي استجابات مناسبة عمريا ً وثقافيا ً من مقدمي الخدمات ذوي
الصلة والذين يعملون بطريقة منسقة وخاضعة للمساءلة ،وإذا كان ذلك مناسبًا لطبيعة األزمة ،يمكن إلدارة الحاالت أن تستكمل
برامج وخدمات حماية الطفل األخرى.

الرعاية البديلة
تعتبر الجهود المبذولة لتجنب انفصال األسرة مهمة في حاالت األزمات ،بالنظر إلى المخاطر التي تهدد األطفال الذين ليس لديهم
والدين أو أوصياء ،وفي الوقت نفسه ،قد تتضمن حماية مصالح الطفل المثلى الرعاية البديلة .تحتوي المعايير الدنيا لحماية الطفل
في العمل اإلنساني ( )2وإرشادات الرعاية البديلة ( )12كليهما على توصيات وإرشادات مخصصة لألوضاع اإلنسانية ،بما في
ذلك الخطوات التالية:

الوصول إلى العدالة
يستمر العنف ضد األطفال أثناء حاالت الطوارئ ،إما كخطر مستمر أو متزايد أو كنتيجة محددة لحالة الطوارئ ،وفي حين أن
لألطفال الحق المستمر في الوصول إلى العدالة واإلجراءات القانونية الواجبة ،فقد ينهار نظام العدالة أو يتم تجاوز طاقته في
أوقات األزمات.
ينص المعيار األدنى  14لحماية الطفل على أن معاملة األطفال المتصلين مع أنظمة العدالة يجب أن يلتزموا بالمعايير الدولية من
خالل اتخاذ الخطوات التالية (.)2
دعم إنشاء أو تعزيز مالعب وأماكن صديقة لألطفال في أقسام الشرطة.
دعم بناء قدرات الموظفين داخل أنظمة العدالة الرسمية وغير الرسمية الذين يتواصلون بانتظام مع األطفال.
دعم إشراك الضابطات في تطبيق القانون.
بناء قدرات الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل على االستجابة لقضايا العدالة في حاالت الطوارئ ،بما في ذلك تقديم
المساعدة القانونية.
دورا مهما ً في حاالت الطوارئ إذا انهار األمن الرسمي والبنية التحتية القضائية ،وقد
تؤدي أنظمة العدالة غير الرسمية والتقليدية ً
يتم إنشاء آليات محددة ،مثل آليات الحقيقة والمصالحة ،لتمكين عدد أكبر من الضحايا من الوصول إلى العدالة.
لمزيد من المعلومات ،انظر الجزء اإلنساني من قسم المصادر في نهاية هذا الفصل.
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االستجابة والدعم

منع انفصال األسرة عن غير قصد وتعزيز لم الشمل الفوري من خالل تحليل المخاطر المحتملة ،مثل وقت تحركات
المجموعة أو أثناء بحث أفراد األسرة عن الطعام أو الخدمات الصحية ،وتنفيذ تدابير (مثل أساور الهوية) للمساعدة في لم
شمل األطفال المنفصلين مؤقتًا.
توجيه المساعدة لألسر األكثر استضعافًا لزيادة االستقرار.
تجنب إقامة مرافق سكنية جديدة طويلة األمد لألطفال المنفصلين.
تقييم ومراقبة تقديم الخدمة بعناية للتأكد من عدم تشكيل حوافز لألسر لالنفصال عن أطفالهم من أجل الحصول على
اإلعانات أو الحماية.

جماربلا

النهج :الممارسة القائمة على األدلة

تدخالت رعاية الكفالة التي تشمل خدمات الرعاية
االجتماعية
هناك ثالث أنواع رئيسية من الرعاية البديلة :السكنية  /المؤسسية (مثل دور األيتام) ،والكفالة ،ورعاية األقارب.
تعمل كفالة األطفال ضمن نظام رعاية بديلة رسمي وتضع األطفال مع مقدمي الرعاية المعتمدين في منازلهم.
تضيف رعاية الكفالة المعززة نطاقًا أوسع من الخدمات والدعم لنظام الرعاية المنزلية ،والذي غالبًا ما يعاني من نقص
الموارد.
يتم توفير رعاية األقارب من قبل األقارب أو مقدمي الرعاية اآلخرين القريبين من العائلة والمعروفين للطفل ،وتُعد رعاية
القرابة غير الرسمية شائعة في معظم البلدان ( ، )13على الرغم من أن بعض البلدان تقوم بإضفاء الطابع الرسمي على هذه
المواضع باستخدام رعاية األقارب بالكفالة .يسمح ذلك لألطفال والعائالت بالوصول إلى أي موارد وخدمات ودعم متاح من
خالل نظام الحضانة.
تُشير األدلة إلى أن الكفالة التي تدعمها الخدمات االجتماعية (رعاية الكفالة المعززة) لها نتائج أفضل لألطفال وتقلل من مخاطر
تعرضهم للعنف مقارنة بأنواع أخرى من الرعاية البديلة ( ،)1وتسعى العديد من البلدان إلى االبتعاد عن الرعاية القائمة على
المؤسسات نحو البدائل األسرية مثل رعاية الكفالة المعززة ورعاية األقارب .تحتوي مبادئ األمم المتحدة التوجيهية للرعاية البديلة
لألطفال ( )12مبادئ وتوصيات لحماية حقوق األطفال ورفاههم في أماكن الرعاية البديلة ،ولدى العديد من المنظمات أدوات
للمساعدة في تفعيل المبادئ التوجيهية وتعزيز أنظمة الرعاية البديلة.
النتائج المحتملة
تحسين نتائج الصحة النفسية والعقلية على المدى الطويل
الحد من المشاكل السلوكية لدى األطفال وضغوط مقدمي الرعاية
زيادة فرص لم شمل الوالدين  /الطفل وقلة التحركات إلى دور كفالة أو دور جماعية أخرى
مالحظات التنفيذ
التقييم
تقييم النهوج الحالية للرعاية البديلة وتحديد الخطوات لمواءمة الرعاية البديلة مع المبادئ التوجيهية واألدلة.
إذا...

يجب التركيز على...

كانت رعاية القرابة غير الرسمية شائعة ،مع
القليل من اإلشراف والدعم ...

توثيق ترتيبات القرابة رسمياً؛
تقديم حوافز لإلبالغ عن ترتيبات األقارب؛
تقديم خدمات محسنة مثل االستشارة والدعم التعليمي والتعويضات
ألسر الرعاية من األقارب.

كان هناك نظام رسمي للكفالة أو القرابة لكن
الخدمات والدعم بحاجة إلى تحسين للتوافق
بشكل أفضل مع األدلة ...

الحد من عبء القضايا ألخصائي الحاالت؛
إضافة خدمات مثل اإلرشاد والدعم التعليمي والتعويضات؛
توفير التدريب والدعم لمقدمي الرعاية واألطفال.

تعتمد الرعاية البديلة بشكل كبير على الرعاية
المؤسسية (رعاية غير عائلية) مع االستخدام
المحدود لرعاية الكفالة والقرابة

إزالة الطابع المؤسسي بشكل تدريجي 7،بما في ذلك إعادة تدريب
الموظفين؛
إنشاء وتنمية برامج الكفالة و  /أو رعاية األقارب المناسبة ثقافيًا؛
اآلثار المترتبة على السياسة والتغييرات المطلوبة.

 7 216بينما تدعم األدلة الرعاية األسرية في العديد من الحاالت ،يمكن أن تكون المؤسسات الصغيرة جز ًءا مه ًما من نظام حماية الطفل والرعاية البديلة ،وذلك لألطفال الذين
ال يستطيعون النمو في البيئات العائلية أو الذين يحتاجون إلى رعاية متخصصة.
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في جميع الظروف ،من المهم دعم القوى العاملة في الخدمة االجتماعية ،والتعاون عبر القطاعات لتعزيز الخدمات ودعم
األطفال واألسر في الرعاية البديلة ،والحفاظ على خيارات لم شمل األسرة كلما أمكن ذلك.

الموارد المطلوبة
تشمل القوى العاملة الماهرة مقدمي الرعاية ،وموظفي الخطوط األمامية (أخصائيي الحاالت) والمشرفين ،والصحة النفسية،
والصحة السلوكية أو غيرهم من المتخصصين.
يتم تعيين مقدمي الرعاية بشكل عام من الجمهور وال يحتاجون إلى مهارات معينة ،ولكنهم يستفيدون من بعض التدريب
واإلعداد لدور الحضانة ،ومن الناحية المثالية يجب أال يكون لديهم أكثر من  2-1طفل في رعايتهم ،مع إعطاء األولوية
للحفاظ على األشقاء معًا.
يجب أن يكون المرشدون االجتماعيون شبه محترفين ،وعادة ما يكون لديهم شهادة ما بعد الثانوية ،ومن الناحية المثالية،
يزورون العمالء أسبوعيًا ويكونون مسؤولون عن مجموعة من الحاالت تتراوح من  12إلى ً 18
طفال أو  12-10أسرة.
غالبا ً ما يكون لدى المشرفين درجة متخصصة في العمل االجتماعي أو تنمية الطفل ،ومن الناحية المثالية يجب أن يشرفوا
على خمسة أخصائيين.
ستكون هنالك حاجة إلى متخصصين وأخصائيي عالج وغيرهم لتقديم أي خدمات محسنة

التكلفة وفعالية التكلفة
تتطلب الحضانة المعززة استثمارات كبيرة ،أو التعزيز وإضفاء الطابع الرسمي على نظم رعاية القرابة ،ومع ذلك ،تميل
الرعاية األسرية إلى أن تكون أكثر فعالية من حيث التكلفة بالمقارنة باألوضاع المؤسسية لمعظم األطفال (.)13
تشمل عناصر التكلفة:
رواتب أخصائيي الحاالت والمشرفين والمتخصصين؛
تكاليف البرنامج (بخالف الرواتب) للخدمات المحسنة؛
البدالت والدعم المالي لمقدمي الرعاية األسرية (قد يحتاج مقدمو رعاية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة إلى مزيد من
الدعم المالي)؛
النقل ألخصائيي الحاالت الذين يقومون بزيارات منزلية.
لمزيد من المعلومات ،انظر جزء الرعاية البديلة من قسم المصادر في نهاية هذا الفصل.

● Better Care Network toolkit: a collection of practical guides and manuals to support provision of quality alternative care [website]. New York: Better Care Network; )http://bettercarenetwork.org/ toolkit, accessed 25 April 2018(.

موجزات

» Moving Forward: implementing the ‘guidelines for the alternative care of children’.
Glasgow: Centre for Excellence for Looked After Children of Scotland )CELCIS(, 2012
(https://www.unicef.org/protection/files/Moving_Forward_Implementing_the_ Guide(lines_English.pdf, accessed 5 June 2018

البرنامج:

للحصول على المزيد من المعلومات ،انظر:

● Application of the UN Guidelines for the Alternative Care of Children: A Guide for
(Practitioners. Buenos Aires: Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar )RELAF
and UNICEF, 2011 )https:// resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/4990.pdf, accessed 5 June 2018(.
● Assessment Tool for the Implementation of the UN Guidelines for the Alternative Care of
Children. Innsbruck, Austria: SOS Children’s Villages International, 2012 )https://www.crin.
(org/en/ docs/120412-assessment-tool-SOS-CV%20.pdf, accessed 5 June 2018.
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جماربلا

العالج السلوكي المعرفي مع التركيز على الصدمات
بينما هناك عدة طرق لتوفير العالج السلوكي المعرفي مع التركيز على الصدمات ،يُعد نهج العالج السلوكي المعرفي الذي يركز
على الصدمات واحدًا من أكثر البرامج التي تم تنفيذها وتقييمها على نطاق واسع ،ويُعدّ العالج السلوكي المعرفي الذي يركز على
الصدمات نموذج عالج قصير األمد بهيكل منظم يعمل على تحسين مجموعة من النتائج لألطفال المصابين بصدمات ووالديهم أو
مقدمي الرعاية الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمات والصعوبات األخرى المتعلقة بأحداث الحياة الصادمة .يتكون العالج
عمو ًما من ثماني إلى  16جلسة تستمر من  60إلى  90دقيقة ،مع األطفال و  /أو مقدمي الرعاية غير المسيئين ،بشكل فردي أو في
مجموعات ،ويتعلم األطفال مهارات التكيف إلدارة استجابتهم العاطفية للذكريات الصادمة ،ويمكن أن يساعد أيضًا الوالدين على
التعامل مع تجربة صدمة طفلهم .ولقد جاء الدليل على فعالية العالج السلوكي المعرفي الذي يركز على الصدمات من األوساط
مرتفعة ومنخفضة الموارد واستجابة لتجارب الصدمات المتنوعة والمتعددة والمعقدة (.)14
كما لوحظ في حزمة  INSPIREالفنية ،هناك أدلة على أنه من خالل التدريب واإلشراف ،يمكن لالستشاريين العاديين تقديم
العالج السلوكي المعرفي الذي يركز على الصدمات الفردي والجماعي بشكل فعال في األوساط منخفضة الموارد ،ويوفر هذا
صا لمعالجة مجموعة من احتياجات األطفال والمراهقين ،ويساعد على الحد من اآلثار المحتملة طويلة األمد للعنف على
فر ً
الصحة والرفاه .يمكن للدروس المستفادة من عملية مواءمة نموذج العالج السلوكي المعرفي الذي يركز على الصدمات أن تقدم
المعلومات لجهود تقديم عالجات أخرى قائمة على األدلة في األوساط منخفضة الموارد.
تم استخدام هذا النموذج مع األفراد وعائالتهم في زامبيا ،مع مجموعات من الفتيان والفتيات في جمهورية الكونغو الديمقراطية
وفي مجموعات التعافي من الحزن المؤلم في كينيا ،داخل هياكل الخدمة أو البرنامج ،ويجري تنفيذه في كينيا والواليات المتحدة
وجمهورية تنزانيا وزامبيا ،كما تم بناء برنامج العالج السلوكي المعرفي الذي يركز على الصدمات في عمل المالجئ الكمبودية
للشباب الذين يتم االتجار بهم بهم جنسيا ً (.)1
في حين أثبت العالج السلوكي المعرفي الذي يركز على الصدمة فعاليته في معالجة مجموعة من العالمات واألعراض المرتبطة
بالصدمة ،إال أنه غير مصمم لمعالجة االضطرابات النفسية الرئيسية مثل االكتئاب والذهان والفصام ،ويتطلب ذلك اهتما ًما نفسيًا
مهنيًا ،وبالتالي ينبغي توجيه الجهود نحو تعزيز أنظمة الصحة النفسية التي تقدم الرعاية والدعم المناسبين لجميع االضطرابات
النفسية والتي تقدم خدمات مناسبة لألطفال والمراهقين.
النتائج المحتملة
تحسين نتائج الصحة النفسية والسلوكية لألطفال الذين تعرضوا للعنف أو الصدمة ،بما في ذلك االعتداء أو اإلساءة الجنسية
مالحظات التنفيذ
التقييم
يعتمد تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تطوير القدرات في العالج السلوكي المعرفي الذي يركز على الصدمات على عدد من
العوامل ،بما في ذلك:
الحاجة :ما الذي تُظهره البيانات عن عدد األطفال أو المراهقين الذين يعانون من أعراض الصدمة؟
الخدمات والموارد المتاحة :في معظم الحاالت ،يمكن إضافة خدمات متخصصة مثل العالج السلوكي المعرفي الذي يركز على
الصدمات إلى االستثمار (لكن دون استبداله) في الصحة األساسية والرعاية النفسية االجتماعية.
المواءمة
كما هو الحال مع جميع التدخالت القائمة على األدلة ،تعتبر المواءمة مع الدقة مهمة .تم إجراء مواءمة تمرين العالج السلوكي
المعرفي الذي يركز على الصدمات بنجاح من خالل نموذج التدريب المهني (  ،)51وهو تعاون بين المدربين واالستشاريين
العاديين .يركز المدرب أو المدربون على دقة تنفيذ أهداف مكونات العالج ،بينما يقدم المستشارون والمشرفون المحليون توصيات
بشأن تعديل المواد المقدمة لتناسب الثقافة المحلية والسكان ،ويتم الحفاظ على معظم المكونات األساسية ولكن يمكن تعديل التقنيات
لتكون أكثر جدوى ومالءمة محليًا وكي يكون من الممكن أن يفهمها المشاركون.
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احتياجات التدريب والموارد البشرية
مستشارا
المدربون هم خبراء معتمدون ألداء العالج السلوكي المعرفي الذي يركز على الصدمات ،وعادة ما يعملون مع 30-15
ً
عاديًا ،والذين عادة ما يكون لديهم تعليم ثانوي أو تعليم على مستوى مماثل ،ومهارات تواصل ومهارات شخصية قوية .يمكن أن
يكون لديهم معلومات أساسية في التدريس و  /أو الصحة النفسية ويتم اختيار المشرفين المحليين من المستشارين العاديين بنا ًء
على المهارة والفهم والقدرة على التدريس والقيادة ،أو قد يكون لديهم تعليم عا ٍل و  /أو خبرة في تقديم المشورة.

التكلفة والعائد على التكلفة
تكاليف البدء
توظيف وتدريب االستشاريين العاديين
السفر والتكاليف المرتبطة للمدربين المعتمدين
نسخ مواد التدريب
التكاليف الجارية
رواتب االستشاريين العاديين والمشرفين
تكاليف النقل ،إن وجدت
تجري دراسة حول فعالية التكلفة.

للحصول على المزيد من المعلومات ،انظر:
● يمكن العثور على وصف للبرامج ،بما في ذلك نموذج التدريب المهني ،في هذه المقاالت الصحفية:

تحديد وتعديل وتنفيذ العالج النفسي القائم على األدلة لألطفال في بلد منخفض الدخل :استخدام العالج السلوكي
المعرفي الذي يركز على الصدمات في زامبيا ()15
بناء القدرات في تدخالت الصحة النفسية في البلدان منخفضة الموارد :نموذج التدريب الصناعي لتدريب مقدمي
الخدمات المحليين .المجلة الدولية ألنظمة الصحة النفسية ()16

البرنامج:

موجزات

دليل التصميم والتنفيذ والرصد والتقييم ( .)17هذا النموذج عبارة عن سلسلة من األنشطة التي تجمع بين إعداد البرامج
القائمة على األدلة والرصد وتقييم األثر .يُعد الغرض من ذلك هو توفير أساس ونهج عقالنيين إلعداد البرامج المحلية مع
توليد المعلومات والدروس المستفادة التي يمكن أن توفر المعلومات للخدمات المستقبلية.
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الهدف :حماية األطفال المخالفين للقانون
االستجابة والدعم لحماية حقوق األطفال وسالمتهم
ما هي :نُهج الممارسات القائمة على األدلة والممارسات الجيدة لضمان سالمة األطفال وحقوقهم وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم
(األشخاص الذين تقل أعمارهم عن  18سنة) الذين يُدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك
لماذا:

تشير الدالئل إلى أن الحرمان من الحرية والعقاب العنيف يضر باألطفال ،وال يقلل من إعادة المخالفة ،ويفرض تكاليف
باهظة على المجتمع (  .)18يمكن للنهوج البديلة أن تحقق ما يلي:
تقليل إعادة المخالفة
تحسين النتائج لألطفال المخالفين للقانون
تخفيض معدالت الجريمة اإلجمالية
استخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة لالستجابة للعنف وتقديم الدعم.

جميع القطاعات

الخدمات االجتماعية

التعرف على الحقوق
والمخاطر التي يواجهها
األطفال والمراهقون
المخالفون للقانون

العمل مع نظام العدالة لدعم
األطفال المخالفين للقانون
برامج عالجية لألطفال في
نظام قضاء األحداث

الصحة

خدمات الوقاية والعالج لألطفال
المعرضين للخطر أو المحتجزين

العدالة
أنظمة قضاء األحداث
المتخصصة
عدم اللجوء إلى القضاء
وإصدار األحكام الغير سالبة
للحرية

يأتي العديد من األطفال المخالفين للقانون من المجتمعات المحرومة أو المهمشة ،والكثير منهم هم أنفسهم ضحايا للعنف .يمكن أن يؤدي
إخراج األطفال من شبكاتهم االجتماعية وترك فرص التعليم في هذه الفترة الحرجة من حياتهم إلى تفاقم الحرمان والتهميش.
بالنسبة لألطفال الذين يعيشون في الشارع ،أو ضحايا االستغالل الجنسي ،أو أولئك الذين يعانون من مشاكل تتعلق بالصحة النفسية أو
تعاطي المخدرات ،قد ينتهي بهم األمر في صراع مع القانون ولكنهم يحتاجون في المقام األول إلى الخدمات والدعم .يمكن مساعدة هؤالء
األطفال من خالل الجهود المبذولة لوقف دائرة العنف من خالل الوقاية ،وتوفير الخدمات وإعادة التأهيل والبدائل للحرمان من الحرية
لألطفال المخالفين للقانون.

اإلجراءات لجميع القطاعات
التعرف على الوعي العام وتعزيزه حول عوامل الخطر المتعددة لألطفال المخالفين للقانون
المنظور المستند إلى الحقوق والصديق لألطفال قد يساعد األنظمة وموظفي الخدمة على فهم ومعالجة المخاطر المحددة التي يواجهها
األطفال المخالفون للقانون.
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اإلجراءات حسب القطاع
القطاع
خدمات
اجتماعية

اإلجراءات
العمل مع النظام القضائي لدعم األطفال المخالفين للقانون
يساعد الدعم المستمر من قبل أخصائي خدمة اجتماعية متخصص طوال عملية العدالة على
حماية مصالح الطفل وحقوقه ،ويقلل من إعادة المخالفة ( .)19يمكن أن يشمل هذا الدعم:
مساعدة الطفل واألسرة منذ لحظة االعتقال؛
إعداد تقارير االستفسار االجتماعي؛
تعزيز وتيسير عدم اللجوء إلى القضاء وإصدار األحكام غير السالبة للحرية (انظر قسم
قطاع العدل)؛
توفير الخدمات االجتماعية والتعليمية والمهارات الحياتية والخدمات المجتمعية األخرى
التي تعالج األسباب الجذرية للمخالفة وتساعد األطفال على إعادة االندماج في المجتمع
بشكل جيد.

لمزي ٍد من المعلومات
اليونيسيف .دور الخدمة
االجتماعية في قضاء
األحداث

تفاصيل دور عامل الخدمة
االجتماعية كشخص داعم
مكتب األمم المتحدة المعني
بالمخدرات والجريمة.
تجميع برامج التدريب على
المهارات األسرية القائمة
على األدلة
اليونيسيف .مجموعة أدوات
حول عدم اللجوء إلى
القضاء وإصدار األحكام
غير االحتجازية

تعالج برامج العالج مثل االستشارة والتدريب على المهارات والعالج السلوكي المعرفي
األسباب الجذرية لإلساءة ودعم إعادة التأهيل ،وتوفر البرامج القائمة على مبادئ وتقنيات
العالج السلوكي المعرفي التدريب على المهارات االجتماعية والسيطرة على الغضب
والتفكير النقدي والتفكير اإلبداعي .يتعلم المشاركون التعرف على أنماط التفكير التلقائية
والمشوهة والتحكم فيها و”إعادة صياغتها” والتي يمكن أن تؤدي إلى سلوك عنيف أو غير
اجتماعي آخر.
الصحة

خدمات الوقاية والعالج لألطفال المعرضين للخطر أو المحتجزين
قد يؤدي تعاطي المخدرات أو الصحة النفسية أو المشاكل السلوكية إلى أن يكون األطفال في
صراع مع القانون ،وقد تساعد خدمات المشورة والعالج الفعالة في تقليل المخاطر لهؤالء
األطفال.
يتمتع األطفال الواقعون في قبضة نظام العدالة بالحق في تلقي الرعاية الصحية  ،بما في ذلك
خدمات الصحة النفسية ،وعالج تعاطي المخدرات ،والرعاية الصحية اإلنجابية (.)9

موجز البرنامج“ :التفكير
المنطقي وإعادة التأهيل”
(Reasoning and Re-
)habilitation

منظمة الصحة العالمية.
دليل تدخالت برنامج رأب
الفجوة في الصحة النفسية
لالضطرابات النفسية
والعصبية واستخدام مواد
اإلدمان في مواقع تقديم
الرعاية الصحية غير
التخصصية.
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برامج عالجية لألطفال في نظام قضاء األحداث

انظر أيضًا:

القطاع
العدالة

اإلجراءات
أنظمة قضاء األحداث المتخصصة
يهدف نظام قضاء األحداث المتخصص إلى حماية حقوق األطفال وكرامتهم ،وتعزيز إعادة
إدماج األطفال في األدوار اإلنتاجية في المجتمع ،لكن وصف مبادئ ومكونات أنظمة قضاء
األحداث يقع خارج نطاق هذا الكتيب .يتم تسليط الضوء هنا على بعض العناصر األساسية
التي لها آثار على التخطيط والتنفيذ وتحديد التكاليف ،وتعزيز النظام والقوى العاملة وغيرها
من االعتبارات.
الخبرة بين المتخصصين في العدالة الجنائية وإنفاذ القانون ،من خالل األدوار
المخصصة والتدريب المستمر واإلشراف المستقل.
ضمان الوصول إلى المعلومات والدعم والمساعدة القانونية لألطفال وأسرهم.
المحاكمات العاجلة للمدعى عليهم الذين تقل أعمارهم عن  18عا ًما ،مع استخدام
االحتجاز قبل المحاكمة وبعدها كمالذ أخير وألقصر وقت ممكن.
آليات لحماية سالمة األطفال المحتجزين والتي تشتمل:
إبقاء األطفال منفصلين عن البالغين ،وفصل الفتيان عن الفتيات؛
رصد الظروف بانتظام وتوفير اإلشراف؛
تقييم ومعالجة االحتياجات الخاصة ،بما في ذلك الرعاية الصحية واحتياجات
الصحة النفسية والصحة اإلنجابية؛
رصد وإنفاذ حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو المهينة.
إجراءات شكاوى سرية ومتاحة ومناسبة لألطفال وآمنة وخالية من االنتقام ،لألطفال
ومناصري حقوقهم لإلبالغ بشكل رسمي عن العنف ضدهم أثناء االعتقال واالستجواب
و  /أو الحبس ( ،)20وينبغي أن تؤدي الشكاوى إلى متابعة فورية وتحقيق مستقل.
عدم اللجوء إلى القضاء وإصضادر األحكام غير االحتجازية
يوجه عدم اللجوء إلى القضاء األطفال بعيدا ً عن اإلجراءات الجنائية الرسمية ،وال يمكن أن
تشمل اإلجراءات المتنوعة أي إجراء أو تحذير أو إشراف ،باإلضافة إلى اإلحالة إلى برامج
إعادة التأهيل التي تعالج األسباب الجذرية والسلوكيات التي تؤدي إلى المخالفة .يساعد هذا
األطفال المخالفين للقانون على تجنب اإلدانة والسجل اإلجرامي ولكن مع محاسبتهم على
أفعالهم .يضع إصدار األحكام غير االحتجازية متطلبات أخرى غير الحرمان من الحرية على
الجاني .قد تشمل هذه تقديم اعتذارات رسمية لضحايا الجريمة ،وخدمة المجتمع ،والمشاركة
في برنامج التعليم أو إعادة التأهيل ،من بين أمور أخرى.
تدعم األدلة الفعالية من حيث التكلفة الستخدام عدم اللجوء إلى القضاء وإصدار األحكام
غير االحتجازية لألطفال المخالفين للقانون ( .)22 ،21يجعل االنخفاض في إعادة اإلجرام
مناهج مثل عدم اللجوء إلى القضاء وإعادة التأهيل والمعالجة أقل تكلفة من األساليب العقابية
والحبس (.)23
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لمزي ٍد من المعلومات
استراتيجيات األمم المتحدة
النموذجية بشأن العنف ضد
األطفال في مجال منع الجريمة
والعدالة الجنائية :قائمة مرجعية

انظر االستراتيجيات ،12
و ،13و ،14و ،15و ،16و17
نموذج األمم المتحدة
لالستراتيجيات واإلجراءات
العملية حول إنهاء العنف ضد
األطفال في مجال الوقاية من
الجريمة والعدالة :قائمة تحقق
“تصحيح العقوبات الدولية”
(Penal Reform Interna-
 .)tionalخطة من عشر نقاط
للعدالة الجنائية العادلة والفعالة
لألطفال.

