
الرسائل األساسية

ÛÛ.األرس واملجتمعات املحلّية تتحمل املسؤولية الرئيسية لحامية األطفال املعنيني

ÛÛ انخراط املجتمع املحّل يف تحديد املسائل املرتبطة بحامية الطفل ويف تصميم النشاطات وتنفيذها، سوف يؤّدي يف نهاية املطاف إىل تقّبل أفضل

وتأثري أكرب للتدّخالت التي تُعنى بـحامية الطفل.

ÛÛ.إرشاك املجتمع املحّل سوف ميكّن التدّخالت من بلوغ املزيد من األطفال ألّن املوارد تُستخَدم بطريقة أكرث فعالية

ÛÛ.املشاركة الناشطة للمجتمع املحّل يف حامية األطفال سوف تضمن استدامة اإلجراءات املتّخذة

ÛÛ.تقوية انخراط املجتمعات املحلّية يف حامية أطفالها ورعايتهم سوف تـدعم الالجئني لتحقيق قدر أكرب من االعتامد عىل الذات والكرامة

تعرتف اتّفاقية حقوق الطفل بأنَّه لدى األهل، وكذلك لدى العائالت واملجتمعات املحلّية، »املسؤولية األوىل عن تربية الطفل ومنوه« وبأنّه »عىل الدول 

األطراف أن تقّدم املساعدة املالمئة للوالدين ولألوصياء القانونيني يف االضطالع مبسؤوليات تربية الطفل وعليها أن تكفل تطوير مؤّسسات ومرافق 

وخدمات رعاية األطفال.« )املادة 18(. ولكن، يف أوقات األزمات اإلنسانية والنزوح، غالًبا ما يتم تقويض قدرة املجتمعات املحلِّية واألهل فيام يواجه 

األطفال مخاطر جديدة ومتفاقمة مرتبطة بالحامية، مثل االنفصال عن العائلة، واإلساءة واالستغالل، والتجنيد يف القوى والجامعات املسلّحة. ومن أجل 

التخفيف من حّدة هذه املخاطر، من املهّم أن تقوم الجهات الفاعلة اإلنسانية بدعم وتقوية قدرة الحامية لدى العائالت واملجتمعات املحلّية، باعتبارهم 

املرجعية األوىل واملسؤولني الرئيسيني يف ما يختّص بحامية األطفال املستضعفني. واالنخراط الناشط للمجتمعيات املحلّية يف حامية األطفال هو أحد مبادئ 

العمل األساسية بالنسبة إىل مفّوضية األمم املّتحدة لشؤون الالجئني، وقد أعيد تأكيده يف إطار حامية األطفال.

اآلليات املجتمعية لحامية الطفل

تّم إصدار املذكرة املوجزة هذه من قبل وحدة حامية الطفل، شعبة الحامية الدولية، للعمليات امليدانية 

كمذكّرة مرجعية رسيعة حول املسائل املواضيعية األساسية املتعلّقة  مبسائل حامية الطفل.

إّن الحامية املجتمعية ترتكز عىل القدرة الفعلية واملمكنة لجميع املجتمعات املحلّية. 
وعليه، فإنَّها تساعد الالجئني واألشخاص النازحني داخليًا عىل حامية أمنهم، وضامن 

حقوقهم، وتوّل السيطرة عىل حياتهم أو استعادت هذه السيطرة.

فهم الحامية املجتمعية، مفّوضية األمم املتّحدة لشؤون الالجئني 2013
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املفاهيم األساسية

النهج املجتمعي: »النهج املجتمعي هو طريقة للعمل يف رشاكٍة مع األشخاص 

املعنيني يف خالل جميع مراحل دورة الربامج الخاصة مبفّوضية األمم املتّحدة 

لشؤون الالجئني. إنَّه يعرتف مبرونة األشخاص املتعربين لدى املفوضية، 

وقدراتهم، ومهاراتهم، ومواردهم، ويعّول عليها لتوفري الحامية والحلول، 

ويدعم الغايات الخاصة باملجتمع املحّل« )مفّوضية األمم املتّحدة لشؤون 

الالجئني 2008(.

