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االختصارات
AFAG: القوات المسلحة والجماعات المسلحة

AP: بروتوكوالت إضافية

CAAFAG: األطفال المرتبطون بالقوات والجماعات المسلحة

CAR: جمهورية إفريقيا الوسطى

CFSI: المنظمة الدولية للخدمات المجتمعية واألسرية

CJTF: قوة المهام المدنية المشتركة

CPRA: التقييم السريع لحماية األطفال

CRC: اتفاقية حقوق الطفل

DRC: جمهورية الكونغو الديمقراطية

DDR: نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج

FARC: القوات المسلحة الثورية الكولومبية

FGD: المناقشات الجماعية المركزة

GAAFAG: الفتيات المرتبطات بالقوات والجماعات المسلحة

GBV: العنف القائم على النوع االجتماعي

GC: اتفاقية جنيف

Group URD: الضرورة العاجلة وإعادة التأهيل والتطوير

ICC: المحكمة الجنائية الدولية

ICCPR: الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية

ICJ: محكمة العدل الدولية

ICL: القانون الجنائي الدولي

ICRC: اللجنة الدولية للصليب األحمر

IDP: نازحون داخلًيا

IE: الدولة اإلسالمية

IHL: القانون الدولي اإلنساني

IHRL: القانون الدولي لحقوق اإلنسان

ILO: منظمة العمل الدولية

IRC: جمعية اإلنقاذ الدولية

KII: مقابالت المبلغ الرئيسي

LRA: جيش الرب للمقاومة

LTTE: نمور تحرير تاميل إيالم

MHPSS: دعم الصحة العقلية والدعم النفسي االجتماعي

MILF: جبهة تحرير مورو اإلسالمية

MRM: آلية الرصد واإلبالغ

NPA: منظمة مساعدات الشعب النرويجي

OPAC: البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن 
اشتراك األطفال في النزاعات المسلحة

POW: سجناء الحرب

SEL: التعلم االجتماعي والعاطفي

SOP: إجراءات التشغيل القياسية

UN: األمم المتحدة

UNODC: مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

YPJ: وحدة حماية المرأة الكردية

The Rome Statute of the International Criminal Court (1998)  1
اللجنة الدولية للصليب األحمر. القانون العريف.https://www.icrc.org/en/war-and-law/treaties-customary-law/customary-law  (تم الرجوع إليه يف فرباير 2021)  2

The Rome Statute of the International Criminal Court (1998)  3
4  النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية (1998)

Diakonia International humanitarian law center. International Criminal Law. https://www.diakonia.se/en/IHL/The-Law/International-Criminal-Law1 / (تم الرجوع إليه   5
يف فرباير 2021)
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الجرائم ضد اإلنسانية
تشري الجرائم ضد اإلنسانية إىل األفعال التالية التي تُرتَكب يف 

إطار هجوم واسع النطاق أو ممنهج ضد أي سكان مدنيني مع 
العلم بهذا الهجوم: 

(أ) القتل؛
(ب) اإلبادة؛

(ج) االسرتقاق؛
(د) التهجري أو الرتحيل القرسي للسكان؛

(هـ) السجن أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان الشديد من 
الحرية الجسدية انتهاكًا للقواعد األساسية للقانون الدويل؛

(و) التعذيب؛
(ز) االغتصاب أو االسرتقاق الجنيس أو الدعارة القرسية أو الحمل 

القرسي أو التعقيم القرسي أو أي شكل آخر من أشكال العنف 
الجنيس املامثلة لهذه الدرجة من الخطورة؛

(ح) اضطهاد أي مجموعة أو جامعة معينة عىل أساس سيايس أو 
عرقي أو وطني أو إثني أو ثقايف أو ديني أو خاص بالنوع كام هو 
محدد يف الفقرة 3، أو عىل أي أساس آخر تم إقراره عامليًا بوصفه 
محظور مبوجب القانون الدويل، وذلك فيام يتعلق بأي فعل مشار 

إليه يف هذه الفقرة أو أي جرمية تقع يف نطاق الوالية القضائية 
للمحكمة؛

(ط) االختفاء القرسي لألشخاص؛
(ي) جرمية الفصل العنرصي؛

(ك) أي أفعال أخرى غري إنسانية ذات طبيعة مشابهة تسبب عن 
عمد معاناة كبرية أو تُلحق إصابات جسيمة جسدية أو عقلية أو 

متعلقة بالصحة البدنية.1

القانون العريف: يستند القانون العريف إىل املامرسات العامة 
املقبولة بوصفها قوانني. وتتضح هذه املامرسات يف الروايات 

الرسمية للعمليات العسكرية، غري أنها تتجىل أيًضا يف مجموعة 
متنوعة أخرى من الوثائق التي تشمل األدلة العسكرية والقوانني 

املحلية وقانون السوابق القضائية. تدرك الدول أن املعاهدات 
والقانون الدويل العريف هي مصادر للقانون الدويل، ومن ثم فهي 

 ملزمة.2

اإلبادة الجامعية:  عني اإلبادة الجامعية ارتكاب أٍي من األفعال 
التالية بنية التدمري الكيل أو الجزيئ لجامعة قومية أو عرقية أو دينية، 

 مثل: 
 

قتل أفراد الجامعة؛(أ) 

إلحاق إصابات جسدية أو عقلية جسيمة بأفراد (ب) 
الجامعة؛

د بظروف املعيشة الخاصة بالجامعة (ج)  إلحاق الرضر املتعمَّ
بهدف تدمريها ماديًا بشكل كيل أو جزيئ؛

فرض تدابري تهدف ملنع اإلنجاب داخل الجامعة؛(د) 

 نقل أطفال الجامعة قرسيًا إىل جامعة أخرى.3 (() 

النزاع املسلح الدويل: يشري إىل األوضاع حيث تنخرط دولتان 
أو أكرث يف نزاع ُمسلح. 

النزاع املسلح غري الدويل: يشري إىل األوضاع التي تشهد تفيش 
العنف املسلح بني القوات الحكومية والجامعات املنظمة املسلحة 
غري التابعة للدولة، أو بني مثل تلك الجامعات. وهو ال يزال قامئًا 

حتى تتحقق التسوية السلمية.

املشاركة يف األعامل العدائية: : تشمل املشاركة املبارشة يف القتال 
وأيًضا املشاركة النشطة يف األنشطة العسكرية املرتبطة بالقتال مثل 
أنشطة االستطالع والتجسس والتخريب واستخدام األطفال للتمويه 

أو كمرشدين أو يف نقاط التفتيش العسكرية. وهي ال تشمل األنشطة 
التي ال ترتبط بشكل واضح باألعامل العدائية مثل توصيل الطعام إىل 

قاعدة جوية أو استخدام املوظفني املحليني يف مسكن الزوجية للضباط. 
غري أن استخدام األطفال يف وظائف الدعم املبارش مثل الحاملني لنقل 
اللوازم إىل الجبهة، أو ألداء أنشطة يف الجبهة نفسها، يكون مشموالً يف 

هذا املصطلح.4

جرائم الحرب تعترب جرائم الحرب انتهاكات خطرية للمعاهدات 
أو القواعد العرفية للقانون اإلنساين الدويل، وهي تعترب 

االنتهاكات األخطر للقانون اإلنساين الدويل.

وهي تشمل، عىل سبيل املثال ال الحرص، القتل العمد والتدمري 
الغاشم للملكيات الخاصة، والتعذيب أو املعاملة غري اإلنسانية، 

والتسبب يف معاناة كبرية أو إلحاق إصابة جسيمة جسدية أو 
صحية، والرتحيل أو النقل غري القانوين، واحتجاز الرهائن، وتجنيد 
واستخدام األطفال مجندين، وحرمان شخص عن عمد من الحق 

يف املحاكمة العادلة أمام املحاكم النظامية، إذا حدث كل ذلك يف 
سياق النزاع املسلح.

وفيام يختلف عن الجرائم ضد اإلنسانية، ال تكون هناك حاجة 
ملامرسة املذابح عىل نطاق واسع أو بشكل ممنهج ألن وقوع 

حادث واحد فردي، مثل تجنيد طفل واحد أو حادث تعذيب 
أثناء النزاع املسلح، قد يرقى إىل جرمية حرب.5

مرسد املصطلحات
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ساهم كثريون بوقتهم وخربتهم يف تطوير مجموعة أدوات تطوير 
الربامج هذه. قادت ساندرا ماينانت (منظمة بالن إنرتناشونال) 

بالتعاون مع بريجيد كينيدي فيسرت (اليونيسيف) عملية تطوير 
مجموعة املوارد هذه بالتشاور مع مجموعة مرجعية. 

وتضمن املجموعة املرجعية األسامء التالية:

مايك ويسيلز (تحالف قدرة األطفال عىل الصمود (ومنظامت غري 
حكومية متعددة)، جامعة كولومبيا)
يفوين أجينجو (لجنة اإلنقاذ الدولية)

كريستني ماكورميك (منظمة أنقذوا األطفال)
سيمون كانجيتا (منظمة أجيدي كا)

نيكوال جريفيث وساندرا أولسون (منظمة طفل الحرب 
الربيطانية)

ليندساي هوكني (منظمة الرؤية العاملية)
سيوبان أونيل وكاتو فان برويكهوفن (جامعة األمم املتحدة)

كيتي روبرتسون (بالن إنرتناشونال)

ل الشخصيات التالية  ونود أيًضا أن نعرب عن تقديرنا لتفضُّ
مبراجعة مجموعة أدوات تطوير الربنامج: آن لوري باوليو، ومرييام 
موىس، وسوجريثا فاسافيثاسان، وإليزابيث لوري، وستو سولومون، 
وآليا  بيبي، وساندرا أولسون، وماريا براي، وفينيسا مرييف، وكات 
بايرن، وستيفاين باتان، وسيلينا ينسن، ولورنت تشوبيوس، وأنيتا 
كريازا، وكيتي روبرتسون، ومارك تشابل، وسيوفان أونيل، ويفوين 

أجينجو ومايك ويسلز.

ونتقدم بخالص الشكر للباحثني من جامعة األمم املتحدة، 
وجامعة بوسطن، وجامعة الرنويج الداخلية عىل مساهامتهم.

 
كام نعرب عن خالص شكرنا وتقديرنا للمنظامت التالية من 

13 دولة  التي أفادتنا بدروسها املستفادة ومامرساتها الجيدة: 
اليونيسيف، واملنظمة الدولية للخدمات املجتمعية واألرسية، 

ولجنة اإلنقاذ الدولية، ومنظمة إنرتناشونال ألرت، ومنظمة البحث 
عن أرضية مشرتكة، ومنظمة أنقذوا األطفال، ومنظمة طفل 

الحرب، ولجان نزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج الوطنية، 
ومنظمة بالن إنرتناشونال، ومنظمة إنرتسوس، ورابطة مايل للبقاء 
يف منطقة الساحل، ومعهد دالري/املنظمة الدولية املعنية بقضية 
تجنيد األطفال، ومنظمة مساعدات الشعب الرنويجي. ويُرجى 

العلم بأننا لن نورد أسامء هذه الشخصيات يف قسم الشكر 
والتقدير وكذلك يف املراجعة الواردة يف الهوامش لدواٍع أمنية.

وقد خرجت هذه املذكرة إىل النور بفضل دعم مكتب املساعدات 
اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية مبوجب رشوط 

الجائزة رقم AID-OFDA-IO-16-00103، علاًم بأنَّ اآلراء 
الواردة يف هذه املذكرة تعرب عن آراء املؤلف  (املؤلفني)، وال تعرب 

بالرضورة عن وجهات نظر الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.

خرجت مجموعة أدوات تطوير الربنامج أيًضا إىل النور بفضل 
التمويل السخي للوكالة السويدية للتعاون اإلمنايئ الدويل.

النارش:
التحالف من أجل حامية الطفل للعمل اإلنساين

(التحالف)
c / o UN Plaza

نيويورك ، نيويورك 10017
الواليات املتحدة االمريكية

التحالف 2022
االقتباس املقرتح:

التحالف من أجل حامية الطفل يف العمل اإلنساين
(2022) مجموعة أدوات تطوير برامج األطفال املرتبطني 

بالقوات والجامعات املسلحة
القواعد االرشادية. نيويورك

رخصة:
هذا املستند مرخص مبوجب املشاع اإلبداعي

العزو - املشاركة باملثل 4.0. يُنسب إىل الوكاالت املشرتكة
شبكة التحالف من أجل حامية الطفل يف

العمل اإلنساين (التحالف)
      :UNICEF / UN0441458 / Tremeau صورة الغالف

شكر وتقدير

أفغانستان، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وكولومبيا، وجمهورية الكونغو   6
الدميقراطية، والعراق، ومايل، وميامنار، ونيجريا، والفلبني، والصومال، وجنوب 

السودان وسوريا
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تأيت مجموعة أدوات تطوير الربنامج لألطفال املرتبطني بالقوات 
والجامعات املسلحة كنتاج إلحدى املبادرات املشرتكة بني 

 Plan International.الوكاالت املختلفة تحت إدارة مؤسسة
واليونيسيف وتحت إرشاف فريق عمل األطفال املرتبطني بالقوات 

والجامعات املسلحة، وبالتعاون مع تحالف حامية الطفل يف 
العمل اإلنساين. 

تستند عملية تطوير مجموعة أدوات تطوير الربنامج عىل نتائج 
االستعراض املكتبي و16 مقابلة ملبلغني رئيسيني مع الباحثني 

وممثيل الحكومات ووكاالت األمم املتحدة واملنظامت غري 
الحكومية الوطنية والدولية. 

باإلضافة إىل ذلك، أُجريت دراسة استقصائية حول احتياجات 
وفجوات القدرات مع 196 مامرس ميداين ينفذ برامج األطفال 

املرتبطني بالقوات والجامعات املسلحة من خالل دراسة 
استقصائية عرب اإلنرتنت. وقد استُخدمت نتائج هذه الدراسة 

يف إنشاء محتوى مجموعة األدوات. يتوفر التقرير عىل صفحة 
ويب الخاصة بفرقة عمل األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات 

املسلحة التابعة للتحالف. 

تم اختبار مجموعة األدوات ميدانيًا يف 4 دول، وهي جمهورية 
إفريقيا الوسطى، وأفغانستان، والعراق، وبوركينا فاسو مبشاركة 37 

رشيًكا وتم وضع اللمسات النهائية ملجموعة األدوات عقب الحصول 
عىل التغذية املرتدة من 22 مشارك حول استخدام مجموعة األدوات 

ملدة 4 أشهر بعد التدريب.

إن الهدف من إرشادات تطوير الربنامج الخاص باألطفال املرتبطني 
بالقوات والجامعات املسلحة هو منح املامرسني امليدانيني 

املعرفة واملهارات الالزمة لتصميم برامج عالية الجودة قامئة عىل 
النوع لألطفال املرتبطني بالقوات والجامعات املسلحة، وذلك 

مبشاركة األطفال، مبن فيهم األطفال الذين ارتبطوا سابًقا بالقوات 
والجامعات املسلحة.

يشمل محتوى مجموعة أدوات تطوير الربنامج:

إرشادات حول كيفية تصميم مرشوع لألطفال املرتبطني 	 
بالقوات والجامعات املسلحة مع توجيهات عملية 

باستخدام نهج خطوة بخطوة

موارد تدريبية لتدريب املديرين وغريهم من ذوي 	 
املناصب األخرى املسؤولني عن تطوير املرشوع 

أدوات لجمع وتحليل البيانات لوضعها يف سياقها	 

مجموعة األدوات موجهة للمامرسني امليدانيني الذين يتعاملون 
مع األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات املسلحة، وممن 

يهتمون بتصميم وتنفيذ الربامج التشاركية عالية الجودة والتي 
تراعي النوع االجتامعي. 

ومن بني املامرسني امليدانيني املنظامت املحلية والدولية غري 
الحكومية، ومفوضيات نزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج 

املحلية، والجهات الفاعلة الحكومية فضالً عن وكاالت األمم 
املتحدة.

وتعترب مجموعة األدوات مناسبة عىل وجه الخصوص للمديرين 
وغريهم من ذوي املناصب األخرى املسؤولني عن تطوير مقرتحات 

املرشوعات وإدارة املرشوعات.

وهذه املجموعة التدريبية مفيدة عىل وجه الخصوص بالنسبة 
للمستشارين الفنيني املعنيني بحامية الطفل، ومديري جودة 

الربنامج ومنسقي مجموعات حامية الطفل لتعزيز تطوير وتنفيذ 
املرشوعات عالية الجودة.

يُرجى مالحظة أنه ميكن العثور عىل األدوات املميزة برمز 
القصاصة الورقية (أضف رمز القصاصة الورقية) يف ملحقات هذه 

الوثيقة بصيغة »يب دي إف«. انقر فوق السهم الصغري (أضف 
شكل السهم) عىل يسار هذه الوثيقة ثم عىل رمز القصاصة 

الورقية لفتح قامئة األدوات. 

تبدأ اإلرشادات التالية مبعلومات أساسية عن األطفال املرتبطني 
بالقوات والجامعات املسلحة ثم تركز عىل خطوات تصميم 

مرشوع، متبعة دورة املرشوع، وبالتحديد 1) تحليل السياق، 2) 
تصميم الربنامج، 3) التنفيذ والرصد، و4) التعلم والتقييم.

يقدم املخطط التايل ملخًصا ملحتوى مجموعة األدوات.

ُمقدمة

يرجى مالحظة أن األدوات املحددة بأيقونة مشــبك الورق 

ميكــن العثــور عليها يف امللفات املرفقة بهذا PDF. انقر 
فوق الســهم الصغري املوجود عىل يســار هذا املستند ثم انقر 

فوق رمز مشــبك الورق لفتح قامئة األدوات.
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7  مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية (2019)
Barth (2002)  8

اللجنة التوجيهية ملبادئ باريس (2021)  9
 Wood (2014)  10

11   يونيسيف الفلبني (2017)

أ. األطفال املتأثرون بالتجنيد
التجنيد 

تختلف أسباب ارتباط الفتيات والفتيان بالقوات والجامعات 
املسلحة بدرجٍة كبرية حسب السياق واألطراف املسلحة املعنية، 

إىل جانب العوامل الديناميكية املجتمعية واألرسية. 

قد تكون مشاركة األطفال، مبن فيهم الفتيات، قرسية أو قد تبدو 
»تطوعية«. وقد يكون لهذا التمييز أهمية قانونية بالنسبة للقوة/
الجامعة املسلحة املعنية، بناًء عىل االتفاقيات التي تكون الدولة 

طرفًا فيها.7 ومثال ذلك أن امليثاق اإلفريقي لحقوق الطفل (املادة 
22) يحظر  جميع أشكال تجنيد األطفال دون سن 18 عاًما، 

قرسيًا أو طوعيًا، عن طريق القوات والجامعات املسلحة. وعىل 
النقيض من ذلك، يحظر الربوتوكول االختياري ملشاركة يف األطفال 
يف النزاع املسلح أي تجنيد لألطفال دون سن 18 عاًما عن طريق 
الجامعات املسلحة (املادة 4) ويحظر التجنيد اإلجباري لألطفال 

دون سن 18 عاًما عن طريق القوات املسلحة (املادة 2)، غري أنه 
يسمح بالتجنيد التطوعي عن طريق الدول برشوط معينة (املادة 

3). ويحظر الربوتوكوالن اإلضافيان األول والثاين من اتفاقيات 
جنيف، واتفاقية حقوق الطفل سائر أشكال تجنيد األطفال دون 

سن 15 عاًما.  

من الناحية العملية، توجد صعوبة يف التمييز بني مختلف أشكال 
التجنيد، ويصعب تحديد أشكال التجنيد التطوعي التي تتم مبحض 

إرادة املتطوع، إذ تؤثر العديد من العوامل عىل تجنيد األطفال. 
وباملثل، مييل بعض األطفال لالنضامم إىل القوات أو الجامعات املسلحة 

واالنفصال عنها، وقد يصعب تحديد ارتباطهم بها. ومن الرضوري 
االعرتاف بإرادة الفتيات والفتيان يف عملية التجنيد وتجنب اعتبارهم 
مجرد ضحايا سلبيني. ألن ذلك يوهن قدرة األطفال الذين رمبا اتخذوا 

قرارهم بعد إمعان التفكري يف سياق تقل فيه الخيارات املتاحة لهم، 
رغبًة منهم يف الحصول عىل الحامية عىل سبيل املثال. بل إن االعرتاف 
بقدرتهم عىل اتخاذ القرار عىل قدر كبري من األهمية إلعادة إدماجهم 

يف املستقبل، ال سيام بالنسبة للفتيات.

مسارات االرتباط
ميكن أن يتم التجنيد اإلجباري من خالل اختطاف األطفال من منازلهم 

أو مدارسهم أو أي أماكن أخرى، أو قد يتعرضون للرتهيب من أجل 
االنضامم بالتهديد أو أعامل العنف.

ويف بعض السياقات، يبدو أن الفتيات هم املستهدفات عىل 
وجه الخصوص يف عمليات الخطف، العتقاد القوات املسلحة 

والجامعات املسلحة بأنهن أكرث طاعة ومرونة من الفتيان. كان 
هذا هو الوضع يف موزمبيق.8  

يحدث االختطاف ألعداد صغرية أو كبرية من األطفال. ففي 
2014 يف نيجريا، اختطفت جامعة بوكو حرام 276 فتاة يف آن 

واحد من مدرسة ثانوية يف تشيبوك. 

ويف سياقات أخرى، قد تضطر األرس واملجتمعات لتقديم أطفالهم 
طواعية يف ظل نظام الحصص املفروض عىل املجتمعات املحلية، 

يف إطار قوانني التجنيد غري املقيدة بسن معني، أو كمقابل 
 للحامية.9  

يشيع استخدام الدعاية أيًضا كأداة من أدوات تجنيد الفتيات 
والفتيان. إذ قد تنرش بعض الجامعات والقوات املسلحة أفكاًرا 

مضللة أو معلومات مغلوطة أو شائعات تستهدف الشباب 
عىل وجه الخصوص ألغراض تجنيد أعضاء جدد. وقد تستخدم 

الجامعات املسلحة مقاطع الفيديو عىل وسائل التواصل 
االجتامعي، وكتب القصص التي يكون أبطالها مقاتلني ومقاتالت، 

إىل جانب إعالنات تجنيد االفراد يف القوات املسلحة عىل غرار 
النمط الغريب مثلام الحال يف شامل رشق سوريا10. وينرش 

املراهقون املكلفون بتجنيد أقرانهم الدعاية عند عودتهم إىل 
مجتمعاتهم املحلية أو يف مهمة خاصة. ومن املمكن أن تكون 

املدارس والتجمعات العامة والدينية ووسائل التواصل االجتامعي 
مبثابة نوافذ مفضلة للحديث عن فكر الجامعة والعثور عىل 

املجندين املستقبليني. 

املحفزات االقتصادية
يف السياقات حيث تواجه األرس الفقر املدقع، قد تؤدي فرص 

الوصول إىل دخل منتظم أو املالبس أو الغذاء أو لوازم النظافة 
الشخصية التي تغطي االحتياجات األساسية إىل انضامم األطفال 
إىل هذه الجامعات. وكثريًا ما تُستخدم وعود الحصول عىل املال 
واملواد غري الغذائية التي ال ميكن الوصول إليها بسهولة لتشجيع 

األطفال عىل االنضامم إىل صفوف الجامعة.

الروابط األرسية
تعترب الروابط األرسية بأفراد منضمني للجامعة املسلحة عامل 
تحفيزي أو ُميرس النضامم األطفال إىل صفوفها. وبعض اآلباء 

ينخرطون بالفعل يف جامعات مسلحة. ويساعد األطفال آباءهم 
أو يحذون حذوهم عن طريق أداء األدوار املساندة للقوة أو 

الجامعة املسلحة و/أو كمقاتلني. ففي الفلبني، كان آباء جميع 
األطفال املرتبطني بجبهة تحرير مورو اإلسالمية تقريبًا ينتمون 
للجامعة املسلحة أو يتعاطفون معها. وحدث ارتباط األطفال 

 تدريجيًا وقد اعترب آباؤهم ذلك عملية تواصل طبيعية.11  
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الضغوط املجتمعية
يؤثر انخراط املجتمعات املحلية يف النزاع املسلح كثريًا عىل تجنيد 

الفتيات والفتيان، ال سيام يف جامعات الدفاع عن النفس. قد 
تُعرِّض الروابط املجتمعية بالجامعات املسلحة أو ميليشيا الدفاع 
عن النفس األرس لضغوط للسامح لفتياتها وفتيانها باملشاركة يف 
حامية املجتمع.  وقد ينضم األطفال إىل صفوف جامعات الدفاع 
عن النفس فيام يكونون ما يزالون يعيشون مع أرسهم ويذهبون 

إىل مدارسهم. وميكن أن تستفيد الجامعات املسلحة أيًضا من 
قاعدة دعم راسخة يف املجتمع.13  

ميكن أن تؤدي كذلك العالقة الوثيقة مع أحد مقاتيل الجامعة 
املسلحة إىل تجنيد األطفال، مبن فيهم الفتيات.يف سياق النزاع 

املسلح التي تتعرَّض فيها الفتيات للعنف يف املجتمع املحيل، 
قد تدخل الفتيات يف عالقة مع أحد املقاتلني كشكل من أشكال 
الحامية.  ومثل ذلك يف كولومبيا أنَّ 10% من الفتيات انضممن 

إىل القوات املسلحة الثورية الكولومبية من خالل عالقتهن 
باملقاتلني.14  

يَُعد زواج األطفال شكالً آخر من األشكال املفضلة لتجنيد 
الفتيات، حيث تزوجت بعض الفتيات قرًسا باملقاتلني تحت 
تهديد نرش مقاطع فيديو أو صور فاضحة من شأنها تدمري 

سمعة الفتاة وأرستها، وأضفت بعض الجامعات املسلحة الطابع 
املؤسيس عىل زواج األطفال ليصبح من اسرتاتيجيات التجنيد 

لديها لغرض االستغالل الجنيس، ألداء األدوار الداعمة للجامعة 
أو القوة املسلحة، أو كمكافأة للمقاتلني15. فقد تولَّت عنارص من 
رشطة الحسبة النسائية التابعة لتنظيم الدولة اإلسالمية يف سوريا 

مسؤولية البحث عن فتيات إلجبارهن عىل الزواج من مقاتلني 
أجانب تحت تهديد االغتصاب أو االختطاف أو هتك عرض 

الفتاة.16 كام قد يجرب بعض أفراد األرسة الفتيات عىل الزواج 
من مقاتلني لالستفادة من حامية إحدى الجامعات املسلحة، أو 

يف مقابل إطالق رساح سجني، أو تحت تهديد بدين، أو مقابل 
”الرضيبة“ التي تجبيها الجامعة املسلحة.17 

عوامل الخطر 
تشري عوامل الخطر إىل العوامل البيئية أو التجارب أو السامت 
الفردية التي تزيد من احتاملية حدوث نتيجة سلبية.18 هناك 

قواسم مشرتكة بني الشباب يف املسارات التي يتخذونها للتجنيد 
فيام يتعلق مبواجهة املخاطر، واالعتامد عىل األقران، والتعبري 

عن ذاتهم إىل جانب عوامل الخطر األخرى. ولكن تختلف رحلة 
االرتباط حسب كل شخص، وتتأثر بعوامل أرسية وعوامل مرتبطة 

باملجتمع املحيل واملجتمع ككل. 

يكون الشباب خالل فرتة املراهقة بالتحديد أكرث عرضًة للتجنيد. 
فهم يف هذه السن مفعمون بالطاقة، ويخوضون فرتة البحث عن 

الهوية ويسعون وراء الفرص التي تساعدهم عىل إيجاد معنى 
لحياتهم واكتساب خربات جديدة. وهناك أبحاث أُجريت عىل 

منو دماغ املراهقني ألقت الضوء عىل التغريات البيولوجية وكيف 
تسهم يف الحساسية املفرطة للدماغ عندما تُتح لهم فرصة للفوز 

بجائزة. وقد يؤدي فرط الحساسية إىل استجابة أنظمة دماغ 
املراهق بشكل مندفع للحصول عىل الجائزة. ونتيجًة لذلك، متيل 

الفتيات والفتيان املراهقني بشدة الستكشاف وخوض املخاطر. 
وإذا حصلوا عىل دعم ومساندة البالغني من خالل فرص التعلم 

الصحية، فسيحظون بنمو إيجايب طيلة حياتهم. وإال، فقد 
يدخلون يف حلقة مفرغة سلبية من أمناط السلوكيات املسببة 
للمشكالت. ميتلك املراهقون القدرة عىل اتخاذ القرارات، ومع 

ذلك فال ميكنهم استخدام هذه القدرات يف جميع املجاالت.19
  

وعالوة عىل ذلك، فكثريًا ما تتأثر الفتيات والفتيان بعوامل خطر عديدة 
تجتمع لزيادة احتامالت ارتباطهم بالقوات والجامعات املسلحة. 

وتختلف عوامل الخطر بشدة باختالف السياق االجتامعي الثقايف، 
ولذلك ينبغي تحديدها عىل مستوى املكان واملجتمع املحيل وتتفاعل 

عوامل الخطر عىل مستوى الفرد واألرسة واملجتمع املحيل واملجتمع 
ككل لإلطار االجتامعي اإليكولوجي مع بعضها بعًضا وتؤثر عىل ارتباط 

الفتيان والفتيات بالقوات والجامعات املسلحة. ويعترب تراكم عوامل 
الخطر وغياب عوامل الحامية الالزمة ملواجهة هذه املخاطر هو ما 

يؤدي إىل نتيجة مؤذية معينة؛ مثل االرتباط بإحدى القوات املسلحة أو 
الجامعات املسلحة. وقد تقاوم عوامل الصمود أيًضا خطرًا أو احتياًجا 
معيًنا. وقد تكون عوامل الصمود سامت فردية مثل املرونة واإلرصار 
وتقدير الذات؛ أو خارجية مثل البيئة املنزلية املساندة، ودعم األقران 

واملجتمعات. وأظهرت وثائق من نيجريا20 وسرياليون21 أن األمن الغذايئ 
قد يسهم أيًضا يف منع التجنيد.  

يربز الجدول التايل بعض عوامل الخطر األساسية للتجنيد املنظمة 
حسب مستويات اإلطار االجتامعي اإليكولوجي.  
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إطار العمل االجتامعي البيئي

منظمة العمل الدولية (2003)    12
13   تحالف حامية الطفل يف العمل اإلنساين (0202)

 Moreno et al (2010)  14
Gustavsson et al (2017)  15

معلومات من أحد مقدمي املعلومات الرئيسيني  16
املصدر السابق  17

Benard, 2004; Rutter, 1987; Werner & Smith, 1992  18
اليونيسيف (2017)    19

اليونيسيف - برنامج االستقرار واملصالحة يف نيجرييا (2017)  20
 Delap (2005)  21
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 مستوى اإلطار 
االجتامعي اإليكولوجي

مستوى األرسة

مستوى املجتمع ككل

عوامل الخطر

مستوى الفرد

الحاجة للحامية: قد تلجأ الفتيات والفتيان لطلب الحماية ضد العنف واالنتهاكات التي ترتكبها جماعة مسلحة22 23             

التمكني: قد تنجذب الفتيات والفتيان لألسلحة بوصفها عالمة على القوة. وقد يكون البحث عن مغامرة 
وتجارب ممتعة، أو ارتداء الزي العسكري أمًرا جذاًبا بالنسبة للفتيان والفتيات

الثأر: ُيتوقع من األطفال الذين فقدوا قريًبا أو فقدوا أحد أبويهم في بعض السياقات الثأر لمقتل هؤالء.24 25
تشمل المظالم األخرى الشعور باالضطهاد من جماعة معينة، أو تجارب انعدام العدالة 26، أو إدراك الفساد الحكومي27 

السعي للشعور بأهمية الذات: القتال لتحقيق هدف، أو الرغبة في تحقيق المجد أو المشاركة في شيء أكبر28 

الفقر: إمكانية الحصول على األموال، بما يوفر دخل ثابت أو مالبس أو مواد غذائية أو لوازم النظافة الشخصية 
لتغطية االحتياجات األساسية29 

العنف األرسي: يمكن أن يؤدي سوء العالقة مع مقدمي الرعاية أو اإلهمال أو العنف األسري أو االنتهاك الجنسي أو 
الزواج القسري إلى دفع األطفال لالحتماء بالقوات أو الجماعات المسلحة والهروب من العنف.

تعاطي المشروبات الكحولية والمخدرات واالضطرابات العقلية لمقدمي الرعاية لهم، إلى جانب غياب العاطفة 
والرعاية30 31

  
كما أن األطفال املنفصلني عن ذويهم أو غري املصحوبني أو األيتام أشد عرضة لخطر التجنيد.32 

الروابط األرسية: ربما يشجع اآلباء المنخرطون في إحدى القوات أو الجماعات المسلحة أطفالهم على االرتباط بتلك 
القوة أو الجماعة33 للثأر لذويهم أو التصدي ألشكال عدم المساواة والتمييز، أو لنشر الفكر الذي يؤمنون به.

الجامعات املجتمعية للدفاع عن النفس: يمكن أنتؤدي عالقات المجتمع المحلي بإحدى الجماعات المسلحة أو 
ميليشيات الدفاع إلى الضغط على األسر للسماح ألطفالها بالمشاركة في حماية المجتمع المحلي34 

غياب آلية الحامية القوية عىل املستوى املجتمعي: يفرض المجتمع ضغوًطا على األسر لتلبية طلب الجماعات 
المسلحة في مقابل »السالم« أو مقابل حصول المجتمع المحلي على حماية تلك الجماعات35 

السكان الالجئون أو النازحون: يكونون أكثر عرضًة لمخاطر التجنيد وقد تكون المخيمات هي بوابة تجنيد األطفال36 

 nóiserp al a ricudnoc nedeup asnefed ed aicilim al noc o odamra opurg nu noc dadinumoc al ed solucnív sol :dadinumoc al ne asnefedotua ed sopurG
43dadinumoc al ed nóiccetorp al ne nepicitrap sojih sus euq arap sailimaf sal erbos

 led odidep la nadnopser euq arap sailimaf sal erbos nóiserp ecreje dadinumoc al :dadinumoc al ed levin a nóiccetorp ed odilós omsinacem nu ed aicnesuA
 53dadinumoc al arap nóiccetorp o ”zap“ ed oibmac a odamra opurg

 ed otneimatulcer le arap osergni ed otnup nu res nedeup sotnemapmac sol y ,otneimatulcer la selbarenluv sám nos :adazalpsed nóicalbop o sodaigufeR

 63soñin

مستوى املجتمع 
املحيل

وجود النزاع: تؤدي النزاعات إلى تفاقم المحن والحد من الخيارات المتاحة أمام األطفال للبقاء بدون انتساب لجماعة 
مسلحة.

ضعف حضور الدولة: إن غياب الهيكل اإلداري والخدمات األساسية وخيارات سبل كسب الرزق وأوجه عدم المساواة 
القوية على مستوى المجتمع ككل في المناطق النائية يمكن أن يترك السكان تحت رحمة الجماعات المسلحة37 

نقص الفرص االقتصادية: يدفع نقص الفرص في المناطق النائية األطفال للبحث عن الفرص مع الجماعات المسلحة.

يمكن استغالل مسألة تهميش األقليات الذين تنكر الدولة عليهم حقوقهم من جانب الجماعات المسلحة لتبرير أفعالهم 
وتجنيد األطفال للنضال من أجل هذه القضية38 

14 | 1. معلومات أساسية



مراجع تكميلية:  

اللجنة التوجيهية ملبادئ باريس (2022) الكتيب التشغييل 	 
ملبادئ باريس الفصل األول - كيف وملاذا يرتبط األطفال 

بالقوات والجامعات املسلحة

األدوار
تتوىلَّ الفتيات والفتيان، مجموعة من األدوار التي كثرًي ما تتصف بالتعدد 

واملرونة، وكثريًا ما ينخرطون يف املشاركة املبارشة يف األعامل العدائية 
مثل األدوار القتالية يف سياقات معينة وغريها، واملشاركة غري املبارشة 
مثل األدوار املساندة، ويف األغراض الجنسية.39 يف العديد من القوات 

والجامعات املسلحة، مُييل القادة األدوار عىل األطفال، بينام يف قوات 
وجامعات مسلحة أخرى، ميتلك األطفال قدرًا أكرب من الحرية لتحديد 

األدوار التي يريدونها.40  

املشاركة غري املبارشة يف األعامل العدائية
األدوار املساندة  

كثريًا ما تتامىش األدوار املساندة مع األدوار التي يؤديها الفتيان 
والفتيات يف املجتمع ككل، وليس يف كل سياق. وترتفع نسبة 

الفتيات الاليت يشاركن يف األعامل العدائية يف بعض القوات 
والجامعات املسلحة. 

ويف العديد من هذه القوات والجامعات، تتضمن مسؤوليات 
الفتيات والفتيان العديدة الطهي أو حمل األشياء أو غسل املالبس 

أو إحضار املاء أو الحطب أو رعاية أبناء املقاتلني أو حراسة 
مختطفني آخرين. وقد يعمل األطفال أيًضا كواجسيس أو مرشدين 
أو مراسيل أو تجار مخدرات  أو جامعي رضائب أو مشغيل أجهزة 

الالسليك أو قامئني بالتجنيد أو مرتجمني أو منظفي أسلحة أو 
مساعدين طبيني أو ممرضات أو قابالت أو أمناء للخزنة أو قامئني 

عىل األمور اللوجستية. كام يعمل األطفال أيًضا يف املزارع والحقول، 
إىل جانب مناجم القوة أو الجامعة املسلحة.  

وتعلمت الفتيات يف رسيالنكا يف حركة منور تحرير تاميل إيالم قراءة 
الخرائط، واستخدام البوصلة، وكيفية ربط العقد، واملشاركة يف 

أعامل التحري، وإغاثة املدنيني للحصول عىل دعم املجتمعات.42 
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االنتهاك واالستغالل الجنيس
ال توجد إحصاءات عاملية عن شيوع اإلساءة الجنسية للفتيات 

املرتبطات بالقوات املسلحة والجامعات املسلحة، ويختلف ذلك 
بشدة باختالف السياق.بيد أنَّ األبحاث تبنيِّ أنَّ الفتيات الاليت 

يتعرَّضن لالختطاف يصبحن أكرث عرضة لخطر اإلساءة الجنسية.43 
ويف بعض الحاالت، يتم استغالل الفتاة جنسيًا عىل أيدي الكثري 
من املقاتلني أو تزويجها ألحد املقاتلني أو القياديني، بل تصبح 

الفتاة يف بعض السياقات من ”زوجات األدغال“ ويتم تخصيصها 
ألحد املقاتلني ويكون ذلك شكالً من أشكال الحامية. وال يتسنى 
إال لرجل واحد ”فحسب“ يف هذه الحالة اإلساءة إىل الفتاة بدالً 

من مواقف أخرى ال تعترب فيها الفتاة مملوكة أو زوجة لرجل 
واحد فقط وتتعرض نفس الفتاة لالغتصاب عىل أيدي أكرث 

من رجل كل يوم.وميكن أن تتزوج الفتاة عدة مرات يف بعض 
السياقات مثل سوريا أو نيجرييا44 ، إذ ميكن أن تتزوج مبقاتل آخر 
عىل الفور إذا مات عنها ”الزوج“ يف أثناء القتال. وميكن ألكرث من 
مقاتل يف مايل أن يشرتكوا يف املهر مبالهم، األمر الذي من شأنه أن 

مينحهم ”الحق“ يف اإلساءة الجنسية للفتاة.45

تختلف مواقف بعض القوات والجامعات املسلحة بشأن عمر 
الفتيات التي ميكن تزويجها أو استغاللها ألغراض جنسية. حيث 

يفضل املقاتلون يف بعض األحيان الفتيات الصغريات لإلساءة 
الجنسية لهن يف حني ال يستهدفون يف حاالت أخرى إال الفتيات 

الاليت ال تزيد أعامرهن عىل 15 عاًما.46

 ال تلجأ سائر القوات املسلحة والجامعات املسلحة إىل االنتهاك.47      

ويتعرض الفتيان املرتبطون بالقوات والجامعات املسلحة أيًضا 
للعنف الجنيس، غري أن الفتيات تتأثر بذلك بشكل غري متكافئ.
وكثريًا ما يُصنَّف العنف الجنيس ضد الفتيان بوصفه »تعذيب، 

أو أفعال غري إنسانية، أو معاملة قاسية«، وال يتم اعتبار العنف 
الجنيس يف حد ذاته شكالً محدًدا من أشكال العنف. وكثريًا ما 
يرتدد الفتيان يف اإلبالغ عن تعرضهم لالنتهاك الجنيس بسبب 

وصمة العار املرتبطة بالشذوذ الجنيس.48 

رمبا يتخذ العنف الجنيس ضد الفتيان شكل االغتصاب، ويشمل 
اغتصاب العصابات، واستخدام أشياء يف بعض األحيان، والعنف يف 
األجزاء التناسلية واملشاهدة القرسية للعنف الجنيس الواقع عىل 
رجال وفتيان آخرين. إذ تعرض بعض الفتيان الذين كانوا أرسى 

لدى الجامعات املسلحة والفتيان املرتبطون بالجامعات املسلحة يف 
جمهورية إفريقيا الوسطى عىل سبيل املثال لالنتهاك الجنيس كأحد 

أشكال العقاب.49  

 

املشاركة املبارشة يف األعامل العدائية
رمبا تشارك الفتيات والفتيان بشكل مبارش يف األعامل العدائية.

ويُستخدم الفتيان يف ساحة القتال كمجندين ومنفذين وانتحاريني 
وقادة. وميكن استخدامهم أيًضا يف نقاط التفتيش. وقد تعلَّم 
الفتيان يف سوريا فيام يعرف بتنظيم الدولة اإلسالمية كيفية 

دخول عقار، واالنقضاض عىل األهداف املتحركة وتدربوا أيًضا عىل 
القنص.50  

ويف أوغندا، تعلموا عىل يد جيش الرب للمقاومة كيفية تشغيل 
األسلحة وفكها، وزرع األلغام األرضية، وكيفية استهداف 

العدو فضالً عن كيفية امليش بالخطوة العسكرية. كام تعلموا 
االسرتاتيجيات والخطط العسكرية. وجرى اختيار بعض األطفال 

كحراس للقادة وتعلموا كيفية حامية من يفوقهم رتبة.51

تفيد التقارير بأنَّ الفتيات يشاركن مشاركة مبارشة يف األعامل 
العدائية يف كٍل من أمريكا الالتينية وآسيا والرشق األوسط 
وإفريقيا، وتتعدد أدوارهن وتتضمن مراقبة نقاط التفتيش 

واالبتزاز املايل والتفجريات االنتحارية والقتال. وتستطيع الفتيات 
يف بعض الجامعات الوصول إىل األدوار اإلدارية أو القيادية. 

ومتيل الجامعات التي تتبنى فكرًا ماركسيًا إىل اإلكثار من الفتيات 
الاليت يشاركن مشاركة مبارشة يف األعامل العدائية فيام تعمل 
تلك الجامعات عىل تعزيز مبدأ املساواة بني الجنسني يف كافة 

املهام، مبا فيها القتال. ويوجد لدى عدد من هذه الجامعات ألوية 
نسائية بالكامل، مثل وحدة حامية املرأة الكردية شامل رشقي 

باشا بازي

يعمد بعض أفراد القوات املسلحة والجامعات املسلحة 
يف أفغانستان الستغالل الفتيان وانتهاكهم جنسًيا. وتُعرف 

هذه املامرسة باسم »باشا بازي« )لعب الفتيان( حيث 
يرتدي الفتيان مالبس الفتيات ويرقصوا ويستخدمهم أمراء 
الحرب وقادة الجامعات املسلحة اآلخرين للرتفيه الجنيس 

واالجتامعي. ويتعرض الفتيان الذين ارتبطوا يف السباق 
بالقوات والجامعات املسلحة أيًضا لالنتهاك الجنيس.

 Van Engeland A (2019) The voiceless child soldier of Afghanistan.
Research handbook on child soldier

تقرير األمني العام حول األطفال والنزاع املسلح يف أفغانستان،  S/2008/695 ،10نوفمرب 2008، الفقرة 

50 - 48

منظمة أنقذوا األطفال. (2021) سالح الحرب. العنف الجنيس ضد األطفال يف أثناء النزاع.

Wessells (2006)  43
معلومات أدىل بها مبلغون رئيسيون  44

 Sarrouh (2013)  45
معلومات أدىل بها مبلغون رئيسيون  46

تحالف حامية الطفل يف العمل اإلنساين (2020)  47
منظمة أنقذوا األطفال (2021)   48

Fondation du projet All Survivors (2018)  49
 Harper (2018)  50
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Vermeij (2011)  51
52   تحالف حامية الطفل يف العمل اإلنساين. (2020) 

املصدر السابق  53
  Vermeij (2011)  54

اللجنة التوجيهية ملبادئ باريس (2021)  55
هناك معاهدات تضع حًدا أدىن 15 سنة كعمر التجنيد واملشاركة يف األعامل العدائية   56

مثل اتفاقية حقوق الطفل (املادتني 38(2) 38و(3))؛ والربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات 
جنيف لعام 1977 (املادة 77(2)؛ والربوتوكول اإلضايف الثاين التفاقيات جنيف لعام 1977 

(املادة 4(3)(2)).
ويلزم الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل أطراف ةلودلا برفع الحد األدىن   57

لعمر التجنيد التطوعي لألفراد يف القوات املسلحة الوطنية من 15 عاًما، انظر 

املادة 3(1).
ويحدد امليثاق اإلفريقي لحقوق ورفاهية الطفل الحد األدىن للعمر عند 18 عاًما، انظر   58

املادة 22(2). يحظر الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل عىل الجامعات املسلحة 
تجنيد أو استخدام األطفال دون سن 18 عاًما، انظر املادة 4(1).  اتفاقية منظمة العمل 

الدولية رقم 182 حول أسوأ أشكال عاملة األطفال، التي تتناول التجنيد غري القانوين 
لألطفال يف املادة 3(أ)، وتنطبق عىل األشخاص دون سن 18 عاًما (املادة 2).    

مكتب األمني العام املعني باألطفال والنزاع املُسلح، املكتبة االفرتاضية: القانون   59
الدويل

املنتدى الوزاري الخامس ملتابعة التزامات باريس ومبادئ باريس حول األطفال   60
املرتبطني بالقوات أو الجامعات املسلحة (2012) 

سوريا. وتتدرب الفتيات الاليت يشاركن مشاركة مبارشة يف األعامل 
العدائية عىل استخدام األسلحة بكافة أنواعها.52 ويف السياقات 

اإلفريقية مثل جمهورية الكونغو الدميقراطية وجمهورية إفريقيا 
الوسطى، استخدمت بعض الجامعات املسلحة الفتيات أوصياء 

عىل املقدسات الدينية التي تهدف إىل حامية املقاتلني وجعلهم ال 
يقهرون.53 

مراجع تكميلية
اللجنة التوجيهية ملبادئ باريس (2022) الكتيب 	 

التشغييل ملبادئ باريس الفصل الثاين - تأثري تجنيد 
األطفال واستخدامهم عن طريق القوات والجامعات 

املسلحة عىل األطفال

اإلطار القانوين    ب. 

يحظر تجنيد األطفال واستخدامهم عن طريق القوات والجامعات 
املسلحة مبوجب القانون الدويل لحقوق اإلنسان، والقانون الدويل 

اإلنساين والقانون الجنايئ الدويل.55 ويختلف عمر التجنيد املحظور 
استناًدا إىل املعاهدات التي تكون الدولة طرفًا فيها والقانون املحيل 
ذي الصلة. وهو يرتاوح بوجه عام بني 15 و18 عاًما. وتحظر بعض 

املعاهدات تجنيد واستخدام األطفال دون سن 5615 عاًما فيام يرتفع 
هذا العمر يف معاهدات أخرى .57 عىل سبيل املثال، يحدد الربوتوكول 

االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف النزاعات 
املسلحة وامليثاق اإلفريقي بشكل رصيح هذا السن عند 18 سنة .58

منذ أن صدر تقرير غراسا ميشيل الرائد يف 1996، وتأسيس والية 
املمثل الخاص املعني باألطفال والنزاع املسلح، فإن مسألة منع 

واالستجابة لتجنيد واستخدام األطفال »قد أُدرجت بقوة عىل 
جدول األعامل الدويل«59 . »أدرك املجتمع الدويل الحاجة العاجلة 

للتصدي ملسألة تجنيد واستخدام األطفال عن طريق القوات 
 والجامعات املسلحة«.60

 كانت الدول قد وافقت قبل ذلك عىل حظر تجنيد األطفال دون 
سن معني، يف الربوتوكوالت اإلضافية التفاقيات جنيف الصادرة يف 

1977 متبوعة باتفاقية حقوق الطفل الصادرة يف 1989. اكتسبت 

هذه املسألة زخاًم بشكل آخذ يف التزايد مبرور الوقت، ولذلك 
تم تطوير مجموعة كبرية من القوانني الدولية، وإصدار قرارات 

مجلس األمن التابع لألمم املتحدة واملعايري املشرتكة بني الواليات 
ملنع هذه املشكلة واالستجابة لها.

يعرتف اإلطار القانوين الدويل ملنع تجنيد األطفال واستغاللهم 
ودعم ترسيحهم وإعادة إدماجهم باألطفال كأصحاب حقوق، 

ومينحهم سبل الحامية الخاصة كاألشخاص املعرضني للخطر عىل 
وجه الخصوص والذين يحق لهم نيل االحرتام والحامية بشكل 

خاص. ومع ذلك، فهناك اختالفات متعلقة بعمر التجنيد بني 
كٍل من قانون حقوق اإلنسان الدويل والقانون الدويل اإلنساين 

والقانون الجنايئ الدويل. حيث يعترب القانون الدويل اإلنساين يف 
الربوتوكوالت اإلضافية التفاقيات جنيف والقانون الجنايئ الدويل 
عن طريق نظام روما األسايس أن الحد األدىن لعمر التجنيد هو 

15 عاًما. كام يحدد قانون حقوق اإلنسان الدويل يف اتفاقية 
حقوق الطفل عمر 15 عاًما أيًضا. عىل الجانب اآلخر، ارتفع عمر 

التجنيد مبرور السنوات إذ أصبح اإلطار القانوين يوفر حامية 
أكرب. وبناًء عىل ذلك، ارتفع سن التجنيد اإللزامي من جانب 

القوات املسلحة النظامية للدولة (غري التطوعي)، وأي تجنيد من 
جانب أي جامعات مسلحة إىل 18 عاًما من خالل الربوتوكول 

االختياري التفاقية حقوق الطفل. وبخالف اتفاقية حقوق الطفل 
والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل، يجب تطبيق 
الصكوك اإلقليمية لحقوق اإلنسان وتشمل امليثاق اإلفريقي 

لحقوق ورفاهية الطفل، أو عهد حقوق الطفل يف اإلسالم، عىل 
السياقات التي تُنفذ فيها مبادئ فانكوفر.61عالوة عىل ذلك، 

تنطبق هذه الصكوك القانونية فقط عىل الدول املوقعة عليها.
 

وباإلضافة إىل الصكوك القانونية، تنطبق املعايري أو املبادئ 
غري امللزمة عىل تجنيد األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات 

املسلحة.

من األهمية مبكان فهم القانون الدويل واملحيل، والقانون العريف، 
والقانون املعايري التي تنظم مامرسات املجتمع املحيل من أجل 
الضغط عىل أطراف النزاع واملجتمع املحيل ألداء مسؤولياتهم 
القانونية فضالً عن توجيه ُسبل حامية األطفال. ويعترب اإلملام 

الجيد واألسايس باألحكام الرئيسية املتعلقة بتجنيد األطفال 
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واستغاللهم وترسيحهم وإعادة إدماجهم إىل جانب الوثائق 
الرئيسية أيًضا أمرًا رضوريًا لتطوير سياسة وبرامج فعالة ملنع 

حدوث هذه الظاهرة والتصدي لها.62  

يرتكز تنظيم اإلطار القانوين واملعياري املتعلق باألطفال املرتبطني 
بالقوات والجامعات املسلحة حول اإلطار القانوين الدويل وإطار مجلس 

األمن، فضالً عن املعايري الدولية ذات الصلة. 

 اإلطار القانوين الدويل
تتكون أُطر العمل القانونية الدولية بشكل أسايس من القوانني 
التي يتضمنها القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل 

اإلنساين والقانون الجنايئ الدويل. يف بعض السياقات، تنطبق 
أيًضا أحكام قانون الالجئني وقانون مكافحة اإلرهاب. يشري إطار 
القانون الدويل إىل النزاعات املسلحة الدولية والداخلية (تُعرف 

أيًضا باسم النزاعات املسلحة غري الدولية)، وترسي الصكوك 
الدولية واإلقليمية عىل الدول األعضاء املوقعني عليها إىل جانب 

مرسوم التطبيق إن كان ذلك مالمئًا.63 

القانون الدويل اإلنساين
القانون الدويل اإلنساين هو مجموعة من القواعد التي تهدف 

لتقييد تأثريات النزاع املسلح. وهو يحمي األشخاص الذين توقفوا 
عن املشاركة يف األعامل العدائية ويحظر وسائل وأساليب القتال. 

وميكن العثور عىل القواعد الرئيسية للقانون الدويل اإلنساين يف 
اتفاقية جنيف (1949) والربوتوكوالت اإلضافية لها (1977)، 

باإلضافة إىل القانون الدويل العريف.64

وهي ترسي يف أوقات النزاع املسلح عىل النزاعات املسلحة 
الدولية وغري الدولية.

النزاع املسلح الدويل: يشري إىل األوضاع حيث تنخرط دولتان أو 
أكرث يف نزاع ُمسلح. يف مثل هذه النزاعات، يرسي القانون الدويل 

اإلنساين متمثالً يف اتفاقيات جنيف والربوتوكول اإلضايف األول 
التفاقيات جنيف، والقانون الدويل اإلنساين العريف فضالً عن 

حقوق اإلنسان األساسية. 

النزاع املسلح غري الدويل: يشري إىل األوضاع التي تشهد تفيش 
العنف املسلح بني القوات الحكومية والجامعات املنظمة املسلحة 

غري التابعة للدولة، أو بني مثل تلك الجامعات. وهو ال يزال 
قامئًا حتى تتحقق التسوية السلمية، فيام مياثل النزاع املسلح 

الدويل. يف هذه النزاعات، يرسي القانون الدويل اإلنساين متمثالً 
يف املادة املشرتكة 3 من اتفاقيات جنيف عىل الدول املوقعة 

عليها، والربوتوكول اإلضايف الثاين للدول األطراف يف النزاعات ذات 
الصلة، والقانون الدويل اإلنساين العريف، إىل جانب قانون حقوق 
اإلنسان.65 يرسي عدد أقل من األحكام القانونية عىل النزاعات 
املسلحة غري الدولية، غري أن تطوير القانون العريف الدويل مييل 

لتقليص الفارق بني النزاع املسلح غري الدويل والنزاع املسلح 
الدويل. وتعترب غالبية النزاعات املسلحة يف جميع أنحاء العامل 

نزاعات مسلحة غري دولية.66
  

يجب عىل أطراف النزاع يف كل األوقات التمييز بني السكان 
املدنيني واملحاربني (املنخرطني يف نزاع مسلح دويل) أو املقاتلني 
واألفراد املشاركني بشكل مبارش يف األعامل العدائية (يف النزاع 

املسلح غري الدويل). يحدد القانون الدويل اإلنساين املبادئ 
األساسية: (أ) مبدأ التمييز بني املدنيني واملحاربني، (ب) حظر 
الهجوم عىل غري املقاتلني أو من توقفوا عن القتال هي قاعدة 

أخرى أساسية، (ج) حظر إلحاق األذى بدون داٍع، (د) مبدأ 
التناسب، (هـ) مبدأ الرضورة العسكرية، (و) مبدأ اإلنسانية67  

و(ز) مبدأ االحتياطات.68

عىل من ينطبق القانون الدويل اإلنساين؟  
 تلتزم جميع أطراف النزاع بالقانون الدويل اإلنساين. 

الجامعات املسلحة التابعة للدولة	   

الجامعات املسلحة املنظمة غري التابعة للدولة	   

يجب عىل جميع الدول واملجتمع الدويل »احرتام وضامن إنفاذ« 
القانون الدويل اإلنساين. يعني االحرتام أنه يجب عىل األطراف 

املوقعة عىل معاهدات القانون الدويل اإلنساين تطبيق هذه 
االتفاقيات بنية حسنة. ويكتسب مصطلح ضامن االحرتام معنى 
أشمل. ويجب عىل الدول األطراف يف معاهدات القانون الدويل 
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اإلنساين، املنخرطة يف نزاع وغريها، واملجتمع الدويل اتخاذ جميع 
الخطوات املمكنة لضامن احرتام جميع األطراف للقواعد، وال 

سيام أطراف النزاع.69

القانون الدويل لحقوق اإلنسان
قانون حقوق اإلنسان هو عبارة عن مجموعة من القواعد الدولية 

تأسست مبوجب معاهدة أو بحكم العرف، يتوقع و/أو يطالب 
األفراد واملجموعات عىل أساسها بحقوق معينة يجب أن تحرتمها 

دولهم وتحميها. تضم أيًضا مجموعة معايري حقوق اإلنسان 
الدولية العديد من املبادئ واملعايري غري القامئة عىل معاهدات 

(»قوانني لينة«) مثل اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكول االختياري 
التفاقية حقوق الطفل.

 
يرسي القانون الدويل لحقوق اإلنسان يف أوقات الحرب والسالم 

عىل جميع البرش وهو يضم حقوق اإلنسان األساسية. وتعترب 
حقوق اإلنسان عاملية، وال يستطيع أي شخص سلب شخص آخر 

حقوق اإلنسان املكفولة له.70  

عىل من ينطبق القانون لحقوق اإلنسان؟  
يرسي قانون حقوق اإلنسان، الذي ُوضع يف املقام األول ألوقات 

السالم، عىل جميع األشخاص تحت الوالية القضائية للدولة. وهو 
يختلف عن القانون الدويل اإلنساين يف أنه ال مييز بني املحاربني 

واملدنيني أو يُصنف فئات »األشخاص املشمولني بالحامية«.71 

القانون الجنايئ الدويل
يستند القانون الجنايئ الدويل عىل اتفاقيات جنيف والربوتوكوالت 

اإلضافية وقانون روما األسايس، إىل جانب معاهدات أخرى. 
يختص القانون الجنايئ الدويل باملسؤولية الجنائية لألفراد عن 
أغلب االنتهاكات الخطرية لحقوق اإلنسان وانتهاكات القانون 

الدويل اإلنساين. 

تقر اتفاقيات جنيف والربوتوكول اإلضايف األول بأن هناك 
مخالفات معينة للقانون الدويل اإلنساين تعترب »انتهاكات 

جسيمة«. فيام تشكل مخالفات جسيمة أخرى للقانون اإلنساين 
الدويل، حسبام يقر القانون الدويل العريف ومعاهدات القانون 

الجنايئ الدويل باإلضافة، جرائم حرب، باإلضافة إىل كونها انتهاكات 
جسيمة.72  

يشمل نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية تأسيس 
املحكمة الجنائية الدولية، وهي مؤسسة دامئة متتلك السلطة 

الالزمة ملامرسة الوالية القضائية عىل أشخاص الرتكابهم جرائم 
دولية خطرية.73 الفئات األربع للجرائم الدولية هي جرائم الحرب، 

والجرائم ضد اإلنسانية، واإلبادة الجامعية وجرمية العدوان.

تأسست واليات قضائية دولية إضافية ملحاكمة األفراد مرتكبي 
الجرائم الدولية، مثل املحاكم الجنائية الدولية ليوغوسالفيا 

السابقة ورواندا أو الدوائر االستثنائية يف محاكم كمبوديا.

وعالوة عىل ذلك، اعتمدت بعض الدول قوانني الوالية القضائية74  
العاملية التي تتيح للدول أو املنظامت الدولية محاكمة األفراد 

الرتكاب الجرائم الخطرية املخالفة للقانون الدويل برصف النظر 
عن ارتكاب الجرمية املزعومة وبرصف النظر عن جنسية املتهم، 

أو دولة اإلقامة أو أي عالقة أخرى بكيان االدعاء. وتعترب الجرائم 
الخاضعة للمقاضاة يف إطار الوالية القضائية العاملية جرائم 

ضد القانون الدويل مثل الجرائم ضد اإلنسانية، وجرائم الحرب، 
واإلبادة الجامعية، والتعذيب.75 

 
وتشمل الدول أسرتاليا، وبلجيكا، وكندا، وفنلندا، وفرنسا، 

وأملانيا، وأيرلندا، وماليزيا، والسنغال، وإسبانيا، واململكة املتحدة 
والواليات املتحدة.  

القانون الجنايئ الدويل هو أحد الفروع الجديدة نسبيًا من 
القانون الدويل ويخضع لتطوير مستمر. ويُجرِّم القانون الجنايئ 

الدويل أغلب املخالفات الخطرية لحقوق اإلنسان والقانون الدويل 
اإلنساين، ويُعرِّض مرتكبي هذه السلوكيات للمسؤولية الجنائية.76  

عىل من ينطبق القانون الجنايئ الدويل؟   

تقر املادة 22(2) من امليثاق اإلفريقي لحقوق ورفاهية الطفل بأن »الدولة املوقعة عىل   61
امليثاق الحايل يتعني عليها اتخاذ جميع التدابري الالزمة لضامن عدم مشاركة أي طفل 
بشكل مبارش يف أي أعامل عدائية واالمتناع بشكل خاص عن تجنيد أي طفل.«. وتقر 

املادة 17(5) من عهد حقوق الطفل يف اإلسالم أن الدول األعضاء يجب عليها اتخاذ 
التدابري الالزمة »لحامية األطفال بعدم السامح لهم باالنخراط يف النزاعات املسلحة أو 

الحروب.«
ARC Resource pack (2009)  62

اللجنة التوجيهية ملبادئ باريس. 2021  63
أظهرت دراسة أصدرتها اللجنة الدولية للصليب األحمر يف 2005 عن القانون الدويل   64

اإلنساين العريف عدًدا من قواعد القانون الدويل اإلنساين التي تنطبق عىل جميع الدول 
بشأن 

65   مكتب املمثل الخاص لألمني العام لألمم املتحدة املعني باألطفال والنزاع املسلح 
(2011)

66   إدارة عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة (2017)
 Diakonia International Humanitarian Law Centre. Basic Principles of  67

IHL. https://www.diakonia.se/en/ihl/the-law/international-humanitarian-law-1/
introduction-to-ihl/principles-of-international-law/ (تم الرجوع إليه يف مارس 

(2021
https://ihl-databases.icrc.org/ القاعدة 15. االحتياطات يف الهجوم  68

customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule15
ICRC Blog Who is bound by IHL ? 13/08/2017. https://blogs.icrc.org/  69 

/ilot/2017/08/13/who-is-bound-by-ihl (تم الرجوع إليه يف فرباير 2021)
  What is the difference between IHL and human.70  اللجنة الدولية للصليب األحمر

 2015. https://www.icrc.org/en/document/what-difference-between-يناير rights law ?
ihl-and-human-rights-law (تم الرجوع إليه يف فرباير 1202)

https:// :القاعدة 156 من القانون الدويل اإلنساين العريف، تعريف جرائم الحرب  71
ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule156

Grave breaches. https://casebook.icrc.org/ .اللجنة الدولية للصليب األحمر  72
glossary/grave-breaches(تم الرجوع إليه يف فرباير 2021)
املادة 1 يف نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية.  73

األطفال املرتبطون بالقوات والجامعات املُسلحة | مجموعة أدوات تطوير الربنامج اإلرشادات | 19

https://www.diakonia.se/en/ihl/the-law/international-humanitarian-law-1/introduction-to-ihl/principl
https://www.diakonia.se/en/ihl/the-law/international-humanitarian-law-1/introduction-to-ihl/principl
https://blogs.icrc.org/ilot/2017/08/13/who-is-bound-by-ihl
https://blogs.icrc.org/ilot/2017/08/13/who-is-bound-by-ihl
https://www.icrc.org/en/document/what-difference-between-ihl-and-human-rights-law
https://www.icrc.org/en/document/what-difference-between-ihl-and-human-rights-law
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule156
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule156
 https://casebook.icrc.org/glossary/grave-breaches
 https://casebook.icrc.org/glossary/grave-breaches


ينص القانون الجنايئ الدويل عىل عقوبات جنائية ترسي عىل 
جميع الجناة. ومن بينهم األفراد املتورطون يف التخطيط لهذه 

األفعال والسامح بها إىل جانب مرتكبيها املبارشين. وبالتايل، ميكن 
محاسبة من يتقلدون أعىل املناصب السياسية والعسكرية عىل 

ارتكاب الجرائم الدولية.77  

قد يكون هؤالء األفراد مواطنني يف إحدى الدول األطراف يف 
نظام روما األسايس أو ارتُكبت الجرمية عىل أرايض إحدى الدول 

األطراف، أو قدمت الدولة املعنية إعالنًا يسمح بالوالية القضائية 
للمحكمة الجنائية الدولية فيام يتعلق بالجرمية املزعومة.78  

باإلضافة إىل ذلك، اعتمدت العديد من الدول »قوانني الوالية 
القضائية العاملية«، القوانني التي تسمح مبقاضاة األفراد الرتكاب 

انتهاكات جسيمة للقانون الدويل اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان 
الدويل خارج البالد. ومن ثم ميكن للوالية القضائية لهذه الدول 

محاكمة األفراد، حتى يف حالة انعدام عوامل الربط بني الفرد 
والدولة.

قانون الالجئني الدويل
متثل اتفاقية 1951 املتعلقة بحالة الالجئني وبروتوكول 1967 
الخاص بها جوهر نظام حامية الالجئني الدويل، وتضاف إليها 

املعاهدات واإلعالنات اإلقليمية التي تتعلق أيًضا بحقوق 
الالجئني. يرسي قانون الالجئني الدويل جنبًا إىل جنب مع القانون 
الدويل لحقوق اإلنسان، ابتداًء من صدور اإلعالن العاملي لحقوق 

اإلنسان يف 1948، والقانون الدويل اإلنساين.

ويرتبط بروتوكول 1967 ارتباطًا وثيًقا باتفاقية 1951. وهو يزيل 
الحدود الزمنية والجغرافية من االتفاقية. وبالتايل، توافق الدول 

املوقعة عىل تطبيق املحتوى األسايس التفاقية 1951 (املواد 
2–34) عىل جميع األشخاص الذين يشملهم تعريف الالجئ يف 

الربوتوكول من دون أي قيود مرتبطة بالزمان أو املكان.79  

يكون األطفال الالجئون معرضني لخطر شديد متعلق بالتجنيد 
عن طريق الجامعات املسلحة. ويرسي قانون الالجئني الدويل عىل 
األطفال الالجئني إذا كانت الدولة املستضيفة لهم قد وضعت عىل 

االتفاقية والربوتوكول ذوي الصلة.

ويعترب التجنيد أو االستخدام غري القانوين لألطفال أحد أشكال 
االضطهاد التي قد تربر منح حالة اللجوء، إذا كانت األفعال 

مرتبطة بأسباب منصوص عليها يف اتفاقية 80.1951وتشمل أسباب 
االضطهاد املنصوص عليها يف االتفاقية األصل الِعرقي والجنسية 

واالنتامء ملجموعة اجتامعية معينة أو الرأي السيايس.81 

وينطبق أيًضا مبدأ عدم اإلعادة القرسية (مامرسة عدم إرغام 
الالجئني أو طالبي اللجوء للعودة إىل دولة قد يتعرضون فيها 

لالضطهاد) عىل األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات املسلحة. 
فال يجب إعادة األطفال إىل حيث يتعرضون لخطر التجنيد غري 

القانوين.82
 

وإذا تم رصد أطفال محاربني سابقني أو نشطني يف دولة اللجوء، 
فيجب اتخاذ اإلجراءات الصديقة لألطفال لضامن مراعاة 

مصالحهم الفضىل عند اتخاذ جميع القرارات املتعلقة بحاميتهم 
ورعايتهم، ويكون ذلك عادًة من خالل إجراء »املصالح الفضىل«.83 

القانون الدويل ملكافحة اإلرهاب
منذ عام 1963، وضع املجتمع الدويل 19 صكا قانونيا دوليا 

ملنع األعامل اإلرهابية. ويف 2006، اعتمد مجلس األمن التابع 
لألمم املتحدة القرار رقم 288/60، الذي يشمل اسرتاتيجية األمم 
املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب إىل جانب خطة عمل خضعت 

للمراجعة يف 2021 (A/RES/75/291).84 كانت تلك هي املرة 
األوىل التي وافقت فيها الدول األعضاء يف األمم املتحدة عىل نهج 

وإطار اسرتاتيجي مشرتك واعتمدته ملكافحة اإلرهاب. 

واسرتاتيجية مكافحة اإلرهاب هي اسرتاتيجية عاملية فريدة لتعزيز 
الجهود الوطنية واإلقليمية والدولية ملكافحة اإلرهاب، وتشمل تعزيز 

التعاون بني جميع األطراف الفاعلة األساسية. وينم اعتامد هذه 
االسرتاتيجية عن إرصار عىل اتخاذ خطوات عملية فردية وجامعية 

ملنع ومكافحة اإلرهاب. وتشمل هذه الخطوات العملية التدابري التي 
تتنوع بني تعزيز قدرة الدولة عىل مكافحة التهديدات اإلرهابية، 

والتنسيق بشكل أفضل بني أنشطة مكافحة اإلرهاب يف إطار نظام 
 األمم املتحدة.85  

وعىل الرغم من ذلك، فنادًرا ما توفر قوانني مكافحة اإلرهاب 
الوطنية الحامية لحقوق األطفال وقد ال تراعي احتياجات األطفال 

املرتبطني بالجامعات املسلحة املصنفني كإرهابيني.

القاعدة 751 من القانون الدويل اإلنساين العريف. للدول الحق يف أن تخول   74
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ICC. Understanding the International Criminal Court  76
 Diakonia International Humanitarian Law Centre. International criminal  77
/law. https://www.diakonia.se/en/IHL/The-Law/International-Criminal-Law1(تم 
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إطار مجلس األمن 
طبًقا مليثاق األمم املتحدة، يضطلع مجلس األمن باملسؤولية 

الرئيسية املتعلقة بحفظ السالم واألمن الدوليني.

قرارات مجلس األمن املتعلقة باألطفال والنزاع املسلح
أصدر مجلس األمن عدة قرارات متعلقة باألطفال والنزاع املسلح 

ملطالبة األمم املتحدة مبا ييل:

جمع املعلومات التي تحدد باستفاضة أين وكيف يؤثر 	 
النزاع املسلح عىل األطفال والتحقق منها،

استخدام هذه املعلومات يف التقرير السنوي لألمني العام 	 
حول األطفال والنزاع املسلح املُقدم إىل مجلس األمن،

تحديد أطراف النزاع التي ترتكب انتهاكات تسببت يف 	 
إدراجها،

املشاركة يف حوار مع الحكومات املدرجة والجامعات 	 
املسلحة لتطوير خطط العمل التي من شأنها إيقاف 

 ومنع االنتهاكات التي تؤثر عىل األطفال.86  

القرار 1612  
يؤسس هذا القرار آلية الرصد واإلبالغ املعنية برصد الحاالت املطابقة 

لالنتهاكات الجسيمة الستة واإلبالغ عنها.  تشمل االنتهاكات الجسيمة 
الستة ضد األطفال:

تجنيد أو استغالل األطفال يف القوات املسلحة 	 
والجامعات املسلحة

قتل األطفال وتشويههم	 

االغتصاب وأشكال العنف الجنيس الخطري األخرى	 

الهجوم عىل املدارس واملستشفيات	 

اختطاف األطفال	 

منع وصول املساعدات اإلنسانية إىل األطفال	 

يتم الرصد واإلبالغ بشكل رسي متاًما لحامية األطفال واملجتمعات 
املحلية إىل جانب الوكاالت املبلغة. تُستخدم املعلومات التي يتم 

جمعها يف املنارصة والدعم بواسطة فريق عمل عىل املستوى القطري 
للرصد واإلبالغ يعمل تحت إدارة األمم املتحدة لدعوة الحكومات 

وأطراف النزاع يف الدولة إلنهاء االنتهاكات وترسيح األطفال املُجندين. 

تتوفر املعلومات التي ُجمعت من خالل آلية الرصد واإلبالغ يف 
التقرير السنوي الصادر عن األمني العام لألمم املتحدة االنتهاكات 

الجسيمة الستة، وتشمل تجنيد واستغالل الفتيان والفتيات. 
تضطلع األمم املتحدة عن طريق منظمة اليونيسيف ومكتب 

املمثل الخاص لألمني العام لألمم املتحدة املعني باألطفال والنزاع 
املسلح مبسؤولية التفاوض مع األطراف املدرجة حول خطط 

العمل املتعلقة بالنزاع إلنهاء االنتهاكات الجسيمة ومنع حدوثها.

هل القرارات ملزمة قانونًيا؟   
يختلف تأثري القرارات حسب نوع القرار. القرار هو مصطلح 

عام، ويشمل التوصيات واألحكام. وتعترب األحكام قرارات ملزمة، 
فيام ال تكون التوصيات ملزمة. يكون القرار ملزًما إذا امتلك 

الصالحيات الالزمة لفرض التزامات عىل األطراف املخاطَبة87 وإذا 
كان يعتمد عىل الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة. ال تعترب 

القرارات املتعلقة باألطفال املرتبطني بقوات وجامعات مسلحة 
ملزمة قانونيًا. 

املعايري الدولية   
تستند املعايري واملبادئ الدولية إلطار قانوين دويل ينظم التزامات 

الدول تجاه مواطنيها وغريهم يف تلك الدولة. وتعترب مبادئ 
باريس هي املعيار الدويل الرئييس املتعلق باألطفال املرتبطني 

بالقوات والجامعات املسلحة.
 

ويشار إىل املعايري الدولية التي أقرتها الدول بشكل أو بآخر 
ولكنها ال تعترب ملزمة قانونيًا بالقوانني »اللينة«. ومبقتىض ذلك 

فإنها ال تُلزم الدولة بأية مسؤوليات. ومع ذلك، فهي تعترب ملزمة 
أخالقيًا، ومتثل التزام الدول املوقعة عليها، وتعد مبثابة توجيهات 

مهمة.88  

فيام ييل بعض القوانني واملعايري الدولية املتعلقة باألطفال 
املرتبطني بالقوات والجامعات املسلحة.
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the International Counter-Terrorism Legal Framework. https://www.

unodc.org/e4j/en/terrorism/module-3/key-issues/un-global-ct-strategy.html (تم 
 الرجوع إليه يف فرباير 2021)

 Office of the Special Representative of the Secretary-General for  86
 Children and armed conflict. The mandate of the Special Representative.

/https://childrenandarmedconflict.un.org/about/the-mandate (تم الرجوع إليه 
يف فرباير 2021)
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نوع القانون/املعيار الدويل
الهيئات املعنية بالقانون/املعيار

 )غري شاملة(
التعليقات

مرسوم التصديق والتطبيق 
الخاص بالدولة: )اسم الدولة( *

اإلطار القانوين الدويل

القانون الدويل 
اإلنساين

اتفاقيات جنيف األربع (1949)

ترتبط اتفاقيات جنيف األوىل 
والثانية باملرىض والجرحى

ترتبط اتفاقية جنيف الثالثة 

بسجناء الحرب
ترتبط اتفاقية جنيف الرابعة 

بحامية املدنيني

الربوتوكوالن اإلضافيان األول 
والثاين من اتفاقيات جنيف 

(1977) 

الربوتوكول اإلضايف األول: 	 
يرسي عىل النزاعات 

املسلحة الدولية

الربوتوكول اإلضايف الثاين: 	 
يرسي عىل النزاعات 
املسلحة غري الدولية

تم التصديق عىل اتفاقيات جنيف األربع عامليًا. 

تحظر اتفاقية جنيف الرابعة املادة 68، الفقرة 4، الربوتوكول 
اإلضايف األول املادة 77 الفقرة 5 والربوتوكول اإلضايف الثاين املادة 

6، الفقرة توقيع أو تنفيذ عقوبة اإلعدام عىل أي شخص دون 
18 عاًما يف وقت ارتكاب الجرمية. 

يحدد الربوتوكول اإلضايف األول املادة 77 من اتفاقيات جنيف 
مبدأ توفري الحامية الخاصة لألطفال: »يكون األطفال موضع 

احرتام خاص وتشملهم الحامية ضد أي شكل من أشكال االعتداء 
املهني. ويتعهد أطراف النزاع مبنحهم الرعاية واملساعدة التي 

يحتاجونها، سواء بسبب عمرهم أو ألي سبب آخر.« ينبغي عىل 
الدول اتخاذ جميع التدابري املمكنة ملنع األطفال دون 15 عاًما 
من املشاركة املبارشة يف األعامل العدائية. وترسي هذه األحكام 

عىل النزاعات الدولية والداخلية عىل حٍد سواء.

 يشرتط الربوتوكول اإلضايف الثاين عىل أن ترسد الفقرة: »يجب 
منح األطفال الرعاية واملساعدة التي يحتاجونها« التدابري 

الخاصة املكرسة فقط لألطفال وعىل أنه ينبغي عىل الدول اتخاذ 
التدابري القانونية لحظر تجنيد األطفال دون 15 عاًما ومشاركتهم 

يف أي نزاعات داخلية. 

 تحدد املادة 4(3)(د) أنه يحق لألطفال املقبوض عليهم أو 
املحتجزين الحصول عىل الحامية الخاصة.

ميكن العثور عىل معلومات إضافية يف نرشة حقائق الحامية القانونية 
لألطفال يف أثناء النزاعات املسلحة

القانون الدويل اإلنساين العريف 
– القواعد ذات الصلة بتجنيد 

األطفال واستغاللهم

القاعدة 120: أماكن إيواء 	 
األطفال املحرومني من 

حريتهم

القاعدة 135: األطفال	 

القاعدة 136: تجنيد 	 
األطفال

القاعدة 137: مشاركة 	 
األطفال الجنود يف األعامل 

العدائية

حددت اللجنة الدولية للصليب األحمر ثالث قواعد للقانون 
الدويل اإلنساين العريف املتعلقة عىل وجه الخصوص بتجنيد 

واستغالل األطفال:

القاعدة 120: يجب فصل األطفال املحتجزين عن البالغني	 

القاعدة 135: يحق لألطفال املتأثرين بالنزاع املسلح أن 	 
يحظوا باالحرتام والحامية الخاصة

القاعدة 136: ال يجب تجنيد األطفال يف قوات مسلحة أو 	 
جامعات مسلحة

القاعدة 137: ال يجب السامح لألطفال باملشاركة يف األعامل 	 
العدائية

نوع القانون/املعيار الدويل
الهيئات املعنية بالقانون/املعيار

 )غري شاملة(
التعليقات

مرسوم التصديق والتطبيق 
الخاص بالدولة: )اسم الدولة( *

القانون الدويل 
لحقوق اإلنسان

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 
(1948)

يعترب بوجه عام أساًسا لقانون لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 
عىل الرغم من عدم كونه اتفاقية ملزمة

اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل

(CRC 1989)

تعترب العديد من األطراف 
أن اتفاقية حقوق الطفل قد 
وضعت القواعد اآلمرة حيث 

صدقت عليها جميع الدول 
عدا دولة واحدة. أُبرمت 

اتفاقية حقوق الطفل وفًقا 
للحد األدىن من القانون العريف 

الدويل بفضل الدعم شبه 
العاملي.

مواد اتفاقية حقوق الطفل ذات الصلة
المادة 1 تعريف الطفل

المادة 2 عدم التمييز
المادة 3 املصلحة الفضىل للطفل

المادة 6 الحق يف الحياة
المادة 12 الحق يف املشاركة

المادة 20 حامية األطفال املحرومني من أرسهم
المادة 37 منع التعذيب وسلب الحرية

المادة 38 حامية األطفال يف أثناء النزاع املسلح
المادة 39 االنتعاش وإعادة اإلدماج االجتامعي
المادة 40 املحاكمة أمام نظام قضاء األحداث

الربوتوكول االختياري التفاقية 
حقوق الطفل بشأن اشرتاك 

األطفال يف النزاعات املسلحة 
(2000)

 يحظر الربوتوكول:
املادة 1 تجنيد أي شخص دون 18 سنة يف قوات مسلحة 

للمشاركة املبارشة يف أعامل عدائية.

املادة 2 التجنيد القرسي ألي شخص دون 18 سنة يف القوات 
الوطنية.

املادة 4 تجنيد أي شخص دون 18 سنة يف قوات مسلحة 
واستخدامه يف أعامل عدائية.

اتفاقيات منظمة العمل 
الدولية رقم 182 حول أسوأ 

أشكال عاملة األطفال (1999)

املادة 3 تُعرف التجنيد القرسي واإلجباري لألطفال يف النزاع 
املسلح بوصفه واحد من أسوأ أشكال عاملة األطفال.89 

اتفاقية مناهضة التعذيب 
وغريه من رضوب املعاملة أو 

العقوبة القاسية أو الالإنسانية 
أو املهينة (1984)

تلزم االتفاقية الدول باتخاذ تدابري فعالة ملناهضة التعذيب 
يف أي منطقة تحت واليتها القضائية وتحظر عىل الدول نقل 

األفراد إىل أي دولة حيث يوجد سبب لالعتقاد أنهم سيتعرضون 
للتعذيب.

التعليق العام رقم 24 من 
اتفاقية حقوق الطفل (2019) 

حقوق األطفال يف النظام 
القضايئ لألطفال

يحدد التعليق العام املبادئ الرئيسية للسياسة الشاملة للنظام 
القضايئ لألطفال
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التعليقات

مرسوم التصديق والتطبيق 
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اإلطار القانوين الدويل

القانون الدويل 
اإلنساين

اتفاقيات جنيف األربع (1949)

ترتبط اتفاقيات جنيف األوىل 
والثانية باملرىض والجرحى

ترتبط اتفاقية جنيف الثالثة 

بسجناء الحرب
ترتبط اتفاقية جنيف الرابعة 

بحامية املدنيني

الربوتوكوالن اإلضافيان األول 
والثاين من اتفاقيات جنيف 

(1977) 

الربوتوكول اإلضايف األول: 	 
يرسي عىل النزاعات 

املسلحة الدولية

الربوتوكول اإلضايف الثاين: 	 
يرسي عىل النزاعات 
املسلحة غري الدولية

تم التصديق عىل اتفاقيات جنيف األربع عامليًا. 

تحظر اتفاقية جنيف الرابعة املادة 68، الفقرة 4، الربوتوكول 
اإلضايف األول املادة 77 الفقرة 5 والربوتوكول اإلضايف الثاين املادة 

6، الفقرة توقيع أو تنفيذ عقوبة اإلعدام عىل أي شخص دون 
18 عاًما يف وقت ارتكاب الجرمية. 

يحدد الربوتوكول اإلضايف األول املادة 77 من اتفاقيات جنيف 
مبدأ توفري الحامية الخاصة لألطفال: »يكون األطفال موضع 

احرتام خاص وتشملهم الحامية ضد أي شكل من أشكال االعتداء 
املهني. ويتعهد أطراف النزاع مبنحهم الرعاية واملساعدة التي 

يحتاجونها، سواء بسبب عمرهم أو ألي سبب آخر.« ينبغي عىل 
الدول اتخاذ جميع التدابري املمكنة ملنع األطفال دون 15 عاًما 
من املشاركة املبارشة يف األعامل العدائية. وترسي هذه األحكام 

عىل النزاعات الدولية والداخلية عىل حٍد سواء.

 يشرتط الربوتوكول اإلضايف الثاين عىل أن ترسد الفقرة: »يجب 
منح األطفال الرعاية واملساعدة التي يحتاجونها« التدابري 

الخاصة املكرسة فقط لألطفال وعىل أنه ينبغي عىل الدول اتخاذ 
التدابري القانونية لحظر تجنيد األطفال دون 15 عاًما ومشاركتهم 

يف أي نزاعات داخلية. 

 تحدد املادة 4(3)(د) أنه يحق لألطفال املقبوض عليهم أو 
املحتجزين الحصول عىل الحامية الخاصة.

ميكن العثور عىل معلومات إضافية يف نرشة حقائق الحامية القانونية 
لألطفال يف أثناء النزاعات املسلحة

القانون الدويل اإلنساين العريف 
– القواعد ذات الصلة بتجنيد 

األطفال واستغاللهم

القاعدة 120: أماكن إيواء 	 
األطفال املحرومني من 

حريتهم

القاعدة 135: األطفال	 

القاعدة 136: تجنيد 	 
األطفال

القاعدة 137: مشاركة 	 
األطفال الجنود يف األعامل 

العدائية

حددت اللجنة الدولية للصليب األحمر ثالث قواعد للقانون 
الدويل اإلنساين العريف املتعلقة عىل وجه الخصوص بتجنيد 

واستغالل األطفال:

القاعدة 120: يجب فصل األطفال املحتجزين عن البالغني	 

القاعدة 135: يحق لألطفال املتأثرين بالنزاع املسلح أن 	 
يحظوا باالحرتام والحامية الخاصة

القاعدة 136: ال يجب تجنيد األطفال يف قوات مسلحة أو 	 
جامعات مسلحة

القاعدة 137: ال يجب السامح لألطفال باملشاركة يف األعامل 	 
العدائية
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org/ipec/areas/Armedconflict/lang--en/index.htm (تم الرجوع إليه يف فرباير 2021)

*   أضف اسم دولتك وتحقق مام إذا كانت الدولة قد صدقت عىل الصكوك القانونية 
واملعيارية ذات الصلة واعتمدت مرسوم التطبيق إن أمكن ذلك.

نوع القانون/املعيار الدويل
الهيئات املعنية بالقانون/املعيار

 )غري شاملة(
التعليقات

مرسوم التصديق والتطبيق 
الخاص بالدولة: )اسم الدولة( *

القانون الدويل 
لحقوق اإلنسان

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 
(1948)

يعترب بوجه عام أساًسا لقانون لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 
عىل الرغم من عدم كونه اتفاقية ملزمة

اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل

(CRC 1989)

تعترب العديد من األطراف 
أن اتفاقية حقوق الطفل قد 
وضعت القواعد اآلمرة حيث 

صدقت عليها جميع الدول 
عدا دولة واحدة. أُبرمت 

اتفاقية حقوق الطفل وفًقا 
للحد األدىن من القانون العريف 

الدويل بفضل الدعم شبه 
العاملي.

مواد اتفاقية حقوق الطفل ذات الصلة
المادة 1 تعريف الطفل

المادة 2 عدم التمييز
المادة 3 املصلحة الفضىل للطفل

المادة 6 الحق يف الحياة
المادة 12 الحق يف املشاركة

المادة 20 حامية األطفال املحرومني من أرسهم
المادة 37 منع التعذيب وسلب الحرية

المادة 38 حامية األطفال يف أثناء النزاع املسلح
المادة 39 االنتعاش وإعادة اإلدماج االجتامعي
المادة 40 املحاكمة أمام نظام قضاء األحداث

الربوتوكول االختياري التفاقية 
حقوق الطفل بشأن اشرتاك 

األطفال يف النزاعات املسلحة 
(2000)

 يحظر الربوتوكول:
املادة 1 تجنيد أي شخص دون 18 سنة يف قوات مسلحة 

للمشاركة املبارشة يف أعامل عدائية.

املادة 2 التجنيد القرسي ألي شخص دون 18 سنة يف القوات 
الوطنية.

املادة 4 تجنيد أي شخص دون 18 سنة يف قوات مسلحة 
واستخدامه يف أعامل عدائية.

اتفاقيات منظمة العمل 
الدولية رقم 182 حول أسوأ 

أشكال عاملة األطفال (1999)

املادة 3 تُعرف التجنيد القرسي واإلجباري لألطفال يف النزاع 
املسلح بوصفه واحد من أسوأ أشكال عاملة األطفال.89 

اتفاقية مناهضة التعذيب 
وغريه من رضوب املعاملة أو 

العقوبة القاسية أو الالإنسانية 
أو املهينة (1984)

تلزم االتفاقية الدول باتخاذ تدابري فعالة ملناهضة التعذيب 
يف أي منطقة تحت واليتها القضائية وتحظر عىل الدول نقل 

األفراد إىل أي دولة حيث يوجد سبب لالعتقاد أنهم سيتعرضون 
للتعذيب.

التعليق العام رقم 24 من 
اتفاقية حقوق الطفل (2019) 

حقوق األطفال يف النظام 
القضايئ لألطفال

يحدد التعليق العام املبادئ الرئيسية للسياسة الشاملة للنظام 
القضايئ لألطفال
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نوع القانون/املعيار الدويل
الهيئات املعنية بالقانون/املعيار

 )غري شاملة(
التعليقات

مرسوم التصديق والتطبيق 
الخاص بالدولة: )اسم الدولة( *

الصكوك اإلقليمية لحقوق اإلنسان

القانون الدويل 
لحقوق اإلنسان

امليثاق اإلفريقي لحقوق 
الطفل ورفاهه (1999)

التعليق العام عىل املادة 
رقم 22 من امليثاق اإلفريقي 

لحقوق الطفل

بروتوكول امليثاق اإلفريقي 
لحقوق اإلنسان والشعوب 

بشأن حقوق املرأة يف إفريقيا 
(2003)

االتفاقية األيبريية-األمريكية 
لحقوق الشباب (2005)

عهد حقوق الطفل يف اإلسالم 
(2005)، الذي اعتمدته

 منظمة املؤمتر اإلسالمي

إعالن رابطة أمم جنوب رشق 
آسيا لحقوق اإلنسان (2012)

تحظر املادة 22.2 من امليثاق اإلفريقي انخراط أي طفل يف 
أعامل عدائية وتجنيده. ويعترب امليثاق اإلفريقي لحقوق الطفل 

ورفاهه ملزًما قانونيًا يف الدول التي صدقت عليه.

تشمل التعليقات العامة عىل املادة 22 توفري الحامية الخاصة 
لألطفال املرتبطني بالقوات والجامعات املسلحة وتتضمن منع 

احتجازهم، ومحاكمتهم أمام  النظم املخصصة ملقاضاة األطفال 
وتوفري الدعم لهم إلعادة إدماجهم.

تحظر املادة 11.4 من بروتوكول حقوق اإلنسان والشعوب 
بشأن حقوق املرأة يف إفريقيا عىل أي طفل، وبخاصٍة الفتيات، 

من االنخراط يف أي أعامل عدائية وتجنيدهم كمجندين.

قانون الالجئني 
الدويل

االتفاقية الخاصة بوضع 
الالجئني (1951)

 يعترب التجنيد أو االستخدام غري القانوين لألطفال أحد أشكال
االضطهاد التي قد تربر منحه صفة الالجئ.

الربوتوكول املتعلق بوضع 
الالجئني (1967)

اتفاقية االتحاد األفريقي 
لحامية ومساعدة النازحني 

داخليا يف أفريقيا (2009)

اتفاقية االتحاد األفريقي التي 
تحكم جوانب معينة من 

مشاكل الالجئني يف أفريقيا 
(1974)

 القانون الجنايئ 
الدويل

اتفاقيات جنيف األربع 
(1949)

الربوتوكوالن اإلضافيان األول 
والثاين من اتفاقيات جنيف 

(1977)

نظام روما األسايس للمحكمة 
الجنائية الدولية (1998)

االتفاقية األوىل، املادة املتعلقة باالنتهاكات الجسيمة

االتفاقية الثانية ، املادة رقم 51 املتعلقة باالنتهاكات الجسيمة

االتفاقية الثالثة ، املادة رقم 130 املتعلقة باالنتهاكات الجسيمة

االتفاقية الرابعة ، املادة رقم 147 املتعلقة باالنتهاكات الجسيمة

الربوتوكول اإلضايف األول، املادة 11 املتعلقة بحامية األشخاص

الربوتوكول اإلضافية األول، املادة 85 املتعلقة بقمع انتهاكات 
هذا الربوتوكول

نوع القانون/املعيار الدويل
الهيئات املعنية بالقانون/املعيار

 )غري شاملة(
التعليقات

مرسوم التصديق والتطبيق 
الخاص بالدولة: )اسم الدولة( *

القانون الدويل 
اإلنساين

تقر املادة 8 املتعلقة بجرائم الحرب يف نظام روما األسايس 2. قوانني الوالية القضائية العاملية
ب) (26) أن تجنيد األطفال دون سن 15 عاًما وانضاممهم إىل 
صفوف القوات أو الجامعات املسلحة الوطنية أو استخدامهم 
للمشاركة بشكل نشط يف جميع أنواع األعامل العدائية يعترب 

جرمية حرب.