اليونيسيف .مجموعة أدوات
حول عدم اللجوء إلى القضاء
وإصدار األحكام غير
االحتجازية

اإلجراءات اإلنسانية
يواجه األطفال في حاالت األزمات مخاطر خاصة في تفاعلهم مع القانون ،فالعمل أو العيش في الشارع يجعل األطفال أكثر
عرضة للصراع مع قوى إنفاذ القانون ،وقد يتم احتجاز األطفال النازحين أو المهاجرين أو غير المصحوبين من قبل السلطات .قد
يزيد الحضور المتزايد لقوات األمن من خطر تعرض األطفال للصراع أو المواجهة ،أو قد يصبح األطفال مرتبطين بالجماعات
المسلحة ويُنظر إليهم على أنهم تهديد أمني ( .)2يشير المعيار رقم  14من المعايير الدنيا لحماية الطفل في األعمال اإلنسانية
على أن معاملة األطفال الذين يتواصلون مع أنظمة العدالة ينبغي أن تتبع المعايير الدولية ( )2وتشمل الخطوات نحو تحقيق ذلك
األنشطة التالية.

االستعداد
دعم إنشاء أو تعزيز المحاكم والمساحات الصديقة لألطفال في أقسام الشرطة.
دعم بناء قدرات الموظفين داخل كل من نظم العدالة الرسمية وغير الرسمية ممن يتوصلون بانتظام مع األطفال ،ودعم
تضمين الضابطات في قوى إنفاذ القانون.

االستجابة
التعرف على المعلومات حول جميع األطفال المحتجزين وإبقاء السجالت الخاصة بهم ،والتي تشمل أماكن تواجدهم ووضعهم
ومعاملتهم.
تشكيل فريق متعدد التخصصات من العاملين في الخطوط األمامية لرصد الحاالت واالستجابة لها.
مناصرة إطالق سراح األطفال عندما يكون االحتجاز غير قانوني أو عندما تكون المرافق غير مناسبة.
لمزيد من المعلومات ،انظر الجزء اإلنساني من قسم المصادر في نهاية هذا الفصل.

موجز برنامج قائم على األدلة“ :التفكير المنطقي وإعادة التأهيل”

على مدى  20عا ًما ،وصل برنامج “التفكير المنطقي وإعادة التأهيل” إلى أكثر من  70,000جاني في  20دولة ومعظم الواليات
في الواليات المتحدة ،ووجدت تحليالت التلوية انخفاضًا بنسبة  ٪ 14في إعادة المخالفة من قبل المشاركين في برنامج “التفكير
المنطقي وإعادة التأهيل” في األوساط المؤسسية مقارنة بضوابط الدراسة ،وانخفاض بنسبة  ٪ 21للمشاركين في أوساط المجتمع
المحلي .كانت نتائج الفعالية متسقة عبر البلدان واألوساط والوقت وأنواع الجناة)24(.
تشمل تكاليف التنفيذ مجموعات التدريب والبرامج ،تبلغ تكلفة التقديم حوالي  300دوالر أمريكي لكل مشارك .تنتج أحجام التأثير
دوالرا أمريكيًا كصافي مزايا دافعي الضرائب فقط لكل مشارك)25( .
والتكلفة المنخفضة نسبيًا للبرنامج حوالي 2400
ً
جهة االتصال :يمكن الحصول على معلومات حول التدريب والشهادات والمواد وجداول التدريب من المركز اإلدراكي الكندي:

Cognitivecentre@gmail.com
لمزيد من المعلومات انظر موقع برنامج “التفكير المنطقي وإعادة التأهيل” على الرابط:
(http://www.cognitivecentre.ca/RRProgram )26
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يعد برنامج “التفكير المنطقي وإعادة التأهيل” برنام ًجا إدراكيًا سلوكيًا متعدد الجوانب قائ ًما على األدلة ،يهدف لتعليم المهارات
اإلدراكية والمهارات االجتماعية والقيم االجتماعية المؤيدة لالجتماع موجه إلى الشباب ذوي السلوك العنيف أو اإلجرامي .يتم تقديم
البرنامج من قبل موظفي الخدمات اإلصالحية أو االجتماعية لمجموعات من  12-6مشار ًكا من خالل  35جلسة منظمة للغاية
لمدة ساعتين ،وتشمل المكونات األساسية ضبط النفس ،واإلدراك التلوي ،والتفكير النقدي ،والمهارات االجتماعية ،ومهارات حل
المشكالت اإلدراكية بين األفراد ،والتفكير اإلبداعي ،واتخاذ المنظور االجتماعي ،وتعزيز القيم ،والتدبير العاطفي.

ورقة عمل التنفيذ
استخدموا ورقة العمل هذه لتخطيط التنفيذ وربط تدخلكم باستراتيجيات  INSPIREاألخرى .ويوجد أسفل كل إجراء أمور
يجب مراعاتها .قد ترغبون في إضافة اعتباراتكم الخاصة إلى هذه القائمة.
اإلجراء

أمور يجب مراعاتها

تقييم البيئة الحالية

القوانين الحالية المتعلقة باالستجابة لألطفال الذين يتعرضون للعنف ،وترجمتها إلى
سياسات أو تفويضات محددة
كفاية األموال المخصصة لالستجابة والدعم
الخدمات المتاحة وفعالية أنظمة الخدمة وشبكات اإلحالة
البيانات والبحوث النوعية حول تعرض األطفال ألنواع مختلفة من العنف واإلفصاح
وطلب المساعدة واحتياجات الخدمات
تجربة األطفال الذين يسعون إلى الخدمات والحماية والوصول إلى العدالة
مواءمة الخدمات واألنظمة الحالية مع المبادئ التوجيهية واألدلة الدولية
الفرص والعوائق أمام تنفيذ أو توسيع هذه االستراتيجية

اختيار التدخالت

تتناسب مع خطة شاملة
الجدوى مع مراعاة للسياق والموارد المتاحة
الُنظم أو الشروط الالزمة للتنفيذ الفعال

إقامة الشراكات

روابط للقضايا ذات الصلة أو استراتيجيات  INSPIREاألخرى
شراكات مع األطراف المعنية األخرى وصانعي القرار والمنفذين ،بما في ذلك
الوزارات ومقدمو الخدمات (بما في ذلك المؤسسات المجتمعية وغير الرسمية
ومؤسسات البحث والمانحون والممولون)

تحديد احتياجات المصادر والموارد
التكلفة التقديرية
الموارد البشرية
مصادر للدعم المالي

النظم والبنية التحتية وجمع البيانات والتنسيق
جميع مراحل التنفيذ :تقييم االحتياجات ،وتعزيز النظم ،والدعم الفني ،واإلمدادات أو
األدوية األساسية ،والتوسع ،وجمع البيانات ،والرصد والتقييم
احتياجات التوظيف والتدريب
مصادر التمويل وكيفية االستفادة منها والمحافظة عليها

صقل النهوج وتكييف البرامج للسياق
المحلي

تقييم االحتياجات أو تحليل الثغرات على المستوى الوطني أو البلدي أو المحلي
تتوفر األدوات أو األدلة أو الدعم الفني
خطط للتوسيع

تخطيط للرصد والتقييم

أدوات لرصد وتقييم الخدمات واألنظمة
مؤشرات  INSPIREالتي ستستخدمونها لقياس التأثير
نظام أو عملية جمع البيانات
مكان الحصول على الدعم الفني للرصد والتقييم

غير ذلك
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المالحظات
(ما تعلمه حالياً)

المصادر والخبراء والشركاء
(أين يمكنك الحصول على معلومات إضافية)

ورقة عمل التنفيذ 225

إنشاء جدول زمني للخطوات التالية
اإلجراء
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الجهة المسؤولة

التاريخ

مالحظات

المصادر
عام
Essential services package for women and girls subject to violence. New York: UN Women; 2015 )http://www.
unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/12/essential-services-package-for-women-and-girls-subjectto-violence, accessed 25 April 2018(.
 ومكتب األمم، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومنظمة الصحة العالمية، وصندوق األمم المتحدة للسكان،حزمة من هيئة األمم المتحدة للمرأة
،المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للتعرف على الخدمات األساسية المقدمة من قطاعات الصحة والخدمات االجتماعية والشرطة والعدالة
. وكذلك المبادئ التوجيهية لتنسيق الخدمات األساسية وإدارة عمليات وآليات التنسيق
Child protection resource pack: how to plan, monitor and evaluate child protection programmes. New York:
UNICEF; 2015 )https://www.unicef.org/protection/files/CPR-WEB.pdf, accessed 25 April 2018(.
 وتوثيق الممارسات الجيدة،يعزز قاعدة األدلة لحماية الطفل من خالل توجيه واضح وعملي لتحسين التخطيط وممارسات الرصد والتقييم
.والدروس المستفادة
Strengthening linkages between clinical and social services for children and adolescents who have experienced
sexual violence: a companion guide. Arlington, VA: Strengthening High Impact Interventions for an AIDS-free
Generation )AIDSFree( Project: 2016 )https://aidsfree.usaid.gov/sites/default/files/2016.2.1_aidsfree_comp_
guide_gender_tagged.pdf, accessed 27 April 2018(.
 االعتبارات الفنية لبرامج خطة الرئيس الطارئة:هذا دليل مصاحب للتدبير العالجي السريري لألطفال والمراهقين الذين تعرضوا للعنف الجنسي
 المتعلقة بالطب/  ويوفر إرشادات خطوة بخطوة لمقدمي الخدمات الصحية والمديرين بشأن الرعاية السريرية،)2012( لإلغاثة من اإليدز
.الشرعي المناسبة لألطفال والمراهقين الذين تعرضوا للعنف واالستغالل الجنسيين
قطاع الخدمات االجتماعيّة
Global Social Service Workforce Alliance [website]. )www.socialserviceworkforce.org, accessed 27 April
2018(.
.منظمة ذات عضوية تقدم قيادة عالمية لتدريب القوى العاملة في الخدمة االجتماعية وقاعدة بيانات بحثية بالموارد تتضمن مواد عن حماية الطفل
Case studies on strengthening child protection systems. In: Child protection from violence, exploitation and
abuse [website]. New York: UNICEF )https://www.unicef.org/protection/57929_58022.html#CPS, accessed 25
April 2018(.
.مجموعة دراسات حالة ذات هدف مشترك هو تعزيز أنظمة حماية الطفل

االستجابة والدعم

Case management toolkit: a user’s guide for strengthening case management services in child welfare. USAID;
2014 )http://www.socialserviceworkforce.org/resources/case-management-toolkit-users-guide-strengtheningcase-management-services-child-welfare, accessed 25 April 2018(.
 سوف تساعد على نقل.أداة لقياس الممارسات الحالية مقابل الممارسات الجيدة إلدراة الحاالت من أجل تعزيز إدارة الحالة في رعاية الطفل
ممارسة إدارة الحاالت لما هو أبعد من االلتزام البسيط بالسياسات واإلجراءات نحو التطبيق المدروس للممارسات القائمة على األدلة التي تحسن
.نتائج األطفال واألسر على مستوى الحالة الفردية
The role of social work in juvenile justice. Geneva: UNICEF Regional Office for CEE/CIS, 2013 )https://www.
unicef.bg/assets/Conferences/JJ 10 11 June 2014/publications/Juvenile justice social work EN.pdf, accessed 5
June 2018(.
.يحدد األنشطة والمهام الرئيسية التي يمكن أن يقوم بها أخصائيو الخدمة االجتماعية ضمن اإلطار العام لقضاء األحداث

227 المصادر

قطاع الصحة
Responding to children and adolescents who have been sexually abused: WHO clinical guidelines. Geneva:
World Health Organization; 2017 )http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/clinicalresponse-csa/en/, accessed 27 April 2018(.
تهدف المبادئ التوجيهية السريرية إلى مساعدة العاملين في قطاع الصحة في الخطوط األمامية ،في البيئات ذات الموارد المنخفضة على وجه
التحديد ،في توفير رعاية مبنية على األدلة ذات الجودة العالية ،وعلى دراية بمجال رعاية الصدمات لضحايا االعتداء الجنسي.
;NICE Guideline [NG76]: Child abuse and neglect. London: National Institute for Health and Care Excellence
2017 )https://www.nice.org.uk/guidance/ng76, accessed 27 April 2018(.
مبدأ توجيهي يساعد المتخصصين على التعرف على اإلساءة واإلهمال والتصدي لهما لدى األطفال والشباب الذين تقل أعمارهم عن  18عا ًما .كما
يدعم المتخصصين الذين يقومون بالتقييمات وتقديم المساعدة والتدخالت المبكرة لألطفال والشباب والوالدين ومقدمي الرعاية.
Clinical Guideline [CG89] Child maltreatment, updated October 2017. London: National Institute for Health
and Care Excellence; 2017 )https://www.nice.org.uk/guidance/cg89/chapter/1-Guidance, accessed 25 April
2018(.
يساعد المبدأ التوجيهي المتخصصين على التعرف على العالمات المحتملة لسوء معاملة األطفال واالستجابة لها لدى األطفال والشباب الذين تقل
أعمارهم عن  18عاماً ،ويهدف إلى رفع مستوى الوعي ومساعدة األخصائيين الصحيين من غير المتخصصين في حماية الطفل للتعرف على
عالمات اإلساءة الجسدية والجنسية والعاطفية واإلهمال والمرض الملفق أو المستحث.
mhGAP Intervention Guide for mental, neurological and substance use disorders in non-specialized health
_settings. Geneva; World Health Organization: 2011 )http://www.who.int/mental_health/publications/mhGAP
intervention_guide/en/, accessed 25 April 2018(.
يقدم إدارة متكاملة للحاالت ذات األولوية من اإلضطرابات (النفسية والعصبية واستخدام المواد المخدرة) باستخدام البروتوكوالت اتخاذ القرار
للرعاية السريرية.
Strengthening health systems to respond to women subjected to intimate partner violence or sexual
violence: a manual for health managers. Geneva; World Health Organization: 2017 )http://www.who.int/
reproductivehealth/publications/violence/vaw-health-systems-manual/en/, accessed 25 April 2018(.
يرتكز على االستجابة لعنف الشريك الحميم والعنف الجنسي ضد المرأة :المبادئ التوجيهية السريرية والمتعلقة بالسياسات التابعة لمنظمة الصحة
العالمية 2013 ،يساعد هذا الدليل على تعزيز استجابة المديرين على مختلف مستويات النظام الصحي في االستجابة وتقديم الرعاية لضحايا العنف.
Global plan of action to strengthen the role of the health system within a national multisectoral response to
address interpersonal violence, in particular against women and girls, and against children. Geneva; World
Health Organization: 2016 )http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/global-plan-of-action/
en/, accessed 25 April 2018(.
يوفر الرؤية واألهداف واألغراض والتوجه االستراتيجي والمبادئ التوجيهية ،وكذلك اإلجراءات الملموسة للدول األعضاء ،في تعزيز دور النظم
الصحية كجزء من الخطط المتعددة القطاعات للتصدي للعنف ،ال سيما ضد النساء والفتيات.
Trauma Informed Care Project [website]. Des Moines, Iowa )www.traumainformedcareproject.org, accessed 25
April 2018(.
يقدم الرعاية المستنيرة بالصدمات هيكالً تنظيميا ً وإطار عمل عالجي ينطوي على فهم آثار جميع أنواع الصدمات والتعرف عليها واالستجابة لها،
وهناك مؤتمر سنوي ومصادر وفاعليات متاحة للمتخصصين .متاحة من خالل الموقع.
A public health response to violence action. In: Project Vega [website]. )http://projectvega.ca/wp-content/
uploads/2016/10/VEGA-TVIC-Briefing-Note-2016.pdf, accessed 25 April 2018(.
يوفر موجز مشروع “فيجا” إطار عمل للصحة العامة لخدمة األشخاص الذين تعرضوا للعنف األسري.
Responding to intimate partner violence and sexual violence against women: WHO clinical and policy
guidelines. Geneva: World Health Organization; 2017 )http://www.who.int/reproductivehealth/publications/
violence/9789241548595/en/, accessed 27 April 2018(.
تقدم هذه المبادئ التوجيهية إرشادات قائمة على األدلة لمقدمي الرعاية الصحية بشأن الرعاية المناسبة ،للنساء الالتي تعانين من عنف الشريك
والعنف الجنسي ،وذلك لتحسين بناء قدرات مقدمي الرعاية الصحية وغيرهم من أعضاء الفرق متعددة التخصصات.

 228المصادر

Health care for women subjected to intimate partner violence or sexual violence: a clinical handbook. Geneva:
World Health Organization; 2014. )http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw-clinicalhandbook/en/, accessed 25 April 2018(.
 المبادئ التوجيهية السريرية والمتعلقة بالسياسات التابعة لمنظمة:هذا الكتيب مبني على االستجابة لعنف الشريك والعنف الجنسي ضد المرأة
 مع العديد من المبادئ التي يمكن أن تنطبق على، وتساعد مقدمي الخدمات الصحية على رعاية النساء الالتي يتعرضن للعنف،الصحة العالمية
.األطفال والمراهقين
Improving the health sector response to gender based violence: a resource manual for health care professionals
in developing countries. New York: International Planned Parenthood Federation; 2013 )http://www.paho.
org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=4517%3A2010-improving-health-sector-responsegender-violence-manual&catid=1505%3Aintra-family-violence&Itemid=41342&lang=en, accessed 25 April
2018(.
يوفر األدوات والمبادئ التوجيهية لمساعدة مديري الرعاية الصحية على تحسين استجابة الرعاية الصحية للعنف القائم على النوع االجتماعي في
 وخطوات، ومسؤوليات مقدمي الرعاية الصحية، والتعريفات القانونية، بما في ذلك األدوات العملية لتحديد توجهات مقدمي الخدمة،البلدان النامية
. وجودة الرعاية،إنشاء شبكات اإلحالة
قطاع العدالة
UN Model strategies and practical measures on the elimination of violence against children in the field of
crime prevention and criminal justice. Vienna: UNODC; 2015 )https://www.unodc.org/documents/justice-andprison-reform/14-08451_Strategy_eBook.pdf, accessed 24 March 2018(.
يشرح ويقدم توجيهات لتنفيذ استراتيجيات األمم المتحدة النموذجية والتدابير العملية بشأن القضاء على العنف ضد األطفال في مجال منع الجريمة
.والعدالة الجنائية
Planning the implementation of the United Nations model strategies on violence against children in the field of
crime prevention and criminal justice: a checklist. Vienna: UNODC; 2015 )https://www.unodc.org/documents/
justice-and-prison-reform/14-08452_Ebook.pdf, accessed 25 April 2018(.
تساعد القائمة المرجعية لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الحكومات في مراجعة القوانين واإلجراءات والممارسات الوطنية
.بشأن التصدي للعنف ضد األطفال
Justice in matters involving child victims and witnesses of crime: model law and related commentary. Vienna:
UNODC; 2009 )https://www.unicef.org/eca/UNDOC-UNICEF_Model_Law_on_Children.pdf, accessed 25
April 2018(.

االستجابة والدعم

 مجموعة،تقدم هذه الوثيقة التي وضعها مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع اليونيسف والمكتب الدولي لحقوق الطفل
من المبادئ التوجيهية التي تمثل الممارسة الجيدة على أساس توافق اآلراء الذي ينعكس على المعرفة المعاصرة والقواعد والمعايير والمبادئ
.الدولية واإلقليمية ذات الصلة
Handbook for professionals and policymakers on justice matters involving child victims and witnesses of
crime. Vienna: UNODC; 2009 )https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/hb_justice_in_
matters_professionals.pdf, accessed 25 April 2018(.
يُعد هذا الكتيب الذي أعده مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع اليونيسف دليالً لصناع السياسات والمهنيين الذين
 مثل القضاة األطقم الطبية وموظفو الدعم الطبي وموظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين،يتعاملون مع األطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها
.واألخصائيين االجتماعيين وموظفي المنظمات غير الحكومية والمعلمين
Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice. Strasbourg:
Council of Europe; 2010 )https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016804b2cf3,
accessed 25 April 2018(.
Child-friendly justice guide. In: Child Rights International )CRIN( [website]. London: CRIN,2014 )https://
www.crin.org/en/guides/legal/child-friendly-justice, accessed 5 June 2018(.
 اإلقليمية والوطنية لها،يهدف هذا الدليل إلى توفير المعلومات حول االلتزام باتباع مبادئ العدالة المراعية لألطفال والمعايير الدولية
. وأوراق الموقف حول الموضوع وغيرها من المصادر ذات الصلة،بما يشمل قرارات المحاكم والدراسات واألبحاث االستقصائية
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Ten-point plan for fair and effective criminal justice for children. London: Penal Reform International; 2012
)https://www.penalreform.org/resource/tenpoint-plan-fair-effective-criminal-justice-children/, accessed 25 April
2018(.

 و“الدولية إلصالح القانون الجنائي والفريق المشترك،)UKAid(  التي أعدتها منظمة الوكالة البريطانية للتنمية الدولية،تقدم الخطة
 صناع السياسات وممارسي العدالة الجنائية، الطرق التي يمكن من خاللها تُم ّكن المشرعين،”بين الوكاالت المعني بقضاء األحداث
 وإعادة،االستجابة بفعالية وإيجابية لألطفال المخالفين للقانون من خالل التركيز على وقاية األطفال من نظام العدالة الخاص بالبالغين
.تأهيل وتعزيز العقوبات البديلة للحبس
Global study on legal aid: global report. New York: UNDP and UNODC, 2016. )http://www.undp.org/content/
undp/en/home/librarypage/democratic-governance/access to justiceandruleoflaw/global-study-on-legal-aid.
html, accessed 5 June 2018(.

تقدم هذه الدراسة العالمية لمحة عامة عن جهود تحسين المساعدة القانونية وتسلط الضوء على تحديات ومجاالت ذات أولوية محددة في
.عدة مناطق مساعدة قانونية ونهوج ابتكارية ودروس مستفادة
UNICEF Toolkit on diversion and alternatives to detention [website]. New York: UNICEF; 2010 )https://www.
unicef.org/tdad/index_55653.html, accessed 25 April 2018(.
توفر مجموعة األدوات هذه عبر اإلنترنت إرشادات وأدوات عملية لمتخصصي حماية الطفل في اليونيسف وغيرهم ممن يعملون على تعزيز عدم
 توفر إرشادات عملية حول كيفية تنفيذ عدم اللجوء إلى القضاء والبدائل باستخدام.اللجوء إلى القضاء وبدائل االحتجاز في أنظمة قضاء األحداث
 ويقدم أمثلة على المشاريع،نهج نظامي يعتمد على إطار البيئة الوقائية الخاص باليونيسف ونهج األمم المتحدة المشترك للعدالة من أجل األطفال
.والموارد األخرى من مجموعة من البلدان لسهولة استخدامها كمرجع
الرعاية البديلة
Better Care Network toolkit: a collection of practical guides and manuals to support provision of quality
alternative care [website]. New York: Better Care Network; )http://bettercarenetwork.org/toolkit, accessed 25
April 2018(.

Moving Forward: implementing the ‘guideiines for the alternative care of children’. Glasgow: Centre for
Excellence for Looked After Children of Scotland )CELCIS(, 2012 )https://www.unicef.org/protection/fHes/
Moving_Forward_Implementing_the_Guidelines_English.pdf accessed, 5 June 2018(
Application of the UN Guidelines for the Alternative Care of Children: A Guide for Practitioners. Buenos
Aires: Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar )RELAF( and UNICEF, 2011 )https://resourcecentre.
savethechildren.net/sites/default/files/documents/4990.pdf, accessed 5 June 2018(.
Assessment Tool for the Implementation of the UN Guidelines for the Alternative Care of Children.Innsbruck,
Austria: SOS Children’s Villages International, 2012 )https://www.crin.org/en/docs/120412-assessment-toolSOS-CV%20.pdf, accessed 5 June 2018.(
إصالح قضاء األحداث
Save money, protect society, and realize youth potential. Brussels: International Juvenile Justice Observatory;
2012 )http://www.oijj.org/sites/default/files/white_paper_publication.pdf, accessed 25 April 2018(.
. ويركز على التحسن في أوقات األزمات االقتصادية،مسارا لتحسين أنظمة العدالة للشباب في أوروبا
يوفر هذا البحث الرسمي
ً
Multi-country evaluation of the impact of juvenile justice reforms on children in conflict with the law. UNICEF
Regional Office for Central and Eastern Europe and Central Asia; 2015 )https://www.unicef.org/evaldatabase/
files/MCE2_Final_CEECIS_2015-005.pdf, accessed 25 April 2018(.