اآلليات املجتمعية لحامية الطفل: اآلليات املجتمعية لحامية الطفل هي 

شبكة أو مجموعة من األفراد عىل املستوى املجتمعي الذين يعملون بطريقٍة 

قة نحو غايات حامية الطفل. قد تأيت هذه اآلليات عىل شكل مرجعية  منسَّ

أو مجموعة أو شبكة من أعضاء املجتمع املحّل الذين لديهم دور يف حامية 

الطفل )العاملون االجتامعيون، املعلّمون، العاملون يف املجال الصّحي، األهل، 

كبار السن، ومتطّوعون آخرون(.

مجموعات األطفال والشباب: مجموعات األطفال واملراهقني هي جزء من 

آليات حامية الطفل املجتمعية، وهي متّكن األطفال بأنفسهم من أن يلعبوا 

دوًرا أساسيًا يف حاميتهم الخاصة.

كيف تكون املجموعات 
املجتمعية لحامية الطفل؟

تشمل اآلليات املجتمعية مزيًجا من الجهات الفاعلة والتأثريات »الخارجية«، 

أو الجهات الفاعلة الخارجية والتأثريات »الباطنية«، أو الداخلية أو التقليدية. 

ويُعرتَف بشكٍل متزايد بأهمية العمل من خالل الهيكليات املجتمعية املحلّية 

والعمليات التقليدية أو غري الرسمية.

ميكن لهذه اآلليات أن تأخذ أشكاالً مختلفة، تبًعا لتحليل السياق:

�  تطبيق مبارش من قبل وكالٍة ما )مدفوعة من الخارج وبإدارة وكاالت 
اإلغاثة(

�  انخراط مجتمعي يف مبادرة الوكالة )تكون املبادرة مدفوعة من 
الوكالة(

�  نشاطات يتبّناها ويديرها املجتمع املحّل، وتحرّكها وكالة خارجية 
)مستوى أعىل من التبّني املجتمعي مع دعٍم من وكالة خارجية(

�  نشاطات يتبّناها ويديرها املجتمع املحّل، وتكون منطلِقة من ضمن 
املجتمع املحّل. )يُرجى مراجعة بنهام Benham 2008 التصنيفات(

ما الذي تقوم به اآلليات 
املجتمعية لحامية الطفل؟

إّن املجموعات املجتمعية لحامية الطفل تلعب عادًة أدواًرا مختلفة، تبًعا 

للسياق والقدرات املجتمعية القامئة. تركّز بعض لجان حامية الطفل عىل 

مسائل حامية الطفل أو رفاهه بشكٍل عام أكرث، يف حني يعمل سواها عىل 

نطاٍق أضيق، مثل دعم ورصد األطفال غري املصحوبني أو العمل عىل محاربة 

االتجار بالطفل.

ميكن أن تكون املجموعات املجتمعية لحامية الطفل معنية بـ:

تحديد املسائل املرتبطة بالحامية واألطفال املستضعفني	 

نرش التوعية حول حقوق الطفل وحاميته	 

إحالة ومرافقة األطفال وعائالتهم إىل الخدمات املالمئة	 

توفري الدعم النفيس االجتامعي، والعاطفي، والروحي لألطفال املستضعفني	 

الرتويج لتسجيل الوالدات	 

تحديد األطفال املعرّضني لخطر »متزايد«	 

التتبع غري الرسمي لألرس	 

الرعاية البديلة أو مجموعات األرس الحاضنة	 

حّل الخالفات والوساطة )مثل املسائل العائلية أو املتعلّقة بالوصاية(	 

إبالغ املجتمعات املحلّية بالخدمات	 

الربامج حول املهارات الحياتية ومهارات الرتبية الوالدية الجيّدة	 

املامرسات الجّيدة

تعزيز التبّني املجتمعي وعدم فرض النامذج أو وجهات النظر الخارجية )إاّل 	 

إذا كانت وجهات نظر املجتمع املحّل متعارضة مع معايري حقوق اإلنسان 

الدولية(.

ضامن أن يفهم أعضاء اآلليات املجتمعية ويطبّقوا مبدأ املصالح الفضىل 	 

للطفل يف جميع املبادرات التي يقومون بها.

إدراك ومراعاة ديناميكيات السلطة والديناميكيات االجتامعية ضمن 	 

املجتمعات املحلّية املعنية وكيفية تأثريها عىل سري عمل املجموعات 

املجتمعية.