القانون الدويل 
ملكافحة اإلرهاب

قرار الجمعية العامة رقم 
75/291 بشأن استعراض 

اسرتاتيجية األمم املتحدة 
العامة ملكافحة اإلرهاب 

(2021)

تعترب االسرتاتيجية آلية عاملية فريدة لتعزيز الجهود الوطنية واإلقليمية 
والدولية ملكافحة اإلرهاب. تراجع الجمعية العامة االسرتاتيجية 

كل سنتني بحيث تكون وثيقة حية منسجمة مع أولويات مكافحة 
اإلرهاب للدول األعضاء.

تشدد املادة 18 تشدد عىل معاملة األطفال املتهمني بانتهاك القانون 
طبًقا للقانون الدويل، وال سيام اتفاقية حقوق الطفل. وهي تحث 

الدول األعضاء عىل اتخاذ التدابري املعنية إلعادة إدماج األطفال الذين 
ارتبطوا يف السابق بالجامعات املسلحة، وتشمل الجامعات اإلرهابية، 

بشكل فعال.  

 املادة 44 تدعو الدول األعضاء ملنع تجنيد مقاتلني إرهابيني أجانب 
من بينهم أطفال.

اإلطار القانوين ملجلس األمن

قرارات مجلس 
األمن التابع لألمم 

املتحدة

قرارات مجلس األمن التابع 
لألمم املتحدة املتعلقة 

باألطفال يف النزاع املسلح 
  1314،(1999) 1261

 (2000)،1373 (2001)1379
 (2001)، 1460 (2003)،

 1539 (2004)، 1612
 (2005)، 1882 (2009)،

 1998 (2011)، 2068
 (2012)، 2143 (2014)،

2225 (2015)، 2427 (2018)

قرارات مجلس األمن التابع 
لألمم املتحدة املتعلقة بحفظ 
السالم واألمن الدوليني 2250 

(2015)

1261: حامية األطفال يف أثناء النزاع املسلح ومفاوضات السالم
1314: ضامن الوصول الكامل واآلمن إىل العاملني يف املجال اإلنساين

1373: ضامن امتناع جميع الدول عن دعم الكيانات أو األفراد 
املتورطني يف ارتكاب أعامل إرهابية، مبا يف ذلك عن طريق قمع 

تجنيد أعضاء الجامعات اإلرهابية
1379: إثناء العاملني يف الرشكات عن املحافظة عىل العالقات 

التجارية مع أطراف النزاع
1460: إبراز مسألة مراعاة االحتياجات الخاصة للفتيات

1539: التأكيد عىل إدماج األطفال يف عملية نزع السالح 
والترسيح وإعادة اإلدماج

1612: إعداد مجموعة عمل متعلقة باألطفال والنزاع املسلح 
تابعة للمجلس وآلية الرصد واإلبالغ

1882: إعداد خطة عمل مع أطراف النزاع
1998: اتخاذ إجراء ضد األطراف املدرجة يف قامئة االنتهاكات 

املتعددة
2068: زيادة الضغط عىل مرتكبي العنف واالنتهاكات ضد 

األطفال
2143: عدم إفالت مرتكبي جرائم الحرب ضد األطفال من 

العقاب
2225: إصالح القطاع األمني لتعميم حامية األطفال

2427: منع التجنيد، والعالمات التحذيرية األوىل، والتعامل مع 
األطفال كضحايا يف املقام األول، والربوتوكوالت التسليم وبدائل 

اإلجراءات القضائية لألطفال املحتجزين
2250: مشاركة الشباب يف جهود إحالل السالم  
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 )غري شاملة(
التعليقات

مرسوم التصديق والتطبيق 
الخاص بالدولة: )اسم الدولة( *

القانون الدويل 
اإلنساين

تقر املادة 8 املتعلقة بجرائم الحرب يف نظام روما األسايس 2. قوانني الوالية القضائية العاملية
ب) (26) أن تجنيد األطفال دون سن 15 عاًما وانضاممهم إىل 
صفوف القوات أو الجامعات املسلحة الوطنية أو استخدامهم 
للمشاركة بشكل نشط يف جميع أنواع األعامل العدائية يعترب 

جرمية حرب.

القانون الدويل 
ملكافحة اإلرهاب

قرار الجمعية العامة رقم 
75/291 بشأن استعراض 

اسرتاتيجية األمم املتحدة 
العامة ملكافحة اإلرهاب 

(2021)

تعترب االسرتاتيجية آلية عاملية فريدة لتعزيز الجهود الوطنية واإلقليمية 
والدولية ملكافحة اإلرهاب. تراجع الجمعية العامة االسرتاتيجية 

كل سنتني بحيث تكون وثيقة حية منسجمة مع أولويات مكافحة 
اإلرهاب للدول األعضاء.

تشدد املادة 18 تشدد عىل معاملة األطفال املتهمني بانتهاك القانون 
طبًقا للقانون الدويل، وال سيام اتفاقية حقوق الطفل. وهي تحث 

الدول األعضاء عىل اتخاذ التدابري املعنية إلعادة إدماج األطفال الذين 
ارتبطوا يف السابق بالجامعات املسلحة، وتشمل الجامعات اإلرهابية، 

بشكل فعال.  

 املادة 44 تدعو الدول األعضاء ملنع تجنيد مقاتلني إرهابيني أجانب 
من بينهم أطفال.

اإلطار القانوين ملجلس األمن

قرارات مجلس 
األمن التابع لألمم 

املتحدة

قرارات مجلس األمن التابع 
لألمم املتحدة املتعلقة 

باألطفال يف النزاع املسلح 
  1314،(1999) 1261

 (2000)،1373 (2001)1379
 (2001)، 1460 (2003)،

 1539 (2004)، 1612
 (2005)، 1882 (2009)،

 1998 (2011)، 2068
 (2012)، 2143 (2014)،

2225 (2015)، 2427 (2018)

قرارات مجلس األمن التابع 
لألمم املتحدة املتعلقة بحفظ 
السالم واألمن الدوليني 2250 

(2015)

1261: حامية األطفال يف أثناء النزاع املسلح ومفاوضات السالم
1314: ضامن الوصول الكامل واآلمن إىل العاملني يف املجال اإلنساين

1373: ضامن امتناع جميع الدول عن دعم الكيانات أو األفراد 
املتورطني يف ارتكاب أعامل إرهابية، مبا يف ذلك عن طريق قمع 

تجنيد أعضاء الجامعات اإلرهابية
1379: إثناء العاملني يف الرشكات عن املحافظة عىل العالقات 

التجارية مع أطراف النزاع
1460: إبراز مسألة مراعاة االحتياجات الخاصة للفتيات

1539: التأكيد عىل إدماج األطفال يف عملية نزع السالح 
والترسيح وإعادة اإلدماج

1612: إعداد مجموعة عمل متعلقة باألطفال والنزاع املسلح 
تابعة للمجلس وآلية الرصد واإلبالغ

1882: إعداد خطة عمل مع أطراف النزاع
1998: اتخاذ إجراء ضد األطراف املدرجة يف قامئة االنتهاكات 

املتعددة
2068: زيادة الضغط عىل مرتكبي العنف واالنتهاكات ضد 

األطفال
2143: عدم إفالت مرتكبي جرائم الحرب ضد األطفال من 

العقاب
2225: إصالح القطاع األمني لتعميم حامية األطفال

2427: منع التجنيد، والعالمات التحذيرية األوىل، والتعامل مع 
األطفال كضحايا يف املقام األول، والربوتوكوالت التسليم وبدائل 

اإلجراءات القضائية لألطفال املحتجزين
2250: مشاركة الشباب يف جهود إحالل السالم  
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املعايري واملبادئ الدولية

املعايري الدولية 
)القانون اللني(

أهداف التنمية املستدامة 
(SDGs)

الهدف8.7 اتخاذ التدابري الفورية والفعالة للقضاء متاًما عىل 
عاملة األطفال، وإنهاء االسرتقاق العرصي واإلتجار بالبرش وضامن 

حظر أسوأ أشكال عاملة األطفال والقضاء عليها، مبا يف ذلك 
تجنيد واستخدام األطفال الجنود، وإنهاء عاملة األطفال بجميع 

أشكالها بحلول 2025 

 الهدف 16.2 إنهاء إساءة املعاملة واالستغالل واإلتجار بالبرش 
وجميع أشكال العنف والتعذيب ضد األطفال 

التزامات باريس لحامية 
األطفال املجندين أو 

املستخدمني بشكل غري قانوين 
عن طريق قوات أو جامعات 

مسلحة (2007)

مبادئ باريس ومبادئها 
التوجيهية املتعلقة باألطفال 

املرتبطني بالقوات أو 
الجامعات املسلحة (2007)

تحل مبادئ باريس محل مبادئ كيب تاون وأفضل املامرسات 
املتعلقة بتجنيد األطفال يف القوات املسلحة واملتعلقة بترسيح 

وإعادة إدماج األطفال الجنود يف إفريقيا والتي تأسست يف 
 .1977

تضع »التزامات باريس« مبادئ توجيهية تفصيلية لحامية األطفال 
من التجنيد وتوفري املساعدة للمنخرطني بالفعل يف الجامعات أو 
القوات املسلحة. وهي تكمل اآلليات السياسية والقانونية القامئة 
بالفعل يف مجلس األمن التابع لألمم املتحدة، واملحكمة الجنائية 

الدولية وغريها من املنظامت التي تحاول حامية األطفال من 
االستغالل والعنف. 

مبادئ فانكوفر بشأن حفظ 
السالم ومنع تجنيد واستغالل 

األطفال الجنود (2017)

تعطي مبادئ فانكوفر األولوية ملنع تجنيد واستغالل األطفال 
وتدعم تحديد العالمات التحذيرية املبكرة واالستجابة لها.

القواعد ذات الصلة بُنظم 
مقاضاة األطفال

»قواعد بيجني« إلدارة قضاء 
األحداث (1985)

»قواعد طوكيو« للتدابري غري 
االحتجازية (1990)

»مبادئ الرياض التوجيهية« 
ملنعجنوح األحداث  

»قواعد هافانا« لحامية 
األحداث املحرومني من 

حريتهم (1990)

»قواعد بانجكوك« ملعاملة 
السجينات والتدابري غري 

االحتجازية للمجرمات (2010)

تؤكد قواعد بيجني عىل التزامات الدول األعضاء »بالسعي لتهيئة 
الظروف التي تضمن لألحداث حياة هادفة يف مجتمعاتهم، 

خالل تلك الفرتة من الحياة التي يكونون فيها أكرث عرضًة 
النحراف السلوك، وتعزيز عملية التنمية والتثقيف الشخيص 

التي تخلو قدر اإلمكان من الجرمية واالنحراف.«

تهدف قواعد طوكيو لتعزيز زيادة املشاركة املجتمعية يف إدارة 
العدالة الجنائية، ال سيام يف معاملة املجرمني، فضالً عن تعزيز 

شعور املجرمني باملسؤولية تجاه املجتمع.

تؤكد مبادئ الرياض التوجيهية عىل أهمية الحد من جنوح 
األحداث لخفض معدالت الجرمية، وأهمية تنفيذ املبادئ 

التوجيهية بناًء عىل نهج يركز عىل احتياجات األطفال، إىل جانب 
املسؤولية املجتمعية تجاه رفاهة األطفال منذ سنواتهم األوىل 

قدر اإلمكان.  

تؤسس قواعد هافانا الحد األدىن للمعايري املتعلقة باألحداث 
املعتقلني أو من ينتظرون املحاكمة وإدارة منشآت األحداث. 

تلفت قواعد بانجكوك االهتامم لتأثري احتجاز الوالدين وسجنهم 
عىل األطفال وتشجع املامرسات الجيدة. 
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مرسوم التصديق والتطبيق 
الخاص بالدولة: )اسم الدولة( *

املبادئ التوجيهية املتعلقة 
بالنزوح الداخيل (1998)

تنص املبادئ التوجيهية عىل عدم تجنيد األطفال أو مطالبتهم أو 
السامح لهم باالنخراط يف أي أعامل عدائية بأي حال من األحوال

املعايري الدنيا لحامية الطفل يف 
العمل اإلنساين (2019)

 املعيار 11 األطفال املرتبطون بالقوات والجامعات املسلحة

املعايري الدولية 
املتعلقة بتعزيز 

الحقيقة والعدالة 
والجرب وضامنات 

عدم التكرار

املبادئ األساسية واملبادئ 
التوجيهية املتعلقة بالحق 

يف االنتصاف والجرب لضحايا 
االنتهاكات الجسيمة للقانون 

الدويل لحقوق اإلنسان 
واالنتهاكات الخطرية للقانون 
الدويل اإلنساين (2005) قرار 

الجمعية العامة لألمم املتحدة 
رقم 147/60

يهدف القرار ملساعدة الضحايا وممثليهم يف الحصول عىل حقهم 
يف الجرب وتوجيه وتشجيع الدول عىل تنفيذ السياسات العامة 

املتعلقة بالتعويضات.

مذكرة توجيهية من األمني 
العام لألمم املتحدة بشأن 

نهج األمم املتحدة للعدالة 
االنتقالية (2010)

توفر هذه املذكرة املبادئ التوجيهية وإطار العمل لعمليات 
وآليات العدالة االنتقالية. وهي تعرض بإيجاز املكونات األساسية 

للعدالة االنتقالية، وطرق مواصلة تعزيز هذه األنشطة. 

املجلس االقتصادي واالجتامعي 
لألمم املتحدة، مجموعة 
ثة لحامية  املبادئ املُحدَّ

وتعزيز حقوق اإلنسان من 
خالل اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

E/ ملكافحة اإلفالت من العقاب
CN4./2005/102/Add.1 (2005)

ث مبادئ حق الضحايا يف املعرفة، والحق  يربز هذا التقرير املُحدَّ
يف العدالة والحق يف الجرب.

اسرتاتيجيات األمم املتحدة 
وتدابريها العملية النموذجية 
املتعلقة بالقضاء عىل العنف 

ضد األطفال يف مجال منع 
الجرمية والعدالة الجنائية

اعتمدت الجمعية العامة االسرتاتيجيات النموذجية من خالل 
القرار رقم 194/69. تدعو الفقرة 14 (أ) التخاذ إجراءات 

وقائية خاصة ملنع تجنيد واستغالل وإيذاء األطفال عن طريق 
الجامعات اإلجرامية أو الكيانات اإلرهابية أو الجامعات املتطرفة 

العنيفة.
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نوع القانون/املعيار الدويل
الهيئات املعنية بالقانون/املعيار

 )غري شاملة(
التعليقات

مرسوم التصديق والتطبيق 
الخاص بالدولة: )اسم الدولة( *

املبادئ التوجيهية املتعلقة 
بالنزوح الداخيل (1998)

تنص املبادئ التوجيهية عىل عدم تجنيد األطفال أو مطالبتهم أو 
السامح لهم باالنخراط يف أي أعامل عدائية بأي حال من األحوال

املعايري الدنيا لحامية الطفل يف 
العمل اإلنساين (2019)

 املعيار 11 األطفال املرتبطون بالقوات والجامعات املسلحة

املعايري الدولية 
املتعلقة بتعزيز 

الحقيقة والعدالة 
والجرب وضامنات 

عدم التكرار

املبادئ األساسية واملبادئ 
التوجيهية املتعلقة بالحق 

يف االنتصاف والجرب لضحايا 
االنتهاكات الجسيمة للقانون 

الدويل لحقوق اإلنسان 
واالنتهاكات الخطرية للقانون 
الدويل اإلنساين (2005) قرار 

الجمعية العامة لألمم املتحدة 
رقم 147/60

يهدف القرار ملساعدة الضحايا وممثليهم يف الحصول عىل حقهم 
يف الجرب وتوجيه وتشجيع الدول عىل تنفيذ السياسات العامة 

املتعلقة بالتعويضات.

مذكرة توجيهية من األمني 
العام لألمم املتحدة بشأن 

نهج األمم املتحدة للعدالة 
االنتقالية (2010)

توفر هذه املذكرة املبادئ التوجيهية وإطار العمل لعمليات 
وآليات العدالة االنتقالية. وهي تعرض بإيجاز املكونات األساسية 

للعدالة االنتقالية، وطرق مواصلة تعزيز هذه األنشطة. 

املجلس االقتصادي واالجتامعي 
لألمم املتحدة، مجموعة 
ثة لحامية  املبادئ املُحدَّ

وتعزيز حقوق اإلنسان من 
خالل اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

E/ ملكافحة اإلفالت من العقاب
CN4./2005/102/Add.1 (2005)

ث مبادئ حق الضحايا يف املعرفة، والحق  يربز هذا التقرير املُحدَّ
يف العدالة والحق يف الجرب.

اسرتاتيجيات األمم املتحدة 
وتدابريها العملية النموذجية 
املتعلقة بالقضاء عىل العنف 

ضد األطفال يف مجال منع 
الجرمية والعدالة الجنائية

اعتمدت الجمعية العامة االسرتاتيجيات النموذجية من خالل 
القرار رقم 194/69. تدعو الفقرة 14 (أ) التخاذ إجراءات 

وقائية خاصة ملنع تجنيد واستغالل وإيذاء األطفال عن طريق 
الجامعات اإلجرامية أو الكيانات اإلرهابية أو الجامعات املتطرفة 

العنيفة.
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كيف يرسي القانون الدويل عىل الدول املوقِّعة؟
هناك نظامان أساسيان، وهام النظام الثنايئ والنظام األحادي. 

تعترب األنظمة الثنائية القانون الدويل والقانون املحيل منفصلني، 
ويُطبق القانون املحيل القانون الدويل فقط يف حالة إدماجه يف 
القانون املحيل. ورمبا ينتج اإلدماج عن قانون برملاين أو قانون 

سيايس آخر، أو يتم إنفاذه بواسطة املحاكم. وتعترب إنجلرتا مثاالً 
عىل النموذج الثنايئ للقانون الدويل. وال ترسي أي معاهدة يف 

القانون املحيل اإلنجليزي ما مل يتم إدماجها يف القانون اإلنجليزي. 

وعىل الجانب اآلخر، تعترب األنظمة األحادية القانون الدويل 
والقانون املحيل جزًء من نظام قانوين واحد. وطبًقا لهذا النظام، 

يكون القانون الداخيل تابًعا للقانون الدويل. ويعترب النظام القانوين 
الهولندي مثاالً عىل النموذج األحادي. حيث يرسي القانون الدويل 

تلقائيًا عىل النظام القانوين املحيل. 

وهناك بعض الدول، مثل الواليات املتحدة، التي تعتمد منوذًجا 
مختلطًا. فهناك بعض االتفاقيات، وليس جميعها، التي تعترب 

ضمن القانون الداخيل.90  

بناًء عىل ذلك، يكون من املهم تحديد النموذج الذي يرسي يف الدولة، 
واإلملام بكيفية إنفاذ الصكوك القانونية املختلفة يف كل سياق وما إذا كان 

القانون الدويل يحل محل القانون املحيل.

يف بعض الدول، يكون القانون املحيل الذي يحظر تجنيد 
واستخدام األطفال مكمالً للقانون الدويل. وهو ال مينع التجنيد 

بالرضورة، غري أنه يوفر الصكوك القانونية ملقاضاة القامئني 
بالتجنيد. فيام ييل مثاالن عىل سبل إسهام القانون املحيل يف منع 

التجنيد. 

جمهورية الكونغو الدميقراطية
تعتمد جمهورية الكونغو الدميقراطية النظام األحادي، ومع ذلك 

فهناك عدد من النصوص القانونية التي تحظر تجنيد األطفال 
املكملة لإلطار القانوين الدويل. 

وهذا يشمل:
قانون القضاء العسكري (القانون رقم 2002/023) الذي 	 

يحظر تجنيد األطفال دون 18 عاًما يف القوات املسلحة

مرسوم القانون 066 الصادر يف التاسع من يونيو 2000 	 
الذي يعترب التجنيد اإلجباري لألطفال يف القوات املسلحة 

واحًدا من أسوأ أشكال عاملة األطفال91 

تحظر املادة 53 من القانون الصادر يف العارش من يناير 	 
2009 واملتعلق بحامية األطفال تجنيد األطفال يف القوات 

والجامعات املسلحة. ينص القانون عىل عقوبة السجن ملدة 
20 عاًما لتجنيد األطفال.

جنوب السودان
يف جنوب السودان، تنص املادة 31(1) من قانون الطفل املوقع 

عليه يف 2008 عىل أن الحد األدىن لعمر التجنيد العسكري 
اإللزامي والتطوعي هو 18 عاًما، ويرسي ذلك أيًضا عىل التجنيد 

عن طريق جهات مسلحة أخرى تشمل امليليشيات.92

مراجع تكميلية:
اللجنة التوجيهية ملبادئ باريس (2022) الكتيب 	 

التشغييل ملبادئ باريس الفصل الثالث - اإلطار القانوين 
واملعياري وامللحق

ج. كيف يرسي القانون الدويل عىل األطفال املرتبطني 
بالقوات والجامعات املسلحة؟   

رمبا ترسي الفقرات التالية أو ال ترسي حسب التوقيع عىل 
الصكوك القانونية ذات الصلة، والنظام املحدد يف كل دولة 

(أحادي أو ثنايئ)، واإلدماج يف القانون الداخيل بالنسبة للدول 
التي تعتمد النظام الثنايئ.

ينبغي اعتبار األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات املسلحة 
ضحايا يف الواليات القضائية الدولية واملحلية وال ينبغي إخضاعهم 

لإلجراءات الجنائية93.وإذا أُدين األطفال بارتكاب جرائم مبوجب 
القانون املحيل أو الدويل، فيجب اعتبار املحاكمة املالذ األخري، 
ويجب أن يكون الهدف من أي ُحكم هو إعادة تأهيل الطفل 

وإعادة إدماجه يف املجتمع. تقتيض املادة 40(3)(ب) من اتفاقية 
حقوق الطفل أنه ينبغي عىل الدول السعي إليجاد بدائل 

لإلجراءات القضائية املتعلقة باألطفال عىل الصعيد الوطني مثل 
»الرعاية واإلرشاد وأوامر اإلرشاف، واالستشارة، ومراقبة السلوك، 

 وكفالة األطفال، وبرامج التثقيف والتدريب املهني.«94 

احتجاز األطفال
النزاع املسلح الدويل

يف حالة نشوب نزاع مسلح دويل، يجيز القانون الدويل اإلنساين 
حبس سجناء الحرب واملدنيني ألسباب متعلقة بالحاجة األمنية 

املُلحة. سجناء الحرب هم »محاربون« تم القبض عليهم من 
جانب الطرف املُعادي. و«املحارب« هو فرد بالقوات املسلحة 
ألحد أطراف النزاع »يحق له املشاركة بشكل مبارش يف األعامل 

العدائية«. وعىل هذا األساس، ال يجب مقاضاة سجني الحرب من 
جانب آرسه الرتكاب أفعال عنف قانونية خالل األعامل العدائية 
وإمنا ميكن محاكمته وعقابه النتهاك القانون الدويل اإلنساين أو 

غريه من الجرائم الدولية الخطرية. قد يصبح  الطفل سجني حرب 
 إذا كان مقاتالً فوق 15 سنة. 

يحظر احتجاز سجناء الحرب يف السجون العادية95  ويجب ترسيحهم 
وإعادتهم إىل أوطانهم »دون تأخري بعد توقف األعامل العدائية«.96  

يوجب القانون الدويل اإلنساين االحتفاظ باألطفال املحتجزين كسجناء 
حرب يف ثكنات منفصلة عن تلك الخاصة باملحتجزين البالغني، إال 
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إذا كانوا محتجزين مع أفراد أرسة بالغني. وهم يستفيدون أيًضا من 
الحامية الخاصة. (انظر الفقرة املتعلقة باالحتجاز). من الناحية العملية، 

يندر وجود املحتجزين السياسيني األطفال، ومل تُسجل أي حاالت منذ 
الحرب العاملية الثانية. 

النزاع املسلح غري الدويل
ال يعترب األطفال املرتبطون بالقوات والجامعات املسلحة 

املستلمون أو من يُلقى القبض عليهم يف أثناء النزاعات املسلحة 
غري الدولية سجناء حرب أو محاربني، إذ ال يتضمن النزاع املسلح 

غري الدويل وضع سجني الحرب. 

ترسي املادة املشرتكة رقم 3 من اتفاقيات جنيف عىل األطفال 
املحتجزين أثناء النزاع املسلح غري الدويل. وترسي املادتان 4 و 5 
من الربوتوكول اإلضايف الثاين عىل احتجاز وسجن األطفال يف أثناء 
النزاعات ذات الصلة، غري أنهام ال يتضمنان الضامنات اإلجرائية 
ذات الصلة الخاصة باألطفال. وبالنسبة ألغلب حاالت االحتجاز 

يف أثناء النزاع املسلح غري الدويل، رمبا يوفر قانون حقوق اإلنسان 
والقانون املحيل بعض أو كل الحامية املطلوبة.97

  
تقر املادة 37(ب) من اتفاقية حقوق الطفل واملادة 9 من 

امليثاق الدويل للحقوق املدنية والسياسية كلتاهام بأنه ال يجوز 
حرمان األطفال من حريتهم بشكل غري قانوين أو تعسفي. ويعترب 
االحتجاز مرشوًعا يف بعض األحوال، وهذا فقط إن كان »قانونيًا« 

مبوجب القانون املحيل، ويف حالة تطبيق بعض الضامنات 
اإلجرائية املتعلقة باألطفال.98وعالوة عىل ذلك، فال يجب أن يكون 

االحتجاز »تعسفيًا«، وإمنا رضوريًا ومتناسبًا مع الغاية املنشودة. 

يجب أن يحصل األطفال املخالفني للقانون عىل نظام مقاضاة 
عادل ومتخصص وصديق لألطفال. ويرتفع حد إثبات أن االحتجاز 
رضوريًا ومتناسبًا بالنسبة للبالغني، بسبب اشرتاط اتفاقية حقوق 
الطفل اللجوء إىل احتجاز األطفال فقط كتدبري مالذ أخري، وألقرص 

مدة ممكنة.99ويجب تفضيل التدابري البديلة لالحتجاز أو عدم 
اللجوء إىل القضاء100. كام يجب أخذ مصالح الطفل الفضىل 

يف االعتبار املقام األول عند اتخاذ القرار باحتجاز الطفل من 
عدمه،101يف حالة احتجازه، يجب عىل الدولة توفري الضامنات 

 القانونية التالية: 

 يجب استخدام نظم العدالة لألحداث املدنيني لألطفال 	 
الذين بلغوا الحد األدىن لعمر املسؤولية الجنائية.102 

ال يجب تعريض أي طفل للتعذيب أو ألي عقاب أو 	 
معاملة أخرى قاسية أو غري إنسانية أو مهينة. وال يجب 

توقيع عقوبة اإلعدام أو السجن مدى الحياة دون 
إمكانية اإلفراج عىل مرتكبي الجرائم دون 18 عاًما.103

يجب اعتبار كل طفل يُزعم أنه انتهك القانون أو متهم بذلك:104

بريئًا حتى تثبت إدانته طبًقا للقانون.	 

إعالمه عىل الفور وبشكل مبارش بالتُهم املوجهة إليه، 	 
وعن طريق والديه أو األوصياء القانونيني عليه إن كان 

ذلك مالمئًا، ومنحه املساعدة القانونية أو غريها من 
أشكال املساعدة املناسبة خالل إعداد وعرض مرافعته.

البت يف املسألة دون تأخري من جانب سلطة أو هيئة 	 
قضائية مؤهلة مستقلة وغري منحازة خالل جلسة استامع 

عادلة طبًقا للقانون، يف حضور املساعدة القانونية أو 
غريها من أشكال املساعدة املالمئة، وعىل وجه الخصوص 

مراعاة عمره أو وضعه، ووالديه أو األوصياء القانونيني 
عليه ما مل يكن ذلك يعترب يف مصلحة الطفل الفضىل.

إجباره عىل تقديم شهادته أو اإلقرار بذنبه؛ واستجواب 	 
أو تأمني استجواب الشهود املناوئني ومشاركة واستجواب 

الشهود بالنيابة عنه يف ظل ظروف املساواة.

مراجعة هذا القرار وأي تدابري أخرى ترتتب عليه من 	 
جانب سلطة أو هيئة قضائية مؤهلة مستقلة وغري 

منحازة أعىل طبًقا للقانون.

الحصول عىل مساعدة مرتجم إذا مل يتمكن الطفل من 	 
فهم اللغة املستخدمة أو التحدث بها. 

 احرتام خصوصيته بالكامل خالل جميع مراحل 	 
اإلجراءات القضائية 

 الحق يف إبالغه بأسباب احتجازه؛105 	 

 الحق يف املثول أمام القايض عىل وجه الرسعة 	 
واملراجعة القضائية لرشعية االحتجاز؛106 

 https://www.un.org/esa/socdev/enable/.اتفاقية القانون الدويل واألُطر الوطنية  90
discom101.htm (تم الرجوع إليه يف فرباير 2021)

 Baro (2005)  91
US Bureau of International Labor Affairs (2016)  92

93   قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 2427 الفقرات 19-21؛ قرار مجلس 
األمن التابع لألمم املتحدة رقم 2427 من املنطوق 12; املادة 3.6 من مبادئ 

باريس، والتعليق العام رقم 24 من اتفاقية حقوق الطفل.
b1989 .3 04 اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل. املادة  94

املادة 22 من اتفاقية جنيف الثالثة  95
96  املادة 18 من اتفاقية جنيف الثالثة

مكتب املمثل الخاص لألمني العام لألمم املتحدة املعني باألطفال والنزاع املسلح   97
(2011) 

Bolanos v. Ecuador، بالغ رقم 1987/238؛ لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم   98
املتحدة، Domukovsky v. Georgia, رقم 623، 624و، 626و 627و/1995.

املادة 37(ب) من اتفاقية حقوق الطفل  99
املادة 37(3)(ب)  37و(4) من اتفاقية حقوق الطفل، واملادة 6 من الربوتوكول   100
االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن إعادة إدماج األطفال الجنود، ومبادئ 

باريس عند 8.9، وقرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 2427 الفقرة 21:21
101  املادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل  

102   املادة 40(3)(أ) من اتفاقية حقوق الطفل
املادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل؛  103

املادة 40 2 ب (i) إىل (vii) من اتفاقية حقوق الطفل، ومبادئ باريس، التي ترفع   104
هذه املعايري، وقرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 2427 الفقرات 21-19
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الحق يف إطالق الرساح أو املحاكمة يف غضون »فرتة 	 
زمنية مالمئة« حيث يُتهم الطفل بارتكاب الجرمية؛ 107 

الحق يف اعرتاف السلطات باالحتجاز والتواصل مع 	 
األقارب واألصدقاء؛108  

ال يجب استخدام االحتجاز أبًدا كبديل للتهمة الجنائية، أو إذا 
كانت األدلة غري كافية التهام طفل بارتكاب جرمية ما. كام ال 

يجب استخدامه لجمع املعلومات االستخبارية. وباإلضافة إىل ذلك، 
فهو »ال ينبغي أال يتجاوز فرتة ميكن للدولة أن تربرها عىل نحٍو 
مالئم.«109وإذا حدث ذلك، فلن يصبح مستوفيًا ملعايري االحتجاز 

القانوين.110

يعترب األطفال املحتجزون أثناء النزاع املسلح ضمن أكرث األطفال 
الذين يتعرضون لإلخفاء. ويتسنى لعدد قليل منهم الوصول إىل 

محاٍم أو يتم إعالمهم بأسباب احتجازهم. ويتم احتجاز الكثريين 
لفرتات طويلة دون توجيه أي اتهامات إليهم، وال يُسمح لهم يف 
كثري من األحيان بالتواصل مع عائالتهم. وهناك الكثري من األدلة 

عىل أن هؤالء األطفال عىل وجه الخصوص معرضون للخطر.  

املحاكمة الجنائية
يف النزاعات املسلحة الدولية، ميكن إخضاع األطفال املقاتلني 

للمحاكمة بزعم ارتكاب جرائم حرب، مثل قتل املدنيني والنهب 
وحرق القرى واالغتصاب وغري ذلك من أشكال العنف الجنيس 

األخرى. 

يف أوضاع النزاع املسلح غري الدويل، ميكن للدول محاكمة األطفال 
عىل أفعال تعترب جرائم يف إطار القانون املحيل أو الدويل أثناء 

ارتباطهم بالقوات أو الجامعات املسلحة. ولكن ينبغي أن يظل 
هذا اإلجراء هو املالذ األخري ويجب توفري الضامنات القضائية. 

ويجب منح األولوية القصوى ملصالح الطفل الفضىل وإعادة 
إدماجه يف املجتمع يف كل األوقات.

عندما تعتزم الدولة أو إحدى املحاكم الدولية محاكمة طفل، 
هناك سؤاالن أساسيان يجب طرحهام: (1) هل ميكن أن يتحمل 

الطفل املسؤولية الجنائية؛ و(2) هل متتلك املحكمة الوالية 
القضائية للنظر يف قضية مرفوعة ضد الطفل. 

 املسؤولية الجنائية
تشرتط املادة 40 (3) من اتفاقية حقوق الطفل عىل جميع الدول 

وضع حد أدىن لعمر املسؤولية الجنائية مع عدم تحديد العمر. 
ومع ذلك، تربز اللجنة املعنية بحقوق الطفل من خالل التعليق 

العام رقم 42 أنه بناًء عىل األدلة اإلمنائية والعصبية العلمية، 
يستمر نضج أدمغة املراهقني إىل ما بعد سنوات املراهقة، ويؤثر 
ذلك يف قدرتهم عىل اتخاذ القرارات. ونتيجًة لذلك، تويص اللجنة 

الدول برفع عمر املسؤولية الجنائية إىل 15 أو 16 عاًما.111    
ال يضع القانون الدويل اإلنساين حًدا أدىن لعمر املسؤولية الجنائية 

للجرائم الدولية. ومع ذلك، يدور الجدل عىل أن املادة 77(2) 
من الربوتوكول اإلضايف األول تحدد بالفعل 15 عاًما بوصفه الحد 

األدىن لعمر مرتكبي جرائم الحرب. ويستند هذا االستنتاج إىل 
أنه هذه املادة التي تعترب اآلن جزًءا من القانون الدويل اإلنساين 

العريف تضع حًدا أدىن يبلغ 15 عاًما كعمر التجنيد يف القوات 
املسلحة أو الجامعات املسلحة، واملشاركة النشطة يف األعامل 
العدائية. غري أن النص ذاته ال يتضمن أي إشارة مبارشة للحد 

األدىن لعمر املسؤولية الجنائية لألطفال الجنود.112

تقيض مبادئ باريس بأنه »ينبغي اعتبار األطفال املتهمني بارتكاب 
جرائم مبوجب القانون الدويل يُزعم أنهم ارتكبوها أثناء ارتباطهم 

بالقوات أو الجامعات املسلحة ضحايا يف املقام األول وليس 
جناة.« وإذا مضت املحاكمة قُدًما ومتت إدانة الطفل، تشرتط 

مبادئ باريس واتفاقية حقوق الطفل أنه »ينبغي أن يكون 
الهدف من أي عقوبة موقعة عىل الطفل هو تعزيز إعادة تأهيله 

وإعادة إدماجه يف املجتمع وليس عقابه.«

املحكمة الدولية
ينبغي اعتبار األطفال الذين تُجندهم وتستخدمهم الجامعات 

املسلحة يف أثناء النزاع املسلح ضحايا حرب وال ينبغي محاكمتهم، 
مبوجب القانون الجنايئ الدويل وطبًقا لقرارات املحكمة الجنائية 
الدولية مثل قضية توماس لوبانجا أو قضية بوسكو نتاغاندا.113  

باإلضافة إىل ذلك، ليست للمحكمة الجنائية الدولية والية قضائية 
ملحاكمة أي شخص دون سن 18 عاًما يف وقت ارتكاب الجرمية.114  

املحكمة الوطنية
إذا كان الطفل سيخضع للمحاكمة أمام محكمة محلية بزعم 
ارتكابه جرمية مبوجب القانون املحيل أو الدويل، فيجب توفري 

العديد من الضامنات القضائية (انظر قسم االحتجاز) وتطبيق 
املعايري الدولية التي تتضمن اتفاقية حقوق الطفل (وقعت عليها 

جميع الدول فيام عدا الواليات املتحدة).

يُقيد القانون الدويل أنواع األحكام التي ميكن توقيعها عىل الجناة 
من جانب الدولة، أو محكمة جنائية وطنية، أو محكمة عسكرية 

أو هيئة تنفيذية تابعة للدولة، مثل الرشطة أو الجيش:

يُحظر توقيع عقوبة اإلعدام عىل األطفال يف كل األحوال،115 	 
 ويرسي ذلك عىل عقوبة السجن مدى الحياة 

دون إمكانية اإلفراج؛116

يعترب أي شكل من أشكال العقاب البدين كأحد األحكام 	 
معاملة مهينة مخالفة ملا ورد باملادة 37 من اتفاقية حقوق 

الطفل؛117 

ال يجوز توقيع األحكام التي تتضمن التعذيب أو غريه من 	 
رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو غري اإلنسانية أو 

املهينة.118
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القيود عىل املحاكمة
تدعو مبادئ باريس وقرار األمم املتحدة رقم 2427 إىل أن تكون 

محاكمة هؤالء األطفال هي املالذ األخري. وهي ليست ملزمة 
قانونيًا، غري أنها تربهن عىل التزام الدول املوقعة عليها مبنع تجنيد 

األطفال واستخدامهم يف األعامل العدائية.

مبادئ باريس

املادة 8.7 ال ينبغي محاكمة األطفال املرتبطني بالقوات 	 
أو الجامعات املسلحة أو عقابهم أو تهديدهم باملحاكمة 

أو العقاب فقط النضاممهم لتلك القوات أو الجامعات

املادتان 3.6 و3.7 ينبغي اعتبار األطفال املتهمني 	 
بارتكاب جرائم مبوجب القانون الدويل يُزعم أنهم 

ارتكبوها أثناء ارتباطهم بالقوات والجامعات املسلحة 
ضحايا يف املقام األول وليس جناة. يجب التعامل مع 

هؤالء األطفال مع أخذ إعادة التأهيل يف االعتبار والسعي 
إليجاد بدائل لإلجراءات القضائية قدر اإلمكان، ويرتتب 
عىل ذلك أن تكون اإلجراءات القضائية هي املالذ األخري.

 قرار األمم املتحدة 2427

املادة 19 يجب تسليم األطفال مرتكبي األفعال اإلرهابية 	 
للمعنيني بحامية األطفال

املادة 20 يجب التعامل مع األطفال املرتبطني بالقوات 	 
والجامعات املسلحة بوصفهم ضحايا انتهاكات القانون 

الدويل

املادة 21 يجب أن تراعي الدول األعضاء إيجاد بدائل 	 
لالضطهاد واالحتجاز

تُشجع املادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل الدول عىل إيجاد 
الطرق املالمئة والفعالة للتعامل مع األطفال املخالفني للقانون 

دون اللجوء إىل اإلجراءات القضائية. فقد تسهم الطرق البديلة، 
وليس الُنهج العقابية املحضة، يف جرب األرضار والتعويض 

واملصالحة، وقد تحول دون حدوث االنتكاس يف املستقبل. 
ل  ينص الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املُكمِّ

التفاقية حقوق الطفل عىل أن الدول ينبغي أن توفر الدعم 
واملساعدة لألطفال الجنود السابقني إلعادة إدماجهم يف أرسهم 

ومجتمعاتهم. وكثريًا ما يكون فهم العواقب األخالقية ألفعال 
الطفل يف مصلحة الطفل الفضىل. وميكن تحقيق ذلك عىل أفضل 

وجه من خالل استخدام آليات العدالة التصالحية والربامج 
املحلية املجتمعية، إذ تسعى هذه املبادرات إلدراك األفعال التي 

تُرتكب بأمر البالغني، ويف الوقت ذاته دعم الطفل ليك يصبح فرًدا 
فاعالً يف املجتمع. وتركز هذه التدابري عىل إعادة اإلدماج وإعادة 

التأهيل أكرث من العقاب.119 

وميكن أن تشمل:  

التثقيف أو التدريب املهني الذي يهدف ملنع االنتكاس،	 

إصالح األرضار أو التعويض عن الخسائر التي حدثت،	 

 الخدمة املجتمعية ألغلب املعرضني للخطر يف املجتمع.	 
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مكتب املمثل الخاص لألمني العام لألمم املتحدة املعني باألطفال والنزاع املسلح(2011)   119
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كيف يرسي القانون الدويل عىل األطفال املرتبطني 
بجامعات مسلحة مصنفة بوصفها جامعة إرهابية؟  

ترسي األُطر واملعايري القانونية الداخلية بنفس الطريقة عىل 
األطفال املرتبطني بالجامعات املسلحة املُصنفة بوصفها جامعات 
إرهابية. ومن ثم يعترب األطفال الذين يتم تجنيدها واستغاللهم 
من جانب الجامعات املتطرفة واإلرهابية العنيفة يف أثناء النزاع 

املسلح ممن تم تجنيدهم قبل عمر15 عاًما ضحايا حرب، مبوجب 
القانون الجنايئ الدويل120 

ينبغي أن يستفيد األطفال الذين شاركوا بشكل مبارش يف األعامل 
العدائية ومن تم القبض عليهم من الحامية التي توفرها املادة 

املشرتكة رقم 3 من اتفاقية جنيف، ويتم التعامل معهم بإنسانية 
وحاميتهم من القتل والتعذيب واملعاملة القاسية. ويجب أن 

يستفيد األطفال دون 15 عاًما من الحامية الخاصة التي يقرها 
الربوتوكول اإلضايف الثاين وتشمل التعليم ومل شمل األرسة واإلجالء 
من مناطق النزاع. ويجب أن يستفيد جميع األطفال املحتجزين 

من الحامية طبًقا التفاقية حقوق الطفل، وتشمل املعاملة 
املناسبة للعمر، واإليداع يف مراكز التأهيل املخصصة لألحداث. 
باإلضافة إىل ذلك، توفر مبادئ باريس وجميع املعايري الدولية 

األخرى الحامية لكل األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات 
املسلحة، مبن فيهم األطفال املرتبطني بالجامعات املسلحة 

املصنفة كجامعات إرهابية. 

ال يجب احتجاز الفتيات أو الفتيان أو محاكمتهم فقط بناًء عىل 
االشتباه يف ارتباطهم أو عضويتهم يف جامعات إرهابية محددة 
ويف السياقات التي متارس فيها الجامعات اإلرهابية أنشطتها. 

وعالوة عىل ذلك، فال ينبغي احتجاز األطفال أو محاكمتهم عىل 
جرائم ارتكبها أفراد االرسة. يحتك العديد من األطفال بالجامعات 

املسلحة، وتشمل الجامعات املصنفة بوصفها جامعات إرهابية 
من قبل األمم املتحدة من خالل الروابط األرسية، وهنا ال يجب 

افرتاض أن هؤالء األطفال هم أعضاء يف هذه الجامعات أو نفذوا 
أعامل لدعمها، ويجب أن يتم هذا التقدير عىل أساس كل حالة 

عىل حدة. ويحق لجميع األطفال، برصف النظر عن أوضاعهم 
بالنسبة للجامعات املصنفة كجامعات إرهابية، تلقي املعاملة 

اإلنسانية دون متييز ووفًقا للمبادئ اإلنسانية.121  

ولكن عىل الجانب العميل، يتم التعامل معهم بشكل مختلف 
طبًقا ملشاركتهم النشطة أو غري املبارشة يف األعامل العدائية.

القانون الدويل
يتم االعرتاف بإيذاء األطفال، إىل جانب خصائصهم النامئية ومواطن 
الضعف املحددة لديهم، بوصفها تربر فرض قيود عىل محاكمتهم.   

ففي حالة وجود أطفال ضحايا لإلتجار بالبرش عىل سبيل املثال، يرسي 
مبدأ عدم توقيع العقوبات عىل الجرائم املتصلة أو املتعلقة بشكل 

مبارش بوضع اإلتجار بالبرش الذي تعرضوا له. ويف هذه الحالة ينطبق 
إطار اإلتجار بالبرش، إذ يتم نقل العديد من األطفال ألغراض استغاللهم 

من جانب الجامعات املتطرفة اإلرهابية والعنيفة.122  
عند ارتكاب األطفال املرتبطون بالجامعات املسلحة املصنفة 

بوصفها جامعات إرهابية انتهاكات خطرية، يعطي القانون العريف 
األولوية للبالغني وال يحاكم األطفال دون 18 عاًما. ال تعترب 

املحكمة الجنائية الدولية التي تطبق نظام روما األسايس مختصة 
. ومع ذلك، فهي ال متنع املحاكم الوطنية بالدول  ملحاكمة الُقرصَّ

غري املوقعة عىل نظام روما األسايس من محاكمتهم. وترسي املادة 
املشرتكة رقم 3 من اتفاقية جنيف برصف النظر عن املشاركة 

يف األعامل العدائية بشكل نشط أو غري مبارش. وبالتايل يستفيد 
األطفال الذين شاركوا بشكل غري مبارش يف األعامل العدائية من 

نفس الضامنات التي توفرها اتفاقية جنيف والقانون الدويل 
اإلنساين.123   

املحكمة املختصة
ال تحدد صكوك مكافحة اإلرهاب العاملية املحكمة املختصة 

بالنظر يف األعامل اإلرهابية داخل الدولة. وغالبًا ما تستحدث 
الدول مناذج مختلفة ملحاكمة مرتكبي الجرائم اإلرهابية والبت 
يف قضاياهم. حيث تُنشئ بعض الدول عىل سبيل املثال محاكم 

ملكافحة اإلرهاب أو سلطات التحقيق والسلطات القضائية 
املتخصصة. ولكن يجب أال تتنافس نُظم العدالة املتخصصة فيام 

بينها. يجب أن تبقى قضايا األطفال دوًما يف النظام املتخصص 
املعني باألطفال بالتنسيق مع نظم العدالة املختصة بالبت يف 

الجرائم املتعلقة باإلرهاب.

تتضمن مذكرة نوشاتيل بشأن املامرسات الجيدة لقضاء األحداث 
يف سياق مكافحة اإلرهاب، التي طورها املنتدى العاملي ملكافحة 

اإلرهاب، املامرسات الجيدة التي يجب عىل الحكومات والعاملني 
يف مجال العدالة مراعاتها عند التعامل مع األطفال عىل النحو 

التايل:

التعامل مع األطفال املزعوم تورطهم يف أنشطة متعلقة  1.
باإلرهاب مبوجب القانون الدويل ومبا يتامىش مع معايري 

قضاء األحداث الدولية

تقييم والتصدي ألوضاع وجود األطفال يف سياق مرتبط  2.
باإلرهاب من منظور حقوق األطفال ومناء الطفل.

التعامل مع مسألة تعرض األطفال لخطر التجنيد و/أو  3.
التطرف الذي يؤدي إىل العنف عن طريق اتخاذ تدابري 

وقائية

تطوير اسرتاتيجيات منع التجنيد املستهدفة مع الرتكيز  4.
الشديد عىل إنشاء شبكات من شأنها دعم األطفال املعرضني 

للخطر

التعامل مع مسألة األطفال الخاضعني للمحاكمة الرتكاب  5.
 جرائم متعلقة باإلرهاب عن طريق نظام قضاء األحداث
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مكتب األمم املتحدة ملكافحة املخدرات والجرمية (2019)  120
قامئة املراقبة (2020)  121

مكتب األمم املتحدة ملكافحة املخدرات والجرمية. (2019)  122
Baulieu (2020)  123

تطبيق املعايري الدولية املالمئة لقضاء األحداث عىل قضايا  6.
اإلرهاب التي يتورط يف ارتكابها أطفال حتى يف القضايا التي 

تفصل فيها محاكم البالغني 

مراعاة وتصميم آليات عدم اللجوء إىل القضاء يف حاالت  7.
األطفال املتهمني بارتكاب جرائم متعلقة باإلرهاب 

مراعاة تدابري بديلة لالعتقال واالحتجاز والسجن وتطبيقها  8.
حيثام أمكن، خالل املرحلة السابقة للمحاكمة ومنح 

األفضلية دوًما ألقل الُسبل تقييًدا لتحقيق الهدف من 
اإلجراءات القضائية

تطبيق مبدأ التخصيص والتناسب عند إصدار األحكام 9.

إيداع األطفال املحرومني من حريتهم يف املرافق املالمئة،  10.
وتوفري الدعم والحامية لهم وإعدادهم إلعادة االدماج

تطوير برامج التأهيل وإعادة اإلدماج لألطفال املنخرطني  11.
يف األنشطة املتعلقة باإلرهاب ملساعدتهم عىل العودة 

ملجتمعاتهم بشكل موفق 

تصميم وتنفيذ الربامج املتخصصة لقضايا اإلرهاب لتعزيز  12.
قدرة جميع العاملني يف نظام قضاء األحداث 

تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم الربامج لضامن تنفيذ املعايري  13.
الدولية لقضاء األحداث بكفاءة عالية 

باإلضافة إىل اإلطار القانوين الدويل، من األهمية مبكان توثيق اإلطار 
القانوين الوطني، واالتفاقيات التي تم التصديق عليها وإنفاذها، واإلطار 

القانوين الوطني املتعلقة باألطفال املرتبطني بالقوات والجامعات 
املسلحة فضالً عن قانون مكافحة اإلرهاب إن كان ذلك مالمئًا.
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تحلیل السیاق

تحلیل 
3.4.5.السیاق

التنفیذ والرصد
تصمیم البرنامج 

والتخطیط االستراتیجي

أ. األسئلة والنطاق البحثي
    • األسئلة البحثیة

    • النطاق
ب. اختیار المنھجیة

    • االستعراض المكتبي
    • تقییم المخاطر

    • تقییم االحتیاجات
    • لقاء تشاوري مع طفل ارتبط في 

      السابق بقوة مسلحة أو جماعة مسلحة
    • تحلیل النوع

    • تحلیل الجھات المعنیة
ج. اإلطار الزمني
د. الموارد البشریة

ھـ. المیزانیة
أ. خطة جمع البیانات

    • الموقع الجغرافي
    • الحصول على العینات

ب. خطة العمل
ج. وضع األدوات في سیاقھا

د. إعداد مسار إحالة
ھـ. تدریب جامعي البیانات

    • التدریب على جمع البیانات
    • صون األطفال

    • األمور الحساسة للنوع

أ. جمع البیانات
ب. ترمیز البیانات
ج. تحلیل البیانات

المرحلة 1.
التخطیط

المرحلة 2.
االستعداد

المرحلة 3.
التنفیذ

لیة
عم

ال

التعلم والتقییم

أ. صون األطفال
ب. حمایة البیانات

ج. الرصد
د. الموارد البشریة

ھـ. التنسیق

أ. مقدمة عن األطفال المرتبطین 
    بالقوات والجماعات المسلحة

ب. إطار العمل القانوني 
    والمعیاري

أ. تصمیم البرنامج
ب. الرصد

ج. الموارد البشریة
د. المیزانیة

أ. إنشاء وتوثیق التعلم
ب. التقییم

إرشادات مجموعة أدوات تطویر البرنامج
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إن تنفيذ تحليل السياق هو الخطوة األوىل يف تطوير برنامج عايل 
الجودة. ميكن استخدام املعلومات التي يتم جمعها إلنشاء تصميم 

برامج األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات املسلحة. كلام زاد 
مقدار املعلومات عالية الجودة التي يتم جمعها من مصادر عديدة 
وتم اتباع طرق متنوعة يف ذلك، كلام زادت جودة تصميم الربنامج. 
ميكن أن تتوىل إحدى املنظامت، أو العديد من املامرسني امليدانيني 

حسبام هو مفضل تنفيذ تحليل السياق، فيام يتوىل فريق عامل 
معني بحامية األطفال عىل املستوى الوطني أو املستوى اإلقليمي 

تنسيق الجهود. وقد يشمل ذلك املنظامت غري الحكومية ووكاالت 
األمم املتحدة واملنظامت املجتمعية والجهات الحكومية الفاعلة 

التي تعمل مع األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات املسلحة، إىل 
جانب قطاعات أخرى إن كان ذلك مالمئًا.

  
 يشمل تحليل السياق 3 مراحل معروضة فيام ييل بإيجاز:

التخطيط: تعريف هدف ونطاق تحليل السياق، وخطة .1 
جمع البيانات، واإلطار الزمني للتنفيذ وميزانيته.

االستعداد: تحديد وتعديل أدوات جمع البيانات وتدريب .1 
جامعي البيانات.

 التنفيذ: جمع وترميز وتحليل البيانات..1 

الهدف
يسهم تحليل السياق يف توضيح الوضع الحايل لتجنيد األطفال 

واستغاللهم وترسيحهم وإعادة إدماجهم يف موقع معني بصورة 
أفضل. وتعترب املعلومات التي يتم جمعها رضورية لتصميم برامج 

عالية الجودة تراعي النوع االجتامعي وتستجيب الحتياجات 
األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات املسلحة، من دون إلحاق 

أي أرضار أخرى بهم. 

املبادئ األساسية
يتضمن تحليل السياق ثالثة مبادئ أساسية: وهي ال رضر وال 

رضار، ومشاركة الطفل، ومراعاة النوع االجتامعي والعمر, 

عدم اإلرضار قد يتعرض املوظفون واآلباء واألطفال ملخاطر من 
جراء العمل مع األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات املسلحة. 
قد يتم اعتقال األطفال حال اكتشاف ارتباطهم السابق بالقوات 

والجامعات املسلحة، وقد يكون أفراد األرسة، مبن فيهم الفتيان 
والفتيات، هدفًا لالنتقام أو التمييز. كام أن إرشاك األطفال يف 

جمع البيانات قد يهدد سالمتهم، ويؤدي إىل تفيش العنف 
واالنتهاكات، ويسبب الضيق والقلق أو يصيبهم باإلحباط إذا مل 

تتحقق توقعاتهم. ينبغي عىل املامرسني امليدانيني تقييم املخاطر 
واملزايا املحتملة بالنسبة لألطفال إذا شاركوا يف جمع البيانات124  

واتخاذ التدابري املتعلقة بتخفيف هذه املخاطر. ويجب املوازنة 
بني هذه املخاطر وتلك املرتبطة بالربمجة املحجوبة دومنا األخذ 
يف االعتبار احتياجات األطفال. يجب أن ميتلك األفراد املعنيون 
بجمع املعلامت من األطفال خربة يف التعامل مع األطفال مثل 

عاميل الحاالت، ومسؤويل حامية األطفال، ومنسقي أندية الشباب 
املدربني عىل صون األطفال. وميكن تلقي تدريب إضايف بشأن 
كيفية التواصل مع األطفال واإلرشاف الدقيق عليهم لتعويض 
نقص الخربة يف التعامل مع األطفال. ويجب أيًضا اتباع مسار 

إحالة يف حالة الكشف عن التعرض ألي إساءة خالل جمع 
البيانات أو ظهور عالمات الضيق. يوفر تحليل املخاطر األدوات 
الالزمة إلجراء هذا التقييم وتحديد التدابري التي ميكن اتخاذها 

لتخفيف املخاطر وتشمل عىل األقل تدريب املوظفني عىل صون 
األطفال وجمع البيانات الحساسة للعمر والنوع االجتامعي. 

(انظر املرحلة الثانية – د. التدريب)

مشاركة األطفال تتضمن كل أداة لجمع البيانات مشاركة 
األطفال من الفتيان والفتيات، مبن فيهم األطفال املرتبطني 

بالقوات والجامعات املسلحة. وال تعترب مشاركة األطفال حًقا 
مكفوالً لهم فحسب، وإمنا تكتسب آراؤهم أهمية كبرية حيث 
تسهم يف زيادة االستجابة بشكل مالئم. إنهم عىل دراية أفضل 
باحتياجاتهم وكيف ميكن تلبية هذه االحتياجات. وقد أظهرت 

التجارب أن عدم مشاركة األطفال املعرضني للخطر، ال سيام 
الفتيات، يؤدي غالبًا إىل افرتاضات غري صحيحة من شأنها تقييد 

حضور الربنامج وتأثريه125 وقد يتسبب ذلك يف حدوث رضر. متنح 
املشاركة يف االستشارات األطفال الشعور بالسيطرة عىل الوضع 

وامتالك اإلرادة، ال سيام للفتيات، حتى يكون لهم دور يف مرحلة 
التعايف.126  

يجب أن تكون مشاركة األطفال تطوعية وهي تتطلب املوافقة 
املستنرية من الطفل ووالديه أو مقدمي الرعاية له أو املرشفني 

اآلخرين ذوي الصلة مثل الزوج أو القادة املجتمعيني. ميكنك العثور 
عىل مثال عىل نص املوافقة املستنرية يف كل أداة قابلة للتعديل. 

مراعاة الفروق املرتبطة بالنوع االجتامعي والعمر. يجب مراعاة 
النوع االجتامعي والعمر عند جمع البيانات. يشمل ذلك التمثيل 

املتساوي للنساء والرجال والفتيات والفتيان يف املناقشات الجامعية 
ملناقشات الجامعية املركزة، ومقابالت املبلغني الرئيسيني، وخالل ورش 

Graham (2013)    124
Claessens (2016)    125

 Plan International (2020)    126
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العمل. يتعني إجراء كل نهج لجمع البيانات مع مجموعات اإلناث 
والذكور بشكل منفصل ومع جامعي البيانات أو املنسقني من نفس 
النوع. ُصممت أدوات خاصة للبالغني وأخرى لألطفال، وهي تكون 
أقرص غالبًا بالنسبة لألطفال. ويجب تصنيف البيانات حسب النوع 

والعمر، باستخدام املجموعات العمرية التالية: 5-0، 13-6، 17-14 
(األطفال) و18+ (البالغون). ويجب أن يتلقى كل جامعي البيانات 

التدريب عىل مسألة الحساسية تجاه النوع.
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املرحلة األوىل - التخطيط
تسهم مرحلة التخطيط لتحليل السياق يف تعريف هدف ونطاق تحليل السياق وخطة جمع البيانات، واملوارد البرشية 

املطلوبة، فضاًل عن وضع خط زمني وميزانية للتنفيذ.  

© UNICEF/UN0185847/Tremeau
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تسهم مرحلة التخطيط لتحليل السياق يف تعريف هدف ونطاق تحليل السياق وخطة جمع البيانات، واملوارد البرشية 
املطلوبة، فضاًل عن وضع خط زمني وميزانية للتنفيذ.  

األسئلة األوىل التي يجب أن توجهونها ألنفسكم هي:

ما هي املشكلة الرئيسية؟	   

ما الذي ميكننا فعله للتعامل مع هذه املشكلة؟	   

بعد اإلجابة عىل هذين السؤالني، ميكنك امليض قدًما والتطرق إىل 
أسئلة أكرث تحديًدا مبزيد من العمق. توجه هذه األسئلة املحددة 

العملية، والنطاق ومسألة تحديد املنهجيات واألدوات.

ترسد القامئة التالية األسئلة املقرتحة. وميكنك اختيار األسئلة من 
القامئة التالية، إىل جانب إمكانية إعادة صياغة األسئلة أو إضافة 

أسئلة أخرى.

مخاطر الربنامج

ما هي املخاطر التي قد تواجه املنظامت عند تنفيذ  1.
مرشوع األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات املسلحة 

يف هذا املوقع؟

ما هي املخاطر التي قد تواجه الفتيات والفتيان الذين  2.
ارتبطوا يف السابق بالقوات والجامعات املسلحة عند 

تنفيذ املرشوع يف هذا املوقع؟ هل يواجه هذه املخاطر 
عىل وجه الخصوص الفتيان أو الفتيات؟

ما هي تدابري تخفيف املخاطر التي ميكن اتخاذها؟  3.

منع التجنيد 

من هي الجامعات املسلحة والقوات املسلحة التي تُجند  4.
األطفال؟ 

ما هي عمليات تجنيد الفتيان والفتيات املشاركني يف  5.
اتخاذ القرارات، وهل توجد اختالفات مرتبطة بأعامرهم 

ونوعهم؟

ما هي عوامل الخطر والحامية لتجنيد الفتيان والفتيات،  6.
وهل توجد اختالفات مرتبطة بأعامرهم ونوعهم؟

.كيف يستطيع املجتمع اإلنساين دعم املامرسات الحالية لألرس 
 واملجتمعات واملساعدة يف منع تجنيد الفتيان والفتيات؟

الترسيح 

ما أدوار ومسؤوليات الفتيان والفتيات خالل فرتة  7.
االرتباط، وهل توجد اختالفات بسبب عمرهم/نوعهم 

االجتامعي أو عرقهم أو سامتهم األخرى؟ 

كيف يحدث ترسيح الفتيان والفتيات (األمناط الرسمية  8.
وغري الرسمية للترسيح)، وهل يختلف الترسيح باختالف 
عمرهم/نوعهم االجتامعي أو عرقهم أو سامتهم األخرى؟

كيف يستطيع املجتمع اإلنساين دعم املامرسات الحالية  9.
لألرسة واملجتمع املحيل واملساهمة يف ترسيح الفتيان 

والفتيات بأمان؟

إعادة اإلدماج

ما التحديات واملخاطر التي واجهها الفتيان والفتيات  10.
خالل إعادة إدماجهم عىل مستويات الفرد واألرسة 

واملجتمع املحيل واملجتمع ككل، وهل توجد اختالفات 
سبب عمرهم/نوعهم االجتامعي؟

كيف يشارك املجتمع اإلنساين يف إعادة اإلدماج الناجح  11.
واآلمن للفتيان والفتيات، مع األخذ يف االعتبار عوامل 

السالمة والرعاية، وإعادة اإلدماج يف املجتمع ككل، 
وإعادة اإلدماج االقتصادي وذلك املتعلق بالصحة 

والصحة العقلية؟

ما معايري إعادة اإلدماج الناجح للفتيان والفتيات  12.
(الوضع، العالقات)، وما األمور الواجب تحقيقها؟ 

كيف يؤثر الوصول إىل املوارد والتحكم فيها عىل منع  13.
تجنيد الفتيات والفتيان واستغاللهم وترسيحهم وإعادة 

إدماجهم؟ 

.كيف تؤثر املخاوف املتعلقة بالسالمة عىل منع تجنيد  14.
الفتيات والفتيان واستغاللهم وترسيحهم وإعادة 

إدماجهم؟ 

كيف تؤثر األعراف االجتامعية والثقافية عىل منع  15.
تجنيد الفتيات والفتيان واستغاللهم وترسيحهم وإعادة 

إدماجهم؟

األسئلة البحثية 
يف بداية مترين التخطيط، يكون من املهم تعريف (بشكل جامعي إن أمكن ذلك) األسئلة التي تطلب اإلجابة عليها من خالل تحليل 

السياق.

 أ. األسئلة والنطاق البحثي 
إن الهدف من تحليل السياق هو اإلجابة عىل سلسلة من األسئلة التي تهدف لدفع عملية التخطيط. وهي تساعد يف تحديد الغرض من 

تحليل السياق وكيفية استخدام البيانات التي يتم جمعها.
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النطاق 
يساعد رشح نطاق تحليل السياق يف تحديد حجم وعمق تحليل 

السياق الذي يريد املامرسون امليدانيون أن يجربوه.  

النطاق الجغرايف – ما هي املنطقة الجغرافية محل االهتامم؟ هل 
سيتم جمع البيانات يف موقع واحد، أو يف مواقع عدة؟ إذا كان 

ذلك يشمل منطقة جغرافية كبرية، مثل مقاطعة أو إقليم، فيجب 
التفكري يف اختيار املجتمعات املمثلة حيث يُعتقد أنها تشهد 

تجنيد األطفال.

النطاق السكاين – أيُّ فئات السكان مالمئة للربنامج املقرتح (عىل 
سبيل املثال، العمالء، املجتمعات املتلقية، املجتمعات املتأثرة 

بالنزاعات)؟ أيُّ مجموعات من األشخاص يجب أن يُطلب منها 
املشاركة يف جمع البيانات؟ ما هي املجموعة العرقية التي 

ينتمون لها أو جنسيتهم؟ ما هي أعامرهم؟ كيف نقوم بتضمني 
وجهات النظر املتنوعة؟

 يُرجى أخذ مجموعة النوع والفئة العمرية التالية يف االعتبار:

 

 ب. اختيار املنهجية

يتضمن تحليل السياق املنهجيات التالية: االستعراض املكتبي، 
تقييم املخاطر، تقييم االحتياجات، التشاور مع األطفال 

املرتبطني بالقوات والجامعات املسلحة، تحليل النوع وتحليل 
الجهات املعنية. يتضمن كل مكون أدوات مثل مقابالت املبلغني 

الرئيسيني، ودراسة استقصائية لألرس املعيشية، واستبيانات أو 
ورشة عمل للمناقشات الجامعية املركزة. بناًء عىل األسئلة البحثية 
والنطاق واالستعراض املكتبي (انظر أدناه)، سيتعني عليك تحديد 

املنهجيات ذات الصلة. 

 تحليل السياق املنهجيات 

االستعراض املكتبي

الخطوة األوىل هي إجراء استعراض مكتبي ملعرفة املعلومات 
 القامئة بالفعل واملعلومات اإلضافية التي يجب عليك جمعها.           

والهدف من االستعراض املكتبي هو جمع البيانات القامئة والتي 
ميكن تغذيتها يف تحليل السياق. يحول االستعراض املكتبي دون 

قيام املامرسني بإعادة جمع البيانات التي ُجمعت بالفعل، ما 
يرتتب عليه إرهاق املعنيني بالتقييم. وباملثل، فهو يساعد يف 
خفض التكاليف واإلطار الزمني ومن ثم العمل بكفاءة أكرب 

بجمع البيانات املستهدفة. 

جمع البيانات
يشمل االستعراض املكتبي البحث، وتقارير آلية الرصد واإلبالغ، 

وتقييم االحتياجات من املوقع (املواقع) املحدد، وتقييامت 
مرشوعات األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات املسلحة، وتحليل 

النوع القائم، وتقارير األمم املتحدة واملنظمة غري الحكومية 
والتقارير الحكومية حول النزاع/الوضع، وحركة السكان، والسياق 
االجتامعي االقتصادي، ومستوى الوصول إىل الخدمات، واملخاطر 

املتعلقة بحامية املدنيني ومجموعات األقليات، إىل جانب أي 
معلومات أخرى مرتبطة بالسياق. ال تعترب جميع املصادر متساوية، 

وقد يتعني عليك قياس النتائج بناًء عىل جودة املصدر.       

يُنظم تقرير االستعراض املكتبي البيانات املجموعة التي تتمحور 
حول األسئلة البحثية املحددة. وقد يتم توثيق بعض األسئلة 

أكرث من غريها. ويفيد ذلك يف تحديد املنهجيات وأدوات جمع 
البيانات لجمع البيانات حول املعلومات املفقودة. 

 

تقييم املخاطر 

تقييم املخاطر لتقييم املخاطر املتعلقة بتنفيذ برامج األطفال 
املرتبطني بالقوات والجامعات املسلحة. قد ينطوي العمل مع 

األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات املسلحة يف أوضاع النزاع عىل 
قدر كبري من الحساسية وقد يُعرض املنظمة والجهات املستفيدة 

ملخاطر يجب تحديدها وتخفيفها كلام أمكن ذلك.  

ويساهم ذلك عىل وجه الخصوص يف اإلجابة عىل األسئلة التالية:

ما هي املخاطر التي قد تواجه املنظامت عند تنفيذ   .1
مرشوع األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات املسلحة 

يف هذا املوقع؟ (من حيث السمعة، والقدرة عىل الوصول، 
وأمن املوظفني) 

ما هي املخاطر التي قد تواجه الفتيات والفتيان الذين   .2
ارتبطوا يف السابق بالقوات والجامعات املسلحة عند تنفيذ 

املرشوع يف هذا املوقع؟

الفتيات 5-0	 
الفتيان 5-0	 
الفتيات 13-6	 
 الفتيان 13-6	 

الفتيات 17-14	 
الفتيان 14 -17	 
النساء (أكرب من 18)	 
الرجال (أكرب من 18)	 
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ما هي تدابري تخفيف املخاطر التي ميكن اتخاذها؟  .3

باإلضافة إىل ذلك، ميكن استخدام جدول »إكسيل« الخاص 
بتحليل تقييم املخاطر لتقييم املخاطر املرتبطة بتنفيذ تحليل 

السياق. والسؤال الذي يتعني اإلجابة عليه هو:

ما هي املخاطر التي قد يواجهها جامعو البيانات 	 
واملشاركون عند تنفيذ تحليل السياق وما هي تدابري 

تخفيف هذه املخاطر؟

ال توجد أدوات لجمع البيانات يف هذه الحالة. ويعتمد التقييم 
عىل خربة املوظفني والقطاع األمني.   

tnemssessa ksiR
جمع البيانات

يتم تنفيذ تحليل املخاطر من خالل أداتني رئيسيتني، وهام 
مقابالت املبلغني الرئيسيني (KII) من البالغني واملناقشات 

الجامعية املركزة (FGD) مع البالغني يف مجموعات قامئة عىل 
الفصل بني الجنسني. حدد أفراًدا من السكان يتصلون باألطفال 
بشكل متكرر، وعىل دراية باملخاطر التي قد يواجهها األطفال 
وأرسهم. وقد يكون منهم املعلمون، وقادة مجموعات النساء 

والشباب، ومامرسو الرعاية الصحية والقابالت التقليديات، 
واألخصائيون االجتامعيون، وأصحاب املتاجر وغريهم. ويجب 

الرتكيز عىل أفراد السكان الذين يكونون عىل دراية أكرب بحياة 
األطفال املعرضني للخطر أو املهمشني أو املنعزلني.

ال يجب أن تجاوز مدة كل مقابلة مع مبلغ رئييس ومناقشة 
جامعية مركزة ساعة واحدة للبالغني.  

ستحتاج يف كل موقع إجراء مناقشتني جامعيتني مركزتني (واحدة 
للرجال وأخرى للنساء) و4 مقابالت مع مبلغني رئيسيني (2 

للرجال و2 للنساء) عىل األقل. (انظر منوذج خطة جمع البيانات 
 املرحلة الثانية – أ. خطة جمع البيانات)

 املناقشات الجامعية املركزة 
تُيرس املناقشات الجامعية املركزة إجراء املناقشات مع 

أفراد املجتمع (البالغني واألطفال)، بشأن التهديدات واملسائل 
املتعلقة بالسالمة يف تصورهم بالنسبة لألطفال الذين ارتبطوا 

سابًقا بقوات/جامعات مسلحة وأرسهم، إلفادة االستجابة 
اإلنسانية املحتملة. وتُستخدم األسئلة كأدلة لتوجيه املناقشة 

حول الشواغل العامة املتعلقة بسالمة األطفال، مع توجيه 
املحادثة بالتدريج وبشكل مالئم نحو الشواغل املتعلقة بالسالمة، 

والوصم واملخاطر التي يتعرض لها األطفال الذين ارتبطوا سابًقا 
 بالقوات/الجامعات املسلحة.

 

األدوات:  
تقييم املخاطر – مناقشة جامعية مركزة للبالغني

مقابلة املبلغ الرئييس
تُستخدم مقابلة املبلغ الرئييس لتيسري إجراء مقابلة فردية مع 

الرجال والنساء يف املجتمع لديهم وجهة نظر معينة حول الوضع 
وميتلكون معلومات واسعة النطاق حول األخطار التي يواجهها 

األطفال يف املجتمع.  

األداة:
تقييم املخاطر - مقابلة املبلغ الرئييس للبالغني
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إطار العمل االجتامعي البيئي

تقييم االحتياجات 

إن الهدف من تقييم االحتياجات هو الحصول عىل نظرة 
عامة عىل نطاق التجنيد واحتياجات الفتيات والفتيان عىل 

جميع مستويات اإلطار االجتامعي اإليكولوجي. ويشمل اإلطار 
االجتامعي اإليكولوجي مستويات الفرد، واألرسة واألقران، 

واملجتمع املحيل واملجتمع ككل بناًء عىل املخطط التايل.

يشمل تقييم االحتياجات تقيياًم رسيًعا وتقيياًم شامالً.  

عة يف اإلجابة عىل األسئلة التالية: وتُستخدم البيانات املُجمَّ

نطاق التجنيد واالستخدام	 

من هي الجامعات املسلحة والقوات املسلحة التي تُجند   .4
األطفال؟  

ما هي عمليات تجنيد الفتيان والفتيات، ومن يشارك يف   .5
اتخاذ القرارات، وهل توجد اختالفات مرتبطة بأعامرهم 

ونوعهم؟

ما هي عوامل الخطر والحامية لتجنيد الفتيان والفتيات،   .6
وهل توجد اختالفات مرتبطة بأعامرهم ونوعهم؟

كيف يستطيع املجتمع اإلنساين دعم املامرسات الحالية   .7
لألرس واملجتمعات واملساعدة يف منع تجنيد الفتيان 

والفتيات؟

ما هي أدوار ومسؤوليات الفتيان والفتيات خالل فرتة   .8
االرتباط، بناًء عىل أعامرهم ونوعهم؟ 

كيف يتم ترسيح الفتيان والفتيات (أشكال الترسيح   .9
الرسمية وغري الرسمية)، وهل توجد اختالفات مرتبطة 

بأعامرهم ونوعهم؟ 

ما هي التحديات واملخاطر التي واجهها الفتيان والفتيات    .11
خالل إعادة إدماجهم عىل مستوى الفرد وعىل مستوى 

األرسة واملجتمع املحيل واملجتمع ككل، وهل توجد 
اختالفات مرتبطة بأعامرهم ونوعهم؟

12.  كيف يشارك املجتمع اإلنساين يف إعادة اإلدماج الناجح 
واآلمن للفتيان والفتيات، مع األخذ يف االعتبار عوامل 

السالمة والرعاية، وإعادة اإلدماج يف املجتمع ككل 
وإعادة اإلدماج االقتصادي وذلك املتعلق بالصحة والصحة 

العقلية؟

جمع البيانات
يُجرى تقييم االحتياجات الرسيع غالبًا يف مستهل الحاالت الطارئة 
للحصول عىل نظرة عامة عن املخاطر التي تهدد حامية األطفال يف 

مكان معني. وهو يشمل دراسة استقصائية لألرس املعيشية حول 
املخاطر العديدة التي تواجه حامية األطفال (ليس فقط االرتباط 
بالقوات والجامعات املسلحة)، مع أفراد املجتمع البالغني. وميكن 

إدماجه يف تقييم االحتياجات الرسيع لحامية الطفل إذا مل يكن 
قد تم تنفيذ هذا التقييم بعد. وتربز فائدة هذه األسئلة اإلضافية 

لتقييم االحتياجات الرسيع لحامية األطفال يف السياق حيث يُشتبه 
بالفعل يف حدوث التجنيد الذي يجب التحقق منه.

ال يجب أن تستغرق الدراسة االستقصائية لألرسة املعيشية أكرث 
من 20 دقيقة وميكن إدارتها عن طريق حملة عشوائية من 

الباب إىل الباب. ويجب تحديد عملية الحصول عىل العينات يف 
كل سياق بناًء عىل إجاميل عدد السكان يف موقع معني. 

 (انظر منوذج خطة جمع البيانات، ويشمل منهجية الحصول عىل 
العينات املرحلة الثانية – أ. خطة جمع البيانات)

الدراسة االستقصائية لألرس املعيشية
تُستخدم الدراسة االستقصائية لألرس املعيشية لتسهيل 

املقابالت الفردية مع األفراد املجتمع البالغني من الرجال والنساء 
باإلضافة إىل جمع املعلومات حول نطاق وأوضاع التجنيد. وتركز 

األداة املتوفرة فقط عىل تجنيد األطفال. ويوىص بإدماجها يف 
التقييم الرسيع لحامية األطفال الذي يتضمن أسئلة متعلقة 

مبسائل أخرى مرتبطة بحامية األطفال. 

األداة:
تقييم االحتياجات الرسيع - الدراسة االستقصائية لألرس 

املعيشية للبالغني
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يجري تنفيذ تقييم االحتياجات الشامل عن طريق إجراء مقابالت 
مع مبلغني رئيسيني من البالغني وإجراء املناقشات الجامعية 

املركزة القامئة عىل الفصل بني الجنسني مع أطفال يف عمر 15-
17 عاًما وبالغني. ورمبا تسهم املقابالت مع املبلغ الرئييس يف 

ترشيح بعض املوضوعات التي ميكن البحث فيها بشكل إضايف 
خالل املناقشات الجامعية املركزة عن طريق التوجيهات. وتتوفر 
الدراسات االستقصائية التي تراعي الفوارق بني الجنسني للفتيان 

والفتيات، وهي تركز غالبًا عىل نوع واحد فقط، بهدف جمع 
املزيد من املعلومات التفصيلية وتقليص مدة املناقشات الجامعية 

املركزة مع األطفال. ويُفضل إجراء مقابالت املبلغني الرئيسيني 
واملناقشات الجامعية املركزية مًعا، وميكن منح األولوية ملقابالت 

املبلغني الرئيسيني عىل املناقشات الجامعية املركزة لتجنب حدوث 
أي توترات بناًء عىل حساسية املوضوع.

حدد أفراًدا من السكان يتصلون باألطفال بشكل متكرر، وعىل 
دراية باملخاطر التي قد يواجهها األطفال وأرسهم. وقد يكون 
منهم املعلمون، وقادة مجموعات النساء والشباب، ومامرسو 

الرعاية الصحية والقابالت التقليديات، واألخصائيون االجتامعيون، 
وأصحاب املتاجر وغريهم. ويجب الرتكيز عىل أفراد السكان 

الذين يكونون عىل دراية أكرب بحياة األطفال املعرضني للخطر أو 
املهمشني أو املنعزلني.

يجب أال تتجاوز مدة كل مقابلة مع مبلغ رئييس ومناقشة 
جامعية مركزة ساعة واحدة للبالغني و45 دقيقة لألطفال.

ستحتاج يف كل موقع إلجراء 4 مناقشات جامعية مركزة (واحدة 
للفتيات وواحدة للفتيان واحدة للرجال وأخرى للنساء) و4 

مقابالت مع مبلغني رئيسيني (2 للرجال و2 للنساء) عىل األقل. 
(انظر منوذج خطة جمع البيانات املرحلة الثانية – أ. خطة جمع 

البيانات)

مقابلة املبلغ الرئييس
تُستخدم مقابالت املبلغني الرئيسيني لتيسري إجراء 

املقابلة الفردية مع أفراد املجتمع البالغني من الرجال والنساء إىل 
جانب جمع معلومات حول أوضاع التجنيد، وأسباب االنضامم إىل 

صفوف الجامعات، ودور األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات 
املسلحة خالل فرتة االرتباط والتحديات التي يواجهونها عند 

رجوعهم، مبا يف ذلك أي أبعاد متعلقة بالنوع.

األدوات: 
تقييم االحتياجات الشامل - مقابلة املبلغ الرئييس للبالغني

املناقشات الجامعية املركزة  
تُستخدم مقابالت املبلغني الرئيسيني لتيسري إجراء املناقشات 
مع أفراد املجتمع (البالغني واألطفال) حول أوضاع التجنيد، 

وأسباب االنضامم إىل صفوف الجامعات، ودور األطفال املرتبطني 
بالقوات والجامعات املسلحة خالل فرتة االرتباط والتحديات التي 

يواجهونها عند رجوعهم، مبا يف ذلك أي أبعاد متعلقة بالنوع.

األدوات:  
تقييم االحتياجات الشامل – مناقشة جامعية مركزة للبالغني

تقييم االحتياجات الشامل – مناقشة جامعية مركزة لألطفال

 لقاء تشاوري مع طفل ارتبط يف السابق بقوة 

مسلحة أو جامعة مسلحة

إن الهدف من اللقاءات التشاورية مع أطفال ارتبطوا يف السابق 
بقوة مسلحة أو جامعة مسلحة هو الحصول عىل رؤية أعمق 

الحتياجات الفتيان والفتيات املرتبطني بالقوات والجامعات 
املسلحة، ومنحهم الفرصة للتعبري عن أنفسهم واملشاركة يف 

تصميم برامج األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات املسلحة 
وبالتايل تصميم مرشوعات تستجيب الحتياجاتهم بشكل أفضل.

تُستخدم نتائج ورشة العمل كمدخالت يف تصميم املرشوع وملنع 
أي رضر الحق ينجم عن التدخالت املتعلقة بالربنامج. امنح هذه 

املنهجية األولوية إذا مل يتوفر لك الكثري من الوقت واملوارد. إذ 
تساعدك يف جمع بيانات يف غاية الدقة رسيًعا.

عة يف اإلجابة عىل األسئلة التالية:  وتُستخدم البيانات املُجمَّ

كيف يستطيع املجتمع اإلنساين دعم املامرسات الحالية   .7
لألرس واملجتمعات واملساعدة يف منع تجنيد الفتيان 

والفتيات؟

ما أدوار ومسؤوليات الفتيان والفتيات خالل فرتة االرتباط،   .8
وهل توجد اختالفات بسبب عمرهم/نوعهم االجتامعي أو 

عرقهم أو سامتهم األخرى؟  

كيف يحدث ترسيح الفتيان والفتيات (األمناط الرسمية   .9
وغري الرسمية للترسيح)، وهل يختلف الترسيح باختالف 
عمرهم/نوعهم االجتامعي أو عرقهم أو سامتهم األخرى؟ 

كيف يستطيع املجتمع اإلنساين دعم املامرسات الحالية   .10
لألرسة واملجتمع املحيل واملساهمة يف ترسيح الفتيان 

 والفتيات بأمان؟
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ما التحديات واملخاطر التي واجهها الفتيان والفتيات خالل   .11
إعادة إدماجهم عىل مستويات الفرد واألرسة واملجتمع 

املحيل واملجتمع ككل، وهل توجد اختالفات سبب 
عمرهم/نوعهم االجتامعي؟

12.  كيف يشارك املجتمع اإلنساين يف إعادة اإلدماج الناجح 
واآلمن للفتيان والفتيات، مع األخذ يف االعتبار عوامل 

السالمة والرعاية، وإعادة اإلدماج يف املجتمع ككل، 
وإعادة اإلدماج االقتصادي وذلك املتعلق بالصحة والصحة 

العقلية؟

ما معايري إعادة اإلدماج الناجح للفتيان والفتيات (الوضع،   .13
 العالقات)، وما األمور الواجب تحقيقها؟ 

جمع البيانات
يُرجى اللقاء التشاوري مع طفل مرتبط بالقوات والجامعات 
املسلحة من خالل ورشة عمل مع الفتيان والفتيات و/أو من 
خالل مقابلة املبلغ الرئييس. قد يكون جمع األطفال املرتبطني 

بالقوات والجامعات املسلحة غري آمن ويُعرضهم لألذى. يف هذه 
الحالة، يجب إعطاء األولوية ملقابالت املبلغ الرئييس.   

ورشة عمل
ذ ورشة العمل عىل مدى نصف يوم ملدة 3 أيام وتضم  تُنفَّ
سلسلة من األنشطة واأللعاب التشاركية. ويوىص بتنفيذ األنشطة 

مبجموعات قامئة عىل الفصل بني الجنسني للسامح للفتيان 
والفتيات للتعبري عن أنفسهم بحرية. ويجب أال يتجاوز عدد 

املشاركني 20 شابًا/شابة. وميكن أن يتم ذلك عن طريق إقامة 
ورشة عمل مختلطة بني الجنسني ومامرسة أنشطة قامئة  عىل 

الفصل بني الجنسني أو إقامة ورشة عمل بالفصل بني الجنسني، 
بحيث تضم فقط فتيان أو فتيات. 

 
املشاركون هم فتيان وفتيات مراهقون بني 13 و17 عاًما 

مرتبطون بالقوات املسلحة والجامعات املسلحة ويحصلون حاليًا 
عىل خدمات إعادة اإلدماج. يجب أن يكون موفر الخدمة قد أقام 

عالقة مبنية عىل الثقة مع األطفال ويجب أن يكون املنسقون 
معلومني لألطفال. وميكن أن يشمل املشاركون أيًضا الشباب األكرب 
سًنا فوق 18 عاًما ممن استفادوا من ُسبل الدعم إلعادة اإلدماج 

خالل السنوات القليلة املاضية.

ستكون بحاجة ملنسَقني اثنني ملجموعة مكونة من 20 شاب/شابة 
بحيث يكون امليرس من نفس نوع املشاركني. يف حالة إقامة ورشة 

عامة مختلطة، تأكد من وجود ميرس وميرسة لدعم األنشطة 
الجامعية. باإلضافة إىل ذلك، سيتواجد شخص معني بجمع 

البيانات لتوثيق نتائج كل نشاط، إىل جانب عامل حالة لتوفري 
الدعم املعنوي عند اللزوم. 

 األداة: 
 لقاء تشاوري مع طفل ارتبط يف السابق بقوة مسلحة أو 

جامعة مسلحة – خطة جلسة ورشة العمل

مقابلة املبلغ الرئييس
تُستخدم مقابلة املبلغ الرئييس لتسهيل إجراء املقابلة 
الفردية مع الفتيان والفتيات املراهقات وجمع املعلومات حول 
عوامل الخطر والحامية املتعلقة بتجنيدهم، وتجربة ترسيحهم، 
إىل جانب التحديات التي يواجهونها عقب عودتهم ومعايريهم 

لنجاح عملية إعادة إدماجهم يف مجتمعاتهم. يجب استخدام 
هذه األداة إذا كان من غري املُجدي تنظيم ورشة عمل مع 

األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات املسلحة أو إذا كان ذلك 
سيُعرض األطفال لألذى.

األداة: 
لقاء تشاوري مع طفل ارتبط يف السابق بقوة مسلحة أو 

جامعة مسلحة – مقابلة مبلغ رئييس لألطفال

تحليل النوع 127 

إن الهدف من تحليل النوع هو جمع معلومات كّمية عن النساء/
الفتيات والرجال/الفتيان يف أربعة مجاالت رئيسية للتأثري: وهي 

الوصول إىل املوارد والتحكم فيها، واألعراف االجتامعية والثقافية، 
والسالمة.

تُستخدم النتائج لتحديد طرق تعديل املرشوعات القامئة أو 
تصميم مرشوعات تراعي النوع االجتامعي أو ُمغرية للنوع 

لألطفال املرتبطني بالقوات والجامعات املسلحة.

عة يف اإلجابة عىل األسئلة التالية: وتُستخدم البيانات املُجمَّ
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11.  ما هي التحديات واملخاطر التي واجهها الفتيان والفتيات 
خالل إعادة إدماجهم عىل مستوى الفرد وعىل مستوى 

األرسة واملجتمع املحيل واملجتمع ككل، وهل توجد 
اختالفات مرتبطة بأعامرهم ونوعهم؟ 

12.  كيف ميكن أن يشارك املجتمع اإلنساين يف إعادة 
اإلدماج الناجح واآلمن للفتيان والفتيات، مع األخذ يف 

االعتبار عوامل السالمة والرعاية، وإعادة اإلدماج يف 
املجتمع ككل، وإعادة اإلدماج االقتصادي وذلك املتعلق 

بالصحة والصحة العقلية؟

كيف يؤثر الوصول إىل املوارد والتحكم فيها عىل منع   .14
تجنيد الفتيات والفتيان واستغاللهم وترسيحهم وإعادة 

إدماجهم؟ 

كيف تؤثر املخاوف املتعلقة بالسالمة عىل منع تجنيد   .15
الفتيات والفتيان واستغاللهم وترسيحهم وإعادة 

إدماجهم؟ 

كيف تؤثر األعراف االجتامعية والثقافية عىل منع   .16
تجنيد الفتيات والفتيان واستغاللهم وترسيحهم وإعادة 

إدماجهم؟  

جمع البيانات
يتم تنفيذ تحليل النوع عن طريق املناقشات الجامعية املركزة 

ومقابالت املبلغني الرئيسيني يف كل موقع مع الرجال والنساء 
بشكل منفصل ومع الفتيات والفتيان يف مجموعات منفصلة. 

يجب أال تتجاوز مدة كل مقابلة مع مبلغ رئييس ومناقشة 
جامعية مركزة ساعة واحدة للبالغني و45 دقيقة لألطفال. 

تُجرى كل مناقشة جامعية مركزة باستخدام نجمة متكني الفتيات 
مع الفتيان والفتيات. ميكنك بناًء عىل املعلومات املطلوبة اختيار 

جميع األدواء املذكورة بالتفصيل فيام ييل أو بعضها.

ستحتاج يف كل موقع إجراء مناقشتني جامعيتني مركزتني (واحدة 
مع الفتيات وأخرى مع الفتيان) و4 مقابالت مع مبلغني رئيسيني 

(2 للرجال و2 للنساء) عىل األقل. (انظر منوذج خطة جمع 
البيانات املرحلة الثانية – أ. خطة جمع البيانات)

نجمة متكني الفتيات للمناقشات الجامعية املركزة
تعترب نجمة متكني الفتيات أداة مفيدة لفهم تصورات 

الفتيان والفتيات حول سالمة الفتيات وإدماجهم يف مجتمعهم ويف 
منازلهم. تجمع هذه األداة معلومات حول سالمة الفتيات، والوصول 
إىل املوارد والتحكم فيها من خالل الفرص املتاحة لهم للمشاركة إىل 
جانب األعراف االجتامعية والثقافية. وهي تستقي البيانات الكمية 
والنوعية حول تصورات الفتيات والفتيان، كام ميكن اعتبارها خط 
مرجعي واستخدامها للمساهمة يف وضع الربنامج. وهي تُستخدم 

بشكل خاص مع الفتيان والفتيات وليس مع البالغني. 

 األداة: 
 تحليل النوع - نجمة متكني الفتيات

مقابلة املبلغ الرئييس
تُستخدم مقابلة املبلغ الرئييس لتيسري إجراء مقابلة 

شخصية وجمع معلومات واسعة النطاق عن كٍل من املجاالت 
الرئيسية للتأثري مع أفراد املجتمع البالغني. وهي تسهم يف تطوير 
نظرة عامة شاملة عن حياة الرجال والفتيان والنساء والفتيات يف 
مجتمعهم يف ثالثة جوانب رئيسية: األعراف االجتامعية والثقافية، 

عة  والوصول والتحكم، والسالمة. ميكن استخدام البيانات املُجمَّ
لتحديد األعراف االجتامعية والثقافية األوسع نطاقًا التي تؤثر 

عىل السلوكيات والقرارات واألفعال وتفرضها والتي متت مناقشتها 
وإبرازها خالل مقابلة املبلغ الرئييس. 

 األداة:
 تحليل النوع– مقابلة املبلغ الرئييس للبالغني

 تحليل الجهات املعنية
 

يُستخدم تحليل الجهات املعنية لتحديد الجهات الفاعلة 
والعالقات التي من شأنها التأثري عىل نتائج املرشوع. وهو يساعد 

يف تحديد الجهات الفاعلة التي ميكن مشاركتها والتعاون معها. 
وهي تستند إىل املعلومات القامئة إىل جانب البيانات التي يتم 

جمعها باتباع املنهجيات املختلفة لتحليل السياق.     