-2006  رابطة الدول المستقلة خالل الفترة/  بلدا ً في إقليم وسط أوروبا الشرقية11 تقييم مدى قيام إصالحات نظام قضاء األحداث في
. وخفض متوسط مدة الحبس االحتياطي، وتجنب اللجوء إلى القضاء، بتقليل الحرمان من الحرية لألطفال المخالفين للقانون2012
Criteria for the design and evaluation of juvenile justice reform programmes. Vienna: UNODC; 2011 )https://
www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Criteria_for_the_Design_and_Evaluation_of_Juvenile_Justice_Reform_
Programmes.pdf, accessed 25 April 2018(.
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يُقدم هذا المصدر الذي أعده مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة و“الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بقضاء األحداث”،
مجموعة من المعايير المشتركة لتصميم وتقييم برامج قضاء األحداث وتحديد الممارسات الجيدة ،على أساس حقوق الطفل على النحو المحدد في
اتفاقية حقوق الطفل والقواعد والمعايير الدولية األخرى.
إنسانية
Minimum standards for child protection in humanitarian action. Child Protection Working Group; 2012 )https://
www.unicef.org/iran/Minimum_standards_for_child_protection_in_humanitarian_action.pdf, accessed 25 April
2018(.
تصف المبادئ المشتركة والممارسات الجيدة والدروس المستفادة في توفير خدمات االستجابة والدعم لألطفال في األوضاع اإلنسانية ممن عانوا
من العنف.
Adapting to learn, learning to adapt: overview of and considerations for child protection systems strengthening
in emergencies. Alliance for Child Protection in Humanitarian Action; 2016 )http://www.cpcnetwork.org/wpcontent/uploads/2016/07/Adapting-to-learn.-Learning-to-adapt_July-2016.pdf, accessed 25 April 2018(.
تقدم نظرة عامة على تعزيز أنظمة حماية الطفل في ممارسات الطوارئ حتى اآلن لجميع الجهات الفاعلة التي تدعم استجابات حماية الطفل في
األوضاع اإلنسانية ،وتحدد االعتبارات الرئيسية فيما يتعلق بالنظم الخاصة باألفراد المعنيين بحماية الطفل.
Interagency review of justice for children in a humanitarian context )CPMS 14(. International Bureau for
Children’s Rights; 2016 http://www.ibcr.org/wp-content/uploads/2016/06/Interagency-review-2.pdf, accessed
25 April 2018(.
يصف الوعي والمعرفة الحاليين بالمعيار الرابع عشر ،والدروس المستفادة والتحديات المؤسسية والسياساتية والتشغيلية والتمويلية لتطبيق العدالة
في السياقات اإلنسانية ،وقد ركز البحث في المقام األول على قضاء األحداث ،مع تركيز أقل على األطفال الضحايا والشهود .وقد ركز البحث في
المقام األول على قضاء األحداث ،مع تركيز أقل على األطفال الضحايا والشهود.
Justice for children in humanitarian action )executive summary and key lessons from the above report(. )http://
www.ibcr.org/wp-content/uploads/2016/06/Justice-for-children-in-humanitarian-action-1.pdf, accessed 25 April
2018(.

تم تطوير هذا الدليل التدريبي من قبل هيئة “انقاذ الطفولة” في الدنمارك لمبادرة حماية الطفل لتسهيل التدريب على اإلسعافات األولية النفسية مع
التركيز على األطفال ،ويهدف إلى تطوير المهارات والكفاءات التي ستساعد موظفي حماية الطفل على الحد من األزمات النفسية لألطفال الذين
مؤخرا لحدث صادم .يستهدف تدريب هيئة انقاذ الطفولة الشركاء والمهنيين مثل المعلمين والمدرسين والعاملين الصحيين واالجتماعيين
تعرضوا
ً
وما إلى ذلك ،والمتطوعين الذين يعملون مباشرة مع األطفال في حاالت الطوارئ أو في أعقاب النزاعات والكوارث الطبيعية واألحداث الحرجة.
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التعليم يمكّن األطفال

ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﻴﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﲆ اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌﻬﺎرات واﻟﺨﱪات اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺼﻤﻮد وﺗﺤﺪ
ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺨﻄﺮ ﻟﻠﻌﻨﻒ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻠﺘﺰم أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﳌﺪارس واﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ واﳌﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﺘﻮﻓري ﺑﻴﺌﺎت ﺗﻌﻠﻢ
آﻣﻨﺔ وﺟﺬاﺑﺔ ،ﻳﺼﺒﺢ اﻷﻃﻔﺎل أﻛرث ﻗﺪرة ﻋﲆ اﻟﻨﺠﺎح أﻛﺎدميﻴﺎً واﻟﻨﻤﻮ اﺟﺘامﻋﻴﺎً وﻳﺘﺠﻨﺒﻮن اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻌﻨﻒ أو
ارﺗﻜﺎﺑﻪ.
المشاركة 1في المدرسة ،والتي تشمل التسجيل والحضور المنتظم واإلنجاز واإلتمام ،تساعد على حماية األطفال من التعرض أو ارتكاب
العنف بين الشباب واالعتداء واالستغالل الجنسي وعنف الشريك .كما أنها تقلل من خطر الزواج المبكر والحمل غير المقصود وفيروس
نقص المناعة البشرية واألمراض المنقولة عن طريق االتصال الجنسي ،وله فوائد اجتماعية واقتصادية أخرى ،ويمكن أن تكون المدارس
الوسط لتدخالت الوقاية مثل تدريب المهارات الحياتية واالجتماعية (انظر المربع .)23
ومع ذلك ،يمكن أن تكون المدارس أيضًا مكانًا للعنف ضد األطفال ،بما
في ذلك العقاب العنيف من قبل المعلمين أو اإلداريين ،والتسلط ،والعنف
الجسدي ،واالعتداء الجنسي ،واالستغالل والمضايقة (انظر قسم مقدمة
عن الكتيب ألوصاف أنواع مختلفة من العنف) ،وقد يتعرض األطفال أيضًا
للعنف أثناء الطريق من المدرسة وإليها.
المدارس هي مساحات مهمة حيث يمكن لألطفال تطوير السلوك والمهارات
المؤيدة للمجتمع للعالقات اإليجابية ،ويتم التأكيد على المعايير االجتماعية
والقائمة على النوع االجتماعي ،سواء كانت ضارة أم إيجابية ،وإدامتها في
الثقافة المدرسية.
كما هو الحال مع جميع أشكال العنف ،يمكن أن يختلف العنف في المدارس
اعتمادًا على ما إذا كان الطفل صبيًا أم فتاة .يصف العنف القائم على النوع
االجتماعي المرتبط بالمدرسة نطاق األفعال أو التهديدات بالعنف الجنسي
أو البدني أو الذهني التي تدور في المدارس والتي تدفعها معايير النوع
االجتماعي والتنميط ،ويسمح بوقوعها ديناميات السلطة غير المتساوية.
على سبيل المثال ،قد يكون الصبيان أكثر عرضة لتلقي التأديب الجسدي
القاسي من المعلمين الذكور ،بينما قد تكون الفتيات أكثر عرضة للتحرش
الجنسي أو الضغط لمقايضة الجنس مقابل الدرجات .ويعكس عنف الشريك
أو “العنف في المواعدة” أيضًا عدم المساواة بين الجنسين من حيث السلطة.
يعد المعلمين هم أيضًا مستجيبي الخطوط األولى في مساعدة األطفال الذين
نظرا ألن تحديد الهوية واإلفصاح غالبًا ما
يتعرضون أو المعرضين للعنفً ،
يحدثان في المدرسة ،ويمكن أن توفر مدونات قواعد السلوك المدرسي إطار
عمل يتيح للمعلمين واإلداريين التعامل بشكل مناسب مع إفصاحات األطفال
الذين يتعرضون للعنف ،وإحالتهم إلى خدمات االستجابة والدعم ذات الصلة
(انظر استراتيجية االستجابة والدعم).

المربع 23

ما هي المهارات الحياتية
واالجتماعية؟
يمكن أن توصف المهارات الحياتية بأنها
“القدرات على السلوك التكيفي واإليجابي
الذي يم ّكن األفراد من التعامل بفعالية مع
تحديات الحياة اليومية “ ( ،1ص  .)3تشمل
هذه الوظائف المعرفية والعاطفية ،مثل
التركيز والتحكم في النفس والتفكير النقدي
وحل المشكالت ،كما أنها تشمل المهارات
الشخصية واالجتماعية ،وهي مجموعة
فرعية من المهارات الحياتية .وتصف
المهارات االجتماعية طرق التفاعل وبناء
العالقات مع اآلخرين ،وتؤدي البرامج
الفعالة التي تطور هذه المهارات إلى
سلوكيات مؤيدة للمجتمع ،بما في ذلك حل
النزاع بشكل فعال وإظهار التعاطف تجاه
اآلخرين.

تشمل استراتيجية التعليم والمهارات الحياتية جهودًا لدعم مشاركة المدرسة ،وتكوين بيئات مدرسية آمنة وداعمة ،وبناء مهارات الطالب
في العالقات والتواصل وإدارة العواطف وحل النزاعات والحماية الذاتية ،ويتضمن تنفيذ هذه االستراتيجية تشريعات وسياسات داعمة،
تُترجم إلى واليات ومعايير وتدريب لقطاع التعليم .كما يشمل تنفيذ االستراتيجية التعاون متعدد القطاعات وتغيير المعايير التي تشمل
جميع الجهات المعنية في التعليم ،أي اإلداريين والمعلمين والطالب والوالدين والمجتمع.

 1تعني المشاركة في “الحزمة الفنية  ”INSPIREزيادة االلتحاق بالمدارس كعامل وقائي للعنف ،وتدرك الوكاالت الشريكة أن هذا النهج يمتد إلى ما هو أبعد من
التسجيل إلى الحضور المنتظم واإلنجاز واإلتمام ،أي المشاركة في المدرسة .لذلك تم تحديث اللغة المستخدمة في هذا الدليل لتعكس هذا الفهم.
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الروابط بين استراتيجيات  INSPIREوما بعدها
تتفاعل استراتيجية التعليم والمهارات الحياتية مع استراتيجيات  INSPIREاألخرى وتعززها ،باإلضافة إلى الجهود التي
تتجاوز العنف.

تطبيق القوانين وإنفاذها

تحظر القوانين استخدام المعلمين للعقاب العنيف

المعايير والقيم

يمكن أن تعالج برامج المهارات الحياتية المعايير االجتماعية
والقائمة على النوع االجتماعي التي تساهم في العنف
يمكن أن تساعد برامج المهارات الحياتية مع مكونات التربية

دعم الوالدين ومقدمي
الرعاية

الوالدين على التواصل مع أطفالهم ودعمهم

إيجاد بيئات آمنة

يمكن لمبادئ البيئة اآلمنة أن تزيد من األمان في المباني
والميادين المدرسية ،وطرق الطالب من وإلى المدرسة

تحسين الدخل وتعزيز الوضع
االقتصادي

يمكن أن تكون المهارات الحياتية جز ًءا من أنشطة تحسين
الدخل وتعزيز الوضع االقتصادي

خدمات االستجابة والدعم

تعد المدارس والمعلمين جز ًءا من شبكات اإلحالة واالستجابة
األولية

أجندات صحية واجتماعية

زيادة اإلنجازات األكاديمية ومعدالت إتمام الدراسة والوضع
االجتماعي واالقتصادي والمساواة بين الجنسين

واقتصادية أوسع

التعليم والمهارات الحياتية

الحد من اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية؛ وتحسين
النتائج المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية

نظرة عامة 239

تنجح بشكل أفضل عندما ...
تشير األدلة والخبرة إلى أن الجهود المبذولة لتنفيذ هذه االستراتيجية قد يكون لها على األرجح التأثير المطلوب عندما:
يتم دمجها في سياسة التعليم والمناهج الدراسية وتدريب المعلمين على المستوى الوطني أو مستوى المقاطعة؛
تراعي منظور “المدرسة بأكملها” والبحث عن التغييرات في الثقافة المدرسية ،بما في ذلك الديناميكيات بين الطالب من هم في
السلطة وكذلك بين الطالب أنفسهم؛
تشجع التفكير ورفع مستوى الوعي حول معايير النوع االجتماعي وعدم المساواة وهوية النوع االجتماعي ()3؛
تشرك مجالس إدارة المدرسة والمعلمين والموظفين في التفكير النقدي حول قيمهم ومعتقداتهم وتجاربهم المتعلقة بالعنف في المدرسة
(( )3انظر استراتيجية المعايير والقيم للمزيد حول التفكير النقدي)؛
تدريب المعلمين والموظفين على التأديب والتفاعل اإليجابي مع الطالب ،على توفير االستجابة األولية لألطفال الذين يتعرضون أو
المعرضين للعنف؛

تتواءم مع السياق الثقافي المحلي ،عن طريق الممارسة الجيدة للمواءمة مع الدقة (انظر تنفيذ  INSPIREكحزمة :مواءمة البرامج
القائمة على األدلة)؛
تشجّع وتس ّهل مشاركة األطفال في مواءمة أو تنفيذ البرامج وإدارة األنشطة؛
استخدام التيسير والدعم بمهارة عند مناقشة القضايا المعقدة والحساسة.

العمل اإلنساني
يمكن أن تساعد جهود االستعداد والتنسيق والتعافي على الحد من تعطيل تعليم األطفال بسبب حاالت الطوارئ أو النزاع.
المساحات اآلمنة :يمكن للتعليم أن يحدث في العديد من األماكن ،كالخيام ،وفي الهواء الطلق ،وفي المباني غير المدرسية،
وذلك طالما أن األطفال في أمان .تتضمن اعتبارات الحفاظ على سالمة األطفال ما يلي:
ضمان طرق آمنة من وإلى أماكن التعلم وتقليل المخاطر المحتملة ،مثل أماكن الجنود أو األلغام األرضية أو المناطق
التجارية الخطرة أو مشاكل السالمة على الطرق؛
تدريب ومدونات سلوك لجميع الموظفين الذين يتفاعلون مع األطفال ،بما في ذلك المعلمين واالستشاريين
والمتطوعين؛
اإلشراف في بيئات التعلم.
بناء السالم :يمكن لألطفال تعلم تطبيق مبادئ حل النزاعات وبناء السالم حتى أثناء العيش في سياقات من العنف أو النزاع،
ويُعلم برنامج “أوالس إين باز” مهارات الحد من العدوان وإنشاء فصول سلمية لألطفال الصغار الذين يتعرضون للعنف
بشكل كبير (انظر موجز برنامج “أوالس إين باز”).
المهارات الحياتية واالجتماعية :يمكن لتعزيز مهارات التأقلم العاطفي واالجتماعي والعالقات اإليجابية أن يساعد األطفال
والمراهقين على التكيف مع الظروف الصعبة .تم تصميم التدخالت مثل برنامج القدرة على الصمود لألطفال لمنظمة “إنقاذ
الطفولة” لألوضاع اإلنسانية ،وتم تقديم بعض البرامج المدرجة في  ،INSPIREمثل برنامج “نقاط اإلنطالق” (Stepping
 )Stonesومنهج “آي إم باور” ( ،)IMPowerفي بيئات متنوعة وصعبة ،ويمكن تعديلها لتناسب التدخالت اإلنسانية.
لمزيد من المعلومات ،انظر الجزء اإلنساني من قسم المصادر في نهاية هذا الفصل.
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اعتبارات للتنفيذ
نهج األنظمة أم التركيز على المدارس الفردية؟
يمكن تنفيذ العديد من البرامج المبنية على األدلة الواردة في  INSPIREمن قبل المدارس الفردية أو األنظمة المدرسية .ومع ذلك ،يؤدي
قطاع التعليم ككل دورا ً حاسما ً في تنفيذ النهوج التكميلية في هذه االستراتيجية ،وقد يصل نهج األنظمة لمنع العنف من خالل سياسة التعليم
وتدخالت المهارات الحياتية إلى عدد أكبر من األطفال ،وقد يكون أكثر فعالية واستدامة .يتضمن نهج األنظمة التخطيط والتدريب والدعم
لموظفي المدرسة ،وآليات الرصد والمساءلة ،والموارد المخصصة ،والتعاون مع القطاعات األخرى (انظر استراتيجية تنفيذ INSPIRE
كحزمة للمزيد عن التنسيق واستراتيجية تنفيذ وإنفاذ القوانين لمزيد من المعلومات حول التشريعات والسياسات والتفويضات لمنع العنف
في القطاعات العامة).
كيف يمكنكم معالجة العنف عبر اإلنترنت؟
يتسبب التنمر عبر اإلنترنت باألذى لألطفال (التنمر أو المضايقة أو التهديد لشخص عبر اإلنترنت) ،ويمكن للعديد من البرامج التي تسعى
إلى تحسين ثقافة المدرسة بأكملها وتعليم الطالب المهارات االجتماعية والعاطفية أن تتعامل مع التنمر عبر اإلنترنت .في األماكن التي
يكون فيها الطالب لديهم وصول منتظم إلى اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي ،من المهم وضع سياسات وتوقعات سلوكية وتدخالت
داعمة حول التنمر عبر اإلنترنت كجزء من استراتيجية التعليم ومهارات الحياة ،ويمكن أن يساعد التعليم حول االستخدام المسؤول للبيانات
الشخصية والسالمة عبر اإلنترنت األطفال على حماية أنفسهم من العنف أو االستغالل.
يتضمن “التحالف العالمي وي بروتكت إلنهاء االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت” برنامج تعليمي وطني كجزء من استجابة دولية
ووطنية منسقة لحماية األطفال من االستغالل واالعتداء الجنسيين ،وذلك موضح في القدرة  13من االستجابة الوطنية النموذجية لالستغالل
واالعتداء الجنسيين على األطفال على اإلنترنت (انظر قسم المصادر في نهاية هذا الفصل).

المؤشرات
يمكن استخدام مؤشرات  INSPIREالتالية لقياس تأثير الجهود المبذولة لتنفيذ استراتيجية التعليم والمهارات الحياتية (انظر الملحقين أ و ب
للحصول على قائمة كاملة بمؤشرات وقياسات .)INSPIRE
 9.1معدالت التسرب من التعليم االبتدائي واإلعدادي
شهرا الماضية
 9.2غياب عن المدرسة ألسباب تتعلق بالسالمة ،الشهر الماضي واالثني عشر
ً
 9.3بداية ممارسة الجنس المبكرة
 9.4اإلنجاب المبكر قبل سن  15و  18سنة
 9.5زواج األطفال قبل سن  15و  18سنة (مؤشر هدف التنمية المستدام )5.3.1
 9.6االستهالك المفرط للكحوليات بين المراهقين

التعليم والمهارات الحياتية

شهرا الماضية
 9.7إتاحة مناهج الوقاية من العنف والتصدي له في االثني عشر
ً
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تمرين تركيز
قبل االنتقال إلى النهوج والبرامج المحددة لتنفيذ هذه االستراتيجية ،خذ لحظة للتفكير في وسطك وأهدافك وما الذي
يحدث بالفعل وما الذي ترغب في تغييره.
الغرض من هذا التمرين هو مساعدتكم على التركيز على أولوياتكم بينما تقرأون المزيد عن النهوج والبرامج
المدعومة باألدلة لهذه االستراتيجية .ويمكنكم القيام بهذا التمرين بشكل فردي أو في مجموعة.
ما الذي يظهره البحث الكمي والنوعي حول العنف الذي يعاني منه األطفال في المدرسة؟
ما هي اآلليات الموجودة لمساءلة الكبار على العنف ضد األطفال؟ ما هي مواقف ومعايير األطفال والوالدين حول العنف ضد
األطفال في البيئات المدرسية؟
ما الذي يحدث حاليًا ،على مستوى األنظمة وداخل المدارس الفردية ،لمنع العنف وتعزيز البيئات اآلمنة والمواتية؟ كيف تم اختيار
هذه التدخالت؟ هل تتطرق إلى العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة؟ هل تتماشى مع األدلة؟ ما الذي يمكن
تحسينه؟
هل تمتلك المدارس والمعلمين التوجيه والمعرفة والمهارات لالستجابة بشكل مناسب لألطفال الذين يكشفون عن العنف ،وإحالتهم
إلى خدمات الدعم؟
كيف ترى تناسب نُهوج مهارات التعليم والحياة مع الجهود العامة للحد من العنف ضد األطفال؟
بنا ًء على تأمالتك السابقة ،ما هو هدفك من تعزيز استراتيجية التعليم والمهارات الحياتية في وسطك؟

استخدم هذه المساحة لتدوين مالحظاتك.
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لمحة عن النهوج
تمثل نُهوج  INSPIREممارسة قائمة على األدلة أو حكيمة أو واعدة في منع العنف ضد األطفال والتصدي له ،ويمكن أن تكون جز ًءا من
خطة شاملة من أجل:
زيادة المشاركة (االلتحاق والحضور وتحقيق اإلنجازات واإلكمال) في المدرسة؛
إنشاء بيئة مدرسية آمنة ومواتية؛
تعزيز التدريب على المهارات الحياتية واالجتماعية؛
مساعدة األطفال على حماية أنفسهم من االعتداء واالستغالل الجنسيين؛
تحسين الوصول إلى برامج الوقاية من عنف الشريك للمراهقين.
النهجان األول والثاني هما نهجان متكامالن وعلى نطاق المنظومة لضمان قدرة األطفال على المشاركة الكاملة في “بيئات تعلم آمنة وغير
عنيفة وشاملة وفعالة” (هدف التنمية المستدام الرابع) .تُعد الثالثة األخيرة هي نهوج أكثر برامجية يمكن تنفيذها على المستوى الوطني
أو مستوى المقاطعة ،أو داخل المدارس الفردية أو النظم المحلية .في حين أن جميع األساليب البرنامجية الثالثة تبني المهارات للعالقات
الشخصية ومنع العنف ،يوجد أهداف مختلفة لها.
نهوج برامجية

نهوج نظامية
زيادة المشاركة في المدرسة

بيئة مدرسية آمنة ومواتية

التدريب على المهارات الحياتية واالجتماعية

الجهود المبذولة للتعامل مع
الحواجز وتشجيع االلتحاق
والحضور وتحقيق اإلنجازات
في التعليم من خالل السياسات
والخدمات والموارد الداعمة
للطالب واألسر

بناء مناخ مدرسي إيجابي وبيئة خالية من
العنف ،وتعزيز العالقات بين الطالب
والمعلمين واإلداريين

بناء المهارات إلدارة العواطف والغضب ،والسلوك المؤيد
للمجتمع ،والعالقات المحترمة وحل النزاعات ،للحد من
التنمر والعنف بين األقران

التكلفة $$$–$$

التكلفة $$–$

التكلفة $$$–$

االستثمار على مستوى النظام في
التدخالت طويلة األجل

التكاليف المتعلقة بالمنهاج وتدريب
المعلمين

يعتمد النطاق على نوع التعليمات والتدريب المطلوب

النتائج المحتملة

النتائج المحتملة

النتائج المحتملة

● زيادة المشاركة في التعليم
النظامي
● تقليل مخاطر المشاركة في عنف
الشباب
● الحد من خطر زواج الفتيات
المبكر وعنف الشريك

● الحد من العنف بين األقران والتنمر في
المدارس
● تخفيض العقاب العنيف من قبل موظفي
المدرسة
● الحد من االعتداء واالستغالل
والتحرش الجنسي في المدارس
● تحسين الشعور باألمان في المدارس

● زيادة احترام الذات والسلوكيات الوقائية والمؤيدة للمجتمع
● زيادة اإلفصاح وطلب المساعدة
● الحد من التنمر والعنف الجسدي
● الحد من عنف الشريك واالعتداء واالستغالل الجنسيين

مثال برنامج

أمثلة البرامج

أمثلة البرامج

● برنامج مجموعة أدوات المدرسة
الجيدة
● تدريب المعلمين

● اإلجراءات اإليجابية
● كيفا
● برنامج نقاط اإلنطالق

موجزات برامج

موجزات برامج

ساعدوا األطفال على حماية أنفسهم من االعتداء الجنسي
بناء الوعي وتعليم المهارات لمساعدة األطفال والمراهقين
على فهم مبدأ الرضاء ،وتجنب ومنع االعتداء واالستغالل
الجنسيين ،وطلب المساعدة والدعم
برامج الوقاية من عنف الشريك للمراهقين
معالجة معايير النوع االجتماعي وتعزيز العالقات اإليجابية
المحترمة

برنامج مركز الوالدين واألطفال

● برنامج أوالس إين باز
● بيئة آمنة ومواتية في المدرسة

● التدريب اإليجابي للمراهقين من خالل البرامج
االجتماعية الشاملة
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النهج :زيادة المشاركة في المدرسة
ما هي :الجهود المبذولة لمعالجة الحواجز وتشجيع االلتحاق والحضور وتحقيق اإلنجازات وإكمال التعليم من خالل السياسات
والخدمات والموارد الداعمة للطالب واألسر.
لماذا:

المشاركة في التعليم هي عامل وقائي ضد العنف ،حيث أن األطفال والمراهقين في المدرسة أقل عرضة لإليذاء أو االنخراط
في العنف بالمقارنة مع أقرانهم خارج المدرسة ،وأقل عرضة لعمالة األطفال ،واالستغالل ،والزواج المبكر (.)4
باإلضافة إلى ذلك ،يرتبط التعليم بعدد من نتائج جودة الحياة ،خاصة بالنسبة للفتيات والنساء ،مثل زيادة الكسب ،وزيادة
استخدام خدمات تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية ،وتحسين النتائج المتعلقة بصحة األم والطفل.
يصبح األطفال أكثر قدرة على المشاركة في التعليم عندما تتوافق الجهود الداعمة مع احتياجاتهم وتساعدهم على:
التغلب على العوائق المشتركة للتسجيل والحضور؛
الوصول إلى خدمات الدعم لمساعدة جميع األطفال على التعلم واإلنجاز؛
ضمان أن المدارس بيئات آمنة وجذابة وإيجابية.