عدم عرض دفع األموال من أجل تفادي تقويض التطّوع الصادق.	 

محاولة تحقيق الفائدة القصوى من املوارد ودعم املجتمعات املحلّية 	 

لتستخدم أيًضا مواردها الخاصة.

دعم املجموعات بواسطة املعّدات واألدوات الآلزمة لعملها، مثل بطاقات 	 

التعريف، والقمصان، واألحذية املطاطية، واملصابيح، ورسائل التعريف.

تقدير عمل املجموعة من خالل تقديم الشهادات، أو االحتفاالت السنوية، 	 

أو منح جائزة أفضل متطّوع للعام.

ضامن وجود مهّمة واضحة لآلليات املجتمعية لحامية الطفل، مع مجموعة 	 

واقعية من الوظائف.

ضامن أن تفهم املجموعات حدودها من خالل تدريبها بشكٍل جيّد 	 

حول أنواع الحاالت املعّقدة التي يجب إحالتها وكيفية تكريس الرّسية 

وبروتوكوالت تشارك البيانات.

ضامن أن يُنظر إىل أعضاء املجموعة عىل أنّهم آلية دعم للمجتمع املحّل، 	 

وعدم اعتبار أنّهم يؤّدون وظيفة »رشطية«.



حاليًا، يجري البحث يف قطاع حامية الطفل عن طرٍق لبناء نهج أقوى قائم 

عىل األدلّة إلظهار تأثري املجموعات املجتمعية عىل حامية األطفال. أحيانًا، 

يتّم تشكيل اآلليات من جانٍب واحد من قبل وكاالت أو جهات فاعلة خارجية 

أخرى، يف حني مثة آليات أخرى ُمنطلِقة من املجتمع املحّل وبقيادته. والدروس 

املستفادة الناشئة تبنيِّ أّن النهج املجتمعي يجب أن يُكيّف بشكٍل خاص بحسب 

ل أن يكون ناتجاً عن عمليٍة يقوم بها املجتمع املحّل. السياق، ويُفضَّ

اإلطار القانوين والسياسايت

ÛÛ ضامن أن تتلّقى املجموعات املجتمعية لحامية الطفل التدريب املالئم

وتعرف اإلطار القانوين لحامية الطفل يف البلد الذي يجري فيه العمل.

ÛÛ تأسيس وتطوير إجراءات عمل موّحدة تشمل وصًفا لدور اآلليات

املجتمعية لحامية الطفل يف جميع النشاطات التي تقوم بها املفّوضية 

والرشكاء.

املعارف والبيانات

ÛÛ تحديد الهيكليات واآلليات املجتمعية املوجودة التي تساهم يف حامية

األطفال املعنيني.

ÛÛ إرشاك اآلليات املجتمعية لوضع املؤّشات واملعايري الخاصة بها يف ما يتعلّق

بحامية األطفال املعنيني.

ÛÛ ،إجراء مسح أسايس وتقييم سري عمل املجموعات املجتمعية )نطاق العمل

األطفال الذين تبلغهم املجموعات، نوعية الجهود الخاصة بالتوعية، إلخ.(.

القدرة البرشية واملالية

ÛÛ دعم اختيار املتطّوعني من خالل عملية تجنيد شّفافة، عىل أن تؤخذ يف

الحسبان املعايري الخاصة باملجتمع املحّل الختيار املتطّوعني يف مجال حامية 

الطفل، ووجهات نظر األطفال.

ÛÛ تقييم الثغرات يف الكفاءة وتطوير وتطبيق خطّة تدريب تشمل مبادئ عدم

األذى وحامية الطفل.

ÛÛ استكشاف كيف ميكن لـمجموعات األطفال والشباب أن تنخرط وترتبط

بشكٍل آمن باآلليات املجتمعية لحامية الطفل.

ÛÛ رضورة وجود قدرة كافية لدى الوكاالت التي تدعم اآلليات املجتمعية

لحامية الطفل، لرصد وتوجيه املجموعات.

الوقاية واالستجابة

ÛÛ إرشاك كّل من مجتمع الالجئني واملجتمع املحّل املضيف يف النقاشات بشأن

االنتهاكات يف مجال حامية الطفل وطلب وجهات نظرهم بشأن الحلول.