وتسهم البيانات التي يتم جمعها يف تحليل مراكز القوة الكربى 
يف املجتمع، ومعرفة األطراف التي ميكنها التأثري يف تجنيد األطفال 

وترسيحهم وإعادة إدماجهم بهدف اإلجابة عىل األسئلة التالية:

كيف يستطيع املجتمع اإلنساين دعم املامرسات الحالية   .7
لألرس واملجتمعات واملساعدة يف منع تجنيد الفتيان 

والفتيات؟

كيف يستطيع املجتمع اإلنساين دعم املامرسات الحالية   .10
لألطفال واألرس واملجتمعات واملساهمة يف إطالق رساح 

الفتيان والفتيات بشكل آمن؟ 

كيف يشارك املجتمع اإلنساين يف إعادة اإلدماج الناجح   .12
واآلمن للفتيان والفتيات، مع األخذ يف االعتبار عوامل 

السالمة والرعاية، وإعادة اإلدماج يف املجتمع ككل، وإعادة 
اإلدماج االقتصادي وذلك املتعلق بالصحة الجسدية 

 والصحة العقلية؟
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ال أدوات	 

خطة جلسة ورشة العمل – األطفال	 

مقابلة املبلغ الرئييس – األطفال	 

خطة جلسة ورشة العمل	 

مقابلة املبلغ الرئييس – البالغون	 

مناقشة جامعية مركزة – البالغون	 

تقييم االحتياجات الرسيع – الدراسة االستقصائية لألرس املعيشية - البالغني	 

تقييم االحتياجات الشامل – مقابلة املبلغ الرئييس للبالغني	 

تقييم االحتياجات الشامل – مناقشة جامعية مركزة للبالغني	 

تقييم االحتياجات الشامل – املناقشة الجامعية املركزة األطفال )األسئلة التوجيهية ملقابلة املبلغ الرئييس 	 
التي تراعي الفروق بني الجنسني(

نجمة متكني الفتيات للمناقشات الجامعية املركزة - األطفال	 

مقابلة املبلغ الرئييس للبالغني	 

 ملخص ألدوات جمع البيانات لكل منهجية

األدواتاملنهجية

تحليل البيانات 
ذ تحليل الجهات املعنية من خالل ورشة عمل يتوىل خاللها  يُنفَّ
املوظفون امليدانيون وجامعو البيانات تنظيم البيانات املُجمعة 

لتحديد الجهات املعنية األساسية.  

ورشة عمل
ذ ورشة العمل عىل مدى نصف يوم وتُجرى خاللها سلسلة  تُنفَّ

من األنشطة التشاركية حيث يحدد املشاركون الجهات املعنية التي 
ميكنها املشاركة يف منع التجنيد والترسيح وإعادة اإلدماج. ويتم تحديد 

هذه الجهات بناًء عىل مستوى تأثريها ودعمها لألطفال املرتبطني 
بالقوات والجامعات املسلحة. وسيحدد املشاركون خالل ورشة العمل 

أفضل االسرتاتيجيات للتعامل مع كل جهة معنية.

األدوات:
ورشة عمل تحليل الجهات املعنية (خطة الجلسة)
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االستعراض األسئلة البحثية
املكتبي

تقييم 
املخاطر

تقييم 
االحتياجات

لقاء تشاوري 
مع طفل 

مرتبط بالقوات 
والجامعات 

املسلحة

تحليل 
النوع

تحليل 
الجهات 
املعنية

1. ما هي املخاطر التي قد تواجه 
املوظفني عند تنفيذ مرشوع األطفال 

املرتبطني بالقوات والجامعات 
املسلحة يف هذا املوقع؟

2. ما هي املخاطر التي قد تواجه 
الفتيات والفتيان الذين ارتبطوا يف 

السابق بالقوات والجامعات املسلحة 
عند تنفيذ املرشوع يف هذا املوقع؟

3. ما هي تدابري تخفيف املخاطر 
التي ميكن اتخاذها؟ 

4. من هي الجامعات املسلحة 
والقوات املسلحة التي تُجند 

األطفال؟ 

5. ما هي عمليات تجنيد الفتيان 
والفتيات، ومن يشارك يف اتخاذ 
القرارات، وهل توجد اختالفات 

مرتبطة بأعامرهم ونوعهم؟

6. ما هي عوامل الخطر والحامية 
لتجنيد الفتيان والفتيات، وهل 

توجد اختالفات مرتبطة بأعامرهم 
ونوعهم؟

7. كيف يستطيع املجتمع اإلنساين 
دعم املامرسات الحالية لألرس 

واملجتمعات واملساعدة يف منع 
تجنيد الفتيان والفتيات؟

8. ما هي أدوار ومسؤوليات الفتيان 
والفتيات خالل فرتة االرتباط، بناًء 

عىل أعامرهم ونوعهم؟

9. كيف يتم ترسيح الفتيان 
والفتيات (أشكال الترسيح الرسمية 

وغري الرسمية)، وهل توجد اختالفات 
مرتبطة بأعامرهم ونوعهم؟

10. كيف يستطيع املجتمع اإلنساين 
دعم املامرسات الحالية لألرسة 
واملجتمع املحيل واملساهمة يف 
ترسيح الفتيان والفتيات بأمان؟

جدول ملخص اختيار املنهجية

األطفال املرتبطون بالقوات والجامعات املُسلحة | مجموعة أدوات تطوير الربنامج اإلرشادات | 47



االستعراض األسئلة البحثية
املكتبي

تقييم 
املخاطر

تقييم 
االحتياجات

لقاء تشاوري 
مع طفل 

مرتبط بالقوات 
والجامعات 

املسلحة

تحليل 
النوع

تحليل 
الجهات 
املعنية

11. ما هي التحديات واملخاطر 
التي واجهها الفتيان والفتيات خالل 
إعادة إدماجهم عىل مستوى الفرد 

وعىل مستوى األرسة واملجتمع املحيل 
واملجتمع ككل، وهل توجد اختالفات 

مرتبطة بأعامرهم ونوعهم؟

12. كيف ميكن املشاركة يف إعادة 
اإلدماج الناجح واآلمن للفتيان 
والفتيات، مع األخذ يف االعتبار 

عوامل السالمة والرعاية، وإعادة 
اإلدماج يف املجتمع ككل، وإعادة 
اإلدماج االقتصادي وذلك املتعلق 

بالصحة الجسدية والصحة العقلية؟

13. ما معايري إعادة اإلدماج الناجح 
للفتيان والفتيات؟

14. كيف يؤثر الوصول إىل املوارد 
والتحكم فيها بالنسبة للفتيان 
والفتيات عىل منع تجنيدهم 

واستغاللهم وترسيحهم وإعادة 
إدماجهم؟

15. كيف تؤثر املخاوف املرتبطة 
بالسالمة عىل منع تجنيد الفتيات 
والفتيان واستغاللهم وترسيحهم 

وإعادة إدماجهم؟

16. كيف تؤثر األعراف االجتامعية 
والثقافية عىل منع تجنيد الفتيات 

والفتيان واستغاللهم وترسيحهم 
وإعادة إدماجهم؟
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االستعراض املكتبي
جمع البيانات خالل أسبوع-أسبوعني	 

 تحليل البيانات خالل أسبوع	 

تحليل املخاطر
جمع البيانات خالل أسبوع	 

 معالجة وتحليل البيانات خالل أسبوع	 

تقييم االحتياجات
أسبوع واحد: جمع البيانات	 

أسبوع-أسبوعني: معالجة البيانات	 

 أسبوع: تحليل البيانات	 

لقاء تشاوري مع طفل ارتبط يف السابق بقوة مسلحة أو 
جامعة مسلحة

أسبوع: جمع البيانات (لورشة عمل واحدة و5 	 
مقابالت مع مبلغني رئيسيني)

 أسبوع: معالجة وتحليل البيانات	 

تحليل النوع
أسبوع: جمع البيانات	 

أسبوع-أسبوعني: معالجة البيانات	 

 أسبوع: تحليل البيانات	 

تحليل الجهات املعنية   
ورشة عمل ملدة نصف يوم	 

التغذية املرتدة عن بُعد أو بشكل شخيص للبالغني 
واألطفال الذين شاركوا يف تحليل السياق متى أمكن ذلك.

نصف يوم	 

 ج. اإلطار الزمني

يُرجى أخذ األُطر الزمنية التالية يف االعتبار لكل خطوة، علاًم بأنه 
ميكنك تنفيذ بعض املنهجيات بشكل متزامن إذا توفرت لديك 

املوارد البرشية الكافية.  

األسبوع 1: التخطيط - املسائل اللوجستية
األسبوع 2: تعديل األدوات والرتجمة

األسبوع 3: تدريب املوظفني

املوارد البرشية   د. 

يُرجى أخذ األسئلة التالية يف االعتبار عند تحديد احتياجات املوارد 
البرشية لتحليل السياق: 

 من سيقود العملية؟  	 
يوىص بشدة بتحديد شخص واحد ليكون قائد تحليل السياق 
املسؤول عن التنسيق بني القطاعات واملنظامت املتعددة، ال 

سيام إذا كان التمرين يتم بني وكاالت مختلفة. إذا توفرت لك 
امليزانية الالزمة، ففكر يف تعيني مستشار يقود العملية برمتها 

ويتوىل كتابة تقرير.  

عالوة عىل ذلك، يتوىل فريق قائد، يتألف من أفراد معنيني 	 
بالتنسيق من كل منظمة مشاركة، مراجعة األدوات والتنسيق 

بني جامعي البيانات من منظامتهم إىل جانب املشاركة يف 
التحليل.

كم عدد جامعي البيانات املتوفرين؟	 

ميكنك إرشاك العديد من املامرسني امليدانيني مبن فيهم 	 
منظامت األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية الوطنية 

والدولية واملنظامت املجتمعية فضالً عن السلطات املحلية 
املعنية. ويجب العلم بأنه كلام زاد عدد املوظفني، ميكن 

تنفيذ تحليل السياق برسعة أكرب. ومع ذلك، يجب التأكد من 
تدريب جميع عدادي البيانات مًعا وتلقيهم نفس املعلومات 

لتجنب وجود أي فوارق يف املنهجية مام قد يؤثر عىل النتيجة. 
بالنسبة لكل مناقشة جامعية مركزة، مطلوب منسقني من 

نفس النوع من املشاركني. فعىل سبيل املثال، يجب أن 
تجري جامعتا بيانات املناقشات الجامعية املركزة مع النساء 
أو الفتيات. ويجب أن يكون املرتجمون أيًضا من نفس نوع 

املشاركني. يتوىل أحد جامعي البيانات طرح األسئلة، فيام يتوىل 
اآلخر تدوين املالحظات. فكِّر يف اثنني من جامعي البيانات 

اللذين ميكنهام إجراء 4 مقابالت مع مبلغني رئيسيني يوميًا أو 
مناقشتني جامعيتني مركزتني يوميًا.

 ما هي مواصفات جامعي البيانات؟ 	 
يجب أن ميتلك جامعو البيانات الذين يجمعون املعلومات 

من البالغني خربة يف جمع البيانات أو يكونوا قد تلقوا 
التدريب عىل جمع البيانات. وهم قد يكونوا جامعي 

بيانات متخصصني أو مامرسني ميدانيني يف مجال حامية 
 األطفال. 

يجب أن ميتلك جامعو البيانات الذين يجمعون البيانات من 
األطفال خربة يف العمل مع األطفال، مثل عاميل الحاالت، 
ومسؤويل حامية األطفال، وجامعي البيانات أو الباحثني 

الخرباء، ويجب تدريبهم عىل أساليب صون األطفال واإلحالة 
اآلمنة. وهذا مهم لتخفيف مخاطر التسبب بأرضار أثناء 

جمع البيانات من األطفال يف موضوعات حساسة. 
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 من هم الخرباء املتوفرون؟	 
لتنفيذ تحليل السياق بكفاءة، يجب تعيني خرباء يف:

إدارة املعلومات لتطوير أدوات جمع البيانات 	 
اإللكرتونية، وتدريب جامعي البيانات ومعالجة 

البيانات.

املساواة بني الجنسني لتدريب موظفي جمع البيانات 	 
عىل األمور الحساسة للنوع وتحليل البيانات الناتجة 

عن تحليل النوع

حامية األطفال لجمع البيانات مع األطفال، تدريب 	 
املوظفني عىل صون األطفال، وتأسيس مسار إحالة 

وتحليل البيانات.

األمن لدعم تنفيذ وتحليل تقييم املخاطر.	 

 ه. امليزانية

ميكن أن تختلف امليزانية بدرجٍة كبرية حسب النطاق الجغرايف 
لتحليل السياق، واملوارد البرشية املتاحة من جهة فاعلة واحدة 

أو جهات عديدة. يُرجى أخذ الخطوط األساسية التالية للميزانية 
 يف االعتبار عند وضع امليزانية:

ترجمة أدوات جمع البيانات	 

توظيف مرتجمني	 

توظيف جامعي بيانات أو دفع أجر إضايف للموظفني	 

تدريب جامعي البيانات (4 أيام)	 

توفري البسكويت واملرطبات (إن كان مالمئًا)	 

طباعة أدوات جمع البيانات أو رشاء أدوات جمع 	 
البيانات اإللكرتونية (الحواسب اللوحية/الهواتف الذكية)

- االنتقال من/إىل املواقع امليدانية (تأجري املركبات، 	 
الوقود، املدفوعات اليومية)

مصاريف السفر لخبري خارجي (إن كان مالمئًا)	 

تعيني مستشار (إن كان مالمئًا)	 

مراجع تكميلية
الفريق التوجيهي املعني مببادئ باريس (2022) الدليل 	 

العميل ملبادئ باريس

الفصل الخامس - تحليل الوضع	 

الفصل السادس - تقييم املخاطر، والتخطيط األمني 	 
ووضع الربامج عن دراية باملخاطر

لقد وصلنا اآلن إىل نهاية املرحلة األوىل.

تتيح لك القامئة املرجعية التالية التحقق يف نهاية املرحلة األوىل 
مام إذا توفرت لديك كافة املعلومات املطلوبة لالنتقال إىل 

املرحلة الثانية. 
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املرحلة األوىل القامئة املرجعية

األسئلة البحثية املحددة
ارسد جميع األسئلة البحثية املحددة

النطاق الجغرايف
اذكر املناطق املحددة (اإلقليم، املنطقة).

النطاق السكاين
اذكر السكان املستهدفني (املضيفون، النازحون، الالجئون)

املنهجيات واألدوات

اذكر بناًء عىل األسئلة البحثية املنهجيات واألدوات املحددة

اإلطار الزمني
اذكر اإلطار الزمني التقديري لتنفيذ تحليل السياق

امليزانية
اذكر مقدار التمويل الذي تحتاجه

تقييم املخاطر
مقابلة املبلغ الرئييس – البالغون

مناقشة جامعية مركزة – البالغون

لقاء تشاوري مع طفل ارتبط يف السابق بالقوات 
والجامعات املسلحة

خطة جلسة ورشة العمل – األطفال
مقابلة املبلغ الرئييس لألطفال

تحليل النوع
نجمة متكني الفتيات للمناقشات الجامعية املركزة - األطفال

مقابلة املبلغ الرئييس للبالغني

تحليل الجهات املعنية
خطة جلسة ورشة العمل

تقييم االحتياجات
تقييم االحتياجات الرسيع – الدراسة االستقصائية لألرس 

املعيشية - البالغني
تقييم االحتياجات الشامل  

مقابلة املبلغ الرئييس للبالغني
مناقشة جامعية مركزة للبالغني 
مناقشة جامعية مركزة لألطفال
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املرحلة الثانية – االستعداد
تساعد املرحلة الثانية من تحليل السياق يف وضع خطة جمع البيانات، وخطة العمل، ووضع األدوات يف 

سياقها فضالً عن تدريب جامعي البيانات.
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52 | 2. تحليل السياق 



 أ. خطة جمع البيانات
بناًء عىل النطاق واملنهجيات واألدوات املحددة (انظر املرحلة 

األوىل – ب. اختيار املنهجية)، ستُطور خطة جمع البيانات. 
ويجب مراعاة التصورات واملجموعات العمرية املختلفة لكال 

الجنسني يف كل منهجية. إذا نفَّذت تحليل السياق يف موقع 
واحد فقط، فيجب زيادة عدد املقابالت مع املبلغني الرئيسيني 

واملناقشات الجامعية املركزة لجمع القدر الكايف من البيانات 
(تتوفر فيام ييل توجيهات حول الحد األدىن لعدد املقابالت 

مع املبلغني الرئيسيني واملناقشات الجامعية املركزة). ويجب 
استخدام كل أداة محددة مع 3 فئات مختلفة من السكان عىل 
األقل يف كل موقع كحد أدىن، عىل أن يشمل ذلك كال الجنسني 

واملجموعتني العمريتني (البالغني واألطفال)، لهدف أن تكون 
البيانات ثالثية. 

 املوقع الجغرايف
خالل املرحلة األوىل - التخطيط، يجب تحديد النطاق الجغرايف 

لتحليل السياق. وتشمل املواقع املناطق واملقاطعات (أو أي 
تقسيم إداري ذي صلة) املحددة لتحليل السياق. 

خالل املرحلة الثانية - االستعداد، ميكن اختيار مواقع محددة 
إلجراء تحليل السياق. ويجب تحديد 3 أماكن يف كل موقع بحد 

أدىن بناًء عىل وجود أدلة (رسدية أو غريها) عىل التجنيد املستمر، 
والقرب من مناطق الرصاع، ووجود الجامعات/القوات املسلحة 

وتنوع السكان (سكان مضيفون/نازحون/الجئون، مجموعات 
عرقية متنوعة، مجتمع حرضي/ريفي).

املكان هو مجتمع مميز له حدود رسمية أو قانونية أو عرفية أو جغرافية 
أو عملية يتيح تقدير عدد السكان به. وفيام ييل املعلامت الرئيسية 

الختيار املكان بناءً عىل السياق:

يف األماكن خارج املعسكرات، ميكن اعتبار أصغر وحدة 	 
إدارية (مثل القرية أو الضاحية أو مجموعة من السكان) 

مكان مميز.

يف املعسكرات، ميكن اعتبار كل معسكر مكان مميز.	 

إذا كان سكان يشرتكون يف خصائص مميزة (مثل 	   
اللغة واألصل العرقي ومكان املنشأ والوضع وما إىل 

ذلك) يعيشون مًعا يف مكان واحد، وكنت تعتقد أن هذه 
الخصائص تؤثر عىل األرجح يف كيفية تأثر كل مجموعة 
مبسألة تجنيد األطفال، فيجب تقسيم هذه املواقع إىل 
أماكن متعددة تفصل بينهم بناًء عىل تلك الخصائص 

املميزة برصف النظر عن عددهم.128  

الحصول عىل العينات
البيانات الكمية 

تُجمع البيانات الكمية يف إطار تحليل السياق هذا بشكل رئييس 
عن طريق الدراسة االستقصائية لألرس املعيشية كجزء من تقييم 

االحتياجات الرسيع.

املجموعة املستهدفة للدراسة الدراسة االستقصائية لألرس 
املعيشية هي السكان البالغون يف موقع محدد. يجب أن متثل 
العينة السكان خالل وقت معني وأن تكون عشوائية لتجنب 

االنحياز.

ميكن أن يتم االختيار العشوايئ لألرس املعيشية من خالل طرق 
عديدة مثل التقسيم لتحديد املجموعة أو استخدام طريقة 

املسار العشوايئ. بناًء عىل السياق، حدد أفضل طريقة اختيار. 
ميكن العثور عىل معلومات إضافية حول طرق االختيار يف إجراء 

األعامل امليدانية باملسح العنقودي متعدد املؤرشات ملنظمة 
اليونيسيف.

تعتمد عملية الحصول عىل العينة عىل عدد السكان الكيل بأحد 
املواقع املحددة التي لها حدود واضحة مثل القرية أو املعسكر. 

(انظر الفقرة املتعلقة باملوقع الجغرايف) يجب أن متثل العينة 
جميع أطياف السكان من حيث النوع والعمر والجنسية واللغة 

واملجموعات العرقية.

لتحديد حجم العينة، يتعني اإلجابة عىل األسئلة التالية: 

 ما نوع املؤرش الذي تقيسه؟ 	 
يجب أن تكون العينة أكرب كلام قل االنتشار. 

 ما هو الهدف من الدراسة؟ 	 
هذه هي دراسة وصفية ملجموعة فردية خالل فرتة زمنية 

معينة. ويجب أيًضا مراعاة مستوى الدقة والقدرة. 

 ما هي مستويات التصنيف املطلوبة؟	 
تعني زيادة مستويات التصنيف للمؤرش زيادة حجم 

العينة عندما تكون الدقة أو القدرة مطلوبة.  

ماذا تعرف عن السكان الذين تشملهم الدراسة؟	 

ما هو حجم السكان يف منطقة الدراسة؟ 	 

هل يرتكز السكان يف منطقة معينة (مثل 	 
املناطق الحرضية) أم هم منترشون (مثل 

املناطق الريفية)؟

هل يتوفر إطار للحصول عىل العينات ملنطقة 	 
الدراسة؟ 

الفريق العامل املعني بحامية األطفال. 2012  128
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ما هي القيود األخرى التي يجب علينا مراعاتها؟ 	 

كم عدد املجيبني الذي ميكننا تدبريه؟ 	 

ميكنك العثور عىل معلومات إضافية حول الصيغة والتوجيهات 
املتعلقة بحجم العينة هنا. 

البيانات النوعية
قد تختلف املجموعة املستهدفة يف الدراسة االستقصائية النوعية، 

وينطبق ذلك عىل أغلب أدوات تحليل السياق (مقابلة املبلغ 
الرئييس، املناقشة الجامعية املركزة) بناًء عىل األداة املحددة. 

مقابلة املبلغ الرئييس
البالغون: حدد أفراًدا من السكان يتصلون باألطفال 
بشكل متكرر، وعىل دراية باملخاطر التي قد يواجهها األطفال 
وأرسهم. وقد يكون منهم املعلمون، وقادة مجموعات النساء 

والشباب، ومامرسو الرعاية الصحية، واألخصائيون االجتامعيون، 
وأصحاب املتاجر وغريهم. ويجب الرتكيز عىل الرجال والنساء 

الذين يكونون عىل دراية أكرب بحياة األطفال املعرضني للخطر أو 
املهمشني أو املنعزلني. يجب مراعاة التوازن بني أعداد الرجال 

وأعداد النساء الذين تُعقد معهم مقابالت.

املناقشات الجامعية املركزة
البالغون: حدد الرجال والنساء من السكان ممن 

يتصلون باألطفال بشكل متكرر، ومن هم عىل دراية باملخاطر 
التي قد يواجهها األطفال وأرسهم. ضع يف اعتبارك مجموعات 

عمرية وعرقية متنوعة والتوازن بني الجنسني. يجب تطبيق 
املناقشات الجامعية املركزة يف مجموعات منفصلة للرجال 

والنساء.    

األطفال: اخرت الفتيات والفتيان يف عمر 15 إىل 17 سنة. ال يُشرتط 
أن يكونوا قد ارتبطوا يف السابق بقوات أو جامعات مسلحة. 

يجب أن ينتمي األطفال إىل مجموعات عرقية وأقليات متنوعة، 
تشمل األطفال ذوي اإلعاقات واألمراض املزمنة. قد يكون بعضهم 

يف املدرسة، أو يتلقون التدريب املهني أو خارج املدرسة. يجب 
تطبيق املناقشات الجامعية املركزة يف مجموعات منفصلة 

للفتيات والفتيان.

نصائح لتحديد األطفال
يجب االهتامم بالتواصل من الباب إىل الباب لحشد 	 

الفتيات والفتيان الذين يلزمون املنازل للمشاركة يف 
االستشارات.

إعالم اآلباء ومقدمي الرعاية للفتيات والفتيان بهدف 	 
وموقع ومدة التقييم وطلب الحصول عىل موافقة 

ُموقع عليها قبل دعوة األطفال.

يجب مراعاة محددات الحصول عىل العينات مع 	 
األخذ يف االعتبار القيود املفروضة عىل حرية الحركة 
للكثري من الفتيات ومشاركتهم املحدودة يف األنشطة 
اإلنسانية. تعاون حيثام يكون مطلوبًا مع املنظامت 

التي تُنفذ برامج حالية تركز عىل أو تشمل عدًدا كبريًا 
من الفتيات، وتلك التي ميكنها الوصول إىل أولياء 

األمور واملرشفني املجتمعيني مثل املعلمني ورابطات 
أولياء األمور واملعلمني، والقادة املجتمعيني، والقادة 

الشبابيني، ورجال الدين.

يشمل الحصول عىل عينات ملقابالت املبلغ الرئييس واملناقشات 
الجامعية املركزة 4 مقابالت مع مبلغني رئيسيني ومناقشتني 

جامعيتني مركزتني بحد أدىن يف كل موقع لتقييم املخاطر، 4 و 
مقابالت مع مبلغني رئيسيني 4 و مناقشات جامعية مركزة لتقييم 
االحتياجات إىل جانب 4 مقابالت مع مبلغني رئيسيني ومناقشتني 
جامعيتني لتحليل النوع يشمل كال النوعني واملجموعات العمرية 

(الرجال، والنساء، والفتيان، والفتيات). 

فيام ييل عينة لخطة جمع البيانات. 

54 | 2. تحليل السياق 



جمع أي معلومات أو تقارير أو 
بيانات خاصة باملكان أ

جمع أي معلومات أو تقارير أو 
بيانات خاصة باملكان ب

جمع أي معلومات أو تقارير أو 
بيانات خاصة باملكان ج

ورشة عمل واحدة مع الفتيان
ورشة عمل واحدة مع الفتيات

أو

5 مقابالت مع مبلغني رئيسيني من 
األطفال الذين ارتبطوا يف السابق 

بالقوات والجامعات املسلحة

ورشة عمل واحدة مع الفتيان والفتيات

 املوقع 1

املكان ج املكان ب املكان أ

تقييم املخاطر الكيل

مناقشة جامعية مركزة واحدة مع 
النساء

مناقشة جامعية مركزة واحدة مع 
الرجال

مقابلة املبلغ الرئييس الثنائية مع الرجال

مقابلة املبلغ الرئييس الثنائية مع النساء

مناقشتان جامعيتان مركزتان و4 
مقابالت مع مبلغني رئيسيني

مناقشة جامعية مركزة واحدة مع 
النساء

مناقشة جامعية مركزة واحدة مع 
الرجال

مقابلة املبلغ الرئييس الثنائية مع الرجال

مقابلة املبلغ الرئييس الثنائية مع النساء

مناقشتان جامعيتان مركزتان و4 
مقابالت مع مبلغني رئيسيني

مناقشة جامعية مركزة واحدة مع 
النساء

مناقشة جامعية مركزة واحدة مع 
الرجال

مقابلة املبلغ الرئييس الثنائية مع الرجال

مقابلة املبلغ الرئييس الثنائية مع النساء

مناقشتان جامعيتان مركزتان و4 
مقابالت مع مبلغني رئيسيني

التقييم الرسيع الكيل

تقييم االحتياجات 

الشامل الكيل

أو

الدراسة االستقصائية لألرس املعيشية
X مع الرجال
X مع النساء

X دراسة استقصائية لألرس املعيشية
 

مناقشة جامعية مركزة واحدة مع الفتيان

مناقشة جامعية مركزة واحدة مع 
الفتيات

مناقشة جامعية مركزة واحدة مع النساء

مناقشة جامعية مركزة واحدة مع الرجال

مقابلة املبلغ الرئييس الثنائية مع الرجال

مقابلة املبلغ الرئييس الثنائية مع النساء
 

4 مناقشات جامعية مركزة و4 مقابالت 
مع مبلغني رئيسيني

الدراسة االستقصائية لألرس املعيشية
X مع الرجال
X مع النساء

X دراسة استقصائية لألرس املعيشية
 

مناقشة جامعية مركزة واحدة مع الفتيان

مناقشة جامعية مركزة واحدة مع 
الفتيات

مناقشة جامعية مركزة واحدة مع النساء
مناقشة جامعية مركزة واحدة مع الرجال

مقابلة املبلغ الرئييس الثنائية مع الرجال

مقابلة املبلغ الرئييس الثنائية مع النساء
 

4 مناقشات جامعية مركزة و4 مقابالت 
مع مبلغني رئيسيني

الدراسة االستقصائية لألرس املعيشية
X مع الرجال
X مع النساء

X دراسة استقصائية لألرس املعيشية
 

مناقشة جامعية مركزة واحدة مع الفتيان

مناقشة جامعية مركزة واحدة مع 
الفتيات

مناقشة جامعية مركزة واحدة مع النساء

مناقشة جامعية مركزة واحدة مع الرجال

مقابلة املبلغ الرئييس الثنائية مع الرجال

مقابلة املبلغ الرئييس الثنائية مع النساء
 

4 مناقشات جامعية مركزة و4 مقابالت 
مع مبلغني رئيسيني
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تحليل النوع الكيل

خطة العمل  ب. 

تعتمد خطة العمل عىل عدد جامعي البيانات املتوفرين واملنهجيات املحددة. فكلام توفرت املوارد البرشية، يصبح باإلمكان جمع كم أكرب من 
البيانات بشكل متزامن يف العديد من املواقع/األماكن. وينطبق هذا أيًضا عىل معالجة وتحليل البيانات. تؤثر طريقة جمع البيانات (النامذج 

 الورقية أو جمع البيانات اإللكرتونية) وعدد املوظفني املتوفرين أيًضا عىل رسعة معالجة البيانات وتحليلها.  

 فيام ييل منوذج لخطة العمل. 

التاسعالثامنالسابعالسادسالخامسالرابعالثالثالثايناألسبوع األولالشخص املسؤولالنشاط

التخطيط والشؤون 
اللوجستية

قائد تحليل السياق

قائد تحليل السياقاالستعراض املكتبي

الفريق القائد بدعم الخرباء تعديل األدوات والرتجمة
األمنيني والخرباء يف حامية 

األطفال واملساواة بني 
الجنسني

خبري إدارة املعارف وحامية تدريب جامعي البيانات
األطفال واملساواة بني 

الجنسني
قائد تحليل السياق

األماكن أ و ب و ج لجمع 
بيانات تقييم املخاطر

املنظمة غري الحكومية X يف 
املكان أ

املنظمة املجتمعية Y يف 
املكان ب

املنظمة غري الحكومية Z يف 
املكان ج

معالجة وتحليل بيانات 
تقييم املخاطر

الخبري األمني

املكان أ لجمع بيانات 
تقييم االحتياجات

X املنظمة غري الحكومية

منوذج خطة العمل

مناقشة جامعية مركزة واحدة بأداة 
نجمة متكني الفتيات مع الفتيات

مقابلة املبلغ الرئييس الثنائية مع الرجال

 مقابلة املبلغ الرئييس الثنائية مع النساء

مناقشة جامعية مركزة و4 مقابالت مع 
مبلغني رئيسيني

مناقشة جامعية مركزة واحدة بأداة 
نجمة متكني الفتيات مع الفتيات

مقابلة املبلغ الرئييس الثنائية مع الرجال

مقابلة املبلغ الرئييس الثنائية مع النساء

مناقشة جامعية مركزة و4 مقابالت مع 
مبلغني رئيسيني

مناقشة جامعية مركزة واحدة بأداة 
نجمة متكني الفتيات مع الفتيان

مقابلة املبلغ الرئييس الثنائية مع الرجال

مقابلة املبلغ الرئييس الثنائية مع النساء

مناقشة جامعية مركزة و4 مقابالت مع 
مبلغني رئيسيني
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 ج. وضع األدوات يف سياقها

تعترب أدوات تحليل السياق أدوات عامة يجب مراجعتها مع 
مراعاة سياق محدد وبناًء عىل نتائج االستعراض املكتبي وتقييم 
املخاطر. يتوىل الفريق القائد، مبساعدة الخبري يف مجال املساواة 

بني الجنسني وحامية األطفال، مراجعة أدوات جمع البيانات، 
مبساهامت املوظفني امليدانيني املُلمني باملواقع والجوانب ذات 

الحساسية املحتملة.

يجب مراجعة كل دراسة استقصائية ملقابالت املبلغني الرئيسيني 
واملناقشات الجامعية املركزة، عىل أن يشمل ذلك مراجعة أو 

حذف األسئلة لضامن مالءمتها للسياق. وميكن أيًضا إضافة أسئلة 
عند الرغبة يف ذلك. 

 يُرجى أخذ ما ييل يف االعتبار:

يجب تعديل األسئلة لتناسب السياق املحدد عن طريق 	 
ترجمة وتبسيط اللغة، واستخدام املصطلحات املتداولة 

عىل النطاق املحيل، واختيار األسئلة التي تتامىش مع 
تصميم الربنامج يف املوقع. 

ضع الخدمات واملوارد واملوقع وأدوار األطفال وغري ذلك 	 
من األمور املذكورة يف االستبيانات يف السياق املناسب 

فضالً عن قامئة اإلجابات املمكنة.

رمبا يكون مصطلح الطفل الذي يعمل مع قوة مسلحة 	 
أو جامعة مسلحة غري مفهوم أو حساًسا للغاية. قد 

التاسعالثامنالسابعالسادسالخامسالرابعالثالثالثايناألسبوع األولالشخص املسؤولالنشاط

املكان ب لجمع بيانات 
تقييم االحتياجات

Y املنظمة املجتمعية

معالجة وتحليل بيانات 
تقييم االحتياجا

خبري وفريق إدارة املعارف
قائد الفريق

ورش عمل اللقاءات 
التشاورية مع أطفال 

ارتبطوا يف السابق بقوة 
مسلحة أو جامعة مسلحة

املنظمة غري الحكومية Y يف 
املكان أ

املنظمة غري الحكومية Z يف 
املكان ب

معالجة وتحليل بيانات 
لقاء تشاوري مع طفل 
ارتبط يف السابق بقوة 

مسلحة أو جامعة مسلحة

خبري وفريق إدارة املعارف
قائد الفريق

املكان أ لجمع بيانات 
تحليل النوع

Y املنظمة غري الحكومية

املكان ب لجمع بيانات 
تحليل النوع

X املنظمة غري الحكومية

معالجة وتحليل بيانات 
تحليل النوع

خبري وفريق إدارة املعارف
قائد الفريق

خبري املساواة بني الجنسني

التغذية املرتدة 
للمجتمعات

املنظمة غري الحكومية X يف 
املكان أ، املنظمة غري الحكومية 

Y يف املكان ب، املنظمة غري 
الحكومية Z يف املكان ج

ورشة عمل تحليل الجهات 
املعنية

قائد الفريق
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يكون من املفيد مراجعة كيفية اختيار األطفال املرتبطني 
بالقوات والجامعات املسلحة بشكل حساس يف 

املجتمعات وتعديل أدوات جمع البيانات بناًء عىل ذلك.

بناًء عىل األعراف الثقافية ملجموعة املجيبني، ميكنك تغيري 	 
ترتيب األسئلة بحيث تُطرَح األسئلة األكرث حساسية يف 
أنسب وقت ممكن خالل املناقشة، إما يف وقت سابق 

أو الحق. اطلب النصيحة من ممثيل املجموعة للتعرف 
عىل أفضل نهج ممكن. تجنب إنهاء املناقشة عىل الفور 

بعد مناقشة موضوع صعب أو حساس أو ميس الجوانب 
العاطفية. إذا كانت األسئلة األكرث حساسية مؤجلة ملا 

قبل نهاية املناقشة، فاحرص عىل توجيه أسئلة خفيفة أو 
 قم بتنسيق نشاط إيجايب قبل إنهاء الجلسة. 

 

األسئلة املحفزة
 ما هي األسئلة البحثية؟  	 

قد ترغب يف تقييد الرتكيز عىل املعلومات املحددة التي 
تحتاجها وتقليل عدد األسئلة بناًء عىل املعلومات التي تم 

جمعها من خالل االستعراض املكتبي.

 ما مستوى حساسية املوضوع يف املواقع املحددة؟ 	 
بناًء عىل نتائج تقييم املخاطر، قد ترغب يف توسيع 

النطاق بحيث يشمل املخاطر اإلضافية لحامية األطفال 
بحيث ال يتم الرتكيز فقط عىل األطفال املرتبطني بالقوات 

والجامعات املسلحة.  

 من هم السكان املستهدفون لألداة؟  	 
السياق.  تحليل  من  جزًء  والفتيات  الفتيان  سيشكل 
ونتيجة لذلك، يجب أن يكون أي تعديل لألدوات 

ألعامرهم.  مناسبًا  باألطفال  الخاصة 

 هل يلزم األمر ترجمة األدوات؟ 	 
تتوفر األدوات باللغات اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية. 

يجب مراعاة ترجمتها إىل اللغات املحلية ثم إعادة 
ترجمتها إىل اإلنجليزية للتحقق من دقة الرتجمة.

 د. إعداد مسار إحالة

قبل البدء يف جمع البيانات، يجب عىل الفريق القائد إعداد مسار 
إحالة يف حالة الكشف عن تعرض أحد األطفال للعنف أو سوء 
املعاملة. ويشمل ذلك قامئة مبوفري الخدمات، ال سيام الجهات 

الفاعلة التي توفر إدارة الحاالت والصحة العقلية والدعم القانوين. 
تأكد أن موفري الخدمات لديهم القدرة عىل استيعاب الحاالت 

اإلضافية، والتحقق مام إذا كانت تستويف معايري االختيار والتحقق 
من جودة الخدمة قبل إحالة األفراد. 

  

يجب تحديد جهات فاعلة ميدانية يف مجال حامية األطفال 
والعنف القائم عىل النوع، لتوفري خدمة عالية الجودة إلدارة 
الحاالت، يف كل موقع حيث يتم جمع املعلومات. ويجب أن 

يتواجد عامل حاالت تابع ملوفري الخدمات املحددين يف املكان 
خالل جمع البيانات، تحسبًا للكشف عن أي عنف أو اعتداء 

ضد طفل أو سيدة. سيتم تدريب جامعي البيانات عىل كيفية 
إحالة األطفال أو النساء بشكل آمن ملوفري الخدمات. وهذا مهم 
لتخفيف مخاطر التسبب بأرضار أثناء جمع البيانات من األطفال 

والنساء يف موضوعات حساسة. انظر امللحق األول منوذج ملسار 
اإلحالة.  

 ه. تدريب جامعي البيانات      

سيحرض جامعو البيانات سلسلة من جلسات التدريب بناًء 
عىل املنهجيات واألدوات املحددة وبناًء عىل املجموعة العمرية 

املستهدفة. 

التدريب عىل جمع البيانات
يجب تدريب كل جامعي البيانات عىل كيفية استخدام الدراسات 

االستقصائية للمقابالت مع املبلغني الرئيسيني واملناقشات 
الجامعية املركزة إىل جانب األدوات األخرى ذات الصلة. يتضمن 

التدريب معلومات عن الغرض من تحليل السياق، واملبادئ 
األساسية لجمع البيانات بشكل أخالقي، واملامرسة باستخدام 
األدوات (مبا يف ذلك أدوات جمع البيانات اإللكرتونية إن كان 
ذلك مالمئًا)، وكيفية التعامل مع الكشف عن العنف أو إيذاء 

الذات بشكل متعمد وكيفية التعامل مع شعور املشاركني 
بالضيق. تستغرق هذه الدورة التدريبية يومني.

 
صون األطفال

يجب تدريب كل جامعي البيانات الذين سيتعاملون مع الفتيات 
والفتيان عىل صون األطفال ويجب أن يوقعوا عىل مدونة لقواعد 

السلوك لضامن سالمة األطفال أثناء عملية جمع البيانات. ويُفضل 
أن ميتلك جامعو البيانات هؤالء خربة سابقة يف التعامل مع 

األطفال، مثل عاميل الحاالت أو مسؤويل حامية األطفال. وميكن 
للمنظامت التي تُطبق سياسة لصون األطفال والتي لديها مواد 

تدريبية االستعانة بجامعي البيانات لديها. وإال، فيمكنها استخدام 
التدريب عىل صون األطفال الذي ميتد عىل مدار يوم واحد 

ومدونة قواعد السلوك التي طورتها منظمة أنقذوا األطفال.  

األمور الحساسة للنوع 
يعترب التدريب عىل األمور الحساسة للنوع مطلبًا أساسيًا لكل 

جامعي البيانات الذين سيجمعون املعلومات من الرجال والنساء 
والفتيان والفتيات. ومع ذلك يوىص بتدريب كل جامعي البيانات 

عىل األمور الحساسة للنوع ألن جميع املنهجيات واألدوات حساسة 
تجاه النوع. يشمل التدريب املفاهيم األساسية للنوع والسلطة 
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املنهجية واألدوات
جمع البيانات )املامرسة واستخدام

األدوات ذات الصلة(
يومان

صون األطفال
يوم واحد

األمور الحساسة للنوع  يوم واحد

تقييم املخاطر

تقييم االحتياجات
مناقشة جامعية مركزة مع األطفال

تقييم االحتياجات
مناقشة جامعية مركزة ومقابلة مع مبلغ 

رئييس مع البالغني

لقاء تشاوري مع طفل ارتبط يف السابق 
بقوة مسلحة أو جامعة مسلحة

مناقشة جامعية مركزة لتحليل النوع مع 
األطفال

تحليل النوع
مقابلة مبلغ رئييس مع البالغني

تحليل الجهات املعنية

التدريب املطلوب بناًء عىل املنهجية واألدوات

تتيح لك القامئة املرجعية التالية التحقق من توافر جميع املعلومات الالزمة قبل االنتقال إىل الخطوة الثالثة.  

واملساواة. وميكن للمنظامت استخدام التدريب عىل األمور 
الحساسة للنوع الذي طورته بنفسها. وإال، فيمكنهم استخدام 

التدريب عىل األمور الحساسة للنوع الذي ميتد عىل مدار نصف 
يوم والذي طورته لجنة اإلنقاذ الدولية. 

 يجب أن يتضمن تدريب جامعي البيانات املوضوعات التالية 
بناًء عىل املنهجية التي يختارونها واملجموعات املستهدفة:
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املرحلة الثانية القامئة املرجعية

األماكن
ارسد جميع األماكن امليدانية (القرية، املعسكرات، املستوطنة، وما إىل ذلك) املحددة لتنفيذ تحليل السياق

الحصول عىل العينات
اإلشارة إىل الحصول عىل العينات للدراسة االستقصائية لألرس املعيشية و/أو عدد املقابالت مع مبلغني رئيسيني واملناقشات الجامعية 

املركزة واملشاركني يف ورش العمل.  

خطة العمل
وضع اللمسات النهائية عىل خطة العمل، وتشمل األماكن، واألدوات، واألشخاص املسؤولني واإلطار الزمني.

األدوات

وضع جميع األدوات املحددة يف سياقها
ترجمة جميع األدوات إىل اللغة املحلية (إن كان مالمئًا)

تدريب جامعي البيانات

تدريب كل جامعي البيانات عىل النحو املالئم. اإلشارة إىل عدد جامعي البيانات الذين تلقوا التدريب يف كل مرة. 

األمور الحساسة للنوعصون األطفالجمع البياناتإجاميل عدد جامعي البياناتاملنظمة

X املنظمة غري الحكومية

Y املنظمة غري الحكومية

الحكومة  
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املرحلة الثالثة – التنفيذ
سرتكز املرحلة الثالثة من تحليل السياق عىل جمع البيانات وترميز البيانات وتحليل البيانات.
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 أ. جمع البيانات 

ميكن إدخال البيانات باستخدام النامذج الورقية، أو التسجيل 
والنسخة الخطية أو استخدام أدوات جمع البيانات اإللكرتونية 

مثل ODK، أو Kobo، أو أي أداة أخرى اعتدت استخدامها. يجب 
مراعاة جمع البيانات اإللكرتونية عند إجراء الدراسة االستقصائية 

لألرس املعيشية نظرًا ألنها تعترب بيانات كمية. ويجب تسجيل 
البيانات املستقاة من مقابالت املبلغني الرئيسيني واملناقشات 
الجامعية املركزة عن طريق النامذج الورقية، أو التسجيل أو 

الحواسب. ويجب تسجيل البيانات املستقاة من ورشة العمل 
مبارشًة يف قاعدة بيانات »إكسيل« املتوفرة. كام ينبغي أن يحدد 

موظف التنسيق املعني بإدارة املعارف أفضل منهجية لجمع 
عة. ومن الجدير  البيانات بناًء عىل السياق ونوع البيانات املُجمَّ

بالذكر أن جمع البيانات اإللكرتونية قد يتطلب وقتًا إضافيًا 
لتدريب جامعي البيانات. ومن شأن هذا النهج تحسني جودة 

البيانات الكمية املُجمعة بدرجة كبرية، ال سيام يف حالة الدراسة 
االستقصائية لألرس املعيشية، ورسعة معالجة البيانات. 

 ب. ترميز البيانات  

الرتميز هو عملية تهدف لتقليل الكميات الكبرية من البيانات 
ة والتي يسهل  النوعية لتصبح أجزاًء صغرية من املعلومات املُعربِّ

تحليلها. 

بعد استكامل عملية جمع البيانات، ينبغي ترميز البيانات التي تم 
جمعها عن طريق املناقشات الجامعية املركزة ومقابالت املبلغني 

الرئيسيني وإدخالها يف قاعدة بيانات. تتوفر جداول »إكسيل« 
إلدخال البيانات وتحليلها لكل منهجية بهدف تصنيف وتبسيط 

البيانات األولية، ومن ثم تسهيل عملية التحليل. (انظر أدناه)

أدوات إدخال وتحليل البيانات

إدخال وتحليل بيانات تقييم املخاطر 	 

إدخال وتحليل بيانات تقييم االحتياجات	 

إدخال وتحليل بيانات تحليل النوع	 

إدخال وتحليل بيانات الجلسات التشاورية مع أطفال 	 
ارتبطوا يف السابق بالقوات والجامعات املسلحة

 إدخال وتحليل بيانات تحليل الجهات املعنية	 

 قد تشتمل عملية الرتميز عىل الخطوات التالية :129

اطَّلع عىل البيانات. تصفح جميع النسخ الخطية .1 
للمناقشات الجامعية املركزة ومقابالت املبلغني الرئيسيني 

لالطالع عىل البيانات.

أدخل البيانات يف قاعدة البيانات ذات الصلة..1 

قم بتنقية البيانات. عىل سبيل املثال، إذا كانت بعض .1 
البيانات تحت سؤال معني تجيب عىل سؤال آخر، فانقل 

البيانات إىل السؤال الصحيح.

أنشئ الرموز األولية. الرموز هي عدد قليل من الكلامت أو .1 
جملة قصرية تُلخص اإلجابة عىل السؤال. ويوىص بالجمع 

بني النهج االستقرايئ واالستداليل عند إنشاء الرموز، ويعني 
ذلك وجود مجموعة مسبقة أوىل من الرموز ثم استكاملها 

 فيام بعد خالل عملية الرتميز.

حدد الرموز األولية بناًء عىل األسئلة البحثية والبيانات 
عة لكل سؤال يف األدوات ونظِّم البيانات بطريقة  املُجمَّ

ُمعربة يف عالمات التبويب األوىل بقاعدة البيانات (ليس يف 
عالمة تبويب التحليل). ثم يتوىل القامئون برتميز البيانات 

ترميز نص خطي واحد باستخدام هذه املجموعة األوىل 
 من الرموز. 

وسيقارنون بني الرموز، ويناقشونها، وينشئون تعريفات 
لكل رمز ويعدلونها قبل االنتقال إىل باقي النصوص 

الخطية. قد يتم إنشاء بعض الرموز الجديدة مع ترميز 
املزيد من النسخ الخطية. وبعد إنشاء قامئة الرموز لكل 

سؤال، أضف الرمز بلون مختلف إىل النص الحايل يف 
 الخلية. 

عىل سبيل املثال، بالنسبة للسؤال من هم األشخاص 
املؤثرون يف اتخاذ قرارات انضامم الفتيات والفتيان إىل 

القوات أو الجامعات املسلحة؟ (مقابالت املبلغني الرئيسيني 
البالغني يف تقييم االحتياجات الشامل) حدد مجموعة 

الرموز األوىل مثل األبوين، األقارب، النظراء، الشخصيات 
الدينية، القادة املجتمعيني، وما إىل ذلك، وميكن إضافة 

املزيد من الرموز أثناء تصفح املزيد من النسخ النصية.  
تأكد أن جميع القامئني برتميز البيانات عىل علم بالرموز 

 الجديدة التي تم إنشاؤها وتعريف كٍل منها.

 

 Moira Maguire, Brid Delahunt. Doing a thematic Analysis : A 129   مقتبسة من
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ابحث عن املوضوعات. املوضوع هو منط يلتقط معلومات .1 
 مهمة عن السؤال البحثي. وميكن أن يكون 

 تجميًعا لعدة رموز ضمن املوضوعات الشاملة.

عىل سبيل املثال، تحت السؤال ملاذا ينضم الفتيان/الفتيات 
إىل الجامعات أو القوات املسلحة؟، ميكنك وضع سلسلة 

من الرموز مع األسباب. وميكن تجميع هذه الرموز ضمن 
 املستويات األربعة إلطار العمل االجتامعي البيئي.

 ج. تحليل البيانات 

مبجرد ترميز البيانات، سيتم تحليلها بناًء عىل األسئلة البحثية 
املحددة. يف كل جدول لتحليل وإدخال البيانات، توجد عالمة 

تبويب »التحليل« التي تربط البيانات الواردة يف الجداول بقامئة 
األسئلة الخاصة بكل أداة بجدول التحليل. يُنظم هذا الجدول 

البيانات لكل سؤال بحثي لتيسري عملية التحليل. 

نظِّم تقرير التحليل طبًقا لألسئلة البحثية املحددة خالل املرحلة 
األوىل.

يف التحليل، حدد عدد املبلغني الرئيسيني واملشاركني يف املناقشات 
الجامعية املركزة الذين أدلوا مبعلومة معينة. امنح األولوية 

للبيانات الثالثية، أي تلك التي أدىل بها 3 أفراد عىل األقل. إذا 
كانت هناك معلومة أدىل بها فرد واحد فقط أو فردين وكنت 
تعتقد أنها معلومة مهمة، فأكد يف التقرير عىل أن فرًدا واحًدا/

فردين فقط أدلوا بهذه املعلومة.

 ميكن استخدام الجدول التايل لذي يقدم ملخًصا للمنهجيات 
واألدوات واألسئلة ذات الصلة بكل سؤال بحثي كدليل توجيهي 

لعملية التحليل. 

التوجهات  
باستخدام املعلومات الواردة يف الجدول املوجود يف بداية كل أداة 
لجمع البيانات، حاول تحليل املعلومات بناًء عىل عوامل مختلفة، 
مثل املوقع (مجتمع أو منطقة معينة، حرضي أو ريفي)؛ السكان 

(مضيفون، نازحون أو الجئون) أو حسب الجامعة املسلحة أو القوة 
املسلحة التي تُجند األفراد. أضف أكرب عدد ممكن من املرشحات 

حسبام هو مطلوب يف جدول التحليل لتنقية التحليل.
 ميكنك أيًضا تحديد التوجهات الجديدة، أو املؤرشات عىل التغيري 
مثل زيادة التجنيد تحت التهديد، أو انخفاض أعامر املُجندين أو 

زيادة قبول الفتيات كناجيات من االعتداء الجنيس، أو حدوث تغيري 
إيجايب يف األعراف االجتامعية الخاصة بأدوار كل نوع، وما إىل ذلك.

تحليل العمر والنوع
باإلضافة إىل ذلك، حدد توجهات العمر والنوع يف التحليل. 

باستخدام مرشح السكان والعمر يف قاعدة البيانات، حاول تحديد 
التوجهات أو االختالفات طبًقا للمجموعات العمرية، وال سيام 

األطفال يف مقابل البالغني، وطبًقا للنوع. يكون تصوُّر األطفال غالبًا 
مختلًفا للغاية عن البالغني، وال تتفق وجهات نظر الذكور بالرضورة 

مع وجهات نظر اإلناث.  

م كل البيانات حسب العمر والنوع، باستخدام الفئات التالية:  قسِّ

الفتيات 5-0	 

الفتيان 5-0	 

الفتيات 11-6	 

الفتيان 11-6	 

الفتيات 17-12	 

الفتيان 17-12	 

النساء (أكرب من 18)	 

الرجال (أكرب من 18)	 

استخدم القامئة املرجعية للمرحلة الثالثة للتحقق من تغطية 
جميع النقاط.

تهانينا، أنت اآلن مستعد لتصميم برنامج عايل الجودة ويراعي النوع 
االجتامعي، باالستفادة من املعلومات التي حصلت عليها من أطفال 

ارتبطوا يف السابق بالقوات والجامعات املسلحة!
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تقييم االحتياجاتتقييم املخاطراألسئلة البحثية

لقاء تشاوري مع طفل 

مرتبط بالقوات والجامعات 

املسلحة

تحليل الجهات املعنيةتحليل النوع

1. ما هي املخاطر التي قد 
تواجه املوظفني عند تنفيذ 
مرشوع األطفال املرتبطني 

بالقوات والجامعات 
املسلحة يف هذا املوقع؟

مقابلة املبلغ الرئييس 
للبالغني س2، 9

مناقشة جامعية مركزة 
للبالغني س7

2. ما هي املخاطر التي قد 
تواجه الفتيات والفتيان 
الذين ارتبطوا يف السابق 

بالقوات والجامعات 
املسلحة عند تنفيذ املرشوع 

يف هذا املوقع؟

مقابلة املبلغ الرئييس 
للبالغني س3 إىل 8

مناقشة جامعية مركزة 
للبالغني س1 إىل 6

3. ما هي تدابري تخفيف 
املخاطر التي ميكن اتخاذها؟

مقابلة املبلغ الرئييس 
للبالغني س10، 11

مناقشة جامعية مركزة 
للبالغني س8، 9

 التقييم الرسيع4. ما هو نطاق التجنيد؟ 
 مقابلة املبلغ الرئييس 
للبالغني س1، 2، 3، 4

 التقييم الشامل
 مقابلة املبلغ الرئييس 

للبالغني س1 إىل 3

مناقشة جامعية مركزة 
للبالغني س1 إىل 3

5. ما هي عمليات تجنيد 
الفتيان والفتيات، ومن 

يشارك يف اتخاذ القرارات، 
وهل توجد اختالفات 

مرتبطة بأعامرهم؟

التقييم الرسيع
 مقابلة املبلغ الرئييس 
للبالغني س5، 6، 7، 8

التقييم الشامل
 مقابلة املبلغ الرئييس 

للبالغني س4 إىل 9

مناقشة جامعية مركزة 
للبالغني واألطفال س4، 5

4.2 إنشاء مخطط 
للعالقات

6. ما هي عوامل 
الخطر والحامية لتجنيد 
الفتيان والفتيات، وهل 
توجد اختالفات مرتبطة 

بأعامرهم؟

التقييم الشامل
 مقابلة املبلغ الرئييس 

للبالغني س10، 11

مناقشة جامعية مركزة 
للبالغني س4

مناقشة جامعية مركزة 
لألطفال س2

3.1 عوامل 
الخطر والحامية

مقابلة املبلغ 
الرئييس س1، 2

جدول لتوجيه عملية التحليل
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تقييم االحتياجاتتقييم املخاطراألسئلة البحثية

لقاء تشاوري مع طفل 

مرتبط بالقوات والجامعات 

املسلحة

تحليل الجهات املعنيةتحليل النوع

7. كيف يستطيع املجتمع 
اإلنساين دعم املامرسات 

الحالية لألرس واملجتمعات 
واملساعدة يف منع تجنيد 

الفتيان والفتيات؟

التقييم الشامل
 مناقشة جامعية مركزة 

للبالغني س22

مناقشة جامعية مركزة 
للبالغني س6

مناقشة جامعية مركزة 
لألطفال س5

5.2 مشاركة 
األطراف املعنية

8. ما هي أدوار ومسؤوليات 
الفتيان والفتيات خالل فرتة 
االرتباط، بناًء عىل أعامرهم؟ 

التقييم الشامل
 مقابلة املبلغ الرئييس 

للبالغني س13، 14

4.2 دورك 
ومسؤولياتك

مقابلة املبلغ 
الرئييس س3، 4

9. كيف يتم ترسيح الفتيان 
والفتيات (أشكال الترسيح 

الرسمية وغري الرسمية)، 
وهل توجد اختالفات 

مرتبطة بأعامرهم؟

 التقييم الشامل مقابلة 
املبلغ الرئييس للبالغني 

س15، 16

4.3 عملية 
الترسيح

مقابلة املبلغ 
الرئييس س5، 6

10. كيف يستطيع املجتمع 
اإلنساين دعم املامرسات 

الحالية لألرس واملجتمعات 
واملساهمة يف إطالق رساح 

الفتيان والفتيات بشكل 
آمن؟

التقييم الشامل
 مقابلة املبلغ الرئييس 

للبالغني س17

مناقشة جامعية مركزة 
للبالغني س7، 8

مناقشة جامعية مركزة 
لألطفال س6، 

4.4 لعبة الترسيح
مقابلة املبلغ 
الرئييس س7

5.2 مشاركة 
األطراف املعنية

11. ما هي التحديات 
واملخاطر التي واجهها 

الفتيان والفتيات خالل 
إعادة إدماجهم عىل مستوى 

الفرد وعىل مستوى األرسة 
واملجتمع املحيل واملجتمع 

ككل، وهل توجد اختالفات 
مرتبطة بأعامرهم؟

مقابلة املبلغ الرئييس 
للبالغني س4، 5

التقييم الشامل
مقابلة املبلغ الرئييس 
للبالغني س18 إىل 21

مناقشة جامعية مركزة 
للبالغني واألطفال س8 

إىل 10

5.2 سامت األداء 
الجيد والعوائق

مقابلة املبلغ 
الرئييس س9

12. كيف ميكن أن يشارك 
املجتمع اإلنساين يف إعادة 

اإلدماج الناجح واآلمن 
للفتيان والفتيات، مع األخذ 

يف االعتبار عوامل السالمة 
والرعاية، وإعادة اإلدماج 
يف املجتمع ككل، وإعادة 
اإلدماج االقتصادي وذلك 
املتعلق بالصحة والصحة 

العقلية؟

التقييم الشامل
 مقابلة املبلغ الرئييس 

للبالغني س23

5.2 سامت األداء 
الجيد والعوائق

5.4 مسار األداء 
الجيد

5.2 مشاركة 
األطراف املعنية
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تقييم االحتياجاتتقييم املخاطراألسئلة البحثية

لقاء تشاوري مع طفل 

مرتبط بالقوات والجامعات 

املسلحة

تحليل الجهات املعنيةتحليل النوع

13. ما معايري إعادة اإلدماج 
الناجح للفتيان والفتيات؟

5.3 الرتتيب 
املايس

مقابلة املبلغ 
الرئييس س8

14. كيف يؤثر الوصول إىل 
املوارد والتحكم فيها عىل 

منع تجنيد الفتيات والفتيان 
واستغاللهم وترسيحهم 

وإعادة إدماجهم؟

مقابلة املبلغ 
الرئييس 

للبالغني س1 
إىل 9

15. كيف تؤثر املخاوف 
املرتبطة بالسالمة عىل منع 

تجنيد الفتيات والفتيان 
واستغاللهم وترسيحهم 

وإعادة إدماجهم؟

مقابلة املبلغ 
الرئييس 
للبالغني 

س10، 11
نجمة متكني 

الفتيات س3، 
4

16.كيف تؤثر األعراف 
االجتامعية والثقافية عىل 

منع تجنيد الفتيات والفتيان 
واستغاللهم وترسيحهم 

وإعادة إدماجهم؟

مقابلة املبلغ 
الرئييس 

للبالغني س13 
إىل 16

نجمة متكني 
الفتيات س1، 

5,2
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املرحلة الثالثة القامئة املرجعية

جمع البيانات

طرق تسجيل البيانات
اذكر الطريقة املحددة لتسجيل البيانات لكل أداة (النامذج الورقية، التسجيل والنصوص الخطية، جمع البيانات اإللكرتونية)

جمع كل البيانات

الرتميز

إدخال جميع النصوص الخطية ملقابالت املبلغ الرئييس واملناقشات الجامعية املركزة يف جدول إدخال وتحليل البيانات

ترميز كل البيانات

التحليل

تحليل كل البيانات

االنتهاء من إنشاء التقرير
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3.  تصميم الربنامج والتخطيط 
االسرتاتيجي
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3.  تصميم الربنامج والتخطيط 
االسرتاتيجي

.2.4.5

.2

.4

.5

.3

.1

أ. تصمیم البرنامج
• االعتبارات األساسیة وإطار العمل

• تصمیم برنامج منع التجنید
• تصمیم برنامج التحریر

• تصمیم برنامج إعادة اإلدماج
ب. الرصد

• تطویر المؤشرات ذات الحساسیة 
   الثقافیة

• تطویر إطار منطقي
ج. الموارد البشریة
• النطاق والتوظیف

• إطار عمل الكفاءة والمھارات
د. المیزانیة

تحلیل السیاق

التنفیذ والرصد
تصمیم البرنامج 

والتخطیط االستراتیجي

تصمیم البرنامج 
والتخطیط االستراتیجي

معلومات أساسیة

التعلم والتقییم

أ. صون األطفال
ب. حمایة البیانات

ج. الرصد
د. الموارد البشریة

ھـ. التنسیق

أ. األسئلة والنطاق البحثي
ب. اختیار المنھجیة
ج. اإلطار الزمني
د. الموارد البشریة

ھـ. المیزانیة

أ. خطة جمع البیانات
ب. خطة العمل

ج. وضع األدوات في سیاقھا
د. إعداد مسار إحالة

ھـ. تدریب جامعي البیانات

أ. جمع البیانات
ب. ترمیز البیانات
ج. تحلیل البیانات

أ. إنشاء وتوثیق التعلم
ب. التقییم

أ. مقدمة عن األطفال المرتبطین 
    بالقوات والجماعات المسلحة

ب. إطار العمل القانوني 
    والمعیاري

.1

إرشادات مجموعة أدوات تطویر البرنامج
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تهدف خطوة تصميم الربنامج والتخطيط االسرتاتيجي لتطوير 
برنامج عالية الجودة يراعي النوع االجتامعي ويتضمن وجهات 

نظر األطفال. وهي تشمل أقسام أ) تصميم الربنامج، ب) الرصد، 
ج) املوارد البرشية، ود) امليزانية.

أ. تصميم الربنامج 

يجب أن تبدأ خطوة تصميم الربنامج فقط بعد استكامل تحليل 
السياق، ويشمل ذلك جمع البيانات وتحليل البيانات. توجه 

الفقرات التالية املامرسني امليدانيني خالل عملية تصميم الربامج 
الخاصة باألطفال املرتبطني بالقوات والجامعات املسلحة، وهي 

تتضمن اعتبارات متعلقة مبدة املرشوع، وإطار تصميم الربنامج، 
إىل جانب اإلطار االجتامعي اإليكولوجي.

االعتبارات األساسية وإطار العمل 
مشاركة األطفال

يجب إرشاك األطفال والشباب، مبن فيهم من ارتبطوا يف السابق 
بالقوات والجامعات املسلحة، يف تصميم الربنامج باستخدام 

عة خالل تحليل السياق. وهو أمر بالغ األهمية  املعلومات املُجمَّ
لضامن عدم إلحاق أي رضر بهم إىل جانب مالءمة أنشطة 

املرشوع الحتياجات األطفال.

تعكس النتائج املستقاة من ورش العمل التي أُجريت مع أطفال 
ارتبطوا يف السابق بقوة مسلحة أو جامعة مسلحة (انظر القسم 

2.ب املنهجية – لقاء تشاوري مع طفل ارتبط يف السابق بقوة 
مسلحة أو جامعة مسلحة (إىل جانب النتائج املتعلقة باألسئلة 

البحثية التالية لتحليل السياق آراء وتصورات األطفال التي يجب 
 أخذها يف االعتبار عند تصميم الربنامج. 

7.  كيف يستطيع املجتمع اإلنساين دعم املامرسات الحالية 
لألرس واملجتمعات واملساعدة يف منع تجنيد الفتيان 

والفتيات؟

10. كيف يستطيع املجتمع اإلنساين دعم املامرسات الحالية 
لألرسة واملجتمع املحيل واملساهمة يف ترسيح الفتيان 

والفتيات بأمان؟

13.  ما هي معايري إعادة اإلدماج الناجحة للفتيان والفتيات 
(الوضع، العالقات) وما هي األمور املطلوبة لتحقيقها؟ هل 

توجد اختالفات وقواسم مشرتكة؟

 مدة املرشوع
تتطلب برامج األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات 

املسلحة نهًجا شامالً يف التعامل مع احتياجات األطفال 
يف ظروف معقدة. نتيجًة لذلك، من املتوقع أن تكون 

املرشوعات ذات األجل املتوسط إىل البعيد أكرث فاعلية. من 

غري املرجح أن تنجح الربامج التي متتد ألقل من سنة واحدة 
يف التأثري بشكل فعال عىل نتائج منع تجنيد األطفال و/أو 
ترسيحهم و/أو إعادة إدماجهم. يستغرق التدخل إلعادة 

اإلدماج عىل وجه الخصوص فرتات أطول لتلبية احتياجات 
األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات املسلحة.130قد يؤدي 

إنهاء أحد برامج األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات 
املسلحة قبل إعادة إدماج األطفال متاًما يف مجتمعاتهم 

وأرسهم إىل إلحاق الرضر بهم. وقد يؤثر عىل الثقة التي 
اكتسبها األطفال مبرور الوقت، ويُخل مبستوى اإلنجاز 

الذي تحقق إلعادة إدماج األطفال وقد يرفع مخاطر إعادة 
التجنيد.      

املسلحة
تشمل هذه التوجيهات إطار تصميم الربنامج الذي يساعدك يف 

وضع تصميم الربنامج وتطوير مقرتح املرشوع. 

يجب أن يتضمن تصميم برنامج األطفال املرتبطني بالقوات 
 والجامعات املسلحة ما ييل:

غاية تتمحور حول االحتياجات الشاملة لألطفال 	 
املرتبطني بالقوات والجامعات املسلحة

أهداف منظمة طبًقا للمكونات الرئيسية املحددة 	 
للربنامج: منع التجنيد، الترسيح، و/أو إعادة اإلدماج

نتائج لكل هدف تعكس التغريات امللموسة املتوقعة يف 	 
نهاية املرشوع.

ُسبل التدخل واألنشطة، متتد لتشمل قطاعات مختلفة 	 
ويتم تطبيقها عىل جميع مستويات اإلطار االجتامعي 

اإليكولوجي والتي تلبي االحتياجات الخاصة بنوع وعمر 
محددين لألطفال املرتبطني بالقوات والجامعات املسلحة 

 واألطفال املعرضني لخطر التجنيد واالستغالل.
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يتم استخدام البيانات املُجمعة خالل تحليل السياق (وتشمل 
االستعراض املكتبي) يف تصميم الربنامج، واختيار سبل التدخل 

واألنشطة، بناًء عىل األسئلة البحثية املحددة. 

صياغة الغاية
تعكس الغاية التأثري عايل املستوى الذي يساهم الربنامج أو 

املرشوع يف إحداثه. ويجب أن تعرب الغاية عن األطفال املتأثرين 
بالنزاع واألطفال املرتبطني بالقوات والجامعات املسلحة 

كمجموعة مستهدفة وتتمحور حول احتياجاتهم املحددة التي 
يجب تلبيتها. وسيتم تعديلها حسب مكونات الربنامج التي تريد 
تضمينها، وهي بالتحديد منع التجنيد و/أو الترسيح و/أو إعادة 

اإلدماج. 

 فيام ييل مثال عىل الغاية التي ميكنك تعديلها: 

حامية الفتيات والفتيان املتأثرين بالنزاع من التجنيد 	 
واالستغالل، وإطالق رساحهم بشكل آمن من القوات 

والجامعات املسلحة وإعادة إدماجهم يف مجتمعهم

إطار العمل االجتامعي البيئي
يعترب اإلطار االجتامعي اإليكولوجي منوذًجا مفيًدا لصياغة برامج 

منع التجنيد، والترسيح، وإعادة اإلدماج. وهو يشمل أربعة 
مستويات، وهي مستوى الفرد/الطفل، ومستوى األرسة، واملجتمع 

املحيل واملجتمع ككل.

يحدد مستوى الفرد أو مستوى الطفل العوامل 
الحيوية واملرتبطة بالتاريخ الشخيص والتي تؤثر عىل 

تجنيد واستغالل األطفال، وترسيحهم وإعادة إدماجهم. وتشمل 
بعض هذه العوامل العمر، والتعليم، والدخل، واملهارات إىل 

 جانب تاريخ اإلساءة. 

مستوى األرسة (يُعرف أيًضا مبستوى العالقة)
يتطرق مستوى املجتمع املحيل للعالقات األرسية، إىل 

جانب الصداقات والعالقات الحميمة التي قد تؤثر عىل سلوك 
األطفال وترفع مخاطر تجنيدهم واستغاللهم، وتؤثر عىل إطالق 

رساحهم وإعادة إدماجهم.
  

يُعنى مستوى املجتمع املحيل  بدراسة األماكن، مثل 
املدارس واألحياء التي تنشأ فيها العالقات االجتامعية، إىل جانب 

هياكل وديناميات املجتمع املحيل التي رمبا تؤثر عىل تجنيد األطفال 
واستغاللهم، وترسيحهم وإعادة إدماجهم.

يدرس مستوى املجتمع ككل العوامل املجتمعية واسعة 
النطاق التي تُهيئ الظروف التي تسمح بالتجنيد أو تجعله 

ميرًسا من دون قصد. وتشمل هذه العوامل األعراف االجتامعية 
والثقافية، فضالً عن السياسات االقتصادية والتعليمية واالجتامعية 
التي رمبا تسهم يف تجنيد األطفال، بل وقد تؤثر أيًضا عىل ترسيح 

األطفال وإعادة إدماجهم.131   

يُعنى هذا النموذج بالوضع برمته لتحديد العوامل والعنارص 
املؤثرة عىل جميع املستويات وكيف تتفاعل مع بعضها البعض. 

وهو يراعي مجموعة كاملة من املشكالت والعوامل والحلول التي 
ميكن أن تسهم يف منع تجنيد األطفال وتسهيل إطالق رساحهم، 

وتعزيز عملية إعادة إدماجهم. وهو يعزز وضع الربامج املرنة 
التي تُدمج التعلم الجديد وتتكيف طبًقا لها خالل عملية التنفيذ. 
ويشمل العنارص الرسمية وغري الرسمية لُنظم حامية األطفال.132  

  
 يُستخدم اإلطار االجتامعي اإليكولوجي خالل مرحلة تصميم 

الربنامج كأساس لربنامج منع التجنيد والترسيح وإعادة اإلدماج. 
وميكنك العثور عىل املستويات العديدة لإلطار االجتامعي 

اإليكولوجي بسهولة، باستخدام الرموز التالية:

فيام ييل مثال توضيحي إلطار الربنامج الذي يتناول احتياجات 
منع التجنيد والترسيح وإعادة اإلدماج لألطفال املرتبطني بالقوات 

والجامعات املسلحة، ويشمل أمثلة عىل الغاية واألهداف والنتائج. 
تتوفر أمثلة لسبل التدخل لكل مستوى من اإلطار االجتامعي 
اإليكولوجي يف قسم تصميم الربنامج. يف نهاية خطوة تصميم 
الربنامج، ستكون قادًرا عىل تطوير إطار الربنامج الخاص بك. 

مستوى املجتمع ككل مستوى املجتمع املحيل

مستوى الفرد/الطفل  مستوى األرسة        

إطار العمل االجتامعي البيئي

مبادئ باريس 3.25  130
131   املركز الوطني ملنع اإلصابة والوقاية من العنف

132   تحالف حامية الطفل يف العمل اإلنساين (2019)

األطفال املرتبطون بالقوات والجامعات املُسلحة | مجموعة أدوات تطوير الربنامج اإلرشادات | 71



حامية حقوق 
الفتيات والفتيان 
عند مثولهم أمام 

القانون

 إدماج الفتيان 
والفتيات اجتامعيًا 

يف أرسهم 
ومجتمعاهم

 ترسيح األطفال من الفتيات 
والفتيان املرتبطني بالقوات 
والجامعات املسلحة بأمان

حامية الفتيات والفتيان 
رين من النزاع من مخاطر  املترضِّ

تجنيدهم واستخدامهم 

حامية الفتيات والفتيان املتأثرين بالنزاع من التجنيد واالستغالل، وإطالق رساحهم بشكل آمن من القوات والجامعات املسلحة وإعادة إدماجهم يف مجتمعهم

 إعادة إدماج الفتيات والفتيان الذين ارتبطوا يف السابق بالقوات والجامعات املسلحة 
واملعرضني للخطر يف مجتمعهم

الغاية
ف

األهدا
ج

النتائ
ي

ي اإليكولوج
امع

حول اإلطار االجت
شطة تتمحور 

 األن

التعامل مع 
عوامل الخطر 

الخاصة بتجنيد 
واستغالل 

األطفال

ترسيح الفتيات والفتيان 
بأمان من خالل العمليات 

الرسمية وغري الرسمية

مل شمل الفتيات 
والفتيان 

بأرسهم وتلبية 
احتياجاتهم

 متتع الفتيات 
والفتيان األكرب سًنا 
باالكتفاء الذايت املايل

تعزيز عوامل 
الحامية الخاصة 

بتجنيد واستغالل 
األطفال

تحسن الصحة 
والرفاهية 
النفسية 

االجتامعية 
للفتيات والفتيان

تلبية احتياجات 
الفتيات والفتيان 

التعليمية

األنشطة عىل مستوى الفرد

األنشطة عىل مستوى األرسة

األنشطة عىل مستوى املجتمع املحيل

األنشطة عىل املستوى املجتمع ككل

تتضمن األقسام التالية توجيهات لتصميم الربامج املتعلقة مبنع 
تجنيد األطفال وتسهيل إطالق رساحهم وتعزيز إعادة إدماجهم. 

تُعنى برامج منع التجنيد بعوامل الخطر الخاصة بالتجنيد، وتعزز 
عوامل الحامية، كام توفر البدائل للمخاطر الكامنة يف االرتباط 
بالقوات أو الجامعات املسلحة. وتشمل برامج الترسيح عملية 
رسمية وخاضعة للسيطرة لنزع سالح األطفال وترسيحهم من 
القوات املسلحة أو الجامعات املسلحة إىل جانب الطرق غري 

الرسمية حيث يهرب األطفال من هذه القوات والجامعات، أو 
يتم اعتقالهم أو يغادرونها بأي طريقة أخرى. وتهدف برامج 

إعادة اإلدماج لتعزيز تحول األطفال إىل املجتمع املدين، ومنحهم 
أدواًرا وهويات هادفة كمدنيني مقبولني يف أرسهم ومجتمعاتهم 

املحلية.133  

ميكنك أن تأخذ يف اعتبارك هذه األقسام الثالثة جميعها أو قسم 
واحد أو اثنني منها حسب السياق وبناًء عىل والية منظمتك، 

واملوارد املتاحة، والتنسيق فيام بني الجهات الفاعلة. 

تصميم برنامج منع التجنيد 
بناًء عىل املراجع املتوفرة، تهدف برامج منع التجنيد للتعامل 

مع عوامل الخطر املتحددة عىل عدة مستويات، واالستفادة من 
الهياكل الحالية عىل مستوى املجتمع املحيل134، وتعزيز عوامل 

الحامية، فضالً عن الدعوة إىل وضع سياسات متعددة القطاعات 
لضامن الوصول إىل الخدمات املجتمعية األساسية.135   

تساعدك الفقرات التالية يف تنظيم املعلومات املُجمعة خالل 
تحليل السياق باستخدام اإلطار االجتامعي اإليكولوجي والنهج 
متعدد القطاعات. وهي تعترب متهيًدا لتمرين العصف الذهني 

لتحديد سبل التدخل ملنع التجنيد املالمئة للسياق، والتطرق إىل 
أمثلة من الدول املختلفة. 

 

عة 1. تنظيم البيانات املجمَّ
ابدأ يف املقام األول بتنظيم املعلومات املُجمعة أثناء تحليل السياق 

واملتعلقة مبنع التجنيد. وهي تشمل نتائج األسئلة البحثية التالية، من 
تحليل السياق:

مبادئ باريس (2007)   133
O’Neil et al (2018)  134

 Vargas-Baron (2007)  135
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من هي الجامعات املسلحة والقوات املسلحة التي تُجند   .4
األطفال؟ (االستعراض املكتبي)

ما هي عمليات تجنيد الفتيان والفتيات، ومن يشارك يف   .5
اتخاذ القرارات، وهل توجد اختالفات مرتبطة بأعامرهم 

ونوعهم؟ (تقييم االحتياجات – تحليل الجهات املعنية)

ما هي عوامل الخطر والحامية لتجنيد الفتيان والفتيات،   .6
وهل توجد اختالفات مرتبطة بأعامرهم ونوعهم؟ (تقييم 

االحتياجات – لقاء تشاوري مع طفل ارتبط يف السابق بقوة 
مسلحة أو جامعة مسلحة)

كيف يستطيع املجتمع اإلنساين دعم املامرسات الحالية   .7
لألرس واملجتمعات واملساعدة يف منع تجنيد الفتيان 

والفتيات؟ (تقييم االحتياجات – تحليل الجهات املعنية 
– لقاء تشاوري مع طفل مرتبط بالقوات والجامعات 

املسلحة)

كيف يؤثر الوصول إىل املوارد والتحكم فيها عىل منع تجنيد   .14
الفتيات والفتيان واستغاللهم وترسيحهم وإعادة إدماجهم؟ 

كيف تؤثر املخاوف املتعلقة بالسالمة عىل منع تجنيد   .15
الفتيات والفتيان واستغاللهم وترسيحهم وإعادة إدماجهم؟ 

كيف تؤثر األعراف االجتامعية والثقافية عىل منع تجنيد   .16
الفتيات والفتيان واستغاللهم وترسيحهم وإعادة إدماجهم؟

الجامعات املسلحة التي تُجند األطفال )السؤال 4(
ميكن توثيق املعلومات املرتبطة بالقوات والجامعات املسلحة 

التي تُجند األطفال من خالل االستعراض املكتبي، وال سيام تقارير 
آلية الرصد واإلبالغ. قد تختلف اسرتاتيجيات التجنيد التي تتبعها 

الجامعات املختلفة بدرجة كبرية، وبالتايل رمبا تختلف ُسبل 
التدخل ملنع التجنيد أيًضا. ومن ثم يجب توثيق كل قوة وجامعة 
مسلحة عىل حدة عند تطوير اسرتاتيجيات منع التجنيد الخاصة 

بكٍل منها.

عمليات التجنيد )السؤال 5(
قد يتم تجنيد األطفال قرسيًا (ينطوي ذلك عىل اإلكراه)، أو قد 
يبدو »تطوعيًا«. ومن الناحية العملية، توجد صعوبة يف التمييز 

بني مختلف أشكال التجنيد، ويصعب تحديد أشكال التجنيد 
التطوعي التي تتم مبحض إرادة املتطوع، إذ تؤثر العديد من 

عوامل الخطر عىل تجنيد األطفال.  

ترسد القامئة التالية موجزًا ألشكال التجنيد الرئيسية. أنشئ قامئتك 
الخاصة، عىل أن تشمل االعتبارات املتعلقة بالعمر والنوع. سيتم 

استخدام هذه املعلومات لتطوير اسرتاتيجيات منع التجنيد 
املُكملة للربامج املعنية بالتعامل مع عوامل الخطر وتعزيز عوامل 

الحامية. 

االختطاف من املنازل واملدارس أثناء إحضار املاء أو 	 
الحطب، يف الحقول أو غريها من األماكن.

يُجرب الوالدان واملجتمعات عىل تسليم أطفالهم طواعية يف 	 
ظل نظام الحصص املفروض عىل املجتمعات املحلية تحت 

التهديد باإليذاء، للتفاوض عىل إطالق رساح سجناء، وما 
إىل ذلك. 

 تُستخدم الدعاية لتشجيع الفتيان والفتيات عىل 	 
االنضامم. ومن املمكن أن تكون املدارس والتجمعات 

العامة والدينية ووسائل التواصل االجتامعي مبثابة نوافذ 
مفضلة للحديث عن فكر الجامعة والعثور عىل املجندين 

املستقبليني. كثريًا ما تُستخدم وعود الحصول عىل املال 
أو املالبس أو املواد الغذائية أو لوازم النظافة لتشجيع 

األطفال عىل االنضامم.  

رمبا يشجع ضغط األقران الفتيان والفتيات عىل االنضامم 	 
إىل صفوف القوات والجامعات املسلحة.

يُجرب اآلباء املنخرطون يف الجامعات أو القوات املسلحة 	 
ويُشجعون أطفالهم عىل االنضامم.

يطالب املجتمع املحيل األرس أو يجربها عىل املشاركة يف 	 
ميليشيات الدفاع عن النفس بتسليم أطفالها.

العالقة الوثيقة للفتيات مبقاتلني يف صفوف الجامعات 	 
املسلحة.

يتم تجنيد الفتيات عن طريق الزواج املبكر و/أو القرسي 	 
من املحاربني.

قد تتضمن عملية التجنيد عدة عوامل وجهات فاعلة. علاًم بأن 
فهم األطراف األساسية، واألفراد املؤثرين يف اتخاذ القرارات أو 

املسار املؤدي إىل ارتباط الطفل بالقوة أو الجامعة املسلحة، 
ومن يتخذ القرارات، يوفر معلومات قيمة لتصميم برنامج منع 

التجنيد. ورمبا تختلف عمليات التجنيد أيًضا حسب عمر األطفال 
ونوعهم. ستكون قادًرا عىل تحديد »الجهات املؤثرة« التي قد 
متتلك القدرة عىل التأثري يف عملية تجنيد األطفال، من جانب 
األبوين عىل سبيل املثال أو القامئني بالتجنيد، وذلك بناًء عىل 

تقييم االحتياجات وتقييم الجهات املعنية. وقد تكون لهم القدرة 
أيًضا عىل تغيري األعراف االجتامعية وجعل تجنيد األطفال 

مسألة غري مقبولة يف مكان معني.

عىل سبيل املثال قد يؤثر القادة التقليديون، مثل رجال الدين، 
عىل عملية تجنيد األطفال عن طريق الجامعات املسلحة للدفاع 
عن النفس وقد يكون بوسعهم زيادة عمر التجنيد بالتفاهم مع 

قادة الجامعات املسلحة. 
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عوامل الخطر والحامية )السؤال 6(
ويعترب تراكم عوامل الخطر، حيث يندر أن يكون هناك عامل 

خطر واحد فقط وإمنا عدة عوامل، هو ما يؤدي إىل تجنيد 
األطفال. وباملثل، قد يكون لرتاكم عوامل الحامية عىل جميع 

مستويات اإلطار االجتامعي اإليكولوجي تأثري ملموس. قد يسهم 
تعزيز عوامل الحامية املقرتنة بسبل التدخل املبارشة للتعامل مع 

عوامل الخطر يف منع التجنيد. وتجدر مالحظة أن التعامل مع 
عوامل الخطر أو تعزيز عوامل الحامية عىل مستوى واحد فقط 

من اإلطار االجتامعي اإليكولوجي لن يكون له تأثري كبري عىل 
األرجح. ومن املرجح أن تنجح برامج منع التجنيد إذا تعاملت مع 

مستويات عديدة لإلطار االجتامعي اإليكولوجي.

فيام ييل جدول يعرض بإيجاز عوامل الخطر والحامية األكرث 
شيوًعا لتجنيد األطفال. ومع ذلك يختلف السياق يف كل حالة 
ويعترب توثيق التفاصيل املحددة لعوامل الخطر والحامية أمرًا 

بالغ األهمية. أنشئ جدولك الخاص الذي يضم عوامل الحامية 
والخطر املنظمة حسب املستويات االجتامعية اإليكولوجية، بناًء 

عىل املعلومات املُجمعة أثناء تحليل السياق واستخدام املورد 
اإلرشادي املوجز لتحالف حامية الطفل يف العمل اإلنساين بعنوان 

»تحديد عوامل الخطر والحامية وترتيبها«. 

ملعرفة املزيد من التفاصيل، انظر املعلومات األساسية - األطفال 
 املتأثرين بالنزاع يف صفحة 11.

مبادئ باريس (2007)  136
املنظمة الدولية املعنية بقضية تجنيد األطفال (2016)  137

املصدر السابق  138
املصدر السابق  139

Mazurana & Carlson (2006)  140
Douglas et al (2004)  141

Mazurana & Carlson (2006)  142
املصدر السابق  143

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ (2017)  144
Bernd (2013)  145
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Wessells (2005)  147
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Johnson (2018)  164
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مستوى الفرد

 مستويات اإلطار 
االجتامعي اإليكولوجي

عوامل الحامية

املساواة بني األطفال يف الوصول إىل الخدمات136

وصول األطفال إىل التعليم العادل بني الجنسني137 

وصول األطفال إىل فرص تطوير مهارات حل املشكالت138 

قدرة األطفال عىل إيجاد معنى لحياتهم139

توفر الرعاية املتسقة من مقدمي الرعاية أو ذوي القرىب 
أوأرسة كافلة146     

فرص مقدمي الرعاية يف مامرسة السلطة والحكم يف السياق 
الثقايف147 

وصول مقدمي الرعاية إىل الدخل والفرص االقتصادية148

الحامية الجسدية إذا تتعرض الفتيات والفتيان إىل مخاطر 
العنف أو اإلساءة الجنسية أو االعتقال أو التحرش أو 

االختطاف يف مجتمعاتهم141 140 
   

التمكني واملساواة بني الجنسني، ال سيام للفتيات الراغبات 
يف املشاركة يف األعامل العدائية142 143 

البحث عن املعنى واملجد واملغامرات، والنضال يف سبيل 
قضية معينة الفقر املدقع144، وغياب الفرص االقتصادية

الرغبة يف االنتقام، ال سيام بعد وفاة الوالدين أو ذوي 
القرىب أو األصدقاء145 

سوء العالقة مبقدمي الرعاية أو اإلهامل أو العنف األرسي 
أو اإلساءة الجنسية أو الزواج القرسي149

تعاطي الكحول واملخدرات واالضطرابات العقلية ملقدمي 
الرعاية 150  

األطفال املنفصلني عن ذويهم أو غري املصحوبني أو األيتام151 

اآلباء املنخرطون يف جامعة مسلحة152 

عوامل الخطر

عىل مستوى األرسة

قدرة املجتمع عىل الوصول إىل الدخل والفرص 
االقتصادية، وكذلك الخدمات الصحية واالجتامعية 

وغريها.153

البيئة املجتمعية الداعمة والشبكات االجتامعية 154 

رمبا تؤدي عالقات املجتمع بإحدى الجامعات املسلحة أو 
ميليشيات الدفاع عن النفس إىل الضغط عىل األرس155

غياب آليات الحامية األرسعىل مستوى املجتمع املحيل. 
يفرض املجتمع ضغوطًا عىل األرس لتلبية طلب الجامعات 

املسلحة يف مقابل »السالم« أو مقابل حصول املجتمع 
املحيل عىل حامية تلك الجامعات156 

السكان النازحون أو الالجئون157 

إنشاء قاعدة بيانات وطنية لتسجيل تجنيد واختفاء الفتيات  
والفتيان158 

تطبيق خطط عمل وطنية ملنع تجنيد األطفال عن 
طريق القوات والجامعات املسلحة مع إنفاذ القوانني 

والسياسات159 

التعاون حيثام أمكن مع السلطات العسكرية والجامعات 
املسلحة 160   

تطبيق القوانني الدولية واإلقليمية التي تحظر تجنيد 
األطفال161 

تجنيد األطفال واستخدامهم يف النزاعات املسلحة 162  

وجود النزاع، أو القرب املكاين من الجامعة أو القوة 
املسلحة ومدة التعرض لذلك163 

ضعف حضور الدولة يف املناطق النائية164 

تهميش طائفة من األقليات165 

عىل مستوى 

املجتمع ككل

عىل مستوى 

املجتمع املحيل
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دعم املامرسات الحالية )السؤال 7(
يجب توثيق املامرسات الحالية من األطفال واألرس واملجتمعات 
املحلية ملنع التجنيد من خالل تقييم االحتياجات. ويُفضل دوًما 

االستفادة من املامرسات اآلمنة والناجحة القامئة بالفعل عىل 
الصعيد املحيل، بدالً من اللجوء البتكار وفرض أفكار جديدة 

يقدمها غرباء عن املجتمع. رمبا تشمل مامرسات منع التجنيد 
الحايل االسرتاتيجيات التي تطورها املجتمعات للتصدي لضغوط 
الجامعات املسلحة »لتسليم« األطفال يف مقابل الحامية. ومن 

ثم يجب توثيق هذه املامرسات القامئة، وكذلك تحديد الجهات 
الفاعلة الرئيسية واملوارد البرشية يف هذه املامرسات، والتي ميكن 
اعتبارها عوامل حامية ينبغي تعزيزها. وميكن ذكر ُسبل التدخل 
املقرتحة األخرى من خالل عقد لقاء تشاوري مع طفل ارتبط يف 

السابق بقوة أو جامعة مسلحة. إذ يكون هؤالء األطفال عىل 
دراية باألسباب التي دفعتهم لالنضامم وما كان ميكن أن مينع 

تجنيدهم. تكتسب هذه املعلومات أهمية كبرية ويجب توثيقها 
لالستفادة منها يف تصميم املرشوع.  

تأثري إمكانية الوصول للموارد والتحكم فيها )السؤال 14(
رمبا يؤثر وصول األطفال إىل املوارد والتحكم فيها عىل حصولهم عىل 

خدمات مثل التعليم أو الخدمات الصحية ويسهم يف تجنيدهم 
واستغاللهم من جانب القوات والجامعات املسلحة. وقد يتسنى 

الوصول إىل بعض الخدمات بشكل مبديئ ولكن يف واقع األمر قد ال 
يتحكم األطفال يف قرار الوصول إىل هذه الخدمات. ميكن تحديد عوائق 

الوصول إىل الخدمات واستخدامها يف وضع اسرتاتيجيات منع التجنيد  

تأثري املخاوف املتعلقة باألمان )السؤال 15(
قد تدفع املخاوف املتعلقة بالسالمة األطفال، ال سيام الفتيات، للتجنيد 

واالستغالل. وقد تفتقد بعض الفتيات الشعور باألمان يف مجتمعاتهن 
وتسعى لطلب الحامية من القوات والجامعات املسلحة كاسرتاتيجية 
للنجاة. بل وقد تفتقد هذا الشعور يف منازلهن، بسبب وجود سوابق 
من اإلساءة التي تشمل االعتداء الجنيس. قد متثل املخاوف املتعلقة 

بالسالمة عامل خطر، ويساعد اإلملام بها يف تطوير استرياتيجيات منع 
التجنيد.

 
تأثري األعراف االجتامعية والثقافية )السؤال 16(

قد يكون لألعراف االجتامعية والثقافية تأثري هائل عىل منع التجنيد. 
وعىل الجانب اآلخر، هناك بعض األعراف االجتامعية والثقافية التي 
تشجع التجنيد. قد يُنظر الرتباط األطفال بجامعة مسلحة كتجربة 

تعلم رضورية لنموهم، أو قد يُنظر لألطفال املرتبطني بهذه الجامعات 
بوصفهم أبطال. ويف سياقات أخرى، قد تجعل األعراف االجتامعية 

املتعلقة بالنوع الفتيات أكرث عرضة ملخاطر التجنيد. وميكن أن تتأثر 
هذه األعراف من خالل الربامج املُغرية للنوع االجتامعي التي تشكل 

جزًءا من اسرتاتيجية منع التجنيد.

2.  فكر يف الُنهج الرئيسية ملنع التجنيد  
 ثانيًا، يجب األخذ بعني االعتبار نُهج منع التجنيد التي تشمل 

التصدي لعوامل الخطر وتعزيز عوامل الحامية، فضالً عن النهج 
املجتمعي والنهج متعدد القطاعات.

يعترب التصدي لعوامل الخطر وتعزيز عوامل الحامية أحد أهم 
الُنهج املتبعة ملنع التجنيد. قد يكون األطفال يف سياق محدد أكرث 
أو أقل عرضًة للتجنيد. إذا تعرض الطفل لعدد من عوامل الخطر 

الذي يفوق عدد عوامل الحامية، فقد يزداد مستوى تعرضه 
للخطر، وقد يكون أكرث عرضة للتجنيد. تهدف عوامل الحامية 

إلحداث التوازن مع عوامل الخطر، برفع قدرة األطفال واألرس عىل 
التكيف والصمود لحامية أطفالهم من التجنيد.

تم توثيق عوامل الخطر املتعلقة بالتجنيد خالل تحليل السياق. 
باإلضافة إىل مامرسات الحامية ذات األصول الثقافية، هناك 
عوامل حامية شاملة تسهم يف منع التجنيد وهي مدرجة يف 

الجدول السابق

ميكن أن يؤدي النهج املجتمعي دوًرا بناًء يف منع تجنيد األطفال 
واستغاللهم. يف سياق النزاع، قد تضعف قدرة الجهات الفاعلة 
املجتمعية، بل وقد تكون أيًضا مصدر خطر بالنسبة لألطفال. 