التكاليف وفعالية التكلفة
تعتمد تكلفة زيادة مشاركة األطفال في التعليم على التدخالت الالزمة في كل سياق ،وللمشاركة في التعليم فوائد عديدة إلى جانب منع العنف،
وقد يؤدي الجمع بين الجهود والموارد عبر المبادرات إلى زيادة الكفاءة والتأثير.
قدّر تحليل تجميعي للدراسات (في المقام األول من الواليات المتحدة) بشأن التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم
دوالرا أمريكيًا لكل دوالر أمريكي يتم استثماره ،بنا ًء على االنخفاض
بين  3و  4سنوات من األسر منخفضة الدخل متوسط فائدة يبلغ 2.36
ً
في الجرائم وإساءة معاملة األطفال وإهمالهم ،والتغيرات المتوقعة في األرباح مدى الحياة ( .)5يقدر تقرير منظمة “بالن” ( )Planمن
التكاليف االقتصادية والخسائر الناجمة عن العنف في المدارس ويقارنها بتكاليف البرامج الفعالة (.)6
تقدر الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDأن العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة يمكن أن يترافق مع خسارة سنة
ابتدائية واحدة في المدرسة وتكلفة سنوية تبلغ  17مليار دوالر أمريكي في جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل (.)7
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مالحظات التنفيذ

لمزيد من المعلومات

التقييم

اليونيسيف .التّعلم في أمان:
الرحالت اآلمنة إلى المدرسة هي
من حق الطفل

تختلف عوائق المشاركة في التعليم باختالف األوضاع ،ولكن يمكن أن تشمل العوامل التالية.
المعايير الثقافية التي ال تقدر التعليم ،وخاصة بالنسبة للفتيات.
التكاليف المرتبطة بالرسوم واألزياء الرسمية والمستلزمات الدراسية.
تكاليف الفرص البديلة لألسر التي تحتاج إلى أطفال للعمل أو رعاية األشقاء.
الخوف على سالمة األطفال في المدرسة أو في طريقهم إلى ومن المدرسة.
عدم توافر الخصوصية أو الخيارات الصحية الالزمة للفتيات في فترة الحيض.

اليونسكو .التوجيه العالمي بشأن
العنف القائم على نوع النوع
االجتماعي المرتبط بالمدرسة
اليونسكو .الحمل المبكر وغير
المقصود وقطاع التعليم :مراجعة
األدلة

الحمل ،إذا لم يكن لدى المدرسة سياسات تدعم الطالبات الحوامل.
الصحة النفسية أو الجسدية أو صعوبات التعلم.
مشاكل األسرة أو عدم االستقرار ،مثل المرض أو البطالة أو السجن.
يمكن أن تساعد عمليات الفحص أو المسح البيئي أو طرق التقييم األخرى في تحديد العوائق
الشائعة في وسط ما وأن تقترح طرق لمعالجتها.

الجهود الداعمة
البرامج التي توفر الدعم االقتصادي للطالب واألسر ،مما يسمح لألطفال بالذهاب إلى
المدرسة.
جهود لتحسين الطرق اآلمنة إلى المدرسة.
تغيير معايير النوع االجتماعي لتشجيع وتسريع تعليم الفتيات.

انظر أيضًا:

استراتيجية تحسين الدخل وتعزيز
الوضع االقتصادي
استراتيجية إيجاد البيئات اآلمنة
استراتيجية المعايير والقيم

الموارد والخدمات لدعم التعلم لجميع الطالب ،بما في ذلك الطالب ذوي التحديات
الخاصة.
التأكد من أن المدارس تعتبر بيئات آمنة ومم ّكنة.
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موجز البرنامج“ :مركز الوالدين والطفل” ()Child-Parent Center
يتماشى “مركز الوالدين والطفل” مع مدارس شيكاغو العامة ويدير  11موقعًا في مراكز الطفولة المبكرة ،ويدعم البرنامج
األطفال ذوي الدخل المنخفض الذين تتراوح أعمارهم بين  3و  9سنوات وأسرهم من خالل منهج مصمم لتعزيز النجاح األكاديمي
واالجتماعي؛ وبرنامج الوالدين لتعزيز المشاركة؛ وأنشطة التوعية بما في ذلك الزيارات المنزلية؛ وفرق مخصصة من المعلمين
مع انخفاض نسبة الطالب إلى المعلمين .يشارك الطالب لمدة  3-2ساعات يوميًا ويشارك الوالدان لمدة ساعتين ونصف على األقل
كل أسبوع .يساعد البرنامج األطفال من خالل تكوين بيئة تعليمية مستقرة ،وتحسين ارتباطهم بالمدرسة من خالل مشاركة الوالدين،
وإعداد األطفال الصغار للنجاح في المدرسة االبتدائية.
خفّضت المشاركة في “مركز الوالدين والطفل” من إلقاء القبض العنيف وحسنت األداء األكاديمي ،بما في ذلك اإلكمال في المدرسة
في مستوى أعلى ،تتراوح التكلفة لكل طفل من  5,000إلى  12,000دوالر أمريكي اعتمادًا على مستوى الصف في وقت
دوالرا أمريكيًا
المشاركة .ارتبط برنامج ما قبل المدرسة “لمركز الوالدين والطفل”بفائدة مجتمعية تتمثل بمدخرات بقيمة 10,83
ً
دوالرا أمريكيًا لكل دوالر
لكل دوالر أمريكي يتم إنفاقه لكل مشارك ،والبرنامج المخصص لسن المدرسة مع توفيرات بقيمة 3,97
ً
أمريكي يتم إنفاقه لكل مشارك (.)8
لمزيد من المعلومات ،انظر موقع “مركز الوالدين والطفل”:
(http://cps.edu/Schools/EarlyChildhood/Pages/Childparentcenter.aspx )9
ونموذج برنامج المعهد الوطني للعدالة “ :2012مركز الوالدين والطفل” على:
(https://www.crimesolutions.gov/ProgramDetails.aspx?ID=292 )10
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ما هو :بناء مناخ مدرسي إيجابي وبيئة خالية من العنف ،وتعزيز العالقات بين الطالب والمعلمين واإلداريين
لماذا:

تقلل الجهود المبذولة على مستوى األنظمة والمدرسة والمجتمع المحلي من تعرض األطفال للعنف وتخلق عالقات إيجابية وداعمة
بين الطالب والمعلمين واإلداريين .قد يؤدي ذلك إلى النتائج التالية:
الحد من العنف ،بما في ذلك التنمر ،في المدارس
تخفيض العقاب العنيف من قبل موظفي المدرسة
الحد من االعتداء واالستغالل والتحرش الجنسي في المدارس
تحسين الشعور باألمان في المدارس.

تستفيد هذه الجهود من نهج المدرسة ككل ،بمشاركة “مختلف األطراف المعنية على مستوى المدرسة وكذلك في المجتمع المحلي
والحكومة ،في مجموعة من األنشطة المختلفة بهدف جعل المدارس أكثر أمانًا وأكثر مالءمة لألطفال وبيئة أفضل لألطفال للتعلم” (.)2
يشمل ضمان البيئات اآلمنة المساحة المادية للمدارس وأراضي المدرسة ،وتعتبر اإلضاءة ،والرؤية ،والمناظر الطبيعية ،والمساحة الترفيهية،
ووسائل النقل ،واإلشراف ،ومرافق الصرف الصحي اآلمنة والمنفصلة للبنين والبنات جز ًءا من تعزيز سالمة الطالب داخل المدرسة وحولها
(انظر استراتيجية إيجاد البيئات اآلمنة).
في حين أن العديد من أمثلة على البرامج في هذا الفصل بدأت على مستوى المدارس أو المجتمعات ،تم تكرار العديد منها في أوساط أخرى،
أو تم توسيعها أو دمجها على مستوى المقاطعة أو المستوى الوطني.
البرامج القائمة على األدلة المدرجة في هذا النهج هي:
برنامج “مجموعة أدوات المدرسة الجيدة” ()Good School Toolkit
برنامج “تدريب المعلمين” (( )Teacher Trainingبرامج متعددة)
برنامج “بيئة مدرسية آمنة ومواتية” ()Safe and Enabling Environment in Schools

التعليم والمهارات الحياتية

برنامج “أوالس إين باز” ()Aulas en Paz
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برنامج مجموعة أدوات المدرسة الجيدة
تعد “مجموعة أدوات المدرسة الجيدة” منهجية تم إنشائها لمساعدة المعلمين والطالب على استكشاف ما يجعل المدرسة صحية
ونابضة بالحياة وإيجابية ،وتوجيههم خالل عملية تكوين رؤيتهم .استنادًا إلى نموذج مراحل التغيير ،يركز البرنامج على التأثير
على تجربة الطفل المدرسية والثقافة التشغيلية للمدرسة بأكملها ،ويساعد على الحد من العنف بين األقران في المدارس ،من بين
نتائج أخرى .يقود البرنامج مدرسان وطالبان وعضوان من المجتمع المحلي يكونوا مرتبطين بالمدرسة إلحداث فارق في ثقافة
المدرسة من خالل أربع نقاط دخول هي العالقات بين المعلم والطالب ،والعالقات بين األقران ،وعالقات الطالب والمعلم بالمدرسة،
والعالقات بين الوالدين والمجتمع المحلي إلدارة المدرسة .في إحدى الدراسات ،أدى استخدام برنامج “مجموعة أدوات المدرسة
الجيدة” إلى انخفاض خطر العنف الجسدي المرتكب من قبل المعلمين وموظفي المدارس ضد األطفال بنسبة  ،٪ 42وأبلغت نسبة
 ٪ 50أقل من المعلمين عن استخدام العنف الجسدي ضد الطالب في المدارس التي استخدمت التدخل مقارنة بضوابط الدراسة
(.)11
تم إنشاء برنامج “مجموعة أدوات المدرسة الجيدة” من قبل منظمة “إعالء األصوات” غير الحكومية ومقرها أوغندا وتم تنفيذه في
أكثر من  750مدرسة في أوغندا .وقامت المنظمات المشاركة بتكرار برنامج “مجموعة أدوات المدرسة الجيدة” بدعم من منظمة
“إعالء األصوات” ،واستخدمت كذلك المنظمات خارج أوغندا مواد برنامج “مجموعة أدوات المدرسة الجيدة” .تتم مواءمة برنامج
“مجموعة أدوات المدرسة الجيدة” لالستخدام في ليسوتو ومنغوليا ،ولالستخدام في المدارس الثانوية.

النتائج المحتملة

المكونات األساسية

أساسية
الحد من العنف الجسدي والعاطفي من قبل موظفي
المدرسة ضد األطفال

المحتوى

الحد من العنف الجسدي والعاطفي بين األطفال في
المدرسة
زيادة الشعور باألمان واالنتماء إلى المدرسة

المجموعات السكانية
المجتمعات المدرسية ،مع الطالب الذين تتراوح أعمارهم بين
 17-6سنة

األوساط
األوساط الريفية والحضرية وشبه الحضرية واإلنسانية في
أوغندا

المدة والكثافة
شهرا إلكمال الخطوات الست في مجموعة األدوات .يمكن
18
ً
دمج أنشطة البرنامج بشكل مستمر في المناهج الدراسية
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تسلسل أنشطة التدخل في عملية من ست خطوات
التفكير النقدي في الثقافة المدرسية
التركيز على العالقات بين المعلم والطالب
تعزيز مهارات المعلم في التأديب اإليجابي
تحسين بيئة التعلم في المدرسة
مساءلة اإلدارة
إشراك جميع األطراف المعنية في المجتمع
التنفيذ
بقيادة معلمين وطالبين واثنين من أفراد المجتمع المرتبطين
بالمدرسة

الفعالية من حيث التكلفة
تقوم منظمة “إعالء األصوات” بإعداد دراسة حول
تكلفة العنف مقابل االستفادة من العنف الذي تم تجنبه

كيف يمكنك فعل ذلك؟

كم سيكلف ذلك؟

تقييم االحتياجات والمواءمة بموجبها

تكاليف المشروع الناشئ

● تقدّم النظرة العامة حول “مجموعة أدوات المدرسة
الجيدة” تقيي ًما لتحديد ما إذا كانت برنامج “مجموعة
أدوات المدرسة الجيدة” مناسبة لمدرستك
● يتم تشجيع الشركاء على تنفيذ مجموعة األدوات
بالكامل بدون مواءمة
احتياجات الموارد البشرية
األدوار
 2مسئولين لكل برنامج بدوام كامل
الدعم الفني لبرنامج “مجموعة أدوات المدرسة
الجيدة” لما يصل إلى  30مدرسة
خريجي الكليات أو الجامعات
اثنان من المدرسين األبطال

دوالرا أمريكيًا لمجموعة األدوات؛ إضافات اختيارية تصل
50
ً
دوالرا أمريكيًا
250
إلى
ً
التكاليف الجارية
موظفون بدوام كامل لبدء التنفيذ على نطاق واسع (ال
ينطبق إذا كان التنفيذ في المدارس الفردية)
تتوفر المساعدة الفنية من خالل منظمة “إعالء
األصوات” حتى  500دوالر أمريكي في اليوم ،على
الرغم من أن العديد من المدارس والمنظمات يمكنها
الوصول إليها مجانًا
مصادر التمويل
هيئات ميزانية التعليم أو تمويل المدارس ،والجهات المانحة
الثنائية أو المتعددة األطراف ،ووكاالت األمم المتحدة،
والبنك الدولي ،والمنظمات غير الحكومية ،والصندوق
العالمي لمنع العنف ضد األطفال

موظفو مدرسة بدوام كامل
قيادة تنفيذ برنامج “مجموعة أدوات المدرسة الجيدة”
في مدرستهم
التغطية:
● يقوم مسؤوال برنامج بطرح البرنامج في  30مدرسة
شهرا
على مدى 18
ً

كيف تقيّم نجاح البرنامج؟
تقييم الدقة وضمان الجودة وتقييمات العمليات
تحتوي مجموعة األدوات على قوائم مرجعية لكل خطوة

● اثنان من المدرسين األبطال لكل مدرسة
التدريب واإلشراف

ما هي المعلومات األخرى المتوفرة؟

إلطالق البرنامج على نطاق واسع في  30مدرسة لكل
منطقة:

الموقع اإللكتروني للبرنامج:

● دورة تدريبية لمدة  3أيام لموظفي البرنامج ،تقدمها
منظمة “إعالء األصوات”
● دورة تدريبية لمدة  5أيام للمدرسين األبطال ،يقدمها
مسؤولو البرامج
● التدريب المستمر في المدرسة للمدرسين وقادة
الطالب ،بقيادة المدرسين األبطال

(raisingvoices.org/good-school )12
تشمل الموارد:
● برنامج مجموعة أدوات المدرسة الجيدة
● روابط ألبحاث التقييم
● معلومات االتصال
مجموعة أدوات
المدرسة الجيدة

دعم التنفيذ

البرنامج:

توفر “شبكة المدارس الجيدة” (Good Schools
 ،)Networkدع ًما من األقران للتنفيذ ،ويمكن
الوصول إليها عن طريق التسجيل.
تتوفر المساعدة الفنية من خالل منظمة “إعالء
األصوات”
تتوفر ثالث حزم من برنامج “مجموعة أدوات
المدرسة الجيدة” باإلضافة إلى دليل تدريبي
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تدريب المعلمين (برامج متعددة)
يعتبر المعلمون الذين لديهم المعرفة والمهارات والثقة المفتاح لتحسين البيئة النفسية واالجتماعية للمدارس ،ويمكن للتدريب الفعال
مصحوبًا بدعم إداري وعلى مستوى المقاطعة أن يساعد المعلمين في القيام باإلجراءات التالية:
استخدام التأديب والتقنيات اإليجابية إلدارة سلوك الفصل.
التحقق من افتراضاتهم وقيمهم ومعتقداتهم وتجاربهم الخاصة مع العنف.
التعرف على التنمر والتحرش والتمييز ومعالجتهم.
االستجابة بفعالية لحوادث العنف.
تقديم دعم الخط األول واإلحاالت لألطفال الذين يتعرضون للعنف.
استخدم أساليب تفاعلية وشاملة لتعزيز مشاركة الطالب وتعلمهم.
إحداث تأثير في المجتمع المدرسي والمساعدة في تغيير البيئة المدرسية.
يمكن إجراء التدريب من خالل جلسات وج ًها لوجه أو عبر اإلنترنت أو عبر مزيج من االثنين .وتتضمن البرامج في بعض األحيان
مدونة سلوك أو تعهد أو التزام آخر من قبل المعلمين لتطبيق ما يتعلمونه في عملهم اليومي .يدعم التدريب واإلشراف تطبيق
المعلمين للمعرفة والمهارات .وتضمن آليات المراقبة والمساءلة تطبيق المهارات الجديدة واستدامتها.
أحد األمثلة على برنامج تدريب المعلمين “الناجح هو دبلوم المعلم في الرعاية والدعم النفسي واالجتماعي” ،وهو برنامج تعليمي
شهرا مكون من ست وحدات تم تطويره وتجريبه في زامبيا من خالل مبادرة الدعم النفسي االجتماعي اإلقليمية،
عن بُعد يدوم 15
ً
حيث قلل البرنامج من المشاركة في التنمر وازدادت الرغبة في طلب المساعدة عند التعرض لالعتداء الجنسي .كما حسّن
تصورات سالمة الفصول الدراسية والرعاية الذاتية للمعلم (.)4

النتائج المحتملة

المدة والكثافة

أساسية

تتفاوت ،حيث يمكن أن تمتد الجلسات على مدى  8أسابيع
شهرا ،أو يمكن دمجها في إعداد المعلم أو التدريب
إلى 15
ً
أثناء الخدمة

الحد من العنف الجسدي والتنمر في المدارس
زيادة اإلفصاح وطلب المساعدة
زيادة استخدام التأديب اإليجابي من قبل المعلمين
ثانوية
زيادة استخدام طرق التدريس التفاعلية والشاملة

الفئات المستهدفة
معلمو المدارس االبتدائية والثانوية

األوساط
مدارس فردية أو أنظمة مدرسية

المكونات األساسية
المحتوى
إطار حقوق اإلنسان  /حقوق الطفل
فهم النوع االجتماعي ومعايير النوع االجتماعي
والعنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط
بالمدرسة
التأديب اإليجابي وإدارة الفصول الدراسية
االستجابة لمختلف أنواع العنف
أصول التربية للتعلم النشط
التنفيذ
التفكير في مواقف المرء تجاه النوع االجتماعي
والسلطة والعنف
التيسير الماهر
التشبيك والتعاون على مستوى المدرسة
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كم سيكلف ذلك؟
عناصر التكاليف
المناهج والمواد العلمية
وقت المعلمين
تعويض المدربين
السفر للمعلمين إذا لزم األمر
الرصد والتقييم

ما هي المعلومات األخرى المتوفرة؟
المصادر
REPSSI. Official launch of REPSSI’s Teacher’s Diploma Course in Psychosocial Support in
(Zambia: http://www.repssi.org/category/teachers-diploma/ )13
Doorways III Teacher Training manual )2009(: https://www.usaid.gov/sites/default/files/
(documents/1865/Doorways III Teachers Manual.pdf )14

مصمم لبرنامج “المدارس اآلمنة” ( )Safe Schoolsالممول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لتمكين المعلمين وأفراد
المجتمع والطالب من الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة واالستجابة له.
Opening our eye: a manual for educators )2001(: https://www.unicef.org/southafrica/SAF_re(quest_openingoureyes.pdf )15

حزمة تدريبية لمديري التعليم ،بما في ذلك الهيئات اإلدارية المدرسية ،والمعلمين ،ومقدمي الرعاية ،بشأن منع التمييز
والعنف القائم على نوع االجتماعي والتحرش في جنوب أفريقيا .يمكن مواءمة الدليل واستخدامه بسهولة لتصميم مناهج
دراسية مخصصة.
Journeys: Activity handbook for teachers and school staff )2017(: http://shared.rti.org/content/
(journeys-activity-handbook-teachers-and-school-staff )16

البرنامج :تدريب المعلمين

يساعد هذا الكتيب المدرسين والعاملين في المدرسة على بناء مناخ مدرسي إيجابي ومنع العنف القائم على النوع
االجتماعي المرتبط بالمدرسة كجزء من نشاط مبادرة “نشاط تحقيق المحو األمية والحفاظ عليها” (Literacy
 )Achievement and Retention Activityفي أوغندا .يقدم البرنامج كتيبين آخرين ألعضاء المجتمع والطالب.
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التعليم والمهارات الحياتية
النهج :بيئات مدرسية آمنة ومواتية

موجز البرنامج :بيئة مدرسية آمنة ومواتية
()Safe and Enabling Environment in Schools
يعد برنامج “بيئة مدرسية آمنة ومواتية” هو نهج مدرسة شامل إلنهاء التنمر بين طالب المدارس االبتدائية والثانوية الذين تتراوح
أعمارهم بين  19-11عا ًما .ويتكون البرنامج من حملة على مستوى المجتمع المحلي لرفع مستوى الوعي حول العنف الجسدي
واللفظي ،والتدخل القائم على المدرسة .ينطوي التدخل القائم على المدرسة على خطوات تدريجية هي رفع مستوى الوعي وتحديد
وإنشاء شبكة حماية ،وتعاون الجهات المعنية ،وتشجيع طلب المساعدة ،والبروتوكوالت وغيرها من أشكال الدعم لالستجابة للعنف
وإنشاء بيئات آمنة.
ً
موجزا يمكن للمدارس الفردية مواءمته مع خطتها السنوية والموارد المتاحة
يعتبر برنامج “بيئة مدرسية آمنة ومواتية” برنام ًجا
وخصائص الطالب والمجتمع المحلي.
قلل “بيئة مدرسية آمنة ومواتية” من حاالت التنمر المتكرر وعدد األطفال الذين يتنمرون على اآلخرين ،وحسّن الشعور بالسالمة
واألمان في المدرسة ( .)17تم تطوير البرنامج في األصل من قبل اليونيسف في كرواتيا ،حيث تم تنفيذه في  301مدرسة (في الغالب
االبتدائية) .تم توسيع البرنامج ليشمل بلغاريا وكازاخستان والجبل األسود وصربيا وسلوفينيا تحت اسم “المدارس الخالية من العنف”.
لمزيد من المعلومات ،انظر كتيب برنامج بيئة مدرسية آمنة ومواتية (.)18

التعليم والمهارات الحياتية
النهج :بيئات مدرسية آمنة ومواتية

موجز البرنامج :برنامج “أوالس إين باز” ( Aulas en Pazفصول في سالم)
يروج برنامج “أوالس إين باز” قيم وسلوكيات المواطنة الصالحة والالعنف في الفصول الدراسية وداخل المجتمع المدرسي ،حيث
تم تطويره في كولومبيا في سياق تعرض األطفال على نطاق واسع للنزاع المسلح والتشريد والعنف المجتمعي واألسري ،وتم تصميم
البرنامج لمدة أربع سنوات للطالب في الصفوف  2إلى  .5تشمل ثالث مكونات للبرنامج :األنشطة القائمة على الفصول الدراسية
لجميع الطالب ،والعمل مع أولياء األمور ومقدمي الرعاية ،وورش العمل المصغرة مع مجموعات مختلطة تتكون من أربعة طالب
“مؤيدين للمجتمع” وطالبين يظهران سلو ًكا أكثر عدوانية .يتم توفير الدعم اإلضافي والزيارات المنزلية لألسر واألطفال الذين لديهم
سلو ًكا أكثر عدوانية ،وتشمل المهارات التي يتم تدريسها :التعاطف والسيطرة على الغضب والتفكير النقدي والتواصل واالستماع
النشط .قلل البرنامج من مستويات العدوان بين الطالب وحسّن مهارات حل النزاعات وحل المشكالت لدى الطالب والمدرسين
والوالدين الذين شاركوا في البرنامج ( .)19وقد تم تطبيق برنامج “أوالس إين باز” في جميع أنحاء المدارس في كولومبيا وفي
مونتيري في المكسيك.
لمزيد من المعلومات انظر :موقع برنامج “أوالس إين باز” (باإلسبانية) على
(https://aulasenpaz.uniandes.edu.co/ )20
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النهوج البرامجية
يمكن للنهوج البرامجية التالية أن تزيد من المشاركة في التعليم وإنشاء بيئات مدرسية آمنة ومواتية ،وتساعد األطفال
والمراهقين على بناء المهارات الالزمة للعالقات اإليجابية والحماية الذاتية ،على الرغم من أن لديهم أهدافًا مختلفة وعلى
الرغم من أنها تعالج أنواعًا مختلفة من العنف.

النهج :التدريب على المهارات الحياتية واالجتماعية
يساهم سلوك الطالب في بيئة مدرسية آمنة ومواتية ،ويمكن للطالب تطوير المهارات إلدارة العواطف والحفاظ على
ضبط النفس والتعاطف مع اآلخرين والتعبير عن أنفسهم بحزم ،حيث تساعد هذه المهارات الطالب على حل النزاعات
دون عنف ورفض التنمر والمضايقة.
البرامج القائمة على األدلة المدرجة في هذا النهج:
برنامج “اإلجراءات اإليجابية” ()Positive Action
برنامج “كيفا” ()KiVa
برنامج “التدريب اإليجابي للمراهقين من خالل البرامج االجتماعية الشاملة” ()P.A.T.H.S to Adulthood

النهج :مساعدة األطفال على حماية أنفسهم من االعتداء الجنسي
يعتبر من عوامل حماية االعتراف بالتهديدات المحتملة لالعتداء الجنسي واالستجابة الفعالة ،وتعلم بعض البرامج
األطفال حول ملكية الجسم ،والفرق بين اللمسة الجيدة والسيئة ،وكيفية التعرف على المواقف المسيئة ،وكيفية الرفض،
وإخبار شخص بالغ موثوق به .تركز البرامج األخرى ،مثل “آي إم باور” ( ،)IMPowerعلى الرضاء والتواصل
والدفاع عن النفس ،وتعمل هذه البرامج على تعزيز السلوكيات الوقائية ويمكن أن تكون جز ًءا من نهوج المدرسة
بأكملها لمنع العنف الجنسي ومعالجة معايير النوع االجتماعي والمعايير االجتماعية.
البرامج القائمة على األدلة المدرجة في هذا النهج:
برنامج “آي إم باور” ()IMPower

عنف الشريك (أو “العنف في إطار المواعدة”) بين الطالب ضار ويتعارض مع التعلم .يمكن تكييف البرامج الفعالة في
الحد من عنف الشريك لالستخدام مع النساء والرجال األصغر سنًا في المدارس الثانوية والجامعات .تساعد هذه البرامج
الطالب على تطوير المهارات لتقليل عنف الشريك وجعل أوساط المدارس أكثر أمانًا (انظر التدخالت المحايدة في
استراتيجية المعايير والقيم ).
البرامج القائمة على األدلة المدرجة في هذا النهج:
برنامج “نقاط اإلنطالق” ()Stepping Stones

موجزات البرامج

النهج :برامج الوقاية من عنف الشريك بين المراهقين

برنامج المواعدة اآلمنة ()Safe Dates
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النهج :التدريب على المهارات الحياتية واالجتماعية

برنامج “اإلجراءات اإليجابية”
()Positive Action
استنادًا إلى فكرة “أنك تشعر بالرضا عندما تفعل الخير” ،تعمل “اإلجراءات اإليجابية” على تعزيز االهتمام الجوهري بالتعلم
وتشجيع التعاون بين الطالب ،ويعالج ذلك النهج االحتياجات الجسدية والفكرية واالجتماعية والعاطفية لكل طفل في بيئاته المختلفة
(األسرة والمدرسة والمجتمع) .يتراوح تأثير البرنامج من زيادة التحصيل األكاديمي إلى التخفيضات الكبيرة في المشكالت
والسلوكيات العنيفة.
تم استخدام إصدارات اللغة اإلنجليزية واإلسبانية “لإلجراء اإليجابي” ( )Positive Actionفي جميع الواليات الخمسين في
الواليات المتحدة ،كما تم استخدام البرنامج في بلجيكا وبلغاريا وجزيرة سانت مارتن الكاريبية وكولومبيا وألمانيا واليابان وهولندا
والمملكة المتحدة .لقد تم استخدامه في أكثر من  15,000مدرسة ومنظمة مجتمعية ومواقع أخرى للوصول إلى أكثر من  5ماليين
طالب.