ÛÛ التشاور مع األطفال واملراهقني بشأن تخطيط وتنفيذ نشاطات املجموعة

املجتمعية لحامية الطفل.

ÛÛ توجيه املجموعات لتطوير شوط مرجعية )بتأييد من املجتمعات املحلّية

واملسؤولني األساسيني إذا أمكن ذلك( وخطّة عمل.

ÛÛ املُساءلة: تأسيس آلية لتقديم املردود بحيث يتسّنى لألطفال واملجتمع املحّل

اإلبالغ بشأن سري عمل مجموعة حامية الطفل.

ÛÛ االستدامة: تطوير اسرتاتيجية خروج لضامن االنتقال السلس نحو تبّني

املجتمع املحّل للمبادرة.

حشد التأييد والتوعية

ÛÛ هة نحو النتائج بحيث دعم املجموعات يف تطوير اسرتاتيجيات توعية موجَّ

تهدف إىل تغيري القواعد واملامرسات االجتامعية املؤذية لألطفال.

ÛÛ دعم اآلليات املجتمعية لحامية الطفل لـتحديد الحلفاء والجهات األساسية

ضمن املجتمع املحّل التي ميكنها االعتامد عليها إلحداث تغيريٍ ما يف مجال 

عملها )مثالً: القدوات األساسية، األهل، الشباب، كبار السن والقادة، إلخ.(.

ÛÛ التعاون والتنسيق مع املجموعات املجتمعية األخرى التي تعمل عىل 

املجاالت ذات الصلة )مثالً: دعم األشخاص ذوي اإلعاقة، أو الوقاية من 

العنف الجنيس واملبني عىل النوع االجتامعي، واالستجابة لهام، مبا يف ذلك 

األطفال(.

كيف تندرج اآلليات املجتمعية ضمن األنظمة الوطنية؟

غالبًا ما يتّم التمييز بني العنارص الرسمية للنظام، مثل وحدات الرشطة األرَسية التي تقودها الحكومة، واملحاكم املحلّية، ومكاتب األطفال، والعاملني االجتامعيني )التي ال 

تكون متاحة دامئًا لألطفال الالجئني، والنازحني، وعدميي الجنسية( واآلليات األقّل رسميًة أو غري الرسمية التي لها دور أيًضا تلعبُه يف مجال حامية الطفل، مثل املنظاّمت 

املجتمعية، ومجموعات األّمهات، وشبكات القرىب، والهيكليات الدينية، واآلليات التقليدية األخرى لحامية األطفال. ولكّن التقييامت الحالية واألبحاث تُظِهر وجود رشخ يف 

أغلب األحيان بني العنارص غري الرسمية والرسمية ألنظمة حامية الطفل الوطنية. فمن األسايس أن يتعاون املستويان وأن يكون الجهاز الحكومي املركزي الذي يُعنى برفاه 

الطفل مجهَّزًا ومؤّمًنا باملوارد ليعالج أيًضا املسائل واالنتهاكات ضّد األطفال يف حاالت النزوح. واآلليات املجتمعية لحامية الطفل هي مكّون أسايس من النظام العام لحامية 

الطفل؛ واملفّوضية تعمل عىل تقوية اآلليات املجتمعية، باإلضافة إىل النظام الوطني األوسع.

التنسيق

ÛÛ الربط وإنشاء آليات تنسيق وإحالة مع مزوِّدي الخدمات اآلخرين، وضامن

أن تكون اآلليات مربوطة بالقطاعات األخرى، كالصّحة، والرتبية، والعدل، 

وهيئات إنفاذ القانون، لضامن استجابٍة شمولية.

ÛÛ تعزيز الروابط بني اآلليات املجتمعية غري الرسمية لحامية الطفل ونظام

حامية الطفل الوطني الرسمي، مبا يف ذلك عىل مستويات املناطق.

ÛÛ ،استكشاف الروابط ومجاالت التعاون املحتملة بني املدارس، واملعلّمني

واآلليات املجتمعية لحامية الطفل.