ويتضمن النهج املجتمعي إجراء تقييم وفهم الطرق التي تتبعها 
املجتمعات لحامية األطفال بشكل طبيعي، ومن هم األشخاص 
املؤثرون، وتعزيز آليات الحامية عن طريق الحشد املجتمعي 

وتعزيز القدرات وما إىل ذلك.
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يُشجع النهج متعدد القطاعات التعاون بني املنظامت يف 
القطاعات املختلفة ويشمل املجتمعات واألفراد.166 لن تكون 

الجهات الفاعلة لحامية األطفال عىل األرجح قادرة عىل التعامل 
مع جميع عوامل الخطر ويجب إرشاك القطاعات ذات الصلة. 
مطلوب الحصول عىل استجابة منسقة بني الحكومة، ووكاالت 
األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية املعنية بتوفري الحامية 

والتعليم والصحة واملاء والرصف الصحي وإحالل السالم، 
والعدالة، واألمن، والغذاء، وتوفري سبل كسب الرزق، والحامية 

االجتامعية وتوفري املأوى بناًء عىل عوامل الخطر املحددة.167 من 
املهم التأكيد عىل املسؤولية املشرتكة يف منع التجنيد فيام بني 

القطاعات لتعظيم مصادر التمويل. ويجب أن يقرتن ذلك بتوفري 
التدريب العام عىل حامية األطفال للموظفني الذين يقدمون 

الخدمات لألطفال واملراهقني وأرسهم يف جميع القطاعات، وذلك 
لتحديد األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات املسلحة وإحالتهم 

إىل الخدمات بشكل آمن. يجب أن يتضمن التدريب االستجابة 
التي تراعي النوع االجتامعي وتلبي االحتياجات املحددة للفتيات، 

ويتسم كذلك بالرسية. وعالوة عىل ذلك، ميكن للمنظامت التي 
تضم قطاعات عديدة تنسيق ُسبل التدخل التي تتبعها باستهداف 

مواقع ورشائح سكانية مامثلة. يحمل موظف التنسيق املعني 
مبجال مسؤولية حامية األطفال، أو قادة فرق دعم األطفال 

املرتبطني بالقوات والجامعات املسلحة أو موظفو التنسيق بني 
الوكاالت املختلف عىل عاتقهم مسؤولية تنسيق أعامل تقديم 
الخدمات مع القطاعات األخرى يف املواقع التي تشهد التجنيد 

 4.E املستمر، بناًء عىل عوامل الخطر املحددة. (انظر القسم
التنسيق يف صفحة 152) 

3. تطوير أهداف ونتائج منع التجنيد 
ثالثًا، تطوير األهداف والنتائج الخاصة بُسبل التدخل ملنع 

التجنيد. 

األهداف تُعرب عن التغريات املتوقعة التي تنشأ عن برنامج منع 
التجنيد، وهي متثل الغرض من املرشوع.  وهي جزء من إطار 
املرشوع. (انظر االعتبارات الهامة وإطار العمل يف صفحة 70)

فيام ييل األهداف املرتبطة مبنع التجنيد التي ميكن تعديلها بناًء 
عىل السياق:

حامية الفتيان والفتيات املتأثرين بالنزاع من التجنيد 	 
واالستغالل

يتم التصدي لعوامل الخطر وتعزيز عوامل الحامية ملنع 	 
تجنيد واستغالل الفتيات والفتيان املتأثرين بالنزاع.

النتائج تعرب عن مختلف التغريات املتوقعة يف نهاية املرشوع 
لتحقيق الغاية؛ وميكن أن تتمحور النتائج حول عوامل الخطر 

 والحامية، أو حول املستويات االجتامعية اإليكولوجية. 
  

فيام ييل بعض األمثلة التي ميكن تعديلها بناًء عىل السياق.

التصدي لعوامل الخطر املتعلقة بالتجنيد واالستخدام عىل 	 
مستوى الفرد واألرسة واملجتمع املحيل واملجتمع ككل

متكني الفتيان والفتيات باملهارات واملعرفة والخدمات 	 
إلحالل السالم ومنع التجنيد واالستغالل

متكني املجتمعات املحلية باملهارات واملعرفة لحامية 	 
الفتيان والفتيات من التجنيد واالستغالل 

دعم املجتمعات النائية بتوفري الخدمات األساسية التي 	 
تعطي الفتيان والفتيات بدائل للتجنيد واالستغالل

4. العصف الذهني لُسبل التدخل ملنع التجنيد
رابًعا، إجراء عصف ذهني لُسبل التدخل ملنع التجنيد باستخدام 

املعلومات التي تم جمعها يف تحليل السياق واإلجابات عىل 3 
أسئلة أساسية (ما هي عوامل الخطر والحامية؛ عملية التجنيد؛ 

مامرسات منع التجنيد الحالية والجهات الفاعلة إلعدادها؛ وهل 
توجد اختالفات بناًء عىل العمر والنوع االجتامعي؟). يساعدك 

الجدول التايل يف تنظيم األفكار وتحديد برامج منع التجنيد.

اخرت من بني عوامل الخطر والحامية تلك التي ميكن 	 
التصدي لها بناًء عىل السياق.

تحالف حامية الطفل يف العمل اإلنساين (2020)   166
Vargas-Baron (2010)  167
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استخدام املعلومات التي جمعتها أثناء تحليل السياق، 	 
وتشمل توصيات الشباب واألطفال الذين ارتبطوا يف 
السابق بالقوات والجامعات املسلحة، واألمثلة عىل 

 ،X سبل التدخل ملنع التجنيد الواردة يف الصفحة
وسبل التدخل املستقاة من العصف الذهني التي من 

شأنها التصدي لكل عامل خطر وتعزيز عوامل الحامية 
املحددة، مع األخذ يف االعتبار العمر والنوع. 

ويجب مراعاة ما ييل عىل وجه الخصوص:	 

مشاركة قطاعات أخرى، بناًء عىل عوامل الخطر 	 
والحامية املحددة.

مشاركة الشباب يف تصميم وتنفيذ أنشطة منع 	 
التجنيد

املخاطر وتدابري تخفيفها املحددة يف تقييم 	 
املخاطر لعدم تعريض األطفال واملجتمعات 

واملوظفني ألي أرضار.

يقرتح الجدول الوارد أدناه منوذًجا لتنظيم األفكار وتقدميها مع 
أمثلة موجزة للتدخالت.

عوامل الخطر

مشاركة القطاعات 
األخرى

أمثلة عىل التدخل أمثلة عىل عوامل الخطر والحامية
 املستويات االجتامعية 

اإليكولوجية

الفرد

الفرص االقتصادية 
والتعليمية

غياب فرص املشاركة 
البناءة للشباب

وصول الشباب إىل برامج ريادة األعامل، ويشمل ذلك محو 
األمية املالية  تعزيز الوصول إىل فرص التعليم األسايس 

والثانوي غري الرسمية والرسمية، مبا يف ذلك للشباب األكرب 
سًنا الذين استكملوا تعليمهم. 

دعم الوصول إىل فرص التعليم وكسب سبل كسب الرزق 
للفتيات الاليت أنجنب أطفاالً يف مراكز الرعاية اليومية 

وتدريب املعلمني ومديري املدارس عىل طرق التعليم التي 
تراعي الفروق بني الجنسني. 

تدابري تخفيف املخاطر: 
يجب أن تركز االتصاالت الخاصة باملرشوع عىل تشجيع 

الشباب يف املجتمعات املحلية وليس عىل منع تجنيد 
األطفال.

الوصول إىل برامج املهارات الحياتية وبرامج متكني الشباب 
التي تشجع إقامة املرشوعات التي تديرها الفتيات 

والفتيان الشباب يف مجتامعتهم.

دعم املبادرات القامئة التي تتم بقيادة املجتمع والتي متنح 
الشباب إمكانية الوصول إىل الفرص االقتصادية.

 التنسيق مع قطاعات توفري 
سبل كسب الرزق والتعليم 

لتوفري الوصول إىل الخدمات 
.X يف املنطقة
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عوامل الخطر

عوامل الحامية

األرسة

الفرص االقتصادية 
والتعليمية

العنف األرسي

وجود مقدمي 
رعاية يهتمون ألمر 

األطفال

تعزيز تغيري السلوكيات واألعراف االجتامعية املرتبطة 
بالعنف األرسي من خالل سلسلة من املناقشات للرجال 

والنساء.

تدريب ومتكني اآلباء الذين ال يرسلون أبناءهم للتجنيد من 
التحدث إىل اآلباء اآلخرين لتشجيعهم عىل إبقاء الشباب 
يف املجتمعات املحلية ومشاركتهم يف فرص كسب الرزق 

والتعليم.

 التنسيق مع قطاعات توفري 
سبل كسب الرزق والتعليم 

لتوفري الوصول إىل الخدمات 
.X يف املنطقة

التشجيع عىل تغيري السلوك واتباع مامرسات الرتبية 
اإليجابية من خالل جلسات تنمية مهارات الرتبية ملقدمي 

 الرعاية.

تدابري تخفيف املخاطر: 
يجب أن تركز االتصاالت الخاصة باملرشوع عىل تشجيع 

توفري الرعاية املناسبة وخفض مستويات العنف يف 
املجتمعات املحلية وليس عىل منع تجنيد األطفال.

عوامل الحامية/الخطر

املجتمع املحيل

غياب/وجود آليات 
الحامية القوية عىل 

مستوى املجتمع 
املحيل

تحديد وتعزيز آلية الحامية القامئة عىل مستوى املجتمع 
املحيل من خالل تدريب موظفي الخطوط األمامية عىل 

تحديد الهوية واإلحالة بشكل آمن. 

تحديد ومتكني الرموز املجتمعية األساسية أو »املؤثرين« يف كل 
مجتمع ممن ميتلكون القدرة عىل تغيري األعراف االجتامعية 

وجعل التجنيد أمرًا غري مقبول. إجراء الحوارات املجتمعية.

دعم الحوارات املجتمعية بني املجتمعات املحلية، مبشاركة 
األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات املسلحة إن كان ذلك 
آمًنا، بقيادة الزعامء املجتمعيني الذين مينعون تجنيد األطفال 

يف مجتمعاتهم.

التنسيق مع مجموعة اإليواء 
يف سياق وجود نازحني 

داخليًا/الجئني 

عوامل الخطر

عوامل الحامية

املجتمع ككل/ 
الحكومة

ضعف حضور 
الدولة

قاعدة بيانات تُسجل 
اختفاء الفتيات 

والفتيان

دعوة اإلدارة اإلقليمية لتعزيز حضور الدولة يف املناطق 
املحددة

دعم قاعدة البيانات الحالية التي تُسجل األطفال الغائبني 
الذين يُعتقد أنهم قد تم تجنيدها أو إعداد قواعد البيانات 

املجتمعية

التنسيق مع جميع القطاعات 
املعنية لزيادة حضور الدولة 

(الصحة، التعليم، األمن، املياه 
والرصف الصحي، وغريها)

مشاركة القطاعات 
األخرى

أمثلة عىل التدخل أمثلة عىل عوامل الخطر والحامية
 املستويات االجتامعية 

اإليكولوجية
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 أمثلة عىل ُسبل التدخل ملنع التجنيد

مستوى الفرد
مرشوعات يديرها الشباب ملنع التجنيد يف العراق   

نفَّذت لجنة اإلنقاذ الدولية يف العراق مرشوًعا تحت إدارة 
الشباب، بهدف التطوير الجامعي للمرشوعات املجتمعية 

وتنفيذ األنشطة الرتفيهية من أجل متكني الفتيات والفتيان 
ومنع تجنيدهم. استفاد الشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني 14 
و17 سنة أوالً بتلقي تدريب عىل املهارات الحياتية باستخدام 
املجموعة التدريبية ملنظمة أنقذوا األطفال »تكيُّف الشباب« 

فضالً عن جلسة تدريبية عن كيفية تطوير مرشوع وإدارة منحة 
صغرية. تعاونت مجموعات الفتيات والفتيات القامئة عىل الفصل 

بني الجنسني فيام بينها لتحديد االحتياجات يف مجتمعاتهم 
وتطوير خطة استجابة مالمئة. وقد طوروا مًعا مقرتح مرشوع 

موجز، وميزانية وعرض ترويجي ألفكارهم أمام لجنة للتصديق 
عليها. 

ساهم هذا املرشوع يف إكساب الفتيات والفتيان مهارات جديدة 
ومكَّنهم من املشاركة بشكل بنَّاء يف تطوير مجتمعهم. وعىل 

الرغم من محدودية امليزانية التي أصابتهم بيشء من اإلحباط، 
فقد أكدت التغذية املرتدة للشباب عىل استمتاعهم مبنحهم 
الحرية لاللتقاء ببعضهم البعض وعقد منتدى لتبادل األفكار 

مع اآلخرين، ال سيام الفتيات الاليت تتوافر لهن فرص محدودة 
للتواصل مع اآلخرين. 

 
مجابهة الرسائل املتطرفة

يستجيب املراهقون عىل وجه الخصوص لرسائل الجامعات املسلحة 
التي تعدهم مبكافآت، أو تستميل تعاطفهم، أو تحرك رغبتهم 

يف دعم مجتمعهم أو تحفزهم عىل مكافحة التمييز والظلم. 
يف العراق وسوريا، جمعت اسرتاتيجية تنظيم الدولة اإلسالمية 

(داعش) بني األساليب اإلعالمية املحرتفة واملشاركة التي تستجيب 
لرغبات املشاركني. وبالتايل يتشارك الداعمون الرسائل والرسديات 

وامليامت التي تم التصديق عليها أو إنتاجها رسميًا عرب منصات 
وسائل التواصل االجتامعي. وقد وفرت »داعش« الكثري من املواد 
الخام »للجهاديني« لتطوير الدعاية الخاصة بهم. وقد كانت هذه 

االسرتاتيجية فعالة بشكل خاص بفضل وجود عنرص التمكني. 

ملجابهة أساليب ورسائل الجامعات املسلحة املضادة، يجب أخذ 
النقاط التالية يف االعتبار. 1) يتطلب ذلك نرش الرسائل ذات 

األساليب املوحدة يف املجتمع الدويل للتشجيع عىل اإلخالص التام 
للجامعة. 2) اسرتاتيجيات تصحيح املفاهيم املغلوطة القامئة عىل 
رد الفعل املضاد التي تربز التناقضات بني الدعاية والواقع ال تُجد 

نفًعا. وإمنا تعزز ردود الفعل الدفاعية التي يصدرها الداعمون. 
ويكون السرتاتيجيات التواصل االستباقية التي ال تستخدم 

الرسديات الدينية املضادة تأثري أقوى. 3) تعترب مصداقية املُرِسل 
أمرًا حاساًم لتجنب الحصول عىل نتائج عكسية. حيث يجب 

النظر يف مسألة إرشاك الهاربني بحرص ألنهم قد يتعرضوا ملخاطر، 
عىل الرغم من أصواتهم ورسائلهم تصل عىل األرجح إىل الداعمني 

وتحظى بقبولهم.4168) تعترب الرسائل التي تراعي الفروق بني 
الجنسني بالغة األهمية.

مستوى األرسة
مشاركة النساء يف الفلبني

أظهر تحليل السياق يف الفلبني أن األمهات والشقيقات والجدات 
كان لهن دور محوري يف التأثري عىل تغيري األعراف االجتامعية 

والثقافية فيام يتعلق بتجنيد األطفال. وقد عملت اليونيسف عن 
كثب مع قيادة لواء املسلامت املساعد يف بانجسامورو وعنارصه 

وشاركت يف تنفيذ حملة »أطفال ال جنود«.169    

إحالل السالم والتعايش األرسي
ذ املعهد الكولومبي لرعاية األرسة سياسة وطنية إلحالل السالم  نفَّ

والتعايش األرسي بني عامي 2005 و2015 ملنع العنف األرسي 
والتصدي له. وقد أبرزت الدروس املستفادة من هذه السياسة 

أهمية االسرتاتيجية املشرتكة بني القطاعات التي تركز عىل األفراد 
واألرس واملجتمعات، وتعزز قيم التعايش السلمي وتُزود األرس 

بأدوات حل النزاعات بشكل سلمي. وقد ساهم هذا الربنامج يف 
تحسني مهارات التواصل، وتقليل التنمر يف املدارس، والتشجيع 

عىل اإلدماج املجتمعي وتقليل العنف يف املجتمع، وأصبح 
املشاركون أكرث قدرة عىل مواجهة مسائل مثل عنف العصابات.170  

مستوى املجتمع املحيل
الطفل ليس جندي!

يف جمهورية إفريقيا الوسطى، طورت املنظمة الدولية املعنية 
بقضية تجنيد األطفال دفرت صور متحركة ُمرتَْجم إىل اللغة املحلية 

ر لتسهيل إجراء  لتوعية املجتمعات مبخاطر التجنيد. وقد طُوِّ
الحوار املجتمعي حول النتائج اإليجابية والسلبية للتجنيد، 

والهدف النهايئ هو استنتاج أن النتائج السلبية تفوق النتائج 
اإليجابية.

تلقى أعضاء لجنة حامية األطفال التدريب عىل استخدام الكتيب 
لتنظيف حمالت التوعية، وكيفية إرشاك القادة املجتمعيني 

والسلطات إىل جانب دعوة أمراء الحرب للمشاركة يف الحوار.171  

مشاركة القادة املجتمعيني 
يف الصومال، تُنظم منظمة »إنرتسوس« ورشة عمل بصفة منتظمة 

مع أصحاب السلطة، والقادة املجتمعيني، والسلطات املحلية 
والرسمية لتوعيتهم مبخاطر التجنيد. ويتم تدريبهم عىل حقوق 
الطفل، وتوعيتهم بالدستور الصومايل، وإطالعهم عىل مواد من 

Rogers (2018)  168
األمم املتحدة وجبهة تحرير مورو اإلسالمية (2007)  169

Global partnership for Children and Youth Peacebuilding (2015)  170

املنظمة الدولية املعنية بقضية تجنيد األطفال (2019)  171
مقابلة املبلغ الرئييس  172
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األمم املتحدة وجبهة تحرير مورو اإلسالمية. (2017)  175
Harrelson et al (2008)  176

مقابلة املبلغ الرئييس  174

اتفاقية حقوق الطفل. كام يتم تدريبهم أيًضا عىل تعريف الطفل 
يف اتفاقية حقوق الطفل يف مقابل التعريف الثقايف السائد. يكون 

لشيوخ العشائر تأثريًا كبريًا عىل مجتمعاتهم. وهم قادرون عىل 
توعية األرس ملسالة عدم تسليم أطفالهم للجامعات املسلحة. 

ومن ثم يتم تدريب القادة املجتمعيني عىل أن يكونوا منارصين 
لقضية التصدي لتجنيد األطفال، وأن يكونوا وسطاء ويشاركوا يف 

منع التجنيد.172  

مبادرة منع التجنيد بقيادة الشباب
مبادرة منع التجنيد بقيادة الشباب

 (AMSS) يف مايل، حشدت رابطة مايل للبقاء يف منطقة الساحل
الفتيان والفتيات يف إطار جهودها الرامية ملنع التجنيد. وقد 
دربت الرابطة 1128 الشباب الذين أسسوا األندية الشبابية، 

ونظمت األنشطة الشبابية التي تضمنت التوعية مبشكالت 
الحامية املختلفة. طورت الفتيات والفتيان ونفذوا املرسحيات 

الدرامية باللغة املحلية للشباب ومقدمي الرعاية يف املجتمعات 
املحلية، والتي عرضت قصًصا للشباب املعرضني للتجنيد وعواقب 
ذلك بالنسبة لهم وألرسهم. وبالتايل يتوىل الشباب توعية أقرانهم 

مبخاطر التجنيد والبدائل املتاحة له ألنهم أصبحوا عىل دراية 
أفضل بالتواصل مع الشباب اآلخرين. ويتم تسجيل املرسحيات 

الدرامية ونرشها عىل فيس بوك وتداولها من خالل وسائل 
التواصل االجتامعي األخرى. وهم يُنظمون أيًضا حمالت من 

الباب إىل الباب لتوعية مقدمي الرعاية.
 

»إنهم ال يحصلون عىل أي مقابل نظري املشاركة يف هذا املرشوع، 
وما يحفزهم فقط هو الحصول عىل القمصان وفرص التدريب. 

وهم سعداء باملشاركة يف مجتمعاتهم.« 173

منع التجنيد يف كولومبيا
يف كولومبيا، تُنفذ منظمة Plan International برنامج ملنع 
التجنيد، وبسبب حساسية هذا املوضوع، يركز الربنامج عىل 
املشكالت التي تواجه املجتمعات املحلية ومقدمي الرعاية 

واألطفال وكيفية إيجاد الحلول لهذه املشكالت بشكل جامعي. 
وهم ينظمون املناقشات الجامعية مع األطفال ومقدمي الرعاية 

حول العديد من املوضوعات، مثل الحامية والرعاية الذاتية 
والتعليم والصحة، ولكنهم ال يتطرقون إىل التجنيد بشكل رصيح، 
ألنه قد يعرضهم للخطر. رمبا تكون الصعوبات التي يواجهونها يف 

الحصول عىل التعلم عىل سبيل املثال دافًعا للتجنيد. ومن ثم 
ميكن املساهمة يف تلبية احتياجاتهم اليومية ملنع تجنيدهم. وهم 
ينظمون أيًضا أنشطة املهارات الحياتية لألطفال من أجل متكينهم 

من إعطاء األولوية للتعليم.174   

مستوى املجتمع ككل/ الحكومة
الوصول إىل الخدمات ملنع التجنيد

يف الفلبني، وقبل عامني من التوقيع عىل خطة العمل، جرت سلسلة 
من املحادثات بني اليونيسيف وجبهة تحرير مورو اإلسالمية، وقد 
أفضت حملة »يوم السالم« لتنفيذ برنامج يتضمن توفري الخدمات 

الصحية األساسية والتعليم يف مراحل الطفولة املبكرة يف املواقع 
الواقعة تحت سيطرة الجبهة. وقد ساهم هذا النهج يف بناء الثقة 

بني األطراف وبرهن عىل التزام اليونيسيف بدعم مجتمعات جبهة 
تحرير مورو اإلسالمية. وقد تكللت هذه الجهود مبشاركة الحكومة 

لتحسني وحدات الحكومة املحلية وتنفيذ الخدمات التي تهدف 
ملنع اإلساءة لألطفال واالستجابة لها. وبعد ذلك تأسست شبكة 

حامية األطفال املجتمعية يف املناطق الخاضعة لسيطرة جبهة تحرير 
مورو اإلسالمية وكان لها دور يف منع التجنيد.175  

األنشطة الوقائية والتدريب املناسب للشباب املعرضني للخطر
ُصمم مرشوع األنشطة الوقائية والتدريب املناسب للشباب املعرضني 
للخطر (PATHWAYS) الذي متوله الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

ذ بواسطة لجنة الالجئني األمريكية بهدف تحسني قدرة األفراد  ونُفِّ
واملجتمعات عىل منع واالستجابة للعنف يف غينيا عن طريق إنشاء 

لجان اإلدارة املجتمعية، وتوفري التدريب عىل املهارات الحياتية 
املوجهة ملنع النزاعات إىل جانب توفري الفرص االقتصادية للشباب 

املعرضني للخطر. وقد لعب إدماج الشباب يف الربنامج وتصميم 
أساليب بناء القدرات بني األقران دورًا كبريًا يف نجاحه. وهذا يضمن 
بقاء املرشوع مناسبًا للمشاركني الشباب، ويساعد يف متكني املدربني 

واكتسابهم الثقة يف النفس، ويساعد يف ضامن استدامة الربنامج. كان 
املنهج التدريبي تجريبيًا، ومالمئًا من الناحية الثقافية ومناسبًا للشباب 

ذوي املستويات املنخفضة من اإلملام بالقراءة والكتابة والخربات 
املحدودة يف مجال االعامل. وضمن التعاون مع مؤسسات التمويل 

متناهي الصغر املحلية والرشكات املحلية تنفيذ الربنامج حسب 
الطلب. وقد أظهرت الدراسة االستقصائية للتصورات التي أُجريت 
يف نهاية العام األول من املرشوع ارتفاع دخل املشاركني، وانخفاض 

نسبة املقاتلني من املتطوعني السابقني ممن كانوا عىل استعداد لحمل 
السالح مجدًدا من 82% إىل 46%، هذا إىل جانب تراجع نسبة 

املشاركة يف أعامل العنف.176  

صك االلتزام بحامية األطفال
يف 2010، طوَّرت منظمة نداء جنيف صك االلتزام بحامية 

األطفال من تأثريات النزاع املسلح. تتيح هذه اآللية لألطراف 
املسلحة غري التابعة للدولة أن »تتعهد بشكل علني احرتام 

األعراف اإلنسانية الدولية وتحمل مسؤولية التزاماتها«. وهي 
تهدف للتصدي لظاهرة تجنيد واستغالل األطفال، وعالج 

مشكالت األطفال األوسع نطاقًا من خالل تعزيز االلتزام باألعراف 
اإلنسانية املرتبطة بحامية األطفال. عقب التوقيع عىل صك 

االلتزام، تتوىل األطراف املسلحة غري التابعة للدولة (ANSA) أوالً 
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رصد التنفيذ من خالل الرقابة الذاتية وتسليم تقارير االلتزام، 
ووضع مدونة قواعد السلوك واللوائح الداخلية املتعلقة مبعايري 

حامية األطفال لديها. وتعترب هذه الخطوة األوىل مؤرًشا أوليًا عىل 
تعهد األطراف املسلحة غري التابعة للدولة بااللتزام باألعراف. 
ثانيًا، يفحص طرف آخر معني بالرصد مزاعم هذه األطراف، 
وتشمل مجموعات حقوق اإلنسان وغريها من األطراف. ويف 

حالة وجود ادعاءات خطرية بعدم االلتزام، تُتَّبع طريقة أخرية 
للرصد وتتضمن التحقق الخارجي من االمتثال لصك االلتزام. من 
خالل هذه العملية يتسنى ملنظمة نداء جنيف اإلرشاف املستمر 

بشكل أفضل وتوفري التوجيهات عند اللزوم. وعالوة عىل ذلك، 
يعترب تقديم الدعم لألطراف املسلحة غري التابعة للدولة أمرًا 

أساسيًا إلدماج القانون الدويل اإلنساين ومعايري حامية األطفال يف 
تدريباتها القتالية العسكرية، وذلك بهدف تعزيز امللكية وااللتزام 

باملعايري الدولية. 

رمبا يُسهم هذا النهج القائم عىل الحوار البناء يف اإلملام بحقائق 
عن هذه األطراف بشكل أفضل ومن ثم دعمها بكفاءة أكرب 

لتطوير وإنفاذ آليتها الداخلية الخاصة لحامية األطفال. وقد تكون 
أيًضا نقطة انطالق للتوقيع عىل خطط عمل مع األمم املتحدة.177  

الحوار مع الجامعات املسلحة حول تجنيد األطفال
يف الفلبني، أدركت جبهة تحرير مورو اإلسالمية أن عمر النضج 
حسب التصور اإلسالمي يختلف عن التعريف الدويل للطفل. 

وقد استشارت الجبهة دار اإلفتاء لضامن أال تنطوي خطة العمل 
عىل أي ما يتعارض مع تعاليم ومبادئ اإلسالم قبل التوقيع عىل 
االتفاقية. وبعد مناقشات عديدة بني اليونيسيف وزعامء جبهة 

تحرير مورو اإلسالمية، طالب القادة األساسيون القادة امليدانيني 
بإثناء اآلباء عن إحضار أطفالهم إىل املعسكرات ومنعوا وصول 

األطفال تدريجيًا إىل املعسكر. وترتب عىل ذلك أن أصدرت 
الجبهة أوامر قيادية جديدة توجه جميع القادة واملسؤولني ملنع 

تجنيد األطفال غري املنضمني إىل الجبهة واألطفال املعرضني للخطر 
عن طريق الفحص املنتظم للقوات، وضامن إخضاع املخالفني 

للمساءلة يف حالة عدم االلتزام. وقد ساهم هذا النهج يف خفض 
نسبة تجنيد األطفال.

باإلضافة إىل ذلك، أظهر تحليل السياق أن األمهات والشقيقات 
والجدات كان لهن دور محوري يف التأثري عىل تغيري األعراف 

االجتامعية والثقافية فيام يتعلق بتجنيد األطفال. وقد عملت 
اليونيسف عن كثب مع قيادة لواء املسلامت املساعد يف 

بانجسامورو وعنارصه وشاركت يف تنفيذ حملة »أطفال ال 
جنود«.178   

    

رعاية املجتمعات: برنامج تغيري الحياة ومنع العنف، الصومال 
وجنوب السودان

يهدف الربنامج إىل تعزيز شعور املرأة والفتاة باألمان يف املجتمع 
من خالل تغيري األعراف االجتامعية املؤذية التي تساهم يف 

العنف الجنيس إىل أعراف اجتامعية إيجابية تعمل عىل تعزيز 
شعور املرأة والفتاة باملساواة واألمان والكرامة. 

ويركز الربنامج عىل رعاية الناجيات من العنف الجنيس ودعمهن، 
ويجعل املجتمع ينخرط يف العمل الجامعي ملنع العنف. 

وأظهرت نتائج األبحاث التي أُجريت يف الصومال نجاًحا يف إحراز 
تحسن كبري يف األعراف االجتامعية، ال سيام يف عرف حامية رشف 

األرسة و »حق« الزوج يف استخدام العنف.179 
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 تصميم برنامج ترسيح األطفال وتحديد هويتهم 
»تشمل برامج الترسيح عملية رسمية وخاضعة للسيطرة لنزع سالح 

األطفال وترسيحهم من القوات املسلحة أو الجامعات املسلحة إىل جانب 
الطرق غري الرسمية حيث يهرب األطفال من هذه القوات والجامعات، 
أو يتم اعتقالهم أو يغادرونها بأي طريقة أخرى. وهي تقتيض االنفصال 
عن القوة أو الجامعة املسلحة والبدء يف التحول من الحياة العسكرية 

إىل الحياة املدنية. قد يتم الترسيح خالل أوضاع النزاع املسلح، وال يعتمد 
عىل التوقف املؤقت أو الدائم لألعامل العدائية. وال يتوقف الترسيح عىل 

حيازة األطفال ألسلحة تستوجب مصادرتها.« 180   

Goodlife (2013)  177
املصدر السابق  178

Glass N et al (2019)  179
مبادئ باريس (2007) 2.6  180

مبادئ باريس (2007)  181
فريق األمم املتحدة العامل املشرتك بني الوكاالت املعني بنزع السالح   182

والترسيح وإعادة اإلدماج (2005)
O’Neil et al (2018)  183

األطفال املرتبطون بالقوات والجامعات املُسلحة | مجموعة أدوات تطوير الربنامج اإلرشادات | 8283 | 3. تصميم الربنامج والتخطيط االسرتاتيجي

https://alliancecpha.org/ar/child-protection-online-library/mdhkr-fny-lftyt-lmrtbtt-blqwt-lmslh-wljmt-lmslh-ldrws-lmstfd-wfdl
https://alliancecpha.org/ar/child-protection-online-library/mdhkr-fny-lftyt-lmrtbtt-blqwt-lmslh-wljmt-lmslh-ldrws-lmstfd-wfdl
https://alliancecpha.org/ar/child-protection-online-library/mdhkr-fny-lftyt-lmrtbtt-blqwt-lmslh-wljmt-lmslh-ldrws-lmstfd-wfdl
https://alliancecpha.org/ar/child-protection-online-library/mdhkr-fny-lftyt-lmrtbtt-blqwt-lmslh-wljmt-lmslh-ldrws-lmstfd-wfdl


يحق لألطفال املرتبطني بالقوات والجامعات املسلحة ترسيحهم وإعادة 
إدماجهم يف كل األوقات، مبا يف ذلك خالل أوقات النزاع، بدون رشوط 

مسبقة.  ومن األهمية مبكان أن تحيط جميع الجهات الفاعلة علاًم 
بذلك، ال سيام يف األماكن التي يجري فيها التفاوض عىل اتفاقيات 

للسالم. وعىل النقيض من بعض برامج وعمليات نزع السالح والترسيح 
وإعادة اإلدماج الخاصة بالبالغني، فال يجب إبرام أي اتفاقية سالم 

رسمية أو أي اتفاق آخر قبل تحديد الطفل أو ترسيحه، ألنَّ تجنيد 
األطفال واستخدامهم يعد انتهاكًا لحقوق الطفل. ومن ثمَّ لن يتأخر 

تحديد هوية األطفال وترسيحهم، مبن فيهم الفتيات، خالل التفاوض 
عىل مثل هذه االتفاقيات.182  

تختلف مسارات خروج األطفال بشدة باختالف السياق وكذلك 
باختالف التجارب الفردية. ويبدو أنَّ الخروج عملية تتكون من 

خطوتني: االنقطاع (وقف النشاط أو املجموعة، ويشمل ذلك 
أنشطة الدعم) واالنفصال (فك االندماج وعدم النظر إىل النفس 
كعضو من أعضاء الجامعة). وهكذا فحتى األطفال التي صاروا 

يعتربون من املرسَّحني وأصبحوا يستفيدون من برامج إعادة 
اإلدماج رمبا مل يخرجوا يف الواقع خروًجا كامالً من القوة أو 

الجامعة املسلحة. فعىل سبيل املثال، يتأثر بشكل خاص األطفال 
الذين ينخرط آباؤهم يف الجامعة أو القوة املسلحة، والفتيات 

املتزوجات من القياديني أو الفتيات األمهات ألطفال ال يزال 
آباؤهم يف صفوف الجامعة املسلحة. إذ رمبا يكونوا قد انقطعوا 

عن الجامعة ولكن مل ينفصلوا عنها. لذا قد ال يكون ما يُعرف 
بعملية الترسيح إجراًء يحدث مرة واحدة فحسب، وإمنا عملية 

تظل فيها العالقات مع الجامعة املسلحة قامئة وتضعف عىل مدار 
فرتات طويلة من الزمن. وينطبق هذا أيًضا عىل األطفال الذين 
يعيشون يف مجتمعات ال تزال تتواجد فيها الجامعات املسلحة. 

وترتفع مخاطر إعادة التجنيد واالستغالل بدرجٍة كبرية. 

فضالً عن ذلك، من األهمية مبكان إدراك أن الحياد غالبًا ما يكون 
مفعاًم بالتحديات، إن مل يكن ممكًنا يف بعض السياقات. قد ال 

ميلك بعض األطفال أي خيار إال النجاة بأنفسهم أو التحول من 
جانب إىل آخر. وال يفيد الحياد يف السياقات حيث تفرتض الدولة 

أن جميع السكان يف موقع معني يدعمون جامعة مسلحة.183    

تساعدك الفقرات التالية يف تنظيم املعلومات املُجمعة من خالل 
تحليل السياق باستخدام اإلطار االجتامعي اإليكولوجي ونُهج 

عملية الترسيح الرسمية وغري الرسمية. وهي تعترب متهيًدا لتمرين 
العصف الذهني لتحديد سبل التدخل ملنع التجنيد املالمئة 

للسياق، والتطرق إىل أمثلة من الدول املختلفة.  

عة 1.  تنظيم البيانات املجمَّ
ابدأ يف املقام األول بتنظيم املعلومات املُجمعة أثناء تحليل 

السياق واملتعلقة بالترسيح وتحديد الهوية. وهي تشمل نتائج 
 األسئلة البحثية التالية، من تحليل السياق:

8.    ما أدوار ومسؤوليات الفتيان والفتيات خالل فرتة االرتباط، 
وهل توجد اختالفات بسبب عمرهم/نوعهم االجتامعي 

أو عرقهم أو سامتهم األخرى؟ (تقييم االحتياجات – لقاء 
تشاوري مع طفل مرتبط بقوة مسلحة أو جامعة مسلحة)

9.    كيف يتم ترسيح الفتيان والفتيات (أشكال الترسيح الرسمية 
وغري الرسمية) وتحديد هويتهم، وهل توجد اختالفات 

مرتبطة بأعامرهم/نوعهم/أصولهم العرقية أو أيٍة من 
خصائصهم األخرى؟ (تقييم االحتياجات – لقاء تشاوري مع 

طفل مرتبط بقوة مسلحة أو جامعة مسلحة)

10.  كيف يستطيع املجتمع اإلنساين دعم املامرسات الحالية 
لألرسة واملجتمع املحيل واملساهمة يف ترسيح الفتيان 

والفتيات بأمان؟ (لقاء تشاوري مع طفل مرتبط بالقوات 
والجامعات املسلحة - تحليل الجهات املعنية)

14.  كيف يؤثر الوصول إىل املوارد والتحكم فيها عىل منع تجنيد 
الفتيات والفتيان واستغاللهم وترسيحهم وإعادة إدماجهم؟ 

15.   كيف تؤثر املخاوف املتعلقة بالسالمة عىل منع تجنيد 
الفتيات والفتيان واستغاللهم وترسيحهم وإعادة إدماجهم؟ 

16.   كيف تؤثر األعراف االجتامعية والثقافية عىل منع تجنيد 
الفتيات والفتيان واستغاللهم وترسيحهم وإعادة إدماجهم؟    

 األدوار واملسؤوليات )السؤال 8(
رمبا تكون األدوار واملسؤوليات، املنظمة حسب املشاركة املبارشة 

يف األعامل العدائية واملشاركة غري املبارشة يف األعامل العدائية 
مفيدة يف عملية الترسيح. متيل عمليات نزع السالح والترسيع 
وإعادة اإلدماج للرتكيز أكرث عىل األطفال الذين شاركوا بشكل 

مبارش يف األعامل العدائية. وقد يتم تجاهل األدوار األخرى، 
مثل زوجة املقاتل أو من يؤدون األدوار املساندة يف عملية 

الترسيح الرسمية وقد يخرس هؤالء األطفال الفرصة لالستفادة من 
برامج إعادة اإلدماج. يف السياقات التي تُجرُّم االرتباط بالقوات 

والجامعات املسلحة.، قد يكون توثيق األدوار واملسؤوليات مفيًدا 
يف الدعوة الحرتام حقوق األطفال وضامن إرشاك جميع األطفال 

املرتبطني بالقوات والجامعات املسلحة يف برامج الترسيح.

أوضاع الترسيح وتحديد الهوية )السؤال 9(
يجب توثيق أوضاع الترسيح املختلفة خالل تقييم االحتياجات 
وورش عمل اللقاءات التشاورية مع أطفال ارتبطوا يف السابق 

بقوة مسلحة أو جامعة مسلحة فضالً عن مقابالت املبلغني 
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الرئيسيني. رمبا تكون قد وثَّقت عملية الخروج الرسمية وغري 
الرسمية. ومن املهم تحليل الفرق بينهام إن أمكن ذلك بناًء عىل 
العمر والنوع واألصل العرقي والجامعات أو القوات التي تقوم 

بالتجنيد. ويجب عىل وجه الخصوص توثيق تجربة األطفال الذين 
ارتبطوا يف السابق بالقوات والجامعات املسلحة املتعلقة بأوضاع 

الترسيح وتحديد الهوية. كيف تم ذلك، وما هو تصورهم؟ قد 
تختلف أوضاع الترسيح وتحديد الهوية املفضلة بالنسبة للفتيان 
والفتيات ومن املهم معرفة السبب يف ذلك. هل يتعرض األطفال 

ملخاطر أكرب أو أقل حسب نوع الترسيح وتحديد الهوية؟ عىل 
سبيل املثال، هل تستطيع الفتيات الوصول إىل املعلومات 

الصحيحة بشأن حقوقهن املتعلقة بإعادة اإلدماج؟ وقد يتأثر ذلك 
أيًضا بوجود موظفات خالل تدريب الترسيح، أو معرفة الجهة 

الفاعلة املعنية بالترسيح فيام يتعلق بتأهل الفتيات.  

دعم املامرسات الحالية للترسيح وتحديد الهوية )السؤال 10(
قد تتم بعض األوضاع غري الرسمية للترسيح وتحديد الهوية 
مبشاركة أفراد املجتمع أو األرسة أو أي جهات فاعلة أخرى. 

عىل سبيل املثال، قد ترسل األرس رسائل إىل أطفالها املجندين 
إلعالمهم بأنهم سيكونون محل ترحيب حال عودتهم إىل منازلهم. 

ورمبا يكون توثيق هذه املامرسات القامئة مفيًدا لتعزيز اآلليات 
املجتمعية وإعالم األطفال بخدمات إعادة اإلدماج املتاحة. 

تنطوي توصيات األطفال الذين ارتبطوا يف السابق بالقوات 
والجامعات املسلحة لتسهيل عملية ترسيحهم وتحديد هويتهم 
عىل معلومات قيمة ميكن استخدامها لوضع برامج الترسيح من 

دون التسبب بأي أذى، ال سيام للفتيات الاليت قد ال يرغنب يف 
تحديد هويتهم عىل املستوى الرسمي لتجنب وصمهن بالعار.

 تأثري الوصول إىل املوارد والتحكم فيها )السؤال 14(
قد تؤثر قدرة األطفال عىل الوصول إىل الخدمات والتحكم فيها 
يف قدرتهم عىل الوصول إىل خدمات مثل الترسيع الرسمي وغري 

الرسمي ومنع وصولهم إىل برامج إعادة اإلدماج. وقد يخىش بعض 
األطفال، بسبب نوعهم، وصمة العار، أو االنتقام أو االعتقال، وقد 

ال يشعرون باالرتياح تجاه الوصول إىل برامج الترسيح أو تحديد 
هويتهم. وقد يتسنى الوصول إىل بعض الخدمات بشكل مبديئ 

ولكن يف واقع األمر قد ال يتحكم األطفال يف قرار الوصول إىل 
هذه الخدمات. ميكن تحديد عوائق الوصول إىل الخدمات التي 

قد تكون مبثابة نقطة البداية لتحديد هوية الطفل املرتبط بالقوة 
أو الجامعة املسلحة واستخدامها يف وضع اسرتاتيجيات الترسيح.   

تأثري املخاوف املتعلقة باألمان )السؤال 15(
قد تؤثر املخاوف املتعلقة بالسالمة، ال سيام تلك التي تراود 

الفتيات، عىل وصولهن إىل برامج الترسيح والرغبة يف االنضامم 
إليها وتحديد هويتهن بوصفهن أطفال مرتبطني بقوات وجامعات 

مسلحة. وقد تشعر بعض الفتيات بعدم األمان يف البيئة 
العسكرية التقليدية لنزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج 

وتعمد لتجنب االنخراط يف عمليات الترسيح الرسمية. ومن 
الجدير بالذكر أن فهم مدى تأثري الشواغل األمنية عىل عمليات 

تحديد الهوية يسهم يف تطوير اسرتاتيجيات آمنة للترسيح 
وتحديد الهوية. 

 تأثري األعراف االجتامعية والثقافية )السؤال 16(
قد يكون لألعراف االجتامعية والثقافية تأثري هائل عىل ترسيح 

األطفال. قد تُثبط بعض األعراف االجتامعية والثقافية همة 
األطفال حيث سيُنظر إليهم باعتبارهم أطفال ارتبطوا يف السابق 

بالقوات والجامعات املسلحة. وينطبق ذلك بشكل خاص عىل 
الفتيات الاليت قد يتعرضن لوصمة عار بسبب هذا االرتباط. ولهذا 

السبب قد يتجننب االنضامم لربامج الترسيح عن عمد. وميكن أن 
تتأثر هذه األعراف من خالل الربامج املغرية للنوع التي تشكل 

جزًءا من اسرتاتيجية الترسيح وتحديد الهوية. 

2.  فكر يف الُنهج الرئيسية لترسيح األطفال وتحديد 
هويتهم

ثانيًا، يجب مراعاة نهجني رئيسيني للترسيح وتحديد الهوية 
يف برنامجك، وهام بالتحديد عمليتي الترسيح الرسمية وغري 

الرسمية.

تشمل عملية الترسيح الرسمية نقل األطفال بشكل رسمي من 
القوات املسلحة والجامعات املسلحة إىل طرف آخر معني يُعنى 
برعايتهم وحاميتهم. ويجب توفري مثل هذه العمليات لجميع 

األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات املسلحة كخطوة أوىل 
للعودة إىل الحياة املدنية.

تضطلع الحكومات الوطنية مبسؤولية تسهيل عملية ترسيح 
األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات املسلحة يف مناطقهم طبًقا 

ألُطر العمل القانونية الدولية. يف واقع األمر، قد تكون بعض 
الحكومات غري مستعدة أو غري قادرة عىل أداء هذا الدور. ومن 

ثم يلعب املعنيون بحفظ السالم واملعنيون بحامية األطفال أدواًرا 
أساسية يف هذا الصدد. ومع ذلك يجب بذل املزيد من الجهود 
إللقاء املزيد من املسؤوليات عىل عاتق الدولة وتعزيز قدرتها 

عىل إمتام هذه العمليات. 

يف السياقات التي تشهد حدوث عمليات نزع السالح والترسيح 
وإعادة اإلدماج الرسمية، يجب توفري اإلرشاف الخاص عىل 

األطفال.184 توفر »املعايري املتكاملة لنزع السالح والترسيح وإعادة 
اإلدماج املتعلقة باألطفال وعمليات نزع السالح والترسيح وإعادة 

اإلدماج« التي طورتها اليونيسيف توجيهات حول ُسبل ضامن 
تلبية احتياجات األطفال املحددة خالل عمليات نزع السالح 

والترسيح وإعادة اإلدماج الرسمية. وتُركز التوجيهات عىل ُسبل 
التدخل الحساسة لنزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج التي 
»تسعى لتعظيم املنافع التي تعود عىل األطفال والحد من أي 

أذى قد يتعرضون له«.185  
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مبادئ باريس 3.12  184
املعايري املتكاملة لنزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج الوحدة 5.20 مركز موارد   185

األمم املتحدة لنزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج
الفريق التوجيهي املعني مببادئ باريس (2022)  186
الفريق التوجيهي املعني مببادئ باريس (2202)  187

قد يتخذ الترسيح الرسمي لألطفال عدة أشكال، من بينها:

من خالل بروتوكوالت تسليم األفراد املوقعة مع القوات 	 
املسلحة والجامعات املسلحة.

يف مواقع املعسكرات، قد يتسنى لسلطات نزع السالح 	 
والترسيح وإعادة اإلدماج تحديد هوية األطفال عند 

زيارة الثكنات.186  

ميكن أن يتخذ الترسيح غري الرسمي عدة أشكال، حيث قد 
يتم مبوافقة القوات والجامعات املسلحة أو بدون موافقتها. قد 
يتم ترسيح األطفال وخروجهم من هذه القوات والجامعات يف 

األوضاع حيث ال تُطبق برامج لترسيح األطفال وإعادة إدماجهم، 
وحيث ال يستطيع املعنيون بحامية األطفال الوصول إليهم أو 

التأثري عليهم إال بشكل محدود أو يف املواقع حيث يتم تطبيق 
برامج مستمرة لترسيح األطفال. وتكون آليات الترسيح غري 
الرسمية غالبًا أسهل وأرسع يف االستخدام بالنسبة لألطفال.

ميكن أن يتخذ الترسيح غري الرسمي عدة أشكال، حيث قد يتم 
مبوافقة القوات والجامعات املسلحة أو بدون موافقتها. قد 

يتم ترسيح األطفال وخروجهم من هذه القوات والجامعات يف 
األوضاع حيث ال تُطبق برامج لترسيح األطفال وإعادة إدماجهم، 

وحيث ال يستطيع املعنيون بحامية األطفال الوصول إليهم أو 
التأثري عليهم إال بشكل محدود أو يف املواقع حيث يتم تطبيق 

برامج مستمرة لترسيح األطفال. وتكون آليات الترسيح غري 
الرسمية غالبًا أسهل وأرسع يف االستخدام بالنسبة لألطفال.

إذ قد تفوت عىل بعض األطفال فرصة االنضامم لربامج الترسيح  
الرسمية أو قد يختار غريهم مغادرة القوات والجامعات املسلحة 

بشكل رسي خشية االنتقام والوصم، ال سيام الفتيات. يعترب 
الترسيح غري الرسمي غالبًا الطريقة املفضلة لترسيح الفتيات، 

وذلك لتجنب الوصم االجتامعي يف غالبية األحوال. تعود الفتيات 
إىل مجتمعاتهن بطرقهن الخاصة أو ألماكن أخرى حيث ميكنهن 

االختباء ونادًرا ما يطلنب الحصول عىل خدمات إعادة اإلدماج.

يغادر األطفال القوات والجامعات املسلحة بشكل غري رسمي 
بعدة طرق منها:

هروب الطفل من تلقاء نفسه أو بدعم من املدنيني. 	 

تسليم األطفال أنفسهم للرشطة/الجيش/قوات حفظ 	 
السالم للحصول عىل املساعدة. 

قد تختلف درجة انتساب األطفال للجامعة املسلحة، 	 
ويتناقص هذا االنتامء مبرور الوقت نظرًا لرتاجع الدافع 

وراء ارتباطهم بالجامعة. 

قد تعمد القوة أو الجامعة املسلحة لترسيح األطفال، 	 
بسبب مرضهم أو إصابتهم وكونهم مل يعودوا نافعني، وقد 

يتم التخيل عنهم بعد الهزمية أو بسبب خوف القوة أو 
الجامعة املسلحة من االضطهاد، أو فقدان التعاطف وما 

إىل ذلك. 

قد يتم ترسيح األطفال نتيجة مفاوضات بني أفراد 	 
املجتمع املحيل واألطراف املسلحة.

قد يتم ترسيح األطفال خالل اتفاقيات مخصصة فورية 	 
بني قوات حفظ السالم أو املعنيني بحامية األطفال 
والقادة األفراد. وقد تتجىل هذه الفرص عند وجود 

تغيريات يف ديناميات النزاع املحلية. فعىل سبيل املثال، 
قد توافق جامعة مسلحة ُمحارَصة عىل إجالء املدنيني، 

وقد يكون ترسيح األطفال املرتبطني بها جزًءا من 
املفاوضات. 

قد تعتقل قوة معادية أو إحدى قوات حفظ السالم 	 
األطفال خالل إحدى املعارك. 

قد يتم اعتقال األطفال واحتجازهم خالل عمليات 	 
الفحص التي تتخذها السلطات، وال سيام األطفال 
املرتبطني بالجامعات أثناء العيش يف مجتمعات يف 
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يعود األطفال الذين غادروا القوات املسلحة والجامعات املسلحة 
بشكل غري رسمي إىل املجتمع وميكن تحديد هويتهم بالعديد من 

الطرق املختلفة:

عن طريق لجان حامية األطفال الذين تدرَّب أعضاؤها 	 
عىل أساليب تحديد الهوية واإلحالة اآلمنة. 

االستعانة مبوفري الخدمات الصحية وخدمات الدعم 	 
النفيس أو التعليم عىل سبيل املثال، ممن تلقوا التدريب 

املناسب. 

يعترب التدريب عىل تحديد الهوية بشكل آمن أمرًا رضوريًا لألخذ 
يف االعتبار السياق واألهم من ذلك عدم تعريض األطفال ملخاطر 

إضافية متعلقة بالوصم أو االنتقام أو االعتقال. يجب الحصول 
عىل موافقة أو قبول الطفل ومقدمي الرعاية له قبل اإلحالة. 

 راجع إدارة الحالة للتعرف عىل إرشادات حامية األطفال.    
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3. طوِّر أهداف ونتائج ترسيح األطفال وتحديد هويتهم 
ثالثًا، تطوير األهداف والنتائج الخاصة بُسبل التدخل للترسيح. 

 
األهداف تُعرب عن التغريات املتوقعة التي تنشأ عن برنامج 

الترسيح، وهي متثل الغرض من املرشوع.

وهي جزء من إطار املرشوع. (انظر االعتبارات الهامة وإطار 
 العمل يف صفحة 70)

فيام ييل األهداف املرتبطة بالترسيح التي ميكنها تعديلها بناًء 
عىل السياق:

انفصال األطفال من الفتيات والفتيان املرتبطني بالقوات 	 
والجامعات املسلحة عن هذه القوات والجامعات

انفصال األطفال من الفتيات والفتيان املرتبطني بالقوات 	 
والجامعات املسلحة عن هذه القوات والجامعات وعدم 

انتامئهم إليها

النتائج تعرب عن مختلف التغريات املتوقعة يف نهاية املرشوع 
لتحقيق الغاية؛ وميكن أن تتمحور النتائج حول عمليات 

الترسيح الرسمية وغري الرسمية، أو حول املستويات االجتامعية 
اإليكولوجية. فيام ييل بعض األمثلة التي ميكن تعديلها حسب 

 السياق: 

ترسيح الفتيان والفتيات من األطفال املرتبطني بالقوات 	 
والجامعات املسلحة عن طريق عمليات رسمية آمنة

ترسيح الفتيان والفتيات من األطفال املرتبطني بالقوات 	 
والجامعات املسلحة عن طريق عمليات غري رسمية آمنة

وصول الفتيان والفتيات من األطفال املرتبطني بالقوات 	 
والجامعات املسلحة إىل املعلومات التي تسهم يف 

ترسيحهم عن طريق عمليات غري رسمية

متكني املجتمعات املحلية باملهارات واملعرفة لترسيح 	 
الفتيان والفتيات من القوات والجامعات املسلحة

متكني الحكومة واألطراف املسلحة باملهارات واملعرفة 	 
لترسيح الفتيان والفتيات من القوات والجامعات 

املسلحة

 4. إجراء عصف ذهني لُسبل التدخل لترسيح األطفال
 وتحديد هويتهم

رابًعا، إجراء عصف ذهني لُسبل التدخل ملنع التجنيد باستخدام 
املعلومات التي تم جمعها يف تحليل السياق واإلجابات عىل 4 
أسئلة أساسية (ما هي القوات والجامعات املسلحة التي تُجند 

األطفال؛ ما هي أدوار ومسؤوليات األطفال األطفال املنضمني إىل 
صفوف القوات والجامعات املسلحة؛ عملية الترسيح والتحديد؛ 
مامرسات الترسيح والتحديد الحالية التي ميكن تعزيزها؛ وهل 
توجد اختالفات بناًء عىل العمر والنوع االجتامعي؟). يساعدك 

الجدول التايل يف تنظيم األفكار وتحديد برامج الترسيح وتحديد 
الهوية.

تحديد أوجه العجز يف املامرسة الحالية املتبعة خالل 	 
عمليات الترسيح الرسمية وغري الرسمية من حيث:

عدد األطفال املُحررين والذين تم تحديد 	 
هويتهم مقارنًة بعدد األطفال املعلوم 

تجنيدهم.

اتباع مبدأ ال رضر وال رضار، ال سيام مع الفتيات	 

احرتام حقوق األطفال خالل عملية ترسيحهم 	 
وتحديد هويتهم. 

إجراء عصف ذهني لُسبل التدخل التي من شأنها 	 
معالجة أوجه العجز املحددة وحامية حقوق األطفال 

بشكل أفضل خالل عملية الترسيح وتحديد الهوية 
الرسمية وغري الرسمية، ويشمل ذلك االعتبارات املتعلقة 

بالعمر والنوع، وذلك بناًء عىل املعلومات التي تم جمعها 
أثناء تحليل السياق، وتشمل تصورات وآراء الشباب 

واألطفال الذين ارتبطوا يف السابق بالقوات والجامعات 
املسلحة. 

مراعاة املخاطر والتدابري املُتخذة لتخفيفها لعدم إلحاق 	 
أي أذى باألطفال واملجتمعات املحلية واملوظفني بناًء عىل 

نتائج تقييم املخاطر الذي أُجري خالل تحليل السياق. 

يقرتح الجدول التايل منوذًجا لتنظيم وتقديم األفكار ويقدم أمثلة 
موجزة عىل ُسبل التدخل من خالل عمليات الترسيح وتحديد 

الهوية الرسمية وغري الرسمية. يُكمل النهجان بعضهام بعض ورمبا 
يسهام يف الوصول إىل أطفال مبواصفات مختلفة. وينبغي أن تتم 

أغلب عمليات التدخل بشكل رسي تحت مستويات الحكومة 
واملنظمة غري الحكومية واملجتمع املحيل واملجتمع ككل. غري أن 
هناك بعض اإلجراءات التي ميكن أن يشارك فيها األطفال واألرس 

إذا كان ذلك آمًنا.    
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سؤال توجيهي: كيف ميكن مشاركة الشباب بشكل آمن يف عمليات الترسيح وتحديد الهوية؟

املستويات 
االجتامعية 
اإليكولوجية

أوجه العجز يف 
املامرسات الحالية

ُسبل التدخل

الترسيح غري الرسمي الترسيح الرسمي

عدم معرفة األطفال 
بربامج الترسيح

 يُشجع الشباب أقرانهم عىل مغادرة القوات 
والجامعات املسلحة ويشاركونهم معلومات حول 

برامج الترسيح

الفرد

سؤال توجيهي: كيف ميكن مشاركة األرس بشكل آمن يف عمليات الترسيح وتحديد الهوية؟ ال ترحب األرس باألطفال 
الذين ارتبطوا يف السابق 

بالقوات والجامعات 
املسلحة ويخىش األطفال 
مغادرتها والتعرض للرفض 

من جانب أرسهم
تُرسل األرس رسائل لألطفال توضح أن عودتهم 

ستكون محل ترحيب عن طريق الراديو

األرسة

سؤال توجيهي: كيف ميكن مشاركة املجتمعات املحلية بشكل آمن يف عمليات الترسيح وتحديد 
الهوية؟

املجتمع املحيل ال 
يرحب بعودة األطفال 

ويخىش األطفال 
مغادرة القوات أو 

الجامعات والتعرض 
لرفض املجتمع

املجتمعات املحلية 
داعمة لتجنيد األطفال

يناقش أفراد املجتمع املحيل مع قادة 
الجامعات املسلحة للدفاع عن النفس يف 

املجتمع مسألة ترسيح األطفال بالتنسيق مع 
فريق نزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج.

يتم تدريب لجان حامية األطفال عىل طرق 
تحديد الهوية واإلحالة اآلمنة لألطفال. تستند 

املنظامت غري الحكومية إىل اآللية الرسمية 
القامئة عىل مستوى املجتمع املحيل لتحديد 

هوية األطفال الذين غادروا القوات والجامعات 
املسلحة بشكل غري رسمي

املجتمع املحيل
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املستويات 
االجتامعية 
اإليكولوجية

أوجه العجز يف 
املامرسات الحالية

 أمثلة عىل ُسبل التدخل لترسيح األطفال وتحديد هويتهم

مستوى الفرد
تشجيع األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات املسلحة 

عىل مغادرة الجامعات املسلحة  
تشري بعض الدراسات أن إعالم األطفال بالدعم الذي ينبغي أن 

يتلقونه قد يكون حافزًا لهم ملغادرة الجامعة املسلحة. يف شامل 
أوغندا، متثلت إحدى سبل التدخل يف استخدام مروحيات إلسقاط 

منشورات يف الغابات واستخدام برامج الراديو املحلية لتداول 
معلومات حول كيفية الهروب أو االستسالم مع الوعد بالحصول 

عىل عفو املجتمع. وقد شجع هذا النهج األطفال والشباب 
املختطفني كأطفال ملغادرة جامعة جيش الرب للمقاومة.188 وقد 
أخرب أعضاء جامعة جيش الرب الفتيات األسريات أنهن سيُقتلن 

حال هروبهن ورجوعهن إىل مجتمعهم املحيل. ومع هذا تحدثت 
بعض الفتيات الهاربات عرب الراديو وشاركن قصصهن. وعندئذ 

أدرك األطفال الذين استمعوا لهن أنهم لن يُقتلوا وخططوا 
للهروب.189 ويف سرياليون، تم إجراء تجربة مامثلة. حيث أرسل 
اآلباء الرسائل عن طريق الراديو إلعالم أطفالهم أنهم سيكونون 

موضع ترحيب إذا عادوا إىل منازلهم وغادروا الجامعة املسلحة.190 
ويف جمهورية الكونغو الدميقراطية، أرسلت املنظمة الدولية 

املعنية بقضية تجنيد األطفال رسائل مشابهة للفتيات عن طريق 
الصيادين الذين يجوبون الغابات. وقد حالف هذا النهج التوفيق، 

ال سيام يف املناطق التي تضعف فيها إشارات الراديو.191  

مستوى األرسة
بناء الثقة مع األرس لدعم عملية الترسيح

يف الفلبني، تعاونت املنظمة الدولية للخدمات املجتمعية واألرسية 
مع املجتمع املحيل لجبهة تحرير مورو اإلسالمية لتشجيع اآلباء 
عىل إرسال أطفالهم إىل املدرسة بدالً من العمل لصالح الجامعة 

املسلحة. ويف هذا السياق، تكون األرس نفسها جزًءا من الجامعة، 
وهم يعتربون تجنيد أطفالهم فرصة لهؤالء األطفال للتواصل 

مع اآلخرين. استطاع األخصائيون االجتامعيون باملنظمة الدولية 
للخدمات املجتمعية واألرسية (CFSI) برتٍو وتفهم بناء الثقة مع 

أفراد املجتمع، ال سيام مع رجال الدين الذين يتمتعون بتأثري كبري 
يف املجتمعات اإلسالمية التقليدية. وقد عملوا عن كثب مع رجل 

الدين لصياغة الُخطب التي تدعو لحامية األطفال. وبالتزامن 
مع ذلك، تعاونت املنظمة الدولية للخدمات املجتمعية واألرسية 
مع عاميل الحاالت املساعدين من املجتمع املحيل الذين حملوا 

عىل عاتقهم مسؤولية إدارة حاالت األرس. ونجح األخصائيون 
االجتامعيون باملنظمة تدريجيًا يف بناء الثقة مع األرس، بعد مرور 
ما يقرب من عام تخلله طرح األسئلة والرتدد والرتاجع. وبعد نيل 

ثقة أفراد املجتمع، كان بوسع األخصائيني االجتامعيني تشجيع 
األرس عىل إخراج أطفالهم من الجامعة املسلحة وإرسالهم إىل 

املدرسة.192   

عدم قبول الحكومة لعملية 
الترسيح غري الرسمية

تنطوي عملية تقييم العمر 
عىل صعوبات

 تحول معايري التأهل دون 
ترسيح أتباع املقاتلني

عملية الترسيح ال تراعي 
الفروقات املرتبطة بالنوع 

االجتامعي
 

تحتجز الحكومة األطفال 
املرتبطني بالجامعات 

املسلحة املصنفة كجامعات 
إرهابية

املجتمع ككل – 
الحكومة - املنظمة 

غري الحكومية

سؤال توجيهي: كيف ميكن مشاركة الحكومة واملنظمة غري الحكومية واألمم املتحدة وغريها بشكل 
آمن يف عملية الترسيح وتحديد الهوية؟

 توفر املنظامت غري الحكومية الخدمات لجميع 
األطفال املعرضني للخطر يف املجتمعات املحلية 

وتحدد هوية األطفال الذين ارتبطوا بالقوات 
والجامعات املسلحة ممن أفصحوا عن مغادرتهم 

بشكل غري رسمي.

تتوىل املنظامت غري الحكومية تدريب موفري 
الخدمات عىل طرق تحديد الهوية واإلحالة اآلمنة 

لألطفال.

تتوىل األمم املتحدة تدريب أفراد األمن الحكوميني 
عىل إجراء تقييم العمر الصديق لألطفال

توقع األمم املتحدة عىل بروتوكول لتسليم األطفال 
مع القوات والجامعات املسلحة يشمل خطة 

عمل واضحة ومعايري تأهل شاملة ونهج يراعي 
النوع االجتامعي

تدعو األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية 
إلنفاذ اتفاقية حقوق الطفل عىل عملية الترسيح

ُسبل التدخل

الترسيح غري الرسمي الترسيح الرسمي
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مستوى املجتمع املحيل
بناء الثقة مع األرس لدعم عملية الترسيح 

يف مايل، سعى املعنيون بحامية األطفال إلدماج املجتمع لتيسري 
عملية ترسيح األطفال. أوالً، أنشأ املعنيون بحامية الطفال 
مخططًا للمواقع الواقعة تحت سيطرة الجامعات املسلحة 

حيث تفيد التقارير بوجود أطفال بها. وقد أظهر البحث الذي 
أجروه أن الجامعات املسلحة ترتكز بشكل رئييس عىل أسا عرقي 
ومجتمعي. وقد تأسست شبكات حامية أطفال املجتمع املحيل 

(RECOPE) ولجان حامية األطفال املحلية (CLPE) يف املواقع 
ذات الصلة وتدرب أعضاؤها عىل حامية األطفال ومنع تجنيدهم، 

كام تدربوا عىل املبادئ األساسية للمنارصة. وتزامًنا مع هذه 
الجهود، تم تحديد القادة املجتمعيني املؤثرين من كل مجموعة 

عرقية يف املواقع ذات الصلة. ونظَّم املعنيون بحامية األطفال 
التجمعات املتباَدلة مع القادة املجتمعيني يف مبنى البلدية 

املناسب ملناقشة مسألة منع التجنيد، وتوعية املجتمع املحيل 
مبكانة الطفل يف األرسة واملجتمع. 

وقد تضمنت عملية الترسيح العديد من الجهات الفاعلة. 1) 
يتوىل أعضاء RECOPE/CLPE تحديد هوية األطفال حيث 
يتفقدون األطفال يف الجامعات املسلحة، ممن قد يتواجدون 

يف الجزء الخلفي من الشاحنات عىل سبيل املثال. 2) بعد ذلك، 
يرفعون تقارير باملعلومات إىل مرشف RECOPE/CLPE الذي 
بدوره يُعلم القائد املجتمعي ذا الصلة، حسب املجموعة العرقية 

للجامعة املسلحة. 3) يدعو القادة املجتمعيون الذين يعرفون 
غالبًا زعامء الجامعات املسلحة لترسيح األطفال. 4) يحال الطفل 

بعد ذلك إىل املنظمة غري الحكومية املعنية بناًء عىل مسار 
اإلحالة. 5) ترشع اليونيسيف أو أحد أعضاء املجموعة الفنية 
آللية الرصد واإلبالغ يف عملية التحقق من كون الطفل مرتبطًا 

بقوة أو جامعة مسلحة والتصديق عىل ذلك و6) تحويل الطفل 
إىل مركز الرعاية املؤقتة ثم ييل ذلك مل شمل األرسة وإعادة 

اإلدماج االجتامعي االقتصادي.

وقد أفىض النهج املجتمعي للترسيح إىل زيادة عدد األطفال 
املرتبطني بالقوات والجامعات املسلحة الذين أُطلق رساحهم يف 

 2019-2020 بدرجة كبرية. 

مستوى املجتمع ككل – الحكومة – املنظامت غري 
الحكومية

عملية الترسيح الرسمية يف جمهورية جنوب السودان
مل تتجاوز نسبة الفتيات 1% من أعداد األطفال الذين جرى 

ترسيحهم حتى عام 2018، إذ افرتض الضباط أنَّ الفتيات كنَّ مع 
أقاربهن، أو كنَّ يضطلعن باألدوار املساندة ”فحسب“، ويتمتعن 

بالحامية بذلك. ومل يتوقعوا أنَّ تشارك الفتيات يف القتال ومل 

يعتقدوا أنه بوسعهن القيام بأدوار أخرى. وبدأ املعنيون بحامية 
الطفل تحديد الفتيات عندما هرب بعضهن وعندما انخرط رشكاء 

حامية الطفل واالستجابة للعنف القائم عىل النوع االجتامعي 
يف عملية الترسيح كُليًا، وساهم وجود املنسقون العسكريون 

املعنيون بحامية الطفل يف فرق نزع السالح والترسيح وإعادة 
اإلدماج يف زيادة أعداد الفتيات والفتيان املرسَّحني مساهمة 

كبرية. إذ يلعبون دوًرا شديد األهمية ألن رجال الجيش يحظون 
باحرتام العنارص املسلحة أكرث من املدنيني، وبوسعهم التوعية 

بحقوق الطفل بشكل أفضل والتشديد عىل رضورة ترسيح 
الفتيات. وحاول جنود من الجامعات املسلحة يف مناسبات قليلة 

إخفاء الفتيات والتظاهر بأنهن من أبنائهم أو زوجاتهم، ومن 
ثمَّ أثار منسقو حامية الطفل هذه املسألة مع قيادات الجامعة 

املسلحة. ومتكنت الضابطات عندئذ من الوصول إىل الفتيات، 
ونيل ثقتهن، وتوعيتهن بحقوقهن، وبيان أسباب ترسيح الجامعة 

املسلحة.

وقد أدت هذه االسرتاتيجية إىل زيادة أعداد الفتيات املرسَّحات 
رسميًا من 1% إىل 35% عام 2018 يف مدينة يامبيو.193  

  
الترسيح الرسمي وغري الرسمي يف نيبال

مل تحقق عملية الترسيح الرسمية لألطفال املرتبطني بالجامعة 
املاوية النجاح الذي كان متوقًعا لها يف نيبال بني عامي 2006 
2007و؛ فقد مرَّ جميع املاويني بعملية نزع السالح، لكنهم مل 

يرُسَّحوا جميًعا، وظلوا يف هيكل الجامعة املسلحة، ومن بني الـ 
2973 طفالً املرسَّحني رسميًا، غادر 40% منهم قبل حفل الترسيح 

ورفض الـ 60% الباقون أي دعم من وكاالت حامية الطفل 
وحزمة إعادة اإلدماج الحكومية،  إالَّ أنَّ بعض األطفال غادروا 

املعسكرات بشكل غري رسمي ومتكنوا من العودة إىل مجتمعاتهم 
حيث أوجدت وكاالت حامية الطفل بيئة مواتية إلعادة إدماجهم، 

وأطلقت وكاالت حامية الطفل برامج البحث عن األرس وحددت 
األطفال الذين عادوا إىل مجتمعاتهم وسجلتهم وقدمت لهم 

الدعم الالزم إلعادة اإلدماج، وتعاونت مع املجتمعات إلعدادها 
الستقبال األطفال الذين كانوا مرتبطني بقوات وجامعات مسلحة 

وربطت األطفال بالخدمات املجتمعية.

بغض النظر عن نقاط الضعف التي كانت تعرتي برنامج إعادة 
اإلدماج، فإنَّ تحليل هذه التجربة يسلِّط الضوء عىل عدم مشاركة 

حكومة نيبال يف هذه العملية. فاملنطق يقول إنَّ الحكومة 
كانت طرفًا يف النزاع، وكان من األهمية مبكان الحفاظ عىل 

رسية األطفال الذين كانوا مرتبطني بقوات وجامعات مسلحة. 
إالَّ أنَّ الرسية مل تكن إشكالية كبرية آنذاك؛ فقد تسبب عدم 

إرشاك الحكومة يف غياب اإلحساس باملسؤولية تجاه العملية، 
وقلة مشاركة املجتمعات املحلية، وكان بإمكان ذلك تعزيز 

 Branham (2013) and Palmer (2004)  188
Gustavsson et al (2017)  189

معلومات من أحد مقدمي املعلومات الرئيسيني  190
املصدر السابق  191

192   معلومات من أحد مقدمي املعلومات الرئيسيني
193  يونيسف جنوب السودان (2019)

Binadi et al. (2011)  194
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إعادة اإلدماج عىل مستوى املجتمع املحيل. ويبني هذا املثال أنَّ 
الترسيح غري الرسمي سمح لوكاالت حامية الطفل بالعمل مبارشًة 

مع املجتمعات واألطفال وتعويض جوانب القصور يف العملية 
الرسمية.194   

  
مراجع تكميلية: 

الفريق التوجيهي املعني مببادئ باريس (2022) الدليل 	 
العميل ملبادئ باريس 

الفصل 15 – العمل مع القوات والجامعات املسلحة	 

الفصل 16 – إجراء الترسيح الرسمي لألطفال من صفوف 	 
القوات والجامعات املسلحة

الفصل 17 – فهم ودعم الترسيح غري الرسمي وخروج 	 
األطفال من القوات والجامعات املسلحة

تحالف حامية الطفل يف العمل اإلنساين (2020) مذكرة 	 
فنية بشأن الفتيات املرتبطـات بالقـوات املسلحة 

والجامعات املسلحة – الترسيح

تصميم برنامج إعادة اإلدماج 
» إعادة إدماج األطفال عبارة عن عملية يُنقل األطفال من 
خاللها إىل رحاب املجتمع املدين مع منحهم أدواًرا وهويات 

بنَّاءة كاملدنيني الذين تتقبلهم أرسهم ومجتمعاتهم املحلية يف 
سياق املصالحة املحلية والوطنية؛ وتتحقق عملية إعادة اإلدماج 
املستدامة عند توافر الظروف السياسية والقانونية واالقتصادية 

واالجتامعية املطلوبة لألطفال للمحافظة عىل حياتهم وسبل 
رزقهم وكرامتهم، وتهدف هذه العملية إىل ضامن قدرة األطفال 

عىل الوصول إىل حقوقهم، وتشمل التعليم الرسمي وغري الرسمي، 
ومل شمل األرسة، وسبل كسب الرزق الكريم، وكذلك األمان من 

األذى.«195 

إعادة اإلدماج عبارة عن عملية معقدة ومستمرة وليست مجرد 
حدث يحدث، وكثريًا ما تستغرق عدة سنوات وليس شهوًرا. 

ومتثل مدة التأقلم والتحول من التجربة والهوية العسكرية إىل 
الحياة املدنية الجديدة يف ظل األرسة واملجتمع املحيل. وبالنسبة 

للعديد من األطفال، فال تركز إعادة اإلدماج عىل العودة إىل 
الحياة السابقة؛ وإمنا تركز عىل السعي لالندماج يف بيئة جديدة 

أو مختلفة متام االختالف. فهي تجربة حيوية متعددة االتجاهات 
حيث يتأقلم أفراد األرسة وأفراد املجتمع املحيل أيًضا مع الوضع 

 لتقبل الطفل.196  

عة 1. تنظيم البيانات املجمَّ
عة خالل تحليل السياق وذات  أوالً – تنظيم املعلومات املجمَّ

الصلة بإعادة اإلدماج، وتشمل نتائج األسئلة البحثية التالية، من 
تحليل السياق:

8.    ما أدوار ومسؤوليات الفتيان والفتيات خالل فرتة االرتباط، 
وهل توجد اختالفات بسبب عمرهم/نوعهم االجتامعي أو 

عرقهم أو سامتهم األخرى؟

11.   ما التحديات واملخاطر التي واجهها الفتيان والفتيات خالل 
إعادة إدماجهم عىل مستويات الفرد واألرسة واملجتمع 

املحيل واملجتمع ككل، وهل توجد اختالفات سبب عمرهم/
نوعهم االجتامعي؟ (تقييم االحتياجات – التشاور مع 

األطفال املرتبطني بقوات وجامعات مسلحة – تحليل النوع 
االجتامعي)

12.  كيف يساهم املجتمع اإلنساين يف إعادة اإلدماج الناجح 
واآلمن للفتيان والفتيات، مع مراعاة عوامل األمان والرعاية، 

وإعادة اإلدماج االجتامعي، والصحة الجسدية والصحة 
العقلية، وإعادة اإلدماج االقتصادي؟ (تقييم االحتياجات – 
التشاور مع األطفال املرتبطني بقوات وجامعات مسلحة – 

تحليل النوع االجتامعي – تحليل الجهات املعنية)

13.   ما معايري إعادة اإلدماج الناجح للفتيان والفتيات (الوضع، 
العالقات)، وما األمور الواجب تحقيقها؟ (التشاور مع 

األطفال املرتبطني بقوات وجامعات مسلحة)

14.  كيف يؤثر الوصول للموارد والتحكم فيها عىل الوقاية من 
تجنيد الفتيات والفتيان واستغاللهم وترسيحهم وإعادة 

إدماجهم؟ (تحليل النوع االجتامعي)

15.  كيف تؤثر املخاوف املتعلقة باألمان عىل الوقاية من تجنيد 
الفتيات والفتيان واستغاللهم وترسيحهم وإعادة إدماجهم؟ 

(تحليل النوع االجتامعي)

16.  كيف تؤثر األعراف االجتامعية والثقافية عىل الوقاية من 
تجنيد الفتيات والفتيان واستغاللهم وترسيحهم وإعادة 

إدماجهم؟ (تحليل النوع االجتامعي)

األدوار واملسؤوليات )السؤال 8(
قد تؤثر األدوار واملسؤوليات التي لعبها الفتيان والفتيات خالل 

فرتة االرتباط بقوات وجامعات مسلحة عىل إعادة إدماجهم، 
فقد ينظر أفراد املجتمع املحيل إىل مشاركتهم املبارشة يف األعامل 

العدائية عىل أنها تهديد ألمانهم؛ ومثال ذلك أنَّ األطفال الذين 
كانت لديهم مناصب ذات سلطة، مثل املقاتلني وزوجات 

القياديني، قد يواجهون املزيد من الصعوبات إلعادة إدماجهم 
يف الحياة املدنية التي ما عادوا يتمتعون فيها بنفس االمتيازات. 

وقد تساور بعض األطفال الذين يصنفون أنفسهم ضمن الجنود، 
وخاصة من أمضوا منهم فرتة طويلة يف صفوف القوات املسلحة 

أو الجامعات املسلحة، شكوك حول انتقالهم إىل الحياة املدنية.197  
وقد يواجه الفتيان والفتيات الذين تعرَّضوا لالستغالل الجنيس 

تحديات إضافية إلعادة إدماجهم؛ ولذا قد ينظر املجتمع املحيل 
إىل الفتاة عىل أنها أقل صالًحا للزواج، وأنها »فقدت قيمتها«،198  
ال سيام يف املجتمعات التي تكون فيها العذرية رشط من رشوط 
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الزواج. وقد تالحق الفتيان الناجون وصمة عار جرَّاء تصور الناس 
أنَّ لهم ميول جنسية مثلية.199 أضف إىل ذلك أنَّ أفراد املجتمع 

املحيل واألرس قد يتوقعون أن يترصف األطفال بطريقة معينة بناًء 
عىل أدوارهم ومسؤولياتهم يف الجامعات املسلحة، مامَّ قد يؤثر 

عىل سلوك األطفال.

 التحديات التي يواجهها األطفال خالل إعادة اإلدماج 
)السؤال 11(

يواجه األطفال، وال سيام الفتيات، عدة تحديات خالل إعادة إدماجهم؛ 
إذ يتحدث األطفال عن معاناتهم من وصمة العار التي تالحقهم 

والرفض من أرسهم ومجتمعاتهم املحلية واملجتمع ككل أيًضا، ويخىش 
بعض املدنيني من أنَّ وجودهم سيخلق مشكالت للمجتمع املحيل أو 

لألرسة وقد يخشون من سلوكهم الجامح والعنف املرتبط بذلك.200  
 

يختلف مستوى تقبل املجتمع املحيل ومرونته بشدة بناًء عىل 
عدة عوامل؛ منها تعرض الفتاة الفعيل أو املتصور للعنف 

واإلساءة، والدور الذي رمبا لعبته خالل فرتة ارتباطها بالجامعة 
أو القوة املسلحة، وطريقة تجنيدها وترسيحها، وقد يكون كذلك 
لوصمة العار التي تالحقها من املجتمع املحيل تأثري عىل صحتها 

العقلية ورفاهيتها النفسية االجتامعية.201
  

سوف تستنري تدخالت إعادة اإلدماج باملعلومات املتعلقة 
بالتحديات التي يواجهونها خالل إعادة اإلدماج، مع مراعاة 

االحتياجات الفردية وكذلك التقبل االجتامعي عىل مستويات 
األرسة واملجتمع املحيل واملجتمع ككل واملخاطر التي قد 

يواجهونها خالل الوصول لربامج إعادة اإلدماج. وقد يختلف تصور 
الكبار واألطفال، فضالً عن التوقعات املتعلقة بالطريقة التي 

ينبغي أن يترصف بها األطفال.  

املساهمة يف إعادة اإلدماج )السؤال 12(
من املرجح أن تتصف التدخالت التي تعتمد عىل املامرسات 

واملبادرات الحالية واملوارد البرشية من املجتمع املحيل بتلبيتها 
الحتياجات األطفال وفعاليتها واستدامتها.

فهي تعمل عىل تعزيز آليات الحامية املعمول بها ومتكني األطفال 
واملجتمعات، وينبغي تحديد العنارص املجتمعية التي تلعب 

بالفعل دوًرا مؤثرًا يف إعادة إدماج األطفال خالل تحليل السياق، 
وال سيام من خالل تحليل الجهات املعنية، وستساهم النتائج 
املستقاة من تحليل الجهات املعنية يف توجيه عملية تحديد 
العنارص املجتمعية التي لديها القدرة عىل التأثري عىل التقبل 

االجتامعي، عىل سبيل املثال، إلرشاكها يف تدخالت إعادة اإلدماج. 
وكثريًا ما يعي األطفال احتياجاتهم وكيفية تلبيتها، وهكذا يوفر 

التشاور مع األطفال الذين كانوا مرتبطني بقوات وجامعات 

مسلحة معلومات قيمة عن وجهات نظرهم حول إعادة اإلدماج 
وكيفية دعمهم.

معايري إعادة اإلدماج الناجح )السؤال 13(
يستند مفهوم إعادة اإلدماج عادًة إىل املفاهيم الغربية التي قد 
ال تتناسب مع الفهم الثقايف لألحداث املتعلقة بالنزاع، فالفتيات 

والفتيان يفرسون تجاربهم خالل فرتة االرتباط بالجامعات 
املسلحة أو القوات املسلحة وخالل إعادة اإلدماج يف املجتمع 

ويكسبون هذه التجارب معنًى، وينبغي التشاور معهم ليك 
تستنري عملية تصميم برامج إعادة اإلدماج برأيهم.  ومن شأن 
التشاور مع األطفال الذين كانوا مرتبطني بالقوات والجامعات 

املسلحة من خالل ورش مصغرة، دعم عملية إرشاك األطفال يف 
تحديد مؤرشات إعادة اإلدماج الناجح وغري الناجح التي تراعي 

ثقافة املجتمع.  

تأثري إمكانية الوصول للموارد والتحكم فيها )السؤال 14(
قد يتأثر وصول األطفال إىل املوارد والتحكم فيها بارتباطهم 

بالقوات أو الجامعات املسلحة؛ فقد يعاين بعض األطفال الذين 
ارتبطوا بجامعة تشتهر بأنها العدو أو جامعة خرست الحرب 

من رفض املجتمع لهم وتعذر وصولهم إىل الخدمات، عىل سبيل 
املثال. وال يستطيع األطفال املعرَّضون لخطر القبض عليهم 

الوصول للموارد يف بعض السياقات، وكثريًا ما تواجه الفتيات يف 
املجتمعات الذكورية تحديات أكرث للوصول إىل املوارد والتحكم 
فيها، إذ قد يتحكم والدهن أو رشيكهن يف الوصول إليها. وقد 

يتفاقم هذا الوضع بسبب ارتباط األطفال بالجامعات املسلحة أو 
القوات املسلحة. ولسوف يساهم فهم الحواجز التي تحول دون 

وصول الفتيان والفتيات إىل الخدمات والتخلص منها يف نجاح 
برامج إعادة اإلدماج.

تأثري املخاوف املتعلقة باألمان )السؤال 15(
يف بعض السياقات، قد يتعرَّض األطفال الذين فروا من إحدى 

القوات املسلحة أو الجامعات املسلحة لخطر اختطافهم أو 
تهديدهم أو القبض عليهم أو الضغط عليهم إلعادة تجنيدهم. 

ويشتد تعرض الفتيات الاليئ تزوجن مبقاتلني أو يُعتربن أزواجهم 
لخطر االختطاف. ويتعرَّض بعض األطفال لخطر القبض عليهم 

وحبسهم، ال سيام إذا كانوا مرتبطني بجامعة مسلحة مدرجة يف 
قوائم الجامعات اإلرهابية. وقد يتعرَّضوا كذلك النتقام أعضاء 

الجامعة أو أفراد املجتمع املحيل منهم.203 وينبغي مراعاة هذه 
املخاطر عند تصميم برامج إعادة اإلدماج، ومنها تدابري التخفيف 

للحرص عىل أالَّ تتسبب التدخالت يف تعريض األطفال ملزيد من 
 األذى.
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 تأثري األعراف االجتامعية والثقافية )السؤال 16(
قد يكون لألعراف االجتامعية والثقافية تأثري كبري عىل إعادة 

إدماج األطفال؛ فقد ال تتوافق تجارب الفتيان والفتيات مع صورة 
املرأة املثالية أو الرجل املثايل يف بعض املجتمعات، فالفتيات 

الاليئ يرتدين الزي العسكري ويحملن البنادق ويقدن السيارات 
ويبدين »سلوكًا ذا طابع عسكري«، والاليئ يعرفن رجاالً بدون 

زواج، وأنجنب أطفاالً جرَّاء العنف الجنيس، عىل سبيل املثال، قد ال 
يتامشني مع تصور املجتمع املحيل أو املجتمع ككل لصورة املرأة 

أو الفتاة املثالية. والفتيان الذين يُعتقد أنهم ارتكبوا أعامل عنف، 
كالقتل واالغتصاب والتعذيب، والفتيان الذين يظهرون سلوكيات 
عنيفة والذين يعصون والديهم، فقد ال يستجيبون ملعايري الرجل 

ت  أو الفتى املثايل. قد تكون أعراف النوع االجتامعي قد تغريَّ
بسبب النزاع، وقد تكون األدوار غري النمطية للنوع االجتامعي 

أكرث تقبالً للفتيات والفتيان. وقد يُنظر يف سياقات أخرى لألطفال 
املرتبطني بالجامعات املسلحة التي يدعمها املجتمع املحيل 

عىل أنهم أبطال. ولذلك قد ال يكون أفراد املجتمع املحيل عىل 
استعداد لالعرتاف بالعنف واإلساءة التي قد يكون األطفال 

املرتبطون بالقوات والجامعات املسلحة قد تعرَّضوا لها. ومن 
األهمية مبكان أن تؤخذ األعراف االجتامعية للفتيان والفتيات 
وتطورهم يف االعتبار عند تصميم برامج إعادة اإلدماج حتى ال 

تعرِّض األطفال ملخاطر إضافية لوصمهم بالعار؛ عىل سبيل املثال، 
إذا أرادت فتاة أن تفتح مرشوًعا تجاريًا يف قطاع ال تتقبل تقاليده 
الفتيات، فينبغي تحديد االسرتاتيجيات التي من شأنها التخفيف 

من مخاطر وصمة العار.    

2.  مراعاة الُنهج الرئيسية إلعادة اإلدماج   
ثانيًا – ينبغي مراعاة أربعة نُهج رئيسية إلعادة اإلدماج؛ إذ يجري 

التعامل مع دعم إعادة اإلدماج عىل مستوى الفرد واألرسة من 
خالل نهج إلدارة الحالة وعىل مستوى املجتمع املحيل من خالل 
نهج متخذ عىل صعيد املجتمع املحيل. كام يتضمن نهًجا متعدد 

القطاعات يشمل قطاعات أخرى إذا كانت ذات صلة، ونهًجا غري 
مستهِدف، بحيث يستهدف األطفال املعرَّضني للخطر عىل نطاق 
أوسع بدالً من االكتفاء باألطفال املرتبطني بالقوات والجامعات 

املسلحة.  

نهج إدارة الحالة
إدارة الحالة عبارة عن نهج لتلبية احتياجات كل طفل يواجه 

خطر التعرض لألذى أو تعرَّض لألذى بالفعل، يحصل الطفل أو 
أفراد أرسته أو كالهام عىل الدعم من عامل أو عاملة الحالة عن 

طريق الدعم املبارش واإلحاالت املبارشة. وتسمح إدارة الحالة 
بتحديد احتياجات األطفال بفعالية مع توفري الدعم لهم برسية. 
ولكن تكرث فوائد هذا النهج عند تطبيقه ملعالجة مختلف قضايا 
رة من النزاعات بدالً من استهداف  الحامية يف املجتمعات املترضِّ

األطفال املرتبطني بالقـوات والجامعات املسلحة عىل وجه 
التحديد وإمكانية زيادة وصمهم بالعار.

يستطيع املعنيون بإدارة الحالة إجراء تقييم شامل لوضع الفتيات 
والفتيان وبيئتهم املنزلية، ويقوم عاملو الحالة بذلك من خالل 
مراعاة عوامل الحامية الفردية وعوامل الخطر، من أجل إعداد 

استجابة تراعي االحتياجات النوعية للطفل،

ويساهم نهج إدارة الحالة يف تنسيق الخدمات متعددة القطاعات 
عن طريق منسق واحد (عامل أو عاملة الحالة) للطفل واألرسة 

ومقدمي الخدمات، كام ميكن تجميع املعلومات التي جمعها 
عامل أو عاملة الحالة خالل عملية إدارة الحالة وإخفاء هوية 

أصحابها لتحليل االتجاهات وتوجيه عملية تصميم الربنامج.

وال يصبح بوسع عاميل الحالة من خالل هذا النهج التعرف عىل 
نقاط ضعف الفتيان والفتيات فحسب، بل يصبح بوسعهم كذلك 

متكينهم ودعم رفاهيتهم وتحليهم باملرونة والصمود، وميكن 
لعاميل الحالة تعظيم الوصول إىل نقاط القوة لدى كل طفل، كأي 
مهارات اكتسبها قبل فرتة ارتباطه بالجامعات املسلحة أو خاللها، 

وقدرته الفردية والجامعية، ومهارات التكيف التي اكتسبها.

ينبغي أن تقرتن إدارة الحالة الفردية بالتدخالت املتخذة عىل 
ي لوصمة العار وإعادة اإلدماج  مستوى املجتمع املحيل للتصدَّ

االجتامعي، كام أنَّ الُنهج الجامعية، كتقديم الدعم ملجموعة من 
األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات املسلحة من نفس املجتمع 

املحيل، قد تعزز أيًضا شعورهم باالنتامء. وتبنيَّ نجاح هذا النهج 
يف سياقات مثل جمهورية إفريقيا الوسطى، حيث سمح وضع 
آلية من آليات الدعم الجامعي للفتيات بالتواصل مع بعضهن 

البعض وتعزيز شعورهن بالهوية الجامعية.   بيد أنَّ برامج إعادة 
اإلدماج الكبرية واملوحدة لجميع الفتيات والفتيان، قد تزيد من 

التحديات التي تواجه إعادة إدماجهم؛ ألنها تنكر إرادتهم وال 
تراعي احتياجاتهم الفردية.

إنَّ خطر اإلفراط يف إيذاء األطفال، وال سيام الفتيات، باعتبارهم 
ضحايا سلبيني للتجنيد، ميكن أن يرض بعملية إعادة اإلدماج؛ فمن 
األهمية مبكان االعرتاف بتجارب األطفال الفريدة وإرادتهم خالل 
اتخاذ قرار االنضامم إىل القوات املسلحة أو الجامعات املسلحة، 

عند الحاجة. وهكذا يصبح بوسع عاميل الحالة الذين يبنون الثقة 
ويعملون عىل متكني الفتيات والفتيان زيادة فرص نجاح إعادة 

اإلدماج.

يَُعد تدريب موظفني يقدمون خدمات إدارة الحالة الكاملة 
لحامية الطفل الخاصة باألطفال املرتبطني بالقـوات والجامعات 

املسلحة من األهمية مبكان، ال سيام يف إدارة الحالة لحامية 
الطفل والعنف القائم عىل النوع االجتامعي، ويشمل ذلك رعاية 
األطفال الناجني. (انظر قسم: D.4 املوارد البرشية – بناء القدرات 

يف صفحة 144) ينبغي للتدريب كذلك أن يعالج نظرة عاميل 
الحالة لألطفال املرتبطني بالقوات والجامعات املسلحة يف سياقهم، 

ويتوجب وضع آلية إرشاف منظمة لعاميل الحالة لدعمهم خالل 
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التعامل مع الحاالت العسرية ورصد جودة إدارة الحالة.
تتضمن إدارة حالة األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات 

املسلحة إنشاء قاعدة بيانات كمنصة »برميريو«، بهدف متابعة 
األطفال املحددين والخدمات املقدمة لهم وإعادة إدماجهم. 