النتائج المحتملة

المدة والكثافة

أساسية
الحد من السلوكيات عالية الخطورة والعنيفة بين
الطالب ،بما في ذلك حيازة األسلحة والتهديدات
والتنمر واالعتداء والمضايقة
ثانوية
تحسين المهارات االجتماعية والعاطفية

يختلف طول وتكرار الدروس حسب الفئة العمرية
درسين إلى أربعة دروس في األسبوع ،من  5إلى 20
دقيقة ،كجزء من المناهج الدراسية

زيادة التحصيل األكاديمي
تحسين الصحة البدنية والنفسية

المكونات األساسية
المحتوى
اإلجراءات اإليجابية للجسم والعقل
إدارة نفسك بمسؤولية
معاملة اآلخرين بالطريقة التي تحب أن يعاملوك بها

الفئات المستهدفة

إخبار نفسك بالحقيقة

الطالب في المرحلة االبتدائية حتى الثانوية

التطوير من نفسك باستمرار

األوساط

التنفيذ
دروس مكتوبة يتم تنفيذها للمجموعات العمرية

أوساط المدرسة ،أنشطة ما بعد الدراسة والنوادي
المدرسية ،وفي أوساط التدخل (اإلرشاد ،االحتجاز)

الفعالية من حيث التكلفة
يولّد كل دوالر أمريكي يتم استثماره في “اإلجراءات
اإليجابية”:

 26,81دوالر أمريكي في الفوائد ()21
دوالرا أمريكيًا في القيمة االقتصادية بسبب
129
ً
انخفاض التنمر ()5
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كيف يمكنك فعل ذلك؟

كم سيكلف ذلك؟

تقييم االحتياجات والمواءمة بموجبها

تكاليف بدء التشغيل

يمكن أن تبدأ المقاطعات التي تعاني من مشاكل
التمويل بمدارسها االبتدائية األقل أدا ًء
يمكن مواءمة أسماء الشخصيات وأوساط القصص
والمراجع الثقافية .ال يمكن مواءمة المفاهيم
والمنهجيات واالستراتيجيات

دوالرا
● تتراوح تكلفة مجموعات األدوات بين 450
ً
دوالرا أمريكيًا لكل فصل دراسي
أمريكيًا و550
ً
● تكاليف التدريب
دوالرا
ندوة عبر اإلنترنت لمدة ساعتين550 :
ً
أمريكيًا
التدريب في الموقع 3000 :دوالر أمريكي في اليوم
باإلضافة إلى نفقات السفر

احتياجات الموارد البشرية
المدربون
● يقوم المعلمون والمستشارون بتنفيذ البرنامج
كجزء من التدريس في الفصول الدراسية
منسق اإلجراء اإليجابي
● بدوام جزئي أو بدوام كامل ،سواء مدفوع األجر
أم تطوعي
التدريب واإلشراف
يمكن تنفيذ التدريب من خالل:
● ندوة عبر اإلنترنت (حتى  20مشار ًكا)
● التوجيه في الموقع (حتى  50مشار ًكا)
● تدريب المدربين في الموقع (حتى  15مشار ًكا)

التكاليف الجارية
مجموعات تجديد المعلومات  100دوالر أمريكي إلى
دوالرا أمريكيًا لكل معلم لكل فصل
225
ً
مصادر التمويل
الميزانيات القطاعية للتعليم والصحة النفسية والصحة
العامة وقضاء األحداث
ِمنح المؤسسات الخاصة
يوفر “اإلجراء اإليجابي” بعض المساعدة في كتابة المنح

دعم التنفيذ
تحتوي مجموعة التنفيذ
جميع المواد ،بما في ذلك الملصقات واأللعاب
وأوراق العمل واأللغاز

كيف تقيّم نجاح البرنامج؟

تتوفر اإلصدارات اإلسبانية لمعظم مستويات
الدراسية

تقييم الدقة وضمان الجودة وتقييمات العمليات

ما هي المعلومات األخرى المتوفرة؟
المصادر
الموقع اإللكتروني “لإلجراء اإليجابي”:
(https://www.positiveaction.net/ )22
برنامج “مخططات تنمية الشباب الصحية” (Blueprints
 .)for Healthy Youth Developmentجدول حقائق
اإلجراءات اإليجابية:
http://www.blueprintsprograms.com/
(factsheet/positive-action )23

موجزات البرامج

تتوفر المساعدة الفنية االختيارية بسعر  300دوالر
أمريكي للساعة

تتوفر استطالعات للرصد مجانًا على موقع برنامج
“اإلجراءات اإليجابية”

البرامج
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النهج :التدريب على المهارات الحياتية واالجتماعية

برنامج “كيفا” ()KiVa
برنامج “كيفا” هو برنامج لمكافحة التنمر في المدرسة للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين  6إلى  15سنة ،ويتضمن منه ًجا عالميًا
يركز على منع التنمر ووقع الضحايا ،باإلضافة إلى إجراءات لموظفي المدارس للتعامل مع حاالت التنمر التي تسترعي انتباههم.
استنادًا إلى النظرية االجتماعية اإلدراكية ،يعزز برنامج “كيفا” فكرة أن التغيير اإليجابي في سلوكيات األقران يمكن أن يقلل من
الفوائد التي يكسبها المتنمرين وبالتالي يؤثّر على دافعهم األولي للتنمر .ينقسم منهج “كيفا” إلى ثالث وحدات لفئات عمرية مختلفة
ويهدف إلى االدماج في البرامج المدرسية كجزء من العمل المستمر لمكافحة التنمر ،ويحتوي أيضًا على مواد للوالدين.
مصرح لهم في األرجنتين وبلجيكا وتشيلي وكولومبيا وإستونيا والمجر وإيطاليا والمكسيك وهولندا
تم تنفيذ “كيفا” من خالل شركاء
ّ
ونيوزيلندا وبيرو وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.

النتائج المحتملة
أساسية
الحد من ارتكاب التنمر ووقوع الضحايا

المدة والكثافة
 15ساعة من المنهج في  10دروس طوال العام
الدراسي
مستمر

ثانوية
انخفاض القلق واالكتئاب
التأثير اإليجابي على المناخ المدرسي ودافع التعلم

الفئات المستهدفة
الطالب الذين تتراوح أعمارهم بين  6إلى  15سنة

األوساط
مدارس المجتمع المحلي

المكونات األساسية
المحتوى
للطالب :المهارات االجتماعية ،والتدخل المحايد ،وفهم
سياسة المدرسة
للمعلمين :إجراءات التعامل مع حاالت التنمر
التنفيذ
المناقشة والعمل الجماعي وتمارين تمثيل األدوار
وأفالم قصيرة حول التنمر
فريق كيفا في المدرسة للتعامل مع التنمر
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كيف يمكنك فعل ذلك؟

كيف تقيمون نجاح البرنامج؟

تقييم االحتياجات والمواءمة بموجبها

تقييم الدقة وضمان الجودة وتقييمات العمليات

ال يمكن تنفيذ برنامج “كيفا” إال بالتعاون مع شريك
مصرح له لتنفيذ برنامج “كيفا” ،وال يمكن لمدرسة أن
ّ
تصبح مدرسة “كيفا” إذا لم يكن هناك شريك كيفا متاح
في بلدك أو منطقتك .تتوفر قائمة الشركاء على موقع
“كيفا”.

استطالعات سنوية عبر اإلنترنت لرصد التنفيذ والنتائج

احتياجات الموارد البشرية
معلمون بدوام كامل يقدمون الدروس
ثالثة من موظفي المدرسة أو المعلمين الذين يشكلون
فريق “كيفا” للتعامل مع حاالت التنمر

ما هي المعلومات األخرى المتوفرة؟

التدريب واإلشراف
جلسة تدريبية لمدة يومين لموظفي المدرسة والتي
يقدمها مدربون معتمدون
دعم التنفيذ
تشمل مواد “كيفا”:
أدلة المعلمين
مقاطع الفيديو واأللعاب عبر اإلنترنت والملصقات
استبيانات الطالب والموظفين
دليل الوالدين

موقع “كيفا الدولي”:
(http://www.kivaprogram.net/program )24
تشمل الموارد:
نظرة عامة على البرنامج ونتائج التقييم
قائمة المدربين المعتمدين من “كيفا الدولي”
معلومات االتصال
Blueprints for Healthy Youth Development.
KiVA Factsheet: http://www.blueprintsprograms.com/factsheet/ kiva-antibullying-pro(gram )25

دعم التنفيذ المقدم من الشركاء المرخصين

كم سيكلف ذلك؟
يتم تحديد األسعار من قبل شريك محلي مرخص
مثال مفصل من نيوزيلندا هنا:
تكاليف بدء التنفيذ
رسوم  3,000دوالر أمريكي للتدريب باإلضافة إلى
 8دوالرات أمريكية لكل طالب
التكاليف الجارية
 8-5دوالرات أمريكية لكل طالب

البرنامج:

كيفا

مصادر التمويل
الميزانيات القطاعية للتعليم والمؤسسات أو المنح
المتعلقة بالصحة النفسية
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التعليم والمهارات الحياتية
النهج :التدريب على المهارات الحياتية واالجتماعية

موجز البرنامج :التدريب اإليجابي للمراهقين من خالل البرامج االجتماعية الشاملة
()P.A.T.H.S. to Adulthood
يُعد برنامج التدريب اإليجابي للمراهقين من خالل البرامج االجتماعية الشاملة تدخالً قائ ًما على المناهج وي ّ
ُعزز التنمية الشاملة لدى
طالب المدارس اإلعدادية .استنادًا إلى نهج التنمية اإليجابية للشباب ،تستخدم مواد مناهج  P.A.T.H.S.الشاملة أربع منهجيات تعلم
لمساعدة الطالب على تطوير سمات التنمية اإليجابية للشباب ،بما في ذلك المهارات الحياتية الالزمة ليصبحوا إيجابيين ومقدمين
للمساعدة عندما يشهدون التنمر .في الصين ،تم اكتشاف أن التدريب اإليجابي للمراهقين من خالل البرامج االجتماعية الشاملة يقلل
من مشاكل نمو المراهقين بما في ذلك التنمر واالنحراف وتعاطي المخدرات ( .)4طول البرنامج  20ساعة ويتوفّر باللغتين الصينية
واإلنجليزية ويتكون من  40وحدة يمكن للمدارس والمنظمات غير الحكومية تنفيذها بشكل فردي أو على نطاق أوسع .تم تنفيذ
 P.A.T.H.S.في حوالي  330مدرسة ثانوية في الصين وسنغافورة.
لمزيد من المعلومات ،انظر موقع “مسارات لمرحلة البلوغ” (:)P.A.T.H.S
(https://www.paths.hk )26
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موجزات البرامج

النهج :مساعدة األطفال على حماية أنفسهم من االعتداء الجنسي

برنامج “آي إم باور” ()IMPower
يُعدّ برنامج “آي إم باور” منها ًجا للوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي ضد الفتيات والفتيان تم إنشاؤه بواسطة منظمة “نو
مينز نو ورلد وايد (“ )No Means No Worldwideومقرها سان فرانسيسكو ،وتعمل منظمة “نو مينز نو ورلد وايد“ )No
(Means No Worldwideمع المنظمات الشريكة المنفذة من خالل المدارس والنوادي .يساعد البرنامج الفتيات والفتيان على
التعرف على معايير النوع االجتماعي الضارة وتحديها ،ويعلمهم المهارات التي يمكنهم استخدامها للدفاع عن أنفسهم أو التدخل في
حاالت العنف الجنسي .استنادًا إلى نظرية التعلم االجتماعي ونموذج المعتقد الصحي ،يعزز برنامج “آي إم باور” احترام حقوق
الفرد وحقوق اآلخرين .يتضمن منهاج “آي إم باور” المهارات اللفظية التفاعلية ولعب األدوار والتدريب البدني والدفاع عن النفس
لمساعدة الشباب على التكلّم أو المنع أو التدخل في حوادث أو تهديدات بالعنف الجنسي.
تم تنفيذ “آي إم باور” في كينيا ومالوي ووصل إلى أكثر من  180ألف فتاة وفتى.

النتائج المحتملة

المكونات األساسية

أساسية

المحتوى

انخفاض حاالت االغتصاب
ثانوية
انخفاض التسرب المدرسي المرتبط بالحمل والزواج
المبكر

المجموعات السكانية
الفتيان والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين  20-10سنة في
المدارس والنوادي ،في مجموعات من 30-15

األوساط
المناطق الحضرية والريفية؛ مستوطنات غير رسمية
مدى انتشار العنف الجنسي

المدة والكثافة
ست جلسات أسبوعية مدتها ساعتان
فصل دراسي لمدة ساعتين في  6أو  8أو  10أشهر بعد
التدخل
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للفتيات:
معلومات عن الصحة اإلنجابية وحقوق الفرد
المهارات العقلية مثل الوعي الشخصي والكفاءة الذاتية
المهارات اللفظية مثل وضع الحدود والرضاء والتواصل
الحازم واإلفصاح عن االعتداء
مهارات الدفاع الجسدي ،بما في ذلك التعطيل الجسدي
منخفض الضرر والقتال بالقوة الكاملة
تخفيف التوتر في المواقف الخطرة
للفتيان:
معلومات عن معايير النوع االجتماعي ،معنى الرضاء
المهارات النفسية ،مثل صنع القرار والتوعية
المهارات اللفظية لطلب الرضاء
التفاوض وتخفيف التوتر والتدخل المحايد
التنفيذ
تأدية األدوار وممارسة المهارات

كيف يمكنك فعل ذلك؟

كم سيكلف ذلك ؟

تقييم االحتياجات والمواءمة بموجبها
تعمل منظمة "نو مينز نو ورلد وايد" مع الشريك المنفذ إلجراء
تقييم الحتياجات المجتمع

تقديرات التكلفة بنا ًء على تدريب  40مدربًا للوصول
إلى  20,000شاب وشابة:

المواءمة
إعادة تكيف سيناريوهات تمثيل األدوار لتتناسب مع
الثقافة والسياق المحليين
يمكن تقديم "آي إم باور" بصفة متزايدة بديلة
احتياجات الموارد البشرية
األدوار:
الرجال والنساء الوطنيون الذين تتراوح أعمارهم بين
 20و  34سنة
موظفو إدارة البرنامج (بدوام كامل)
التغطية:
مدرب واحد لكل  16مشارك
التدريب واإلشراف
يتلقى المدربون التدريب وممارسة المهارات العملية لمدة
 5أسابيع
توفر منظمة "نو مينز نو ورلد وايد" الدعم عبر البريد
اإللكتروني والمكالمات الهاتفية وزيارات الموقع

تكاليف بدء التشغيل
البحث التكويني وتقييم االحتياجات 3000 -
دوالر أمريكي
دوالرا أمريكيًا لكل
تطوير وإنتاج المواد 90 -
ً
مدرب
تدريب مكثف لمدة  3أسابيع ،ما يقرب من
 15,000دوالر أمريكي إلى  50,000دوالر
أمريكي ويتوقّف ذلك على موقع التدريب،
وانتقال المدربين ،وخدمات االنتقال لمنظمة "نو
مينز نو ورلد وايد"
التكاليف الجارية
بدائل االنتقال ،والنفقات العامة ،والتدريبات،
دوالرا
ومصاريف المدربين ،ما يقرب من 150
ً
أمريكيًا شهريًا لكل مدرب
القميص  /أداة التعريف بالمجتمع  10 -دوالرات
أمريكية لكل قميص
مصادر التمويل
منح المؤسسات أو القطاع العام ،عادة بالشراكة مع
منظمة "نو مينز نو ورلد وايد"

دعم التنفيذ
تشمل المواد المتاحة:
أدلة البرامج والعمليات
الخطوط العريضة للمنهج (عند الطلب)
توفّر منظمة  WWNMNالدعم الفني لتقييم احتياجات
المجتمع ،وتصميم المناهج ،وتوظيف وتدريب المعلمين،
والرصد والتقييم ،وشبكة اإلحالة ودعم الناجين ،باإلضافة إلى
الدعم المستمر حسب الضرورة وتعتمد تكلفة الدعم الفني على
نطاق المشروع.

كيف تقيّم نجاح البرنامج؟
تقييم الدقة وضمان الجودة وتقييمات العمليات
يُقدم الشركاء المنفذون تقارير ربع سنوية عن
عدد المشاركين والمدارس  /النوادي وإفصاحات
المشاركين واإلحاالت
تقوم منظمة "نو مينز نو ورلد وايد" بتدريب المدربين
إلدارة عمليات المسح قبل وبعد المتابعة

موقع منظمة "نو مينز نو ورلد وايد" ()No Means No Worldwide
(https://www.nomeansnoworldwide.org/ )27
تشمل المصادر المتوفرة:

البرنامج:

نظرة عامة عن البرنامج وجهات االتصال

آي إم باور

ما هي المعلومات األخرى المتوفرة؟

روابط لمقاالت بحثية
يُعد أكبر شريك منفذ لشبكة منظمة "نو مينز نو ورلد وايد" هو "أوجاما-أفريقيا" ( .)Ujamaa-Africaيقع مقرها في
نيروبي في كينيا ،وهي تقدم "آي إم باور" منذ عام .2012
جهة االتصال :بنيامين أوموندي ،المدير التنفيذي .Omondimboya@gmail.com
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برامج الوقاية من عنف الشريك للمراهقين

برنامج “نقاط اإلنطالق” ()Stepping Stones
يُعد برنامج “نقاط اإلنطالق” ( )Stepping Stonesبرنام ًجا تدريبيًا شامالً
ً
ومرتكزا على حقوق اإلنسان والنوع االجتماعي
والمجتمع .يهدف في األصل إلى الحد من تعرض النساء والفتيات لإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ،وقد تمت مواءمته
لمعالجة العديد من القضايا النفسية واالجتماعية ذات الصلة .يعزز البرنامج التفكير النقدي حول كيفية تأثير المعايير االجتماعية
والجنسانية على المواقف والسلوكيات وديناميكيات السلطة ،من خالل التعلم التفاعلي غير الرسمي والمناقشات المشتركة واألنشطة
اإلبداعية ،ويحسن المشاركون من خالله مهارات التواصل والعالقات والتعاطف واحترام الذات .وبرنامج “نقاط لالنطالق
” ( )Stepping Stonesمعترف به من قبل منظمة الصحة العالمية ،وبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة
البشرية/اإليدز ،والوكالة األمريكية للتنمية الدولية والعديد من المنظمات األخرى باعتباره أحد التدخالت العالمية القليلة للحد من عنف
الشريك.
تم تنفيذ برنامج “نقاط لالنطالق” والقسم المستكمل له برنامج “نقاط اإلنطالق بلس” ( ،)Stepping Stones Plusفي  60دولة
حول العالم ،بما في ذلك بنغالديش والهند وإندونيسيا وجنوب إفريقيا ،وتم دمج أدلة في دليل “ستيبنغ ستونز” أو “نقاط اإلنطالق
بلس” واحد منقح ومحدث.

النتائج المحتملة

المدة والكثافة

أساسية
انخفاض عنف الشريك الجسدي والجنسي والعنف
المجتمعي
ثانوية
انخفاض التعرض لفيروس نقص المناعة البشرية
المنقولة باالتصال الجنسي األخرى
زيادة سلوكيات الوقاية من فيروس نقص المناعة
البشرية مثل قبول الواقي الذكري ومهارات التفاوض
واالستخدام
انخفاض الزواج المبكر

عا (خمس
 18جلسة لمدة  3ساعات على مدى  12أسبو ً
جلسات اختيارية إضافية)

الفئات المستهدفة
أفراد المجتمع المحلي الذين تتراوح أعمارهم بين  15سنة
وما فوق

األوساط
الريفية والحضرية ،مجتمعات محلية بأكملها أو مجموعات
محددة ،أو في األوساط المدرسية
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المكونات األساسية
المحتوى
خمسة مواضيع متسلسلة
تعاون المجموعة لبناء الثقة ومهارات االتصال
فيروس نقص المناعة البشرية وممارسة الجنس اآلمنة
“لماذا نتصرف كذلك؟” فهم العالقات ووجهات نظر
اآلخرين ،وكيف تؤثر األعراف االجتماعية على الفقر
والجنس واختالل توازن القوة
“الطرق التي يمكننا تغييرها” الستكشاف الخيارات
لتغيير المعايير االجتماعية بشكل جماعي
“المضي قد ًما معًا” لتبادل نتائج ورشة العمل مع
المجتمع األوسع
التنفيذ
مجموعات األقران من نفس الجنس والعمر ،مع
ميسرين من نفس الجنس وعمر مماثل
تعلم غير رسمي وتفاعلي للغاية
تمثيل األدوار“ ،ألعاب ذات معنى عميق” ،تمارين
الرسم
نهج “االنصهار واالنشطار” حيث تجتمع مجموعات
األقران بشكل منفصل ،مع بعض الجلسات لعرض
للبرنامج بأكمله

كيف يمكنك فعل ذلك؟
تقييم االحتياجات والمواءمة بموجبها
من المهم البدء بقضايا وهدف مهم بالنسبة إلى المجتمع
تتوفر إرشادات لمواءمة برنامج “نقاط اإلنطالق” (إصدار )27( )2017
المدربون المعترف بهم يدعمون المواءمة البرامجية للمجتمعات المحلية
احتياجات الموارد البشرية
األدوار
الميسرون (بدوام جزئي)
مشارك سابق في برنامج “نقاط اإلنطالق”
نفس الجنس وعمر مماثل للمشاركين
من الناحية المثالية ،يتم ضم ميس ًّرا يعيش مع إفصاحه عن فيروس نقص المناعة البشرية ليكون نموذ ًجا يحتذى به
ألفراد المجتمع
مهارات جيدة في التواصل والتيسير
المعرفة األساسية بقضايا فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز
القدرة على التحدث باللغات المحلية وقراءة اللغة اإلنجليزية (أو لغة الدليل المترجم)
مدربو الميسرين (بدوام كامل)
خبرة سابقة كميسر رئيسي
حضور دورة مراجعة للمدربين مدتها أسبوعان
التغطية
يدعم كل ميسر واحدة من أربع مجموعات متزامنة تصل إلى  24مشار ًكا (حتى  96مشار ًكا لكل مجتمع)
يمكن لفرق الميسرين العمل في مجتمعين
يمكن لفريق من أربعة مدربين تدريب ودعم ما يصل إلى  10فرق من الميسرين
التدريب واإلشراف
تدريب داخل مكان اإلقامة لمدة  5أسابيع ،في ثالث جلسات على مدى  3أشهر
دليل التدريب متاح باللغتين اإلنجليزية والسواحلية ،قرص مضغوط  DVDاختياري
دعم التنفيذ
يتوفر دليل برنامج “نقاط اإلنطالق” وبرنامج “نقاط اإلنطالق بلس” ()28
يحتفظ برنامج “نقاط اإلنطالق” بشبكة من المدربين المعترف بهم

البرنامج :نقاط لالنطالق

لدى مجتمع األخصائيين على اإلنترنت موارد تم تطويرها ومشاركتها من قبل المنظمات المنفذة
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كم سيكلف ذلك؟
عناصر التكاليف
تكاليف بدء التشغيل
دوالرا أمريكيًا لكل دليل لكل ميسر
المواد 39.95 -
ً
تدريب الميسرين
التكاليف الجارية
الموظفين والتدريب المستمر
تكاليف االجتماع مثل استئجار المكان ،واالنتقال ،والوجبات ،ورعاية األطفال
دعم عيني اختياري ألفراد المجتمع األفقر لتمكينهم من الحضور
تقديرات التكلفة من غامبيا والبرامج األخرى المتاحة على موقع برنامج “نقاط اإلنطالق”.
مصادر التمويل
الميزانيات القطاعية للصحة والنوع االجتماعي والتعليم؛ وكاالت متعددة أو ثنائية األطراف

كيف تقيّم نجاح البرنامج؟

ما هي المعلومات األخرى المتوفرة؟

تقييم الدقة وضمان الجودة وتقييمات العمليات

موقع برنامج “نقاط لالنطالق” (Stepping
:)Stones

تتوفر مجموعة أدوات الرصد والتقييم لتنفيذ برنامج “نقاط
اإلنطالق” تم تطويرها لمنطقة المحيط الهادئ ()29
يمكن أن تساعد الدروس المستفادة من التقييمات السابقة في
دعم التنفيذ وهي متاحة على الموقع اإللكتروني

(www.steppingstonesfeedback.org )30
تشمل المصادر:
دليل برنامج “نقاط لالنطالق” وبرنامج “نقاط
اإلنطالق بلس”
مبادئ توجيهية لتكييف إصدار برنامج “نقاط
اإلنطالق” 2017
قائمة المدربين المعترف بهم في شرق وجنوب
إفريقيا
روابط لتقييم البرنامج في أوساط مختلفة
تكاليف التنفيذ في أوساط مختلفة
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التعليم والمهارات الحياتية
برامج الوقاية من عنف الشريك للمراهقين

موجز البرنامج :المواعدة اآلمنة
برنامج “المواعدة اآلمنة” هو عبارة عن برنامج مكون من  10جلسات تنفَّذ في فصل دراسي لزيادة وعي الطالب المراهقين بما
يشكل عالقة المواعدة الصحية أو المسيئة ،باإلضافة إلى أسباب وعواقب العنف في إطار المواعدة .استنادًا إلى نظرية المعايير
االجتماعية ،يساعد البرنامج في تغيير معايير المراهقين حول العنف في إطار المواعدة ،ويزود الطالب بالمهارات والموارد
لتطوير عالقات المواعدة الصحية ،والتواصل اإليجابي ،وتدبير الغضب ،وحل النزاعات .انخفضت إفادة الشباب المشاركين في
“المواعدة اآلمنة” عن ارتكاب ووقوع الضحايا وكذلك وقوع الضحايا من األقران .يتضمن البرنامج أيضًا مسابقة ملصقات،
ومسرحية عن االعتداء في إطار المواعدة ،ومواد للوالدين .تم تقديم برنامج “المواعدة اآلمنة” ألكثر من 600,000من المراهقين
والبالغين في أستراليا وكندا وشيلي وغوام واليونان وأيسلندا وأيرلندا واليابان وهولندا وسويسرا وتايالند والمملكة المتحدة وخمس
واليات في الواليات المتحدة األمريكية .أضافت الطبعة الثانية من المنهج التي نُشرت في عام  ، 2010الوعي للمثليات والمثليين
ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والمتسائلين عن هويتهم الجنسانية ،ومكون للوالدين
يدعى “األسر للمواعدة اآلمنة” (انظر استراتيجية دعم الوالدين ومقدمي خدمات الرعاية).
لمزيد من المعلومات انظر “المواعدة اآلمنة” منهج للوقاية من االعتداء في إطار المواعدة بين المراهقين:

البرنامج:

موجزات البرامج

(https://www.hazelden.org/web/go/safedates )31
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استخدم ورقة العمل هذه لتخطيط التنفيذ وربط تدخلك باستراتيجيات  INSPIREاألخرى ،ويوجد أسفل كل إجراء أمور
يجب مراعاتها .قد ترغب في إضافة اعتباراتك الخاصة إلى هذه القائمة.
اإلجراء
تقييم البيئة الحالية

اختيار التدخالت

إقامة الشراكات

تحديد احتياجات المصادر والموارد
التكلفة التقديرية
الموارد البشرية
مصادر للدعم المالي

صقل النهوج وتكييف البرامج للسياق
المحلي

تخطيط للرصد والتقييم

غير ذلك
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أمور يجب مراعاتها
حواجز للمشاركة في المدرسة ،بما في ذلك المعايير المتعلقة بتعليم الفتيات
القوانين والسياسات واألنظمة التي تؤثر على المناهج والبيئات المدرسية
بيانات عن أنواع ومرتكبي العنف ضد األطفال ،وكيف يكون العنف قائم على النوع
االجتماعي
العوامل المؤثرة على سالمة األطفال في المدارس وفي محيطها وفي الطريق من
وإليها
أدوات لتقييم البيئات المدرسية
الفرص والحواجز التي تحول دون تنفيذ أو توسيع التعليم والمهارات الحياتية
تتناسب مع خطة شاملة
قابلية التنفيذ مع مراعاة السياق والموارد المتاحة
تعزيز وتوسيع الجهود الحالية ،أو إضافة نهوج جديدة
روابط للقضايا ذات الصلة أو استراتيجيات  INSPIREاألخرى
شراكات مع سياسة التعليم والجهات المعنية اإلدارية؛ ومع القطاعات األخرى (الثقافة
والرياضة واألشغال العامة)؛ ومع المعلمين
كيفية إشراك المجتمعات والوالدين والطالب
األنظمة أو البنية التحتية أو جمع البيانات أو االحتياجات األخرى الالزمة
تكلفة جميع المراحل المطلوبة :التقييم ،والبحوث التكوينية والمواءمة ،وتعزيز النظم،
والدعم الفني ،والتدريب والموظفين ،والمرحلة التجريبية ،وجمع البيانات ،والرصد
والتقييم ،والتوسّع
احتياجات الموظفين والتدريب
مصادر التمويل وكيفية االستفادة منها والمحافظة عليها
تقييم االحتياجات أو البحث التكويني حسب الحاجة
مشاركة وإشراك الجهات المعنية والطالب في المجتمع
خطة للمواءمة
تتوفر األدوات أو األدلة أو الدعم الفني
خطط التوسّع
أدوات للرصد والتقييم
مؤشرات  INSPIREالتي ستستخدمها لقياس التأثير
نظام أو عملية جمع البيانات
مكان الحصول على الدعم الفني للرصد والتقييم

التعليم والمهارات الحياتية

المالحظات
(ما تعلمه حالياً)

المصادر والخبراء والشركاء
(أين يمكنك الحصول على معلومات إضافية)
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الملحق أ
قائمة مؤشرات ومجاالت  INSPIREاألساسية
األثر/الهدف :ينمو جميع* األطفال بمن فيهم المراهقون بتحرر أكبر من جميع أشكال العنف؛ ويستفيد أولئك الذين يعانون من العنف من
الرعاية والدعم المناسبين والوصول إلى خدمات العدالة الالزمة لضمان الرفاه البدني والعقلي واالجتماعي.
* بما في ذلك األطفال في حاالت الضعف.
المجال

المجال الفرعي

المؤشر

العنف من قبل
مقدمي الرعاية

التأديب العنيف من
قبل مقدمي الرعاية

 1.1التأديب العنيف من قبل مقدمي الرعاية ،الشهر الماضي (مؤشر هدف التنمية
المستدام )16.2.1

العقاب
الجسدي في
المدرسة

العقاب الجسدي من
قبل المعلمين

العنف الجنسي
في الطفولة

العنف الجنسي
طوال فترة مرحلة
الطفولة

النسبة المئوية للفتيات والفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين  17-1عا ًما والذين تعرضوا
ألي عقاب جسدي و  /أو اعتداء نفسي من قبل مقدمي الرعاية في الشهر الماضي،
حسب الجنس والعمر

العنف الجنسي في
الطفولة في العام
الماضي
عنف الشريك
ضد المراهقين

العنف ضد الفتيات
المراهقات في
إطار الزواج أو
العالقات الشبيهة
بالزواج

العنف ضد الفتيات
والفتيان من قبل
الشركاء العاطفيين

العنف بين
األقران

ارتكاب التنمر

العنف الجسدي
ضد المراهقين

االعتداءات
الجسدية على
المراهقين
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شهرا الماضية
 1.2العقاب الجسدي من قبل المعلمين12 ،
ً
النسبة المئوية لألطفال و  /أو المراهقين من الذكور واإلناث الملتحقين بالمدرسة حاليًا
شهرا
والذين أفادوا بأنهم تعرضوا للعقاب البدني من قبل المعلم خالل االثني عشر
ً
الماضية ،حسب الجنس ومستوى الصف (أو العمر)
 1.3العنف الجنسي طول فترة الحياة في مرحلة الطفولة من قبل أي جاني (مؤشر
هدف التنمية المستدام )16.2.3
النسبة المئوية للشابات والشبان الذين تتراوح أعمارهم بين  29-18سنة والذين
تعرضوا للعنف الجنسي قبل سن  18سنة ،حسب الجنس والعمر
 1.4العنف الجنسي خالل فترة الطفولة في العام الماضي من قبل أي جاني
نسبة المراهقين من الذكور واإلناث الذين تتراوح أعمارهم بين  13و  17عا ًما والذين
شهرا الماضية ،حسب الجنس والعمر
تعرضوا للعنف الجنسي في االثني عشر
ً
 1.5العنف الجسدي و  /أو الجنسي من قبل الشريك ضد الفتيات المراهقات الالتي
شهرا الماضية (مؤشر هدف التنمية
سبق أن كان لديهن شريك ،خالل االثني عشر
ً
المستدام  5.2.1المؤشر الفرعي )4
نسبة الفتيات المراهقات اللواتي كان لهن شريك في أي مرحلة من حياتهن بأعمار -15
 19ممن تعرضن لعنف جسدي أو جنسي من قبل شريك حالي أو سابق خالل االثني
شهرا الماضية
عشر
ً
 1.6العنف الجسدي و  /أو الجنسي ضد المراهقين من قبل شريك عاطفي ،خالل االثني
شهرا الماضية
عشر
ً
النسبة المئوية للمراهقين من اإلناث والذكور الذين تتراوح أعمارهم بين  13و  19عا ًما
شهرا
ممن تعرضوا للعنف الجسدي و  /أو الجنسي من قبل أي شريك في االثني عشر ً
الماضية ،من بين أولئك الذين كان لديهم شريك ،حسب الجنس والعمر
شهرا الماضية
 1.7العنف بين األقران ،ارتكاب التنمر ،خالل االثني عشر
ً
شهرا
نسبة المراهقين من الذكور واإلناث الذين تعرضوا للتنمر في االثني عشر
ً
الماضية ،حسب الجنس ونوع التنمر والصف الدراسي (أو العمر)
شهرا الماضية
 1.8االعتداء الجسدي على المراهقين خالل االثني عشر
ً
النسبة المئوية للمراهقين من اإلناث والذكور الذين تعرضوا العتداء جسدي في األشهر
االثني عشر الماضية ،حسب الجنس ومستوى الصف الدراسي (أو العمر)

المجال

المجال الفرعي

المؤشر

جرائم قتل
األطفال

معدل جرائم قتل
األطفال

 1.9معدل قتل األطفال (مؤشر هدف التنمية المستدام )16.1.1

تعرض الطفل
للعنف في
المنزل

تعرض الطفل
لعنف الشريك ضد
األم  /زوجة األب

عدد ضحايا القتل العمد الذين تتراوح أعمارهم من  0إلى  19سنة لكل  100,000من
السكان الذين تتراوح أعمارهم من  0إلى  19سنة ،حسب الجنس والعمر
 1.10تعرض الطفل لألسر المتأثرة بالعنف الجسدي من قبل الشريك ضد المرأة
النسبة المئوية للمراهقين من الذكور واإلناث والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  13و
 24عا ًما الذين أفادوا بأن والدهم أو زوج والدتهم قد سبق أن ضرب والدتهم أو زوجة
أبيهم لمرة أو بشكل متكرر أثناء طفولتهم ،حسب الجنس وعمر المستجيبين

الرصد والتقييم
النتيجة المتوسطة (ال ُمخرج) :قامت الدول بتوسيع قاعدة أدلة البحث والرصد حول العنف
ضد األطفال والمراهقين المتاحة لوضع السياسات.
المجال

المجال الفرعي

المؤشر

تقديرات
االنتشار
الوطنية
ألشكال العنف
الرئيسية

تقديرات االنتشار
الوطنية ألشكال
العنف الرئيسية
ضد األطفال
والمراهقين

 2.1تقديرات االنتشار الوطنية ألشكال العنف الرئيسية ضد األطفال والمراهقين
نسبة مؤشرات األثر العشرة حيث يوجد لدى البلد تقديرات وطنية حديثة النتشار العنف
ضد األطفال والمراهقين من الدراسات االستقصائية للسكان أو المدارس ،مصنفة
حسب الجنس والعمر (إن وجد)

الناتج (نتيجة المستوى األدنى) :عززت البلدان القدرات واالستثمار في عمليات المراقبة
والرصد والتقييم المتعلقة بالعنف
المجال

المجال الفرعي

المؤشر

نظم البيانات
اإلدارية

نظم البيانات
اإلدارية

 2.2نظم البيانات اإلدارية التي تتعقب وتوفر البيانات المتعلقة بالعنف ضد األطفال

توسيع نطاق
وجودة
استراتيجيات
INSPIRE

توسيع نطاق ونوعية
الجهود المبذولة
لتعزيز جهود الرصد
والتقييم

نسبة القطاعات الثالث (الخدمات االجتماعية والعدالة والصحة) التي لديها أنظمة بيانات
إدارية قادرة على إنتاج أنواع رئيسية من البيانات اإلدارية المتعلقة بالعنف ضد األطفال
على المستوى الوطني ،مصنفة حسب العمر والجنس ونوع العنف
توسيع نطاق ونوعية الجهود المبذولة لتعزيز جهود الرصد والتقييم
قد تحتاج البلدان أو البرامج إلى وضع مؤشرات مناسبة وطنيًا لقياس توسيع نطاق ونوعية
الجهود الرامية إلى تعزيز الرصد والتقييم المتعلقين بالعنف ضد األطفال ،ومواءمتها مع ما
هو أكثر صلة بالسياق الجغرافي والبرامجي.
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تطبيق القوانين وإنفاذها
النتيجة المتوسطة (ال ُمخرج) :عززت البلدان تطبيق وإنفاذ القوانين والسياسات التي تحمي
األطفال والمراهقين من العنف ،وتحد من إساءة استهالك الكحوليات ووصول الشباب إلى
األسلحة.
المجال

المجال الفرعي

المؤشر

القوانين
والسياسات

العقاب البدني
العنيف لألطفال

 3.1القوانين التي تحمي األطفال من العقاب البدني(العقاب العنيف)

تجريم االعتداء
واالستغالل الجنسي
لألطفال

القوانين التي تحمي
األطفال من عوامل
الخطر الرئيسية
للعنف واالستغالل
قوانين وسياسات
لحماية األطفال

وجود تشريع يحظر جميع أشكال العقاب البدني لألطفال ،حسب المكان (المنازل،
والمدارس ،وأماكن الرعاية البديلة والحضانة ،والمؤسسات العقابية وأماكن االحتجاز،
وكعقوبة لجريم ٍة ما)
 3.2المعايير الدولية حول االعتداء واالستغالل الجنسي لألطفال
مدى مطابقة اإلطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المتعلقة بتجريم االعتداء
واالستغالل الجنسي لألطفال وحماية األطفال الضحايا

 3.3القوانين والسياسات التي تحمي األطفال من عوامل الخطر الرئيسية للعنف
واالستغالل
وجود قوانين أو سياسات أو لوائح تحمي األطفال من عوامل الخطر الرئيسية.
 3.4القوانين والسياسات المتعلقة باستجابات المؤسسات والجهات المسؤولة تجاه
العنف ضد األطفال
وجود قوانين وسياسات رئيسية لحماية األطفال من العنف وضمان استجابة مالئمة من
الجهات المسؤولة والخبراء ومؤسسات قطاع العدالة

المعرفة
القانونية

المعرفة القانونية

 3.5معرفة القوانين التي تحظر العنف ضد األطفال
النسبة المئوية للمراهقين والمراهقات والبالغين والبالغات ممن على دراية بالتشريعات
التي تحظر األشكال الرئيسية للعنف ضد األطفال مثل البدني (العقاب العنيف) حسب
الجنس والعمر

الناتج (نتيجة المستوى األدنى) :قامت البلدان بتقييم مدى توافق األطر القانونية وممارسات
نظام العدالة مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات التي تهدف إلى حماية األطفال
والمراهقين من العنف.
المجال

المجال الفرعي

المؤشر

مراجعة األطر
القانونية
والسياساتية
وفقا ً للمعايير
الدولية

مراجعة األطر
القانونية
والسياساتية وفقا ً
للمعايير الدولية

 3.6تقييم مدى توافق اإلطار القانوني مع المعايير الدولية
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تقييم وطني مدى توافق اإلطار القانوني مع المعايير الدولية ،وذلك باستخدام القائمة
المرجعية لالستراتيجيات النموذجية لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
بشأن العنف ضد األطفال خالل السنوات الخمس الماضية

المعايير والقيم
النتيجة المتوسطة (ال ُمخرج) :تدعم معايير وقيم المجموعات الرئيسية العالقات
الخالية من العنف والقائمة على االحترام والرعاية والمساواة بين الجنسين بين
جميع األطفال والمراهقين.
المجال

المجال الفرعي

المؤشر

دعم العقاب
البدني (في
المنزل)

االتفاق مع ضرورة
العقاب البدني
لتربية األطفال

 4.1االتفاق على ضرورة العقاب البدني لتربية األطفال

دعم العقاب
البدني (في
المدارس)

دعم العقاب البدني
من قبل المعلمين

دعم المعايير
الجنسانية
اإليجابية

تقبَُل ضرب
الزوجة

المواقف حول حق
المرأة في رفض
ممارسة الجنس

نسبة البالغين أو المراهقين الذين يوافقون على أن العقوبة الجسدية لألطفال ضرورية
لتربيتهم
 4.2دعم العقاب البدني من قبل المعلمين أو اإلداريين في المدرسة
النسبة المئوية للمراهقين أو البالغين الذين يوافقون على أنه يجب السماح للمعلمين أو
اإلداريين بمعاقبة األطفال جسديًا في المدرسة
 4.3تقبل ضرب الزوجة
النسبة المئوية لإلناث والذكور الذين تتراوح أعمارهم بين  13و  49عا ًما والذين
يوافقون على أن الزوج (الرجل) له ما يبرر ضربه لزوجته (الشريكة) لسبب واحد
محدد على األقل ،حسب الجنس والعمر
 4.4المواقف حول حق المرأة في رفض ممارسة الجنس
نسبة النساء والذكور بأعمار  49-13ممن يعتقدون أن الزوجة (المرأة) ملزمة بممارسة
الجنس مع زوجها حتى لو لم تكن ترغب بذلك ،حسب الجنس والعمر

الناتج (نتيجة المستوى األدنى) :الفئات المستهدفة الرئيسية متاح لها بنسبة
أكبر رسائل حول العنف ضد األطفال والمساواة بين الجنسين واحترام حقوق
جميع األطفال والمراهقين.
المجال

المجال الفرعي

المؤشر

توسيع نطاق
استراتيجيات
INSPIRE
وتغطيتها
وجودتها

توسيع نطاق
استراتيجيات
القواعد والقيم
وتغطيتها وجودتها

توسيع نطاق استراتيجيات القواعد والقيم وتغطيتها وجودتها
قد تحتاج البلدان أو البرامج إلى تطوير مؤشرات مناسبة وطنيا ً لقياس توسع نطاق
استراتيجيات القواعد والقيم وتغطيتها وجودتها ،ومواءمتها مع ما هو أكثر صلة بالسياق
الجغرافي والبرامجي.
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إيجاد البيئات اآلمنة
النتيجة المتوسطة (ال ُمخرج) :تعتبر األماكن العامة والبيئات عبر اإلنترنت والبيئات
ً
وشموال لجميع األطفال.
العمرانية التي يقضي فيها األطفال والشباب الوقت أكثر أمانًا
المجال

المجال الفرعي

المؤشر

معدالت جرائم
القتل

معدالت جرائم القتل،
جميع األعمار

 5.1معدل جرائم القتل (مؤشر هدف التنمية المستدام )16.1.1

توافر األسلحة

المراهقين والبالغين
الذين يحملون السالح
في المجتمع المحلي

التفاعل مع
أشخاص
مجهولين تم
لقائهم عبر
اإلنترنت

التفاعل عبر اإلنترنت
مع أشخاص مجهولين

عدد ضحايا جرائم القتل العمد لكل  100,000نسمة حسب الجنس والعمر

لقاء وج ًها لوجه مع
أشخاص تم لقائهم أول
مرة عبر اإلنترنت

 5.2حمل السالح في المجتمع ،الشهر الماضي
نسبة المراهقين والمراهقات والشباب والشابات الذين يفصحون عن حمل سالح مثل
سالح ناري أو سكين في المجتمع المحلي أو الحي خالل الثالثين يو ًما الماضية،
حسب الجنس والعمر
شهرا الماضية
 5.3التفاعل عبر اإلنترنت مع أشخاص مجهولين ،االثني عشر
ً
النسبة المئوية لمستخدمي اإلنترنت من األطفال والمراهقين الذين تفاعلوا عبر
شهرا الماضية مع أشخاص لم يلتقوا بهم من قبل
اإلنترنت خالل االثني عشر
ً
شخصيًا ،حسب الجنس والعمر

 5.4لقاء وجها ً لوجه مع أشخاص تم لقائهم أول مرة عبر اإلنترنت ،خالل االثني
شهرا الماضية
عشر
ً
النسبة المئوية لمستخدمي اإلنترنت من األطفال والطفالت والمراهقين والمراهقات
الذين التقوا وج ًها لوجه في األشهر االثني عشر الماضية مع األشخاص الذين التقوا
بهم ألول مرة عبر اإلنترنت ،حسب الجنس والعمر

قارن مع استراتيجية التعليم والمهارات الحياتية:
 9.2النسبة المئوية للمراهقين والمراهقات الذين بقوا بعيدين عن المدرسة خالل
الشهر الماضي واألشهر االثني عشر الماضية ألنهم شعروا بعدم األمان خالل
طريقهم من وإلى المدرسة أو على اإلنترنت ،حسب الجنس والعمر
الناتج (نتيجة المستوى األدنى) :تعزز الدول تغطية وجودة الجهود متعددة القطاعات
لتحسين أمان البيئات العامة وعبر اإلنترنت والبيئات العمرانية.
المجال

المجال الفرعي

المؤشر

توسيع نطاق
استراتيجيات
INSPIRE
وتغطيتها
وجودتها

توسيع نطاق
استراتيجيات البيئة
اآلمنة وتغطيتها
وجودتها

توسيع نطاق استراتيجيات البيئة اآلمنة وتغطيتها وجودتها
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قد تحتاج البلدان أو البرامج إلى تطوير مؤشرات مناسبة محليًا لقياس توسيع نطاق
استراتيجيات المعايير والقيم وتغطيتها وجودتها ،والتي تتواءم مع ما هو أكثر صلة
بالسياق الجغرافي والبرامجي.

دعم الوالدين ومقدمي خدمات الرعاية
النتيجة المتوسطة (ال ُمخرج) :يعزز الوالدين ومقدمو الرعاية ممارسات التربية اإليجابية
ويطورون المزيد من العالقات الداعمة بين الوالدين والطفل.
المجال

المجال الفرعي

المؤشر

التأديب
اإليجابي من
قبل مقدمي
الرعاية

التأديب اإليجابي
من قبل مقدمي
الرعاية

 6.1التأديب الخالي من العنف من قبل مقدمي الرعاية ،الشهر الماضي

العالقات
اإليجابية
بين الوالدين
والطفل

الرعاية في
مرحلة الطفولة
المبكرة

 6.2مشاركة ورعاية مقدمي الرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة
نسبة الفتيات والفتيان المختارين بأعمار  59-36شهرا ً ممن شارك معهن فرد أسرة بالغ
في أربع نشاطات أو أكثر لتعزيز التعلم واالستعداد للمدرسة في األيام الثالث الماضية

فهم الوالدين /
الوصي لمشاكل
المراهقين

 6.3فهم الوالدين  /الوصي لمشاكل المراهقين ،الشهر الماضي

إشراف
الوالدين /
الوصي

إشراف الوالدين
 /الوصي على
المراهقين

النسبة المئوية للفتيات والفتيان الذين تتراوح أعمارهم من  1إلى  17عا ًما والذين مروا
بأي طريقة تأديبية غير عنيفة من ِقبل مقدم الرعاية في الشهر الماضي ،حسب جنس
وعمر الطفل

نسبة المراهقين من الذكور واإلناث الذين تتراوح أعمارهم بين  13و  17عا ًما والذين
أفصحوا أن والديهم/الوصي يتفهمون مشاكلهم ويشعرون بالقلق معظم أو طوال الوقت
في الثالثين يوما الماضيين ،حسب الجنس والعمر.

 6.4إشراف الوالدين  /الوصي على المراهقين ،الشهر الماضي
نسبة المراهقين من الذكور واإلناث الذين تتراوح أعمارهم بين  13و  17عا ًما والذين
أفصحوا أن والديهم/األوصياء يعلمون معظم أو طوال الوقت بما يفعلوه بالفعل أثناء
أوقات فراغهم ،في الثالثين يوما ً الماضيين ،حسب الجنس والعمر.

قارن باستراتيجية المعايير والقيم:
 4.1نسبة البالغين أو المراهقين الذين يوافقون على أن العقاب الجسدي لألطفال
ضروري لتربيتهم
الناتج (نتيجة المستوى األدنى) :زادت البلدان من تغطية وجودة البرامج لدعم الوالدين
ومقدمي الرعاية وتعزيز التربية اإليجابية.
الصفحة

المجال الفرعي

المؤشر

توسيع نطاق
استراتيجيات
INSPIRE
وتغطيتها
وجودتها

توسيع نطاق
استراتيجيات
دعم الوالدين
ومقدمي خدمات
الرعاية وتغطيتها
وجودتها

توسيع نطاق استراتيجيات دعم الوالدين ومقدمي خدمات الرعاية وتغطيتها وجودتها
قد تحتاج البلدان أو البرامج إلى وضع مؤشرات مناسبة وطنيًا لقياس توسيع نطاق
استراتيجيات دعم الوالدين ومقدمي الرعاية وتغطيتها وجودتها ،والتي تتواءم مع ما هو
أكثر صلة بالسياق الجغرافي والبرامجي.
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تحسين الدخل وتعزيز الوضع االقتصادي
النتيجة المتوسطة (ال ُمخرج) :األسر التي لديها أطفال تتمتّع بأمان اقتصادي أكبر،
ومعايير أكثر إنصاف بين الجنسين ومستويات أدنى من عنف الشريك.
المجال

المجال الفرعي

المؤشر

انعدام األمن
االقتصادي
لألسر

األطفال الذين
يعيشون تحت خط
الفقر الوطني

 7.1األطفال دون خط الفقر الوطني (مؤشر هدف التنمية المستدام )1.2.1

األطفال في األسر
التي تعاني من
انعدام األمن
الغذائي

التمكين
االقتصادي
للمرأة داخل
األسرة

صنع القرار داخل
األسرة بين النساء
والفتيات الالتي
لديهن شركاء
حاليًا

النسبة المئوية للفتيات والفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين  17-0عا ًما ويعيشون مع
أسر تحت خط الفقر الوطني ،حسب الجنس والعمر
 7.2األطفال الذين يعيشون في أسر تعاني من انعدام األمن الغذائي (مؤشر هدف
التنمية المستدام )2.1.2
نسبة الفتيات والفتيان بأعمار  17-0سنة ممن تعرضت أسرهم النعدام األمن الغذائي
شهرا الماضية ،باالستناد إلى
على المستويات المتوسطة أو الشديدة خالل االثني عشر
ً
مقياس المعاناة من انعدام األمن الغذائي أو مقياس معتمد آخر على المستوى اإلقليمي أو
الوطني
 7.3تمكين النساء والفتيات ممن لديهنّ شركاء حاليًا
نسبة النساء والفتيات اللواتي لديهن شريك حاليًا بأعمار  49-15سنة ممن يشاركن
(بمفردهن أو بشكل مشترك) في كل من القرارات الثالث التالية :رعايتهن الصحية،
وعمليات الشراء الكبيرة ،وزيارات األسر واألقارب واألصدقاء ،حسب العمر (19-15
و)49-15

الناتج (نتيجة المستوى األدنى) :تتمتع األسر بإمكانية أكبر للوصول إلى برامج الدعم
االقتصادي التي تدمج المساواة بين الجنسين وتمنع العنف األسري.
المجال

المجال الفرعي

المؤشر

الوصول
إلى الحماية
االجتماعية
والدعم
االقتصادي
لألسرة

األطفال
المشمولون
بنظام الحماية
االجتماعية
(برامج المساعدة
االقتصادية)

 7.4األطفال المشمولون بأنظمة الحماية االجتماعية ( مؤشر هدف التنمية المستدام
)1.3.1

توسيع نطاق
استراتيجيات
INSPIRE
وتغطيتها
وجودتها

توسيع نطاق
وتغطية وجودة
استراتيجيات
تحسين الدخل
وتعزيز الوضع
االقتصادي
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النسبة المئوية للفتيات والفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين  17-0عا ًما في األسر التي
تغطيها أنظمة الحماية االجتماعية( ،أي برامج المساعدة االقتصادية)
خالل األشهر الثالث الماضية
توسيع نطاق وتغطية وجودة استراتيجيات تحسين الدخل وتعزيز الوضع االقتصادي
قد تحتاج البلدان أو البرامج إلى تطوير مؤشرات أخرى مناسبة محليًا لقياس توسيع
نطاق وتغطية وجودة استراتيجيات تحسين الدخل وتعزيز الوضع االقتصادي ،والتي تتم
مواءمتها مع ما هو أكثر صلة بالسياق الجغرافي والبرامجي.