اإلجراءات األساسية: ما ميكن للمفّوضية والرشكاء القيام به



املفّوضية يف خضّم العمل: أمثلة من امليدان

القاهرة، مرص

يف املناطق الحرضية يف القاهرة، مرص، يدير أحد رشكاء املفّوضية مجموعًة 

شبابية من مجتمعات كثرية ومختلفة من الالجئني وطالبي اللجوء )باإلضافة 

إىل بعض أعضاء املجتمع املحّل املضيف( الذين يعيشون يف املنطقة. اعترب 

أعضاء املجموعة الشبابية أّن التعليم هو مسألة تقلقهم. وبنتيجة ذلك، قّرر 

45 شابًا وشابة إجراء بحث خاص بهم حول التحّديات التي يواجهها الشباب 

الالجئون وطالبو اللجوء يف التعليم عرب مختلف مناطق القاهرة. فتحّولت 

املجموعة إىل باحثني شباب يُجرون مقابالت نوعية مع زمالئهم من الطاّلب، 

واملعلّمني، والقادة املجتمعيني، وغريهم من الراشدين ذوي الصلة. وقد حرضوا 

ورش عمل تدريبية حول تحليل البيانات، فجمعوا املعلومات مًعا، ثّم أعّدوا 

تقريرًا عن العملية. وأصدروا أيًضا فيلاًم وثائقيًا قصريًا لتسليط الضوء عىل 

العملية واملسائل. ثّم استُخِدم هذا التقرير »باحثو املستقبل: أحالم األطفال 

لتعليم أفضل« كأحد املوارد لتوجيه اسرتاتيجيات املفّوضية يف مجال حامية 

الطفل والتعليم. كذلك، يحرض أعضاء املجموعة الشبابية بشكٍل منتظم 

ويساهمون يف فريق العمل املشرتك بني الوكاالت واملعني بالتعليم.

çÛ العمل من أجل حقوق األطفال، حزمة تدريبية حول تعبئة املجتمعات. متوافر

http://goo.gl/san8yE :عىل العنوان التال

çÛ مؤّسسة إنقاذ الطفل، 2010. تعزيز نظم حامية الطفل الوطنية يف حاالت

الطوارئ من خالل اآلليات املجتمعية: ورقة مناقشة متوافر عىل العنوان التال: 
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çÛ ماذا نتعلم عن حامية األطفال يف )Wessels, Mike, 2009( ويزلز، مايك
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املجتمعية التي تقدم الرعاية لألطفال املستضعفني. . متوافر عىل العنوان 
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çÛ تحالف مؤّسسة إنقاذ الطفل، 2008. مسؤولية مشرتكة: دور مجموعات 

حامية الطفل املجتمعية يف حامية األطفال من اإلساءة واالستغالل الجنسيني. 
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رواندا

يف رواندا، تّم تأسيس لجان حامية الطفل يف مخيّامت الالجئني. وهذه 

اللجان تعكُس منوذًجا قامئًا مسبًقا عىل الصعيد الوطني للشبكات 

املجتمعية لحامية الطفل يف رواندا. وأعضاء اللجان هم أفراد من مجتمع 

الالجئني وافقوا عىل االلتزام بالعمل نحو سالمة األطفال يف املخيّم ورفاههم، 

 Ishuri Inshuti Z’Abana وذلك كعمٍل تطّوعي. فاملتطّوعات يف قسم

)»مدرسة صديقة لألطفال«( ضمن اللجان، جميعهّن من النساء الراشدات 

اللوايت يزّودن األطفال بني 3 و4 سنوات باإلمناء الخاص بالطفولة املبكرة. 

ويلعب أعضاء قسم “Abarengerabana” )»ُحامة األطفال«( دوًرا مهامًّ 

يف التوعية واإلبالغ يف منطقة التدّخل الخاصة بهم. وهم مسؤولون أيًضا 

عن حشد التأييد لحامية األطفال يف املخيّم. ولقد اختري أعضاء قسم 

“Nkundabana” )»أحّب األطفال«( ليصبحوا موّجهني لألطفال، وبشكٍل 

خاص لألطفال املعرّضني للخطر )األطفال غري املصحوبني واملنفصلون 

عن ذويهم(. فهم يرصدون األطفال املعرّضني للخطر ثّم يبلّغون. وتوجد 

مجموعة رابعة، وهي “Ijwi ry’Abana” )»صوت األطفال«(، مؤلّفة 

من أطفال ينادون بحقوق الطفل – لضامن إدراج أفكار األطفال ضمن 

نشاطات املخيّم.
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