ومنصة »برميريو/يس يب آي إم إس+« عبارة عن منظومة إلدارة 
املعلومات الرقمية ميكن استخدامها لرفع كفاءة خدمات إدارة 

الحالة ومنظومة إلدارة البيانات بطريقة آمنة وخاضعة للمساءلة.  
وتتطلب هذه العملية التقييم والتخطيط واملوارد فور توفري 
منظومة إدارة الحالة، وتقدم إرشادات إدارة الحالة تعليامت 

مفصلة حول كيفية إعداد خدمة إدارة الحالة.
 توصلت األبحاث إىل الكثري من عوامل الحامية وعوامل الخطر 

التي تؤثر عىل عملية إعادة اإلدماج.205 

 Betancourt (2008)  205
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عند العودةعند العودة

وجود مقدمي رعاية محبني وتقبل املجتمع املحيل واألرسة	 

وجود رشيك مؤازر	 

وجود شبكة أقران مؤازرين يتواصلون مع األطفال املرتبطني 	 
بالقوات والجامعات املسلحة اآلخرين

وجود الفرص التعليمية واالقتصادية	 

وجود سبل الدعم الثقايف (مثل أداء الشعائر الروحانية)	 

سوء العالقة مع مقدمي الرعاية أو العنف األرسي أو التعرض 	 
لرفض األرسة أو فقدان مقدمي الرعاية/الوالدين

الرفض من املجتمع املحيل	 

الفرص االقتصادية والتعليمية	 

وجود سلوك عدواين وعنيف	 

وجود أعراض الضيق والقلق	 

وجود أطفال ُولدوا خالل فرتة االرتباط بالجامعة أو القوة 	 
املسلحة

االنعزال عن األقران	 

عوامل الحامية

قبل العودةقبل العودة

عوامل الخطر

التجنيد عن طريق جامعة أو قوة مسلحة يدعمها 	 
املجتمع أو ينظر إليها عىل أنها »منترصة«

الحرص عىل التواصل مع األرسة خالل فرتة االرتباط 	 
بالجامعة أو القوة املسلحة

إقامة صداقات مع أطفال آخرين	 

التجنيد مع أحد األشقاء أو أحد أفراد األرسة	 

ِقرص فرتة االرتباط بالجامعة أو القوة املسلحة	 

التصور بأنها كانت تجربة متكني	 

التجنيد عن طريق جامعة أو قوة مسلحة ينظر إليها املجتمع 	 
عىل أنها العدو أو أنها »خرست« الحرب أو مدرجة يف قوائم 

اإلرهاب

وجود أيديولوجية قوية يف الجامعة املسلحة والتلقني الفكري	 

تجارب اإلساءة الجنسية أو االغتصاب أو الزواج بأحد املقاتلني	 

سوء العالقة مبقدمي الرعاية قبل االنضامم وتاريخ العنف 	 
األرسي واإلساءة

درجة املشاركة املبارشة يف األعامل العدائية	 

الشعور الفردي بفقدان السيطرة عىل حياتهم	 

طول فرتة االرتباط بالجامعة (وإن مل يكن ذلك يف جميع 	 
السياقات)

مشاهدة الرضب أو التعذيب واملوت العنيف واإلجبار عىل 	 
القتل، كقتل أفراد األرسة، وارتكاب أعامل العنف

تجارب اإلصابة بجرح أو إصابة مستدمية	 

خوف أفراد املجتمع املحيل وغضبهم	 
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النهج املتخذ عىل صعيد املجتمع املحيل
ال بدَّ من االستعانة بنهج متخذ عىل صعيد املجتمع املحيل للنجاح 

يف إعادة إدماج األطفال الذين كانوا مرتبطني بقوات وجامعات 
املسلحة، ال سيام يف املجتمعات التي تعرَّض فيها كثري من األطفال 

للتجنيد؛ وهذا النهج يكمل نهج إدارة الحالة الذي يركز عىل 
االحتياجات املوجودة عىل مستوى الفرد ومستوى األرسة. 

يشيع االستبعاد من الفعاليات املجتمعية ومخالطة األقران، 
وهذا يؤثر عىل ثقة الطفل بنفسه وقدرته عىل استعادة 

الشعور باالنتامء ملجتمعه، وهكذا تصبح الفتيات والفتيان 
متعايشني مع مجتمعاتهم ال مدمجني فيها إدماًجا حقيقيًا. 

ويف املجتمعات شديدة الترضر من الحرب، تضعف الشبكات 
االجتامعية التقليدية، مامَّ يزيد من مستويات الخوف وانعدام 

الثقة، وقد ينظر أفراد املجتمع املحيل لألطفال املرتبطني بقوات 
وجامعات مسلحة عىل أنهم يشكلون خطورة عليهم ويهددون 

أمنهم ويهددون األعراف االجتامعية. 206 أضف إىل ذلك أنَّ 
الُنهج املتخذة عىل صعيد املجتمع املحيل تتصف بقدر أكرب من 
االستدامة واملالءمة والفعالية حني ترتسخ يف الهياكل واملبادرات 

القامئة والعنارص الفاعلة املحلية.

قد يختلف مستوى مشاركة املجتمع املحيل من سياق آلخر؛ ويف إطار 
هذه املذكرة، فسنويل األولوية لألنشطة التي ميتلكها ويديرها املجتمع 
املحيل، سواء أبادرت بها وكالة خارجية أم بادر بها املجتمع نفسه. يف 

الخيار األول، تُحدد املنظومات واملامرسات املجتمعية التقليدية خالل 
تحليل السياق وتعمل إحدى الوكاالت عىل دعمها.ومثال ذلك أنَّ 

شعائر التطهري والعفو ومشاركة القيادات الشعبية باستخدام سلطتها 
للدعوة لحامية الطفل تلقى دعاًم من خالل التدريب والحوافز املالية 

وتوفري املواد وغريها.

ويف الخيار الثاين، تحظى األنشطة التي ينظمها املجتمع املحيل، 
كجامعات املراقبة األمنية ومبادرات كسب الرزق واألنشطة 

الرتفيهية، بقدر من الدعم املادي املتواضع أو ميزانية متواضعة 
لتحسني أو توسيع سبل االستفادة منها.

ويعتمد هذا النهج عىل املامرسات الحالية التي يجري توثيقها من 
خالل تحليل السياق وتعزيزها بناًء عىل توصيات املجتمع املحيل 

واألطفال. كام أنَّ هذا النهج يعزز تحديد أبرز الجهات املعنية 
بناًء عىل مستوى تأثريها؛ وهذا التأثري موثق يف تحليل الجهات 

املعنية وتقييم االحتياجات.

وهكذا قد يشارك، عىل سبيل املثال، رجال الدين والقيادات 
املحلية والقيادات املجتمعية الشعبية والقيادات النسائية 

والشبابية الداعمة إلعادة إدماج األطفال وتتمتع بالقدرة عىل 
التأثري عىل إعادة اإلدماج االجتامعي لألطفال املرتبطني بقوات 

وجامعات مسلحة.

ويف هذا النهج، تسهل الوكاالت املناقشة، باستخدام أساليب 
شديدة التشاركية والشمولية وهادفة إىل بناء الثقة وتشجيع 

شعور املجتمع املحيل باملسؤولية.207 

ملزيد من املعلومات، انظر الدليل امليداين التوضيحي: املامرسات 
القامئة يف املجتمع لحامية الطفل يف العمل اإلنساين.

النهج غري املستهِدف
يويل النهج غري املستهِدف األولوية لتوفري الخدمات غري 

املستهِدفة بدالً من استهداف فئة معينة من األطفال املرتبطني 
بقوات وجامعات مسلحة؛ ذلك أنَّ توفري الخدمات لجميع 

األطفال املعرَّضني للخطر يف املجتمعات املترضرة سيخفف من 
خطر وصم األطفال املرتبطني بقوات وجامعات مسلحة بالعار، 

وكذلك إمكانية استياء املجتمع املضيف من هؤالء األطفال. وقد 
ال يستاء املجتمع من تقديم الخدمة إالَّ لألطفال الذين كانوا 
مرتبطني بقوات وجامعات مسلحة، إذ ينظر إىل ذلك عىل أنه 

مبثابة مكافأة ملرتكبي العنف، يف حني ال يستفيد أطفال آخرون 
رون من النزاع من نفس املستوى من الدعم. وقد ينجح  مترضِّ

تقديم الخدمات غري املستهِدفة كذلك يف الوقاية من تجنيد 
األطفال املعرَّضني للخطر، وإتاحة الوصول للخدمات لألطفال، وال 

سيام الفتيات، الذين ال يرغبون يف اإلفصاح عن ارتباطهم بتلك 
الجامعات للوصول إىل الخدمات والوقاية من تزايد وصمهم 

بالعار.208    

النهج متعدد القطاعات
يشجع النهج متعدد القطاعات التعاون بني املؤسسات يف مختلف 

القطاعات ويرشك املجتمعات واملواطنني عىل السواء؛ فرفاه 
الطفل يتضمن عنارص مختلفة مرتبطة ببعضها البعض، ويتطلب 

النجاح يف إعادة إدماج األطفال املرتبطني بقوات وجامعات 
مسلحة تقديم استجابة شاملة الحتياجات األطفال، تشارك فيها 

قطاعات أخرى معنية. نادًرا ما يكون لدى املعنيني بحامية الطفل 
خربة يف جميع القطاعات ويجدر بهم إرشاك خرباء يف مجاالت 
الصحة واالنتعاش االقتصادي والعدالة وغريها حسب الحاجة.

 
الرسم البياين الوارد أدناه مقتبس من تحالف حامية الطفل 

يف العمل اإلنساين يف مجاالت رفاه الطفل ويسلط الضوء عىل 
االحتياجات الرئيسية ومن ثمَّ القطاعات التي ينبغي مراعاتها 

وإرشاكها يف برامج إعادة إدماج األطفال املرتبطني بقوات 
وجامعات مسلحة؛ وهي االحتياجات األساسية والعالقة مع األرسة 

واآلخرين واألمن واألمان واإلرادة. ميكن النظر يف احتياجات 
إضافية بناًء عىل املواقف واالحتياجات الفردية املحددة خالل 
تقييم إدارة الحالة مثل إمكانية الوصول للغذاء واملاء واملأوى 

واملالبس وغريها.  

  Tonheim (2017)  206
تحالف حامية الطفل يف العمل اإلنساين (2020)   207
تحالف حامية الطفل يف العمل اإلنساين (2020)  208
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مجاالت رفاه الطفل

االحتياجات األساسية الصحة وتشمل الرفاه
الصحة وتشمل الرفاهية النفسية االجتامعية، والتغذية، والصحة 

اإلنجابية، وعالج اإلدمان، واإلعاقات، وغريها. 

التعليم ويشمل التعليم الرسمي وغري الرسمي.

االنتعاش االقتصادي ويركز عىل االستقاللية املالية لألطفال األكرب سًنا 
ويشمل التدريب املهني ومهارات العمل ومحو األمية املالية وغريها. 

األمن واألمان
األمان والرعاية وتشمل الحامية من العنف واالنتقام، وتوفري 

الرعاية البديلة والبحث عن األرسة ومل شمل أفرادها. 

العدالة وقد تؤخذ يف االعتبار يف بعض السياقات، وتشمل مخاطر 
االعتقال، والحامية أثناء االحتجاز، والوثائق القانونية، واملساعدة 

القانونية، وتوكيل املحامني
 

العالقة مع األرسة واآلخرين
االنتامء االجتامعي ويشمل تشكيل هوية مدنية جديدة والتقبل 

االجتامعي من جانب أفراد األرسة واملجتمع املحيل.

اإلرادة
التعليم، وال سيام املهارات الحياتية التي تعزز مهارات اتخاذ 

القرار ومتكني الفتيان والفتيات حتى يكونوا أصحاب القرار يف 
حياتهم الخاصة.
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3. وضع أهداف ونتائج إعادة اإلدماج
ثالثًا – وضع أهداف ونتائج خاصة بتدخالت إعادة اإلدماج.

األهداف تُعرب عن التغريات املتوقعة من برنامج إعادة اإلدماج؛ 
وهي جزء من إطار املرشوع. (انظر االعتبارات الهامة وإطار 

العمل يف صفحة 70)

فيام ييل أهداف إعادة اإلدماج التي ميكن تعديلها بحسب 
السياق:

إعادة إدماج الفتيات والفتيان املرتبطني بقوات 	 
وجامعات مسلحة واألطفال املعرَّضني للخطر يف أرسهم 

ومجتمعاتهم

إعادة إدماج الفتيات والفتيان املرتبطني بقوات وجامعات 	 
مسلحة بعد خروجهم من صفوفها يف مجتمعاتهم

النتائج تعرب عن مختلف التغريات املتوقعة يف نهاية املرشوع لتحقيق 
الغاية؛ وميكن تأطريها حول احتياجات األطفال. فيام ييل بعض األمثلة 

التي ميكن تعديلها حسب السياق:

مل شمل الفتيان والفتيات املرتبطني بقوات وجامعات 	 
مسلحة واألطفال املعرَّضني للخطر مع أرسهم مع تقييم 

احتياجاتهم وتلبيتها من خالل إدارة الحالة.

تحسني الصحة والرفاهية النفسية االجتامعية للفتيان 	 
والفتيات املرتبطني بقوات وجامعات مسلحة واألطفال 

املعرَّضني للخطر.

تحقيق االكتفاء الذايت املايل للفتيان والفتيات املرتبطني 	 
بقوات وجامعات مسلحة واألطفال املعرَّضني للخطر هم 

وأرسهم.

تلبية االحتياجات التعليمية للفتيان والفتيات املرتبطني 	 
بقوات وجامعات مسلحة واألطفال املعرَّضني للخطر.

حامية حقوق الفتيان والفتيات املرتبطني بقوات 	 
وجامعات مسلحة واألطفال املعرَّضني للخطر حني 

يحتكون بالقانون.

إعادة اإلدماج االجتامعي للفتيان والفتيان املرتبطني 	 
بقوات وجامعات مسلحة واألطفال املعرَّضني للخطر يف 

أرسهم ومجتمعاتهم.

متكني األرس باملهارات واملعرفة لتعزيز إعادة اإلدماج 	 
األرسي للفتيان والفتيات املرتبطني بقوات وجامعات 

مسلحة.

متكني املجتمعات باملهارات واملعارف لتعزيز إعادة 	 
اإلدماج املجتمعي للفتيان والفتيات املرتبطني بقوات 

وجامعات مسلحة.

االرتقاء باألعراف االجتامعية التي تعزز تقبل املجتمع 	 
املحيل للفتيان والفتيات املرتبطني بقوات وجامعات 

مسلحة.

4. العصف الذهني لتدخالت إعادة اإلدماج
رابًعا – العصف الذهني لتدخالت إعادة اإلدماج باستخدام 

عة خالل تحليل السياق واإلجابات عىل األسئلة  املعلومات املجمَّ
البحثية ذات الصلة (ما التحديات املوجودة خالل إعادة اإلدماج؛ 

وما املامرسات الحالية لالستفادة منها وما توصيات األطفال 
واملجتمع املحيل؛ وكيف تستطيع األدوار واملسؤوليات، وإمكانية 

الوصول للموارد والتحكم فيها، واألمان، واألعراف الثقافية 
واالجتامعية التأثري عىل إعادة اإلدماج؛ وما معايري إعادة اإلدماج 

الناجح). ميكن أن يساعد الجدول التايل عىل تنظيم األفكار 
والعصف الذهني لربامج إعادة اإلدماج.

تحديد احتياجات إعادة اإلدماج بناًء عىل تحليل السياق 	 
واختيار االحتياجات املناسبة من القامئة املتوفرة؛ مع 

إضافة االحتياجات املناسبة األخرى بناًء عىل السياق، وقد 
يتعلق بعضها بالنوع االجتامعي أو بالعمر، أو بناًء عىل 

عوامل أخرى مثل املوقع أو الجامعة املسلحة القامئة 
بالتجنيد. ويلبي برنامج إعادة اإلدماج الجيد مختلف 

احتياجات األطفال، ويرشك مختلف القطاعات، ويراعي 
كافة مستويات النموذج االجتامعي اإليكولوجي.  

عة خالل تحليل السياق، 	  بناًء عىل هذه املعلومات املجمَّ
ومنها وجهات نظر الشباب واألطفال الذين كانوا 

مرتبطني بقوات وجامعات مسلحة وآراؤهم وأمثلة برامج 
إعادة اإلدماج، إجراء عصف ذهني للتدخالت التي ميكنها 
تلبية االحتياجات املحددة وتعزيز إعادة إدماج األطفال، 

كاعتبارات العمر والنوع االجتامعي.

مراعاة تدابري املخاطر والتخفيف املحددة يف تقييم 	 
املخاطر لتفادي إلحاق األذى باألطفال واملجتمعات 

املحلية واملوظفني.

يقرتح الجدول الوارد أدناه منوذًجا لتنظيم األفكار وتقدميها مع 
أمثلة موجزة للتدخالت. يستخدم الجدول مستويات اإلطار 
االجتامعي اإليكولوجي، باإلضافة إىل أبرز االحتياجات التي 

ينبغي مراعاتها إلعادة إدماج األطفال املرتبطني بقوات وجامعات 
مسلحة.
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 تنفيذ تقييم 
االنتعاش االقتصادي 

الفردي، وتوفري 
املهارات التجارية، 
والتدريب املهني، 

ومحو األمية املالية، 
والتدريب خالل 

العمل، وتعلم املهن 
والحرف، ودعم ريادة 
األعامل، كاملساعدات 

النقدية، والتمويل 
متناهي الصغر 

القائم عىل االدخار، 
وإمكانية الوصول 
للقروض متناهية 

الصغر، واإلرشاد من 
رجال/سيدات األعامل 

الناجحني

التشجيع عىل امتهان 
الحرف النمطية 

غري املرتبطة بالنوع 
االجتامعي إذا كانت 

مناسبة وآمنة

تقديم املساعدة 
القانونية لدعم 

إمكانية الوصول 
للوثائق القانونية 

وحامية حقوق 
األطفال املرتبطني 
بقوات وجامعات 

مسلحة عند 
االحتكاك بالقانون أو 

مخالفة أحكامه

تحديد مخاطر األمان 
ووضع خطة أمان 

فردية، مثل االنتقال 
ملكان آخر عند 

الحاجة، من خالل 
إدارة الحالة

تحديد فرص الرعاية 
املؤقتة عند الحاجة، 

مع إيالء األولوية 
لكفالة األطفال 

(ضمن األرس البديلة) 
ومبا يشمل املتابعات 

املنتظمة

 توفري باقة من 
الفرص لتلبية 

احتياجات مختلف 
األطفال، مثل فرص 

التعليم الرسمي وغري 
الرسمي، واملهارات 
الحياتية مثل صنع 

القرار ومهارات ضبط 
العواطف والتمكني 

وغريها.
 

توفري الرعاية النهارية 
لألمهات من األطفال 

لتسهيل إمكانية 
وصولهن إىل فرص 

التعليم

دعم االنتقال إىل 
هوية مدنية جديدة 

من خالل االستشارات 
الفردية أو الُنهج 

الجامعية أو كليهام

تجهيز التقييم الطبي 
الطوعي

توفري الرعاية 
الصحية، كالتغذية 

ودعم الصحة العقلية 
والدعم النفيس 

االجتامعي لألطفال، 
ومنهم األطفال ذوي 

اإلعاقة أو العجز

تقديم دعم خاص 
للفتيات والفتيان 

الناجني من اإلساءة 
الجنسية والفتيات 

الاليئ تعرَّضن 
إلجهاض أو والدة غري 

آمنة أو كليهام

الفرد

إرشاك األرسة عند 
الحاجة (مثل اإلعاقة 
املستدمية، واألمراض 

املزمنة، وغريها)
إرشاك الوالدين 
لتعزيز الرفاهية 

النفسية االجتامعية 
(انظر االنتامء 

االجتامعي/األرسة)

إرشاك األرسة لدعم 
إمكانية الوصول 

للتعليم، مثل 
مبادرات االنتعاش 

االقتصادي للوالدين 
لدعم تعليم األطفال 

(انظر االنتعاش 
االقتصادي/األرسة)

تعزيز دعم األرسة، 
وإمكانية الوصول 

لشبكة األعامل 
األرسية، والدعم 

االقتصادي لألرسة 
لتلبية احتياجات 

دعم األطفال 
املرتبطني بقوات 

وجامعات مسلحة

دعم األرسة ويشمل 
ذلك مقدمي الرعاية 

والرشكاء لتوفري 
بيئة منزلية داعمة 
وحنونة من خالل 
جلسات مهارات 

تربية األطفال 
واملناقشات الجامعية

إرشاك األرسة إذا كان 
أمانها يف خطر أيًضا

تنفيذ برامج البحث 
عن األرسة ومل شملها

األرسة

الصحة/دعم الصحة 
العقلية والدعم النفيس 

االجتامعي

العدالة االنتامء االجتامعياألمان والرعاية االنتعاش االقتصاديالتعليم

إدارة الحالة – عىل صعيد املجتمع املحيل – متعدد القطاعات – غري املستهِدف

 احتياجات األطفال املرتبطني بقوات وجامعات مسلحة

النهج

األسئلة 
اإلرشادية

كيف ميكن دعم 
االستقالل املايل 

لألطفال املرتبطني 
بقوات وجامعات 

مسلحة األكرب سًنا؟

كيف ميكن تعزيز 
األمان والرعاية 

لألطفال املرتبطني 
بقوات وجامعات 

مسلحة؟

كيف ميكن تحديد 
االحتياجات الصحية 

لألطفال املرتبطني 
بقوات وجامعات 
مسلحة وتلبيتها؟

 كيف ميكن ضامن 
احرتام الحقوق 

القانونية لألطفال 
املرتبطني بقوات 

وجامعات مسلحة؟

 كيف ميكن تعزيز 
إمكانية الوصول 

للتعليم؟

كيف ميكن تعزيز 
إعادة اإلدماج 

االجتامعي لألطفال 
املرتبطني بقوات 

وجامعات مسلحة؟
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املجتمع 

املجتمع ككل

الصحة/دعم الصحة 
العقلية والدعم النفيس 

االجتامعي

العدالة االنتامء االجتامعياألمان والرعاية االنتعاش االقتصاديالتعليم

إدارة الحالة – عىل صعيد املجتمع املحيل – متعدد القطاعات – غري املستهِدف

 احتياجات األطفال املرتبطني بقوات وجامعات مسلحة

النهج

األسئلة 
اإلرشادية

كيف ميكن دعم 
االستقالل املايل 

لألطفال املرتبطني 
بقوات وجامعات 

مسلحة األكرب سًنا؟

كيف ميكن تعزيز 
األمان والرعاية 

لألطفال املرتبطني 
بقوات وجامعات 

مسلحة؟

كيف ميكن تحديد 
االحتياجات الصحية 

لألطفال املرتبطني 
بقوات وجامعات 
مسلحة وتلبيتها؟

 كيف ميكن ضامن 
احرتام الحقوق 

القانونية لألطفال 
املرتبطني بقوات 

وجامعات مسلحة؟

 كيف ميكن تعزيز 
إمكانية الوصول 

للتعليم؟

كيف ميكن تعزيز 
إعادة اإلدماج 

االجتامعي لألطفال 
املرتبطني بقوات 

وجامعات مسلحة؟

تعزيز الرعاية 
الصحية املجتمعية 

لتلبية احتياجات 
األطفال املرتبطني 
بقوات وجامعات 

مسلحة (تقييم 
اإلعاقات، واإلحساس 

باألطفال، واحرتام 
الرسية، وإجراء 

اإلدارة الرسيرية 
لالغتصاب، ومعالجة 

اإلدمان، ودعم 
الصحة الجنسية 

واإلنجابية)

البناء عىل املبادرات 
املجتمعية الحالية، 

ومتكني الشباب األكرب 
سًنا لتوفري فرص 

التعليم

مناشدة وزارة الرتبية 
والتعليم لتحسني 
إمكانية الوصول 

للتعليم يف املناطق 
النائية

تدريب املعلمني 
عىل طرق التدريس 

املراعية للنوع 
االجتامعي ونبذ 

العنف

الدعوة للمصالحة 
الوطنية

إرشاك الحكومة 
يف توفري خيارات 

الرعاية املؤقتة حسب 
الحاجة

الدعوة لتعزيز بدائل 
االحتجاز، وتدريب 

كوادر منظومة 
العدالة لتعزيز احرتام 
اتفاقية حقوق الطفل

الدعوة لتقبل األطفال 
املرتبطني بقوات 

وجامعات مسلحة 
وتغيري األعراف 

االجتامعية

الحد من النزاع من 
خالل مبادرات إحالل 

السالم املجتمعية
إرشاك املجتمعات يف 
تحديد األرس الكافلة، 
وتحديد موقع مركز 
الرعاية املؤقتة عند 

الحاجة

تعزيز تحديد األطفال 
الذين تبني أنهم 

بحاجة إىل مساعدة 
قانونية وإحالتهم 

بأمان

تدريب عنارص 
مجتمعية تقوم 
بأعامل املحامني

إجراء تقييم سوق 
املجتمع املحيل 

لتحديد فرص العمل

إرشاك املجتمع املحيل 
يف دعم ريادة األعامل 

الشبابية (إمكانية 
الوصول لألرض 

والسوق والجمعية 
التعاونية وغريها)
 تشجيع املشاريع 

املجتمعية التي 
يقودها الشباب

 تحديد أفراد املجتمع 
الذين ميكنهم التأثري 

عىل إعادة اإلدماج 
االجتامعي للفتيان 
والفتيات املرتبطني 
بقوات وجامعات 

مسلحة

دعم املبادرات التي 
يقودها املجتمع مثل 

حفالت الرتحيب أو 
شعائر العفو

تشجيع الحوار 
املجتمعي لتحسني 
التقبل االجتامعي، 

كاملبادرات التي 
يقودها الشباب

تشجيع الصداقة 
من خالل األنشطة 
الجامعية (الرياضة 

والفن وغريهام)
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أمثلة عىل تدخالت إعادة اإلدماج
األمثلة التالية مرتبة حسب القطاع أو الحاجة وليس حسب 

املستويات االجتامعية اإليكولوجية، ولكن توجد معلومات حول 
املستوى االجتامعي اإليكولوجي لكل مثال.  

الصحة ودعم الصحة العقلية والدعم النفيس 
االجتامعي

اعتبارات هامة

تعد تدخالت الصحة ودعم الصحة العقلية والدعم 	 
النفيس االجتامعي محور من محاور االحتياجات 

األساسية لألطفال، ومحور من محاور األمن واألمان 
والعالقة مع األرسة واآلخرين واإلرادة.

من عانوا من أحداث صادمة أقرب إىل االنسحاب من 	 
مجتمعاتهم وفقدان الثقة فيها.209 210  

قد يواجه األطفال الذين كانوا مرتبطني بقوات 	 
وجامعات مسلحة تحديات يف تحديد هويتهم الجديدة 

كمدنيني،211 ال سيام إذا كان للجامعة املسلحة هوية 
وأيديولوجية قوية.212 

يؤدي التعرض لعوامل توتر معينة خالل الحرب يف أنَّ 	 
”الدماغ ينتج مساًرا طويالً مستجيبًا للتوتر.“ وهكذا 

يجهز الدماغ قدراته عىل رسعة االستجابة للتهديدات يف 
شكل غضب أو عدوانية أو خوف شديد.213 

تساهم الرفاهية النفسية االجتامعية يف إعادة إدماج 	 
األطفال بنجاح؛ فقد ال تنجح الربامج التي ال تراعي 

االحتياجات النفسية االجتامعية والنفسانية لألطفال.214

يعد شعور األطفال بالتقبل من مجتمعهم ووالديهم 	 
من أقوى العوامل املحددة لرفاهيتهم النفسية 

االجتامعية.215  

قد تحتاج الفتيات والفتيان الناجني من اإلساءة 	 
الجنسية والفتيات الحوامل أو الاليئ ولدن أطفاالً جرَّاء 

العنف الجنيس إىل دعم نفيس اجتامعي إضايف.

التوصيات
إجراء فحص طبي طوعي والتأكد من االحتفاظ برسية 	 

جميع املعلومات التي يذكرها األطفال؛ وينبغي 
للفحص الطبي أن يشمل فحص اإلعاقات والجروح 

واألمراض التي تنتقل باالتصال الجنيس واإلدمان 
والتغذية والرعاية قبل الوالدة والصحة الجنسية 

واإلنجابية والصحة العقلية.

تدريب الكوادر الطبية عىل كيفية التعامل مع اإلفصاح 	 
عن العنف القائم عىل النوع االجتامعي، والرعاية 

الرسيرية للفتيان والفتيان الذين تعرَّضوا لالغتصاب، 
والحفاظ عىل الرسية، ومهارات التواصل املناسبة للعمر 

والنوع االجتامعي، واإلحالة لخدمات حامية الطفل.

توفري األنشطة النفسية االجتامعية، الجامعية والفردية، 	 
التي تساهم يف بناء الشعور باالنتامء والهوية الجامعية، 

ويشمل ذلك الخدمات املتخصصة التي تقدمها كوادر 
الصحة العقلية لألطفال الذين يعانون من أعراض 

مرتبطة بالصدمات النفسية.

توسيع دائرة الدعم النفيس االجتامعي ليشمل مقدمي 	 
الرعاية والرشكاء.

إرشاك الفتيان والفتيات يف تحديد أفضل األساليب 	 
لتحسني رفاهيتهم النفسية االجتامعية.

ي لوصمة العار التي تالحق األطفال داخل األرسة 	  التصدِّ
واملجتمع املحيل من خالل املبادرات التي يقودها املجتمع 

واملناسبة لثقافة املجتمع مثل حفالت الرتحيب وشعائر 
التطهري. (انظر االنتامء االجتامعي يف صفحة 111)

أمثلة عىل الربامج
ينبغي لربامج الدعم النفيس االجتامعي مراعاة املستويات األربعة 

للتدخل املذكورة يف هرم دعم الصحة العقلية والدعم النفيس 
االجتامعي الذي أعدته اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت.

الخدمات األساسية (الغذاء والصحة واملأوى) واألمن .1 
للجميع يف املجتمع. 

 دعم املجتمع املحيل واألرسة لعدد أقل من القادرين .1 
عىل الحفاظ عىل صحتهم العقلية ورفاهيتهم النفسية 
االجتامعية إذا تلقوا مساعدة للوصول لدعم املجتمع 

املحيل واألرسة الرئييس.

الدعم املركَّز وغري املتخصص الالزم للعدد األقل من الذين .1 
يحتاجون كذلك إىل تدخالت فردية أو أرسية أو جامعية 

بة وخاضعة لإلرشاف  أكرث تركيزًا عن طريق كوادر مدرَّ
بت عىل الرعاية  (ولكن رمبا مل تكن تلك الكوادر قد تدرَّ

املتخصصة لسنوات).

 Dickson-Gomez (2002)  209
Banholzer (2014)  210
Tonheim (2017)  211
Vermeij (2011)  212

Schauer et al (2010)  213
Levy Paluck et al (2016)  214

Medeiros et al (2020)  215
McKay et al (2011)  216

Manero (2019)  217
Binadi et al (2011)  218
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الخدمات املتخصصة الالزمة لنسبة صغرية من السكان .1 
الذين ال ميكنهم تحمل معاناتهم، يف ظل الدعم املذكور 

أعاله، والذين قد يواجهون صعوبات كبرية يف أعاملهم 
اليومية األساسية.

مستوى الفرد    
الُنهج الجامعية لتعزيز الرفاهية النفسية االجتامعية 

للفتيات  
استخدمت منظمة »بالن إنرتناشيونال« يف جمهورية إفريقيا 
الوسطى نهج إعادة اإلدماج الجامعي، وقد أظهر هذا النهج 

نتائج إيجابية، إذ كشفت األدلة القولية والتغذية املرتدة من 
الفتيات باألخص أَّن إعادة اإلدماج الجامعي ترك تأثريًا إيجابيًا 

عىل نجاح إعادة إدماجهن، إذ كان بوسع الفتيات مقابلة فتيات 
أخريات لديهن تجارب مامثلة وتشكيل شبكة دعم يف مجتمعهن. 
وتوصلت الدراسات إىل أنَّ وضع آليات للدعم الجامعي تستطيع 

الفتيات من خاللها االرتباط ببعضهن البعض لتعزيز شعورهن 
باالنتامء والهوية الجامعية يعترب من املامرسات الواعدة، ويتامىش 

هذا الدرس املستفاد مع النتائج التي خلصت إليها األبحاث 
التي تناولت الفتيات الاليئ ارتبطن بقـوات وجامعات مسلحة 
يف كٍل من ليبرييا وسرياليون وشامل أوغندا.216 فتلتقي الفتيات 

خالل جلسات عادية يعرتف فيها امليرسون وامليرسات املدربات 
بتجربتهن ويتحققون من صحتها، وميكن للفتيات بذلك التعبري 
عن مشاعرهن من خالل وسائل مختلفة كالرسم أو التمثيل أو 

الشعر أو التصوير الفوتوغرايف، مام مينحهن القدرة عىل التخلص 
من تجربتهن مع العنف. وقد أظهرت التجربة أنَّ املجموعات 

ينبغي أالَّ تكون كبرية العدد جًدا، وينبغي أن تظل املشاركات يف 
املجموعة ذاتها لضامن الثقة الكافية بني الفتيات.217

(اإلطار االجتامعي اإليكولوجي: (مستوى الفرد – اللجنة الدامئة 
املشرتكة بني الوكاالت: املستوى الثاين - الثالث)

الدعم النفيس االجتامعي يف نيبال 
توصل تقييم لربنامج إعادة إدماج األطفال املرتبطني بقوات 

وجامعات مسلحة يف نيبال إىل أنَّ الدعم النفيس االجتامعي كان من 
أقوى املحاور؛ فقد أُتيحت الفرصة لألطفال للتعبري عن املشكالت 

التي يعانون منها كالكوابيس والخوف من االختطاف والشعور 
بالذنب والندم والخجل. وكان األطفال يعانون من أعراض القلق 

كاألرق والعدوانية وصعوبة الرتكيز وفقدان الشهية والتهيج. وهكذا 
ساعدت جلسات اإلرشاد الجامعية والفردية األطفال عىل التعبري 

عن مشاعرهم وعواطفهم العميقة وساهمت يف تغيري سلوكياتهم، 
وتحدث األطفال عن تراجع تفكريهم السلبي، وزيادة ثقتهم 

 بأنفسهم، وشهورهم بزيادة تقبل املجتمع لهم.218  

(اإلطار االجتامعي اإليكولوجي: (مستوى الفرد – اللجنة الدامئة 
املشرتكة بني الوكاالت: املستوى الثالث)

  

نهج قائم عىل الفن إلرشاك األطفال املولودين جرَّاء العنف 
الجنيس   

استخدم بحث أُجري يف شامل أوغندا فكرة صنع األقنعة والرسم 
إلرشاك الفتيات والفتيان املولودين يف األرس، إذ ميكن أن توفر 

الُنهج القامئة عىل الفن كالتصوير الفوتوغرايف والفيديو واملرسح 
واملوسيقى والفنون التشكيلية وسيلة للتعبري عن الذكريات املؤملة 

بأمان.

أُقيمت ورش فنية ملدة يومني لزيادة الثقة بني املشاركني، وكان 
الستخدام القناع أهمية ثقافية يف أوغندا ووفر عنرص األمان 

وإخفاء الهوية الستكشاف املشاعر والذكريات الصعبة. أوالً – 
ساعد األطفال بعضهم البعض عىل صنع أقنعة باستخدام رشائط 
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من الجص، ثمَّ طلب امليرسون من املشاركني التفكري يف ماضيهم 
خالل وجودهم يف األرس، وحارضهم، وآمالهم يف املستقبل. وكان 

بوسعهم استخدام الريش والزهور والصخور والدبابيس والعشب 
وأوراق األشجار واألشياء األخرى املوجودة؛ وكل لون كان ميثل 

املايض والحارض واملستقبل. ثمَّ قدموا، طواعيًة، أهمية قناعهم. 
وقد سمح هذا النهج لألطفال بتحديد واختيار جوانب تجربتهم 

التي مل ينزعجوا بالتعبري عنها. ويف املرحلة الثانية، رسموا رسمتني، 
إحداهام التخطيط ألرسهم وظروفهم املعيشية خالل وجودهم يف 

األرس، واألخرى لوضعهم الحايل. 

وقدم األطفال أقنعتهم ورسوماتهم للمجتمع املحيل، وأحدث ذلك 
تأثريًا عاطفيًا قويًا يف نفوس أفراد املجتمع املحيل وزاد من رغبتهم 

يف إحداث تغيري اجتامعي.219  

(اإلطار االجتامعي اإليكولوجي: (مستوى الفرد – اللجنة الدامئة 
املشرتكة بني الوكاالت: املستوى الثالث)

مستوى املجتمع املحيل
جلسات مجموعات اإلرشاد النفيس االجتامعي غري 

املستهِدفة يف نيجرييا
عقدت منظمة »إنرتناشونال ألرت« جلسات إرشاد جامعية للفتيات، 

وبدأت باألطفال املرتبطني بقوات وجامعات مسلحة فقط. ثمَّ سارعت 
بتعديل اسرتاتيجيتها يف ظل وصمة العار التي الحقت الفتيات؛ فأرشكت 

نساء وفتيات أخريات من املجتمع املحيل وعقدت جلسات مختلطة. 
وكان امليرسون وامليرسات يذكرون املشاركات بالرسية يف بداية كل 

جلسة، وكانت معظم املجتمعات تعرف حال تلك الفتيات وقد أدى 
هذا النهج إىل نتائج إيجابية، كتعزيز شعور التضامن بني األطفال 

املرتبطني بقوات وجامعات مسلحة والفتيات من املجتمع.220  

(اإلطار االجتامعي اإليكولوجي: (مستوى املجتمع املحيل – اللجنة 
الدامئة املشرتكة بني الوكاالت: املستوى الثاين)

التخلص من الشعور بالذنب عىل أيدي رجال الدين يف جنوب 
السودان  

 يف جنوب السودان، ال تزال أعامل العنف التي أُجربت الفتيات 
عىل ارتكابها أو املشاركة فيها بشكل غري مبارش تطارد بعض 

الفتيات، وعانت الكثري من الفتيات من الشعور بالذنب والعار 
بسبب ما فعلنه، وليس بسبب ما فُعل بهن.

»انتابني شعور بالذنب عندما كنت أفكر يف حقيقة أننا نأكل 
طعاًما مرسوقًا، مامَّ جعلني أشعر بالحزن، وكان الناس يتعرَّضون 

للرضب والقتل ليك نحصل عىل طعامنا؛ ومل يفارقني الشعور 
بالذنب.«

 يتمتع رجال الدين يف جنوب السودان بسلطة تخفيف العبء
 األخالقي الذي يؤثر عىل الرفاهية النفسية االجتامعية للفتيات 
وإعادة إدماجهن. فقام أحد القساوسة بتقديم الدعم لعرشات 

الفتيات ومنحهن الغفران من خالل الصالة.

 »أخربهن بأنَّ كل ابن آدم خطَّاء وأنَّ الله يغفر لنا جميًعا، ثمَّ 
أمنحهن الغفران، ويريد البعض منهن االعرتاف أمام الناس، ولكن 

ميكنهن كذلك االعرتاف مبفردهن وبهدوء، ألنفسهن.«
 

(اإلطار االجتامعي اإليكولوجي: مستوى املجتمع املحيل – اللجنة الدامئة 
املشرتكة بني الوكاالت: املستوى الثاين)

مراجع تكميلية:  
الفريق التوجيهي املعني مببادئ باريس (2022) الدليل 	 

العميل ملبادئ باريس، الفصل 22 – دعم الصحة العقلية 
وإعادة اإلدماج النفيس االجتامعي

تحالف حامية الطفل يف العمل اإلنساين (2020) مذكرة 	 
فنية بشأن الفتيات املرتبطـات بالقـوات املسلحة 

والجامعات املسلحة – الصحة البدنية والعقلية

التعليم

اعتبارات هامة
ميكن أن تساهم إمكانية الوصول للتعليم يف إعادة إدماج 	 

األطفال الذين كانوا مرتبطني بقوات وجامعات مسلحة 
بفعالية يف أرسهم ومجتمعاتهم من خالل ترسيخ الطفل 

يف الحياة املدنية، وتعزيز الشعور بالحياة الطبيعية، 
وزيادة تقبل املجتمع، وتقليل مخاطر التعرض إلعادة 

التجنيد.221  

قد تساهم أنشطة التعليم الرسمي وغري الرسمي يف 	 
تعزيز تقدير الذات ومساعدة األطفال عىل استعادة 

قيمتهم االجتامعية.  

قد يتعرَّض األطفال املرتبطون بقوات وجامعات مسلحة 	 
لوصمة عار والتمييز من زمالئهم ومن املعلمني وقد 

يجدون صعوبة يف التكيف مع البيئة املدرسية؛ كثريًا ما 
تتأثر الفتيات بشدة بسبب تفكري غريهن يف نشاطهن 

الجنيس.

قد ال تصبح املدارس آمنة وتُستخدم ألغراض عسكرية 	 
وتتعرَّض لهجوم أو تهديد متعمد خالل النزاع، وقد 

تستخدمها الجامعات املسلحة ألغراض التجنيد أو لنرش 
أيديولوجيتها السياسية أو الدينية، وقد تُغلق أيًضا بسبب 

النزاع أو تفيشِّ األمراض. 
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التوصيات

إرشاك الفتيان والفتيات يف تحديد أفضل األساليب 	 
لتحسني إمكانية وصولهم للتعليم وتلبية احتياجاتهم 

من حيث املعرفة واملهارات.

ميكن إدماج دعم الصحة العقلية والدعم النفيس 	 
االجتامعي والتعلم االجتامعي والعاطفي يف برامج 

التعليم ملساعدة األطفال املرتبطني بقوات وجامعات 
مسلحة عىل تجاوز تجاربهم.

قد تؤثر تفاعالت النزاع عىل بيئات التعلم؛ وينبغي 	 
تدريب املعلمني والكوادر التعليمية األخرى عىل مبادئ 

التعليم املراعي لظروف النزاع.

مراعاة الجمع بني التعليم والتدريب املهني وفرص 	 
كسب الرزق لألطفال األكرب سًنا.

الحرص عىل دعم سبل كسب الرزق للوالدين لدعم 	 
تعليم األطفال بقدر أكرب من االستدامة أو دعم جمعيات 

اآلباء واملعلمني من خالل األنشطة املدرة للدخل.

تقديم مزيج من الدعم الفردي والجامعي للمدرسة 	 
إلفادة األطفال املعرَّضني للخطر اآلخرين يف املجتمع 
املحيل بدالً من الدعم الفردي الحرصي، مثل اإلعفاء 

من رسوم التسجيل مقابل دعم تدريب املعلمني 
وإعادة تأهيل املدرسة.

الحرص عىل توفري بيئة مدرسية آمنة مطمئنة للفتيات 	 
من خالل إجراء تقييم األمان وخطة التخفيف من 

حدة املخاطر، وتدريب املعلمني عىل طرق التدريس 
املستجيبة للنوع االجتامعي، والتأديب اإليجايب، 

وإدماج األطفال ذوي اإلعاقة، ومبادئ التعليم املراعي 
لظروف النزاع، وفهم االحتياجات النفسية لألطفال 

رين من النزاع؛ وقد يشمل ذلك أيًضا توفري البنى  املترضِّ
التحتية املراعية للنوع االجتامعي واإلدماج.

توفري رعاية األطفال للفتيات الاليئ لديهن أطفال صغار 	 
ودعم الفتيات الحوامل للسامح لهن بإمكانية الوصول 

للتعليم.

توفري برامج املهارات الحياتية، كربامج متكني الفتيات 	 
لتعزيز إعادة اإلدماج وتعزيز قدرة األطفال عىل املرونة 

أو الصمود.

توفري إمكانية الوصول للسجل املدين ووثائق الهوية 	 
لتسهيل مسارات االلتحاق بالعملية التعليمية.

توفري إمكانية الوصول لفرص التعلم البديلة كالتعليم 	 
املتسارع، والتعلم عن بُعد، والتعليم املجتمعي، 

وإمكانية الوصول ألماكن التعلم املؤقتة.

تعزيز الدعوة ملنع الهجوم عىل املدارس التي يتعرَّض 	 
األطفال فيها للخطر أو استخدامها ألغراض عسكرية 

والحد من ذلك.

تنظيم »حمالت العودة إىل املدرسة« لألطفال الذين 	 
كانوا مرتبطني بجامعات مسلحة.

 أمثلة عىل برامج التعليم

دعم العودة للتعليم الرسمي، ويشمل ذلك التعلم 	 
التعوييض والربامج االستدراكية الستهداف االحتياجات 

النوعية لألطفال الذين كانوا مرتبطني بقوات وجامعات 
مسلحة.

التعاون مع وزارات التعليم عىل وضع ودعم مسارات 	 
إعادة اإلدماج التي تساعد األطفال املرتبطني بقوات 

وجامعات مسلحة عىل العودة للتعليم الرسمي.

مسارات التعليم املرن والبديل كالتعلم املتسارع 	 
والتعليم االنتقايل والتعوييض/االستدرايك ومحو األمية 

األساسية والحساب.

التعليم غري الرسمي الذي يكسب األطفال كفاءات 	 
معتمدة ومعادلة للتعليم الرسمي.

برامج التعليم والدعم النفيس االجتامعي املتكاملة.	 

برامج تدريب املعلمني.	 

التدريب عىل املهارات الحياتية.	 

التعليم عىل مستوى املجتمع املحيل. 222 	 

مستوى الفرد    
التعليم كسبيل لدعم إعادة إدماج الفتيات الاليئ 

ارتبطن بقوات وجامعات مسلحة يف الكونغو 
الدميقراطية

أجرت املنظمة الدولية املعنية بقضية تجنيد األطفال بحثًا حول 
الفتيات املرتبطات بالقوات املسلحة، ال سيام حول عوامل 

نجاح برامج إعادة اإلدماج؛ فذكر عدد هائل من الفتيات الاليئ 
ارتبطن بقوات وجامعات مسلحة أنَّ الوصول للتعليم والحصول 
عىل دبلوم يعترب من أبرز العوامل التي ساعدتهن عىل استعادة 
ثقتهن بأنفسهن وقيمتهن االجتامعية، ومن ثمَّ قامت املنظمة 

بتنفيذ مرشوع تعليمي لهؤالء الفتيات لدعم إعادة إدماجهن يف 
املدرسة، وعمل املرشوع عىل دعم الفتيات للعودة إىل املدرسة 

أو االنضامم إىل برامج تعليم القراءة والكتابة األساسية والحساب 
للفتيات األكرب سًنا، أو الاليئ مل يلتحقن باملدرسة مطلًقا، أو الاليئ 
انقطعن عن الدراسة لفرتة طويلة، وحصلت الفتيات عىل اللوازم 
املدرسية وسدد املرشوع الرسوم للمدارس مبارشة، ووجه املرشوع 
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الدعم ذاته للفتيات املعرَّضات للخطر األخريات الاليئ مل يرتبطن 
بجامعات مسلحة، كام حظي بالدعم موظفو املجتمع املدين أو 
متطوعو املجتمع املحيل لرصد حضور الفتيات وتنظيم جلسات 

استامع منتظمة للتغلب عىل أي تحديات قد تواجههن. 

حضور الفتيات وتنظيم جلسات استامع منتظمة للتغلب عىل أي 
تحديات قد تواجههن.

وقد ساهمت نتيجة املرشوع يف تحسني تقبل املجتمع للفتيات 
الاليئ ارتبطن بقـوات وجامعات مسلحة وسمحت لهن بالتفاعل 
مع فتيات أخريات واستعادتهن ملنزلة »الطالبات« عىل النقيض 

من منزلة »فتيات األدغال« أو »الجنود األطفال«. كام اتصف 
الربنامج باملرونة لتلبية االحتياجات غري املتوقعة للفتيات، 

وشكلت بعض الفتيات مجموعات لفتح مشاريع تجارية صغرية 
لتوفري دخل ألرسهن باإلضافة إىل الحضور إىل املدرسة، وتلقني 

مزيًدا من التدريب لدعمهن، يف حني وصلت فتيات أخريات يف 
الدراسة الجامعية حتى الفرقة الثالثة.223

  
(اإلطار االجتامعي اإليكولوجي: فردي) 

 
برنامج تعليم األطفال املرتبطني بقوات وجامعات مسلحة يف 

نيبال
ا  تضمنت برامج التعليم يف نيبال دعاًم فرديًا ودعاًم هيكليًا؛ فأمَّ
الدعم الفردي، فقد تضمن الرسوم الدراسية واللوازم املدرسية 

والزي الدرايس، وسلط تقييم الربنامج الضوء عىل أنَّ دعم التعليم 
كان له تأثري إيجايب عىل األطفال، إذ ساعدهم عىل االلتحاق 

باملدارس والبقاء فيها، كام ساعدهم عىل الشعور بثقة أكرب يف 
ا  مدرستهم واملشاركة يف األنشطة األخرى يف نوادي األطفال. وأمَّ
الدعم الهيكيل، فقد اشتمل عىل مبالغ متويل صغرية مخصصة 

للمدارس إلفادة األطفال املعرَّضني للخطر اآلخرين يف املجتمعات، 
وحظي هذا الدعم بتقدير املدارس واملجتمعات، وساعد أطفاالً 

آخرين عىل العودة إىل املدرسة.224  

(اإلطار االجتامعي اإليكولوجي: مستوى الفرد ومستوى املجتمع 
 املحيل)

مستوى املجتمع املحيل
التعليم عىل مستوى املجتمع املحيل خالل النزاع 

السوري  
سارعت املجتمعات املحلية عقب نشوب النزاع يف سوريا يف عام 
2011 » باالستجابة لألزمة من خالل وضع آليات محلية لتعليم 

األطفال يف املناطق غري الخاضعة لسيطرة الحكومة، وأنشأت 
املجالس املدنية املحلية ومؤسسات النشطاء مدارس مجتمعية 
غري رسمية يف املساجد واملنازل الخاصة يف املناطق التي ُدمرت 

مدارسها أو مل يعد التعليم يف مدارسها آمًنا.225« فقد توقفت 
مدرسة من كل أربع مدارس عن العمل بسبب األرضار التي 
لحقت بها أو تدمريها أو استغاللها إليواء النازحني داخليًا أو 

استخدام الجامعات املسلحة يف النزاع لها. 
 

وبدعم من املجتمع الدويل، حصل األطفال عىل فرص التعليم 
غري الرسمي، واكتسبوا كفاءات معتمدة ومعرتف بها؛ وسمح 
دعم املنظومة السورية املوحدة إلصدار الشهادات واالعتامد 

لألطفال بتلقي التعليم يف املناطق غري الخاضعة لسيطرة الحكومة 
وحضور االمتحانات الرسمية التي تعرتف بها الحكومة املوجودة 

يف دمشق.226  

 (اإلطار االجتامعي اإليكولوجي: مستوى املجتمع املحيل)

مستوى املجتمع ككل – الحكومة – املنظامت غري 
الحكومية

التعاون مع وزاريت الرعاية االجتامعية والتعليم يف الفلبني
تبنيَّ يف الفلبني أنَّ نقص فرص التعليم كان من العوامل وراء 

التجنيد يف جبهة مورو اإلسالمية للتحرير، وأجرى برنامج 
اليونيسف إلعادة اإلدماج تقييامت الحتياجات األرسة توصلت إىل 

أنَّ إمكانية الوصول للتعليم والصحة وسبل كسب الرزق تعترب 
من االحتياجات ذات األولوية لألطفال املنفصلني عن الجبهة 

وأشقائهم. وتعاون اليونيسف تعاونًا وثيًقا مع وزارة الخدمات 
االجتامعية والتنمية ووزارة التعليم األسايس والفني والعايل 

لضامن تحسني إمكانية الوصول للرعاية االجتامعية والتعليم يف 
املناطق النائية التي ُجند فيها األطفال يف صفوف الجبهة. وعملوا 
عىل دعم األرس باملساعدات النقدية والبذور إلدرار الدخل حتى 
تتمكن من تحمل الرسوم املدرسية وتكاليف املواصالت. ومزج 

اليونيسف بني نهج مجتمعي يتمثل يف زيادة فرص التعليم وبني 
نهج أرسي لدعم إمكانية الوصول للتعليم لجميع أطفال األرسة 

بدالً من االحتياجات الفردية؛ وكانت هذه االسرتاتيجية مبثابة 
تدخل للوقاية واالستجابة مًعا.227

  
(اإلطار االجتامعي اإليكولوجي: مستويات األرسة – املجتمع 

املحيل – املجتمع ككل)

De la Soudière (2017)  223
 Binadi et al (2011)  234

(2011) sorto y idaniB  225
معلومات من أحد مقدمي املعلومات الرئيسيني  226

األمم املتحدة وجبهة تحرير مورو اإلسالمية. (2017)  227
228  تحالف حامية الطفل يف العمل اإلنساين (2020)
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مراجع تكميلية:   
الفريق التوجيهي املعني مببادئ باريس (2022) الدليل 	 

العميل ملبادئ باريس، الفصل 24 – دعم التعليم إلعادة 
اإلدماج

تحالف حامية الطفل يف العمل اإلنساين (2020) مذكرة 	 
فنية بشأن الفتيات املرتبطـات بالقـوات املسلحة 

والجامعات املسلحة – التعليم

الشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ – 	 
مجموعة التعليم املراعي لظروف النزاع

األمان والرعاية
 

 اعتبارات هامة

د احتياجات األطفال بعد ترسيحهم وقد 	  قد تتعدَّ
يحتاجون إىل دعم فردي من خالل إدارة الحالة.

قد يتعرَّض األطفال لخطر العنف يف املنزل أو العنف 	 
القائم عىل النوع االجتامعي أو إعادة تجنيدهم أو 

االنتقام منهم أو إلقاء القبض عليهم.

يعد تجنيد األطفال واستخدامهم من األسباب الرئيسية 	 
النفصال األرسة يف ظل النزاع املسلح، وقد يحتاج 

األطفال لدعم للبحث عن أرسهم ومل شملها.

قد يحتاج األطفال الذين كانوا مرتبطني بقوات 	 
وجامعات مسلحة املحتجزون إىل دعم للبحث عن أفراد 

أرسهم ومل شملهم عند ترسيحهم.

سيحتاج بعض األطفال للتنسيق لرتتيبات الرعاية املؤقتة 	 
خالل عملية البحث عن األرسة أو ألنهم قد يتعرَّضون 
ملخاطر يف منازلهم مثل مخاطر االنتقام منهم وإعادة 

تجنيدهم وغريها.  

قد تدعم ترتيبات الرعاية املؤقتة األطفال خالل انتقالهم 	 
 من القوة أو الجامعة املسلحة إىل الحياة املدنية. 

التوصيات

وضع برنامج إدارة الحالة لتقييم احتياجات األطفال 	 
واالستجابة لها باستخدام إرشادات إدارة الحالة املشرتكة 

بني الوكاالت. (انظر نهج إدارة الحالة يف صفحة 92)

تقييم املخاطر املحدقة بأمان األطفال خالل عملية 	 
إدارة الحالة ووضع خطة أمان للتصدي لها، وقد تشتمل 

الخطة عىل االنتقال إىل مكان أكرث أمانًا حيث سينعم 
األطفال بقدر أكرب من عدم التعرف عىل هويتهم.  

إنشاء منظومة لكفالة األطفال (ضمن األرس البديلة) 	 
لألطفال املرتبطني بقوات وجامعات مسلحة غري 

املصحوبني؛ مع إيالء األولوية للفتيات، بحيث توضع 
فتاتان يف أرسة كافلة واحدة لتعزيز شعورهام بالحامية 

ونجاح إعادة إدماجهام.228 مع تدريب األرس الكافلة 
قبل كفالة أي طفل وإنشاء مجموعات لدعم الوالدين 

الكافلني مع عقد اجتامعات منتظمة الستعراض 
التحديات والدروس املستفادة وإيجاد الحلول بشكل 

جامعي، مع الحرص عىل توفري الرصد املستمر والرعاية 
املجتمعية.  

مراعاة ترتيبات املعيشة املستقلة يف السياقات التي 	 
ال يتعارض فيها ذلك مع ثقافة املجتمع، وذلك بوضع 

مراهَقني أو ثالثة مراهقني يف وحدة إقامة واحدة، 
ويفضل أن يكونوا من األطفال الذين كانوا مرتبطني 
بقوات وجامعات مسلحة ويعرفون بعضهم البعض، 

مع تحديد وتدريب أفراد املجتمع محل االحرتام الذين 
يعيشون يف الجوار ليك يصبحوا موجهني لهم حتى 

يقدموا الدعم الالزم لهم ويرصدوا أحوالهم باستمرار. 

عدم التفكري يف مراكز الرعاية املؤقتة إالَّ يف املواقع 	 
التي ال تتوفر فيها األرس الكافلة أو رعاية ذوي القرىب 

أو فرص العيش املستقل أو ال تكون يف مصلحة الطفل 
الفضىل.

إرشاك الفتيان والفتيات يف تحديد أفضل أساليب 	 
 الرعاية البديلة.

أمثلة عىل الربامج

إدارة الحالة لألطفال املرتبطني بقوات وجامعات 	 
مسلحة وملخاوف الحامية األخرى لتفادي وصمة العار 

التي تالحقهم.

ترتيبات الرعاية البديلة كاألرس الكافلة والعيش 	 
املستقل، وعدم التفكري يف مركز الرعاية املؤقتة إالَّ 

كخيار أخري.

برنامج البحث عن األرسة ومل شملها، مع تخصيص 	 
مرحلة إلعداد لألرسة قبل إعادة اإلدماج.

 مستوى الفرد    
تخطيط التنقل: أسلوب مفيد للحصول عىل 

املعلومات من األطفال        
»خريطة التنقل التاريخي عبارة نقل الصورة املرسومة يف ذهن الطفل 
عن حياته إىل الورق، ويظهر أثر بُعد التنقل من خالل مطالبة الطفل 

بإظهار األماكن التي اعتاد الذهاب إليها يف الصورة. ويف حني ميكن 
استخدام الرسم الفعيل لتحديد خيوط البحث عن األرسة وفهمها، فإنَّ 
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الهدف األسايس للخريطة يتمثل يف تحفيز ذاكرة الطفل وإثارة النقاش 
بني الطفل وكوادر البحث. وتستطيع كوادر البحث استخدام الخريطة 

الستكشاف عدة مواضيع، ويف معظم األوقات، استخالص معلومات 
مفيدة لحمالت البحث عرب اإلذاعة والبحث امليداين. وكثريًا ما تكشف 

الخرائط عن املهام اليومية للطفل (األعامل املنزلية واللعب) والعالقات 
املهمة، فضالً عن السامت أو الهياكل املحلية املميزة أو الخصائص 

الجغرافية. وميكنها الكشف عن األسامء املستعارة واألماكن التي كان 
يكرث الرتدد عليها والذكريات املحببة إىل القلب. بل عندما ال تؤدي 

املعلومات التي كشف األطفال عنها إىل مل شملهم بأرسهم، فيمكنها 
تعريف األطفال باألماكن التي نشأوا فيها والعالقات العاطفية املهمة 

مع ماضيهم.« 229
 

 (اإلطار االجتامعي اإليكولوجي: مستوى الفرد)

 مستوى األرسة
الدروس املستفادة من الرعاية البديلة يف الكونغو 

الدميقراطية
تضمنت ترتيبات الرعاية البديلة لألطفال املرتبطني بقوات 

وجامعات مسلحة يف جمهورية الكونغو الدميقراطية كالً من 
مراكز الرعاية املؤقتة (مركز التوجيه والعبور) واألرس الكافلة 

(األرسة الكافلة االنتقالية)، باختالف املواقع. وسلَّط تقييم 
الربنامج الضوء عىل التأثري اإليجايب لألرس الكافلة التي نظمت 

نفسها يف شكل جمعيات؛ وتسلط الدروس املستفادة الضوء عىل 
أهمية مراكز الرعاية النهارية التي توفر إمكانية وصول األطفال 
لألنشطة، والرصد عن كثب مع عاميل الحالة (املنسقني)، ونهج 

شامل يشمل مختلف العنارص املؤثرة والدعم املستمر لألرس 
الكافلة. وشاركت األرس الكافلة يف مناقشة األطفال حول خطة 
إعادة إدماجهم، كام نجح هذا النهج يف منع متردات األطفال، 

وهجامت الجامعات املسلحة املستهِدفة، ومظاهرات أفراد 
املجتمع ضد إعادة إدماج األطفال املرتبطني بقوات وجامعات 

مسلحة.  

أكد تقييم مراكز الرعاية املؤقتة أنَّ كوادر املركز مل تكن جيدة 
التدريب إلدارة األطفال الذين كانوا مرتبطني بقوات وجامعات 
مسلحة؛ مام تسبب يف اإلهامل وإساءة املعاملة، وغياب الدعم 

الفردي، وعدم وجود رؤية واضحة ملستقبلهم. كام أظهرت 
التجربة أنَّ تزايد عدد األطفال يف مركز واحد كان من العوامل 

 التي تسببت يف مشكالت سلوكية وتزايد صعوبة إدارتهم.230 

(اإلطار االجتامعي اإليكولوجي: مستوى الفرد ومستوى املجتمع 
املحيل)

برامج إدارة الحالة يف نيبال
تضمن نهج إدارة الحالة يف نيبال إجراء تقييم لألرس والحي 

السكني وإنشاء شبكة أمان تضم عدًدا يرتاوح من خمسة إىل 
سبعة من أفراد املجتمع املحيل يعيشون يف الحي، قبل مل شمل 

األطفال بأرسهم. وكان إعداد األرسة والطفل شديد األهمية لوضع 
األساس الصحيح للنجاح يف إعادة اإلدماج، وحصلت األرس عىل 
دعم لسبل كسب الرزق بناًء عىل احتياجاتها، والتحق األطفال 

باملدرسة. إالَّ أنَّ عاميل الحالة شعروا أنَّ فرتة الرصد التي اقترصت 
عىل عامني بعد إعادة اإلدماج مل تكن كافية لضامن نجاح إعادة 

 اإلدماج.231  

(اإلطار االجتامعي اإليكولوجي: مستوى الفرد ومستوى األرسة)

مستوى املجتمع املحيل
الدروس املستفادة من إدارة الحالة وبرامج البحث عن 

األرسة ومل شملها يف السودان
مرَّت برامج نزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج بعدة مراحل 

يف السودان/جنوب السودان، وتضمنت نُهج مختلفة للعمل 
االجتامعي وإدارة الحالة. فقد اعتمد نهج، معروف باسم 

»املرحلة الثانية«، اعتامًدا حرصيًا عىل قدرة بيئة املجتمع املحيل 
عىل حامية األطفال، وأُعيد إدماج األطفال يف أرسهم دون متابعة 

ورصد ممنهجني، ودون تسجيل للعائدين وأماكن عودتهم. 
وسلطت النتائج األولية لتقييم هذا النهج املجتمعي الضوء عىل 
أنَّ األطفال املرتبطني بقوات وجامعات مسلحة رمبا مل يستفيدوا 

من دعم إعادة اإلدماج ألنه مل يكن يستهدفهم استهدافًا وافيًا 
وتعرَّض كثريون لإلهامل. بيد أنَّ هذا النهج املجتمعي حقق 
نجاًحا أكرب يف البحث عن األرس؛ إذ يبدو أنَّ »شبكة البحث 

عن األرسة يف جنوب كردفان« نجحت يف البحث عن األرس من 
خالل املعلمني، دون الحاجة لألخصائيني االجتامعيني. ويسلط 

التقييم الضوء عىل أنَّ متابعة األطفال املعاد إدماجهم يف أرسهم 
ينبغي أن تستند إىل لجان حامية الطفل املحلية وتويل األولوية 

 لألخصائيني االجتامعيني مع األطفال األكرث عرضة للخطر فقط.232 
 

(اإلطار االجتامعي اإليكولوجي: مستويات املجتمع املحيل)
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باألطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم

تحالف حامية الطفل يف العمل اإلنساين (2014) 	 
اإلرشادات املشرتكة بني الوكاالت إلدارة الحالة وحامية 

الطفل

العدالة

 اعتبارات هامة

قد يكون األطفال املرتبطون بقوات وجامعات مسلحة 	 
عىل احتكاك مبنظومة العدالة باعتبارهم الجناة 

املزعومني أو الشهود أو الضحايا.

كثريًا ما يزيد ارتباطهم بجامعة مسلحة مدرجة يف 	 
قوائم الجامعات اإلرهابية من خطر املعاملة التمييزية 

واإلخفاق يف مراعاة املعايري القضائية الدولية واحرتام 
حقوق الطفل.233 

 يتعرَّض األطفال املحتجزون لخطر كبري يتمثل يف 	 
تعرضهم للتعذيب أو غريه من أشكال إساءة املعاملة أو 

اإلكراه عند استجوابهم.234

ميكن أن يكون لتأثري الحرمان من إمكانية الوصول إىل 	 
دعم إعادة اإلدماج تداعيات كبرية عىل املدى الطويل، 
مام يؤدي إىل االستبعاد االجتامعي والتهميش وتقويض 

جهود التامسك االجتامعي وتنمية املجتمع وحامية 
الطفل.235  

التوصيات

تدريب املحامني واملساعدين القانونيني عىل أحكام 	 
القوانني اإلنسانية واألعراف واملعاهدات الدولية 

والترشيعات الوطنية فيام يتعلق بإمكانية الوصول 
 للعدالة، واألطفال املرتبطني بقوات وجامعات مسلحة، 

 والقوانني املتعلقة باإلرهاب حسب الحاجة.

الدعوة الحرتام حقوق الطفل واملعايري الدولية. (انظر 	 
اإلطار القانوين واملعياري يف صفحة 17)

تعزيز آلية العدالة اإلصالحية مثل تدابري إعادة اإلدماج 	 
وإعادة التأهيل بدالً من املقاضاة واالحتجاز.

إرشاك الفتيان والفتيات املحتكني مبنظومة العدالة يف 	 
تحديد أفضل األساليب لضامن احرتام حقوقهم وتحسني 

إعادة إدماجهم.

 أمثلة عىل الربامج

برامج تدريبية لكوادر منظومة العدالة عىل اإلطار 	 
القانوين الدويل.

مناشدة وزاريت العدل والداخلية إليالء األولوية آلليات 	 
العدالة اإلصالحية بدالً من احتجاز األطفال املرتبطني 

بقوات وجامعات مسلحة.

تقديم املساعدة القانونية لألطفال وأرسهم لتقليل 	 
مدة االحتجاز، ودعم إمكانية الوصول للوثائق املدنية 

 (شهادة امليالد وشهادة الزواج وغريها)

مستوى الفرد      
 الدعم القانوين لألطفال املرتبطني بتنظيم الدولة

اإلسالمية يف العراق
عملت منظمة »هارتالند أالينس إنرتناشونال« يف العرق حتى عام 

2019 لتقديم مساعدات قانونية للفتيات والفتيان املشتبه يف انتامئهم 
إىل تنظيم الدولة اإلسالمية ]داعش[، وقد أُلقي القبض عىل معظم 

الفتيات بسبب وضعهن كزوجات أو بنات أو أخوات ملقاتيل التنظيم 
املزعومني، فقام فريق يتألف من محاميتني بإجراء مقابالت مع عدد 

من الفتيات، وقدم االستشارات القانونية والتمثيل القانوين يف محكمة 
األحداث يف نينوى، وساهم تدخل املنظمة يف اإلفراج عن 80 فتاة 

وفتى وتخفيف األحكام إىل السجن ملدة سنة واحدة، وقدمت الدعم 
النفيس االجتامعي، وأنشأت قاعة لألنشطة الرتفيهية، ومبنًى للزيارات 

األرسية يف مركز االحتجاز. وقامت املنظمة بعد اإلفراج عن األطفال 
برصد إعادة إدماج املراهقني من خالل الدعم النفيس االجتامعي 

 والقانوين وكذلك اإلحالة إىل املؤسسات الصحية والتعليمية.236
  

(اإلطار االجتامعي اإليكولوجي: مستوى الفرد)
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الدعوة لتوفري الرعاية املناسبة لألطفال املرتبطني بقوات 
وجامعات مسلحة املحتجزين يف تشاد

حددت اللجنة الدولية للصليب األحمر واليونيسف يف تشاد يف 
مارس/آذار 2014 عدد 44 طفالً وطفلة محتجزين بني 248 
مقاتالً منتسبًا لجامعة »سيليكا« املسلحة بجمهورية إفريقيا 

الوسطى. فتعاونت اليونيسف مع وزارة الرعاية االجتامعية عىل 
إخراج هؤالء األطفال من السجن ونقلهم إىل مركز رعاية انتقالية، 

يف ظل البحث عن أرسهم بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب 
األحمر للتعرف عىل أقاربهم يف إفريقيا الوسطى. ولكن حدثت 
بعض التوترات بني السعي لفصل األطفال عن املقاتلني البالغني 

اآلخرين والسعي للحفاظ عىل شمل األرسة. 

ومثال ذلك أنه كانت توجد فتاة تبلغ من العمر 17 عاًما تزوجها 
قيادي يبلغ من العمر 45 عاًما وأنجب منها طفالً يبلغ من العمر 

عامني. فتحدث موظفو اليونيسف مع الفتاة بعيًدا عن القيادي 
للتعرف عىل رغباتها، وتوصل املوظفون إىل حل بنقل الفتاة 

وطفلها لإلقامة مع أقارب لها يعيشون عىل مقربة من السجن 
الذي كان القيادي مودًعا فيه، ومتكنا بذلك من التواصل مع 

بعضهام البعض خالل فرتة انتظار ما تؤول إليه محاكمته. 
 

ويف حالة أخرى، كان يوجد طفل محتجز مع أحد أقاربه البالغني. 
وبعد مناقشة الطفل وقريبه والسلطات، نُقل قريبه البالغ إىل 

سجن آخر قريب من مركز الرعاية املؤقتة الذي كان الطفل 
سيقيم فيه خالل البحث عن أفراد األرسة اآلخرين، ودعمت 

اليونيسف الطفل وقريبه للتواصل مع بعضهام البعض.237 

 (اإلطار االجتامعي اإليكولوجي: مستوى الفرد)

مستوى املجتمع ككل – الحكومة – املنظامت غري 
الحكومية

مشاركة األطفال يف العدالة االنتقالية يف كولومبيا
يتطلب تحقيق املصالحة الوطنية وإعادة إدماج األطفال يف 

كولومبيا محاسبة الجناة عىل جرامئهم. ولذلك أُدمجت املصالحة 
يف مبادرات العدالة وسيادة القانون بهدف إخراج الدولة من 

النزاع؛ فتأسس »املركز التذكاري التاريخي الوطني« لتعزيز جهود 
العدالة االنتقالية، وتضمن »مرصد الذاكرة والنزاع«، الذي جمع 

شهادات أعضاء سابقني يف الجامعات املسلحة، ومنهم األطفال 
الذين كانوا مرتبطني بقوات وجامعات مسلحة، حول وجهات 
نظرهم للنزاع ومقرتحاتهم لألمور التي تحتاج للتغيري. وليس 

الغرض من ذلك إثبات الحقيقة كام كانت لتفعل لجان تقيص 
الحقائق؛ وإمنا إعادة التأكيد عىل كرامة وإنسانية جميع ضحايا 

النزاع. كام تشارك القوات املسلحة يف هذه العملية، وتتصف بأنها 
تنفتح شيئًا فشيئًا عىل االعرتاف بأخطاء املؤسسة العسكرية. ومل 

يُقيَّم بعد تأثري ذلك عىل صورة القوات املسلحة وتوطيد السالم، 
 لكنها خطوة أوىل يف سبيل التئام الجروح العميقة.238 239   

(اإلطار االجتامعي اإليكولوجي: مستوى املجتمع ككل)
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 كبرية. 
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األنشطة الزراعية: الدروس املستفادة
تسلِّط الدروس املستفادة من برنامج نزع السالح والترسيح 
وإعادة اإلدماج يف سرياليون وأفغانستان الضوء عىل أهمية 

توفري حزمة مساعدات زراعية للشباب الذين يؤثرون األنشطة 
الزراعية. وينبغي أن تتضمن الحزمة الزراعية أدوات وقسائم 

لرشاء البذور واألسمدة، وتتضمن رأس مال كاٍف لبدء العمل (من 
خالل املساعدات اإلنسانية أو املساعدات االجتامعية الحكومية) 
مع تنفيذها يف السياقات التي تتمتع بإمكانية الوصول لألرايض 
الصالحة للزراعة. كام وثَّق تقييم لربنامج نزع السالح والترسيح 
وإعادة اإلدماج يف ليبرييا أنَّ املقاتلني السابقني الذين عادوا إىل 
الريف واختاروا العمل بالزراعة باتوا مبرور الوقت أكرث اعتامًدا 
عىل أنفسهم وأكرث اندماًجا يف مجتمعاتهم ممن آثروا البقاء يف 

العاصمة مونروفيا واختاروا التدريب املهني. فقد تضمنت برامج 
التدريب املهني حرفًا مثل النجارة وميكانيكا السيارات التي 

كان طلب السوق عليها محدوًدا؛ وهكذا كرث املتنافسون وقلَّت 
 الفرص.256 257   

(اإلطار االجتامعي اإليكولوجي: مستوى الفرد)
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التعليم وسبل كسب الرزق يف نيبال
توصل تقييم لربنامج نزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج يف 
نيبال إىل أنَّ اسرتاتيجية الجمع بني التعليم ودعم سبل كسب 
الرزق أثبتت فعاليتها للنجاح يف إعادة إدماج األطفال األكرب 

سًنا. ولكن اشتدت الحاجة إىل زيادة الدعم من خالل التدريب 
اإلضايف، والرصد املستمر للمشاريع التجارية، والتخطيط التجاري 

لضامن إدرار الدخل بفعالية.258  

(اإلطار االجتامعي اإليكولوجي: فردي)

املهن النسائية غري التقليدية
بت يف مجال  استفادت فتاة يف سوريا من تدريب مهني، إذ تدرَّ

اإللكرتونيات، وفتحت محالً تجاريًا، ولكن مل يتقبلها املجتمع 
يف هذا الدور ورفض الناس أن يبتاعوا منها، فلجأت إىل أخيها 

ليك يتعامل مع العمالء، يف حني تولَّت هي إدارة العمل خلف 
 الكواليس.259  

(اإلطار االجتامعي اإليكولوجي: فردي)

دعم سبل كسب الرزق يف إفريقيا الوسطى
عكفت منظمة »بالن إنرتناشيونال« عىل دعم سبل كسب الرزق 

للفتيات املرتبطات بقوات وجامعات مسلحة يف جمهورية إفريقيا 
الوسطى، واقترصت الخيارات عىل خمس أو ست مهن محددة 
بناًء عىل تقييم السوق وتوفر املواد التي ميكن أن تختلف من 

بت الفتيات عىل صناعة الصابون  مجتمع آلخر. وهكذا تدرَّ
والخبز والكعك وميكانيكا الدراجات النارية والخياطة وتصفيف 
الشعر، وفتح بعضهن مقصًفا ]كافيرتيا[. وحددت املنظمة كبار 

الحرفيني، ودربتهم عىل حامية الطفل، ومهارات التواصل، وكيفية 
التعامل مع األطفال املرتبطني بقوات وجامعات مسلحة، ثمَّ وقَّع 

كٌل منهم عىل بروتوكول لحامية الطفل قبل استقبال األطفال. 
وكان بإمكان الفتيات الاليئ لديهن أطفال الوصول ملراكز الرعاية 
النهارية خالل فرتة تواجدهن يف التدريب املهني، كام استفادت 

الفتيات من التدريب عىل إدارة املرشوعات الصغرية، ومحو األمية 
الوظيفية، واملهارات الحياتية، والتثقيف يف مجال الصحة الجنسية 

 واإلنجابية.260

(اإلطار االجتامعي اإليكولوجي: فردي)

دعم سبل كسب الرزق واملساواة بني الجنسني يف العراق 
عملت منظمة »مساعدات الشعب الرنويجي« يف العراق مع 
الشابات اإليزيديات الاليت اختطفهن تنظيم الدولة اإلسالمية 
]داعش[، وأجرت املنظمة التوجيه املهني وعملية الفرز بناًء 
عىل األفكار التجارية لديهن، وتضمنت هذه املهن الحياكة 

وصناعة الزبادي، وخياطة املالبس، والعناية بالجامل، وإعداد 
موسيقى الزفاف، والرسم الفني. وتلقت كٌل منهن تدريبًا عىل 
مهارات إدارة األعامل، واملواد الالزمة للبدء يف أعاملهن، ودعاًم 

من مستشارين لدخول السوق، وبلغت نسبة نجاح أعاملهن 
70٪. وقد اقرتنت هذه املبادرة بأنشطة عززت املساواة بني 

الجنسني، ومثال ذلك أنَّ الشابات اإليزيديات نظمن فعاليات 
توعية ومنارصة بشأن املساواة بني الجنسني. كام نظمت املنظمة 
مجموعات لدعم األقران للرجال والنساء، كٌل عىل حدة، ملناقشة 

قضايا العنف القائم عىل النوع االجتامعي وأعراف النوع 
االجتامعي والعنف الجسدي والعاطفي ضد النساء والفتيات. 

وقد ساهم الجمع بني هاتني املبادرتني يف خلق بيئة أكرث حامية 
للفتيات والشابات الناجيات يف املنزل ويف مجتمعهن املحيل، كام 

كان بوسع الشابات االستفادة من إدارة حاالت العنف القائم عىل 
 النوع االجتامعي واستشارات الصحة العقلية والدعم املادي.261  

(اإلطار االجتامعي اإليكولوجي: فردي)
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االنتامء االجتامعي

اعتبارات هامة

لألرسة دور محوري يف نجاح عملية إعادة اإلدماج، إالَّ 	 
أنَّ عدم استجابة أفراد األرسة بطريقة حنونة قد يؤذي 

األطفال أشد إيذاء. 

قد يكون لعدم ثقة األرسة تأثري عىل رفاه األطفال 	 
والشباب وسلوكهم، مام يتسبب أحيانًا يف حدوث 

حلقة مفرغة من وصمة العار والرفض. (انظر الرسم 
البياين الوارد أدناه) ويبدأ األطفال يف الترصف يف ضوء 

التوقعات السلبية ألفراد األرسة واملجتمع املحيل، 
فتتعزز هذه القوالب النمطية، مامَّ يؤجج وصمة العار 

التي تالحقهم ويعرقل إعادة إدماجهم.262  

يعترب تقبل املجتمع املحيل وسبل الدعم واملشاركة 	 
املجتمعية الهادفة من ركائز إعادة اإلدماج االجتامعي 

لألطفال.

كثريًا ما تشعر املجتمعات املدنية بعدم الثقة والخوف 	 
من األطفال املجندين حتى بعد انتهاء الحرب بسنوات.

يف بعض السياقات، ساهمت الُنهج املتخذة عىل صعيد 	 
املجتمع املحيل، مثل شعائر التطهري التقليدية، يف 

إصالح العالقات بني األطفال وبني أرسهم ومجتمعاتهم 
املحلية وساعدتهم من خالل تكييف رفاهيتهم مع 

املعتقدات الروحية للموت والبعث.263  وكثريًا ما تعرف 
املجتمعات واألطفال أنفسهم السبل التي ستساعد 

األطفال عىل تقبل أرسهم ومجتمعهم لهم. 

 التوصيات
إعداد األرس والرشكاء عند الحاجة قبل مل الشمل للحد 	 

من التمييز الذي يتعرَّض له األطفال عند عودتهم.

توفري برامج مهارات تربية األطفال، ويشمل ذلك الدعم 	 
النفيس االجتامعي لألرسة والرشكاء لتحسني تقبلهم 

لألطفال، وتعافيهم النفيس االجتامعي، واملساهمة يف 
خلق بيئة منزلية تتصف بالحب والحنان.

تحديد وتعزيز املبادرات املحلية الحالية للشخصيات 	 
املجتمعية املؤثرة مثل رجال الدين أو شيوخ القرى 

أو القيادات النسائية والشبابية التي تعزز التقبل 
االجتامعي.

التشاور مع الفتيان والفتيات للتعرف عىل أفضل السبل 	 
لتحسني إدماجهم االجتامعي.

التشجيع عىل تبادل األفكار واملامرسات الواعدة التي 	 
تدعم إعادة إدماج األطفال املرتبطني بقوات وجامعات 
مسلحة يف املجتمع من خالل القيادات املجتمعية من 

مختلف األماكن.

تعزيز مشاركة الشباب يف األنشطة املجتمعية، ومنهم 	 
األطفال الذين كانوا مرتبطني بقوات وجامعات مسلحة 

حني ال يشكل ذلك خطورة عليهم.

أمثلة عىل الربامج
املبادرات التي يقودها الشباب للتفاعل مع املجتمع 	 

املحيل وإظهار دور األطفال والشباب اإليجايب 
واملشاركة يف حياة املجتمع.

إعداد األرسة واملجتمعات من خالل حوارات مجتمعية 	 
للسامح لألرس واملجتمعات باإلعراب عن مخاوفها 

وتسليط الضوء عىل احتياجات األطفال للتعايف ليكونوا 
قادرين عىل املشاركة يف املجتمع املحيل بإيجابية.

تحديد وتعزيز املبادرات املجتمعية األساسية والشعائر 	 
التقليدية التي تعزز تقبل املجتمع.

متكني الشخصيات املحلية املؤثرة القادرة عىل التأثري 	 
عىل تقبل املجتمع.

مبادرات التعليم الرتفيهي التي تعزز تغيري األعراف 	 
االجتامعية وترتقي بتقبل املجتمع.

الحلقة املفرغة لوصمة العار والرفض

األطفال املرتبطون بالقوات والجامعات املُسلحة | مجموعة أدوات تطوير الربنامج اإلرشادات | 111



مستوى الفرد ومستوى املجتمع املحيل        
الفتيات املرتبطات بقوات وجامعات مسلحة

ميثلن مرسحية
يف أوغندا وسرياليون وليبرييا، تضمنت دراسة تشاركية عدًدا من 

الفتيات واألطفال الذين كانوا مرتبطني بقوات أو جامعات مسلحة 
لفهم التحديات التي تواجههم خالل إعادة إدماجهم، ومن أبرز 

النقاط الرئيسية التي سلَّطوا الضوء عليها رفض املجتمع لهم. وأتاحت 
الدراسة للفتيات الفرصة لتنفيذ مرشوع صغري كمجموعة لتسهيل 
إعادة إدماجهن، فرشعت بعض املجموعات يف نشاط جامعي مدر 
للدخل بقطعة أرض وفرتها لهن اللجنة، وقررت بعض املجموعات 

األخرى متثيل مرسحية سلَّطت الضوء عىل كيفية تعامل أفراد 
املجتمع معهن عند عودتهن وشعورهن بالعزلة. وكشفت الفتيات يف 
جميع املجموعات عن تغري سلوك أفراد املجتمع تجاههن؛ إذ راحوا 

 يتقدمون بسهولة أكرب للتحدث إليهن.264 
 

(اإلطار االجتامعي اإليكولوجي: مستوى الفرد ومستوى املجتمع 
املحيل)

شعائر التطهري
نجحت شعائر التطهري التي مل تكن مؤذية لألطفال يف تعزيز 

إعادة اإلدماج وتقليل الضيق النفيس االجتامعي يف سياقات مثل 
جنوب السودان وجمهورية الكونغو الدميقراطية وموزمبيق 

وسرياليون ونيبال. فقد يساعد العالج التقليدي عىل تيسري التقبل 
االجتامعي لألطفال عند عودتهم يف املجتمعات التي يوجد بها 
رؤية مجتمعية للموت واملرض والشفاء. وهذه العملية »كانت 

تهدف إىل إعادة تنظيم الجانب الروحي للرفاهية مع العامل 
االجتامعي والتخلص من الهويات والعادات التي تشكلت يف عامل 

املقاتلني.«265 فقد تطهَّرت الفتيات والفتيان من خالل الشعائر 
التقليدية من ذنوبهم وال ميكنهم بذلك أن يحملوا الشؤم إىل 

املجتمع، وتضمنت تلك الشعائر اسرتضاء أرواح األسالف أو أرواح 
قتالهم. وميكن أن تكون شعائر التطهري شديدة األهمية للفتيات 
الناجيات من اإلساءة الجنسية والحرص عىل تقبل املجتمع لهن، 

وتتباين نتائج فعالية تلك الشعائر، ويبدو أنها أكرث فعالية مع 
 األطفال الذين يؤمنون بها.266

(اإلطار االجتامعي اإليكولوجي: مستوى الفرد ومستوى املجتمع 
 املحيل)

مستوى األرسة
األب واألم يصنعان الفارق 

نفذت لجنة اإلنقاذ الدولية برنامج »األب واألم يصنعان الفارق« 
يف كٍل من العراق وجمهورية الكونغو الدميقراطية وجمهورية 

إفريقيا الوسطى؛ وهو عبارة عن برنامج ملهارات تربية األطفال 
آلباء وأمهات املراهقني املعرَّضني لخطر التجنيد وآباء وأمهات 

املراهقني الذين ُجنِّدوا من قبل. ويهدف الربنامج من خالل 
سلسلة من 13 جلسة تستهدف اآلباء واألمهات إىل تحسني 

مهارات إدارة التوتر لديهم، ومامرسات تربية األطفال اإليجابية، 
ومهارات التواصل باستخدام التعاطف، واسرتاتيجيات دعم 

املراهقني الذين يعانون من مشكالت سلوكية واحتياجات نفسية 
اجتامعية كالتوتر والقلق. كام تعرَّفوا عىل معلومات حول املخاطر 

التي يتعرَّض لها الفتيان والفتيات خالل ارتباطهم بالجامعات 
املسلحة والصعوبات التي قد يواجهونها عند عودتهم. وهكذا 

كان اآلباء واألمهات مهيئني تهيئة جيدة للوقاية من (إعادة) 
 تجنيد أطفالهم ودعم إعادة إدماجهم.267

 (اإلطار االجتامعي اإليكولوجي: مستوى األرسة)

مستوى املجتمع املحيل
مسلسل إذاعي يف نيجرييا

صممت منظمة »البحث عن أرضية مشرتكة« واليونيسف يف نيجرييا 
برنامًجا إذاعيًا باستخدام نهج التعليم الرتفيهي، وهو عبارة عن مزيج 

من التعليم والرتفيه، لزيادة تقبل املجتمع للنساء واألطفال الذين 
كانوا مرتبطني بجامعات مسلحة غري تابعة للدولة. ونجح املسلسل 

اإلذاعي يف تصوير حياة األطفال املرتبطني بقوات وجامعات مسلحة، 
والصعوبات التي تواجههم خالل إعادة اإلدماج يف مجتمعاتهم، 

والتحديات االجتامعية واالقتصادية التي تواجههم، وأثار املسلسل عدًدا 
من القضايا األخرى جرَّاء فريوس كورونا (كوفيد-19) وكرامتهم، وقضايا 

تتعلق بالرتابط االجتامعي، وكانت الحلقات تستمر ملدة 15 دقيقة 
وتُذاع كل أسبوع عىل إحدى املحطات اإلذاعية بوالية بورنو، ويعقب 

كل حلقة إجراء نقاش مع ضيوف الحلقة ملواصلة مناقشة القضايا التي 
أثارتها الحلقة، ويتسنى ألفراد املجتمع االتصال بالربنامج لطرح األسئلة 
واملشاركة يف النقاش. وسلَّطت التغذية املرتدة من املشاركني يف النقاش 
الضوء عىل وجود استجابة إيجابية من أفراد املجتمع املحيل ومقدمي 
الرعاية والقيادات املجتمعية، وتفيد األدلة القولية أنَّ الربنامج اإلذاعي 

ساهم يف تغيري السلوك مثل زيادة تقبل عودة الفتيات املرتبطات 
 بقوات وجامعات مسلحة إىل املدرسة.268 

 
(اإلطار االجتامعي اإليكولوجي: مستوى املجتمع املحيل(

الُنهج املجتمعية إلعادة اإلدماج االجتامعي يف إفريقيا الوسطى
عملت منظمة »أنقذوا األطفال« يف جمهورية إفريقيا الوسطى 

عىل دعم لجان حامية الطفل املجتمعية لتيسري الحوار املجتمعي 
يف املدارس وجلسات املناقشة املجتمعية بهدف رفع الوعي حول 

تجربة األطفال املرتبطني بقوات وجامعات مسلحة؛ إذ واجه 
هؤالء األطفال تحديات كثرية مثل وصمهم بالعار ومعاناتهم من 

االستبعاد االجتامعي واالقتصادي. 

 فركز نهج عىل عرض أفالم مثل فيلم »عزرا« الذي يروي قصة 
طفل جنَّدته جامعة مسلحة يف سرياليون، وأجربته عىل قتل أرسته 

والهجوم عىل قريته، ثمَّ حاول العودة إىل منزله بعد الحرب. 
وطلب أعضاء اللجنة بعد عرض الفيلم آراء املشاهدين فيه 

وشجعوا عىل النقاش حول تباين مواقف أفراد املجتمع املحيل 
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تجاه إعادة اإلدماج. وسألوا األطفال عام إذا كانوا سيتجنبون هذا 
الطفل أو يتقربون منه إذا عاد إىل املنزل يف قريتهم. وتجلَّت 
خالل املناقشات فكرة »مسامحة« و »تقبل« األطفال الذين 

ارتبطوا بقوات وجامعات مسلحة، إىل جانب مسؤولية املجتمع 
املحيل عن عجزه عن حامية أطفاله خالل األزمات.269

  
(اإلطار االجتامعي اإليكولوجي: مستوى املجتمع املحيل)

الحوارات املجتمعية يف نيجرييا
نظمت منظمة »البحث عن أرضية مشرتكة« يف نيجرييا حوارات 

مجتمعية تغيريية تضم لجان حامية الطفل املجتمعية وأفراد 
املجتمع املحيل وأعضاء ميليشيا »فرقة العمل املدنية املشرتكة« 

املحلية ورجال الدين والقيادات املجتمعية األخرى. وتُفصل الجلسات 
أحيانًا حسب النوع االجتامعي، بناًء عىل الثقافة املحلية. وينصب 

تركيز املناقشات عىل تقبل املجتمع، والتحديات التي يواجهها 
األطفال، ورفض املجتمع لهم، وخاصة بالنسبة لألطفال الذين ارتبطوا 

بجامعة بوكو حرام. بل يعزل األطفال أنفسهم بأنفسهم يف بعض 
الحاالت، بسبب شعورهم بالذنب وتعرضهم للتمييز، وهو عامل 

من عوامل الخطر التي تتسبب يف إعادة تجنيدهم. ويف املواقع التي 
ينخرط فيها األطفال يف امليليشيات املحلية مثل »فرقة العمل املدنية 

املشرتكة«، يشارك األطفال املرتبطون بقوات وجامعات مسلحة يف 
الحوار املجتمعي طواعيًة. وال يعاين هؤالء األطفال من وصمهم 

بالعار، ويتقبلهم املجتمع املحيل بالفعل، بيد أنَّ شهاداتهم قوية وتثري 
التعاطف مع جميع األطفال املرتبطني بقوات وجامعات مسلحة. 