خدمات االستجابة والدعم
سنت البلدان من جودة وتغطية آليات إعداد التقارير،
النتيجة المتوسطة (ال ُمخرج) :ح ّ
وخدمات االستجابة ،ومنع العنف ضد األطفال في جميع القطاعات.
المجال

المجال الفرعي

المؤشر

اإلفصاح عن
العنف خالل
مرحلة الطفولة

اإلفصاح عن
العنف الجنسي
خالل مرحلة
الطفولة

 8.1اإلفصاح عن العنف الجنسي طوال مرحلة الطفولة

اإلفصاح عن
العنف الجسدي
خالل مرحلة
الطفولة
طلب المساعدة
في حاالت
العنف خالل
مرحلة الطفولة

طلب المساعدة
في حاالت العنف
الجنسي خالل
مرحلة الطفولة
طلب المساعدة
في حاالت العنف
الجسدي خالل
مرحلة الطفولة

تلقي الخدمات
في حاالت
العنف خالل
مرحلة الطفولة

تلقي الخدمات
في حاالت العنف
الجنسي خالل
مرحلة الطفولة
تلقي خدمات في
حاالت العنف
الجسدي خالل
مرحلة الطفولة

معرفة الخدمات

معرفة خدمات
الدعم في حاالت
العنف

دعم نظام
العدالة لألطفال

دعم قطاع العدالة
لألطفال الضحايا

األطفال
المحتجزون

النسبة المئوية للمراهقين من اإلناث والذكور الذين تتراوح أعمارهم بين  13و 17عا ًما
والذين أفصحوا عن تعرضهم للعنف الجنسي في مرحلة الطفولة ،من بين أولئك الذين
تعرضوا للعنف الجنسي ،حسب الجنس
 8.2اإلفصاح عن العنف الجسدي طوال مرحلة الطفولة
النسبة المئوية للمراهقين من اإلناث والذكور الذين تتراوح أعمارهم بين  13و  17عا ًما
والذين أفصحوا عن تعرضهم للعنف الجسدي في مرحلة الطفولة ،من بين أولئك الذين
تعرضوا للعنف الجسدي ،حسب الجنس
 8.3طلب المساعدة في حاالت العنف الجنسي طوال مرحلة الطفولة
النسبة المئوية من المراهقين من اإلناث والذكور الذين تتراوح أعمارهم بين  13و 17
عا ًما والذين طلبوا من مؤسسة أو من متخصصين في حاالت العنف الجنسي ،من بين
أولئك الذين أبلغوا عن تعرضهم للعنف الجنسي في حياتهم ،حسب الجنس
 8.4طلب المساعدة في حاالت العنف الجسدي طوال مرحلة الطفولة
النسبة المئوية للمراهقات من اإلناث والذكور الذين تتراوح أعمارهم بين  13و 17
عا ًما والذين طلبوا مساعدة من مؤسسة أو من متخصصين في حاالت العنف الجسدي
في مرحلة الطفولة ،من بين أولئك الذين أبلغوا عن تعرضهم للعنف الجسدي خالل
حياتهم ،حسب الجنس
 8.5تلقي الخدمات في حاالت العنف الجنسي طوال مرحلة الطفولة
النسبة المئوية للمراهقين من اإلناث والذكور الذين تتراوح أعمارهم بين  13و  17عا ًما
والذين تلقوا خالل حياتهم خدمات لحاالت العنف الجنسي في مرحلة الطفولة ،من بين
أولئك الذين تعرضوا للعنف الجنسي ،حسب الجنس ونوع الخدمة التي تم تلقيها
 8.6تلقي خدمات في حاالت العنف الجسدي طوال مرحلة الطفولة
النسبة المئوية للمراهقين من اإلناث والذكور الذين تتراوح أعمارهم بين  13و  17عا ًما
والذين تلقوا خالل حياتهم خدمات لحاالت العنف الجسدي ،من بين أولئك الذين تعرضوا
للعنف الجسدي ،حسب الجنس ونوع الخدمة التي تم تلقيها
 8.7معرفة الخدمات المتاحة في حاالت العنف بين المراهقين
النسبة المئوية للمراهقين من اإلناث والذكور الذين تتراوح أعمارهم بين  13و  19عا ًما
والذين يعلمون أماكن المساعدة في حاالت العنف الجسدي أو الجنسي ،حسب الجنس
والعمر
 8.8دعم األطفال الذين على اتصال مع نظام العدالة
النسبة المئوية من الفتيات والفتيان الذين تقل أعمارهم عن  18سنة والذين كانوا على
صا
اتصال بنظام العدالة خالل العام الماضي والذين تلقوا دع ًما متخص ً
 8.9األطفال المحتجزون
عدد الفتيات والفتيان دون سن  18سنة المحتجزين لكل  100,000طفل من السكان،
حسب الجنس والعمر
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الناتج (نتيجة المستوى األدنى) :عززت البلدان قدرة القطاعات (العدل والرعاية
االجتماعية والصحة والتعليم) لمنع العنف ضد األطفال والمراهقين والتصدي له.
المجال

المجال الفرعي

المؤشر

قدرات نظام
حماية الطفل

قدرات نظام
حماية الطفل

 8.10حجم القوى العاملة للخدمة االجتماعية

المبادئ
التوجيهية
لقطاع الصحة
حول العنف
ضد األطفال

المبادئ التوجيهية
لقطاع الصحة
حول سوء معاملة
األطفال

توسيع نطاق
استراتيجيات
INSPIRE
وتغطيتها
وجودتها
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عدد العاملين في الخدمة االجتماعية المسؤولين عن حماية الطفل (أو رعاية الطفل)
لكل  100,000طفل ،حسب النوع (مثل الحكومية وغير الحكومية)
 8.11المبادئ التوجيهية لقطاع الصحة بشأن سوء معاملة األطفال
وجود مبادئ توجيهية وطنية أو بروتوكوالت أو إجراءات تشغيلية موحدة الستجابة
نظام الصحة لسوء معاملة األطفال ،بما يتفق مع المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة
العالمية (المتوقعة في  )2019والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان
 8.12المبادئ التوجيهية لقطاع الصحة بشأن العنف الجنسي ضد األطفال

المبادئ التوجيهية
لقطاع الصحة
حول العنف
الجنسي ضد
األطفال

وجود مبادئ توجيهية وطنية أو بروتوكوالت أو إجراءات تشغيلية موحدة الستجابة
النظام الصحي للعنف الجنسي ضد األطفال ،بما يتفق مع المبادئ التوجيهية لمنظمة
الصحة العالمية والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان

توسيع نطاق
وتغطية وجودة
استراتيجيات
التصدي والدعم

توسيع نطاق وتغطية وجودة استراتيجيات التصدي والدعم
قد تحتاج البلدان أو البرامج إلى تطوير مؤشرات أخرى مناسبة وطنيًا لقياس توسيع
نطاق وتغطية وجودة استراتيجيات التصدي والدعم ،والتي تتكيف مع ما هو أكثر صلة
بالسياق الجغرافي والبرامجي.

التعليم والمهارات الحياتية
النتيجة المتوسطة (ال ُمخرج) :زيادة حضور األطفال والمراهقين بالمدرسة كذلك
إنجازاتهم األكاديمية ،وتأجيل زواج األطفال واإلنجاب المبكر؛ وبناء عالقات أكثر إنصافاً
بين الجنسين خالية من العنف؛ وتقليل السلوكيات الخطرة مثل تعاطي المخدرات.
المجال

المجال الفرعي

المؤشر

الحضور
والتعادُل في
المدرسة

معدالت عدم
االلتحاق
بالمدرسة

 9.1معدالت عدم االلتحاق بالمدرسة في المرحلة االبتدائية واإلعدادية

األمان الملحوظ
في المدرسة
أو في الطريق
إليها

التغيّب عن
المدرسة بسبب
مخاوف تتعلق
باألمان

سلوك الصحة
الجنسية
واإلنجابية لدى
المراهقين

بداية ممارسة
الجنس المبكرة
اإلنجاب المبكر
قبل سن  15و
 18سنة

زواج األطفال

زواج األطفال
قبل سن  15و
 18سنة

استهالك
الكحوليات بين
المراهقين

إساءة استهالك
الكحوليات بين
المراهقين

النسبة المئوية من األطفال في سن المدرسة االبتدائية واإلعدادية الذين لم يلتحقوا
بالمدرسة خالل العام الدراسي ،حسب الجنس وعمر ارتياد المدرسة (االبتدائية
واإلعدادية)
شهرا
 9.2التغيّب عن المدرسة ألسباب تتعلق باألمان ،الشهر الماضي واالثني عشر
ً
الماضية
النسبة المئوية للمراهقين الذين بقوا بعيدين عن المدرسة خالل الشهر الماضي واألشهر
االثني عشر الماضية ألنهم شعروا بعدم األمان في المدرسة أو في الطريق منها/إليها أو
على اإلنترنت ،حسب الجنس والعمر
 9.3بداية ممارسة الجنس المبكرة
النسبة المئوية من اإلناث والذكور الذين تتراوح أعمارهم بين  19-15سنة والذين قاموا
بأول اتصال جنسي قبل سن  15سنة ،حسب الجنس
 9.4اإلنجاب المبكر قبل سن  15و  18سنة
نسبة النساء والفتيات بأعمار  19-15سنة ممن أنجبن أطفاالً قبل سن 15
النسبة المئوية للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين  24-20سنة ممن أنجبن أطفاالً قبل
سن  18سنة
 9.5زواج األطفال قبل سن  15و  18عا ًما (مؤشر هدف التنمية المستدام )5.3.1
النسبة المئوية للنساء الالتي تتراوح أعمارهن بين  24-20سنة ممن تزوجن أو كن
مرتبطات في إطار رسمي قبل سن  15سنة وقبل سنة  18سنة
 9.6اإلفراط في إساءة استهالك الكحوليات بين المراهقين
النسبة المئوية من المراهقين الذين اختبروا نوبة واحدة على األقل من اإلفراط في
الشرب في الشهر الماضي
قارن مع جميع مؤشرات المستوى المتوسط (ال ُمخرج) الستراتيجية المعايير والقيم.

الناتج (نتيجة المستوى األدنى) :يتمتع األطفال والمراهقون بإمكانية أكبر للوصول
إلى برامج التثقيف والمهارات الحياتية وسبل العيش اآلمنة والفعالة والمراعية للنوع
االجتماعي والتي تشارك في منع العنف.
المجال

المجال الفرعي

المؤشر

تغطية الوقاية
من العنف في
المدرسة

إتاحة مناهج
الوقاية من العنف
في المدارس

شهرا الماضية
 9.7إتاحة مناهج الوقاية من العنف والتصدي لها في االثني عشر
ً

توسيع نطاق
استراتيجيات
INSPIRE
وتغطيتها
وجودتها

توسيع نطاق
وتغطية وجودة
استراتيجية
التعليم والمهارات
الحياتية

النسبة المئوية من المراهقين واألطفال من اإلناث والذكور الذين تعلموا في فصولهم
في السنة الدراسية الماضية كيفية التصدي للعنف والوقاية منه ،حسب الجنس ومستوى
الصف (أو العمر)
توسيع نطاق وتغطية وجودة استراتيجية التعليم والمهارات الحياتية
قد تحتاج البلدان أو البرامج إلى تطوير مؤشرات مناسبة وطنيًا لقياس توسيع نطاق
وتغطية وجودة استراتيجية التعليم والمهارات الحياتية ،وموائمتها مع ما هو أكثر صلة
بالسياق الجغرافي والبرامجي.
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االجراءات متعددة القطاعات والتنسيق
النتيجة المتوسطة (ال ُمخرج) :حسنّت البلدان اإلجراءات متعددة القطاعات
ومتعددة الجهات المعنية والتنسيق لمنع العنف ضد األطفال والتصدي له.
المجال

المجال الفرعي

المؤشر

الخطط
واإلجراءات
الوطنية

الخطط
واإلجراءات
الوطنية متعددة
القطاعات
ومتعددة الجهات
المعنية

 10.1الخطط واإلجراءات الوطنية ومتعددة القطاعات للتصدي للعنف ضد األطفال
وجود خطط أو استراتيجيات وطنية ومتعددة القطاعات لإلجراءات المنسقة لمنع العنف
ضد األطفال والتصدي له والتي تتفق مع المعايير الرئيسية للجودة وفقًا لمرحلة الخطة

الناتج (نتيجة المستوى األدنى) :حسنّت البلدان من قدرات آليات التنسيق متعددة القطاعات
ومتعددة الجهات المعنية بمشاركة األطفال والمراهقين.
المجال

المجال الفرعي

المؤشر

آليات التخطيط
الوطنية

آليات التنسيق
والتخطيط
الوطنية

 10.2آليات التنسيق والتخطيط الوطنية
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وجود آلية تنسيق وطنية فعالة ومتعددة القطاعات ومتعددة األطراف المعنية ُمكلفة
باإلشراف على الخطط أو االستراتيجيات الوطنية لمنع العنف ضد األطفال والمراهقين
والتصدي له ،بمشاركة األطفال والمراهقين

الملحق ب

عناصر االستبيان التوضيحية
يقدم هذا الملحق أمثلة على عناصر االستبيان التي يمكن استخدامها لقياس مؤشرات  INSPIREاألساسية القائمة على االستبيان ،ويرجى
مراعاة أنه على الرغم من وجود معلومات كثيرة عن أفضل طريقة لقياس بعض المؤشرات في هذه القائمة ،إال أنه يمكن قياس معظم
المؤشرات من خالل مجموعة متنوعة من أسئلة االستبيان ،اعتمادًا على ما هو أكثر مالءمة وذي صلة ومناسب أخالقيًا للوسط .باإلضافة
إلى ذلك ،ال تزال بعض المؤشرات جديدة أو “طموحة” ،مما يعني أن هناك حاجة للمزيد من العمل المنهجي لفهم كيفية قياسها بشكل أفضل.

المؤشر
 1.1التأديب العنيف
من قبل مقدمي
الرعاية ،الشهر
الماضي (هدف التنمية
المستدام )16.2.1

عناصر االستبيان التوضيحية لقياس مؤشرات INSPIRE
وحدة تأديب األطفال بالمسوح العنقودية متعددة المؤشرات
()http://mics.unicef.org/tools

يُسأل مقدمو الرعاية األولية لألطفال :يستخدم الكبار طرقًا معينة لتعليم األطفال السلوك الصحيح أو معالجة مشكلة
سلوكية .سأقرأ األساليب المختلفة التي يتم استخدامها .من فضلك قل لي إذا كنت أنت أو شخص بالغ آخر في أسرتك قد
استخدم هذا األسلوب مع (االسم) في الشهر الماضي.
تقيس البنود الفرعية (ج) و(د) و(و) حتى (ك) التأديب العنيف .تقيس الخيارات (أ) و(ب) و(هـ) التأديب الخالي من
العنف كجزء من المؤشر .6.1
أ .سحب االمتيازات أو حرمان (االسم) من شيء يحبه أو لم يسمح له أو لها بمغادرة المنزل؟
ب .شرح لماذا كان سلوك (االسم) خاطئًا؟
ج .قام بهزه أو هزها؟
د .صاح أو صرخ أو رفع صوته في وجهه أو وجهها؟
ه .أعطاه أو أعطاها شيئًا آخر ليفعله؟
و .ضرب أو صفع أو لطم على المؤخرة باليد فقط؟
ز .ضربه أو ضربها على المؤخرة أو في أي مكان آخر من الجسم باستخدام أي شيء مثل حزام ،أو فرشاة شعر ،أو
عصا أو أي شيء صلب آخر؟
ح .نعته أو نعتها بالغبي أو الكسول ،أو صفة أخرى من هذا القبيل؟
ط .ضرب أو صفعه أو صفعها على وجهه أو رأسه أو أذنيه؟
ي .ضربه أو صفعه أو صفعها على اليد أو الذراع أو الساق؟
وتكرارا بأقوى ما يمكن؟
مرارا
ك .ضربه  /أو ضربها بشكل متكرر ،أي
ً
ً

 1.2العقاب الجسدي
من قبل المعلمين ،خالل
شهرا
االثني عشر
ً
الماضية

االستبيان األساسي لالستطالع العالمي لصحة الطالب في المدرسة 2018
()www.who.int/chp/gshs/methodology/en/
شهرا الماضية ،هل قام معلمك بضربك أو صفعك أو
يُطلب من المراهقين الملتحقين بالمدرسة حاليًا :خالل االثني عشر
ً
آذاك بدنيًا عن قصد؟

الملحق ب 283

المؤشر

عناصر االستبيان التوضيحية لقياس مؤشرات INSPIRE

 1.3العنف الجنسي طوال مرحلة
الطفولة من قبل أي جاني (هدف
التنمية المستدام )16.2.3

تتطور التدابير الموصى بها للعنف الجنسي في مرحلة الطفولة بسرعة في ضوء العمل المنهجي المستمر،
ويمكن اعتبار األسئلة التالية توضيحية لما استخدمته االستطالعات الدولية الحالية لقياس هذا الموضوع.

 1.4العنف الجنسي خالل فترة
الطفولة في العام الماضي من قبل
أي جاني

وحدة العنف من الدراسة االستقصائية الديمغرافية والصحية
()https://dhsprogram.com/What-We-Do/Survey-Types/DHS-Questionnaires.cfm
يُسأل المستجيبون الذين أعمارهم  15سنة وما فوق:
أ .في أي وقت في حياتك ،كطفل أو كشخص بالغ  ،هل أجبرك أي شخص بأي طريقة على ممارسة
الجنس أو أداء أي أفعال جنسية أخرى بغير رضاك؟
شهرا الماضية ،هل أجبرك أي شخص جسديًا على ممارسة الجنس بغير
ب .خالل االثني عشر ً
رضاك؟
ج .كم كان عمرك في المرة األولى التي أجبرت فيها على ممارسة الجنس أو أداء أي أفعال جنسية
أخرى؟
استبيان استطالع العنف ضد األطفال
()www.cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/vacs/methods.html
يُسأل المستجيبون الذين تتراوح أعمارهم بين  13و  24سنة:
اللمس الجنسي:
أ .هل لمسك أحد من قبل بطريقة جنسية دون إذنك ،لكنه لم يحاول إجبارك على ممارسة الجنس؟
محاولة ممارسة الجنس باإلكراه أو الضغط:
أ .هل حاول أي شخص آخر إجبارك على ممارسة الجنس بغير رضاك ولكن لم ينجح األمر؟
ممارسة الجنس بالقوة (البدنية):
أ .هل قام أي شخص آخر بإجبارك قسريًا على أن تمارس الجنس بغير رضاك وهل نجح األمر؟
ممارسة الجنس تحت الضغط:
أ .هل قام أي شخص آخر بالضغط عليك لممارسة الجنس ،من خالل التحرش أو التهديدات ،وهل نجح
األمر؟
شهرا الماضية؟ كم كان عمرك في أول مرة قام
لكل إجابة إيجابية :هل حدث ذلك لك خالل االثني عشر ً
أي أحد فيها ]صف الفعل ال ُمبلغ عنه[؟
استبيان األطفال حول العالم عبر اإلنترنت ()/http://blogs.lse.ac.uk/gko/tools/survey
شهرا الماضية ،هل حدث لك أي من المواقف التالية على
يسأل مستخدموا اإلنترنت :خالل االثني عشر ً
اإلنترنت] ،أوعند إرسال رسائل نصية أو استخدام الهاتف المحمول[؟

أ .لقد ُ
طلب مني معلومات جنسية عن نفسي (مثل كيف يبدو جسدي بدون مالبس أو األفعال
الجنسية التي قمت بها) بينما لم أرغب في اإلجابة على مثل هذه األسئلة؛
بُ .
طلب مني التحدث عن أفعال جنسية مع شخص ما على اإلنترنت بينما لم أرغب في ذلك؛
ج .طلب مني شخص على اإلنترنت أن أقوم بفعل جنسي ال أرغب فيه؛
دُ .
طلب مني على اإلنترنت صورة أو مقطع فيديو يظهر أعضائي الخاصة ]يتم الشرح حسب
االقتضاء[ بينما لم أرغب في ذلك
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 1.5العنف الجسدي و
 /أو الجنسي من قبل
الشريك الحميم ضد
الفتيات المراهقات الالتي
كان لديهن شريك في
حياتهن ،االثني عشر
شهرا الماضية (هدف
ً
تنمية مستدام ،5.2.1
المؤشر الفرعي )4

وحدة العنف من الدراسة االستقصائية الديمغرافية والصحية
()https://dhsprogram.com/What-We-Do/Survey-Types/DHS-Questionnaires.cfm

تسأل الفتيات والنساء الالتي كان لديهن شريك في أي فترة خالل حياتهن من عمر  15سنة وما فوق :هل قام زوجك /
شريكك (الحالي  /األخير  /السابق) بأي من األفعال التالية:
أ .دفعك ،أو هزك ،أو رمى شيء عليك؟
ب .صفعك؟ لوى ذراعك أو شد شعرك؟
ج .لكمك بقبضته أو بشيء يمكن أن يتسبب بأذى لك؟
د .ركلك أو سحبك أو ضربك؟
ه .حاول خنقك أو حرقك عمدًا؟
و .هددك أو هاجمك بسكين أو بسالح ناري أو سالح آخر؟
ز .أجبرك جسديًا على ممارسة الجنس معه بغير رضاك؟
ح .أجبرك جسديًا على القيام بأي أفعال جنسية أخرى ال تريدينها؟
ط .أجبرك بالتهديدات أو بأي طريقة أخرى على القيام بأفعال جنسية ال تريدينها؟
شهرا الماضية؟
لكل فعل تم اإلبالغ عنه :كم مرة حدث ذلك خالل االثني عشر
ً
يقيس االستطالع متعدد الدول لمنظمة الصحة العالمية أفعال عنف الشريك الجنسي الحميم أخرى:

هل سبق ومارست الجنس ضد رغبتك بسبب خوفك مما سيقوله شريكك أو أي زوج آخر في حال الرفض؟ هل قام
الزوج/الشريك الحالي أم سابقا ً بإجبارك على القيام بأي فعل جنسي آخر ضد رغبتك أو شعرت بأنه مذل أو مهين؟
 1.6العنف الجسدي و /
أو الجنسي ضد المراهقين
من قبل شريك عاطفي،
شهرا
خالل االثني عشر
ً
الماضية

استبيان استطالع العنف ضد األطفال 2017
()www.cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/vacs/methods.html
يُسأل المراهقون الذكور واإلناث الذين تتراوح أعمارهم بين  13عا ًما وأكثر :هل قام على اإلطالق ]أدخل مصطل ًحا
يعني الشريك العاطفي  /شريك المواعدة  /شريك[ بأي مما يلي:

أ .صفعك أو دفعك أو رماك أو هزك أو رمى شيء ما عمدًا عليك إليذائك؟
ب .لكم أو ركل أو جلد أو ضرب باستخدام أداة؟
ج .خنق أو إغالق الفم أو محاولة إغراق ،أو محاولة حرق عمدًا؟
د .استخدام أو التهديد بسكين أو سالح ناري أو سالح آخر؟
ه .حاول أن يجعلك تمارس الجنس ضد إرادتك لكن لم ينجح األمر؟ حاول إجبارك جسديًا على ممارسة الجنس أو ربما
حاول الضغط عليك لممارسة الجنس من خالل التحرش أو التهديدات.
و .هل سبق وأن أجبرك جسديًا على ممارسة الجنس ضد إرادتك ونجح األمر؟
ز .هل سبق وأن ضغط عليك لممارسة الجنس من خالل المضايقة أو التهديدات ونجح في ذلك؟
شهرا الماضية؟
(لكل كل فعل يتم اإلبالغ عنه) :هل حدث ذلك في االثني عشر
ً
التعرض للعنف
1.7
ّ
بين األقران والتن ّمر،
شهرا
خالل االثني عشر
ً
الماضية

االستبيان األساسي لالستطالع العالمي لصحة الطالب في المدرسة 2018
()www.who.int/chp/gshs/methodology/en/
يُسأل المراهقون الملتحقون بالمدرسة :يقع التنمر عندما يضايق طالب واحد أو أكثر أو شخص آخر من عمرك ،أو
تنمرا عندما
مرارا
صا آخر
يهدد ،أو يتجاهل ،أو ينشر الشائعات حول ،أو يضرب ،أو يدفع ،أو يؤذي شخ ً
وتكرارا .ليس ً
ً
ً
يتجادل شخصان من نفس القوة أو القدرة أو يتشاجران أو يضايقان بعضهما البعض بطريقة ودية.