وال يعرف بعض اآلباء واألمهات التجارب التي مرَّ بها أطفالهم، وهذا 
النهج يخدم األطفال املرتبطني بهذه الفرقة وأرسهم، وكذلك األطفال 

 املرتبطني بجامعة بوكو حرام.270   

(اإلطار االجتامعي اإليكولوجي: مستوى املجتمع املحيل)

مشاركة رجال الدين يف عملية تقبل املجتمع
استهدف تنظيم الدولة اإلسالمية ]داعش[ يف العراق النساء 

والفتيات اإليزيديات عىل وجه التحديد بهدف اإلساءة واالستغالل 
الجنسينْي لهن، وكانت الفتيات يتعرَّضن عند عودتهن لخطر اإلقصاء 

من املجتمع اإليزيدي، وانربى نشطاء حقوق املرأة إىل جانب 
حقوقيني آخرين يف مناشدة املجلس الروحاين اإليزيدي بالرتحيب 
بالنساء والفتيات الاليئ اختطفهن تنظيم الدولة اإلسالمية. فأصدر 

رجال الدين فتوى يف نيسان/أبريل 2014 حافظت عىل كرامة 
النساء والفتيات الناجيات من االغتصاب وحاميتهن، وأعلنوا أنه 

ميكن »تطهريهن دينيًا« وقبولهن؛ ألنهن تعرَّضن لالغتصاب والسبي 
دون إرادتهن. ولألسف ومع استمرار دعوات املنارصة، مل تشمل 
الفتوى أطفالهن املولودين جرَّاء االغتصاب خالل فرتة سبيهن.271 
وانربى رجال الدين يف نيجرييا يف املطالبة بإعادة إدماج الفتيات، 

وشجعوا عىل تقبل الفتيات وأطفالهن املولودين خالل فرتة سبيهن، 
 استناًدا إىل آيات من القرآن.272  

(اإلطار االجتامعي اإليكولوجي: املجتمع املحيل – املجتمع ككل)
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وضع املؤرشات املراعية للثقافة
كيف توضع املؤرشات؟ 

املؤرشات عبارة عن متغريات كمية أو نوعية تقدم وسيلة صحيحة 
وموثوقة لقياس مستوى اإلنجاز أو تقييم األداء أو لعرض التغيريات 

املرتبطة بسبيل من ُسبل التدخل. واملؤرش عبارة عن رقم أو 
ل يساعد عىل قياس – أو التعبري عن –  تناسب أو نسبة أو معدَّ

درجة تنفيذ األنشطة املخطط لها (مؤرشات املخرجات) وإنجازات 
 الربنامج املحققة (مؤرشات النتائج).

كام ميكن استخدامها إلظهار مستوى التقدم املحرز نحو تحقيق 
نتيجة تتعلق مبعيار معني أو معايري معينة، وتقدم وسيلة لقياس 

عمليات ونتائج اإلجراءات الرئيسية والتعبري عنها.
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تقيس مؤرشات املخرجات النتائج املبارشة الفورية لنشاط من 
األنشطة؛ أي قياس ما حققه التدخل عىل املدى القصري، فهي 

تضيف مزيًدا من التفاصيل فيام يتعلق بـ »مخرجات« النشاط. 
وتشمل املخرجات عموًما عدد تفاعالت الدعم أو الخدمة التي 
تلقاها املستفيدون من برنامج معني، باإلضافة إىل املنتجات أو 
السلع الناتجة عن التدخل. ومثال ذلك عدد األطفال املرتبطني 

بقوات وجامعات مسلحة الذين متكنوا من الوصول إىل خدمات 
إدارة الحالة، أو عدد آباء وأمهات األطفال املرتبطني بقوات 

وجامعات مسلحة الذين شاركوا يف جلسات مهارات تربية األطفال، 
أو عدد آليات حامية الطفل املجتمعية التي ُوضعت. 

مؤرشات النتائج عبارة عن متغريات محددة وقابلة للقياس متثل تحقيق 
النتيجة أو فشلها، وتتعلق بالتغيري الناتج عن التدخل عىل املدى القصري 
أو املتوسط أو الطويل. ومتكننا هذه املؤرشات من التعرف عىل تحقق 

النتيجة املرجوة أو عدم تحققها.273  

ينبغي أن يشري مؤرش النتائج إىل التقدم املحرز نحو املعيار عىل 
إثر تنفيذ اإلجراءات الرئيسية أو التعرف عىل درجة الوصول 

للمعيار؛ أي التعرف عىل مستوى تحقيق التقدم املرجو يف ضوء 
املعيار. ويختلف مؤرش النتائج عن املعيار من حيث أنه يحدد 

التغيري املطلوب واملُحدد يف عنارص قابلة للقياس؛ فهو ميثل التغيري 
املتوقع عىل إثر التدخل. ومثال ذلك أنَّ مؤرشات تغري السلوك أو 

االتجاه أو املعرفة بني املشاركني يف برنامج أو سياسة أو إمكانية 
وصول األطفال للخدمات واستخدامها، تعترب من مؤرشات النتائج. 

ومن أمثلة ذلك نسبة األطفال الذين تحدثوا عن تحسن صحتهم 
العقلية ورفاهيتهم النفسية االجتامعية عقب إعادة إدماجهم، 

أو عدد األطفال املرتبطني بقوات وجامعات مسلحة الذين 
نجحت عملية إعادة إدماجهم عقب تقديم سبل الدعم لهم 

عىل مدار عام كامل. وينبغي يف هذا املثال األخري وضع معايري 
»إعادة اإلدماج الناجح«. وكثريًا ما تتطلب مؤرشات النتائج وضع 
مجموعة من املعايري أو املقاييس أو أدوات القياس أو جميعها. 

وتوضع املؤرشات بناًء عىل األهداف املحددة خالل تصميم 
الربنامج، وينبغي أن تشتمل عىل مزيج من مؤرشات املخرجات 

والنتائج لرصد جودة الربنامج وجودة تقديم الخدمة.

استخدام مفهوم »سامرت | SMART« لوضع مؤرشات الجودة 
باتباع املعايري التالية:

محدد ]Specific[: ينبغي للمؤرش أن يحدد الغايات املرجو 
تحقيقها بوضوح، مع تفادي استخدم املصطلحات الغامضة مثل 

»تحسني« أو »فعال«.

قابل للقياس ]Measurable[: هل ميكن جمع البيانات لهذا 
املؤرش يف سياق من سياقات النزاع؟ هل تتوفر الخربة واملوظفون 

والوقت لجمع البيانات؟ 

قابل للتحقيق ]Achievable[: هل من الواقعي توقع بلوغ 
الهدف يف اإلطار الزمني املحدد، بناًء عىل املوارد املتوفرة؟ 

وبالنسبة ملؤرشات النتائج، هل ميكن قياس التغريات خالل مدة 
املرشوع؟ ينبغي تجنب األهداف الطموحة التي تجعل املرشوع 

يبدو فاشالً إن مل تتحقق هذه األهداف.

وثيق الصلة ]Relevant[: هل يُعرب املؤرش بالفعل عن التغيري 
املدرج يف قامئة املخرجات أو النتائج؟

محدد زمنيًا ]Time-bound[: متى سيتحقق املؤرش؟274  

كيف توضع املؤرشات يف سياقها؟ 
تتطلب بعض مؤرشات النتائج مشاركة األطفال الذين كانوا مرتبطني 
بقوات وجامعات مسلحة وأفراد املجتمع املحيل يف تحديد املعايري؛ 

فعادًة ما تستند مفاهيم الترسيح وإعادة اإلدماج والرفاهية إىل 
املفاهيم الغربية التي قد ال تتامىش مع الفهم الثقايف لألحداث املتعلقة 

بالحرب. وليس األطفال مجرد ضحايا سلبيني، بل لهم دور نشط 
يف تفسري األحداث وإكساب معنًى لتجاربهم. كام أنَّ للمجتمعات 

”أولوياتها لتحسني حياة أفرادها، ولها سبلها لتحديد مؤرشات التأثري 
وقياس التغيري .«275  

وهكذا ينبغي أخذ منظور أفراد املجتمع املحيل واألطفال بعني 
االعتبار عند تصميم مؤرشات النتائج الرئيسية املتعلقة بالترسيح 

وإعادة اإلدماج.

سوف تساعد النتائج الخاصة باألسئلة البحثية التالية املستقاة 
من تحليل السياق عىل وضع املعايري الخاصة مبؤرشات النتائج 

 املتعلقة بالترسيح وإعادة اإلدماج. 
 

9.    كيف يحدث ترسيح الفتيان والفتيات (األمناط الرسمية وغري 
الرسمية للترسيح)، وهل يختلف الترسيح باختالف عمرهم/

نوعهم االجتامعي أو عرقهم أو سامتهم األخرى؟ 

10.  كيف يستطيع املجتمع اإلنساين دعم املامرسات الحالية 
لألرسة واملجتمع املحيل واملساهمة يف ترسيح الفتيان 

والفتيات بأمان؟

12.  كيف يساهم املجتمع اإلنساين يف إعادة اإلدماج الناجح 
واآلمن للفتيان والفتيات، مع مراعاة عوامل األمان والرعاية، 

وإعادة اإلدماج االجتامعي، والصحة الجسدية والصحة 
العقلية، وإعادة اإلدماج االقتصادي؟

13.  ما معايري إعادة اإلدماج الناجح للفتيان والفتيات؟

ينبغي اختيار هذه األسئلة البحثية خالل املرحلة األوىل من تحليل 
السياق بناًء عىل الفجوات املعرفية.

خالل تحليل السياق، يقدم التشاور مع األطفال الذين كانوا 
مرتبطني بقوات وجامعات مسلحة خالل الورش (انظر تحليل 
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السياق يف صفحة 32) ومن خالل إجراء مقابالت مع مقدمي 
املعلومات الرئيسيني اإلطار الخاص بجمع البيانات املناسبة 
لإلجابة عن األسئلة البحثية املذكورة أعاله، باستخدام نهج 

تشاريك. وسوف تساعد الجلسة 4.3 الخاصة بالعصف الذهني 
لعمليات الترسيح والجلسة 5.3 الخاصة بالتصنيف املايس لسامت 

األداء الجيد، باألخص، عىل تحديد معايري الترسيح التي متيز 
االنفصال عن الجامعات املسلحة وإخفاء الهوية، ومعايري إعادة 

اإلدماج، من منظور األطفال املرتبطني بقوات وجامعات مسلحة. 

عة من خالل أدوات تقييم  كام ستقدم املعلومات املجمَّ
االحتياجات معلومات حول تصور أفراد املجتمع املحيل وتعريفهم 

للترسيح وإعادة اإلدماج الناجح.

وعالوة عىل ذلك، ميكن استخدام إحدى طرق التصنيف التشاريك 
لجمع فئات املعلومات هذه من أفراد املجتمع املحيل. وقد 
استُخدمت هذه الطريقة التي ابتكرتها جامعة كولومبيا يف 
سرياليون لتحديد معايري إعادة اإلدماج الناجح من منظور 

الفتيات الاليئ ارتبطن بقوات وجامعات مسلحة. ويعمل هذا 
النهج عىل ربط املبادئ األساسية لنهج الحلقة النقاشية املكثفة 

 وأنشطة التقييم التشاريك (التصنيف). 

وطلب امليرسون وامليرسات من املشاركات خالل النقاشات أن 
يرشحن مفهوم إعادة اإلدماج الناجح للفتاة، وأجرى امليرسون 
وامليرسات متريًنا مامثالً مبؤرشات إعادة اإلدماج »غري املوفق«، 

وهكذا خلصت الفتيات إىل أنَّ الدعم العاطفي واملايل من أرسهن 
يعترب أبرز مؤرشات إعادة اإلدماج »املوفق« وأنَّ عدم وجود 
أنشطة مدرة للدخل يعترب أبرز مؤرشات إعادة اإلدماج »غري 

املوفق«.276 

ميكن إيجاد معلومات إضافية حول كيفية وضع معايري املؤرشات 
يف سياقها يف: تحالف حامية الطفل يف العمل اإلنساين (2021) – 

تحديد املخاطر وعوامل الحامية وتحديد مستوياتها:دليل موجز.  

قياس مؤرشات املخرجات والنتائج
عىل سبيل التذكرة، تقيس مؤرشات املخرجات النتائج املبارشة 
الفورية لنشاط من األنشطة؛ أي قياس ما حققه التدخل عىل 

املدى القصري. ومتثل مؤرشات النتائج تحقيق النتيجة أو فشلها، 
وتتعلق بالتغيري الناتج عن التدخل عىل املدى القصري أو املتوسط 

أو الطويل.

قد تخصص بعض املنظامت فرقًا للرصد والتقييم لجمع البيانات، 
يف حني تحشد منظامت أخرى موظفي الربنامج لجمع املعلومات. 

ويف كلتا الحالتني، ينبغي تدريب جامعي البيانات عىل كيفية 
جمع البيانات، وحضور جلسة تدريب مخصصة لسبل جمع 

البيانات من األطفال، عند الحاجة. 

وينبغي مراجعة اإلطار املنطقي الذي يتضمن مؤرشات املخرجات 
والنتائج املختارة وآليات التحقق منها مع الفريق يف بداية 

املرشوع للحرص عىل جمع البيانات يف الوقت املناسب وبشكل 
منسق.   

أدوات جمع البيانات
قد يتطلب قياس مؤرشات املخرجات أو النتائج وضع أدوات 
لجمع البيانات أو اختيارها. وقد يتطلب األمر تصميم بعض 

األدوات املخصصة لقياس مخرجات أو نتائج األنشطة، وقد يشمل 
ذلك استخدام اختبارات ما قبل التدريب، أو استبيانات ما بعد 

التدخل، أو االستبيانات الفردية، أو كشوف الحضور التي ينبغي 
أن تكون مراعية للعمر والنوع االجتامعي.

وقد يعتمد قياس بعض مؤرشات النتائج عىل معايري خاصة 
بسياقها (انظر 3.ب الرصد يف صفحة 113)؛ ومثال ذلك أنَّ قياس 
مؤرشات إعادة اإلدماج كنسبة الفتيان والفتيات املرتبطني بقوات 
وجامعات مسلحة وتحدثوا عن نجاح إعادة إدماجهم بعد مرور 
x شهرًا/أشهر من دعم إعادة اإلدماج يقتيض تحديد املعايري التي 
حددها األطفال الذين كانوا مرتبطني بقوات وجامعات مسلحة 

وأفراد املجتمع املحيل. وميكنكم جمع معلومات حول هذه 
املعايري من خالل استبيانات ما بعد التدخل عىل سبيل املثال.    

ينبغي قياس املعرفة املكتسبة عقب التدريب أو نشاط من 
أنشطة رفع الوعي قبل النشاط وبعده، باستخدام استبيان 

أو اختبار قصري أو لعبة. وإذا كان املشاركون يجيدون القراءة 
والكتابة، فيمكنكم استخدام استبيان ميلؤونه قبل التدريب 

وبعده؛ لقياس التحصيل املعريف مثالً. وميكن أن يكون االختبار 
القصري نهًجا ممتًعا لجمع املعلومات دون الكشف عن هوية 

أصحابها، ويغلب عليه البعد عن إثارة الرهبة يف نفوس املشاركني. 
وإذا كان لدى املشاركني هاتف ذيك أو كمبيوتر، فيمكنكم 

استخدام اختبار عىل منصة »منتيمرت« أو »كاهوت« لتقييم 
معرفتهم. ويف حال تعذر ذلك، فيمكنكم تنظيم لعبة مثل لعبة 

»جيوباردي« بأسئلة تتعلق باملوضوع باستخدام عرض »باور 
بوينت« تفاعيل أو ببساطة باستخدام بطاقات ذات وجهني ووضع 

أسئلة عىل املساحات املتاحة فيها؛ وستقيمون يف هذه الحالة 
معرفة املجموعات الصغرية وليس األفراد. وبغض النظر عن النهج 

الذي تختارونه، فمن األهمية مبكان التأكد من إمكانية قياس 
درجة تحسن أداء (أو معرفة) املشاركني

تحالف حامية الطفل يف العمل اإلنساين (2021)  273
274 دليل »إنديكيت« الرسيع لتصميم مؤرشات »سامرت«

Catley et al. (2008)  275
Stark et al (2009)  276
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األدوات:
مثال عىل استبيان لقياس مؤرش الترسيح وإعادة اإلدماج	 

مراجع تكميلية: 
تحالف حامية الطفل يف العمل اإلنساين (2019): 	 

مجموعة أدوات حامية الطفل يف حاالت الطوارئ ورصد 
االستجابة

- الفريق التوجيهي املعني مببادئ باريس (2022) 	 
الدليل العميل ملبادئ باريس

الفصل 9 – رصد الربنامج وتقييمه واملساءلة والتعلم	 

وضع إطار لقياس األداء 
الجدول التايل عبارة عن مثال توضيحي إلطار لقياس األداء، 
ويتضمن أمثلة ألهداف ومؤرشات الوقاية والترسيح وإعادة 

اإلدماج، تشمل كالً من مؤرشات املخرجات والنتائج.   
ينبغي تعديل إطار قياس األداء التايل حسب التدخالت املختارة 

يف تصميم الربنامج واألهداف املوضوعة لكل منها؛ مع ملء 
األهداف بناًء عىل املواقع وعدد املستفيدين املستهدفني لكل 

منها، وتحديد مختلف آليات التحقق بناًء عىل السياق أو 
متطلبات اإلبالغ الخاصة بالجهة املانحة. 

مراجع تكميلية:
تحالف حامية الطفل يف العمل اإلنساين (2021): دليل 	 

موجز الختيار مؤرشات املعايري الدنيا لحامية الطفل 
للتطبيق يف الربامج أو املشاريع أو خطط االستجابة 

اإلنسانية
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إطار قياس األداء

املسؤوليةوترية التطبيقآلية/مصدر التحققالهدفاملؤرشاتاألنشطة

رين من النزاع من مخاطر تجنيدهم واستخدامهم هدف الوقاية: حامية الفتيات والفتيان املترضِّ

النتيجة: التخلص من عوامل الخطر املتعلقة بالتجنيد واالستخدام وتعزيز عوامل الحامية

أنشطة وقاية 
بقيادة الشباب

مؤرش النتائج: نسبة الفتيان والفتيات امللمني 
بعوامل الخطر املتعلقة بالتجنيد واالستخدام 

عىل أيدي القوات/الجامعات املسلحة 
والسلوكيات املناسبة لحامية أنفسهم

استبيان ما بعد جلسات التدريب/
التوعية

مؤرش النتائج: نسبة الفتيان والفتيات امللمني 
بآليات اإلبالغ الخاصة باالنتهاكات الجسيمة 

وكيفية الوصول إليها

استبيان ما بعد جلسات التدريب/
التوعية

برنامج إلحالل 
السالم بقيادة 

الشباب

مؤرش النتائج: نسبة الفتيان والفتيات امللمني 
باسرتاتيجيات حل النزاعات بعيًدا عن العنف

استبيان ما بعد جلسات التدريب/
التوعية

برنامج وقاية عىل 
مستوى املجتمع 

املحيل

مؤرش النتائج: عدد أفراد املجتمع امللمني 
بالنتائج املؤذية املتعلقة بالتجنيد واالستخدام 

عىل أيدي القوات/الجامعات املسلحة

استبيان ما بعد جلسات التدريب/
التوعية

توفري فرص 
التعليم االبتدايئ 

والثانوي يف 
املناطق املحرومة

مؤرش النتائج: عدد الفتيان والفتيات 
املحرومني من التعليم الذين أصبحت لديهم 

إمكانية الوصول للتعليم الرسمي وغري الرسمي 
منذ بداية أنشطة املرشوع

 الفرص التعليمية الجديدة – وسجل 
امللتحقني والحضور

هدف الترسيح: ترسيح الفتيان والفتيات من صفوف القوات أو الجامعات املسلحة

النتيجة: ترسيح الفتيات والفتيان بأمان من خالل العمليات الرسمية وغري الرسمية

إعداد آلية 
للترسيح عىل 

مستوى املجتمع 
املحيل

مؤرش النتائج: عدد ونسبة الفتيان والفتيات 
املرسَّحني من خالل آلية الترسيح عىل مستوى 

املجتمع املحيل

سجالت إدارة معلومات إدارة 
الحالة (منصة برميريو) أو السجالت 

املجتمعية أو كالهام

برنامج للترسيح 
الرسمي وغري 

الرسمي

مؤرش املخرجات: عدد الفتيان والفتيات 
املنفصلني عن القوات والجامعات املسلحة من 

خالل العمليات الرسمية وغري الرسمية

سجالت آلية الرصد واإلبالغ
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إطار قياس األداء

املسؤوليةوترية التطبيقآلية/مصدر التحققالهدفاملؤرشاتاألنشطة

برنامج للترسيح 
الرسمي وغري 

الرسمي

مؤرش النتائج: نسبة الفتيان والفتيات الذين 
ظلوا منفصلني عن القوات املسلحة أو 

الجامعات املسلحة ملدة 12 شهرًا عقب 
االنتهاء من برنامج إعادة اإلدماج277  

سجالت إدارة معلومات إدارة الحالة 
(منصة برميريو) وإجراء استبيان مع 
األطفال الذين كانوا مرتبطني بقوات 

وجامعات مسلحة (بخالف االنفصال، 
مراعاة فكرة إخفاء الهوية أيًضا (انظر 

تصميم الربنامج – الترسيح) 

 ينبغي وضع معايري إخفاء الهوية 
بناًء عىل نتائج املناقشة التي حدثت 
يف ورشة التشاور مع األطفال الذين 

كانوا مرتبطني بقوات وجامعات 
مسلحة (4.3 العصف الذهني 

حول عملية الترسيح أو مقابالت 
مقدمي املعلومات الرئيسيني األسئلة 

(7،6،5
أهداف إعادة اإلدماج: إعادة إدماج الفتيان والفتيات الذين كانوا مرتبطني بقوات وجامعات مسلحة واألطفال املعرَّضني للخطر يف 

مجتمعاتهم

النتيجة: مل شمل الفتيات والفتيان بأرسهم وتلبية احتياجاتهم

إعداد خدمة 
إلدارة الحالة

مؤرش املخرجات: عدد األطفال الذين كانوا 
مرتبطني بقوات وجامعات مسلحة املستفيدين 

من إدارة الحالة

سجالت إدارة معلومات إدارة الحالة 
(منصة برميريو)

مؤرش املخرجات: عدد الفتيان والفتيات 
املعرَّضني للخطر الذين ميكنهم الوصول إلدارة 

الحالة

سجالت إدارة معلومات إدارة الحالة 
(منصة برميريو)

مؤرش النتائج: نسبة كوادر حامية الطفل التي 
خضت للتدريب واإلرشاف وتتحىل باملعرفة 
والكفاءة يف تطبيق عملية حامية الطفل278

استبيان ما بعد التدريب

مؤرش النتائج: نسبة األطفال ومقدمي الرعاية 
الذين تحدثوا عن رضاهم عن الخدمات 

املبارشة التي حصلوا عليها وإجراءات 
االستجابة املتخذة من خالل عملية إدارة 

الحالة279 

استبيان لقياس رضا األطفال ومقدمي 
الرعاية لهم

مؤرش املخرجات: نسبة الفتيان والفتيات يف الرعاية البديلة
الرعاية البديلة املودعني يف بيئة أرسية أو 

بيئة لتقديم الرعاية يف غضون 30 يوًما من 
التسجيل.280 

سجالت إدارة معلومات إدارة الحالة 
(منصة برميريو)

مؤرش املخرجات: نسبة مقدمي الرعاية 
بني  الكافلني أو املوجهني املحددين واملدرَّ

وحصلوا عىل دعم إرشايف.281  

حضور التدريب – تقرير زيارات 
الرصد

املعايري الدنيا لحامية الطفل يف العمل اإلنساين، املعيار 11، األطفال املرتبطون   277
بالقوات املسلحة والجامعات املسلحة 

املعايري الدنيا لحامية الطفل يف العمل اإلنساين، املعيار 81، إدارة الحالة  278
املصدر السابق  279

املعايري الدنيا لحامية الطفل يف العمل اإلنساين، املعيار 91، الرعاية البديلة  280
املصدر السابق  182

املعايري الدنيا لحامية الطفل يف العمل اإلنساين، املعيار 11، األطفال املرتبطون   282
بالقوات املسلحة والجامعات املسلحة

382  املعايري الدنيا لحامية الطفل يف العمل اإلنساين، املعيار 10، الصحة العقلية والضيق 
النفيس االجتامعي  
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إطار قياس األداء

املسؤوليةوترية التطبيقآلية/مصدر التحققالهدفاملؤرشاتاألنشطة

برنامج للبحث 
عن األرسة ومل 

شملها

مؤرش النتائج: نسبة الفتيان والفتيات 
املنفصلني عن القوات املسلحة أو الجامعات 
املسلحة وأُعيد إدماجهم يف بيئة أرسية.281  

سجالت إدارة معلومات إدارة الحالة 
(منصة برميريو)

خدمات دعم 
إعادة اإلدماج

مؤرش النتائج: عدد الفتيان والفتيات املعرَّضني 
للخطر، ومنهم األطفال الذين كانوا مرتبطني 

بقوات وجامعات مسلحة الذين تحدثوا 
عن تحسن وضعهم بسبب مشاركتهم يف 

تدخالت دعم الصحة العقلية والدعم النفيس 
االجتامعي / الصحة / سبل كسب الرزق / 

التعليم وغريها

استبيان ما بعد التدخل لألطفال 
ومقدمي الرعاية لهم

دعم إعادة 
اإلدماج بقيادة 
املجتمع املحيل

مؤرش املخرجات: عدد مبادرات إعادة اإلدماج 
بقيادة املجتمع املحيل التي تلقت دعاًم 

 تدريب الكوادر 
الصحية/التعليمية 

وغريها عىل 
تحديد األطفال 

املرتبطني بقوات 
وجامعات مسلحة 

وإحالتهم بأمان

مؤرش النتائج: عدد اإلحاالت اآلمنة واملراعية 
للنوع االجتامعي من الفتيان والفتيات 

لخدمات حامية الطفل التي أجرتها الكوادر 
الصحية/التعليمية

إدارة معلومات إدارة الحالة (منصة 
برميريو)

النتيجة: تحسن الصحة والرفاهية النفسية االجتامعية للفتيات والفتيان

جلسات 
استشارية لدعم 
الصحة النفسية 
والدعم النفيس 

االجتامعي 
لألطفال املعرَّضني 

للخطر

مؤرش النتائج: نسبة األطفال ومقدمي الرعاية 
لهم الذين تحدثوا عن تحسن صحتهم العقلية 

ورفاهيتهم النفسية االجتامعية بعد االنتهاء 
من الربنامج283  

اختيار املقياس املناسب بناًء عىل 
هدف برنامج دعم الصحة العقلية 

والدعم النفيس االجتامعي؛ استخدام 
هذا الدليل من تحالف حامية الطفل 

يف العمل اإلنساين لتحديد أداة القياس 
املناسبة: تحديد وقياس رفاه الطفل يف 

سياق العمل اإلنساين: دليل سياقي

النتيجة: متتع الفتيات والفتيان األكرب سًنا باالكتفاء الذايت املايل

برنامج ريادة 
أعامل لألطفال 
املعرَّضني للخطر

مؤرش النتائج: نسبة الفتيان والفتيات 
املشاركني يف برامج ريادة األعامل الذين 

تحدثوا عن تحقيق دخل بعد 3 أشهر من 
إنشاء مرشوعاتهم التجارية

 زيارات رصد برنامج ريادة األعامل – 
التحقق من الدفاتر

النتيجة: تلبية احتياجات الفتيات والفتيان التعليمية

أنشطة تعليمية 
لألطفال الذين 
كانوا مرتبطني 

بقوات وجامعات 
مسلحة

مؤرش املخرجات: نسبة الفتيان والفتيات 
املشاركني يف األنشطة التعليمية وحرضوا نسبة 

70٪ عىل األقل من دروسهم

متابعة الحضور  كشف حضور األنشطة التعليمية
يوميًا

أنشطة تنمية 
املهارات الحياتية 
لألطفال املعرَّضني 

للخطر

مؤرش النتائج: نسبة الفتيان والفتيات 
املشاركني يف أنشطة املهارات الحياتية الذين 

تحدثوا عن شعورهم بالثقة يف مهاراتهم لتأكيد 
حقوقهم والتعبري عن قراراتهم

استبيان ما بعد األنشطة
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املعايري الدنيا لحامية الطفل يف العمل اإلنساين، املعيار 20، العدالة لألطفال  284

إطار قياس األداء

املسؤوليةوترية التطبيقآلية/مصدر التحققالهدفاملؤرشاتاألنشطة

النتيجة: حامية حقوق الفتيات والفتيان حني يكونون عىل احتكاك بالقانون

برنامج لتمكني 
األطفال الذين 
كانوا مرتبطني 

بقوات وجامعات 
مسلحة من 

الوصول للعدالة

مؤرش النتائج: نسبة األطفال الذين احتكوا 
مبنظومة العدالة وتحدثوا عن إمكانية الوصول 

للدعم القانوين بسبل صديقة للطفل.284  

استبيان مع األطفال الذين كانوا 
مرتبطني بقوات وجامعات مسلحة 

انظر مثال االستبيان الوارد يف 
األدوات. يتطلب هذا املؤرش تعريًفا 

ملفهوم االحتكاك مبنظومة العدالة 
وإمكانية الوصول للدعم القانوين 

بسبل صديقة للطفل.

النتيجة: إدماج الفتيان والفتيات اجتامعيًا يف أرسهم ومجتمعاهم

حزمة إلعادة 
إدماج األطفال 

الذين كانوا 
مرتبطني بقوات 

وجامعات مسلحة

مؤرش النتائج: نسبة الفتيان والفتيات 
املرتبطني بقوات وجامعات مسلحة الذين 
تحدثوا عن نجاح إعادة اإلدماج بعد 12 

(التعديل حسب الحاجة) شهرًا من دعم إعادة 
اإلدماج

 استبيان مع األطفال الذين كانوا 
مرتبطني بقوات وجامعات مسلحة. 

انظر مثال االستبيان الوارد يف 
األدوات.

يتطلب هذا املؤرش قامئة من املعايري 
التي تحدد املقصود مبفهوم إعادة 
اإلدماج الناجح؛ وينبغي تحديدها 
من خالل عملية تشاركية تتضمن 

األطفال املرتبطني بقوات وجامعات 
مسلحة (انظر تحليل السياق ورشة 

التشاور مع األطفال الذين كانوا 
مرتبطني بقوات وجامعات مسلحة – 
5.3 التصنيف املايس لسامت األداء 
الجيد، ومقابالت مقدمي املعلومات 

الرئيسيني السؤال 8.)

مؤرش النتائج: نسبة األطفال املرتبطني بقوات 
وجامعات مسلحة واألطفال املعرَّضني للخطر 
الذين تحدثوا عن زيادة تقبل املجتمع لهم  
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ج. املوارد البرشية 

تتسم الربامج التي تستهدف األطفال املرتبطني بقوات وجامعات 
مسلحة بقدر أكرب من التعقيد، وتتطلب خربات كبرية، وكثريًا 

ما تستمر ملدة أطول من برامج حامية الطفل األخرى. وترتفع 
درجة حساسية ومخاطر إلحاق األذى، ولنئ كانت حاالت األطفال 

املرتبطني بقوات وجامعات مسلحة مدرجة يف برامج حامية 
الطفل الحالية. ولذلك ينبغي إمعان التفكري يف املوظفني، وكذلك 

اإلرشاف، لوضع األسس الصحيحة للربنامج.

النطاق واملوظفون 
يتطلب التعرف عىل نطاق الربنامج وأعداد املوظفني الالزمني 

لتنفيذ برنامج األطفال املرتبطني بقوات وجامعات مسلحة، ومنهم 
املدرجون يف برامج حامية الطفل الحالية، تحديد ما ييل:

كم عدد األطفال الذين يعتزمون الوصول إليهم؟	 

ما مدة املرشوع؟  	 

كم عدد املواقع/الجهات املزمع العمل بها؟	 

ما الربامج التي يخططون لتنفيذها؟ الوقاية أو الترسيح 	 
أو إعادة اإلدماج أو جميعها.

ما األنشطة التي يخططون لتنفيذها؟ الوقاية املجتمعية؛ 	 
تدريب العنارص املسلحة لتسهيل الترسيح؛ إدارة الحالة 

 والتعليم واالنتعاش االقتصادي وغريها.
 

يوضح الجدول الوارد أدناه الوظائف املقرتحة ونسب املوظفني 
بناًء عىل أمثلة التدخالت، وقد يكون لكل منظمة مسميات 

وظيفية مختلفة، وهيكل تنظيمي مختلف، وقد تتطلب بعض 
السياقات زيادة عدد املوظفني أو تقليلهم بناًء عىل عوامل مثل 

االعتبارات الثقافية، واألمن، وانتشار املواقع امليدانية، وغريها.
 

ينبغي تعديل الجدول التايل وفًقا لهذه االعتبارات باإلضافة 
إىل عدد املواقع، والربنامج والتدخالت املختارة، وعدد األطفال 

املستهدفني لكل منها. كام ميكن إدماج بعض الوظائف عند 
تنفيذ التدخل يف نفس املنطقة؛ ومثال ذلك أنَّ القامئني بالتعبئة 

املجتمعية ميكن أن يكونوا نفس األشخاص يف برامج الوقاية 
والترسيح وإعادة اإلدماج. وينبغي يف هذه الحالة تقليل عدد 

املواقع لكٍل منهم إىل 3 مواقع بدالً من 5 مواقع. 

ملحوظة: تشري »الجهة« إىل أصغر وحدة إدارية كالقرية أو الحي 
أو التجمع السكاين يف مخيم أو مستوطنة.  

ويف املواقع التي ال يتعارض فيها ذلك مع الثقافة، فينبغي إيالء 
األولوية للميرسين وامليرسات عند الحاجة إىل وجود ميرَسين 

اثنني.

© UNICEF/UN0280463/Ryeng
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النسبةالوظيفةالنشاط

موظفو اإلدارة
مدير مرشوع حامية الطفل/األطفال املرتبطني بقوات فريق اإلدارة

وجامعات مسلحة
1 لكل برنامج

1 لكل برنامجمسؤول/مدير الرصد والتقييم

1 لكل برنامجمساعد إداري

برامج الوقاية

1 لكل 5 مواقع/جهاتمسؤول مشاركة الشباب/إحالل السالمبرنامج مشاركة الشباب/إحالل السالم

2 لكل 3 مجموعات شبابية؛ بواقع 20 شابًا يف كل ميرسو مشاركة الشباب/إحالل السالم
مجموعة

1 لكل 5 مواقع/جهاتمسؤول مهارات تربية األطفالمهارات تربية األطفال

2 لكل 4 مجموعات من اآلباء واألمهات؛ بواقع 20 ميرسو مهارات تربية األطفال
أبًا وأًما يف كل مجموعة

آلية الحامية عىل مستوى املجتمع 
املحيل

1 لكل 5 مواقع/جهاتالقامئون بالتعبئة املجتمعية

 برامج الترسيح

1 لكل 5 مواقع/جهاتالقامئون بالتعبئة املجتمعيةبرنامج التعبئة املجتمعية
دعوة الحكومة والقوات املسلحة أو 

الجامعات املسلحة وتدريبها
1 أو 2 لكل برنامجمسؤول برنامج الترسيح

برنامج إعادة اإلدماج

الصحة
1 لكل برنامجمسؤول الصحةتنسيق الوصول للرعاية الطبية

برنامج دعم الصحة العقلية والدعم 
النفيس االجتامعي

1 لكل 5 مواقع/جهاتمسؤول دعم الصحة العقلية والدعم النفيس االجتامعي
استشاريو/ميرسو دعم الصحة العقلية والدعم النفيس 

االجتامعي
2 لكل 4 مجموعات؛ بواقع 15 مشاركًا يف كل 

مجموعة

مرشفو دعم الصحة العقلية والدعم النفيس االجتامعي 
لإلرشاف (الخارجي)

1 لكل برنامج

التعليم

1 لكل 5 مواقع/جهاتمسؤول التعليمالتعليم الرسمي
2 لكل 6 مجموعات شبابية؛ بواقع 30 شابًا يف كل ميرسو التعليم غري الرسمي/املهارات الحياتيةالتعليم غري الرسمي

مجموعة

األمان والرعاية

1 لكل 5 من عاميل الحالةمسؤول/مرشف إدارة الحالةإدارة الحالة
1 لكل 20 حالةعاملو الحالة

1 لكل برنامجمسؤول قواعد البيانات
1 لكل موقع/جهةمساعد قواعد البيانات

1 لكل منطقةمسؤول البحث عن األرسةبرنامج البحث عن األرسة ومل شملها
الرعاية البديلة – األرسة الكافلة/العيش 

املستقل
1 لكل 20 أرسة كافلة – عيش مستقلمسؤول الرعاية البديلة
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إطار الكفاءات واملهارات 
يسلط الجدول التايل الضوء عىل الكفاءات املتوقعة لكل وظيفة 
مشاركة يف برامج األطفال املرتبطني بقوات وجامعات مسلحة؛ 

وستفيد هذه املعلومات يف تخصيص امليزانية املناسبة لكل 
وظيفة، بناًء عىل الكفاءات املطلوبة.

مراجع تكميلية:
الفريق التوجيهي املعني مببادئ باريس (2022) 	   

الدليل العميل ملبادئ باريس، الفصل 8 – املوارد البرشية 
وقدراتها

تحالف حامية الطفل يف العمل اإلنساين – إطار الكفاءات	 

تحالف حامية الطفل يف العمل اإلنساين – اإلرشادات 	 
املشرتكة بني الوكاالت إلدارة الحالة وحامية الطفل، 
امللحق األول: إطار كفاءات ومهارات عاميل الحالة

الشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ – 	 
إطار الكفاءة للتعليم يف حاالت الطوارئ

الكفاءات الفنية285 
يُقصد بالكفاءات الفنية مجموعة قابلة للقياس من املعارف أو 

املهارات أو السامت الالزمة ألداء مهمة بكفاءة وفعالية؛ وتشمل 
كل كفاءة السلوكيات واملسؤوليات املتوقعة التي تزداد مبرور 

الوقت مع اكتساب الخربات والتقدم خالل املسرية املهنية.  
وهكذا مييز الجدول التايل بني 3 مستويات من الخربة؛ يتعلق 

املستوى األول بالكوادر حديثة االنضامم إىل مجال من مجاالت 
الكفاءة، ويتعلق املستوى الثاين بالكوادر التي اكتسبت قدًرا من 

الخربة من خالل أداء بعض املهام يف سياقات مختلفة يف مجال 
الكفاءة، ويتعلق املستوى الثالث بالكوادر الخبرية يف مجال 

الكفاءة وميكنهم تدريب غريهم.

النسبةالوظيفةالنشاط

1 لكل مركزمدير مركز الرعاية املؤقتةمركز الرعاية املؤقتة
1 لكل 20 طفالًعاملو الحالة

4 لكل 20 طفالًميرسو األنشطة
3 لكل مركزالطهاة/عامل النظافة

3 لكل مركزحراس األمن

العدالة
1 لكل 20 حالةاملحامون والقامئون بأعاملهماملساعدة القانونية

1 لكل برنامجمسؤول املحاماةاملحاماة/تدريب كوادر منظومة العدالة

االنتعاش االقتصادي

1 لكل برنامجمدير االنتعاش االقتصاديبرنامج ريادة األعامل
التدريب املهني، والتدريب عىل 

املهارات التجارية، ورصد املرشوعات 
التجارية، وفرص العمل

1 لكل 20 طفالًمسؤول االنتعاش االقتصادي

االنتامء االجتامعي

1 لكل 5 مواقع/جهاتمسؤول مهارات تربية األطفالبرنامج مهارات تربية األطفال
2 لكل 4 مجموعات من اآلباء واألمهات؛ بواقع ميرسو مهارات تربية األطفال

20 أبًا وأًما يف كل مجموعة
1 لكل 5 مواقع/جهاتالقامئون بالتعبئة املجتمعية املشاركة املجتمعية

285  مقتبس من تحالف حامية الطفل يف العمل اإلنساين 2020 – إطار الكفاءات
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 الخيارات املتعلقة 
بربنامج األطفال 
املرتبطني بقوات 
وجامعات مسلحة

املؤرشالكفاءة
 املستوى األول

املؤرش
 املستوى الثاين

املؤرش
 املستوى الثالث

موظفو اإلدارة

مدير مرشوع حامية 
الطفل/األطفال 
املرتبطني بقوات 
وجامعات مسلحة

إدارة دورة 
الربنامج

املساهمة يف الجهود املشرتكة بني 
الوكاالت ملراجعة أو تحديث أو إجراء 

تدريبات ودراسات التخطيط حول 
األطفال املرتبطني بقوات وجامعات 

مسلحة

إرشاك األطفال واألرس واملجتمعات 
املحلية والجهات املسؤولة يف تدريبات 

ودراسات التخطيط حيثام أمكن

دعم الجهود املشرتكة بني الوكاالت 
ملراجعة البيانات الثانوية لتحديد 

املخاطر املبارشة وأسبابها الجذرية 
والثغرات املوجودة يف املعلومات 

املوجودة

تصميم برامج عالية الجودة لألطفال 
املرتبطني بقوات وجامعات مسلحة 

تراعي النوع االجتامعي بناًء عىل تحليل 
السياق ومبشاركة األطفال

إيالء األولوية لإلجراءات املنقذة 
للحياة يف املرحلة األولية لالستجابة، 
مع الحرص عىل التواصل مع الُنهج 

املستدامة املتخذة عىل صعيد املجتمع 
املحيل

تخطيط وتنفيذ اإلجراءات التي تكفل 
التكامل بني املنظامت املجتمعية 

والوطنية والدولية بحيث تعزز 
االستجابة اإلنسانية الهياكل واألنظمة 

القامئة وال ترض بها

رصد جودة الربنامج ومخرجاته 
ونتائجه، ورصد تأثريه حيثام أمكن

 مراقبة التغريات الطارئة عىل النزاع 
وتعديل سبل تنفيذ الربنامج وفًقا لذلك

تجنب وتحديد وتخفيف العواقب 
السلبية غري املقصودة لتدخالت 
برنامج األطفال املرتبطني بقوات 
وجامعات مسلحة خالل مرحلة 

التنفيذ

إخبار جميع الجهات املعنية، ومعها 
األطفال واألرس، بنتائج التقييامت 
والرصد والتغذية املرتدة وآليات 

املساءلة والدروس املستفادة منها

املشاركة يف مبادرات التعلم املشرتكة 
وتقييامت برامج األطفال املرتبطني 

بقوات وجامعات مسلحة مع 
القطاعات املعنية األخرى

استخدام الدروس املستفادة لتعديل 
الربامج وتوجيه عملية تصميم 

التدخالت املستقبلية

التعاون مع 
بعثات األمم 

املتحدة

تحديد دور عمليات حفظ السالم 
األممية والبعثات السياسية يف حامية 

األطفال

 دعم التنسيق مع بعثات األمم املتحدة 
لرصد مبادئ ومعايري حامية الطفل، 
وتيسري التعاون، وحسن إدارة املوارد

وضع وتوزيع معايري وإرشادات 
ومربرات ومسؤوليات وإجراءات 

عمل قياسية واضحة للمعنيني بحامية 
الطفل عند التعاون مع بعثات األمم 

املتحدة

تيسري دور إدارة األمم املتحدة لعمليات 
السالم يف تنفيذ وتعميم القرارات 

وسياسات اإلدارة بشأن األطفال 
رين من النزاعات املسلحة املترضِّ

مساعدة بعثات األمم املتحدة عىل 
تعزيز السياسات والقوانني والعمليات 

الحكومية املتعلقة باملعلومات 
واألنظمة واملؤسسات املعنية باألطفال

املشاركة والتعاون مع القيادات 
املعنية يف بعثات األمم املتحدة 

لتحديد سبل تجنيد األطفال 
واالستجابة لها

اإلملام بتكليفات بعثات األمم املتحدة 
وأدوارها يف االستجابة لحاالت الطوارئ 

واالنتعاش واالستقرار وأنشطة إحالل 
السالم

 تحديد املجاالت الرئيسية للتنسيق 
والتعاون مع بعثات األمم املتحدة

إرشاك آليات/مجموعات التنسيق 
األممية ملكافحة اإلرهاب أو حامية 

الطفل للتأثري عىل اسرتاتيجيات األمم 
املتحدة املعنية باألطفال املرتبطني 

بقوات وجامعات مسلحة

التنسيق 
لربنامج عايل 

الجودة لألطفال 
املرتبطني بقوات 

وجامعات 
مسلحة 

املشاركة يف التنسيق مع العنارص 
املعنية يف آلية التنسيق لحامية األطفال 

يف سياق العمل اإلنساين أو مجموعة 
عمل أخرى

تويل دور داعم محدد يف إطار آلية 
التنسيق لحامية األطفال يف سياق 

العمل اإلنساين

قيادة تنسيق جهود حامية األطفال 
يف سياق العمل اإلنساين من أجل 

الخروج بإجراءات استعداد واستجابة 
منسقة وآنية ومخصصة وفعالة 

لألطفال املرتبطني بقوات وجامعات 
مسلحة
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 الخيارات املتعلقة 
بربنامج األطفال 
املرتبطني بقوات 
وجامعات مسلحة

املؤرشالكفاءة
 املستوى األول

املؤرش
 املستوى الثاين

املؤرش
 املستوى الثالث

موظفو اإلدارة

مدير مرشوع حامية 
الطفل/األطفال 
املرتبطني بقوات 
وجامعات مسلحة

إدارة دورة 
الربنامج

املساهمة يف الجهود املشرتكة بني 
الوكاالت ملراجعة أو تحديث أو إجراء 

تدريبات ودراسات التخطيط حول 
األطفال املرتبطني بقوات وجامعات 

مسلحة

إرشاك األطفال واألرس واملجتمعات 
املحلية والجهات املسؤولة يف تدريبات 

ودراسات التخطيط حيثام أمكن

دعم الجهود املشرتكة بني الوكاالت 
ملراجعة البيانات الثانوية لتحديد 

املخاطر املبارشة وأسبابها الجذرية 
والثغرات املوجودة يف املعلومات 

املوجودة

تصميم برامج عالية الجودة لألطفال 
املرتبطني بقوات وجامعات مسلحة 

تراعي النوع االجتامعي بناًء عىل تحليل 
السياق ومبشاركة األطفال

إيالء األولوية لإلجراءات املنقذة 
للحياة يف املرحلة األولية لالستجابة، 
مع الحرص عىل التواصل مع الُنهج 

املستدامة املتخذة عىل صعيد املجتمع 
املحيل

تخطيط وتنفيذ اإلجراءات التي تكفل 
التكامل بني املنظامت املجتمعية 

والوطنية والدولية بحيث تعزز 
االستجابة اإلنسانية الهياكل واألنظمة 

القامئة وال ترض بها

رصد جودة الربنامج ومخرجاته 
ونتائجه، ورصد تأثريه حيثام أمكن

 مراقبة التغريات الطارئة عىل النزاع 
وتعديل سبل تنفيذ الربنامج وفًقا لذلك

تجنب وتحديد وتخفيف العواقب 
السلبية غري املقصودة لتدخالت 
برنامج األطفال املرتبطني بقوات 
وجامعات مسلحة خالل مرحلة 

التنفيذ

إخبار جميع الجهات املعنية، ومعها 
األطفال واألرس، بنتائج التقييامت 
والرصد والتغذية املرتدة وآليات 
املساءلة والدروس املستفادة منها

املشاركة يف مبادرات التعلم املشرتكة 
وتقييامت برامج األطفال املرتبطني 

بقوات وجامعات مسلحة مع 
القطاعات املعنية األخرى

استخدام الدروس املستفادة لتعديل 
الربامج وتوجيه عملية تصميم 

التدخالت املستقبلية

التعاون مع 
بعثات األمم 

املتحدة

تحديد دور عمليات حفظ السالم 
األممية والبعثات السياسية يف حامية 

األطفال

 دعم التنسيق مع بعثات األمم املتحدة 
لرصد مبادئ ومعايري حامية الطفل، 
وتيسري التعاون، وحسن إدارة املوارد

وضع وتوزيع معايري وإرشادات 
ومربرات ومسؤوليات وإجراءات 

عمل قياسية واضحة للمعنيني بحامية 
الطفل عند التعاون مع بعثات األمم 

املتحدة

تيسري دور إدارة األمم املتحدة لعمليات 
السالم يف تنفيذ وتعميم القرارات 

وسياسات اإلدارة بشأن األطفال 
رين من النزاعات املسلحة املترضِّ

مساعدة بعثات األمم املتحدة عىل 
تعزيز السياسات والقوانني والعمليات 

الحكومية املتعلقة باملعلومات 
واألنظمة واملؤسسات املعنية باألطفال

املشاركة والتعاون مع القيادات 
املعنية يف بعثات األمم املتحدة 

لتحديد سبل تجنيد األطفال 
واالستجابة لها

اإلملام بتكليفات بعثات األمم املتحدة 
وأدوارها يف االستجابة لحاالت الطوارئ 

واالنتعاش واالستقرار وأنشطة إحالل 
السالم

 تحديد املجاالت الرئيسية للتنسيق 
والتعاون مع بعثات األمم املتحدة

إرشاك آليات/مجموعات التنسيق 
األممية ملكافحة اإلرهاب أو حامية 

الطفل للتأثري عىل اسرتاتيجيات األمم 
املتحدة املعنية باألطفال املرتبطني 

بقوات وجامعات مسلحة

التنسيق 
لربنامج عايل 

الجودة لألطفال 
املرتبطني بقوات 

وجامعات 
مسلحة 

املشاركة يف التنسيق مع العنارص 
املعنية يف آلية التنسيق لحامية األطفال 

يف سياق العمل اإلنساين أو مجموعة 
عمل أخرى

تويل دور داعم محدد يف إطار آلية 
التنسيق لحامية األطفال يف سياق 

العمل اإلنساين

قيادة تنسيق جهود حامية األطفال 
يف سياق العمل اإلنساين من أجل 

الخروج بإجراءات استعداد واستجابة 
منسقة وآنية ومخصصة وفعالة 

لألطفال املرتبطني بقوات وجامعات 
مسلحة

 الخيارات املتعلقة 
بربنامج األطفال 
املرتبطني بقوات 
وجامعات مسلحة

املؤرشالكفاءة
 املستوى األول

املؤرش
 املستوى الثاين

املؤرش
 املستوى الثالث

مدير مرشوع حامية 
الطفل/األطفال 
املرتبطني بقوات 
وجامعات مسلحة

التنسيق 
لربنامج عايل 

الجودة لألطفال 
املرتبطني بقوات 

وجامعات 
مسلحة

دعم املنظامت اإلنسانية واملؤسسات 
املعنية للمشاركة يف آليات التنسيق 

لحامية األطفال يف سياق العمل 
اإلنساين ومجموعات العمل الفنية أو 

القطاعية، مع إرشاك الحكومة عند 
الحاجة

تحديد أبرز العنارص املعنية بحامية 
األطفال يف سياق العمل اإلنساين ودعم 

مشاركتها الفعالة يف آلية التنسيق 
لحامية األطفال يف سياق العمل 

اإلنساين واالستجابة لألطفال املرتبطني 
بقوات وجامعات مسلحة

إقامة والحفاظ عىل عضوية 
اسرتاتيجية من الحكومات واملنظامت 

املجتمعية واملحلية/الوطنية وكذلك 
املنظامت غري الحكومية الدولية 
ووكاالت األمم املتحدة والجهات 

املانحة من أجل وضع اسرتاتيجيات 
فعالة وجيدة التنسيق لوقاية األطفال 

املرتبطني بقوات وجامعات مسلحة 
واالستجابة ملشكالتهم

االعرتاف باألدوار والتكليفات ومناهج 
العمل الفريدة مع أعضاء مجموعات 

التنسيق لحامية األطفال يف سياق 
العمل اإلنساين واملعنيني بها

التعامل مع كافة املعنيني بحامية 
األطفال يف سياق العمل اإلنساين وفًقا 
ألدوارهم وتكليفاتهم ومناهج عملهم 

الفريدة

تعزيز التنوع والشمول عىل كافة 
أصعدة االستجابة والتنسيق لحامية 
األطفال يف سياق العمل اإلنساين، مبا 

يشمل األدوات والوثائق التوجيهية

تعديل أسلوب التواصل مبا يراعي 
املخاطبني، وال سيام حني تختلف 

الثقافات

التواصل بفعالية مع مختلف العنارص 
والجهات املعنية، وال سيام حني تختلف 

الثقافات

التحيل ببصرية سياسية وثقافية 
يف التواصل مع العاملني يف املجال 

اإلنساين والجهات املعنية

 الوعي بأساليب حل املشكالت وتوفيق 
اآلراء يف بيئة مشرتكة بني الوكاالت

 تطبيق اسرتاتيجيات حل املشكالت 
إلدارة تباين اآلراء والنهج املتبعة داخل 

نطاق التنسيق

استخدام التفكري املوضوعي وتوفيق 
اآلراء للتعامل مع إمكانية حدوث 

خالفات وتضارب يف املصالح

مسؤول/مدير الرصد 
والتقييم

رصد حامية 
الطفل

املشاركة يف آليات التنسيق بني الوكاالت 
لحامية األطفال يف سياق العمل 

اإلنساين لوضع املؤرشات وعمليات 
الرصد واألدوار واملسؤوليات

وضع اسرتاتيجيات لتبادل املعلومات 
وعمليات اإلحالة وجداول اإلبالغ 

ومناذج رصد حامية األطفال يف سياق 
العمل اإلنساين تتصف بأنها فعالة 

ومناسبة وتحدث يف الوقت املناسب 
وتتجنب االزدواجية وتقلل أعباء اإلبالغ

وضع خطة لتحليل آلية رصد نظام 
حامية األطفال يف سياق العمل 

اإلنساين (CPHA) والعمل عىل 
تنفيذها

تصنيف جميع البيانات املتعلقة 
باألطفال عىل األقل عىل حسب الجنس/ 

النوع والعمر واإلعاقة

ترتيب أولويات املصالح الفضىل للطفل 
مع مراعاة الحصول عىل القبول/ 

املوافقة املستنرية لألطفال و/أو مقدمي 
الرعاية عند جمع املعلومات

توفري الدعم النفيس االجتامعي 
للموظفني الذين يرصدون املخاوف 
والشواغل املتعلقة بحامية األطفال 

للعمل عىل تخفيف آثار الصدمة 
الثانوية

وضع بروتوكوالت للموظفني الذين 
يرصدون مخاوف األطفال املرتبطني 

بالقوات والجامعات املسلّحة لتحديد 
األطفال واألرس املعرضني لخطر اإلساءة 
أو اإلهامل أو االستغالل أو العنف أو 
الذين نجوا منها وإحالة تلك الحاالت

ضامن جمع بيانات حامية األطفال 
يف سياق العمل اإلنساين واستخدامها 

وتخزينها ومشاركتها مبا يتامىش مع 
الرسية ومبدأ »عدم إلحاق الرضر« 

ووفًقا للمصالح الفضىل لألطفال واألرس 
واملجتمعات

ضامن مشاركة مخاطر الحامية التي 
جرى تحديدها وكذا نقاط الضعف 
والتوجهات ذات الصلة بانتظام مع 

الجهات الفاعلة يف سياق العمل 
اإلنساين واالستفادة منها يف تطوير 
االسرتاتيجيات والربامج وإجراءات 

املنارصة

286   الحظ أن بعض الوظائف التي تندرج تحت قسم الوقاية مدمجة مع الوظائف املندرجة بقسم إعادة اإلدماج؛ ونعني تحديًدا مسؤويل / خرباء مهارات الرتبية الوالدية 
ومسؤويل التعبئة املجتمعية.
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 الخيارات املتعلقة 
بربنامج األطفال 
املرتبطني بقوات 
وجامعات مسلحة

املؤرشالكفاءة
 املستوى األول

املؤرش
 املستوى الثاين

املؤرش
 املستوى الثالث

مسؤول/مدير الرصد 
والتقييم

إظهار املعرفة بإجراءات الرسية إدارة املعلومات
وبروتوكوالت جمع البيانات يف إطار 

أخالقي ومبدأ "عدم إلحاق الرضر"

تنفيذ سياسات حامية البيانات 
واالستعانة باألنظمة الرقمية سهلة 
االستخدام مع مراعاة اتباع رشوط 

االستخدام

 ضامن قيام رشكاء حامية األطفال يف 
سياق العمل اإلنساين بالجمع املنتظم 
والصحيح للبيانات، مبا يف ذلك تقديم 

التقارير عام توصلوا إليه من نتائج 
إىل السكان املترضرين املشاركني يف 

عملية جمع البيانات

اإلملام باألساليب التي تضمن الحيلولة 
دون "ازدواجية العد" عند تجميع 

البيانات

مقارنة املعلومات قبل استخدامها 
باتباع منهجية التثليث مع الجهات 
املعنية وكذا مع البيانات املسجلة 

مسبًقا

توحيد املعلومات عىل مستوى 
السكان وتحليلها ومشاركتها، وتوفري 

التغذية املرتدة لألشخاص الذين 
قدموا املعلومات

املشاركة يف التحليل بغرض التقييم 
للوقوف عىل مخاوف األطفال املرتبطني 
بالقوات والجامعات املسلّحة والثغرات 

وكذا الحلول املحتملة

العمل مع رشكاء حامية األطفال 
يف سياق العمل اإلنساين والجهات 

املعنية لتحديد أحدث بيانات األطفال 
املرتبطني بالقوات والجامعات املسلّحة 

ذات السياق املحدد ووضع األساس 
لألولويات املتفق عليها فيام يتعلق 

بهؤالء األطفال.

استخدام أحدث املعلومات لتوجيه 
ودعم عملية اتخاذ القرار والتخطيط 

لالستجابات وكذا إجراء التحليالت 
املتعلقة بالنزاعات وتوضيح الفجوات 
ووضع اسرتاتيجيات حامية األطفال يف 

سياق العمل اإلنساين

توفري املعلومات ألنظمة جمع 
البيانات املشرتكة بني وكاالت األطفال 

املرتبطني بالقوات والجامعات املسلّحة 
باملعلومات مبا يتامىش مع اإلجراءات 

والسياسات املحددة

العمل مع الرشكاء والجهات املعنية 
والسكان املترضرين ملواءمة أدوات 

إدارة املعلومات املشرتكة وإجراءاتها 
ذات الصلة بني الوكاالت مع القوانني 

والسياسات واألنظمة الوطنية

تحديد أدوات متوامئة إلدارة 
املعلومات ولقواعد البيانات (سواء 

عرب اإلنرتنت أو غري املتصلة به)

الوقاية286 

مسؤول مشاركة 
الشباب/إحالل السالم

دمج خطط 
حامية األطفال 

وبناء السالم

يحدد األدوات واملعايري واإلمكانيات 
لتوفري الربامج وأساليب التقييم 

املتكاملة لحامية األطفال-بناء السالم

 يجري التدريب املشرتك عىل آليات 
حامية األطفال-بناء السالم ويعززها 

وكذا ما يتعلق بها من إجراءات 
التقييم والتخطيط والوقاية والتأهب 

واالستجابة والتعايف

يضمن إدراج شواغل حامية 
األطفال واألطفال املرتبطني بالقوات 
والجامعات املسلّحة يف تقدير برامج 

بناء السالم وتصميمها ورصدها 
وتقييمها

يعمل عىل تيسري برامج األطفال 
املرتبطني بالقوات والجامعات املسلّحة 

وبناء السالم املشرتكة واملنسقة و/أو 
التكميلية وإعدادها بشكل يتمحور 

حول الطفل

يبادر بالتعاون مع الفاعلني يف مجال 
حامية األطفال وبناء السالم والجهات 

املعنية األخرى بشأن آليات الرصد 
واإلبالغ (MRM) واألطفال املرتبطني 
بالقوات والجامعات املسلّحة وإعادة 

اإلدماج

يضمن أن األطفال ميكنهم الوصول 
إىل بيئات وفرص بناء السالم اآلمنة 
والعالية الجودة والصديقة للطفل 

واملراعية لالعتبارات الجنسانية 
واملرنة والحامئية وذات الصلة.

ميرسو مشاركة 
الشباب/إحالل السالم

وضع 
اسرتاتيجيات 
لتعزيز بناء 

السالم

 إرشاك األطفال يف تحديد واستكشاف 
مهاراتهم واحتياجاتهم واملخاطر التي 
تواجههم وتيسري أنشطة بناء السالم 

التشاركية عىل نحو مالئم

يحدد أنشطة بناء السالم التي تساهم 
يف نتائج بناء السالم املستدامة ويعمل 

عىل تعزيزها

يضمن أن األنشطة الجامعية توفر 
إحساًسا بالحياة الطبيعية، وتُنفذ وفًقا 
ألساليب تراعي الفوارق بني الجنسني، 

وتستند إىل املبادئ التوجيهية املشرتكة 
بني الوكاالت ذات الصلة
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 الخيارات املتعلقة 
بربنامج األطفال 
املرتبطني بقوات 
وجامعات مسلحة

املؤرشالكفاءة
 املستوى األول

املؤرش
 املستوى الثاين

املؤرش
 املستوى الثالث

ميرسو مهارات تربية 
األطفال

منع مخاطر 
سوء املعاملة 

الجسدية 
والعاطفية وطرق 

مواجهتها

وضع مخطط ملقدمي خدمات 
االستجابة والتصدي الفاعلني واألصدقاء 

لألطفال باإلضافة إىل تحديد الثغرات

تعزيز قدرة الفرق متعددة التخصصات 
عىل استخدام االسرتاتيجيات املناسبة 
للجنس والعمر ملنع العنف العاطفي 

والجسدي والتصدي له

يضع اسرتاتيجيات ملساعدة خدمات 
االستجابة يف إدارة حاالت العنف 

العاطفي والجسدي بطريقة تراعي 
الفوارق بني الجنسني وتتسم بعدم 

التمييز وعدم الوصم

ميرسو مهارات تربية 
األطفال

وضع 
اسرتاتيجيات 
لتقوية دور 

األرسة وبيئات 
تقديم الرعاية

يتعاون مع األطفال والبالغني لتحديد 
وجهات النظر واالستجابات املحلية 

تجاه أشكال مختلفة من العنف 
والحلول والسبل السلمية البديلة.

يوضح أكرث أشكال العنف العاطفي 
والجسدي شيوًعا ويحللها، لتوفري 
املعلومات لربامج مهارات الرتبية 

الوالدية ودعم اتخاذ القرار وسبل 
االستجابة والتصدي

يساند املنظمة من أجل حامية 
األطفال من العنف العاطفي 

والجسدي لتسهيل إمكانية الوصول 
إىل الخدمات املناسبة وأنظمة إدارة 

الحاالت

يعمل عىل مشاركة األطفال واألرس 
وأفراد املجتمع يف جلسات مهارات 

الرتبية الوالدية حول العنف العاطفي 
والجسدي وخدمات الوقاية والدعم

يدرب اآلباء واألعضاء األساسيون يف 
املجتمعات املحلية واملعلمون عىل 

االسرتاتيجيات املحددة عىل املستوى 
املحيل ملنع األشكال الشائعة من العنف

يضمن توفري رعاية متعددة 
القطاعات تضع نصب أعينها 

اعتبارات السن والفوارق الجنسانية 
لألطفال واألرس الذين تعرضوا للعنف 

العاطفي والجسدي

القامئون بالتعبئة 
املجتمعية

تطوير النهج 
املتبعة عىل 

الصعيد 
املجتمعي

وضع مخطط آلليات حامية األطفال 
ومقدمي الخدمات املوجودة عىل 

مستوى املجتمع الرسمي وغري الرسمي 
وتقييمها وتطويرها

 مساندة املتطوعني املحليني وأفراد 
املجتمع لتقييم أنظمة الدعم واملوارد 
الحالية، فضاًل عن وضع خطط للوقاية 

والتصدي والعمل عىل تنفيذها، 
ومساندة دعم الناجني من األطفال

يضمن حامية األطفال من إساءة 
املعاملة والعنف واالستغالل واإلهامل 

من خالل آليات حامية الطفل عىل 
املستوى املجتمعي

 يعمل عىل مشاركة املجتمعات يف 
جميع مراحل إدارة دورة املرشوع 

لضامن أن تكون التدخالت يف سياقها 
وأن تكون مملوكة للمجتمع

يتعاون مع املنظامت الرئيسة لحامية 
األطفال يف سياق العمل اإلنساين 

والفاعلني والجهات املعنية عرب 
القطاعات وعىل الصعيد الوطني 
لتعزيز املبادرات الحالية لحامية 

األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات 
املسلّحة عىل مستوى املجتمع

يضمن أن تكون آليات حامية األطفال 
عىل املستوى املجتمعي تتسم 

بالتعاونية ونابعة من املجتمع املحيل، 
فضاًل عن كونها مستدامة ومبنية عىل 

الهياكل والقدرات املحلية والوطنية 
القامئة

 إرشاك الوكاالت املعنية واالستعانة 
بآليات حامية األطفال عىل مستوى 

املجتمع املحيل يف إدارة الحاالت حيثام 
كان ذلك مالمئًا

تعزيز نظم الدعم واإلحالة املجتمعية 
الرسمية وغري الرسمية وتوسيع 

نطاقها باستخدام نهج ومبادئ تراعي 
االعتبارات الثقافية

 تقديم الدعم للمنظمة والرشكاء 
لتضمني العنارص األساسية للتدخالت 

النابعة من املجتمع املحيل يف 
برامج حامية األطفال عىل املستوى 

املجتمعي

 يحدد الطريقة التي تؤثر بها الثقافة 
والسياسة واالقتصاد االجتامعي 

والتقاليد واألعراف املحلية والعادات 
عىل أداء املجتمع ويقيمها، وكذا يقف 

عىل اآلثار املرتتبة عليها يف البيئة 
الحامئية لألطفال املرتبطني بالقوات 

والجامعات املسلّحة

يحشد مشاركة الشباب املالمئة بني 
األقران ويعززها ضمن آليات حامية 

األطفال عىل املستوى املجتمعي

 يدعم آليات حامية األطفال 
عىل مستوى املجتمع يف تطوير 

االسرتاتيجيات التي تعزز مراعاة 
املنظور الجنساين والدمج
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 الخيارات املتعلقة 
بربنامج األطفال 
املرتبطني بقوات 
وجامعات مسلحة

املؤرشالكفاءة
 املستوى األول

املؤرش
 املستوى الثاين

املؤرش
 املستوى الثالث

الترسيح

مسؤول برنامج 
الترسيح

وضع 
اسرتاتيجيات 

لتيسري عملية 
ترسيح األطفال

توثيق اسرتاتيجيات الترسيح الحالية 
ومسارات الخروج والجهات املعنية 

األساسية باإلضافة إىل تحديد الثغرات

تعزيز قدرة الفرق متعددة التخصصات 
عىل استخدام االسرتاتيجيات املناسبة 

للجنس والعمر لتسهيل عملية ترسيح 
األطفال

وضع اسرتاتيجيات لدعم الترسيح 
اآلمن لألطفال عىل الصعيدين 

الرسمي وغري الرسمي، بطريقة  تتسم 
بعدم الوصم وتراعي الفوارق بني 

الجنسني

 برنامج إعادة اإلدماج

دمج خطط مسؤول الصحة
حامية األطفال 

والصحة 

تحديد الدالئل اإلرشادية واملبادئ 
واملعايري ذات الصلة التي تفيد التعاون 

والربامج والتقييم املشرتك يف مجال 
حامية األطفال والصحة

إجراء التدريب املشرتك لحامية 
األطفال-الصحة والعمل عىل تطويره 

وكذا كل ما يتعلق به من إجراءات 
التقييم والتخطيط والوقاية والتأهب 

واالستجابة والتعايف

يضمن إدراج شواغل حامية األطفال 
يف تقييم برامج الصحة وتصميمها 

ورصدها وتقييمها

مشاركة نتائج تقييامت برامج األطفال 
املرتبطني بالقوات والجامعات املسلّحة 

وآثارها عىل الصحة مع املجتمعات 
املحلية والجهات الفاعلة يف املجال 

الصحي

إنشاء أنظمة اإلحالة واملراقبة بحيث 
ميكن للعاملني يف املنشأة الصحية 
مراقبة مخاطر األطفال املرتبطني 

بالقوات والجامعات املسلّحة بكفاءة 
يف املستشفيات وإحالة األطفال ذوي 

احتياجات الحامية

 ضامن إمكانية وصول األطفال 
املرتبطني بالقوات والجامعات 

املسلّحة إىل خدمات صحية آمنة 
ووقائية تتناسب مع أعامرهم 

التنموية واحتياجاتهم 

التعاون مع العاملني يف مجال الصحة 
للتوصل إىل فهم مشرتك للخدمات 

الصحية الرسمية وغري الرسمية

 ضامن أن تشتمل مشاريع حامية 
األطفال عىل أنظمة آمنة وكرمية ورسية 
لتحديد حاالت املرض واإلصابة وإحالتها 

إىل الخدمات الصحية املالمئة

تعزيز التنسيق والتعاون واإلحاالت 
الرسيعة فيام بني أنظمة الرعاية 

االجتامعية ورصد اإلصابات والنظم 
الصحية

 مسؤول دعم الصحة 
العقلية والدعم 
النفيس االجتامعي

الوقاية من 
الضيق النفيس 

واالجتامعي 
واالستجابة له 

وتعزيز الصحة 
العقلية

تحديد الخدمات والقدرات املحلية 
والوطنية والدولية القامئة يف مجال 

الصحة العقلية والدعم النفيس 
واالجتامعي (MHPSS) ووضع 

مخطط لها

 املشاركة يف منتديات تنسيق الحامية 
والصحة العقلية والدعم النفيس 
واالجتامعي لتعزيز التنسيق بني 

الجهات الفاعلة

تنسيق الجهات الفاعلة يف مجال 
الصحة العقلية والدعم النفيس 

واالجتامعي عىل مستوى مختلف 
القطاعات لتحديد الثغرات يف 

الخدمات ونقاط التداخل، فضاًل عن 
مواءمة االستجابات مع التوجيهات 

اإلنسانية وإرشادات مكافحة العنف 
الجنيس والعنف القائم عىل أساس 

(SGBV) نوع الجنس

 دعم االستجابة املنسقة والفعالة 
لحاالت الطوارئ يف مجال الصحة 

العقلية والدعم النفيس واالجتامعي 
من خالل تعزيز مجموعات التنسيق 

املشرتكة بني القطاعات يف مجال الصحة 
العقلية والدعم النفيس واالجتامعي

بناء قدرات العاملني بحامية األطفال 
يف سياق العمل اإلنساين والرشكاء 
عرب القطاعات يف مهارات ومعايري 
وإرشادات الصحة العقلية والدعم 

النفيس االجتامعي من أجل الوقاية 
واالستجابة املناسبة لحاالت الصحة 
العقلية والدعم النفيس االجتامعي.

تصميم برامج اجتامعية وبيئية 
لتعزيز مرونة جميع الجهات املعنية 

وآليات التكيف وتقديم خدمات 
الصحة العقلية والدعم النفيس 

االجتامعي
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 الخيارات املتعلقة 
بربنامج األطفال 
املرتبطني بقوات 
وجامعات مسلحة

املؤرشالكفاءة
 املستوى األول

املؤرش
 املستوى الثاين

املؤرش
 املستوى الثالث

 مسؤول دعم الصحة 
العقلية والدعم 
النفيس االجتامعي

الوقاية من 
الضيق النفيس 

واالجتامعي 
واالستجابة له 

وتعزيز الصحة 
العقلية

 استخدام نظم الصحة العقلية والدعم 
النفيس االجتامعي وأنظمة الحامية 

االجتامعية والقانونية لتحديد املخاطر 
والتهديدات التي تواجه الصحة العقلية 
والنفسية االجتامعية وسبل الوقاية منها 

ورصدها واالستجابة لها

وضع اسرتاتيجيات الصحة العقلية 
والدعم النفيس االجتامعي املشرتكة بني 

الوكاالت أو التكيف معها أو تعزيزها 
وكذا املؤرشات والتقديرات وأدوات 

الرصد والتقييم باإلضافة إىل مشاركة 
النتائج.

 بناء القدرات املحلية املتعلقة بإجراء 
التحليالت ووضع خطط االستجابة 

املجتمعية التشاركية ومراعاة 
الثقافات والجوانب الروحانية والدين 

يف أنشطة الصحة العقلية والدعم 
النفيس االجتامعي واالستفادة منها

إجراء تقييامت منتظمة إلمكانية 
الحصول عىل الرعاية الصحية العقلية 

والوقوف عىل مستوى جودتها

التعاون مع النظم الصحية املحلية 
واألهلية والتقليدية لدمج االعتبارات 

النفسية واالجتامعية يف الرعاية الصحية 
العامة

تدريب العاملني مبجال حامية 
األطفال يف سياق العمل اإلنساين 

واملوظفني يف عدة قطاعات 
واملتطوعني ومقدمي الخدمات عىل 

الخدمات األساسية واملركزة وغري 
املتخصصة واملتخصصة للصحة 

العقلية والدعم النفيس االجتامعي

 مسؤول دعم الصحة 
العقلية والدعم 
النفيس االجتامعي

تنفيذ اسرتاتيجيات للتصدي للتمييز 
والوصم تجاه األطفال املرتبطني 

بالقوات والجامعات املسلّحة الذين 
يعانون من ضيق نفيس اجتامعي حاد 

و/أو إعاقة عقلية

تعزيز فرص الحصول عىل التعليم اآلمن 
والداعم حيث ميكن لألطفال ومقدمي 

الرعاية تلقي معلومات أو دعم أو 
إحاالت فيام يتعلق بالصحة العقلية 

والدعم النفيس االجتامعي

إدماج اعتبارات الصحة العقلية 
والدعم النفيس االجتامعي وكذا 

خدماتها ونظم معلوماتها وإحاالتها 
ضمن برامج الطوارئ الشاملة وفيام 

بني سائر القطاعات األخرى

دمج خطط مسؤول التعليم
حامية األطفال 

والتعليم

يحدد األدوات واملعايري واإلمكانيات 
لتوفري الربامج وأساليب التقييم 

املتكاملة لحامية األطفال-التعليم

 يجري التدريب املشرتك لحامية 
األطفال-التعليم ويعززه وكذا كل 
ما يتعلق به من إجراءات التقييم 

والتخطيط والوقاية والتأهب 
واالستجابة والتعايف

يضمن إدراج شواغل حامية 
األطفال واألطفال املرتبطني بالقوات 
والجامعات املسلّحة يف تقييم برامج 
التعليم وتصميمها ورصدها وتقييمها

يعمل عىل تيسري برامج حامية 
األطفال والقدرة عىل التعايف والتعليم 

يف األزمات املشرتكة واملنسقة و/ أو 
التكميلية وإعدادها بشكل يتمحور 

حول الطفل

يبادر بالتعاون مع الفاعلني يف مجال 
حامية األطفال ومجموعات التعليم 

ووزارة الرتبية والتعليم والشؤون 
االجتامعية والجهات املعنية األخرى 

 (MRM) بشأن آليات الرصد واإلبالغ
واألطفال املرتبطني بالقوات والجامعات 

املسلّحة وإعادة اإلدماج

يضمن أن األطفال املرتبطني بالقوات 
والجامعات املسلّحة ميكنهم الوصول 
إىل بيئات وفرص تعليم آمنة وعالية 

الجودة مراعية لالعتبارات الجنسانية 
وصديقة للطفل ومرنة وحامئية 

وذات صلة.

ميرسو التعليم غري 
الرسمي/املهارات 

الحياتية

وضع 
اسرتاتيجيات 
لتعزيز نتائج 

التعليم

إرشاك األطفال يف تحديد واستكشاف 
مهاراتهم واحتياجاتهم واملخاطر التي 
تواجههم وتوفري أنشطة التعليم غري 

النظامي عىل نحو مالئم

تحديد أنشطة التعليم التي تساهم يف 
نتائج التعليم املستدامة والعمل عىل 

تحسني أنشطة التعليم غري النظامي

يضمن أن األنشطة الجامعية توفر 
إحساًسا بالحياة الطبيعية، وتُنفذ 

وفًقا ألساليب تراعي الفوارق 
بني الجنسني، وتستند إىل املبادئ 

التوجيهية املشرتكة بني الوكاالت ذات 
الصلة
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 الخيارات املتعلقة 
بربنامج األطفال 
املرتبطني بقوات 
وجامعات مسلحة

املؤرشالكفاءة
 املستوى األول

املؤرش
 املستوى الثاين

املؤرش
 املستوى الثالث

وضع مسؤول إدارة الحاالت
اسرتاتيجيات 
إدارة الحاالت

رسم مخطط يوضح مقدمي الخدمات 
والعمل عىل تطوير نظم إحالة نشطة 

لألطفال ومقدمي الرعاية لتتيح لهم 
إمكانية الوصول إىل الدعم

توضيح الثغرات يف تقديم الخدمات 
عرب الجهات الفاعلة يف مجال حامية 

األطفال يف سياق العمل اإلنساين 
والرشكاء يف عدة قطاعات

ضامن املراجعة يف الوقت املناسب 
ونرش أدلة الخدمات ومسارات 

اإلحالة بجميع الجهات الفاعلة يف 
مجال حامية األطفال يف سياق العمل 
اإلنساين، والدعوة إىل توفري الخدمات 

املفقودة، وتنظيم التدريب عىل 
التخطيط واإلحالة

 تحديد األسباب ونقاط التعرض 
للخطر وآثار االنفصال بني أفراد 

األرسة (االنفصال غري الطارئ، الهجرة 
املختلطة، إلخ)

 التخفيف من مخاطر االنفصال األرسي 
من خالل أنشطة الوقاية والتأهب عىل 
مستوى املجتمع املحيل والوطني (مثل 

تسجيل املواليد وعمليات اإلجالء)

ضامن الوقاية من االنفصال األرسي 
وسبل االستجابة له، فضاًل عن 

حامية ورعاية األطفال املرتبطني 
بالقوات والجامعات املسلّحة وفًقا 

الحتياجاتهم الخاصة ومصالحهم 
الفضىل

يحدد التوجيهات واألطر القانونية 
املشرتكة بني الوكاالت ذات الصلة 

باألطفال غري املصاحبني واملنفصلني عن 
ذويهم (مثل قانون حقوق اإلنسان، 
والقانون اإلنساين والجنايئ، واملعايري 

الدنيا لحامية الطفل، إلخ)

التعاون مع الحكومة ومنظامت حامية 
األطفال لتنسيق جميع أنظمة وأنشطة 

االستجابة لألطفال غري املصاحبني 
واملنفصلني عن ذويهم واألطفال 

املرتبطني بالقوات والجامعات املسلّحة 
ووضعها يف سياقها ومواءمتها

الدعوة لتوفري برامج لألطفال 
غري املصاحبني واملنفصلني عن 

ذويهم واألطفال املرتبطني بالقوات 
والجامعات املسلّحة تتضمن إدارة 
املوارد، والتعقب، وإدارة الحاالت، 

والتوثيق والتدريب

 استخدام إدارة حاالت ونظم معلومات 
األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات 
املسلّحة مبا يضمن الرسية مع مراعاة 

الحصول عىل املوافقة املستنرية ويف 
إطار املصالح الفضىل للطفل

تحديد القدرات عىل املستوى املحيل 
والوطني والثغرات ذات الصلة بهدف 

تقييم مخاطر االنفصال ونقاط التعرض 
للخطر، وتحديد الرشكاء املحتملني، 

وتنظيم التقييامت

توقع املخاطر الثانوية املرتبطة بسبل 
التدخل املتعلقة بتتبع أفراد األرسة 

ومل شملها

يجدول دراسة الحاالت ويتوىل اإلرشاف  مرشف عامل الحالة
عليها

يعقد اجتامعات عىل األقل
 كل أسبوعني يجري بصفة 

أسبوعية

اجتامعات لإلرشاف عىل كل عامل 
الحاالت،

وميدهم بالدعم الفني.

يجري عمليات مراجعة منتظمة مللفات 
الحاالت

ويتحقق من احرتام الربوتوكوالت
واملبادئ ذات الصلة

يتأكد من تحديد ثغرات املوظفني
واحتياجاتهم والعمل عىل معالجتها.

يعمل عىل وضع الخطط لبناء
قدرات املوظفني الفردية.

يراجع االتجاهات املتعلقة بحجم 
القضايا

ويحللها لتوفري املعلومات لتصميم 
الربامج ذات الصلة
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 الخيارات املتعلقة 
بربنامج األطفال 
املرتبطني بقوات 
وجامعات مسلحة

املؤرشالكفاءة
 املستوى األول

املؤرش
 املستوى الثاين

املؤرش
 املستوى الثالث

وضع  مرشف عامل الحالة
اسرتاتيجيات 
إدارة الحاالت

يعزز بناء الثقة مع الفريق
األطراف الفاعلة الخارجية.

يحدد نقاط قوة عامل الحاالتيشجع املامرسات التأملية
ويطورها

يدرك شواغل الحامية لألطفال املرتبطني عاملو الحالة
بالقوات والجامعات املسلّحة، وميكنه 
تحديد عوامل الخطر والحامية، وفهم 

عملية إدارة الحالة، مع إملامه باملعرفة 
األساسية حول األطر القانونية الدولية 

والوطنية التي تعزز حامية األطفال 
ورعايتهم.

 يستخدم تقنيات االتصال األساسية 
لدعم األطفال لزيادة مرونة الطفل 

ورفاهيته، يتمتع مبعرفة تنسيق 
إدارة الحالة بشكل منهجي، ويلتزم 

بربوتوكوالت الرسية، ويتخذ القرارات 
وفًقا ملصلحة الطفل الفضىل.

 يوفر التدريب عىل إدارة حاالت 
حامية األطفال للحكومة ووكاالت 

املجتمع املدين والشبكات املجتمعية 
واملؤسسات األكادميية والتدريبية 

لتعزيز معارف ومهارات القوى 
العاملة يف مجال إدارة الحاالت

 يضطلع بتنفيذ خدمات إدارة حالة 
آمنة وأخالقية وعطوفة وشاملة وفًقا 

لإلرشادات املشرتكة بني الوكاالت.

يعمل عىل توسيع نطاق خدمات إدارة 
الحاالت اآلمنة واألخالقية والعطوفة 

والشاملة وفًقا للمبادئ التوجيهية 
املشرتكة بني الوكاالت لضامن حصول 

املزيد من األطفال عىل خدمات 
الحامية الحيوية.

يعمل عىل استدامة خدمات إدارة 
الحاالت اآلمنة واألخالقية والعطوفة 

والشاملة وفًقا للمبادئ التوجيهية 
املشرتكة بني الوكاالت من خالل 
الدعوة لالستثامر يف نظم إدارة 
الحاالت عىل املستوى الوطني.

يدمج وجهات نظر الطفل واألفراد 
الجوهرين يف حياة الطفل كجزء 

من عملية إدارة الحالة، مبا يف ذلك 
التقييامت والقرارات املتوافقة مع 

»املصالح الفضىل« للطفل وكذا 
التخطيط للحالة

يضمن توفري استجابة إدارة الحالة التي 
تتمحور حول الطفل واملناسبة للعمر 

والتي متنح األطفال مساحة للتعبري 
بحرية عن آرائهم واملشاركة الكاملة يف 

العملية

يتسم بأنه قادر عىل اتخاذ القرارات 
وفًقا للمصالح الفضىل للطفل يف 

جميع مراحل عملية إدارة الحالة 
التي تشمل بشكل هادف الطفل 

واألفراد األساسيني يف حياته لضامن 
سالمتهم ورفاههم ومنوهم الصحي

مسؤول قواعد 
البيانات

يستخدم نظم معلومات إدارة حاالت 
مبا يضمن الرسية مع مراعاة الحصول 

عىل املوافقة املستنرية ويف إطار املصالح 
الفضىل للطفل

يحلل البيانات ويحدد االتجاهات 
لتقديم التقارير للامنحني ولتوفري 
املعلومات الالزمة الستجابة إدارة 

الحالة

ضامن مشاركة مخاطر الحامية التي 
جرى تحديدها وكذا نقاط الضعف 
والتوجهات ذات الصلة بانتظام مع 

الجهات الفاعلة يف سياق العمل 
اإلنساين واالستفادة منها يف تطوير 
االسرتاتيجيات والربامج وإجراءات 

املنارصة

مسؤول البحث عن 
األرسة

منع املخاطر 
التي يتعرض 
لها األطفال 

غري املصحوبني 
واملنفصلني 
عن ذويهم 

واالستجابة لها 
حال وقوعها.

 يعمل مع الرشكاء وأصحاب 
املصلحة يف مجال حامية األطفال يف 
سياق العمل اإلنساين واألطفال غري 
املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم 

التباع الربوتوكوالت واإلجراءات املوحدة 
لحامية البيانات

 يستخدم معايري متسقة لتعريف 
األطفال املرتبطني بالقوات أو الجامعات 

املسلحة واألطفال غري املصحوبني 
واملنفصلني عن ذويهم، وتتبع العائالت، 

ووضع مبادئ توجيهية مشرتكة بني 
الوكاالت لألطفال غري املصحوبني 

واملنفصلني عن ذويهم، والقيام عىل 
رعاية األطفال الذين ينتظرون مل شمل 

أرسهم

يستخدم أفضل املامرسات عند 
تحديد الرعاية طويلة األجل والدامئة 
والبديلة لألطفال املرتبطني بالقوات 
أو الجامعات املسلحة واألطفال غري 
املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم، 

وتقييم هذه الرعاية واختيارها 
ومراقبتها.
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 الخيارات املتعلقة 
بربنامج األطفال 
املرتبطني بقوات 
وجامعات مسلحة

املؤرشالكفاءة
 املستوى األول

املؤرش
 املستوى الثاين

املؤرش
 املستوى الثالث

مسؤول البحث عن 
األرسة

منع املخاطر 
التي يتعرض 
لها األطفال 

غري املصحوبني 
واملنفصلني 
عن ذويهم 

واالستجابة لها 
حال وقوعها.

 يحدد األساليب الرسمية وغري الرسمية 
والتقليدية وتلك التي تديرها املنظامت 
يف تتبع األرس، ومييز املامرسات واآلليات 

الجيدة

اًم خصيًصا  ينفذ برنامًجا مناسبًا ومصمَّ
لتتبع أرس األطفال املرتبطني بالقوات أو 

الجامعات املسلحة والتحقق منها ومل 
شملها وإعادة دمجها من أجل املصلحة 

الفضىل للطفل

يدعم إجراءات التشغيل املوحدة 
املشرتكة ما بني الوكاالت والبلدان 
التي تشارك املعلومات فيام بينها، 

وترشد إىل الخدمات، وتوضح األدوار 
واملسؤوليات، وتعزز إعادة ملّ شمل 
أرس األطفال املرتبطني بالقوات أو 

الجامعات املسلحة

 مسؤول الرعاية 
البديلة

وضع 
اسرتاتيجيات 

للرعاية البديلة

ينشأ مخطط لرتتيبات الرعاية البديلة 
الرسمية وغري الرسمية القامئة مبا يحقق 

مصالح الطفل الفضىل

يُطّوع الرتتيبات الشاملًة وغري 
التمييزية واملناسبة للرعاية البديلة 

وفق احتياجات السكان وطبيعة حالة 
الطوارئ

يقوي أنظمة الرعاية البديلة الحالية التي 
تركز عىل الرعاية األرسية واملجتمعية 

وتشارك يف التخطيط الطارئ املرن

يحدد القوانني والسياسات واملعاهدات 
واملبادئ التوجيهية املحلية والوطنية 
والدولية ذات الصلة ويرفع الوعي بها

يدعم قدرات الجهات الفاعلة املحلية 
ويبنيها ألجل التخطيط للرعاية البديلة 

واإلرشاف عليها وإدارتها وتنفيذها 
وفًقا للمبادئ التوجيهية املشرتكة بني 

الوكاالت واملعايري الدنيا ذات الصلة

يضمن اتباع نهج اجتامعي-بيئي 
لتقييامت الرعاية املؤقتة وطويلة 

األجل وتحديد خياراتها التي 
تتامىش مع مصلحة الطفل الفضىل 

والترشيعات والسياسات الوطنية

يعزز وحدة األرسة ويضمن حصول 
األرس املعرضة للخطر عىل فرص كافية 

للحصول عىل الخدمات األساسية 
والحامية االجتامعية ملنع االنفصال

يطبق نهًجا تحليليًا لتقييم خيارات 
الرعاية البديلة باالستناد إىل مبادئ 

الرضورة واملالءمة وتقاليد رعاية 
املجتمعات املحلية واإلطار القانوين 

الوطني

يخطط ويصمم وينفذ زيارات 
املتابعة واملراقبة وآليات اإلفادة 

بالتغذية املرتدة واإلبالغ من جانب 
جميع الجهات املعنية برصد سبل 

حامية األطفال ورفاههم

مدير مركز العبور 
والتوجيه

يضمن رعاية سكنية آمنة ومراعية 
لالعتبارات الجنسانية ومناسبة لألطفال 

املرتبطني بالقوات أو الجامعات 
املسلحة

يُطّوع الرعاية السكنية الشاملة وغري 
التمييزية واملناسبة وفًقا الحتياجات 

األطفال املرتبطني بالقوات أو الجامعات 
املسلحة

يضمن أن مراكز العبور والتوجيه 
توفر إحساًسا بالحياة الطبيعية، 

وتعزز القدرة عىل الصمود واملرونة، 
وتستند إىل املبادئ التوجيهية 

املشرتكة بني الوكاالت والهيئات 
املعنية

يرُشك األطفال يف تحديد واستكشاف ميرسو األنشطة
مهاراتهم واحتياجاتهم واملخاطر 

التي تواجههم بهدف توفري األنشطة 
الجامعية عىل نحو مالئم

يعزز األنشطة الجامعية والفردية 
التي تخلق بيئة محّفزة وميكن التنبؤ 

بها لألطفال املرتبطني بالقوات أو 
الجامعات املسلحة حتى يأمنوا، 

ويتعلموا، ويعربوا عن أنفسهم، ويكّونوا 
الروابط والعالقات ويتحقق لهم 

الشعور بالدعم

يضمن أن األنشطة الجامعية 
والفردية توفر إحساًسا بالحياة 

الطبيعية، وأنها تُنفذ وفًقا ألساليب 
تراعي الفوارق بني الجنسني، وتستند 

إىل املبادئ التوجيهية املشرتكة بني 
الوكاالت والهيئات املعنية

مييّز ويدعم ويقوي املساحات 
والخدمات واألنشطة املوجودة قبل 

تطوير أنشطة جامعية وفردية إضافية

 يصمم األنشطة الجامعية والفردية 
بناًء عىل االحتياجات وتقييم مخاطر 
الحامية ويدعو إىل أنشطة جامعية 
شاملة وأخالقية سهلة الوصول إليها 

تبني قدرة هؤالء األطفال عىل الصمود

 يدعم التعريف املشرتك بني الوكاالت 
ذات الصلة من الجهات املعنية 

بحامية األطفال ملا يشكل أنشطة 
جامعية تراعي الثقافة والجنس 

والعمر
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 الخيارات املتعلقة 
بربنامج األطفال 
املرتبطني بقوات 
وجامعات مسلحة

املؤرشالكفاءة
 املستوى األول

املؤرش
 املستوى الثاين

املؤرش
 املستوى الثالث

وضع مسؤول املحاماة
اسرتاتيجيات 

لتعزيز تحقيق 
العدالة لهؤالء 

ألطفال والحفاظ 
عليها

 يبني قدرات مقدمي الخدمات ذات 
الصلة بحقوق األطفال ومصلحتهم 

الفضىل واملسائل القانونية والجهات 
الفاعلة يف مجال العدالة بشأن طرق 

التواصل مع األطفال املناسبة ألعامرهم

يدعم مناهج قضاء األحداث التي 
تسمح لألطفال بأن يكونوا مسؤولني 
أمام املجتمع ولكن دون أن يُعاملوا 

رسميًا كمجرمني

يشجع الدول عىل استخدام نهج 
العدالة التصالحية، وإنهاء احتجاز 

األطفال املرتبطني بالقوات أو 
الجامعات املسلحة، واللجوء إىل 

االحتجاز فقط كمالذ أخري، وألقرص 
فرتة ممكنة ويف املنشآت واملرافق 

املالمئة

املحامون والقامئون 
بأعاملهم

يحدد سياسات تحقيق العدالة لألطفال 
وقوانينها واسرتاتيجياتها لحامية 

األطفال املرتبطني بالقوات أو الجامعات 
املسلحة من خالل القوانني الرسمية 
والعرفية والتدخالت الالزمة للتغلب 
عىل املخاطر املحتملة لنظم العدالة

 يعزز تنفيذ قوانني حامية األطفال 
القامئة ويرفع درجة الوعي بها، وييرس 

سبل املواءمة والربط بني األنظمة 
القانونية العرفية والوطنية والقوانني 

الدولية

ينارص ويدعم ترشيع قوانني جديدة 
تجرم تجنيد األطفال وانتهاكهم 

واإلساءة إليهم وإهاملهم واستغاللهم 
والعنف ضدهم

يحدد اإلطار القانوين واملخاطر ونقاط 
الضعف واألسباب والتأثريات التي 

تنعكس عىل األطفال وذلك فيام يخص 
املسائل القانونية

يدعم الجهات والعمليات القانونية 
والعسكرية، ومراكز الرشطة، ومرافق 

االحتجاز، ومراكز إعادة التأهيل، 
وأنظمة تحويل املسار، وما إىل ذلك 

املنارصة لألطفال.

يضمن حصول األطفال الذين 
يتعاملون مع نظام العدالة عىل 

املعاملة التي تتامىش مع املعايري 
الدولية

يتواصل مع األطفال املرتبطني بالقوات 
أو الجامعات املسلحة بطرق مناسبة 

للعمر يف جميع مراحل أي عملية 
قضائية

يعزز التعاون بني نظم العدالة وأنظمة 
الرعاية االجتامعية من خالل التخطيط 

للخدمات وإنشاء أنظمة مشرتكة 
لإلحالة

يدافع عن املعالجة املناسبة لقضايا 
األطفال املرتبطني بالقوات أو 

الجامعات املسلحة أثناء العمليات 
املؤسسية والتغطية اإلعالمية

مدير االنتعاش 
االقتصادي

دمج خطط 
حامية األطفال 

وسبل كسب 
الرزق

يحدد الدالئل اإلرشادية واملبادئ 
واملعايري ذات الصلة التي تفيد التعاون 

والربامج والتقييم املشرتك يف مجال 
حامية األطفال وسبل كسب الرزق

يجري التدريب املشرتك حول حامية 
األطفال يف سياق العمل اإلنساين وسبل 
كسب الرزق والعمل عىل رفع كفاءته 

وكذا كل ما يتعلق به من إجراءات 
التقييم والتخطيط والوقاية والتأهب 

واالستجابة والتعايف

يضمن إدراج شواغل حامية األطفال 
يف تقييم برامج سبل كسب الرزق 

وتصميمها ورصدها وتقييمها

 يشارك نتائج تقييامت برامج حامية 
األطفال وآثارها عىل سبل كسب الرزق 

مع املجتمعات املحلية والجهات 
الفاعلة

ينشأ أنظمة اإلحالة واملراقبة بحيث 
ميكن للعاملني يف مجال سبل كسب 
الرزق رصد مخاطر حامية األطفال 

بكفاءة واملبادرة بإحالة األطفال ذوي 
احتياجات الحامية

 يضمن إدراج سالمة وكرامة السكان 
املترضرين كهدف فرعي من أهداف 

تدخالت سبل كسب الرزق

مسؤول االنتعاش 
االقتصادي

إرشاك األطفال يف تحديد واستكشاف 
مهاراتهم واحتياجاتهم واملخاطر التي 
تواجههم وتوفري أنشطة سبل كسب 

الرزق عىل نحو مالئم

تحديد أنشطة سبل كسب الرزق 
الجامعية والفردية التي تساهم يف 
استدامة نتائج االنتعاش االقتصادي

يضمن أن األنشطة الجامعية توفر 
إحساًسا بالحياة الطبيعية، وتُنفذ وفًقا 
ألساليب تراعي الفوارق بني الجنسني، 

وتستند إىل املبادئ التوجيهية املشرتكة بني 
الوكاالت ذات الصلة
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فريق اإلدارة

مدير مرشوع حامية األطفال/ األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات املُسلحة

مسؤول/مدير الرصد والتقييم

مساعد مسؤول الرصد والتقييم

مساعد إداري

املعدات

حواسب

طابعة

الهواتف الجوالة

وسائل االتصاالت

البيانات املتنقلة للهواتف املحمولة/ فرتات البث

الوقاية

توفري الكوادر

مسؤول إرشاك الشباب/ بناء السالم

ميرسو إرشاك الشباب/ بناء السالم

مسؤول مهارات تربية األطفال

ميرسو مهارات تربية األطفال

القامئون بالتعبئة املجتمعية

287   الفريق التوجيهي املعني مببادئ باريس (2022)

د - امليزانية

يلزم أن يكون التمويل الرضوري ملنع تجنيد الفتيان والفتيات 
واستغاللهم واضًحا عىل نطاق الصلة اإلنسانية واإلمنائية.287  

بحيث تُحدد امليزانية بناًء عىل أساليب التدخل املختارة، 
واحتياجات التوظيف، والتخطيط لألنشطة واألعامل. سيختلف 

التمويل املطلوب لتنفيذ برنامج األطفال املرتبطني بالقوات 
والجامعات املُسلحة بشكل كبري من بلد إىل آخر اعتامًدا عىل 

الوضع األمني، وتوافر املوارد البرشية واملادية محليًا وعىل مدى 
عزلة املواقع امليدانية وتوسعها وإمكانية الوصول إليها.

األسئلة الجوهرية التي ينبغي النظر فيها

كيف ستؤثر توقعات املجتمع واملعايري املحلية عىل وضع 	 
امليزانية؟

كيف ستؤثر الحالة األمنية للمواقع امليدانية ومدى 	 
عزلتها وتوسعها عىل التحركات وتعيني املوظفني والرصد 

ورشاء املواد وتسليمها؟

كم عدد األطفال واألرس وأفراد املجتمع واملسلحني 	 
والجهات الفاعلة الحكومية التي من املتوقع الوصول 

إليها؟

ما هي مدة استمرار الربنامج املخطط لها؟	 

يظهر من خالل الجدول التايل مثال للميزانية موضًحا بنود 
امليزانية التي يجب مراعاتها؛ مع رضورة مالمئة امليزانية للسياق 

واألنشطة املختارة وأن تشمل التكاليف.
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الربامج

تدريب املوظفني

التوعية املجتمعية والتعبئة

اجتامعات الشباب وأنشطتهم

لوازم مهارات الرتبية الوالدية

تجهيزات املرشوع

استئجار املركبات والوقود

الترسيح

توفري الكوادر

مسؤول برنامج الترسيح

القامئون بالتعبئة املجتمعية

الربامج

تدريب املوظفني

تدريب الحكومات والجامعات / القوات املسلحة

وضع األسس إلجراءات التشغيل املوحدة لعملية الترسيح

نقل األطفال بعد ترسيحهم إىل الرعاية املؤقتة

تجهيزات املرشوع

استئجار املركبات والوقود

إعادة اإلدماج

توفري الكوادر

الصحة ودعم الصحة العقلية والدعم النفيس االجتامعي

مسؤول الصحة

مسؤول دعم الصحة العقلية والدعم النفيس االجتامعي

استشاريو/ميرسو دعم الصحة العقلية والدعم النفيس االجتامعي

إرشاف مستشاري / ميرسي الصحة العقلية والدعم النفيس االجتامعي (من جهات 
خارجية)

التعليم

مسؤول التعليم

ميرسو التعليم غري الرسمي/املهارات الحياتية

واألمن والرعاية

مسؤول/مرشف إدارة الحالة

عاملو الحالة

مسؤول قواعد البيانات

مساعد قواعد البيانات

مسؤول البحث عن األرسة

مسؤول الرعاية البديلة
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مدير مركز الرعاية املؤقتة

عاملو الحالة

ميرسو األنشطة

الطهاة/عامل النظافة

حراس األمن

إمكانية اللجوء إىل القضاء

املحامون والقامئون بأعاملهم

مسؤول املحاماة

االنتعاش االقتصادي

مدير االنتعاش االقتصادي

مسؤول االنتعاش االقتصادي

االنتامء االجتامعي

مسؤول مهارات تربية األطفال

ميرسو مهارات تربية األطفال

القامئون بالتعبئة املجتمعية

الربامج

الصحة ودعم الصحة العقلية والدعم النفيس االجتامعي

الرعاية الطبية

تدريب موظفي الصحة العقلية والدعم النفيس واالجتامعي

لوازم الجلسات االستشارية للصحة العقلية والدعم النفيس االجتامعي وتأجري أماكن 
انعقاد الجلسات

التعليم

دعم املدارس من خالل تجديد املدارس وتوفري املعدات واللوازم املدرسية واملواد 
التعليمية وما إىل ذلك.

 الدعم الفردي لألطفال املعرضني للخطر، مبا يف ذلك التحويالت النقدية للرسوم املدرسية 
واملنح الدراسية

تدريب املعلمني ومديري املدارس ولجان إدارة املدارس واتحادات أولياء األمور واملعلمني

دورات التعليم غري النظامي

واألمن والرعاية

معدات ولوازم إدارة الحاالت

تدريب املوظفني

مجموعة أدوات الرعاية البديلة

تدريب األرس الكفيلة

دعم األرس الكفيلة

(ICC) لوازم مركز الرعاية املؤقتة
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تأجري مركز الرعاية املؤقتة واملرافق

إمكانية اللجوء إىل القضاء

لوازم إمكانية اللجوء إىل القضاء

رسوم اإلجراءات القانونية

 تدريب املوظفني

تدريب األطراف الفاعلة يف مجال العدالة

الدعوة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل

االنتعاش االقتصادي

لوازم االنتعاش االقتصادي

تدريب املوظفني

تقييم السوق

دعم سبل كسب الرزق الفردية

 التوعية والثقافة املالية ومهارات العمل

التدريب املهني / ريادة األعامل / التوظيف

التعيني الوظيفي

دورات املهارات الحياتية

إرشاد رجال األعامل/ سيدات األعامل

نوادي ريادة األعامل / االدخار

النقد مقابل العمل / القسائم النقدية

 االنتامء االجتامعي

تدريب املوظفني

لوازم مهارات الرتبية الوالدية

أنشطة التعبئة املجتمعية

املشاريع املجتمعية

اإلجاميل

مراجع تكميلية:
املجموعة التوجيهية ملبادئ باريس (2022) الدليل العميل 	 

ملبادئ باريس الفصل 7 - التمويل
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© CAR Plan Dempsey
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4. التنفيذ والرصد
.2.5

.2

.4.3

.1

.5

.3
أ. صون األطفال

• سیاسة صون األطفال
• مسار اإلحالة

• تدریب جمیع الموظفین
• رفع مستوى الوعي لدى األطفال

   وأفراد المجتمع
ب. حمایة البیانات

ج. الرصد
• تفصیل البیانات
• رصد البرنامج

• قیاس مؤشرات المخرجات والنتائج
• آلیة التغذیة المرتدة الصدیقة لألطفال

د. الموارد البشریة
• التوظیف

• التعلم والتطویر
• اإلشراف

• رعایة الموظفین وسالمتھم
ھـ. التنسیق

• التنسیق بین الجھات الفاعلة لحمایة 
   األطفال

• التنسیق مع منظمات األمم المتحدة 
   والمنظمات الحكومیة وغیرھا
• التنسیق مع القطاعات األخرى

تحلیل السیاق

التنفیذ والرصد

التنفیذ والرصد

معلومات أساسیة

تصمیم البرنامج 
والتخطیط االستراتیجي

التعلم والتقییم

أ. األسئلة والنطاق البحثي
ب. اختیار المنھجیة
ج. اإلطار الزمني
د. الموارد البشریة

ھـ. المیزانیة

أ. خطة جمع البیانات
ب. خطة العمل

ج. وضع األدوات في سیاقھا
د. إعداد مسار إحالة

ھـ. تدریب جامعي البیانات

أ. جمع البیانات
ب. ترمیز البیانات
ج. تحلیل البیانات

أ. تصمیم البرنامج
ب. الرصد

ج. الموارد البشریة
د. المیزانیة

أ. إنشاء وتوثیق التعلم
ب. التقییم

أ. مقدمة عن األطفال المرتبطین 
    بالقوات والجماعات المسلحة

ب. إطار العمل القانوني 
    والمعیاري

.1

إرشادات مجموعة أدوات تطویر البرنامج
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تهدف مرحلة التنفيذ والرصد إىل تنفيذ مرشوع األطفال 
املرتبطون بالقوات والجامعات املسلّح وإجراء عملية رصد 

منتظمة، مع مراعاة وجهات نظر األطفال. وتشمل هذه املرحلة: 
1) صون الطفل، 2) حامية البيانات، 3) الرصد، 4) املوارد 

البرشية، 5) أقسام التنسيق.

 أ. صون األطفال288 
ما املقصود بصون األطفال؟

يعد مبدأ صون األطفال الركيزة األساسية التي تحتاج كل منظمة تعمل 
مع األطفال أو من أجلهم أن تضعها يف صميم كل ما تفعله كل يوم؛ 

وذلك ألن تلك املنظامت بحاجة إىل التأكد من أن موظفيها وعملياتها 
وبرامجها ال ينجم عنها أي رضر لألطفال، مع ضامن عدم تعرض أي 

طفل لسوء املعاملة، فضاًل عن إبالغ السلطات املختصة بأي مخاوف 
تتعلق بسالمة األطفال.

فمنع إساءة معاملة األطفال يف املنظامت يتطلب ما هو أكرث من مجرد 
السياسات واإلجراءات؛ حيث يستلزم توافر القيادة واملساءلة وتغيري 

الثقافات. وهو ما يعني اإلصغاء إىل األطفال وتحويل مهمة مؤسستك 
بالكامل لوضع حقوقهم وكرامتهم وسالمتهم يف قلب كل قرار.289  

فأثناء النزاعات، يزداد العنف ضد األطفال. كام قد تنهار أو 
تتوقف أنظمة الخدمات والحامية التقليدية. ويف الغالب تتفاقم 
اختالالت موازين القوى، مام يسفر عن تضخم مخاطر االعتداء 

الجنيس واالستغالل وأشكال األذى األخرى. ويعد التحكم يف 
املوارد والخدمات والفرص -الذي يتمتع به العاملون يف املنظامت 

غري الحكومية يف كثري من األحيان- شكاًل من أشكال القوة التي 
ميكن استخدامها إلساءة معاملة األطفال وأرسهم أو استغاللهم. 

يترصف معظم العاملني يف سياق العمل اإلنساين برحمة 
واحرتافية، إال أنه من ناحية أخرى قد يفشل البعض يف أداء 

واجب الرعاية بينام قد يبحث آخرون عن عمد عن فرص اإلساءة 
إىل األطفال والبالغني أو يخلقون هذه الفرص ويستغلونها.

ونجد أنه عىل وجه الخصوص يتعرض األطفال املرتبطون بالقوات 
والجامعات املسلّحة ملخاطر سوء املعاملة بسبب تعرضهم 

للعنف؛ فقد يظهر األوالد والبنات سلوكيات عدوانية قد ال تُفهم 
عىل أنها عالمة عىل الضيق والتي قد يصبح من الصعب التعامل 

معها. كام قد تؤدي تجارب االعتداء الجنيس أو االفتقار إىل احرتام 
 الذات أو العزلة إىل زيادة تعرضهم لخطر سوء املعاملة.

 لذا، يجب عىل كل منظمة تنفذ برامج تتعلق باألطفال -مبا 
يف ذلك برامج األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات املسلّحة- أن 

تضع سياسة لصون األطفال وتدابري لتطبيقها للوقاية من إساءة 
موظفيها ملعاملة األطفال مع مراعاة التوثيق واالستجابة ذات 

الصلة. وهو ما يُعد رضوريًا لحامية األطفال املتأثرين بالنزاع من 
التعرض ملزيد من األذى.

سياسة صون األطفال
يجب أن يكون لديك سياستك الخاصة التي تنص عىل االلتزامات 

واملسؤوليات التي من شأنها صون األطفال من األذى، وتحدد 
إجراءات اإلبالغ، وعواقب انتهاك هذه السياسة مع تحمل 

املسؤولية عن التنفيذ واالمتثال والقياس. 

 وفيام ييل ملف سياسة صون األطفال ملنظمة إنقاذ الطفولة 
بالسويد يف حال مل تكن لديك سياسة خاصة يف هذا الشأن.

مسار اإلحالة
يتمثل مسار اإلحالة يف مستند يربز العملية التي تتم من خاللها 

إحالة األطفال إىل موفري الخدمات والهياكل املوجودة عىل 
مستوى املجتمعات املحلية بناًء عىل أنواع التهديدات واالنتهاكات 

واملخاطر التي تواجه حامية األطفال.
 

فأنت بحاجة إىل مسار اإلحالة ألغراض مختلفة؛ مبا يف ذلك إحالة 
األطفال املعرضني للعنف وسوء املعاملة الذين جرى تحديديهم 

من خالل آليات التغذية املرتدة والرصد، باعتبارها جزًءا من 
سياسة صون األطفال. وإذا كانت منظمتك تطبق نظاًما قامئًا 

إلدارة الحاالت، فستتم إحالة األطفال إىل عامل الحاالت الذين 
يتبعون بالفعل مسار إحالة. وإال، فيجب عليك إحالة الطفل إىل 

وكالة أخرى توفر إدارة الحاالت.  

الخطوة األوىل لتطوير مسار إحالة تتمثل يف التخطيط  1.
للخدمات يف كل موقع لتطوير دليل موارد/مخطط خدمات. 

سيكون من املفيد قبل البدء تحديد األشخاص املعنيني 
وطريقة العمل واملكان والتوقيت من جانب كل مجموعة، 
ومع ذلك فيجب إمتام هذه العملية بالتعاون مع الخدمات 

الحكومية واملجتمعية والخاصة.

الخطوة الثانية هي االتصال بكل موفر خدمة للتعرف  2.
عىل املجموعات املستهدفة من جانبه (السن، النوع، وما 

إىل ذلك)، وساعات العمل، والتكلفة، وتفاصيل االتصال 
باملوظف املعني بالتنسيق بني موفري الخدمات، ومعرفة 

ما إذا كان ميكنه استيعاب أي حاالت إضافية. ويجب 
عليك أيًضا تقييم جودة الخدمة بناًء عىل املعايري القياسية 

للجودة.

نقاًل (بترصف) عن مجموعة أدوات الحامية يف حاالت الطوارئ الخاصة مبنظمة   288
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بينام تتمثل الخطوة الثالثة يف تطوير مسار إحالة بناًء عىل  3.
احتياجات الحامية املختلفة التي قد تنتج عن ارتباطهم 

بالقوات املسلحة والجامعات املسلحة، أو أي شواغل أخرى 
متعلقة بالحامية باالعتامد عىل دليل املوارد/التخطيط 

 للخدمات.

ميكنك االستعانة بـ صندوق الطفل 2015.تعزيز مسارات اإلحالة 
املجتمعية لحامية الطفل: دليل املوارد و تحالف حامية الطفل يف 

العمل اإلنساين. منوذج إجراءات التشغيل املوحدة إلدارة حاالت 
حامية الطفل املشرتكة بني الوكاالت (2019) لالسرتشاد فيام يخص 

إنشاء مسار إحالة خاص بك. 

األدوات:  
عينة من التخطيط للخدمات / دليل املوارد	 

 عينة ملسار اإلحالة	 

تدريب جميع طاقم العمل 
يجب عليك تدريب جميع موظفيك عىل الحامية اآلمنة للطفل، مبا يف 

ذلك مدونة قواعد السلوك، مع توضيح ما يجب وما ال يجب عليهم 
القيام به، وآليات إعداد التقارير الداخلية ورفعها ملسؤول التنسيق 

املعني بربنامج صون األطفال داخل املنظمة أو من خالل خط ساخن. 
يجب أن يشمل التدريب مناقشات حول الفئات الضعيفة املعرضة 

للخطر عىل نحٍو خاص من قبيل األطفال املرتبطني بالقوات أو 
الجامعات املسلحة. تحتاج إىل تنظيم جلسات تنشيطية سنوية لجميع 
طاقم العمل بعد تلقيهم للتدريب األول. كام يجب تدريب املوظفني 

عىل الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنيس.
  

ميكنك استخدام برنامج وكالتك التدريبي إذا كان لديها مثل هذا 
التدريب أو أن تستخدم  دليل عمل امليرسين الصادر عن معايري 

الحفاظ عىل سالمة األطفال فهم الحامية اآلمنة للطفل.

رفع مستوى الوعي بقضايا األطفال واملجتمع
ما أن يستقر نظام اإلفادة بردود الفعل املرتدة وإعداد التقارير 

وتدريب طاقم املوظفني، فإن الخطوة التالية  تتمثل يف إعالم 
وتوعية املجتمع؛ إذ يجب أن تُجرى مناقشات مع جميع 

املجموعات حول سياسة الحامية اآلمنة للطفل وكيف تؤيت مثارها. 
ومن املهم أيًضا اإلجابة عام قد يكون لديهم من أسئلة، واالستامع 

إىل مخاوفهم، وتحديد العوائق املحتملة ورؤاهم لتعديل النظام 
إذا لزم األمر.

وتشمل الحامية اآلمنة للطفل أيًضا إنشاء آلية لإلفادة بالتغذية 
املرتدة واإلبالغ بالتقارير. وتتمثل آليات اإلفادة بالتغذية املرتدة 
واإلبالغ بالتقارير يف تلك األنظمة التي تسمح للمستفيدين من 

الربنامج من ألطفال والبالغني بإبالغ مالحظاتهم إىل الربامج التي 

يحرضونها، والتعبري عن أي مخاوف قد تكون لديهم. ويهدف هذا 
النهج إىل تقليل مخاطر الرضر، خاصة لألطفال، وتحسني جودة 

الربنامج، وتحسني العالقة والقبول لدى املجتمعات.(انظر آليات 
(x الرصد- والتغذية املرتدة الصديقة للطفل يف الصفحة

مراجع تكميلية:
منظمة إنقاذ الطفولة (2019) مجموعة أدوات الحامية 	 

اآلمنة يف حاالت الطوارئ

الحفاظ عىل سالمة األطفال / Keeping Children Safeتطوير سياسة 	 
صون األطفال وإجراءاتها

 ب. حامية البيانات

تعد حامية البيانات جانبًا أساسيًا من جوانب سياسة صون 
األطفال؛ فاألطفال املرتبطون بالقوات والجامعات املسلحة 

CAAFAG ميثلون أحد  دواعي القلق املؤرقة للحامية اآلمنة يف 
معظم البلدان، ونتيجة لذلك، فإن البيانات املتعلقة باألطفال 

املرتبطني بالقوات أو الجامعات املسلحة حساسة للغاية ويجب 
حاميتها. فاملعلومات التي تجمعها أثناء تعاملك مع الحالة، مبا 
يف ذلك التفاصيل املتعلقة بتجنيد الطفل للعمل مع الجامعات 
املسلحة، وأعامل العنف وما إىل ذلك، وإذا مل تجِر إدارتها عىل 

نحٍو جيد، ميكنها أن تعرض األطفال ملخاطر شديدة. وقد تسعى 
القوات والجامعات املسلحة والجهات الفاعلة السياسية سعيًا 

حثيثًا للوصول إىل معلومات رسية عن األطفال الذين ارتبطوا يف 
السابق بقوات أو جامعات مسلحة. وقد يؤدي أي خرق لرسية 

تلك البيانات إىل وقوع مخاطر من قبيل اعتقال أولئك األطفال أو 
قتلهم أو االنتقام منهم أو حرمانهم من الوصول إىل الخدمات أو 
استبعادهم ونبذهم من املجتمع، فضالً عن املخاطر التي يتعرض 

لها موظفوك.

يجب تحديد املخاطر املحدقة بحامية البيانات، ومعالجتها 
والتصدي لها منذ بداية تنفيذ املرشوع، قبل الرشوع يف جمع تلك 
البيانات، وعىل امتداد مرحلة التنفيذ. وقد يتدهور الوضع األمني 

 أثناء تنفيذ الربنامج، األمر الذي قد يتطلب تحديث التقييم. 

وفيام ييل بعض التدابري لضامن حامية بيانات األطفال املرتبطني 
بالقوات أو الجامعات املسلحة 290:

إجراء تقييم لتأثري حامية البيانات من أجل تقييم 	 
املخاطر، ولتحديد تدابري تخفيف تلك املخاطر.

تطوير بروتوكوالت واضحة لحامية البيانات ومشاركة 	 
املعلومات استجابًة للمخاطر املحددة عىل أن تشمل 
تدابري تخفيف املخاطر املحددة خالل التقييم. يجب 

توثيق وإدارة كلٍّ من البيانات الشخصية لألطفال 
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ومشاركة تلك البيانات وذلك باستخدام األنظمة 
والربوتوكوالت واألدوات اآلمنة واملناسبة. يجب مراجعة 
بروتوكوالت حامية البيانات ومشاركة املعلومات بصفة 

منتظمة بناًء عىل الوضع األمني. 

درِّب جميع املوظفني املعنيني مبعالجة بيانات األطفال 	 
املرتبطني بالقوات والجامعات املسلحة (مبن فيهم 
موظفو إدارة املعلومات وموظفو الرصد والتقييم 

واملساءلة والتعلم) عىل بروتوكوالت الرسية وحامية 
البيانات ومشاركة املعلومات. ميكنك استخدام سلسلة 

التحالف من أجل حامية الطفل يف سياق إدارة معلومات 
العمل اإلنساين إلدارة الحاالت عرب اإلنرتنت

يتعني عىل املنظامت التي تجمع البيانات أن تضمن 	 
التأكد من رسية املعلومات القابلة للتحديد والتمييز 
والتحكم يف الوصول إليها عىل أساس مبادئ الحاجة 

للمعرفة والحد األدىن من البيانات .

ن للتعامل مع 	  استخدم نظام إدارة معلومات مؤمَّ
ن  معلومات إدارة الحاالت. يوىص باستخدام برنامج مؤمَّ

مثل Primero إلدارة بيانات إدارة الحاالت بأمان.

عند تنفيذ خدمات إدارة الحاالت، يرجى استخدام 	 
مناذج موحدة أو متسقة متناغمة إلدارة الحاالت، وذلك 

لتجميع الحد األدىن من البيانات القياسية املوحدة، ولنقل 
الحاالت بسهولة من منظمة إىل أخرى عند اللزوم.

- يجب أن يتوىل عامل حاالت مدربون مهمة جمع 	 
البيانات املتعلقة بحالة األطفال املرتبطني بالقوات أو 
الجامعات املسلحة. عند توفري خدمات تكميلية ألحد 

األطفال مثل التعليم، دعم الصحة العقلية والدعم 
النفيس االجتامعي، وسبل العيش، ال يجب أن تحدد 
الوثائق حالة األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات 

املسلحة ما مل يكن يتم تطبيق بروتوكوالت صارمة لحامية 
البيانات ومشاركة املعلومات. 

مراجع تكميلية:
اللجنة الدولية للصليب األحمر ICRC. كتيب عن حامية 	 

 البيانات يف سياق العمل اإلنساين

التحالف من أجل حامية الطفل يف سياق العمل اإلنساين 	 
(2019) املعايري الدنيا لحامية الطفل املعيار 5.إدارة 

املعلومات 

مبادئ اليونيسيف (2015) للمامرسات الجيدة بشأن 	 
تداول املعلومات وإدارتها يف نظم إدارة معلومات حامية 

 الطفل

األدوات:

مثال عىل بروتوكول حامية البيانات وبروتوكول تبادل 	 
املعلومات

نظم إدارة معلومات حامية الطفل (CPIMS) + املرحلة 	 
1:التقييم واإلعداد - تقييم تأثري حامية البيانات

 ج. املتابعة

املتابعة هي وظيفة مستمرة تستخدم الجمع املنتظم للبيانات 
حول مؤرشات محددة لتزويد اإلدارة والجهات املعنية الرئيسية 

يف الحفاظ عىل تدخل إنساين مستمر مبؤرشات عىل مدى التقدم 
العام وتحقيق األهداف والتقدم يف استخدام األموال املخصصة.291  

يعد الرصد واملتابعة املنتظمة لتدخالت الربنامج أمرًا مهاًم عىل 
الدوام من أجل:

معرفة ما إذا كانت سبل التدخل قد حققت املخرجات 	 
والنتائج املرجّوة للفتيان والفتيات

تحديد العواقب غري املقصودة لسبل التدخل هذه فيام 	 
يخّص األطفال

جمع بيانات التغذية املرتدة حول أشكال وطرق 	 
توصيل تلك التدخالت

التحقق من أن هذه التدخالت تصل إىل مجموعة 	 
األطفال املستهدفة منذ البداية أو مام إذا كانت هناك 

مجموعات معينة يجري متثيلها أقل أو أكرث مام ينبغي. 

وسوف تسمح هذه املعلومات لطاقم املوظفني يف الربنامج 
بتعديل مناذج توصيل خدمات الربنامج عىل مدار املرشوع إذا لزم 

األمر.

تصنيف البيانات   
يجب تصنيف جميع البيانات التي جرى جمعها خالل مرحلة 

الرصد واملتابعة حسب الجنس وحسب العمر.  

 ميكنك استخدام مجموعات العمر والجنس  التالية: 

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي / لجنة املساعدة اإلمنائية (2012)  291
292  ترتكز عىل دليل ومجموعة أدوات آليات التغذية املرتدة الصديقة للطفل من 

الخطة الدولية 2018
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الفتيات 5-0	 

الفتيان 5-0	 

الفتيات 11-6	 

الفتيان 11-6	 

الفتيات 17-12	   

الفتيان 17-12	 

النساء (أكرب من 18)	 

الرجال (أكرب من 18)	 

 رصد الربامج
املتابعة والرصد املنتظم لألنشطة أمر رضوري لضامن جودة هذه 
األنشطة. ميكن إجراء هذا الرصد بواسطة فريق الرصد والتقييم 

واملساءلة والتعلم (MEAL)، أو املرشفني أو طاقم موظفي 
الربنامج. تتطلب املتابعة الفعالة للربنامج، أثناء إدارة فريق الرصد 
والتقييم واملساءلة والتعلم لها، مشاركة جميع موظفيك املشاركني 

يف التنفيذ. يجب رصد أنشطة برنامجك بانتظام لتقديم التغذية 
املرتدة للقامئني عىل التنفيذ، ولتشجيعهم عىل إجراء تحسينات 

عىل أداء املرشوع لخدماته إذا لزم األمر. 

 فيام ييل أمثلة عىل األنشطة التي ميكنك رصدها:

جلسات املهارات الحياتية للشباب من خالل جمع 	 
املالحظات عن الجلسات واإلفادة الراجعة التي يوفرها 

املرشفون وميرّسو الخدمات للمنسقني.

دعم املرشوعات التجارية الناشئة الصغرية من خالل 	 
الزيارات املنتظمة لألطفال للوقوف عىل كيفية إدارتهم 

ألنشطتهم املدرة للدخل وكيف يحتفظون بدفاترهم 
وسجالتهم.

قيد األطفال يف املدرسة عرب متابعة حضور األطفال من 	 
خالل أوراق الحضور والدرجات، وإجراء املناقشات 
مع املعلمني ومدير املدرسة للتحقق من االندماج 

االجتامعي لألطفال.

إدارة الحالة من خالل الزيارات املنتظمة ألرس هؤالء 	 
األطفال أو يف إطار ترتيبات الرعاية البديلة.

يعد الرصد واملتابعة املنتظمة أمرًا مهاًم بشكل خاص لألطفال 
املرتبطني بالقوات أو الجامعات املسلحة، ولفرتة طويلة من 

الوقت (سنة واحدة عىل األقل)، لتشجيعهم طوال عملية إعادة 
اإلدماج، والتي غالبًا ما تعوقها وصمة العار والنبذ من األرسة 
واملجتمع. وسيؤدي هذا النهج أيًضا إىل التخفيف من مخاطر 

إعادة تجنيدهم من جديد.

ينبغي عليك قياس املؤرشات عىل امتداد تنفيذ املرشوع، وعدم 
االكتفاء بقياسها يف نهاية املرشوع، من أجل إجراء التغيري الالزم 
أثناء تنفيذ املرشوع حتى يحقق أهدافه ونتائجه املرجّوة منه. 

قد ترغب يف قياس املؤرشات يف نقاط محددة مثل خط األساس، 
ويف منتصف األجل إذا كان املرشوع طويالً مبا يكفي، وعند خط 

نهاية املرشوع. ميكنك مراقبة األنشطة عىل مّر الوقت للتأكد من 
أنها عىل املسار الصحيح ولضامن عدم وجود عواقب سلبية غري 

مقصودة.

آليات التغذية املرتدة الصديقة للطفل292
تعد آليات التغذية املرتدة الصديقة للطفل مكونًا جوهريًا يف 

الربامج ذات الجودة؛ بحيث تتيح آلية التغذية املرتدة فهم 
وجهات نظر األطفال والشباب وأفراد املجتمع والرشكاء اآلخرين 

حول عمل املنظمة وتقديم تقرير عنها بهدف تحسني العمل، 
ويشمل ذلك اإلبالغ عن الشكاوى. 

ويعترب مصطلح التغذية املرتدة مصطلًحا عاًما يُستخدم للتعبري 
عن أي وجهة نظر أو رد فعل تجاه منتج أو خدمة أو أداء. ميكن 
أن تكون التغذية املرتدة إيجابية أو سلبية. فضاًل عن أن التغذية 
املرتدة قد تتضمن اقرتاحات للتغيري أو للتحسني. وتعد الشكوى 
نوع من أنواع التغذية املرتدة التي تقدم رد فعل أو وجهة نظر 

سلبية.

ومن ثم، تساعد املعلومات املجمعة املنظمة واملوظفني لتعديل 
أنشطة الربامج مبا يتناسب مع احتياجات األطفال. ميكن أن يتم 

ذلك عىل سبيل املثال من خالل استيعاب أوقات ومدد زمنية 
معينة لألنشطة إلتاحة الفرصة للفتيان والفتيات للحضور، 

وتحسني املكان لضامن شعور جميع األطفال باألمن عند حضور 
األنشطة، وتكييف املحتوى حسب الثقافة واألعراف املحلية، وما 

إىل ذلك.

توفر آلية التغذية املرتدة الفرصة لألطفال للتعبري عن تصوراتهم 
حول الخدمات التي يتلقونها وكيفية تحسينها من أجل 

االستجابة الحتياجاتهم. كام متنحهم الفرصة لإلبالغ عن شكاواهم 
وشواغلهم، التي تتعلق عىل سبيل املثال باالستغالل واالنتهاك 
الجنيس الذي قد يرتكبه املوظفون أو أطفال آخرون أو أفراد 

املجتمع. 

ويتعني أن تكون آليات التغذية املرتدة صديقة للطفل. ويتبني 
من التجربة أنه عندما ال تُصمم هذه اآلليات بشكل متعمد 

يستهدف مشاركة األطفال والشباب ويعمل من أجلهم، فإنهم يف 
الغالب ال يستخدمونها.

وفيام ييل مثال عىل حلقة التغذية املرتدة:
عند تصميم آلية تغذية مرتدة صديقة لألطفال، يرجى وضع 

الخطوات التالية يف االعتبار:
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االستامع إىل األطفال والشباب واملجتمعات لجمع التغذية  1.
املرتدة.

تصنيف التغذية املرتدة بوصفها تعبري عن االمتنان، ومقرتح  2.
للتحسني، وطلب للمعلومات، وطلب للمساعدة، وعدم 
الرضا عن الخدمة املُقدمة، واملشكالت العاجلة. تشمل 
املشكالت العاجلة انتهاك سياسة صون األطفال، انتهاك 

مدونة قواعد السلوك، ويشمل ذلك االستغالل واالنتهاك 
الجنيس واملشكالت األمنية. 

االستجابة للتغذية املرتدة والشكاوى. يجب مشاركة التغذية  3.
املرتدة املصنفة بوصفها مشكالت عاجلة عىل الفور مع 

موظف تنسيق برنامج صون األطفال واإلدارة املعنية بذلك. 
تتم مشاركة الفئات األخرى مع الفريق املعني ملراجعة 

والتعامل مع التغذية املرتدة والشواغل. 

يشمل غلق حلقة التغذية املرتدة إعالم األطفال والشباب  4.
واملجتمعات مبا فعلته املنظمة وسؤالهم عام إذا كانوا راضني 

 عن اإلجراءات التي يتم اتخاذها.

قد تتضمن قنوات اإلبالغ الصديقة لألطفال ما ييل:

االجتامعات املبارشة وجًها لوجه: ميكن لألطفال توفري 	 
التغذية املرتدة خالل املناقشة الجامعية، أو اجتامعات 

املجموعة أو املجتمع األوسع نطاقًا.

األقران: يفضل األطفال األكرب سًنا غالبًا جمع التغذية 	 
املرتدة من بعضهم البعض واإلبالغ بها بشكل جامعي أو 

عن طريق ممثل عن املجموعة.

التغذية املرتدة للمنظمة غري الحكومية/موظف التنسيق 	 
املعني بربنامج صون األطفال: يتم اإلبالغ عن الشواغل 
املتعلقة بصون األطفال وغريها من الشواغل الحساسة 
األخرى بوجه عام ألحد موظفي املنظمة غري الحكومية 

محل الثقة واملعني بالتنسيق بني جهات توفري الخدمات 
املتعلقة بصون األطفال. 

الكتابة: يكتب األطفال والشباب بشكل فردي أو جامعي 	 
التغذية املرتدة أو االقرتاحات عىل هيئة مالحظة أو 
رسالة أو مقرتح مكتوب. وتعترب صناديق االقرتاحات 
بوجه عام مفيدة فقط يف السياقات التي ترتفع بها 

مستويات اإلملام بالقراءة والكتابة حيث يكون توفري 
التغذية املرتدة املكتوبة واملبارشة مامرسة عامة.

الخطوط الساخنة الهاتفية )خطوط املساعدة(، الرسائل 	 
النصية القصرية، الربيد اإللكرتوين واإلنرتنت: يشيع 

استخدام الخطوط الساخنة الهاتفية والرسائل النصية 
القصرية ومنصات الربيد اإللكرتوين واإلنرتنت بشكل 

آخذ يف التزايد من جانب املراهقني األكرب سًنا والشباب 
الذين ميتلكون أجهزة محمولة متصلة باإلنرتنت لتلقي 

املعلومات واإلبالغ عن الحوادث وتوفري التغذية املرتدة 
 أو إرسال الشكاوى.

مراجع تكميلية: 
دليل ومجموعة أدوات آليات التغذية املرتدة الصديقة 	 

للطفل من الخطة الدولية 2018

 د. املوارد البرشية

تعد املوارد البرشية، فيام يتعلق بحامية الطفل، مبثابة حجر 
الزاوية لربامج الجودة. ومن الرضوري تعيني موظفني مؤهلني 

ورفع قدراتهم وتقديم اإلرشاف الالزم لهم وضامن األمان والرعاية 
الالزمة لهم من أجل تحقيق نتائج إيجابية لألطفال املرتبطني 

بالقوات والجامعات املسلّحة.

التعيني293 
يف سياقات النزاعات املستمرة، غالبًا ما يكون من الصعب تعيني 
موظفني مؤهلني لديهم الخلفية التعليمية املطلوبة والخربة ذات 
الصلة. حيث إنه بناًء عىل سياق برنامجك، قد تضطر إىل التنازل 
عن بعض املعايري. ومع ذلك، لتحقيق النتائج التي نسعى إليها 

لألطفال، من الرضوري أن يكون جميع املوظفني عىل دراية 
بالقراءة والكتابة وأن يظهروا القدرة عىل العمل مع األطفال.

293   مأخوذ بترصف من دليل مدير املساحة اآلمنة للشفاء والتعلم املنبثق عن اللجنة 
الدولية لإلنقاذ (2016) 
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كام أنه يجب عىل املوظفني واملتطوعني الذين يتواصلون مع 
األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات املسلّحة التحدث بلغة 

األطفال وأن يكونوا عىل دراية بالحساسيات واألعراف واملعايري 
الثقافية والدينية وتلك التي تكون قامئة عىل الهوية. ويجب أن 

يتحدث املديرون واملوظفون بلغة العمل التي تعتمدها الوكالة. 
وعند تعيني فرق العمل، كن عىل دراية باالختالفات العرقية 

واالختالفات بني املجموعات، واعمل عىل خلق توازن مناسب 
لألشخاص يف مجتمع الالجئني أو املرشدين داخليًا واملجتمع 

املضيف إذا كان ذلك مالمئًا.

وعىل موظفي برنامج األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات 
املسلّحة استهداف أعداد متساوية من الرجال والنساء. مع العلم 
أنه قد يكون من الصعب تعيني موظفات يف بعض السياقات. لذا 

انظر كيف ميكنك أن تكون أكرث مرونة بشأن معايري التوظيف 
لضامن التوازن بني الجنسني وإعطاء الفرص للنساء للوصول إىل 
التدريب الرسمي والتدريب أثناء العمل للتعلم وبناء حياتهن 

املهنية. 

وباإلضافة إىل متطلبات السلطات املحلية وعملية التوظيف 
املعتادة ملؤسستك، ضع يف اعتبارك ما ييل عند تعيني املوظفني:

ضع وصًفا وظيفيًا باستخدام الرابط إطار الكفاءات: 	 
صياغة الوصف الوظيفي

أعلن عن الوظائف عىل مختلف الشبكات والصحف 	 
ولوحات نرش املعلومات عىل اإلنرتنت يف مواقع 

اسرتاتيجية. ضع يف اعتبارك الجامعات ووسائل التواصل 
االجتامعي، مبا يف ذلك املجموعات املهنية الخاصة 

بالقطاع ذات الصلة بالوظائف التي تبحث عنها، وكذلك 
الشبكات املجتمعية.   

اخرت املرشحني بناًء عىل سريتهم الذاتية وادعهم إلجراء 	 
اختبار كتايب مخفي الهوية. سيساعدك هذا النهج يف 

وضع قامئة مخترصة ألفضل املرشحني للمقابلة بشكل 
أرسع، خاصة عندما يكون لديك الكثري من املناصب التي 

ميكنك التوظيف فيها. قم بإجراء اختبار كتايب لتقييم 
مهارات الكتابة واملعرفة األساسية للمناصب القيادية، 

مثل منصب املدير وكذلك مناصب املسؤولني. قد يتضمن 
االختبار الكتايب، بناًء عىل املنصب، أسئلة حول معرفتهم 
بحامية الطفل، واالحتياجات املحددة لألطفال املرتبطني 

بالقوات والجامعات املسلّحة وبعض دراسات الحالة 
حول مدى استجابتهم ملوقف معني. 

ضع يف اعتبارك إجراء مترين عميل مع األطفال يف 	 
الوظائف التي تكون عىل اتصال مع األطفال، مثل 

امليرسين ومامريس األنشطة الرتفيهية.    

ضع املرشحني يف قامئة مخترصة بناًء عىل نتائج اختبار 	 
مكتوبة قم بإجراء فحص مرجعي من خالل أصحاب 

العمل السابقني وأصحاب املصلحة يف املجتمع لتحديد 
مدى جدارة مقدم الطلب، ولجمع املزيد من املعلومات 
حول خلفيتهم وشخصيتهم داخل املجتمع. من األهمية 

مبكان أن يكون هناك اتفاق مجتمعي فيام يتعلق 
باملوظفني املعينني، وخاصة مسؤويل التعبئة املجتمعية. 
يجب مراعاة بيانات التغذية املرتدة واملعلومات الواردة 

من هذا الفحص املرجعي يف عملية االختيار النهائية، 
ولكن ال ينبغي أن تكون العامل املحدد النهايئ.

قم بإجراء املقابلة مع املرشحني املختارين، باستخدام 	 
استبيان مقابلة يركز عىل الخربة الفنية. ميكنك العثور عىل 
أمثلة الستبيان املقابلة يف مجال حامية األطفال يف سياق 

العمل اإلنساين إطار الكفاءات وتخطيط املقابلة. (2-عينة 
من أسئلة وتقييامت املقابلة املختلفة)    

العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها عند اتخاذ القرارات 
النهائية بشأن تعيني املوظفني

ضع يف اعتبارك خربة املرشحني السابقة يف العمل مع 	 
األطفال. من املهم املوازنة بني عملية التوظيف والحاجة 

إىل العثور عىل أفراد مؤهلني مع مراعاة املخاطرة برتك 
هؤالء املوظفني املؤهلني تأهيالً عالياً للمدارس وخدمات 

الدعم االجتامعي األخرى التي قد تكون موجودة بالفعل 
يف املجتمع. تجنب، قدر اإلمكان، توظيف املرشحني 

الذين يدعمون بالفعل الخدمات االجتامعية األخرى.

ومن األفضل أن يكون املرشحون عىل دراية بقضايا 	 
حامية الطفل األساسية، وأن يكونوا قادرين عىل تحديد 
املخاطر التي يتعرض لها األطفال وفهم كيفية التواصل 

مع األطفال. كام ينبغي أن يكونوا قادرين عىل استخدام 
مامرسات التيسري التي تتمحور حول الطفل يف الوظائف 

التي تكون عىل اتصال مع األطفال والشباب. إذا مل 
يكن لديهم هذه الخربة السابقة ذات الصلة، فتأكد من 

أن املرشحني يظهرون اهتامًما كبريًا وقدرة عالية عىل 
اكتساب هذه املعرفة واملهارات.

تأكد من أن املرشحني يفهمون ويدعمون مفهوم مشاركة 	 
الطفل وحاميته.

اجعل األولوية للتوظيف املحيل، مع األخذ يف االعتبار 	 
ديناميكية املجموعات العرقية يف تنفيذ املرشوع يف كل 

مجتمع، وابحث عن فرص توظيف الشباب األكرب سًنا، مبا 
يف ذلك الذين كانوا أطفال مرتبطني بالقوات والجامعات 

املسلّحة يف السابق.
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مراجع تكميلية:   
مجموعة عمل التعلم والتطوير - إطار كفاءات حامية 	 

األطفال يف سياق العمل اإلنساين 2021 

التخطيط للمقابالت الشخصية	 

صياغة الوصف الوظيفي 	 

اإلرشاف294
يتمثل اإلرشاف يف العالقة بني املرشف واملوظف أو املتطوع. 

يُفهم عىل أنه تعاوين ومتكامل، وليس تسلسالً وظيفياً. يتميز 
اإلرشاف الجيد بأساليب ومواقف التدريب. فاإلرشاف يخدم 
موظفي املرشوع ويتعلق باألطفال الذين نخدمهم، ال سيام 

املوظفني الذين هم عىل اتصال مبارش مع األطفال، مثل عامل 
الحاالت وميرسي مركز الرعاية املؤقتة، وأولئك الذين ينفذون 
أنشطة بناء السالم / التعليم / سبل كسب الرزق مع األطفال 

والشباب.

كام أن اإلرشاف أمر بالغ األهمية لربامج الجودة. ومن املرجح أن 
يؤدي املوظفون الذين يشعرون بالدعم والتشجيع والذين تتاح 
لهم فرص التعلم والتطوير أداًء أفضل وهذا يجعلهم يحتفظون 

بوظائفهم مام يؤدي إىل حامية أفضل لألطفال. 

وتوجد 3 وظائف أساسية لإلرشاف، أال وهي: إدارة األداء 
واملساءلة، والتطوير التثقيفي واملهني وأخريًا وظيفة الدعم 

تهدف الوظيفة اإلدارية ووظيفة املساءلة لدعم املامرسات 
املؤهلة والخاضعة للمساءلة. وهي تركز عىل التوظيف والتوجيه، 

وعملية إدارة األداء، والتخطيط، وتخصيص املهام واإلرشاف عىل 
جودتها، والتنسيق مع الجهات الفاعلة األخرى وتعزيز املعايري 

األخالقية واألمنية، ال سيام لألفراد العاملني مع األطفال.

تهدف وظيفة التطوير التثقيفي واملهني لضامن التحديث 
املستمر ملعلومات ومهارات املوظفني. وهي ترتبط بتقييم 
وترسيخ الكفاءات والقيم الرئيسية، وتطوير خطط التعلم 

الشخيص، وتعزيز املامرسات التأملية، والتفكري النقدي واتخاذ 
القرارات. كام تشمل أيًضا تدعيم املبادئ اإلرشادية.

يجب عىل كل موظف يعمل يف مجال حامية الطفل، مبا يف 
ذلك املوظفني الذين ينفذون برامج األطفال املرتبطني بالقوات 

والجامعات املسلحة توظيف القيم الجوهرية وجعلها منوذج 
يحتذى به، تلك القيم املعروفة بأنها القيم األساسية؛

والتي تشمل التعاطف والنزاهة والتنوع واإلدماج واملساءلة مع 
مجموعة املؤرشات. يجب عىل املرشفني خالل وظيفة التطوير 
التثقيفي واملهني لديهم تقييم وتعزيز هذه القيم األساسية.295

هذا القسم مأخوذ بترصف من حزمة تدريب اإلرشاف عىل إدارة الحالة وتوجيهها التي   294
أنشأها تحالف حامية الطفل يف سياق العمل اإلنساين (2018)

295   تحالف حامية الطفل يف سياق العمل اإلنساين 2020 - إطار الكفاءات
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املؤرشات القيم األساسية

يحدد مشاعر الذات واآلخرينالتعاطف

يُظهر االهتامم باآلخرين من خالل االستجابة لهم وفًقا لحاالتهم واحتياجاتهم العاطفية والجسدية

يضع نفسه يف مكان الشخص اآلخر

يستمع بفاعلية وبعقل متفتح إىل ما يود اآلخر إيصاله له باستخدام الكلامت والنربة ولغة الجسد والتجاوز.

يعرتف ويقيم وجهات نظر اآلخرين واختالفاتهم.

يحافظ عىل املعايري األخالقية العلياالنزاهة

يتخذ مواقف أخالقية واضحة

يعالج السلوك غري الجدير بالثقة أو غري األمني يف الوقت املناسب وباحرتام

يتخذ القرارات بناء عىل املعايري األخالقية

ميارس القوة والسلطة بتواضع واحرتام

ينتهج سبل شفافة للتواصل مع الفريق وفيام يخص برامج األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات املسلّحة ويعززها

يدمج املبادئ والقيم واألخالق يف السياسة وبرامج األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات املسلّحة

يعامل الجميع بكرامة واحرتامالتنوع والشمول

يظهر االحرتام تجاه االختالفات بني الجنسني واالختالفات الثقافية والدينية ويراعي حساسية هذه االختالفات

يواجه تحيزات النفس / الغري ونزعاتهم وتفضيالتهم وأساليبهم وتعصبهم

يشجع التنوع والشمول

يشجع عىل إنشاء آليات التغذية املرتدة الصديقة للطفلاملساءلة

يرحب بجميع الشكاوى الواردة ويقبلها ويستجيب لها يف الوقت املناسب

يستخدم األموال واملوارد مبا يتامىش مع قواعد املانحني ويبلغ عن االنحرافات يف الوقت املناسب

تهدف الوظيفة الداعمة لتعزيز الرفاهية العاطفية والنفسية 
للموظفني. وهي تشمل إنشاء مكان آمن للتفكري يف مامرساتهم، 

والرتويج للرعاية الذاتية، وتنميط املشاعر، ووضع الحدود املهنية 
وإدراك طبيعة أعاملهم.

 وجدير باملالحظة أنه ليس من الرضوري أن يقوم نفس الشخص 
بجميع وظائف اإلرشاف. ميكن أن يكون املرشف مختلًفا عن 

املدير التنفيذي، مثل املرشف الفني أو املستشار الخارجي. فعىل 
سبيل املثال، قد تتم إدارة موظفيك بشكل مبارش من قبل املدير 
امليداين بالنسبة للوظيفة اإلدارية بينام يرشف عليهم خبري فني، 

ويشمل ذلك التطوير التثقيفي واملهني والوظائف الداعمة. 
فمثالً، إذا قمت بتنفيذ أنشطة الصحة العقلية والدعم النفيس 

االجتامعي، فإن أفضل املامرسات تويص بها ميرسي الصحة 
العقلية والدعم النفيس االجتامعي بأن يرشف عليهم أخصايئ 

نفيس محرتف ميكن أن يكون مستشاًرا خارجيًا أو عضًوا يف 

الفريق. وباملثل، إذا قمت بتنفيذ إدارة الحالة، فيجب أن يتلقى 
عامل الحاالت اإلرشاف من خرباء يف إدارة الحالة، سواء داخليًا أو 

 من املنظامت الرشيكة.

 فيام ييل الرسوم التوضيحية لهيكل اإلرشاف.

املدير التنفيذي املبارش يأخذ أيضا دور املرشف
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مراجع تكميلية:
حزمة تدريب اإلرشاف عىل إدارة الحالة وتوجيهها التي 	 

أنشأها تحالف حامية الطفل يف سياق العمل اإلنساين 
2018–

التعلّم والتطوير 
يشري التعلم والتطوير إىل الوسائل التي تتخلق بها املهارات 

والكفاءات والقدرات وتتطّور من خاللها. التعلم و التطوير عنرص 
أسايس يف اسرتاتيجية املوارد البرشية لإلبقاء عىل أطقم املوظفني 

مؤهلني، ولضامن أقىص قدر من الحافز واألداء لفرق حامية 
الطفل.

يف سياق النزاعات، غالبًا ما تكون الضغوط من الجهات املانحة 
واإلدارة العليا واملستفيدين لبدء األنشطة برسعة مرتفعًة للغاية. 
ومع ذلك، فإن املوظفني واملتطوعني الذين مل يستكملوا تدريبهم 
عىل نحو صحيح قبل التعامل مع األطفال قد يتسببون يف وقوع 

رضر غري مقصود.

ويعد التعلم و التطوير عملية مستمرة ميكن من خاللها 
للمرشفني أن يقدموا دعمهم من خالل تحديد األهداف ومراجعة 

األداء وتقديم اإلفادة بالتغذية املرتدة واملشورة املستمرة أو 
املوارد أو الفرص لتيسري سبل التعلم. كام أنهم يدعمون تحديد 
الثغرات ويعززون تنمية مهارات فنية محددة من خالل تطوير 

خطط عمل التعلم.  لذا، فإن أداة تقييم أداء املامرس واملدير 
من مجموعة عمل التعلم والتطوير ميكن أن تكون أداة مفيدة 

ملراجعة األداء.

يتضمن التعلم والتطوير اسرتاتيجيات مختلفة مثل تأّهب الفريق 
وتأّهله، وتثقيفه أثناء كونه عىل رأس العمل، والتدريب وغريه من 

فرص التعلم األخرى كام هو مفصل أدناه.

تهيئة املوظفني الجدد
ويف اليوم األول من العمل، يشارك املدير املبارش واملرشف (إذا 
كان ذلك مناسبًا) جميع املعلومات ذات الصلة حول توقعات 

الوظيفة وأهداف املرشوع وخطوط التواصل واإلبالغ. ويتضمن 
خطابه أيًضا ملف أخالق املنظمة وقيمها.

التوجيه أثناء مامرسة العمل
يعد التوجيه عالقة يساعد فيها الشخص األكرث خربة (املوجه) 
يف توجيه ودعم شخص أقل خربة (متدرب). إنها رشاكة تعلم 

وتطوير بني شخص لديه خربة كبرية وآخر يريد التعلم منه. وتوفر 
عالقة التوجيه مساحة تعبري تأمليّة للمتدرب للتفكُّر يف قضية من 
القضايا يواجهونها حاليًا.296 ميكن للمديرين التنفيذيني / املرشفني 

توجيه أعضاء فريقهم، وكذلك املوظفني اآلخرين مّمن لديهم 
خربة أكرب.

وفًقا ملسح استطالعّي أجري مع املامرسني امليدانيني العاملني يف 
مشاريع األطفال املرتبطني بالقوات أو الجامعات املسلح، فإّن 

القدر األكرب من التعلم املهني إمنا يتحقق من خالل التوجيه أثناء 
العمل. ومتكن هذه العملية طاقم املوظفني من اكتساب املهارات 
ومامرستها ليتمكنوا من أداء عملهم وفًقا لتوقعات املنظمة لهذا 

املنصب.

إن الدورة التدريبية مقدمة التوجيه واإلرشاده تتوفر عرب اإلنرتنت 
عىل منصة كايا / Kaya لتطوير فهم املشاركني لفوائد التدريب 

والتوجيه عند العمل يف سياق الطوارئ. 

التدريب
التدريب هو نهج محدد للتعلم والتطوير، يقوم فيه امليرسون 

الخرباء »بتعليم« املشاركني من أجل أن يتمكنوا من تحقيق 
األهداف املتفق عليها للتعلم. ويجري هذا »التعليم« باستخدام 

مواد ومنهجيات معدة ومحرّضة سلًفا، ويجب أن يعتمد دامئًا عىل 
مبادئ تعليم الكبار أو األندراغوجيا (andragogy) وتعلم الكبار 
(ومن ثّم سيختلف عن األساليب املستخدمة يف تعليم األطفال). 

وعادة ما يجري ذلك التعليم وجهاً لوجه، ولكن ميكن إتاحته عن 
بعد.297 وميكن لألعضاء من داخل مؤسستك أو من خارجها إجراء 

هذا التدريب.

ويجب أن يكون بعض التدريب إلزاميًا ملوظفيك، وخاصًة 
لطاقم املوظفني الذين يعملون مبارشة مع األطفال. ويوىص 

بشدة بتدريب جميع املوظفني عىل التدريب التايل قبل نزولهم 
وتفاعلهم مع األطفال:

الحامية اآلمنة للطفل: سوف يوفرهذا التدريب التهيئة 	 
والتحفيز، ويكون كاملقدمة للموظفني الجدد عن الحامية 

اآلمنة للطفل، أو يعمل عىل تسهيل انعقاد حدث 
تنشيطي يهدف إىل:

 خلق حالة من الفهم واالستيعاب للحامية اآلمنة 	 
 للطفل، 

مسؤول بناء القدرات، 
خبري يف مجال عمل 

معني أو رشيك يتوىل 
دور املرشف. ميكن أن 

يكون هذا الشخص داخل 
الفريق أو خارجه
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https://casemanagement.alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/arabic_.pdf?file=1&type=node&id=34100
https://casemanagement.alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/arabic_.pdf?file=1&type=node&id=34100
https://casemanagement.alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/arabic_.pdf?file=1&type=node&id=34100
https://casemanagement.alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/arabic_.pdf?file=1&type=node&id=34100
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kSIcIhsFvAILPu2C89YsyvWLyfD3GF5f/edit#gid=42855668
https://kayaconnect.org/course/info.php?id=661


التدريب املقرتح - ندوات عرب اإلنرتنت مجاالت العمل

األطفال املرتبطون 
بالقوات والجامعات 

املُسلحة

التدريب عرب اإلنرتنت عىل املخطط الدويل يف أحوال الطوارئ لحامية األطفال املرتبطني بالقوات أو 	 
الجامعات املسلحة 2018

حزمة موارد التحرك ألجل حقوق الطفل - 2009، الوحدة 7 األطفال املرتبطون بالقوات أوالجامعات 	 
املسلحة

التحالف من أجل حامية الطفل يف سياق العمل اإلنساين (2016) املعايري الدنيا لحامية الطفل سلسلة 	 
مقاطع فيديو املعيار 11. األطفال املرتبطون بالقوات أو الجامعات املسلحة

شهادة دولية يف إدارة املرشوعات	 مدير املرشوع

حزمة تدريب اإلرشاف عىل إدارة الحالة وتوجيهها التي أنشأها تحالف حامية الطفل يف سياق العمل 	 إدارة الحالة
اإلنساين –2018.

التحالف من أجل حامية الطفل يف العمل اإلنساين - 2014 تدريب عىل إدارة حالة حامية الطفل موّجه 	 
لعامل الحاالت واملرشفني واملديرين

دليل تدريب لجنة اإلنقاذ الدولية (IRC) - واليونيسف 2015 حول رعاية األطفال الناجني:دليل املستخدم	 

منظمة إنقاذ الطفولة - 2017 كتيب املامرسة: لتتبع األرس ولـمُّ شملها يف ظل ظروف الطوارئ	 التتبع

زيادة املعرفة والوعي بكيفية التعرف عىل املخاوف 	 
التي تكتنف عملية الحامية اآلمنة ثم االستجابة لها،

استخدام سياسات الحامية اآلمنة للطفل وإجراءاتها، 	 

وتوضيح األدوار واملسؤوليات الفردية والتنظيمية.    	 

ميكنك استخدام برنامج وكالتك التدريبي إذا كان لديها مثل هذا 
التدريب أو ميكنك االستعانة بـ  الحفاظ عىل سالمة األطفال فهم 

الحامية اآلمنة للطفل: دليل عمل امليرسين

اإلسعافات األولية النفسية لألطفال: يستهدف هذا 	 
التدريب تطوير املهارات والكفاءات التي ستساعد 

موظفيك عىل التلطيف من الضغوط واملحن األولية 
 لدى األطفال ممن تعرضوا مؤخرًا ألحداث صادمة. 

 وتشمل عملية التدريب ما ييل:

أدوات تتيح للموظفني ممن يعملون 	 
مبارشة مع األطفال املنكوبني التواصل معهم 

وطأمنتهم وتوفري الراحة لهم.

املشورة والتوجيه للموظفني الذين يعملون 	 
مع الوالدين ومقدمي الرعاية األساسيني

اقرتاحات لطرق دعم الطفل املنكوب	 

ميكنك استخدام تدريب وكالتك أو تدريب منظمة إنقاذ الطفولة 
حول اإلسعافات األولية النفسية املقدم ملامريس رعاية األطفال.

ميكنك إضافة املزيد من التدريبات القامئة عىل املهارات وفًقا 
ملا تتطلبه الوظيفة. فيجب عىل سبيل املثال، تدريب ميرسي 

املهارات الحياتية عىل منهج املهارات الحياتية الذي سوف 
يستخدمونه، أو يجب تدريب املتعاملني مع الحاالت عىل إدارة 

الحالة بهدف حامية الطفل.

ويقدم الجدول التايل قامئة بالحزم التدريبية التي يجب مراعاتها 
باإلضافة إىل مناهج التدريب الخاصة بالربنامج، بناًء عىل مجاالت 

العمل املختلفة: 
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https://resourcecentre.savethechildren.net/library/children-associated-armed-forces-or-armed-groups-e-learning-module
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/children-associated-armed-forces-or-armed-groups-e-learning-module
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/children-associated-armed-forces-or-armed-groups-e-learning-module
https://www.refworld.org/pdfid/4b55d3b62.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/4b55d3b62.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/4b55d3b62.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tHw_rvGjYxY
https://www.youtube.com/watch?v=tHw_rvGjYxY
https://www.youtube.com/watch?v=tHw_rvGjYxY
https://www.youtube.com/watch?v=tHw_rvGjYxY
https://www.pm4ngos.org/project-dpro/certifications/
https://casemanagement.alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/arabic_.pdf?file=1&type=node&id=34100
https://casemanagement.alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/arabic_.pdf?file=1&type=node&id=34100
https://casemanagement.alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/arabic_.pdf?file=1&type=node&id=34100
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/child-protection-case-management-training-caseworkers-supervisors-and-managers/
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/child-protection-case-management-training-caseworkers-supervisors-and-managers/
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/child-protection-case-management-training-caseworkers-supervisors-and-managers/
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/caring-child-survivors-sexual-abuse-training
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/caring-child-survivors-sexual-abuse-training
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/practice-handbook-family-tracing-and-reunification-emergencies
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/practice-handbook-family-tracing-and-reunification-emergencies
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/understanding-child-safeguarding-facilitators-guide/
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/understanding-child-safeguarding-facilitators-guide/
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/save-children-psychological-first-aid-training-manual-child-practitioners/
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/save-children-psychological-first-aid-training-manual-child-practitioners/


ميكنك تقديم تدريب إضايف ملوظفيك لبناء قدراتهم مبرور الوقت، وعىل 
سبيل املثال التدريب املتعلق باالحتياجات املحددة لألطفال املرتبطني 

 بالقوات أو الجامعات املسلحة.   

طرق التعلم اإلضافية
قد يبني موظفوك معارفهم ومهاراتهم من خالل الفرص األخرى التي 
تتاح لهم للتعلم، مثل القراءات والندوات عرب اإلنرتنت، وورش العمل، 

أو التعلم من األقران من خالل مجموعات املناقشة حول التحديات 
والدروس املستفادة .

ميكنك مشاركة الوثائق األساسية ذات الصلة مع موظفيك مثل مبادئ 
باريس حتى يألفوا بأنفسهم تلك املعايري الدولية ، فضال عن وثائق 

التقييم أو التقويم أو البحث.

ميكنك أيًضا تشجيع موظفيك عىل حضور ندوات عرب اإلنرتنت 
تتعلق باألطفال املرتبطني بالقوات أو الجامعات املسلحة. 

فالندوات عرب اإلنرتنت مناسبات حية للتعلم عرب اإلنرتنت حيث 
ميكن فيها للمشاركني الحصول عىل معارف ورؤى جديدة. فهي 
بطبيعتها موجزة وتستحث من حرضها من املتعلمني عىل طرح 

األسئلة.298 وغالبًا ما تكون تسجيالت هذه الندوات متاحة لهم يف 
 حال فاتتهم الجلسة املبارشة.

موقع التحالف من أجل حامية الطفل يف سياق العمل اإلنساين 
ميكن العثور عىل ندوات املتوفرة عرب اإلنرتنت املتعلقة بحامية 

الطفل عىل موقع التحالف من أجل حامية الطفل يف سياق 
العمل اإلنساين أو ندوات الويب املنعقدة عىل وجه التحديد 

حول األطفال املرتبطني بالقوات أو الجامعات املسلحة واملتاحة 
عىل قنوات  فرقة العمل بشأن األطفال املرتبطني بالقوات أو 

الجامعات املسلحة عىل اليوتيوب.

وأما ورش العمل فنهج آخر للتعلم والتطوير حيث تجتمع 
مجموعة من األشخاص للعمل عىل موضوع أو قضية معينة. 

وورش العمل هذه عادة ما تتوفر لها التسهيالت الالزمة، وتتميز 
باملشاركة املبارشة للمجموعة يف املوضوع، والذي يصلح للتطبيق 
بشكل مبارش وفورّي عىل عملهم.299 فمتى كان ذلك ممكًنا، وفّر 

التسهيالت الالزمة لورشة عمل الوصول ملوظفيك وذلك لبناء 
 معارفهم ومهاراتهم.
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اللجنة الدولية للصليب األحمر - 2014 وصالت مقطوعة:الدعم النفيس واالجتامعي لألشخاص املنفصلني 	 الرعاية البديلة
عن أفراد األرسة الدليل امليداين والتدريب

منظمة إنقاذ الطفولة – 2011 أطفال بال رعاية مالمئة: الدليل التدريبي ملنطقة آسيا واملحيط الهادئ	 

لجنة اإلنقاذ الدولية (IRC) - 2010 تدريب عامل الحاالت ومقدمي الرعاية البديلة أو الكفالة لألطفال	 

 دعم الصحة العقلية 
والدعم النفيس 

االجتامعي

اللجنة الدامئة املشرتكة ما بني الوكاالت (IASC) - مجموعة األدوات الشاملة للتوجيه ومواد التدريب 	 
لعام 2009:تُستخدم لنرش إرشادات اللجنة الدامئة املشرتكة ما بني الوكاالت (IASC) بشأن الصحة العقلية 

(MHPSS) والدعم النفيس االجتامعي

منظمة إنقاذ الطفولة - 2018 التعلم اإللكرتوين لتنمية األطفال ورفاههم	 

تحالف العمل - 2018 الدليل التدريبي للدعم النفيس االجتامعي املستند إىل املجتمع	 

اتفاقية حقوق الطفل (CRS) - 2018 مقدمة للتوعية بالصدمات واملرونة والصمود: وتشمل ورشة عمل 	 
تكميلية للقائد وجلسة دعم للموظفني

التحرك ألجل حقوق الطفل ARC 2009 - الوحدة التأسيسية 6: تعبئة املجتمع	 املشاركة املجتمعية

التحالف من أجل حامية الطفل يف سياق العمل اإلنساين - 2020 سلسلة التعلم عرب اإلنرتنت لحامية الطفل 	 
عىل مستوى املجتمع املحيل

تحالف حامية األطفال يف سياق العمل اإلنساين – 2020 تعزيز سبل حامية األطفال عىل الصعيد املجتمعي 	 
يف سياق العمل اإلنساين:دليل ميرس لحزمة بناء قدرات امليرّس

اليونيسف - 2009 الرعاية النفسية واالجتامعية وحامية األطفال يف حاالت الطوارئ:دليل تدريب املعلمني	 التعليم
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https://www.youtube.com/channel/UCy-C3T8wmuDsdhKK4Wb0F1g
https://www.youtube.com/channel/UCy-C3T8wmuDsdhKK4Wb0F1g
https://www.youtube.com/channel/UCB-a-WTvQsV3hsEplVj-0hQ
https://www.youtube.com/channel/UCB-a-WTvQsV3hsEplVj-0hQ
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/broken-links-psychosocial-support-people-separated-family-members
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/broken-links-psychosocial-support-people-separated-family-members
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/broken-links-psychosocial-support-people-separated-family-members
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/children-without-appropriate-care-training-manual-asia-and-pacific
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/children-without-appropriate-care-training-manual-asia-and-pacific
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/training-care-caseworkers-and-foster-carers
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/training-care-caseworkers-and-foster-carers
https://www.casemanagement.alliancecpha.org/ar/child-protection-online-library/lljn-ldym-lmshtrk-byn-lwklt-ldwbt-lrshdy-llsh-lqly-wldm-lnfsy-ljtmy
https://www.casemanagement.alliancecpha.org/ar/child-protection-online-library/lljn-ldym-lmshtrk-byn-lwklt-ldwbt-lrshdy-llsh-lqly-wldm-lnfsy-ljtmy
https://www.casemanagement.alliancecpha.org/ar/child-protection-online-library/lljn-ldym-lmshtrk-byn-lwklt-ldwbt-lrshdy-llsh-lqly-wldm-lnfsy-ljtmy
https://www.casemanagement.alliancecpha.org/ar/child-protection-online-library/lljn-ldym-lmshtrk-byn-lwklt-ldwbt-lrshdy-llsh-lqly-wldm-lnfsy-ljtmy
https://www.casemanagement.alliancecpha.org/ar/child-protection-online-library/lljn-ldym-lmshtrk-byn-lwklt-ldwbt-lrshdy-llsh-lqly-wldm-lnfsy-ljtmy
https://www.casemanagement.alliancecpha.org/ar/child-protection-online-library/lljn-ldym-lmshtrk-byn-lwklt-ldwbt-lrshdy-llsh-lqly-wldm-lnfsy-ljtmy
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/childrens-development-and-wellbeing-e-learning/
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/childrens-development-and-wellbeing-e-learning/
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/community-based-psychosocial-support-training-manual
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/community-based-psychosocial-support-training-manual
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/introduction-trauma-awareness-and-resilience-including-supplemental-leaders-workshop-and
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/introduction-trauma-awareness-and-resilience-including-supplemental-leaders-workshop-and
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/introduction-trauma-awareness-and-resilience-including-supplemental-leaders-workshop-and
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/arc-foundation-module-6-community-mobilisation
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/arc-foundation-module-6-community-mobilisation
https://alliancecpha.org/ar/child-protection-online-library/lslsl-ltlymy-br-lntrnt-ltwfyr-lhmy-lltfl-l-mstw-lmjtm
https://alliancecpha.org/ar/child-protection-online-library/lslsl-ltlymy-br-lntrnt-ltwfyr-lhmy-lltfl-l-mstw-lmjtm
https://alliancecpha.org/ar/child-protection-online-library/lslsl-ltlymy-br-lntrnt-ltwfyr-lhmy-lltfl-l-mstw-lmjtm
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/strengthening-community-level-child-protection-humanitarian-action
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/strengthening-community-level-child-protection-humanitarian-action
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/strengthening-community-level-child-protection-humanitarian-action
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/psychosocial-care-and-protection-children-emergencies-teacher-training-manual
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/psychosocial-care-and-protection-children-emergencies-teacher-training-manual


مراجع تكميلية: 
مجموعة عمل التعلم والتطوير - إطار كفاءات حامية 	 

األطفال يف سياق العمل اإلنساين 2021. تقييم أداء املامرس 
واملدير

رعاية املوظفني وسالمتهم 
رعاية املوظفني

عندما يكون املوظفون سعداء وآمنون ويتمتعون بصحة جيدة، 
فإن ذلك سينعكس إيجابيًا عىل جودة برنامجك.

فالشعور باإلجهاد والتوتر قد ينجم عن مصادر مختلفة؛ مثل 
الوقوع تحت ضغط للوصول إىل أهداف عالية يف فرتة زمنية 
قصرية، والصدام مع املجتمع املضيف، وكذا الضغوط الناتجة 

عن عمليات النزوح، وما إىل ذلك من أسباب أخرى. ويف كثري من 
الحاالت، يتأثر موظفوك أيًضا بشكل مبارش بالنزاعات أو الكوارث، 

مام قد يزيد من الضغوط التي يعانون منها.

كام أن التعامل مع األطفال املرتبطني بالقوات أو الجامعات 
املسلحة الذين تعرضوا للعنف وقد يظهرون سلوكًا عدوانيًا قد 

يصبح أيًضا أمرًا مرهًقا للغاية للموظفني.

ومن املمكن أن يؤثر الشعور بالتوتر عىل دوافع موظفيك 
وقدرتهم عىل التحكم يف عواطفهم أو التحيل بالصرب مع األطفال 

أو مقدرتهم عىل حل النزاعات. ومن ثم، كنتيجة لذلك، من 
املمكن أن يكون لهذا اإلجهاد والتوتر تأثري سلبي عىل جودة 

الخدمات التي تقدمها وميكن أن يؤثر كذلك عىل االحتفاظ مبن 
لديك من موظفني.300  

وميكن متييز ثالثة أشكال للتوتر، كام ييل: 1) التوتر اإليجايب، الذي 
قد تشعر به عند يتعني عليك خوض اختبار عىل سبيل املثال. 2) 

التوتر القابل لالحتامل، الذي قد تشعر به عند مواجهة املحن 
والصعاب، غري أنك متتلك القوة والدعم للتغلب عليه. 3) التوتر 

الضار، عندما يتعرض الفرد للتوتر ملدة طويلة وال تقل حدته. وقد 
يصبح التوتر يف هذه الحالة تراكميًا ويؤدي إىل االنفجار. واالنفجار 

هو استنفاد آليات التغلب عىل التوتر الطبيعي.
 

لذا، ستساهم اسرتاتيجيات رعاية املوظفني والرعاية الذاتية يف 
 الوقاية من التوتر الضار.

يوضح الرسم البياين أدناه األشكال املختلفة للتوتر.301

تعرف عىل عالمات التوتر – فال تعترب املعاناة من التوتر 	 
تحت وطأة الظروف املنهكة للغاية والتي تؤدي إىل 

الكثري من التوتر أو الضغط أمرًا مخالًفا للمهنية. يبدأ 
التغلب عىل التوتر بإدراك أن التوتر قد يؤدي إىل حدوث 

مشكالت مع القدرة عىل إدراك كيف تتجىل هذه 
املشكالت.

تحديد مصدر التوتر – مبجرد تحديد العوامل املسببة 	 
للتوتر، يجب التمييز بني العوامل التي ال ميكن تجنبها 

وتلك التي ميكن التعامل معها بالعمل الفردي أو 
الجامعي.

طبق اسرتاتيجيات التغلب عىل التوتر مثل:	 

تنظيم اجتامعات منتظمة وجًها لوجه مع 	   
املرشف ملناقشة ما يشعر به املوظفون أثناء عملهم 
ضمن الفريق وتجاه ما يؤدونه من أعامل. مام يتيح 

مساحة آمنة لكل موظف للتعبري عن مشاعره كام 
يساعد عىل تحديد اسرتاتيجيات لتخفيف التوتر.

اجتامعات املوظفني األسبوعية مع الفرق ملنحهم 	 
الفرصة للتعبري عن شواغلهم. ويعترب اإلنصات الفعال 

أمرًا يف غاية األهمية، حتى لو مل تكن لديك إجابة 
عىل كل مشكلة يتم طرحها، يكون اإلنصات الفعال 

لشواغل أعضاء الفريق مفيًدا لهم.

اإلشادة بفريقك عند تحقيق أحد األهداف أو حل 	 
مشكلة صعبة.

تشجيع التأمل الشخيص لعالمات التوتر وتعزيز 	 
اسرتاتيجيات الرعاية الذاتية مثل أساليب االسرتخاء 

خالل جلسات استخالص املعلومات.

التشجيع عىل »دعم األصدقاء« الذي يتضمن التآلف 	 
بني أعضاء الفريق أو تكوين مجموعات دعم األقران 

لدعم بعضهم البعض، واستخالص املعلومات بعد 
األيام الطويلة والعصيبة، فضالً عن تشجيع بعضهم 

البعض.

تنظيم الفعاليات االجتامعية مع أعضاء فريقك لتقوية 	 
الروابط فيام بينهم وقضاء أوقات ممتعة وباعثة عىل 

االسرتخاء.

توفري إمكانية الوصول للدعم النفيس 	   
الخارجي واملحايد من خالل عقد الجلسات الفردية 

مع األخصائيني.

تشمل رعاية املوظفني أيًضا محاور أخرى مثل املزايا االجتامعية 
والرعاية الطبية وتدابري التخفيف من مخاطر تفيش األمراض 

والتي سيكون لها تأثري عىل رفاهية موظفيك أثناء العمل.  كام 
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أنه من املهم أيًضا النظر يف ظروف بيئة العمل. فعىل سبيل 
املثال، لدى النساء يف بعض األماكن احتياجات خاصة من 

حيث املساحات املكتبية مثل دورات املياه املنفصلة أو غرف 
للموظفني يُفصل فيها بني الجنسني. فضاًل عن أنه قد يكون لديهن 

أيًضا احتياجات خاصة فيام يتعلق بوسائل االنتقال إىل املواقع  
امليدانية. 

وتشمل رعاية املوظفني أيًضا تعزيز الرعاية الذاتية. بحيث ميكنك 
توفري فرص لتدريب موظفيك عىل تحديد العالمات الشخصية 

للتوتر واسرتاتيجيات الرعاية الذاتية اإليجابية. وهو ما سيسهم 
يف زيادة الوعي الذايت ومتكينهم من خالل معرفة اسرتاتيجيات 
التأقلم اإليجابية ملعالجة ما يعانونه من توتر أو إجهاد. (انظر 

الوحدة F للتدريب عىل إدارة الحالة - الرعاية الذاتية)

األمان
قد يؤدي تنفيذ املرشوعات الخاصة باألطفال املرتبطني بالقوات 

والجامعات املسلحة، وال سيام يف مناطق النزاعات النشطة،إىل تعريض 
أعضاء فريقك واملتطوعني لتهديدات أمنية. قد يكون أفراد املجتمع 

غري الداعمني لهذه الربامج أو السلطات الحكومية أو القوات املسلحة 
والجامعات املسلحة هم مصدر هذه التهديدات. 

يساعد تحليل تقييم املخاطر الذي يُجرى خالل تحليل السياق منظمتك 
وفريقك عىل معرفة املخاطر املحتملة وتحديد مستوى الخطر وتحديد 

تدابري تخفيف املخاطر. 

يجب أن يكون لديك سياسة أمنية خاصة وإرشادات لضامن سالمة 
موظفيك وكذلك املتطوعني. كام يجب أن تتوىل مؤسستك مسؤولية 
تدريب املوظفني عىل سبل السالمة الشخصية. وقد يصبح التدريب 

عرب اإلنرتنت مثل: تدريب تقييم فشل تقدير سالمة املباين إلدارة 
شؤون السالمة واألمن لدى األمم املتحدة مفيًدا يف تعزيز الوعي األمني 

للموظفني واملتطوعني.
 

باإلضافة إىل ذلك، ميكنك أخذ االسرتاتيجيات التالية بعني االعتبار:

االبتعاد عن سياسة التوسيم لتجنب لفت األنظار	 

اجعل األولوية للتوظيف املحيل، مع األخذ يف االعتبار 	 
ديناميكية املجموعات العرقية عند تنفيذ املرشوع 

باملجتمع املحيل.

تحديد الحلفاء املجتمعيني الذين ميكنهم الدعوة لقبول 	 
مرشوعك بشكل أفضل

التعاون مع السلطات املحلية الداعمة التي ميكنها 	 
املساعدة يف حالة وقوع حادث أمني

تدريب املوظفني عىل اإلجراءات األمنية وكيفية حامية 	 
أنفسهم

توفري وسائل اتصال لحاالت الطوارئ مثل هاتف يعمل 	 
عرب األقامر الصناعية أو عرب الراديو

 عند وقوع حادث أمني:

استخلص املعلومات املتعلقة مبا حدث مبارشًة بعد 	 
الحادث باالشرتاك مع أعضاء فريقك.

استفرس منهم عن مشاعرهم، وأظهر التعاطف معهم، 	 
وقدم لهم الدعم النفيس الجامعي والفردي.

حدد االسرتاتيجيات مع فريقك وموظفي التنسيق 	 
األمني حول كيفية تخفيف املخاطر املرتبطة بحوادث 

مامثلة يف املستقبل.

أعد النظر يف اسرتاتيجية تنفيذ املرشوع مع موظفي 	 
التنسيق األمني يف حالة زيادة مستوى انعدام األمن 

 بدرجة كبرية يف مواقع املرشوع.

مراجع تكميلية:
 	 F تحالف حامية الطفل يف سياق العمل اإلنساين الوحدة

للتدريب عىل إدارة الحالة (2013) - رعاية العاملني

ل 	  التدريب عرب اإلنرتنت حول العافية والقدرة عىل التحمُّ
لعاميل ومديري الخطوط األمامية - منصة كايا

هـ. التنسيق

التنسيق رضوري عند تنفيذ الربامج مع األطفال املرتبطني بالقوات 
والجامعات املُسلحة، سواء كانت برامج للوقاية أو للترسيح أو 

إلعادة اإلدماج. يوىص بتوفري استجابة يجري التنسيق لها بني 
الجهات الفاعلة يف مجال حامية الطفل والحكومات ووكاالت 

األمم املتحدة، وكذلك عرب القطاعات. 

 التنسيق بني الجهات الفاعلة لحامية األطفال 
تتطلب برامج األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات املُسلحة 
آلية تنسيق قوية بني الجهات الفاعلة يف مجال حامية الطفل 

نظرًا لتعقيدها وحساسيتها وخطر اإلرضار بهؤالء األطفال.

غالبًا ما تضطلع جهة اختصاص حامية الطفل (يشار إليه أحيانًا 
باملجموعة الفرعية أو القطاع الفرعي أو مجموعة العمل) بدور 

تنسيق جمع البيانات وتحليل البيانات املتعلقة بعمليات التجنيد 
النشط واستخدامها؛ ومن ذلك عىل سبيل املثال إجراء تحليل 

السياق. ويدخل يف نطاق دورها أيًضا تنسيق مشاركة الجهات 
الفاعلة يف برامج حامية الطفل يف تطوير إجراءات التشغيل 
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املوحدة وتنفيذها. بحيث تتضمن إجراءات التشغيل املوحدة 
مسار إحالة مع الجهات الفاعلة الرئيسية وتحديد أدوارهم 

ومسؤولياتهم يف كل موقع لتدخالت الوقاية والترسيح وإعادة 
اإلدماج. بحيث يجب أن تعرف جميع الجهات الفاعلة يف مجال 

حامية الطفل مسؤوليات كل جهة بهدف -عىل سبيل املثال- 
تجنب ازدواجية جهود الوقاية يف نفس املواقع؛ وضامن إجراءات 

تحرير منسقة وواضحة؛ وتعزيز االسرتاتيجيات املكملة إلعادة 
اإلدماج. فعىل سبيل املثال، ميكن للمنظامت التي لديها مجاالت 

خربة مختلفة تقديم خدمات تكميلية لألطفال املرتبطني بالقوات 
والجامعات املُسلحة الذين قد جرى إعادة إدماجهم يف نفس 

املوقع. 

 التنسيق مع األمم املتحدة والحكومات واملنظامت 

األخرى 
غالبًا ما تشارك الحكومات يف برامج األطفال املرتبطني بالقوات 

والجامعات املُسلحة، ال سيام أثناء عملية الترسيح وإعادة 
اإلدماج. قد يكون التنسيق مع وزارة الداخلية (من خالل 

القوات املسلحة)، ووزارة العدل (إذا كان يتم اعتبار األطفال 
مرتكبني ألفعال إجرامية)، أو وزارة الشؤون االجتامعية والتعليم 

عىل سبيل املثال مطلوبًا لتحديد األطفال وتحريرهم وإعادة 
إدماجهم. تضمن مشاركتهم امللكية الوطنية التي قد تكون غائبة 

عند استبعاد الحكومة من برامج األطفال املرتبطني بالقوات 
والجامعات املسلحة.

يتم إرشاك األمم املتحدة من خالل بعثات حفظ السالم، ووكاالت 
األمم املتحدة مثل اليونيسيف ومفوضية األمم املتحدة السامية 
لشؤون الالجئني بشكل متكرر يف سبل التدخل ملساعدة األطفال 
املرتبطني بالقوات والجامعات املسلحة. يعترب التنسيق فيام بني 

هذه الجهات الفاعلة من جانب ومع الجهات الفاعلة لحامية 
األطفال من املجتمع املدين من الجانب اآلخر أمرًا رضوريًا 

للتعرف عىل أدوار ومسؤوليات كل جهة فاعلة وامتالك القدرة 
عىل االستفادة من املوارد املتاحة لدعم األطفال املرتبطني بالقوات 
والجامعات املسلحة. عىل سبيل املثال، يعترب التنسيق بني الجهات 

الفاعلة رضوريًا للمشاركة يف توثيق االنتهاكات الستة الجسيمة 
(آلية الرصد واإلبالغ)، وبخاصة تلك املتعلقة بتجنيد واستغالل 

األطفال من جانب القوات والجامعات املسلحة.

وبخاصة تلك املتعلقة بتجنيد واستغالل األطفال من جانب 
القوات والجامعات املسلحة.

كام قد يكون التنسيق مع منظامت مثل اللجنة الدولية للصليب 
األحمر مفيًدا لتتبع أفراد عائلة األطفال املرتبطني بالقوات 

والجامعات املسلحة ومل شملهم عرب الحدود، فضالً عن حامية 
 حقوق األطفال املحتجزين.
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تعزيز التنسيق مع القطاعات األخرى 
يعد التنسيق مع القطاعات األخرى وثيق الصلة بشكل خاص 

بسبل التدخل من عمليات الوقاية وإعادة اإلدماج. حيث إنه من 
النادر أن يكون لدى الجهات الفاعلة يف حامية الطفل خربات يف 
جميع القطاعات التي قد يتطلبها تنفيذ برامج األطفال املرتبطني 

بالقوات والجامعات املسلحة.

وقد يُستعان مبشاركة القطاعات التالية عىل حسب الحاجة، 
لتقديم الخدمات إىل األطفال الذين قد سبق لهم االرتباط 

بالقوات والجامعات املسلحة أثناء عمليات إعادة اإلدماج و/أو 
من أجل تحسني إمكانية الوصول إىل الخدمات يف املناطق النائية 

كجزء من اسرتاتيجية الوقاية:

القطاع الصحي، مبا يشمل التغذية والصحة اإلنجابية 	 
والصحة الجنسية

قطاع الصحة العقلية والدعم النفيس واالجتامعي، مبا يف 	 
ذلك الدعم املتخصص وغري املتخصص

قطاع التعليم، والذي يشمل التعليم النظامي وغري 	 
النظامي

الحامية	 

سبل كسب الرزق والحصول عىل النقود	 

العدالة	 

إحالل السالم	 

العنف القائم عىل النوع االجتامعي	 

(ب) املياه والرصف الصحي	 

األمن الغذايئ	 

املأوى	 

مراجع تكميلية
الفريق التوجيهي املعني مببادئ باريس (2022) الدليل 	 

العميل ملبادئ باريس الفصل الرابع - التنسيق

ميكن التنسيق مع القطاعات األخرى عىل مستوى الوكاالت 
واملؤسسات لتحديد الخدمات املتاحة وجهات التنسيق لتضمينها 

يف مسار اإلحالة وذلك إلدارة حاالت إعادة اإلدماج عىل سبيل 
املثال. كام ميكن للمجموعات التنسيقية أن ترشد هذه الربامج 

لتحديد الخدمات املفقودة يف مجاالت التشغيل الحثيث 
للموظفني والدعوة ملشاركة القطاعات ذات الصلة. ويف مثل هذه 
الحاالت، تضطلع جهة اختصاص حامية الطفل مبسؤولية التنسيق 

ومخاطبة املجموعات األخرى ذات الصلة.
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5. التعلم والتقييم 
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يعد التعلم من الربامج التي ننفذها وتقييمها خطوة أساسية   
ملعرفة أي التدخالت فاعلة وناجحة وأيها ليست كذلك وأي منها 

مل يثبت فاعليته بعد، وتساعد عىل فهم تلك األمور بشكل أفضل. 
وهو ما يشمل مجموعة من األنشطة مبا يف ذلك إنشاء وتوثيق 

 عملية التعلم حول تنفيذ الربنامج وتقييمه.

 أ. إنشاء وتوثيق عملية التعلم

يعترب توثيق التحديات والدروس املستفادة خطوة بالغة األهمية 
للمحافظة عىل الذاكرة املؤسسية وتحسني املعرفة بتنفيذ برامج 

األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات املسلّحة عىل مستوى 
القطاع. ميكن جمع الدروس املستفادة خالل تنفيذ املرشوع 

من خالل آليات التغذية املرتدة وتحرير التقارير باإلضافة إىل 
عمليات املراقبة الداخلية التي تنتهجها، ويشمل ذلك املشاورات 
مع األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات املسلّحة، والنقاشات 

الجامعية املركزة، وما إىل ذلك. فالدروس املستفادة ليست 
نجاحات فقط، ولكنها أيًضا تحديات ومحاوالت للتعامل مع تلك 
التحديات حتى لو مل تنجح هذه املحاوالت عىل الدوام. ميكن أن 

يشمل أيًضا مراقبة وتوثيق النتائج غري املقصودة، والتي ميكن 
أن تكون إيجابية أو سلبية. مام يشجع عىل اتباع نهج أكرث تكيًفا 

يقدر التعلم باعتباره عملية مستمرة ومرتبطة بالتفكري وقابلة 
للتطبيق لتحسني تنفيذ املرشوع يف الوقت الفعيل.

ميكن مشاركة هذه الدروس املستفادة خالل اجتامع مجال 
املسؤولية الخاص بحامية الطفل أو اجتامع فريق عمل األطفال 
املرتبطني بالقوات والجامعات املسلّحة لتعزيز معرفة الجهات 

الفاعلة يف حامية الطفل وتشجيع التعلم من األقران. ميكن 
القيام بذلك أيًضا من خالل تطوير دراسات الحالة والندوات 
عرب اإلنرتنت التي تتم مشاركتها مع تحالف حامية الطفل يف 

سياق العمل اإلنساين وفريق عمل األطفال املرتبطني بالقوات 
والجامعات املسلّحة العاملي. 

أمثلة عىل إنشاء وتوثيق عملية التعلم

األطفال املرتبطون بالقوات والجامعات املسلّحة و جائحة كورونا
قام تحالف حامية الطفل يف سياق العمل اإلنساين وفريق عمل 
األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات املسلّحة بتوثيق الدروس 
املستفادة من الجهات الفاعلة امليدانية يف تنفيذ برامج األطفال 

املرتبطني بالقوات والجامعات املسلّحة  أثناء تفيش جائحة 
كورونا. تم وضع وثيقة رسائل واعتبارات رئيسية التي تسلط 
الضوء عىل القضايا املتعلقة بربامج الوقاية والتصدي الخاص 

باألطفال املرتبطني بالقوات والجامعات املسلّحة يف سياق جائحة 
كورونا. باإلضافة إىل ذلك، نظم فريق عمل األطفال املرتبطني 

بالقوات والجامعات املسلّحة سلسة من الندوات عرب اإلنرتنت 
باللغتني اإلنجليزية و الفرنسية ملشاركة الدروس املستفادة مع 

الجهات الفاعلة.  

الثغرات واالحتياجات التي تواجه إعادة إدماج األطفال املرتبطني 
بالقوات والجامعات املسلّحة بنجاح

أجرى التحالف العاملي إلعادة إدماج األطفال الجنود بحثًا لتوثيق 
القيود والتحديات التي تواجه إعادة دمج األطفال املرتبطني 

بالقوات والجامعات املسلّحة. تسلط ورقة إحاطة إعالمية نرًشت 
يف 2020 الضوء عىل العوائق التي تعيق نجاح إعادة اإلدماج. 