شهرا الماضية ،هل تعرضت للمضايقات على داخل أو خارج المدرسة؟
 .1خالل االثني عشر ً
شهرا الماضية ،هل وتعرضت للتنمر على اإلنترنت؟ (يشمل ذلك تعرضهم للتنمر من خالل
 .2خالل االثني عشر ً
الرسائل النصية واالنستغرام وسناب وفيسبوك وأمثلة محددة لكل دولة أو وسائل التواصل االجتماعي األخرى).
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 1.8االعتداء الجسدي
على المراهقين خالل
شهرا
االثني عشر
ً
الماضية

االستبيان األساسي لالستطالع العالمي لصحة الطالب في المدرسة في عامي  2013و2018

 1.10تعرض الطفل
لألسر المتضررة من
عنف الشريك ضد المرأة

()www.who.int/chp/gshs/methodology/en/

صا أو يصفعه ،أو عندما يؤذي شخص أو أكثر
ي َّ
ُعرف االعتداء الجسدي بأنه حادث يضرب فيه شخص أو أكثر شخ ً
صا آخر بسالح (مثل عصا أو سكين أو سالح ناري) ،وال يكون اعتدا ًء جسديًا عندما يختار طالبان من نفس القوة أو
شخ ً
شهرا الماضية ،كم عدد المرات التي تعرضت فيها العتداء
عشر
االثني
خالل
البعض.
بعضهما
مشاجرة
ًا
ب
تقري
السلطة
ً
جسدي؟
استبيان استطالع العنف ضد األطفال
()www.cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/vacs/methods.html

كم عدد المرات التي رأيت أو سمعت فيها والدتك أو زوجة أبيك تتعرض للكم والركل والضرب من قبل والدك أو زوج
والدتك؟
وحدة العنف من الدراسة االستقصائية الديمغرافية والصحية
()https://dhsprogram.com/What-We-Do/Survey-Types/DHS-Questionnaires.cfm

على حد علمك ،هل سبق وضرب والدك والدتك ضربًا مبر ًحا؟
استبيان من االستطالع متعدد الدول لمنظمة الصحة العالمية
()www.who.int/reproductivehealth/topics/violence/mc_study/en/

عندما كنت طفالً ،هل ضُربت والدتك من قبل والدك (أو زوجها أو شريكها)؟
 3.5معرفة القوانين التي
تحظر العنف ضد األطفال

تمت مواءمته من بوسمان وآخرون ( 1 ).Bussmann et alواستطالع الوالدين في كندا ،أونتاريو 2013

يُسأل البالغون أو المراهقون :بنا ًء على ما سمعته أو تعرفه عن القوانين في بلدك ،يرجى توضيح ما إذا كنت تعتقد أن
القانون يسمح للوالدين أو أولياء األمور بمعاقبة الطفل الذي يسيء التصرف باستخدام األفعال التالية:
]قم بمواءمة البنود الفرعية لتشمل األفعال المحظورة أو غير المحظورة بموجب القانون في تلك الدولة أو الوالية ،مثل
أي عقاب جسدي لطفل من أي عمر؛ مثل الضرب على مؤخرة الطفل باليد أو الضرب بعصا أو أداة أخرى ،وما إلى
ذلك[.

 4.1االتفاق مع ضرورة
العقاب البدني لتربية
األطفال
 4.2دعم للعقاب البدني
من قبل المعلمين أو
اإلداريين في المدرسة

وحدة تأديب الطفل من المسوح العنقودية متعددة المؤشرات ()http://mics.unicef.org/tools

يُسأل مقدمو الرعاية األولية لألطفال :هل تعتقدون أنه يجب تطبيق العقاب الجسدي من أجل تربية الطفل أو تنشئته أو
تعليمه بشكل صحيح؟
مقتبس من استطالع أجرته شركة “إيبسوس” ( )Ipsosلوكالة رويترز
()www.ipsos.com/sites/default/files/news_and_polls/2014-10/6619-topline.pdf

يرجى توضيح إلى أي مدى توافق أو تعارض العبارات التالية :يجب أن يُسمح للمعلمين أو المشرفين بمعاقبة األطفال
جسديًا في المدرسة ،على سبيل المثال من خالل ضرب طفل باليد أو بأداة طالما ال يكون بشكل مبرح( .أوافق بشدة،
أوافق إلى حد ما ،أعارض إلى حد ما ،أعارض بشدة ،ال أعلم)

1. Bussmann KD, Erthal C, Schroth A. Effects of Banning Corporal Punishment in Europe: A five nation comparison. In: Durrant JE and Smith
AB, editors. Global Pathways to Abolishing Physical Punishment: Realizing children’s rights. New York: Routledge; 2010: 299-322. )www.
(taylorfrancis.com/books/e/9781136886355
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 4.3تقبل ضرب
الزوجة

االستبيان األساسي من الدراسة االستقصائية الديمغرافية والصحية
)https://dhsprogram.com/What-We-Do/Survey-Types/DHS-Questionnaires.cfm(.

يُسأل المستجيبون الذين تبلغ أعمارهم  15سنة و أكثر  :برأيك ،هل يبرر للزوج ضرب زوجته في المواقف التالية:
أ .إذا خرجت دون علمه؟
ب .إذا أهملت األطفال؟
ج .إذا تجادلت معه؟
د .إذا رفضت ممارسة الجنس معه؟
ه .إذا أحرقت الطعام؟
أحيانًا تستسفر الدراسة االستقصائية الديمغرافية والصحية واالستطالع متعدد الدول لمنظمة الصحة العالمية عن
ظروف إضافية ،مثل :إذا اشتبه في أن الزوجة كانت غير مخلصة.
تقيس استطالعات العنف ضد األطفال هذا المؤشر بين المستجيبين الذين تتراوح أعمارهم بين  24-13سنة.
 4.4المواقف حول
حق المرأة في رفض
ممارسة الجنس

استطالع الصحة اإلقليمي واالستطالع متعدد الدول لمنظمة الصحة العالمية
()www.who.int/reproductivehealth/topics/violence/mc_study/en/

يُسأل المستجيبون الذين تتراوح أعمارهم بين  15سنة و أكثر :في ذلك المجتمع وخارجه ،لدى الناس أفكار مختلفة
حول األسر وحول السلوك المقبول للرجال والنساء في المنزل .أود أن تخبرني ما إذا كنت توافق أو ال توافق بشكل
عام على العبارة .ال توجد إجابات صحيحة أو خاطئة :من واجب الزوجة ممارسة الجنس مع زوجها حتى لو لم
ترغب بذلك( .أوافق بشدة ،أوافق إلى حد ما ،أعارض إلى حد ما ،أعارض بشدة ،ال أعرف)
 5.2حمل السالح
في المجتمع ،الشهر
الماضي

الوحدة األساسية الموسعة لالستطالع العالمي لصحة الطالب في المدرسة حول العنف لعام 2018
()www.who.int/chp/gshs/methodology/en/

يٌسأل المراهقون :خالل األيام الثالثين الماضية ،كم عدد األيام التي حملت فيها سال ًحا مثل سالح ناري أو سكين أو
ِمضرب أو ] خيارات خاصة لكل بلد[؟
 5.3التفاعل عبر
اإلنترنت مع أشخاص
مجهولين ،االثني عشر
شهرا الماضية
ً
 5.4لقاء وجها ً لوجه
مع األشخاص تم
التعرف عليهم أول
ّ
مرة عبر اإلنترنت،
خالل االثني عشر
شهرا الماضية
ً

استبيان استطالع “األطفال حول العالم عبر اإلنترنت” ()/www.who.int/chp/gshs/methodology/en

يُسأل األطفال والمراهقون الذين يستخدمون اإلنترنت :في العام الماضي ،هل سبق لك أن اتصلت بشخص عبر
اإلنترنت لم تقابله وج ًها لوجه من قبل؟
استبيان استطالع “األطفال حول العالم عبر اإلنترنت” ()/http://blogs.lse.ac.uk/gko/tools/survey
يُسأل األطفال والمراهقون الذين يستخدمون اإلنترنت :في العام الماضي ،هل قابلت أي شخص وج ًها لوجه تعرفت
عليه ألول مرة على اإلنترنت؟
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 6.1التأديب الخالي
من العنف من قبل
مقدمي الرعاية ،الشهر
الماضي

عناصر االستبيان التوضيحية لقياس مؤشرات INSPIRE
وحدة تأديب األطفال بالمسوح العنقودية متعددة المؤشرات ()http://mics.unicef.org/tools

يُسأل مقدموا الرعاية األولية لألطفال :يستخدم الكبار طرقًا معينة لتعليم األطفال السلوك الصحيح أو معالجة مشكلة
سلوكية .سأقرأ األساليب المختلفة التي يتم استخدامها .من فضلك قل لي إذا كنت أنت أو أي شخص بالغ آخر في أسرتك
قد استخدم هذا األسلوب مع ( اسم الطفل) في الشهر الماضي.
تقيس البنود الفرعية (أ) و(ب) و(هـ) التأديب غير العنيف .تقيس الخيارات (ج) و(د) و(و) حتى (ك) التأديب العنيف
كجزء من المؤشر .1.1

أ .سحب االمتيازات وحرمان (االسم) من شيء يحبه أو لم يسمح له أو لها بمغادرة المنزل؟
ب .شرح لماذا كان سلوك (االسم) خاطئًا؟
ج .قام بهزه أو هزها؟
د .صاح أو صرخ أو رفع صوته في وجهه أو وجهها؟
ه .أعطاه أو أعطاها شيئًا آخر ليفعله؟
و .ضرب أو صفع أو لطم على المؤخرة باليد فقط؟
ز .ضربه أو ضربها على المؤخرة أو في أي مكان آخر من الجسم باستخدام أداة مثل حزام ،أو فرشاة شعر ،أو
عصا أو أي شيء صلب آخر؟
ح .نعته أو نعتها بالغبي أو الكسول ،أو صفة آخر من هذا القبيل؟
ط .ضرب أو صفعه أو صفعها على وجهه أو رأسه أو أذنيه؟
ي .ضربه أو صفعه أو صفعها على اليد أو الذراع أو الساق؟
وتكرارا بأقوى ما يمكن؟
مرارا
ك .ضربه  /أو ضربها بشكل متكرر ،أي
ً
ً
 6.2المشاركة المكثّفة
وتوفير الرعاية من
قبل مقدمي الرعاية في
الطفولة المبكرة

المسوح العنقودية متعددة المؤشرات حول تأديب األطفال دون سن  5سنوات
()http://mics.unicef.org/tools
فيما يتعلق بأي طفل محدد يقل عمره عن  5سنوات في المنزل ،يُسأل مقدمي الرعاية :في األيام الثالث الماضية ،هل
شاركت أنت أو أي فرد من أفراد األسرة من عمر  15عا ًما أو أكثر في أي من األنشطة التالية:

أ .قراءة الكتب أو التفرج على الكتب المصورة مع (اسم الطفل)؟
ب .قص القصص على (اسم الطفل)؟
ج .غناء األغاني ألجل أو مع (اسم الطفل) ،بما في ذلك أغاني األطفال؟
د .أخذ (اسم الطفل) خارج المنزل؟
ه .اللعب مع (اسم الطفل)؟
و .ذكر أو عد أو رسم أشياء ألجل أو مع (اسم الطفل)؟
 6.3فهم الوالدين /
الوصي للمراهقين،
الشهر الماضي

االستبيان األساسي لالستطالع العالمي لصحة الطالب في المدرسة  2013و 2018
()www.who.int/chp/gshs/methodology/en/

يُسأل المراهقون :خالل الثالثين يو ًما الماضية ،كم عدد المرات التي فهم فيها والداك أو األوصياء مشكالتك وقلقك؟ (أبدًا،
نادرا ،أحيانًا ،معظم الوقت ،دائ ًما)
ً
 6.4إشراف الوالدين
 /الوصي على
المراهقين ،الشهر
الماضي
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االستبيان األساسي لالستطالع العالمي لصحة الطالب في المدرسة  2013و 2018
()www.who.int/chp/gshs/methodology/en/

يُسأل المراهقون :خالل الثالثين يو ًما الماضية ،كم مرة علم والداك أو األوصياء بالفعل ماذا كنت تفعل في وقت فراغك؟
نادرا ،أحيانًا ،معظم الوقت ،دائ ًما)
(أبدًاً ،

المؤشر
 7.2األطفال الذين
يعيشون في أسر تعاني
من انعدام األمن الغذائي
(هدف التنمية المستدام
)2.1.2

 7.3تمكين النساء
والفتيات ممن لديهنّ
شريك حاليًا

 7.4األطفال
المشمولون بأنظمة
الحماية االجتماعية
(هدف التنمية المستدام
)1.3.1

عناصر االستبيان التوضيحية لقياس مؤشرات INSPIRE
مقياس المعاناة من انعدام األمن الغذائي لألسر
()www.fao.org/in-action/voices-of-the-hungry/fies/en/
يُسأل المستجيبون الذين تبلغ أعمارهم  15سنة و أكثر :أود اآلن أن أطرح عليك بعض األسئلة عن الطعام .خالل آخر
شهرا:
12
ً
 .1هل أنت أو أفراد أسرتك قلقون بسبب عدم وجود ما يكفي من الطعام بسبب نقص المال أو الموارد األخرى؟
 .2هل كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك خالل االثني عشر شهرا ً الماضية غير قادر على تناول الطعام الصحي
والمغذي بسبب نقص المال أو الموارد األخرى؟
 .3هل تناولت أنت أو أحد أفراد أسرتك بعض أنواع الطعام فقط بسبب نقص المال أو الموارد األخرى؟
 .4هل اضطررت أنت أو أحد أفراد أسرتك إلى االمتناع عن تناول وجبة بسبب عدم كفاية المال أو الموارد األخرى
للحصول على الطعام؟
.5خالل االثني عشر شهرا ً الماضية ،هل تناولت أنت أو أحد أفراد أسرتك كمية من الطعام أقل مما يجب بسبب نقص
المال أو الموارد األخرى؟
 .6هل كان هنالك وقت نفذ فيه الطعام لدى أسرتك بسبب نقص المال أو الموارد األخرى؟
 .7هل شعرت أنت أو أحد أفراد أسرتك بالجوع لكن لم تتناول الطعام ألنه لم يكن هنالك ما يكفي من المال أو الموارد
األخرى للطعام؟
 .8هل مر عليك أو على أحد أفراد أسرتك يوم كامل بدون طعام إطالقًا بسبب نقص المال أو الموارد األخرى؟
االستبيان األساسي للدراسة االستقصائية الديمغرافية والصحية
()https://dhsprogram.com/What-We-Do/Survey-Types/DHS-Questionnaires.cfm
تُسأل النساء أو الفتيات المتزوجات أو ممن يعشن مع شريك حاليًا:
 .1من الذي يتخذ عادة القرارات بشأن الرعاية الصحية التي تخصك؟
 .2من الذي يتخذ عادة ً قرارات بشأن عمليات الشراء المنزلية الكبيرة؟
 .3من الذي يتخذ عادة قرارات بشأن زيارة عائلتك أو أقاربك؟
(أنت ،أو زوجك أو شريكك ،أنت وزوجك  /شريكك بشكل مشترك ،أو شخص آخر)
استبيان لألسرة ،وحدة اإلحاالت االجتماعية من المسوح العنقودية متعددة المؤشرات
()http://mics.unicef.org/tools
يُسأل الذين تبلغ أعمارهم  15عا ًما فأكثر :أود أن أسألك عن مختلف برامج المساعدة االقتصادية الخارجية المقدمة
لألسر .والمقصود بالمساعدة الخارجية الدعم المقدم من الحكومة أو من المنظمات غير الحكومية مثل المنظمات الدينية
أو الخيرية أو المجتمعية ،ويستثنى من ذلك الدعم من األسر أو األقارب اآلخرين أو األصدقاء أو الجيران.

 .1هل أنت على علم بـ ( اسم البرنامج *)؟
 .2هل تلقت أسرتك أو أي فرد في أسرتك المساعدة من ( اسم البرنامج *)؟
 .3متى كانت آخر مرة تلقت فيها أسرتك أو أي فرد في أسرتك المساعدة من خالل ( اسم البرنامج *)؟
]* يجب مواءمة األسئلة كي تسأل عما يصل إلى ثالثة برامج مساعدة محلية محددة باالسم وأي معاش تقاعد وبرنامج
و”أي برنامج آخر” ،بنا ًء على ما هو متاح في ذلك الوسط[.
 8.1اإلفصاح عن
العنف الجنسي طوال
مرحلة الطفولة

استبيان من استطالع العنف ضد األطفال
()www.cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/vacs/methods.html
يُسأل المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين  13و  17عا ًما الذين يُبلغون عن العنف الجنسي في مرحلة الطفولة :هل
أخبرت أي أحد حول أي من هذه التجارب؟ من الذي أخبرته؟
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 8.2اإلفصاح عن
العنف الجسدي طوال
مرحلة الطفولة

استبيان من استطالع العنف ضد األطفال
()www.cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/vacs/methods.html

يُسأل المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين  13و  17عا ًما الذين يُبلغون عن وقوع عنف بدني في مرحلة الطفولة :هل
أخبرت أي أحد حول أي من هذه التجارب؟ من الذي أخبرته؟
 8.3طلب المساعدة في
حاالت العنف الجنسي
طوال مرحلة الطفولة

استبيان من استطالع العنف ضد األطفال
()www.cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/vacs/methods.html

يُسأل المراهقون الذين يبلغون عن العنف الجنسي في مرحلة الطفولة :عند التفكير في جميع تجاربك الجنسية غير
المرغوب فيها ،هل كنت تعلم عن مستشفى  /عيادة أو مركز شرطة أو خط مساعدة ( استبدل باالسم ذي الصلة في
البلد) ،والرعاية االجتماعية ( استبدل باسم ذي صلة في البلد ) ،أو مكتب قانوني للذهاب إليه لتلقي المساعدة؟ هل
حاولت طلب المساعدة من أي من هذه األماكن فيما يتعلق بأي من تلك التجارب؟ ]يمكن أن تكون هنالك أسئلة متابعة
أيضًا حول نوع المساعدة المطلوبة[
وحدة العنف من الدراسة االستقصائية الديمغرافية والصحية
()https://dhsprogram.com/What-We-Do/Survey-Types/DHS-Questionnaires.cfm

يُسأل المراهقون الذين يُبلغون عن العنف الجنسي في مرحلة الطفولة :عند التفكير فيما تعرضت له شخصيًا من بين
المواضيع المختلفة التي تحدثنا عنها ،هل سبق لك أن حاولت طلب المساعدة؟ ممن طلبت المساعدة؟ أي أحد غيره؟
]سجل جميع الردود المذكورة باستخدام فئات محددة مسبقًا :زعيم ديني ،طبيب  /كوادر طبية ،الشرطة ،المحامي،
منظمة الخدمة االجتماعية  ،غير ذلك[.
 8.4طلب المساعدة في
حاالت العنف الجسدي
طوال مرحلة الطفولة

استبيان استطالع العنف ضد األطفال
()www.cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/vacs/methods.html

يُسأل المراهقون الذين يُبلغون عن العنف الجسدي في مرحلة الطفولة :بالتفكير في تلك التجارب ،هل كنت تعلم عن
مستشفى  /عيادة أو مركز شرطة أو خط مساعدة (استبدل باسم ذي صلة للدولة) ،والرعاية االجتماعية (استبدل باسم
ذي صلة للدولة) ،أو مكتب قانوني للحصول على المساعدة منه؟ هل حاولت طلب المساعدة من أي من هذه األماكن بما
يتعلق بأي من تلك التجارب؟ ]يمكن أن تكون هنالك أسئلة متابعة أيضًا حول نوع المساعدة المطلوبة[
وحدة العنف من الدراسة االستقصائية الديمغرافية والصحية
()https://dhsprogram.com/What-We-Do/Survey-Types/DHS-Questionnaires.cfm

يُسأل المراهقون الذين يبلغون عن العنف الجسدي في مرحلة الطفولة :عند التفكير في ما اختبرته شخصيًا من بين
األشياء المختلفة التي تحدثنا عنها ،هل سبق لك أن حاولت طلب المساعدة؟ ممن طلبت المساعدة؟ أي أحد غيره؟
]سجل جميع الردود المذكورة باستخدام فئات محددة مسبقًا :زعيم ديني ،طبيب  /كوادر طبية ،الشرطة ،المحامي،
منظمة الخدمة االجتماعية ،غير ذلك[.
 8.5تلقي الخدمات في
حاالت العنف الجنسي
طوال مرحلة الطفولة

استبيان استطالع العنف ضد األطفال
()www.cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/vacs/methods.html

يُسأل المراهقون الذين يبلغون عن العنف الجنسي :هل تلقيتم أي مساعدة في أي من هذه التجارب من مستشفى  /عيادة
أو مركز شرطة أو خط مساعدة * أو رعاية اجتماعية * أو مكتب قانوني *؟
]استبدل خط المساعدة و  /أو الرفاه االجتماعي و  /أو المكتب القانوني بأسماء خاصة لكل دولة ،بنا ًء على ما هو متوفر
محليًا[.
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 8.6تلقي خدمات
لحاالت العنف الجسدي
طوال مرحلة الطفولة

استبيان استطالع العنف ضد األطفال
()www.cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/vacs/methods.html

يُسأل المراهقون الذين يبلغون عن العنف الجسدي :هل تلقيتم أي مساعدة في أي من هذه التجارب من مستشفى  /عيادة
أو مركز شرطة أو خط مساعدة أو رعاية اجتماعية أو مكتب قانوني؟
]استبدل خط المساعدة و  /أو الرفاه االجتماعي و  /أو المكتب القانوني بأسماء خاصة لكل دولة ،بنا ًء على ما هو متوفر
محليًا[.
 8.7معرفة خدمات
الدعم للعنف بين
المراهقين

تمت مواءمته من استطالع العنف ضد األطفال
()www.cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/vacs/methods.html
يُسأل جميع المراهقين :بالتفكير في جميع أنواع (الحوادث الجنسية غير المرغوب فيها  /حوادث العنف الجسدي) التي
ناقشناها ،هل أنت بعلم عن مستشفى  /عيادة ،أو مركز شرطة ،أو خط مساعدة ،أو رعاية اجتماعية أو مكتب قانوني
للذهاب إليه لتلقي المساعدة؟

 9.1معدالت التسرب
من التعليم االبتدائي
واإلعدادي

استبيان لألسرة من الدراسة االستقصائية الديمغرافية والصحية لعام 2017
_)https://dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSQ7/DHS7_Household_QRE_EN_16Mar2017
(DHSQ7.pdf

يُسأل المستجيبون الذين تبلغ أعمارهم  15سنة وأكثر عن كل طفل في األسرة بعمر  5سنوات أو أكثر :هل سبق أن
التحق (اسم الشخص) بالمدرسة؟ هل التحق (اسم الشخص) بالمدرسة في أي وقت خالل العام الدراسي ]××-20
××[20؟ خالل ]هذا  /ذاك[ العام الدراسي ،ما هو المستوى والصف الذي حضره أو كان يحضره (اسم)؟
 9.2التغيّب عن
المدرسة ألسباب
تتعلق باألمان ،الشهر
الماضي واالثني عشر
شهرا الماضية
ً

االستبيان األساسي لالستطالع العالمي لصحة الطالب في المدرسة لعامي  2013و2018
()www.who.int/ncds/surveillance/global-school-student-survey/methodology/en/

يُسأل المراهقون الملتحقون بالمدرسة :خالل الثالثين يو ًما الماضية ،كم عدد األيام التي لم تذهب فيها إلى المدرسة ألنك
شعرت أنك ستكون غير آمن في المدرسة أو في طريقك من/إلى المدرسة؟

 9.3بداية ممارسة
الجنس المبكرة

االستبيان األساسي للدراسة االستقصائية الديمغرافية والصحية
()https://dhsprogram.com/What-We-Do/Survey-Types/DHS-Questionnaires.cfm
يُسأل المستجيبون الذين تبلغ أعمارهم  15سنة وأكثر والذين أبلغوا عن ممارستهم للجنس :كم كان عمرك عندما مارست
الجنس ألول مرة ؟

 9.4اإلنجاب المبكر
قبل سن  15و 18

االستبيان األساسي للنساء من الدراسة االستقصائية الديمغرافية والصحية ومن المسوح العنقودية متعددة المؤشرات
()http://mics.unicef.org/tools
تُسأل النساء والفتيات اللواتي تبلغ أعمارهن  15سنة وأكثر ممن سبق وأنجبن :أود اآلن تسجيل أسماء جميع أطفالك... ،
بد ًءا باسم أول واحد .في أي يوم وشهر وسنة ولد (اسم الطفل)؟
يمكن أن تسأل االستطالعات التي ال تحتوي على نموذج مفصّل لتاريخ الوالدات:
ت فيها؟
المستجيبات ممن أنجبن :كم كان
عمرك في المرة األولى التي أنجب ِ
ِ
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 9.5زواج األطفال قبل
سن  15و  18عا ًما
(هدف التنمية المستدام
)5.3.1

االستبيان األساسي للنساء من الدراسة االستقصائية الديمغرافية والصحية
()https://dhsprogram.com/What-We-Do/Survey-Types/DHS-Questionnaires.cfm
واالستبيان األساسي للنساء من المسوح العنقودية متعددة المؤشرات
()http://mics.unicef.org/tools

تُسأل النساء والفتيات اللواتي تزوجن أو سبق أن أقامت في منزل واحد مع رجل لمرة واحدة فقط :في أي شهر وسنة
بدأت المعيشة مع (زوجك  /شريكك)؟
المرأة والفتاة التي تزوجت أو عاشت مع رجل أكثر من مرة :أود اآلن أن أسألك عن (زوجك  /شريكك) األول .في أي
شهر وسنة بدأت المعيشة معه؟
قد تسأل االستطالعات مثل استطالع العنف ضد األطفال عن العمر بدالً من التاريخ:

النساء والفتيات الالتي سبق وتزوجن أو عشن مع رجل :كم كان عمرك عندما بدأت المعيشة مع زوج أو شريك؟
 9.6اإلفراط في
استهالك الكحوليات
بين المراهقين

 9.7إتاحة مناهج
الوقاية من العنف
والتصدي لها في االثني
شهرا الماضية
عشر
ً
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استبيان من “استقصاء بشأن مخاطر سلوك الشباب” 2017
()www.cdc.gov/healthyyouth/data/yrbs/pdf/2017/2017_yrbs_standard_hs_questionnaire.pdf

يُسأل المراهقون المستجيبون :يسأل السؤاالن التاليان عن عدد المشروبات الكحولية التي تناولتموها على التوالي ،أي
خالل ساعتين .بالنسبة للسؤال األول ،يختلف عدد المشروبات التي عليك التفكير فيها بالنسبة للطالبات والطالب .خالل
الثالثين يو ًما الماضية ،كم عدد األيام التي تناولت فيها أربعة مشروبات كحولية أو أكثر على التوالي (إذا كنت أنثى) أو
خمسة مشروبات كحولية أو أكثر على التوالي (إذا كنت ذكر)؟
االستبيان األساسي الموسع لالستطالع العالمي لصحة الطالب في المدرسة لعام 2018
()www.who.int/chp/gshs/methodology/en/
يُسأل المراهقون الملتحقون بالمدرسة :خالل هذا العام الدراسي ،هل تعلمت في أي من فصولك:
أ .كيفية تجنب المشاجرات الجسدية والعنف؟
ب .ماذا تفعل إذا حاول شخص ما إجبارك على ممارسة الجنس؟
ج .ماذا تفعل إذا حاول شخص ما لمسك بطريقة جنسية بغير رضاك؟
د .كيف تتجنب التعرض للتنمر؟
صا آخر يتعرض للتنمر؟
ه .ماذا تفعل إذا تعرضت للتنمر أو إذا رأيت شخ ً
صا يتعرض إلعتداء جسدي؟
و .ماذا تفعل إذا تعرضت العتداء جسدي أو إذا رأيت شخ ً
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