واعرتفوا بأن قيود الربامج تنتج عن تعقيد عملية إعادة اإلدماج 
وطبيعتها متعددة القطاعات واملتغرية باستمرار وطويلة األجل، 

والتحديات السياسية والهيكلية التي تعرقل التنفيذ الفعال 
للربامج. باإلضافة إىل ذلك، تواجه برامج إعادة اإلدماج أزمة 
متويل، حيث انخفض متويل إعادة اإلدماج بني عامي 2006 

و2016 عىل الرغم من انتشار النزاع املسلح.302  

حامية الطفل عىل أساس مجتمعي - اسرتاتيجية لحامية  الفتيات 
والفتيان املترضرين من النزاع: دراسة حالة من جمهورية 

إفريقيا الوسطى
يف جمهورية إفريقيا الوسطى، تستخدم منظمة بالن انرتناشيونال 

اسرتاتيجية حامية الطفل عىل أساس مجتمعي ملنع العنف 
وسوء املعاملة واإلهامل واستغالل الفتيات والفتيان والتصدي 
لها. طوروا دراسة حالة توضح دور مجموعات حامية الطفل 

املجتمعية يف حامية األطفال يف جمهورية إفريقيا الوسطى 
املتأثرة بالنزاع. وهي توثق الدروس الرئيسية املستفادة حول 
أهمية التوجيه املكثف ودعم الهياكل املجتمعية، ال سيام يف 

املرحلة األوىل من الربنامج. كام تسلط الضوء عىل الحاجة إىل 
تقديم الدعم التقني والتشغييل لكل من الهياكل الحكومية 

املحلية والوطنية لدعم املجموعات املجتمعية واالستجابة 
للحاالت املحددة.303  

مراجع تكميلية: 
الفريق التوجيهي املعني مببادئ باريس (2022) الدليل 	 

العميل ملبادئ باريس الفصل 9 – رصد الربنامج وتقييمه 
واملساءلة والتعلم

 ب. التقييم

يلزم إجراء تقييامت موثقة بشكل جيد وموثوق بها لتطوير فهم 
أفضل للُنهج واملامرسات األكرث فاعلية ملنع التجنيد، وتسهيل 

الترسيح، وتعزيز إعادة اإلدماج ويف أي ظروف. وعليهم أال 
يكون دأبهم فقط هو معرفة ما إذا كان الربنامج يحقق األهداف 

املرجوة منه أم ال، ولكن يجب عليهم أيًضا أن يسلطوا الضوء 
عىل طبيعة ومدى التغيريات التي طرأت عىل رفاهية األطفال 
كنتيجة لتداخالت الربنامج وإىل أي مدى أحدث الربنامج هذه 

 التغيريات.304  
التحالف العاملي إلعادة إدماج األطفال الجنود (2020)  302

 Plan International (2017)  303
تحالف حامية الطفل يف العمل اإلنساين (2021)  304
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 األنواع املختلفة للتقييم 
هناك أنواع مختلفة من التقييامت ذات الصلة بربنامج األطفال 

 املرتبطني بالقوات والجامعات املسلّحة. وتشمل ما ييل: 

تقييم املرشوع، يركز عىل تقييم تدخل واحد بأهداف 	 
محددة.

تقييم الربنامج، يركز عىل مجموعة من التدخالت ذات 	 
األهداف األوسع.

تقييم القطاع، يركز عىل الربامج والتدخالت املتعددة 	 
التي تساهم يف تحقيق هدف مشرتك.

تقييم األثر، يركز عىل التأثريات األوسع للربنامج، مبا يف 	 
ذلك التأثري املقصود وغري املقصود.

ألغراض مجموعة األدوات هذه، فإننا ندرس تقييم املرشوع. ميكن 
العثور عىل معلومات إضافية حول أشكال التقييم األخرى يف 

شبكة التعلم النشط للمساءلة واألداء ANALP (2016) - تقييم 
دليل العمل اإلنساين.

تقييم المشروع
ستوفر نتائج تقييم املرشوع معلومات قيمة لتطوير املشاريع 

القامئة عىل األدلة، بدالً من االعتامد فقط عىل املعتقدات 
الشخصية أو األدلة القصصية. يوفر التقييم الوسائل لتحسني أداء 

الربنامج وبناء إجامع بني الوكاالت حول املامرسات الفعالة.

تشمل تقييامت الجودة اإلجراءات التالية:

 وضع أسئلة تقييم واضحة.1 
يجب أن ترتبط األسئلة باألهداف والنتائج من اإلطار 

املنطقي، وكذلك االفرتاضات املتعلقة بنتائج الوقاية 
والترسيح وإعادة اإلدماج. ستشكل األسئلة التقييم 

واملنهجية املستخدمة وستحدد املعلومات التي تم جمعها 
 والنتائج التي تم التوصل إليها.305 

 وميكن أن تكون األسئلة:

وصفية تركز عىل سامت املرشوع عىل سبيل املثال: 	 
كيف يخرج األطفال املرتبطون بالقوات والجامعات 

املسلّحة بأمان من القوات املسلحة والجامعات 
املسلحة؟ 

معيارية تركز عىل املعايري مثل: إىل أي مدى استوفت 	 
مراكز الرعاية املؤقتة املعايري الدولية للرعاية السكنية؟

سببية تركز عىل العوامل التي تؤدي إىل دعم أفضل، 	 
عىل سبيل املثال: إىل أي مدى يؤدي توفري خدمات 

التعليم إىل منع التوظيف واالستخدام؟ 

ذات مردود عميل  مثل كيف ميكننا دعم قبول 	 
أرسة األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات 

املسلّحة بشكل أفضل؟306  

 ميكن أن تتناول األسئلة أيًضا معايري مختلفة كام ييل:

املالءمة: تركز عىل مدى تصميم أنشطة الربنامج 	 
لتناسب احتياجات األطفال املرتبطني بالقوات 
والجامعات املسلّحة ومجتمعهم، مثل: إىل أي 

مدى تلبي برامج الصحة العقلية والدعم النفيس 
االجتامعي احتياجات األطفال املرتبطني بالقوات 

والجامعات املسلّحة؟

الفاعلية: تركز عىل مدى تحقيق نشاط ما غرضه، 	 
عىل سبيل املثال: إىل أي مدى تسهم مبادرات إحالل 

السالم التي تتم بقيادة الشباب يف منع تجنيد 
واستغالل الفتيات والفتيان؟

الكفاءة: تركز عىل املخرجات النوعية والكمية 	 
املحققة كنتيجة للمدخالت عىل سبيل املثال:  ما 
مدى كفاءة تكلفة التدخل يف سبل كسب الرزق 

لتعزيز االكتفاء الذايت املايل؟   

التأثري: يركز عىل التأثريات األوسع للمرشوع 	 
املتعلقة باألثار االجتامعية واالقتصادية والفردية 
وغريها، مثل: ما هو تأثري املبادرات التي يقودها 

املجتمع عىل قبول األطفال املرتبطني بالقوات 
والجامعات املسلّحة يف املجتمع؟307  

االستدامة: تركز عىل املدى الذي ستستمر فيه أو 	 
من املرجح أن تستمر فيه فوائد التدخل، عىل سبيل 
املثال: هل تبقى فوائد تدخالت االنتعاش االقتصادي 

بعد عام واحد من انتهاء الربنامج؟

االتساق: يركز عىل اتساق السياسات اإلنسانية 	 
واعتبارات حقوق اإلنسان. عىل سبيل املثال: ما مدى 
توافق سياسات الوكالة بشأن حامية حقوق الطفل 
مع املعايري الدنيا لحامية الطفل يف العمل اإلنساين؟

 تحديد تصميم التقييم.1 
يجب تطوير املنهجية بهدف إنشاء البيانات لتحليل 

كيفية مساهمة سبل التدخل يف تحقيق هدف املرشوع 
ونتائجه والرد عىل أسئلة التقييم. ويشمل تجنب التحيز 

 أو السيطرة عليه وتخطي األحداث املعرقلة.308  

 ويشمل تصميم التقييم ما ييل:

التصميم غري التجريبي الذي ال يشمل املقارنة وال 	 
مجموعات التحكم. إنه نوع التصميم األكرث شيوًعا يف 
مجال حامية األطفال يف سياق العمل اإلنساين. وهو 

التصميم األكرث مرونة بتكلفة منخفضة نسبيًا.
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التصميم التجريبي الذي يشمل مجموعات املساعدة 	 
والتحكم العشوائية وهذا التصميم ليس دامئا األنسب 
للتقييم يف ميادين العلوم االجتامعية، حيث إن العديد 

من املدخالت تؤثر عىل نجاح التدخل، مبا يف ذلك 
املالءمة من الناحية الثقافية ومدى مالءمة سبل التدخل 
مع ظروف املجتمع املحيل، وتوافر املوارد الكافية، مبا يف 

ذلك املوارد البرشية.309

التصميم شبه التجريبي حيث يتم إجراء املقارنات إما 	 
من املجموعة املساعدة مع مرور الوقت، أو بني مجموعة 

املساعدة ومجموعة املقارنة التي يتم اختيارها بعد بدء 
 املساعدة.300 

 تحديد املؤرشات .1 
تتيح مؤرشات املخرجات والنتائج قياس التغيري القابل 

للقياس. وستدعم مؤرشات النتائج املامرسني إلنشاء بيانات 
كافية لبناء حجة للمامرسة القامئة عىل األدلة ولقياس هذه 
املؤرشات يف نقاط مختلفة، كلام أمكن، طوال فرتة الربنامج. 

وميكنك أيضا أن تستشري املجتمعات املحلية يف وضع 
املؤرشات، بدال من االعتامد عىل افرتاضاتك الخاصة لتحديد 

املساهمة يف التغيري.

 قياس حجم النموذج واملعايري.1 
يتمثل النموذج يف مجموعة فرعية من السكان تحتوي عىل 

خصائص جميع السكان. وينبغي أن يكفل حجم النموذج 
جمع البيانات الكافية وتثليثها بحيث تتمكن من استخالص 

النتائج. (انظر الفصل شبكة التعلم النشط للمساءلة 
واألداء - ANALP (2016) - تقييم دليل العمل اإلنساين)

 االمتثال للمعايري األخالقية.1 
وينبغي أن تكفل جميع عمليات التقييم مبادئ كرامة 

وسالمة ورسية املشاركني وجامعي البيانات. ويشمل هذا 
طلب باملوافقة الواعية أو القبول من األطفال والبالغني، 

وضامن الرسية والشمول واحرتام الثقافة والقيم املحلية، 
وضامن راحة وسالمة جميع األطفال املشاركني، والنظر يف 
العواقب غري املقصودة، والسعي إىل بناء القدرات وإدماج 

 اإلجراءات القامئة عىل املشاركة إىل أقىص حد ممكن.
وينبغي للتقييامت التي تشمل األطفال أن تتقيد مببادئ 

املصلحة الفضىل وأن ال تلحق رضًرا وأن تحدد طريًقا 
 لإلحالة يف حالة الكشف.

 إجراء دراسة استقصائية للبيانات األساسية.1 
وهناك حاجة ماسة إىل بيانات أساسية لقياس التغري عىل 

نحو موثوق مبرور الوقت. ومن الرضوري وضع خط أساس 
للتمكن من مقارنة البيانات من بداية التدخل إىل نهايته 

لتحديد التغري يف رفاهية األطفال.311  

 اختيار أسلوب منهجي مناسب .1 
يعتمد اختيار الطريقة عىل األسئلة املطروحة. اجعل 

البيانات ثالثية إذا تم استخدام موارد أو طرق مختلفة. كام 
أن استخدام أساليب مختلفة ميكن أن يكشف املزيد من 

املعلومات عن املقياس الحقيقي وأوجه الضعف املحتملة 
ألي طريقة ُمتبعة.

 جمع البيانات مبرور الوقت .1 
وباإلضافة إىل خط األساس، ينبغي إنشاء نظام رصد لجمع 

البيانات مبرور الوقت وجمع البيانات مع مرور الوقت 
الستخدامها يف تحليل التقييم سوف يؤدي إىل جعلها يف 
وضع أقوى يسهل االستنتاج بوجود ربط بني التغيريات 

وتدخالت الربامج.

 إنشاء تحليل مغاير للواقع قدر اإلمكان.1 
ويتيح التحليل املغاير للواقع املقارنة بني ما حدث وما 
قد يحدث افرتاضيًا يف غياب التدخل. وهو يصف حالة 

يف شكل: »لو مل يحدث التدخل ملا كانت النتائج بالنسبة 
ر أثر التدخل مبقارنة النتائج  لألطفال قد حدثت.« ثم يقدَّ

املغايرة للواقع بالنتائج امللحوظة يف إطار التدخل. وسيتيح 
التحليل املغاير للواقع دراسة النتائج مقابل خط األساس. 
وهذا يتطلب أن يتم تضمني نظرية التغيري التي تستخدم 
التحليل املغاير للواقع يف تصميم التدخل. ويتيح التحليل 
املغاير للواقع إسناد السبب والنتيجة بني التدخل ونتائجه.

 تحليل وتفسري البيانات.1  
تحليل البيانات عبارة عن عملية تحديد ما إذا كانت هناك 

اتجاهات أو أمناط يف البيانات وتحديد النتائج التي ميكن 
التوصل إليها من البيانات املتاحة. وتفسري البيانات يعطي 
معنى للمعلومات التي تم تحليلها ويحدد داللتها وآثارها 

فيام يتعلق بنتائج الربنامج.

 الربط بني نتائج الربنامج وتأثرياته عىل الفتيات والفتيان.1  
يجب أن يربط التقييم بني نتائج الربنامج والعملية التي متت 

إلدخال أي تحسينات عىل مستوى رفاهية األطفال. ومن 
املهم أن تحدد هذه العملية النتائج اإليجابية إىل جانب 

أي عواقب غري مقصودة. سيكون لُسبل التدخل عن طريق 
الربنامج نتائج مختلفة طبًقا لالحتياجات املختلفة للسكان 

املستفيدين من الربنامج. نظرًا ألن مجموعات األطفال 
املختلفة قد تتعرض للتدخل بطرق مختلفة، ونظرًا ألن 

الرفاهية تتأثر مبجموعة واسعة النطاق من العوامل الداخلية 
والخارجية، فيجب أن يتم التقييم بحذر عند تحديد أسباب 

التحسينات التي تطرأ عىل رفاهية األطفال قبل أن تُنَسب 
فقط للتدخل عن طريق الربنامج.312  
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مراجع تكميلية:
تحالف حامية الطفل يف سياق العمل اإلنساين (2021) 	 

تحديد املامرسة املستندة إىل أدلة من أجل التطبيق يف 
حامية الطفل يف سياق العمل اإلنساين: ورقة موقف

مشاركة األطفال 
ويَُشجع املامرسون امليدانيون بقوة عىل إرشاك األطفال يف تقييم 

الربامج الذي كانوا جزًءا منها عندما يكون ذلك ممكًنا وآمًنا. ويبدي 
األطفال، وال سيام الذين كانوا مرتبطني بالقوات والجامعات املسلّحة 

يف السابق، ممن يشاركون يف أنشطة الوقاية والترسيح وإعادة 
اإلدماج، رأيهم الخاص بشأن نتائج هذه التدخالت. فقد تكون 

لديهم تصورات مختلفة للغاية عن الكبار بشأن نجاح نشاط ما عىل 
 سبيل املثال. 

 
ويُوىص باتخاذ الخطوات التالية إلرشاك األطفال يف عمليات التقييم:

صون الطفل واملبادئ التوجيهية األخالقية
فقبل استشارة األطفال، من الرضوري وضع مبادئ توجيهية أخالقية 
وضامن صون الطفل طوال عملية التقييم. (انظر A.4 صون الطفل، 

الصفحة 140).

  وينبغي أن تركز املبادئ التوجيهية األخالقية عىل ما ييل:

صون الطفل: وضع أو استخدام مدونة لقواعد السلوك 	 
وسياسة صون الطفل طوال فرتة التقييم

سالمة األطفال: إجراء تقييم للمخاطر وتحديد تدابري 	 
التخفيف من املخاطر باستخدام أدوات تحليل تقييم 

املخاطر. (انظر مرحلة تحليل السياق 1. ب - تقييم املخاطر، 
الصفحة 40) 

اإلحالة: ضع مسار لإلحالة لضامن التعامل، بشكل مناسب 	 
وحساس، مع مخاوف حامية الطفل والكشف عنه (انظر 

A.4 صون الطفل - مسار اإلحالة، الصفحة 140)    

التنوع: ضامن استيعاب تنوع تجارب األطفال	 

عدم التمييز: ضامن كشف التمييز وضامن مامرسة عدم 	 
التمييز

تدريب جامعي البيانات
وينبغي تدريب جميع جامعي البيانات الذين سيتواصلون مع 
األطفال عىل التواصل املالئم والفعال مع األطفال وعىل سياسة 

صون الطفل وعىل التحديد اآلمن للهوية واإلحالة وكيفية استخدام 
 أدوات جمع البيانات.

وضع املؤرشات
وخالل التقييم، ينبغي أن ترشك األطفال يف وضع املؤرشات وكذلك 

معايري املؤرشات، وخاصة ما يتعلق مبؤرشات النتائج. ميكنك 
استخدام نفس املنهجية املتبعة يف وضع معايري املؤرش مثل اإلطار 
املنطقي.(انظر 3.ب رصد وضع مؤرشات حساسة ثقافيًا، الصفحة 

113). وهذا أمر بالغ األهمية لضامن وضع املؤرشات واملعايري يف 

سياق الفهم املحيل والثقايف.  وستتيح حلقة العمل التشاركية 
لألطفال التعبري عن نتائج الربنامج الهامة لهم، وتجعلهم قادرين 

عىل وضع مؤرشات ومعايري لهذه املؤرشات. فعىل سبيل املثال، 
قد يعرب األطفال عن أهمية السالمة يف الوصول إىل الخدمة. 

وميكن أن يكون املؤرش املتفق عليه كام ييل: كيف كانت الفتيات 
املرتبطات سابقا بالقوات والجامعات املسلّحة يحصلن بأمان عىل 

خدمات الصحة اإلنجابية ؟  يجب أن ترشك الفتيات يف تعريف 
معنى »إمكانية الوصول اآلمن« بالنسبة لهن. وقد يختلف هذا 

التعريف تبًعا للسياق. ومن األمثلة األخرى عىل ذلك ما ييل: إىل 
أي مدى تسهم آليات الترسيح التي تقودها املجتمعات املحلية 

يف ترسيح األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات املسلحة؟ عليك 
أن ترشك األطفال يف تعريف الترسيح. 

تحديد املنهجيات واألدوات املناسبة
والبيانات التي يتم جمعها من خالل آلية تغذية مرتدة مالمئة 

لألطفال (انظر آلية التغذية املرتدة املالمئة لألطفال، الصفحة 143) 
أثناء تنفيذ الربنامج تَُعد مصدًرا جيًدا جًدا للمعلومات. وميكنك 

تحديد اتجاهات التغذية املرتدة اإليجابية أو السلبية، فضاًل 
عن االختالفات القامئة عىل اإلجراءات املتخذة ملعالجة التغذية 

 املرتدة.

كام أن الدراسات االستقصائية التي أجريت مع األطفال وأرسهم 
بعد حصولهم عىل الخدمات تشكل مصدًرا قياًم للمعلومات. 

 وباإلضافة إىل ذلك، ميكنك النظر يف اختيار أدوات مناسبة للسن 
وقامئة عىل املشاركة للتعرف عىل تصور األطفال للربنامج وكذلك 

 التقدم املحرز يف ضوء املؤرشات التي يحددها األطفال من أجلهم. 

 وهنا أمثلة قليلة عىل األدوات:

املناقشات الجامعية املركزة التي تتيح للفتيان والفتيات 	 
استكشاف التجارب املتنوعة طبًقا لعوامل متعددة مثل 

النوع والعمر واألصل العرقي وما إىل ذلك. 

H assessment هي أداة للرصد والتقييم تُستخدم 	 
الستكشاف مواطن القوة والضعف لألحد أشكال التدخل 

 والقرتاح اإلجراءات التي ميكن اتخاذها للتحسني.

Timeline هي أداة تشاركية تهدف الستكشاف ومشاركة 
العمليات املهمة، واملحاوالت الناجحة والتحديات التي 

الحت مبرور الوقت خالل مدة تنفيذ املرشوع.
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Flower map هي أداة مرئية الستكشاف األفراد الذين 	 
يقدمون الدعم لألطفال والشباب.

وميكن االطالع عىل معلومات إضافية عن هذه األدوات يف مجموعة 
أدوات البحث والتقييم التشاركية مع األطفال والشباب والكبار.

تعويض األطفال
وبعد انتهاء التقييم، من املهم إطالع األطفال واملجتمع املحيل 

عىل نتائج التقييم. مبا يعزز املساءلة أمام األطفال وأرسهم، 
وامللكية املحلية لتدخالت الربنامج، ويسهم يف بناء عالقة ثقة مع 

املجتمعات املحلية. 

مراجع تكميلية:
انظر (2010) مجموعة أدوات البحث والتقييم التشاركية 	 

مع األطفال والشباب والكبار.

التحديات الناجمة عن األمن
املسائل األمنية قد تجعل الوصول إىل األطفال وأرسهم أمرًا صعبًا 
أو مستحيالً يف بيئات النزاعات. قبل البدء بتقييمك، بادر بالتفكري 

يف األسئلة التالية:

ما هي املخاطر الرئيسية التي يواجهها التقييم يف 	   
هذا السياق؟

وقد تشمل هذه املخاطر ما ييل:

املخاطر التشغيلية مثل األمن الشخيص للمقيِّمني 	 
واحتامل تعطيل الربنامج إذا ُحِولت املوارد إىل 

التقييم.

املخاطر املالية إذا كانت هناك تكاليف إضافية 	 
مرتبطة بالعمل يف بيئة غري آمنة؛

ومخاطر الحامية التي قد يتعرض لها السكان 	 
املترضرون إذا شاركوا يف التقييم

وما هي اآلثار املرتتبة عىل هذه املخاطر بالنسبة 	 
إلمكانية وصول املقيِّمني إىل السكان املترضرين؟

وما هي البيانات الثانوية وغريها من البيانات املتاحة 	 
إذا مل يتمكن املقيِّمون من الوصول إىل السكان 

املترضرين؟

وما هي الخيارات األخرى املتاحة للمقيِّمني للوصول إىل 	 
السكان املترضرين؟

وكيف سيؤثر ذلك عىل مصداقية التقييم؟	 

وما هي البدائل املمكنة للتقييم، مثل ورشة عمل 	 
للتعلم التأميل مع املوظفني، أو التعلم من األقران فيام 

بني الوكاالت، أو نشاط تقييمي أكرث محدودية؟

وحيثام أمكن، استكشاف سبل مبتكرة إلجراء التقييم عن بعد. 
وقد تساعد التقنيات التالية يف التغلب عىل قيود الوصول:

استعن باألشخاص املقيِّمني املحليني إلجراء مقابالت مع 	 
أفراد املجتمع املحيل واألطفال وأرسهم.

قم بإجراء دراسات استقصائية عىل اإلنرتنت و/أو عن 	 
طريق الهاتف و/أو الرسائل القصرية

اعقد مقابالت مع أفراد من السكان املترضرين يف 	 
املناطق التي ميكن الوصول إليها

اجمع البيانات باالستعانة بالبيانات املستقاة من 	 
الجامهري يف وسائل اإلعالم االجتامعية

كن واضحاً بشأن أي قيود قد تكون واجهتها يف عرض استنتاجاتك 
وكتابة تقريرك. تأكد من عدم تعميم نتائجك عىل املواقع والسكان 

التي مل تتمكن من الوصول إليها.313  

مثال عىل الطرق االبتكارية للتغلب عىل القيود املفروضة عىل 
الوصول للسكان املترضرين

توصيل أفراد من السكان املترضرين إىل مناطق يسهل الوصول 
إليها

وعند تقييم برنامج األفراد املرشدين داخليًا يف جمهورية الكونغو 
الدميقراطية، كان من املهم بالنسبة للمجموعة املعنية بحاالت 

الطوارئ وإعادة التأهيل والتنمية (URD) -التي متثل فريق 
التقييم - التحدث إىل السكان املترضرين بشكل مبارش. غري 
أن الوصول إىل املستوطنات كان سيشمل املرور عرب األرايض 
التي يسيطر عليها املتمردون ويف حني كان األجانب معرضني 

لخطر االختطاف، فإن الذكور الذين ينتمون إىل مجتمع الالجئني 
أو املرشدين داخليًا ميكنهم املرور عرب املنطقة بأمان نسبي. 

وقد استفاد الرشكاء املحليون يف السابق من ذلك لتوزيع بنود 
املساعدة. وبالتايل، فقد وضعت املجموعة املعنية بحاالت 

الطوارئ وإعادة التأهيل والتنمية معايري دقيقة ملساعدة السكان 
املرشدين عىل الصعيد الداخيل ليتمكنوا من اختيار مجموعة من 

املمثلني (مثل املزارعني أو الزعامء الدينيني أو الرؤساء التقليديني). 
وهكذا تم اختيار أربعة أو خمسة ممثلني لكل مستوطنة وطُلب 

منهم السفر إىل قرية آمنة إلجراء مقابالت معهم. وكان لدى 
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األفراد الذين ينتمون إىل مجتمع الالجئني أو املرشدين عىل 
الصعيد الداخيل أيًضا خيار التعرف عىل شخص معني ممن كانوا 

بالفعل يف القرية ومن يجدون فيهم القدرة عىل التحدث باسمهم 
بدقة. ولجعل الرحلة جديرة باالهتامم، عرض الرشكاء املحليون 

عىل املمثلني اإلمدادات التي ميكنهم إعادتها إىل مجتمعاتهم 
املحلية. إال أن الجانب السلبي لهذا النوع من النهج يتمثل 

يمني ال ميكنهم التحكم مبن سيختارهم املجتمع  فحسب يف أن املقِّ
املحيل. وال يستطيع أن يأيت إال أولئك الذين يستطيعون املرور عرب 
املنطقة غري اآلمنة (عىل سبيل املثال، ال تستطيع النساء املمثالت 
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Rapid Needs Assessment



Tool: Household survey with adults       







Objective[footnoteRef:1] [1:  This tool has been adapted from tools developed in the Middle East by the CPWG.] 


The Household Survey (HHS) is used to collect information from adult men and women community members and gather information on the scale and modes of recruitment. The tool provided is focused exclusively on child recruitment and should be completed with other questions to document other relevant child protection issues. 



How to Use a HHS	

Target group: adult men and women who should be representative of the target population in terms of age and ethnic groups. This survey can be administered through a door-to-door campaign. 



Data collector: This tool requires two data collectors who should be the same sex of the participants. Interpreters should also be the same sex as the participants.



Preparation:

· Ensure that the location of the household survey allows for privacy and that the respondent is comfortable speaking in the location that has been selected.



Adaptation: 

· This tool should be completed with additional questions on other child protection concerns relevant to the context, such as unaccompanied and separated children, child labour, etc. It can be included in the Child Protection Rapid Assessment (CPRA) if no CPRA has been implemented yet. These additional questions to a standard CPRA are useful in a context where there is already suspicion of recruitment that needs to be confirmed.  

· Some questions can be sensitive, adapt the questions based on the sensitivity in your context.

· The term CAAFAG may not be understood or too sensitive. Check in the community how CAAFAG children are designated sensitively. 



Materials Needed:

· Pen

· Paper form or note taking device (tablet, phone, computer)

· Consent form



Facilitation notes: 

· The below questions are to be used for structured interviews with community members, ensuring that there is a balanced representation of women and men. 

· Questions are mainly close ended (structured) with a fixed set of responses. 

· Some questions in the tool are sensitive, and therefore confidentiality of the respondent and their answers are essential. 

· Be alert to non-verbal signs and behaviours which indicate how comfortable the respondent is with the interview – whether questions are too sensitive or if your respondent is losing patience. When people are uncomfortable with your questions, do not insist they answer.

· Give respondents the opportunity to ask questions or share their thoughts on issues that have not yet been discussed. 

· Be very careful not to raise unrealistic expectations. Do not make any promises or raise expectations for assistance.

· Observe and respect cultural norms, principles and sensitivities, particularly regarding gender

· Be sensitive to the time needed to complete the interview. It should take no more than 45 min to complete.

· Ask if the respondent is comfortable with you taking notes. 



Step 1: Explain the Process and the Tool



· Introduce yourself and your organization to the respondent and explain that you would like to know more about the situation of adolescent boys and girls in this community 

· Gain permission to carry out the interview (informed consent) following the script below



Step 2: Ask informed consent



Script:



Thank you for taking the time to meet with me today.  My name is _____________ and I work with ___________________[insert name of organization here].  We seek to better understand challenges children face in the communities and in accessing services available. 



This interview is not a guarantee of any direct or indirect support to you or your community, but the information you provide will help design and improve our programmes.  We would like to ask you some questions about children in this community/camp. We would like to hear from you because we trust you can provide valuable information for your community.  This discussion should not take more than 30 min.



Your participation is completely voluntary and you can choose not to answer any or all of the questions.  You may also choose to leave this interview at any time.



The information you will provide will be used in a report to understand the needs of the children in this community that will be shared with other humanitarian actors. It will not be accessible to the public.



Your identity will be kept strictly confidential and we will not ask your name.



Do you feel comfortable participating in this interview and answering my questions? Do you have any questions before we start? [Note any questions from the participants in the space here.]



[After each of the following comments/questions, look at the participants and get implicit approval that they have understood:] 

· All the information they provide will be recorded anonymously.

· Their participation in this interview is voluntary.

· They can stop answering questions at any time



Informed consent was obtained from participants:  □ Yes   □ N



Step 3: Ask Questions and Record Answers



Record the following information before starting:



		Type of Activity: HHS Adult



Methodology: Rapid Needs Assessment

		Geographic Location:

		Interview Date:



		Interviewer:

Note taker (if different): 

		Interpretation Necessary:

Yes                           No

		Gender of interviewee:



		Age:



		









1. We heard in other communities that some boys and girls below the age of 18 are working with or being used by armed forces or groups in this [community/camp/settlement. This includes boys and girls who can play various roles such as combatants, porters, cooks, spies, messengers, cleaners, or as wives of fighters, or for sexual exploitation purposes. (Add any other roles that apply) Do you know if this is happening in your community as well? 

· Yes, both boys and girls

· Yes, only boys

· Yes, only girls

· No

· Don't know



2. During the past 3 months, how many of these children below the age of 18 have you seen being recruited and/or used as (add relevant roles in your context such as porters, messengers, cooks) around this [community/camp/settlement]?

· 1 to 10

· 11 to 20

· 21 to 50

· 51 to 100



3. Are these children…

· Mostly boys

· Mostly girls

· Only boys

· Only girls

· No difference

· Don't know



4. How do you know this? 

· There are more recruitment events such as (add examples relevant to your context)

· Many children have disappeared and are thought to have joined armed groups

· Older children are travelling back to the conflict areas to join armed groups

· I personally know children who joined the armed groups over the past 3 months

· Don't know

· Other (specify) _________________________________



5. How are the majority of girls recruited by armed groups /armed forces?

(Add any other modes of recruitment that apply)

*

· Enrol voluntarily to support themselves and/or their families

· Enrol voluntarily to avoid other unwanted life options 

· Follow their friends/peers who joined     

· Are sent to engage in such work by their parents/caregivers

· Are sent to engage in such work by people other than their parents/caregivers

· Are abducted by the armed group/armed force

· Are forcibly married

· Other (specify) _________________________________



If the girls are sent to the armed group/force, by whom? 

(Add any other people that apply)

*

· Parents/caregivers

· Other relatives

· Traditional leaders (adapt to the context)

· Religious leaders

· Other (specify) _________________________________



6. How are the majority of boys recruited by armed groups /armed forces?

(Add any other modes of recruitment that apply)

*

· Enrol voluntarily to support themselves and/or their families

· Enrol voluntarily for other reasons (for power, adventure, to fight for a cause, etc.) 

· Follow their friends/peers who joined

· Are sent to engage in such work by their parents/caregivers

· Are sent to engage in such work by people other than their parents/caregivers 

· Are abducted by the armed group/armed force

· Other (specify) _________________________________





If the boys are sent to the armed group/force, by whom? 

(Add any other people that apply)*

· Parents/caregivers

· Other relatives

· Traditional leaders (adapt to the context)

· Religious leaders

· Other (specify) _________________________________



7. Where do you think most use and recruitment happens for girls?

(Add any other locations that apply)

· At home - through visits

· On the road

· Service points (health centres, food distributions, etc.)

· At school

· In the fields

· Other (specify) _________________________________



8. Where do you think most use and recruitment happens for boys?

(Add any other locations that apply)

· At home - through visits

· On the road

· Service points (health centres, food distributions, etc.)

· At school

· In the fields

· Other (specify) _________________________________



“Thank you for taking the time to speak with me. I appreciate the information that you have shared with me and your honesty in talking about your community.  Is there anything else you would like to add at this time?”
END OF INTERVIEW

Observations and Notes:
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Objectives[footnoteRef:1] [1:  The tools are adapted from the Stakeholder and social network analysis. International Rescue Committee.] 


This session plan provides a guide for a half day (4 hours) of activity to identify stakeholders to engage with around prevention, release, and reintegration. 



After completing the session, participants will be able to: 

· Identify stakeholders’ level of influence and their support to CAAFAG related to prevention, release, and reintegration.

· Determine the best strategies to engage with each stakeholder.



Target group

Men and women data collectors, context analysis leading team, UN, government, CBO, NGO involved in prevention, release and reintegration programs.  



Group set up

It is recommended to implement the workshop with a mixed gender group. Based on cultural preferences, small groups can be divided per gender. In any case, be mindful of power dynamics, to allow every participant to express themselves freely, particularly women.  



Facilitators

You will need two facilitators for a group of up to 20 participants, including a male and female facilitator. Facilitators can be members of the leading team who has led the implementation of the context analysis. 



Agenda



		Time

		Activity



		15 min

		Session 1: Introduction



		20 min

		Session 2: List and categorization of actors



		30 min

		Session 3: Identification of level and type of influence



		45 min

		Session 4: Categorization and mapping of relationships



		15 min

		Coffee break



		45 min

		Session 5: Linkage to project design



		60 min

		Session 6: Develop an engagement strategy








SESSION 1. Introduction



Time: 15 minutes 	Arrangement: Whole group



1.1 The purpose of the workshop



EXPLAIN >



This workshop will help identifying stakeholders to engage with on prevention, release and reintegration. 

The objectives are to:

· Identify stakeholders selected based on their level of influence and their support to CAAFAG. 

· Determine the strategies to engage with each stakeholder.



1.2 Introduction 



If participants don’t know each other, take a round of table to allow each participant to introduce themselves. 



ASK > Introduce yourselves with your name, the organization you work for and your role.



SESSION 2. List and categorization of actors



Time: 20 minutes 	Arrangement: Small groups





PREPARE >



Organize the participants into 3-4 groups. You can consider having a larger group or two groups focusing on the reintegration, since more actors are likely to be involved. Each group will focus on one question as follows:



· Group 1: Who can influence the recruitment of boys and girls in armed groups?

· Group 2: Who can influence the release of boys and girls?

· Group 3 & 4: Who can influence the reintegration of boys and girls in their community?



In each group, identify a note taker who will insert the information into the Stakeholder Analysis Excel document. Prepare one file for each group. 



EXPLAIN >



Each group will list all the actors (individual, groups, or organizations) that are relevant to the question and will categorize them as community members, authorities, armed actors, etc. following the table below. 



It is important to be specific. An actor is not a community leader but for example the head of a women’s association or the chief of village. 

Community       Authorities     Family  	Armed 

members 		       members	actors



Think about girls and boys separately. Chief of village 

Boys

Armed group Focal point 

Girls



Place a G next to the actors that are relevant to girls exclusively and B for those relevant to boys exclusively. Others without specification will be relevant for both boys and girls. Women’s leader - G





Distribute sticky notes of different colours. Encourage participants to select one colour per category of actors. Youth leader

Head of police station

Religious leader

Mother 

Father





Once the groups have listed all the actors, ask them to check the gender of actors listed. If the majority are male, ask the groups to Example of categorization of actors



identify influential women or women’s groups that may have been missed in the first listing. 



Ask the note taker to record the results in the Stakeholder Analysis – Categorization of actors. 



SESSION 3. Identification of level and type of influence



Time: 30 minutes 	Arrangement: Small groups



PREPARE >



Prepare a flipchart for each group with the drawing of the grid below. 



EXPLAIN >



Each group will quantify the level of influence of each actor based on the specific outcome (prevention/release/reintegration) and their level of support towards the outcome. 



It’s important to note that the decision is based on how and whether the actor influences the specified outcome, rather than an assessment of their general power or support.



Each group will place the sticky notes with the stakeholders in the right place in the grid. 

An actor that may be indifferent to the outcome would be placed in the middle.








		Armed group Focal point

Father



		













		Head of police station





Religious leader

Mother



		HIGH INFLUENCE





		

Chief of village











		Women’s leader



		







		LOW INFLUENCE





		LOW SUPPORT

		HIGH SUPPORT

		





Example of Influence & Support Grid







Ask the note taker to record the results in the Stakeholder Analysis – Influence & Support Grid. 



SESSION 4. Mapping of relationships



Time: 45 minutes 	Arrangement: Small groups



4.1 Categorize the relationships



PREPARE >



Prepare a flipchart or a PowerPoint slide with the table below.



EXPLAIN >



Each group will develop a stakeholder map that includes the relationships between actors. The relationships can be formal, including resource flow (e.g. financial, in-kind, corruption), informal influence over (e.g. religious, use of violence) or conflict. 



The relationships are defined according to the quality, the direction and the intensity as follow:



		Quality – what type of relationship is it?

			 Formal & informal reporting





	 Resource flow (financial and non-financial)







	 Conflict





		Direction – is it uni-directional or bi-directional? 

			One direction



	

	Both directions





		Intensity – How strong is the relationship? 

			Weak



	Moderate







	Strong









4.2 Map the relationships



PREPARE >



Prepare a flipchart or a PowerPoint slide with the example of the map below.



EXPLAIN >



Once the types of relationships have been identified, each group will map the relationships between actors. Suggest them to cluster actors around the targeted group. For example, actors interacting with armed groups can be moved closer to the armed group Focal point. As relationships are identified, participants draw connecting lines between actors following the example below.

Members of the community







Armed group Focal point



Women’s leader

Youth leader

Chief of village



Boys

Girls

Mother

Father















Head of police station



Religious leader







Example of a Relationships Mapping  





Ask the note taker to record the results in the Stakeholder Analysis – Stakeholder Mapping.





 15 min Coffee break

SESSION 5: Develop an engagement strategy 



Time: 45 minutes 	Arrangement: Small groups



5.1 Identify opportunities and risks



PREPARE >



Prepare a flipchart or a PowerPoint slide with the list of opportunities and risks below.



EXPLAIN >



Each group will identify opportunities and risks for each actor, using findings from the Influence & Support Grid and the Relationships Mapping.  



Opportunities may include:



Friends in high places: highly influential and supportive actors that will become key allies to the project. 



Popular support: these actors may not have a lot of power to influence the outcome, but their capacities can be strengthened to contribute to the overall outcome. 



Critical relationship building: some actors may have positive influence, but they are not connected. Facilitating relationship building between key actors may prove beneficial. 



Tap into under-utilized support: you may identify actors within the network who are very positive about the change, but who have not been given a role or sufficient voice within the proposed intervention. Give voice to these ‘champions’ and empower them to play a more central role. 



Building networks within the network: there may be the potential for coalition building to raise the voice and influence of those who are positive about the proposed change. This can be done through more formal partnership arrangements or could be through organizing events to give a platform to those who share your ambitions.



Risks may include:



Spoilers: you may identify powerful actors that are against the outcome and will cause problems for the project. For example, local authorities do not support the presence of former CAAFAG in their district. Start by better understanding their interests/incentives and look for opportunities to align with their interest to get them on board for the project or at least neutral to the project and at least ‘kept satisfied’. Also, consider finding actors that might influence the spoilers to shift their opinion, such as community leaders. 



Quiet Saboteurs: You may identify actors that are against the outcome but do not have a lot of power to entirely derail the project. Take steps to mitigate risks that they could have to the project. Early engagement could help to change their opinion. If it is not possible to change their behaviour, then monitor closely and address if they start to pose challenges to project success.



Ask the note taker to record the results in the Stakeholder Analysis – Engagement strategy (dark green columns)



5.2 Stakeholder engagement planning



PREPARE >



Prepare a flipchart or a PowerPoint slide with the table below.



EXPLAIN >



Participants will fill the stakeholder engagement plan table, using the engagement strategies table below. Identify where each stakeholder fits in the table below and report the information in the Stakeholder analysis - Engagement strategy column G (Engagement category).



		

		Keep satisfied 

· Develop advocacy strategy to get their buy-in 

· Consult or involve in key activities 

· Work with other actors to influence them 









		

		Manage closely 

· Consult at key decision points 

· Establish formal partnerships 

· Conduct joint assessments 

· Hold regular coordination meetings 









		HIGH INFLUENCE





		

		Monitor 

· Monitor potential negative impact of actor 

· Work with other supportive actors to influence and gain support 









		

		Keep informed 

· Consult at key decision points 

· Establish formal partnerships 

· Capacity building to increase influence 

· Provide updates on activities 









		LOW INFLUENCE





		LOW SUPPORT

		HIGH SUPPORT

		Example of engagement strategies









Stakeholder Analysis



Tool : Workshop
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The engagement strategy should be detailed and context specific. Talk through the example in the table and check understanding. It is a collective exercise, you may not need to fill the focal point, timeline and budget at this stage. 





		Category

		Name of stakeholder

		Level of influence

		Level of support

		Opportunity 

		Risk

		Engagement category

		Engagement strategy

		Action step

		Focal point

		Timeline

		Budget



		Community member

		Chief of village

		High influence

		Medium support

		They have a lot of influence to increase community acceptance 



		They can increase community rejection if not supportive

		Keep satisfied

		Community dialogues with chiefs of village led by supportive chiefs

		1.Identify chief of village from relevant communities

2.Schedule a meeting with each of them to gauge their level of support

3.Empower supportive chief of village to lead a dialogue among chief of village

4.Encourage community dialogues led by chief of village and supportive religious leaders

		Community mobilization officer

		1-3 months



		Vehicle hire for meetings

Refreshments 





Example of stakeholder engagement planning





Ask the note taker to record the results in the Stakeholder Analysis – Engagement strategy. (light green columns) 



SESSION 6: Debriefing in plenary



Time: 1 hour	Arrangement: Whole group



Each group will present the results of the Stakeholder analysis for 15-20 min. 

Ensure that suggestions from other groups are recorded in each table.  



Wrap up the session with the way forward, and how the results of the stakeholder analysis will be used for project design. 
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Analysis

		Consultation with former CAAFAG                                                                       * Enter the participants' responses in each relevant box 





		Demographic				What are the risk and protective factors to recruitment for boys and for girls, are there differences according to their age?								What are the roles and responsibilities of boys and girls during the period of association, based on their age? 				How are boys and girls released (formal vs informal modes of release), are there differences according to their age? 		How to contribute to the safe release of boys and girls?				What are the challenges and risks faced by boys and girls during their reintegration at the individual, family, community and society levels, are there differences according to their age ?		How to contribute to the safe and successful reintegration of boys and girls, considering safety and care, social reintegration, health and mental health and economic reintegration?				What are the criteria of a successful reintegration for boys and girls?

		Target group		Location		3.1 Risk factors for girls		3.1 Risk factors for boys		3.1 Protective factors for girls		3.1 Protective factors for boys		4.2 Roles and responsibilities for boys		4.2 Roles and responsibilities for girls		4.3 Release process		4.4 Release obstacles		4.4 Release solutions		5.2 Obstacles 		5.2 Attribute of doing well		5.4 Solutions to obstacles		5.3 Ranking of 9 attributes of doing well by order of priority

tc={AE5A6F19-EC76-594B-80D2-C8CFBA3EF809}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    Add the # of priority before each attribute































																 





Sheet2

		Column1		Column2

		Adolescent boys		Location A

		Adolescent girls		Location B

		Adolescent boys and girls		Location C

				Location D
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لقاء تشاوري مع طفل ارتبط في السابق بالقوات والجماعات المسلحة



الأداة: ورشة عمل





الأهداف



تعتبر هذه الجلسة التخطيطية دليلاً للأنشطة التي ستجري ممارستها لمدة نصف يوم على مدى ثلاثة أيام لمساعدة الباحثين والممارسين على الإنصات إلى الأطفال والشباب المتأثرين بالنزاعات وفهم الأمور التالية بشكل أفضل:

· كيف يمكن أن يساعد المجتمع الدولي في منع تجنيد الفتيان والفتيات

· التحديات الرئيسية التي تواجه الجماعات المسلحة القائمة (أفراد ومجتمعات) والعوامل التي تقدم الدعم والقوة لمن يحاولون القيام بذلك

· كيف يمكن أن يساهم المجتمع الدولي في إطلاق سراح الفتيان والفتيات بشكل آمن

· التحديات والمخاطر الرئيسية التي تواجه عملية إعادة إدماجهم في مجتمعاتهم.

· مشاركة الأطفال والشباب والتصورات حول التدخلات البرنامجية المفيدة لتسهيل إعادة إدماجهم والدور الذي يمكنهم أداؤه

· معايير إعادة الإدماج الناجحة للفتيان والفتيات



الهدف هو إجراء محادثة مفيدة وصحية يشعر خلالها المشاركون بأريحية في الإدلاء بآرائهم الصادقة ويستطيع الممارسون تداول معلوماتهم بطريقة آمنة.



اختيار المشاركين

الفتيان والفتيات المراهقون بين 13 و17 عامًا المرتبطون بالقوات المسلحة والجماعات المسلحة ومن يحصلون حاليًا على خدمات إعادة الإدماج. يجب أن يكون موفر الخدمة قد أقام علاقة مبنية على الثقة مع المراهقين ويجب أن يكون المنسقون معلومين للمراهقين.



إعداد المجموعة

يوصى بتنفيذ الأنشطة الجماعية بمجموعات قائمة على الفصل بين الجنسين للسماح للفتيان والفتيات للتعبير عن أنفسهم بحرية. لا يجب أن يتجاوز عدد المشاركين الكلي 20 فردًا ولا يجب أن يقل عن 8 أفراد. ويمكن أن يتم ذلك عن طريق إقامة ورشة عمل مختلطة بين الجنسين وممارسة أنشطة قائمة  على الفصل بين الجنسين أو إقامة ورشة عمل بالفصل بين الجنسين، بحيث تضم فقط فتيان أو فتيات.



المنسقون

ستكون بحاجة لمنسقَين اثنين لمجموعة مكونة من 20 شابًا أو شابة بحيث يكون أحد الميسرين على الأقل من نفس نوع المشاركين. في حالة إقامة ورشة عامة مختلطة، تأكد من وجود ميسر وميسرة لدعم الأنشطة الجماعية. بالإضافة إلى ذلك، سيتواجد شخص معني بجمع البيانات لتوثيق نتائج كل نشاط.



لا تسبب الضرر

ستُركز ورشة العمل على المعلومات العامة وليس التجارب الشخصية لتقليل مخاطر استعادة الذكريات المؤلمة. فضلاً عن ذلك، يتواجد موظف اجتماعي خلال جميع الجلسات لتوفير الدعم النفسي إذا ما ظهرت علامات الضيق على المراهقين والمراهقات.

الموافقة

قبل بدء ورشة العمل، سيطلب المنسقون الحصول على موافقة المشاركين ومقدمي الرعاية لهم إن كان ذلك ملائمًا. ويجب التأكيد على أن لهم الحق في اختيار المشاركة أو عدم المشاركة وأن بإمكانهم العدول عن رأيهم في أي وقت.



الإفصاح

قد يتم الإفصاح عن أحداث عنيفة وقعت خلال فترة ارتباطهم، أو قبلها أو بعدها، خلال ورشة العمل، وخلال الجلسات العامة، أو الأنشطة الجماعية أو بعد ورشة العمل. يجب تحديد موظف اجتماعي قبل بدء ورشة العمل وتواجده في الموقع تحسبًا لأي إفصاح عن عنف أو ضيق.



إذا أفصح أحد الأشخاص لك عن حادث ما، فذلك دليل على ثقته الكبيرة بك ويجدر بك المحافظة على هذه الثقة. وبالتالي، قد يكون التوجيه التالي مهمًا للتعامل بشكل أفضل مع أي حالات إفصاح تحدث خلال نشاط جماعي:  

· حافظ على هدوئك؛ 

· استمع إلى الناجي بدون التسرع في الحكم عليه أو توجيه أي لوم له، وأظهر تعاطفك معه واحترامك له؛ 

· لا توجه إلى الناجي أسئلة بشأن قصته/قصتها؛ 

· استوعب ما يفصح عنه الناجي وفي الوقت ذاته احرص على التحقق من صحة تجربته، لتجنب الكشف على الحادث بالكامل لباقي أفراد المجموعة وللمحافظة على السرية في كل الأوقات. يعني الاحتواء الإجراء المُتبع لجعل أمر ضار تحت السيطرة أو في حدود معينة، وهو يُستخدم عندما نرغب في منع فتى أو فتاة مراهقة من مشاركة معلومات قد تسبب له/لها الضرر إذا تمت مشاركتها بين أفراد المجموعة ولكن من دون اتباع طريقة غير ملائمة لمنع حدوث ذلك. يتمثل الاحتواء في استخدام كلمات شاملة وداعمة لطمأنة المراهق/المراهقة إلى أنه قد تم استيعاب ما أدلى/أدلت به باستخدام نبرة صوت دافئة لتجنب إشعاره/إشعارها بمنع التعبير عن نفسه/نفسها؛ 

· قُل: "شكرًا لك على مشاركتنا تجربتك وأنت بالتأكيد تُدلي بمعلومات شخصية ومهمة للغاية وأنا أُقدر شجاعتك. كما ذكرنا خلال اتفاقات المجموعة في بداية هذه الجلسة، فإننا سنحتفظ بالمعلومات الخاصة بأفراد معينين لمناقشتها على انفراد لإعطاء كل فرد أكبر قدر من الخصوصية التي تمنحه الشعور بالراحة"؛ 

· شجِّع المراهق/المراهقة على طلب المساعدة. قُل: "سأكون متواجدًا بعد انتهاء الجلسة/النشاط للإنصات إليك إذا أردت مواصلة الحديث معي"؛ 

· قدم معلومات حول الخدمات المتاحة بطريقة يفهمها الناجون واطلب الحصول على الدعم؛ اغتنم الفرصة لتقديم خدمات إدارة الحالات إن كان هذا ملائمًا. 



بعد انتهاء النشاط: 

 

· كن مستعدًا لمفاتحتك؛ 

· وجه الشكر للناجي/الناجية مرة أخرى وامدح شجاعته/شجاعتها وقوته/قوتها؛ 

· احرص على الرجوع إلى الموظف الاجتماعي حتى لو رغب الناجي في مشاركتك جميع المعلومات. ذلك لأن سرد قصته مرات عديدة قد يسبب الضرر له وقد يكون مُروعًا. لن تتولى أنت إدارة الحالات، وهو أمر بالغ الأهمية للمحافظة على السرية في كل الأحوال وتجنب إلحاق الضرر من دون قصد بالناجي/الناجية؛ 

· إذا كان الناجي/الناجية في عمر 15 سنة أو أكثر، فارجع إلى الموظف الاجتماعي بعد التأكد من فهم الناجي/الناجية لدوره/دورها، وبعد الحصول على موافقة الناجين على الإحالة؛ ذلك لأن الأطفال في عمر 15 سنة وأكثر قادرون على المشاركة في عملية الموافقة المستنيرة بشكل فردي. بعد الحصول على إذن المراهق/المراهقة، نوصيك بإشراك الوالد غير المسيء أو شخص بالغ محل ثقة.  

· إذا كان الناجون دون 15 سنة، فمن المهم التحقق من قبولهم المستنير، ومع ذلك تتطلب الإحالة إلى الموظف الاجتماعي الحصول على إذن أحد الوالدين أو مقدم الرعاية. وفي حالة عدم تواجد أحد الوالدين أو مقدم رعاية (على سبيل المثال بسبب الانفصال أو لدوره في إساءة المعاملة)، فينبغي على الموظفين الاجتماعيين بمشاركة الطفل السعي لاختيار بالغ بديل محل ثقة، وإذا لم تنجح تلك المساعي، فيمكن اتباع عملية القبول المستنير، ولكن يجب إشراك مشرف في هذه العملية."  

· إذا كان الطفل دون 15 سنة ولا يقبل المشاركة ولكن مقدمي الرعاية يوافقون على مشاركته أو إذا كان كلٌ من الطفل ومقدم الرعاية غير موافقين أو إذا كان الطفل فوق 15 سنة ولا يوافق على المشاركة، فيجب على المنسق الاستعانة بمشرف وموظف اجتماعي لاتخاذ قرار بشأن كل حالة على حدة وبناءً على عمر الطفل ومستوى نضجه، إلى جانب العوامل الثقافية والمتعلقة بالعادات والتقاليد، ووجود مقدمي رعاية داعمين، بالإضافة إلى الاحتياجات العاجلة لتلقي الرعاية، سواء كان من المناسب مخالفة رغبات الطفل و/أو مقدمي الرعاية لمتابعة إدارة الحالات.  

· في حالة عدم موافقة الناجين ووالديهم على الإحالة إلى إدارة الحالات، فيجب التأكيد على توافر هذه الخدمة وقتما شعر الناجون بالاستعداد للمشاركة. وضِّح للناجين أنهم سيكونون محل ترحيب إذا ما رغبوا في المشاركة في الأنشطة وأكد لهم أن جميع المعلومات التي سيُدلون بها ستظل طي الكتمان؛ 

· لا تتحدث عن الحادث أو الناجي مع أي شخص آخر بخلاف الموظف الاجتماعي.  



الشعور بالضيق

على الرغم أن التركيز لا ينصب على القصص الشخصية، فإن بعض الأنشطة قد تستدعي بعض الذكريات المؤلمة وتسبب الشعور ببعض الضيق. يجب أن يتحلى المنسقون باليقظة والانتباه للجو العام في الغرفة. هل هناك مشاحنات أو توتر بين المجموعات، هل ينسحب بعض المشاركين أو يشعرون بالحزن أو التململ؟ في هذه الحالة، يمكنك أن تعلن عن استراحة وتناقش هذه الأمور مع بعض المراهقين الذين لا يبدون بخير على انفراد. إذا كانت علامات الضيق تبدو على أحد المراهقين، فيمكن لأحد المنسقين أو الموظف الاجتماعي التحدث بقدر من التحفظ مع المشارك على انفراد خارج الغرفة، وعرض بعض الماء عليه والإصغاء إليه باهتمام عند الحاجة لذلك حتى يشعر المراهق بتحسن.  



التعليقات

في نهاية كل يوم، اطلب من المشاركين الإدلاء بتعليقاتهم باستخدام لوحة التعليقات التالية. ارسم جدولاً على اللوح الورقي القلاب وأضف الوجوه التي تعبر عن طيف من المشاعر (4 مشاعر على الأقل). اطلب من المشاركين وضع نجمة أسفل الوجه ذي الصلة للتعبير عن مشاعرهم بشأن ذلك اليوم. ويمكنك استخدام الملصقات إن أمكن ذلك، أو اطلب منهم فقط رسم نجمة.



		

 اليوم

		

		

		

		

		

التعليقات



		

		



		



		

		

		



		

		



		



		



		

		



		

		



		

		

		

		





جدول الأعمال



		اليوم/الوقت

		النشاط



		أسبوع واحد قبل ورشة العمل

		الجلسة 0





		60 دقيقة

		1.1 الغرض من ورشة العمل

1.2 الموافقة

1.3 السرية





		اليوم الأول

		الجلسة الأولى مقدمة وتذكير بالموافقة



		20 دقيقة

15 دقيقة

		1.1 مُقدمة

1.2 تحديد قواعد المجموعة





		

		الجلسة 2 التعارف



		20 دقيقة

		2.1 من أنا





		10 دقائق

		استراحة



		

		الجلسة 3 عوامل الخطر والحماية



		45 دقيقة

30 دقيقة

		3.1 العصف الذهني لعوامل الخطر والحماية

 3.2 استخلاص المعلومات خلال الجلسة العامة





		20 دقيقة

		3.3 ختام اليوم الأول



		اليوم الثاني

		الجلسة 4 كيفية تنسيق عملية التحرير



		5 دقائق

20 دقيقة

30 دقيقة

15 دقيقة

		4.1 مقدمة

4.2 العصف الذهني للأدوار والمسؤوليات

4.3 العصف الذهني لعملية (عمليات) التحرير

4.4 تخطيط الأطراف المعنية



		10 دقائق

		استراحة



		50 دقيقة

25 دقيقة

		4.5 لعبة التحرير  

4.6 استخلاص المعلومات خلال الجلسة العامة





		20 دقيقة

		4.6 ختام اليوم الثاني



		اليوم الثالث

		الجلسة الخامسة ما الذي يحتاجه اليافعون حتى يتسنى لهم العيش بشكل جيد في مجتمعاتهم



		5 دقائق

40 دقيقة



40 دقيقة

		5.1 مقدمة

5.2 العصف الذهني لسمات الأداء الجيد والعوائق

5.3 الترتيب الماسي لسمات الأداء الجيد



		10 دقائق

		استراحة



		45 دقيقة

		5.4 الطريق لإعادة الاندماج والأداء الجيد



		20 دقيقة

		5.5 ختام اليوم الثالث







	








الجلسة 0 الاستعداد واختيار المشاركين[footnoteRef:1] [1:  هذه الجلسة مقتبسة عن جامعة الأمم المتحدة. War Child.  No research about us without us. وهي خطة ونص لجلسات تشاركية عن طريق ورش العمل لإجراء البحوث في مجال السياسة التي قوامها المشاركة مع الأطفال والشباب المتأثرين بالحرب. 2019] 




الوقت: 60 دقيقة 	الترتيب: المجموعة بالكامل



0.1 الغرض من ورشة العمل



اشرح  >

نعتقد أن من الجيد محاولة فهم السبب في محاولة الابتعاد عن المشاركة في النزاعات المسلحة، بالنسبة لكلٍ من الشباب والمجتمعات. يحاول المجتمع الدولي مساعدة الأفراد والمجتمعات التي انخرطت في الجماعات المسلحة والقوات المسلحة في العثور على طرق غير عنيفة لحل النزاعات، ولكن لا يتضح ما إذا كان الدعم المقدم لهم يساعدهم في مجابهة التحديات التي يواجهونها.

نود تطوير باقة تدريب لهم حتى يتسنى لهم معرفة كيفية إشراك شباب مثلكم وكيف يمكنهم تطوير البرامج التي من شأنها منع انضمام الشباب إلى الجماعات/القوات المسلحة، وتسهيل تحريرهم وإعادة إدماجهم.

نحن نطلب منكم المشاركة في ورشة العمل هذه لرغبتنا في التأكد من تضمين تجارب فعلية لأشخاص يعيشون في أماكن شهدت اندلاع الحروب والنزاعات. كما نريد أن نتأكد من منح الشباب الفرصة للتعبير عن آرائهم المتعلقة بالقرارات التي اتخذها المجتمع الإنساني.



ونحن نتساءل عما إذا كنتم مهتمين بإمضاء عدة أيام معنا خلال الأسبوع التالي للتفكير في هذه المشكلات وإعداد التعليقات التي من شأنها مساعدة المجتمع الإنساني في [بلدكم] على توفير الدعم للأفراد المتأثرين بالحروب والنزاعات المسلحة على نحو أفضل.



[قدم نبذة موجزة عن الجدول/الموضوعات]



اسأل >

· هل يفهم الجميع الأهداف والجدول؟

· هل يود أي شخص توجيه أي أسئلة؟



0.2 الموافقة



اشرح  >

تعني الموافقة منحك الإذن بالمشاركة في هذا النشاط وقبولك لذلك. يُرجى تذكر أنك لست مضطرًا للمشاركة في هذا النشاط إن لم تكن ترغب في ذلك. ولن يؤثر اختيارك عدم المشاركة في هذا النشاط بأي حال من الأحوال على الخدمات التي تحصل عليها أنت أو أسرتك. ولن يعني أنك ستحصل على قدر أعلى أو أقل من الخدمات. أنت حر في اختيارك إذا أردت الانضمام إلى هذا النشاط من عدمه.



ستستمر المناقشة فقط بموافقتك، ونعني بذلك فهمك الطلب، وقدرتك على اتخاذ قرار عن علم ودراية، واتخاذ هذا القرار بمحض إرادتك.

أود تذكيرك بأنك:

· إذا عدلت عن قرارك في أي وقت، فيمكنك سحب موافقتك.




· سوف تساعدنا المعلومات التي نجمعها خلال ورشة العمل في تحسين خدماتنا المقدمة للأطفال الذين يرغبون في الانضمام إلى الجماعات المسلحة والقوات المسلحة في المستقبل. ستتم مشاركة نتائج ورشة العمل هذه مع منظمة غير حكومية، مع (أضف المنظمات ذات الصلة إلى السياق).

· لن نستخدم أي معلومات شخصية مثل اسمك، ومحل إقامتك ومن هم أفراد أسرتك وأصدقاؤك، وما هي الخدمات التي تتلقاها، أو ما هي مدرستك.



ملاحظة للمنسق

اعرض مقدمة عن عملية الموافقة التي تتبعها منظمتك. وإذا لم تكن هناك طريقة معينة متبعة، فيمكنك استخدام نموذج الموافقة الخاصة بالمراهقين في الملحق 1 وذلك الخاص بمقدمي الرعاية لهم في الملحق 2. اقرأ النص على المشاركين ومقدمي الرعاية لهم، واسألهم عما إذا كانت لديهم أية أسئلة. بمجرد توضيح الأمور، تعاون مع كل مشارك (ووالديه/مقدمي الرعاية له إن كان ذلك ملائمًا) لتحديد قدرته على تقديم الموافقة، واسأله عما إذا كان مستعدًا لتقديم موافقته والتوقيع على نماذج الموافقة. وإذا لم يتوفر مقدم رعاية للمراهق، نظرًا لوجوده في أحد مراكز الرعاية المؤقتة على سبيل المثال، فاحصل على الموافقة من أخصائي اجتماعي على دراية جيدة بالمراهق.





0.3 السرية



اشرح  >



أثناء ورشة العمل:

· لا يجب عليكم استخدام أسماء محددة للأشخاص المتأثرين أو المتورطين خلال المناقشات حتى يتسنى لهم المحافظة على الخصوصية.

· لستم مضطرون للتحدث عما حدث معكم – لا يتعلق هذا النشاط بإعادة سرد القصص الشخصية عن أمور عصيبة وقعت فيما مضى. يمكنكم التحدث في المسائل العامة المتعلقة بالشباب مثلكم، أو عن أطفال آخرين غيركم.

· لا يتعين عليكم استخدام أسماء أي أماكن أثناء حديثكم حتى تحافظوا على الخصوصية – على سبيل المثال لا يجب أن تذكروا أين تعيشون أو تتطرقون إلى أسماء أي قرى. فلا يمكنكم القول "هنا في xxx..." حيث لا يمكن استخدام أسماء أي أماكن.

· ومن المهم للغاية بالنسبة لنا أن يتمكن كل شخص من التعبير عن نفسه بحرية وبأعلى درجات الوضوح.

· يمكننا التحدث بأكثر لغة مألوفة لنا. فيما يتعلق بهذا التدريب، سنطلب منكم التحدث [لغتكم المحلية] لأنها اللغة التي يسهل على كل فرد بالمجموعة فهمها.



نتطلع قدمًا لرؤيتكم في ورشة العمل المقررة إقامتها في [أدخل التاريخ]!






اليوم الأول



		اليوم الأول

		الجلسة الأولى مقدمة وتذكير بالموافقة



		20 دقيقة

15 دقيقة

		1.3 مُقدمة
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		10 دقائق

		استراحة
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		 20 دقيقة
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		المواد



		· أوراق السبورة القلابة

· أقلام تلوين

· ورقة المعلومات 1 من أنا

· أقلام تلوين

· الملحق 3 بطاقات تحديد القواعد

· الملصقات، الريش، الرقائق اللامعة، إن كانت متاحة









الجلسة الأولى مقدمة وتذكير بالموافقة



1.1 مقدمة[footnoteRef:2] [2:  هذه الجلسة مقتبسة عن جامعة الأمم المتحدة. War Child.  No research about us without us. وهي خطة ونص لجلسات تشاركية عن طريق ورش العمل لإجراء البحوث في مجال السياسة التي قوامها المشاركة مع الأطفال والشباب المتأثرين بالحرب. 2019] 




 الوقت: 20 دقيقة 	الترتيب: المجموعة بالكامل



اشرح  >

إن من دواعي سرورنا انضمامكم لنا اليوم للتفكير في محاولتكم الابتعاد عن الجماعات المسلحة – للأفراد والمجتمعات. سنتعلم الكثير بعد الاستماع إليكم والتعرف على أفكاركم ومشاعركم عن هذا الموضوع.

ونود تذكيركم بأننا سنتطرق إلى مسألة كيفية منع الشباب من الانضمام إلى الجماعات/القوات المسلحة، ونعمل على تسهيل تحريرهم وإعادة إدماجهم.



نشكركم لانضمامكم إلينا اليوم وقبولكم العمل معنا خلال الأيام القليلة القادمة لتحليل بعض التحديات والتفكير في الحلول الممكنة لمساعدة الأفراد الذين يسعون لعيش حياة أفضل بعد الحرب والنزاعات. إذا عدلتم عن قراركم بالمشاركة خلال الجلسة أو بعدها، فلا بأس بذلك على الإطلاق، الأمر برمته يعود إليكم.



ملاحظة للمنسق

إذا كان السياق الثقافي يسمح بذلك، يمكنك اقتراح أغنية أو رقصة لإزالة الحواجز بين أفراد المجموعة قبل بدء ورشة العمل.



اشرح  >

نحن على وشك إمضاء بعض الوقت سويًا، وأود تذكيركم بالسرية.

لا يجب عليكم استخدام أسماء محددة للأشخاص المتأثرين أو المتورطين خلال المناقشات حتى يتسنى لهم المحافظة على الخصوصية.

لستم مضطرين للتحدث عما حدث معكم – لا يتعلق هذا النشاط بإعادة سرد القصص الشخصية عن أمور عصيبة وقعت فيما مضى. وإنما يرتبط بتقديم التوصيات للمجتمع الإنساني لتحسين سُبل التدخل التي يتبعونها.



خلال ورشة العمل هذه، سيتواجد معنا منسقان اثنان [اذكر اسميهما]، وموظف اجتماعي [اذكر الاسم]، ومسؤولَان اثنان عن تدوين الملاحظات [اذكر اسميهما]. يتواجد الموظف الاجتماعي لمد يد العون لك إذا لم تشعر أنك على ما يرام أو كنت تحتاج إلى الدعم. ويُعنى المسؤولان عن تدوين الملاحظات بتدوين جميع مناقشاتنا ولكنهما لن يكتبا أي أسماء. سيكتبون 3 فتيان وفتاتان وافقا على.... وهما يلعبان دورًا مهمًا للغاية لتذكر جميع الأفكار الجيدة التي تطرحونها خلال ورشة العمل هذه.



1.2 تحديد القواعد



الوقت: 15 دقيقة 	الترتيب: المجموعة بالكامل



اشرح  >

للعمل معًا كفريق خلال ورشة العمل هذه، سنحتاج لوضع بعض القواعد.

اسأل > ما هي القواعد التي يمكننا تحديدها لأنفسنا؟  

اكتب أو ارسم على اللوح الورقي القلاب صورًا ستمثل كل قاعدة أو استخدم بطاقات تحديد القواعد من الملحق 3.



يجب أن تتضمن الإجابات على الأقل:

· السرية، لا يجب أن نتحدث خارج هذه المجموعة عن قصص بعضنا البعض، ولا ندلي بأي أسماء أو أماكن.

· الاحترام المتبادل

· يتعين عليكم الإنصات لبعضكم البعض

· لا سخرية من الآخرين

· الوصول في الموعد المحدد لجميع الجلسات



ملاحظة للمُنسق:

إذا لم يتم الالتزام بهذه القواعد بشكل تلقائي، فإليك بعض الأسئلة لاقتراح قواعد إضافية.

· ما هي القواعد الرئيسية التي تضمن شعور كل فرد بورشة العمل هذه بالأريحية أثناء المشاركة؟

· قم بإجراء تقصي حسب الحاجة: هل من المقبول السخرية من الأصدقاء، أو مقاطعتهم أثناء حديثهم، أو التحقير منهم، وما إلى ذلك؟

· ما الذي ينبغي علينا فعله للتأكد من إفساح المجال الكافي لإنهاء جميع الأنشطة المقررة بنهاية اليوم؟



الجلسة 2 التعارف



2.1 من أنا[footnoteRef:3] [3:  مقتبس من لجنة الإنقاذ الدولية، Girls Shine Life Skills Curriculum (منهج شمس الفتيات تشرق، المهارات الحياتية).] 




الوقت: 20 دقيقة 	الترتيب: فردي



الاستعداد >



وزِّع ورقة المعلومات 1: "من أنا" على كل مشارك، فضلاً عن المنسق ومدوني الملاحظات والموظف الاجتماعي. اعرض عددًا كافيًا من أقلام التلوين والملصقات والمواد الأخرى التي بحوزتك على جميع المشاركين.



اشرح  >

سنمارس لعبة لتقديم أنفسنا. وسيشاركنا اللعبة المنسقان والموظف الاجتماعي ومدونا التعليقات أيضًا. سأعطيكم ورقة معلومات على شكل الجسم. احصلوا على بعض أقلام التلوين التي تروق لكم.



1. الخطوة الأولى هي كتابة أو رسم شيئ يعبر عنك

يمكنك كتابة اسمك أو رسم شيء يمثلك في الشكل الموجود في ورقة المعلومات. ويمكنك استخدام أقلام التلوين لرسم شكل يمثلك ورسم تعبيرات وجه تعبر عن مشاعرك.

ويمكنك أيضًا استخدام لونك المفضل لتلوين الملابس.



2. الخطوة الثانية هي كتابة أو رسم أشخاص أثق بهم

ارسم حول الشكل الأشخاص الذين تثق بهم، أو صديقك المقرب أو أحد أفراد أسرتك وما إلى ذلك

نحن جميعًا لدينا أشخاص يقدمون لنا المساعدة. فلتضع هؤلاء الأشخاص حول الشكل الخاص بك.



3. الخطوة الثالثة هي كتابة أو رسم ما يمكنني فعله

ارسم أو دوِّن الأشياء التي أنت بارع في أدائها، إلى جانب مهاراتك ومواهبك ومميزاتك.

ربما تكون هناك أشياء تفخر بها أو أشياء أخبرك آخرون أنك تبلي فيها بلاءً حسنًا.

بمجرد أن ينتهي الجميع:

اسأل > من يرغب في أن يعرض الشكل الخاص به ويقدم لنا نبذة موجزة عما رسمه؟  

تأكد أن المراهقين يتطوعون لعرض أشكالهم. يمكنك البدء بتقديم الرسم الخاص بك كمنسق لتشجيعهم حال شعورهم بالخجل الشديد. يمكن للمشاركين وضع أشكالهم على الحائط إن شعروا بارتياح تجاه ذلك.



استراحة – 10 دقائق



الجلسة 3 عوامل الخطر والحماية



3.1 العصف الذهني لعوامل الخطر والحماية



الوقت: 45 دقيقة 	الترتيب: مجموعات صغيرة

قسِّم المشاركين إلى مجموعتين مع تواجد منسق واحد لكل مجموعة. إذا كانت المجموعة مختلطة بين الجنسين، فافصل الفتيان والفتيات إلى مجموعتين على أن يكون المنسق من نفس النوع.

قم بإعداد لوح ورقي قلاب كبير وإلصاق شكل عليه، واحد يضم فتى وواحد يضم فتاة حسب نوع المشاركين في المجموعة.



اشرح  >

في هذه الجلسة، سنطلب منكم التفكير فيما يشجع أو يقود الشباب مثلكم للانضمام إلى جماعة مسلحة والأشياء التي من شأنها منع انضمام شباب مثلكم إلى هذه الجماعات.

يمكنكم التفكير في تجاربكم الخاصة، وتجارب أسركم وأصدقائكم ومجتمعاتكم ومعرفتكم الخاصة بالحرب. ونريد أن نفهم تصوراتكم، ولكن نرجو منكم التحدث بشكل عام للمحافظة على السرية. وبهذا، أعني أنك لا يجب أن تقولوا "لقد مررت بهذه التجربة"، وإنما يمكنكم القول "أعرف شبابًا مروا بهذه التجربة."



سلِّم أوراق اللوح الورقي القلاب التي تحمل الشكل الملصق المعني إلى المجموعة اليمنى. يتولى منسق واحد دعم كل مجموعة لعمل عصف ذهني لتنشيط الأفكار.



في كل مجموعة:



اسأل > ما هي الأشياء أو الأشخاص أو الظروف التي تشجع أو تقود الشباب للانضمام إلى الجماعة المسلحة؟



اشرح  >

يمكننا أن نطلق عليها عوامل الخطر.



ملاحظة للمنسق

يمكنك تمثيل عامل الخطر برمز مثل علامة التحذير، أو أي رمز ملائم في السياق المستخدم.

اكتب أو ارسم بلون واحد على الجانب الأيسر من الشكل الملصق عوامل الخطر الخاصة بتجنيد الشباب. (انظر المثال أدناه)



اسأل > ما هي الأمور التي من شأنها منع الشباب من الانضمام للجماعة المسلحة؟



اشرح  >

يمكننا أن نطلق عليها عوامل الحماية.

لا توجد إجابات صحيحة أو خاطئة. هذا ليس اختبار، ويجب أن يشعر كل شخص بالقدرة على التعبير عن آرائه بحرية



ملاحظة للمنسق

يمكنك تمثيل عامل الحماية برمز مثل المظلة أو الدرع، أو أي رمز ملائم في السياق المستخدم.

اكتب أو ارسم بلون مختلف على الجانب الأيمن من الشكل الملصق عوامل الحماية الخاصة بتجنيد الشباب. (انظر المثال أدناه)

إذا لم يعرف أفراد المجموعة الإجابة، فربما يمكن إنعاش ذاكرتهم بالقول: هل يحاول بعض الأشخاص إقناع الشباب بالانضمام إلى الجماعة المسلحة. ما هي الحجج التي يستخدمونها؟ ما هي الظروف التي دفعت الشباب للانضمام؟

فيما يتعلق بعوامل الحماية، شجعهم على البحث عن دوافع أخرى بخلاف كسب المال. استخدم إشارة مثل: ما الذي تحتاج إليه لكسب المال؟ ما الذي تحتاج إليه للحصول على وظيفة جيدة؟ وما إلى ذلك.
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3.2 استخلاص المعلومات خلال الجلسة العامة



الوقت: 30 دقيقة 	الترتيب: في أزواج - المجموعة بالكامل



اشرح  >

سنستخدم نهج التفكير والتنظيم في أزواج والمشاركة. ستفكرون أولاً في تجاربكم الخاصة، وما رسمتموه ثم تتأملون ما يدور في أذهانكم لمدة دقيقة واحدة. ثم بعد ذلك تشاركون تجاربكم وتأملاتكم في أزواج، ثم تقدم كل مجموعة موجزًا لعوامل الحماية والخطر في المجموعة الكبيرة.







· ما الذي يمكننا تعلمه من هذا التدريب؟ ما الذي يمكن فعله لمنع التجنيد؟

· هل توجد اختلافات بين الفتيان والفتيات؟ تبعًا للسن؟



3.3 ختام اليوم الأول



الوقت: 20 دقيقة 	الترتيب: المجموعة بالكامل



ضع لوحة التعليقات على الحائط.



اسأل > ما هو انطباعكم عن ورشة عمل اليوم؟

اجمع أي إجابات يرغب الشباب في مشاركتها.



اشرح  >

ضع علامة نجمة أسفل الوجه الذي يمثل مشاعرك على لوحة التعليقات

والصق ملاحظة تضم الأمور التي نالت إعجابك وربما الأمور التي لم تنل إعجابك.

يساعدنا ذلك في تحسين جلستنا غدًا.



لقد بذلتم جهدًا كبيرًا اليوم. وقد تمكنا من جمع الكثير من المعلومات التي تكتسب أهمية كبيرة للعاملين في المجال الإنساني. شكرًا جزيلاً لكم!



وصلنا الآن إلى نهاية الجلسة الأولى.

· سأطلب منكم جميعًا الوقوف على هيئة دائرة. سنتخلص الآن من جميع الأفكار السيئة والمشاعر السيئة التي لدينا لهذا اليوم. لا بأس بأن تساورنا مشاعر سلبية، فقد تشعرون بالغضب وهو أمر يمكن تفهمه بشكل جيد. (حركوا أذرعكم وسيقانكم بشكل فعلي، وامسحوا أكتافكم وصدوركم).

· دعوها جميعًا تسقط على الأرض. نريد أن نتخلص منها كلها!

· الآن بعد أن حركنا أجسادنا، لنضع أيدينا على قلوبنا ونتنفس شهيقًا وزفيرًا لنركز على الأمور الإيجابية خلال باقي اليوم.

· ستنتفس بعمق معًا خمس مرات.

· دعونا نأخذ أول نفس عميق: الشهيق عن طريق الأنف، والزفير عن طريق الفم. رائع!

· الآن، أثناء الشهيق، انحنوا للأسفل واستخدموا أذرعكم لملء أيديكم بطاقة الأرض ثم توجيهها إلى قلوبكم.

· اجعلوها تملأ كيانكم، ثم أخرجوا الزفير.  ممتاز!

· الآن، مع النفس الثالث، استنشقوا الهواء وابلغوا عنان السماء واملؤوا نفوسكم بطاقة السماء ثم ضعوها في قلوبكم؛ دعوها تملأ كيانكم، ثم أخرجوا الزفير.

· تنفسوا بعمق مرة أخرى، الشهيق عن طريق الأنف، والزفير عن طريق الفم.

· وأخيرًا، تنفسوا بعمق لآخر مرة، وارسموا ابتسامة على وجوهكم!

· إذا شعرتم بالحاجة للتحدث مع أي شخص، فيمكنكم التحدث مع xxx، الموظف الاجتماعي لدينا والمستعد دومًا لمد يد العون لكم.



ملاحظة للمنسق

اسأل المشاركين إذا كانت لديهم أغنية أو رقصة يمكن اقتراحها لإنهاء الجلسة. وإلا، فاقترح أنت واحدة.






اليوم الثاني



		اليوم الثاني

		الجلسة 4 كيفية تنسيق عملية التحرير



		5 دقائق

20 دقيقة

30 دقيقة

15 دقيقة

		4.1 مقدمة

 4.2 العصف الذهني للأدوار والمسؤوليات

4.3 العصف الذهني لعملية (عمليات) التحرير

4.4 تخطيط الأطراف المعنية



		10 دقائق

		استراحة



		50 دقيقة

25 دقيقة

		4.5 لعبة التحرير  

4.6 استخلاص المعلومات خلال الجلسة العامة



		 20 دقيقة

		4.6 ختام اليوم الثاني





		المواد المطلوبة



		· بطاقات ملونة – أوراق ملاحظات لاصقة

· لوح ورقي قلاب

· أقلام تلوين

· ملصقات على شكل نجوم إن كانت متاحة











الجلسة 4 كيفية تنسيق عملية التحرير



ملاحظات المنسق

قد تؤدي هذه الجلسة لاستعادة بعض الذكريات، لا سيما للفتيات اللاتي تعرضن للخطف. إذا حدث ذلك، فيوصى بإعطاء الأولوية لمناقشة عامة حول ما يمكن أن تفعله المنظمة غير الحكومية، والمجتمع، والحكومة، والأمم المتحدة للمساعدة في تحرير الفتيات، بدلاً من اللعبة. في هذه الحالة، يجب إجراء الجلسة 4.4 على هيئة مناقشة، وتقسيم المشاركين إلى مجموعتين إذا كان عددهم يزيد على 10 مشاركين. ستركز المناقشة على طرق تسهيل تحرير الشباب، وكيف تساهم كلٌ من الأطراف المعنية في هذه العملية. وعلى أية حال، راقب الأجواء التي تسود الغرفة بحرص. إذا بدت علامات الضيق على الشباب، أو ظهرت بوادر العنف، فاعط المشاركين استراحة أو نظِّم نشاطًا مهدئًا للأعصاب مثل تمرين التنفس. وإذا كنتم تمارسون اللعبة، فيمكنكم التحول إلى مناقشة عامة.



4.1 مقدمة



الوقت: 5 دقائق 	الترتيب: المجموعة بالكامل



ملاحظة للمنسق

إذا كان السياق الثقافي يسمح بذلك، يمكنك اقتراح أغنية أو رقصة لإزالة الحواجز بين أفراد المجموعة قبل بدء اليوم.



اشرح  >

في هذه الجلسة، سنطلب منكم التفكير في الأدوار والمسؤوليات التي يؤديها الفتيان والفتيات في الجماعات/القوات المسلحة وماذا يعني ترك الجماعة/القوة المسلحة. يمكنكم التفكير في تجاربكم الخاصة، وتجارب أسركم وأصدقائكم ومجتمعاتكم ومعرفتكم الخاصة بالحرب. ونريد أن نفهم تصوراتكم، ولكن نرجو منكم التحدث بشكل عام. وبهذا، أعني أنك لا يجب أن تقول "لقد مررت بهذه التجربة"، وإنما يمكنك القول "أعرف شبابًا مروا بهذه التجربة."



4.2 العصف الذهني حول الأدوار والمسؤوليات



الوقت: 20 دقيقة 	الترتيب: المجموعة بالكامل



اسأل > ما هي الأدوار والمسؤوليات التي يؤديها الفتيان والفتيات في الجماعات/القوات المسلحة؟

      الفتيات		الفتيان

       



الدور أ      	  الدور ج



الدور ب	    	  الدور أ 



الدور د 	   	  الدور د 





     









اشرح >

يؤدي الفتيان والفتيات غالبًا أدوارًا متنوعة. وتكون بعض الأدوار داعمة، مثل الطهاة، والحمالين والمراسيل، أو الأدوار الأخرى المرتبطة بالقتال. أبرز مسألة ما إذا كانت بعض الأدوار تؤديها فتيات وفتيان أصغر أو أكبر سنًا. واذكر نطاق السن إن استطعت.



ملاحظة للمُنسق:

اكتب أو ارسم الأدوار المختلفة على لوح ورقي قلاب للفتيان والفتيات. (انظر المثال أدناه) احرص على كتابة الأدوار في كلا العمودين إذا كان يؤديها الفتيان والفتيات على حدٍ سواء.

 مثال على كيفية جمع المعلومات



اسأل >



· هل هذه الأدوار مماثلة أو مختلفة عما تفعله اليوم؟

· ما هي المهارات والأشياء الجديدة التي تعلمتها؟ كيف تستخدم هذه المهارات والمعرفة الآن بعد العودة إلى مجتمعك؟

· هل تعرفت على أصدقاء جدد؟ إذا كانت الإجابة نعم، فعم تحدثتم أو فعلتم سويًا؟ هل لا تزال تتواصل مع هؤلاء الأصدقاء؟



4.3 العصف الذهني حول عملية (عمليات) التحرير



الوقت: 30 دقيقة 	الترتيب: المجموعة بالكامل



اسأل >

· ما الذي يحدث عندما يغادر الشباب الجماعة/القوة المسلحة؟

· هل يبقون على اتصال بالجماعة/القوة؟ هل لا يزالون يساعدونهم ؟

· ماذا يعني الانفصال عن الجماعة/القوة وعدم الانتماء إليها بالنسبة لك؟ يعني عدم الانتماء عدم رغبتك في أن تكون جزءًا من الجماعة/القوة بعد



اشرح  >

تعني مغادرة الجماعة عدم أداء أي نشاط لصالح أو بصحبة الجماعة/القوة، وعدم التواصل مع أفرادها وعدم الشعور بأنك جزء من الجماعة/القوة بعد.



ملاحظة للمُنسق

بناءً على المحادثة، قد تستنتج أن العملية تتألف من عدة خطوات. حدد الخطوات التي يشاركها الشباب. هل هي مختلفة بين الفتيان والفتيات؟



4.4 تخطيط الأطراف المعنية



الوقت: 15 دقيقة 	الترتيب: مجموعات صغيرة



الاستعداد >

قسِّم المشاركين إلى فريقين واعطِ كل مجموعة أقلام تحديد (3 ألوان مختلفة) ولوحًا ورقيًا قلابًا يضم المخطط التالي لإطار العمل الاجتماعي البيئي. أضف رسمًا بسيطًا مرتبط ثقافيًا بالسياق الذي يمثل كلاً من مستويات النموذج الاجتماعي البيئي للمراهقين الذين قد لا يكونون أميين.إطار العمل الاجتماعي البيئي







اشرح  >

يُسمى هذا المخطط إطار العمل الاجتماعي البيئي. وهو تمثيل بسيط للبيئات المختلفة التي نعيش فيها جميعًا. لدينا أولاً المستوى الفردي كفتيان وفتيات ورجال ونساء. ثانيًا، لدينا مستوى العلاقات بين الأفراد حيث نتفاعل مع أسرتنا وأصدقائنا وأحبائنا. ثالثًا، لدينا مستوى المجتمع المحلي، ويشمل السلطات والقادة الرسميين وغير الرسميين. وفي المستوى الرابع، توجد الدولة، والمجتمع الأوسع نطاقًا الذي يشمل إدارة وسلطات الدولة، والمنظمات غير الحكومية، إلى جانب القادة أو المنظمات الأخرى التابعة للأمم المتحدة أو الوطنية أو الدولية.  

في كل مجموعة، قم بعمل عصف ذهني عن الأشخاص والإدارات والوكالات المختلفة التي تتعامل معها على مستويات الأسرة-النظراء، والمجتمع المحلي والمجتمع الأوسع، والتي قد تلعب دورًا في حماية الأطفال. اكتب كل طرف معني في المخطط، باستخدام لون مختلف لكل مستوى.  



استراحة – 10 دقائق



4.5 لعبة التحرير



 الوقت: 50 دقيقة 	الترتيب: مجموعات صغيرة



الاستعداد >

قسِّم المشاركين إلى 4 فرق، فريقان للفتيان وفريقان للفتيات (أو 4 فرق من نفس النوع). يُكوِّن الفريقان من نفس النوع مجموعة. إذا كان عدد المشاركين الكلي 10 مشاركين أو أقل وكانوا من نفس النوع، فيمكنك تكوين فريقين بدلاً من 4 فرق.

ملاحظة للمنسق

إذا توافر لك الوقت الكافي، فيمكنك استخدام عدد بطاقات أقل ثم تبديل الفرق، بحيث تحظى كل مجموعة بالفرصة لأداء كلا الدورين.

تذكير: قد ينطوي هذا النشاط على بعض الحساسية، لا سيما بالنسبة للفتيات. فيجدر بك مراقبة الأجواء التي تسود الغرفة بحرص. وإذا كانت الأجواء متوترة، وشعرت أن المراهقين غير مرتاحين، فيمكنك اختيار تنظيم نشاط يبعث على هدوء الأعصاب، مثل تمرين التنفس الذي نؤديه غالبًا في نهاية الجلسة، و/أو التحول إلى مناقشة جماعية تناقشون خلالها كيف تؤدي الأطراف المعنية (الشباب والقادة المجتمعيون والآباء وغيرهم) دورًا في تحرير الأطفال.



اشرح  >

الآن لنمارس لعبة سويًا. سيمثل فريق واحد من كل نوع فريق الشباب، فيما يمثل الفريق الآخر فريق المجتمع، بما في ذلك أفراد المجتمع والشباب والمنظمات غير الحكومية والحكومة (أو أية جهة فاعلة معنية بعملية التحرير في السياق الذي تستخدمه).  



بالنسبة لأعضاء فريق الشباب، ستقومون بعمل عصف ذهني لأسباب عدم رغبة الشباب أو قدرتهم على مغادرة الجماعة/القوة المسلحة في رأيكم. وقد تكون هذه الأسباب نابعة من تجاربكم الخاصة أو مما تعتقدونه بشأن هذه الأسباب. ويجب عليكم تقديم عدد من الأسباب/المشكلات يعادل عدد المشاركين في الفريق. عندما تتفقون على الأسباب الرئيسية، دوِّنوها على البطاقات الملونة. (سبب/مشكلة واحدة على كل بطاقة) وسيساعدكم المنسق في الكتابة عند الحاجة لذلك.



بالنسبة للمشاركين في فريق المجتمع، ستحصلون على بطاقات المشكلات وتحاولون التفكير في حلول ممكنة لكلٍ منها. وعندما تعثرون على الحل، دوِّنوه على إحدى البطاقات وقدموه لفريق الشباب الذين سيتحققون مما إذا كان حلاً مقبولاً أم لا. ويجب أن تكون الحلول واقعية وفعالة بما يكفي لتكون حافزًا لترك الجماعة. وإذا لم يصادق الشباب على الحل، فيجب على فريق المجتمع إعادة المحاولة حتى يتم قبول الحل الذي يقدمونه.



ملاحظات للمُنسق:

قدم مثالاً مرتبطًا بالسياق المستخدم. شجِّع كل فريق على تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل عند سرد المشكلات والحلول، والأطراف التي يجب إشراكها. باستخدام النتائج المترتبة على الجلسة 4.4 تخطيط الأطراف المعنية، شجِّع الشباب على التفكير فيما يمكن أن يفعله أفراد المجتمع، بمن فيهم الشباب، وعدم الاكتفاء بطلب مساعدة المنظمات غير الحكومية أو الحكومة لحل كل المشكلات. كن محددًا بشأن أفراد المجتمع الذين يجب إشراكهم حسب السياق المستخدم. ولن تُقبل الحلول غير الواقعية المتمثلة في توزيع المال على كل الشباب.      



أمثلة على المشكلات والحلول



المشكلة: قد يخشى بعض الشباب عدم تقبلهم في مجتمعاتهم عند عودتهم إليها.      

الحلول: من بين الحلول الممكنة تنظيم حوارات مجتمعية لضمان الترحيب بعودتهم وتوصية أفراد المجتمع بنقل هذه المعلومات إلى الشباب الذين لا يزالون في الجماعة المسلحة. مناقشة كيف يمكنهم مشاركة تلك المعلومات. هل يتم ذلك عن طريق الراديو، أو بعض الأشخاص الرئيسيين ممن هم على اتصال بقادة الجماعة/القوة المسلحة؟ وهناك حل آخر ممكن للشباب وهو تقديم شيئًا للمجتمع من باب "تعويض" الأشخاص الذين عانوا ويلات الحرب وطلب العفو منهم. وهو جهد ثنائي، من جانب المجتمع ومن جانب الشباب. شجِّع الشباب على التفكير في أسباب وصم المجتمع لهم، وذلك للتعرف على المشكلة من وجهة نظرهم والخطوات التي يمكنهم اتخاذها للتغلب على تلك المشكلة.



المشكلة: عدم وجود فرص للتعليم الثانوي في مجتمعي.

الحلول: يُنظم القادة المجتمعيون وسائل النقل الجماعية منخفضة التكلفة إلى القرية حيث يتوافر التعليم الثانوي. يمكن للقادة المجتمعيين والشباب من القرى المجاورة تنظيم أنفسهم للتحدث إلى الممثل المحلي لوزارة التعليم والمنظمات المحلية/الدولية لدعم توفير التعليم الثانوي. أو يمكن للشباب المتعلمين الأكبر سنًا في المجتمع تنظيف الفصول غير الرسمية لإعداد الأطفال للخضوع للاختبار الرسمي.




يجب على المنسقين مساعدة كل فريق على إجراء عصف ذهني للمشكلات والحلول ومساعدتهم في الكتابة على البطاقة إذا لم يكونوا ملمين بالكتابة.



ابدأ ببطاقة مشكلة واحدة في كل مجموعة. وبمجرد أن تشعر أنهم استوعبوا الإرشادات، واصل اللعبة حتى يتم العثور على حل لكل مشكلة في كل مجموعة.



ضع بطاقة المشكلة على اللوح الورقي القلاب بجوار لوحة الحل الذي صادق الشباب عليه باستخدام شريط للاحتفاظ بسجل للمشكلات والحلول التي تم العثور عليها لكل فريق.  ارسم أو الصق نجمة بجوار كل بطاقة كمكافأة على الأفكار الجيدة ولتشجيع الشباب. (انظر المثال أدناه)



المجموعة أ (الفتيات)



فريق الشباب	فريق المجتمع

             المشكلات			الحلول

















المجموعة ب (الفتيان)



فريق الشباب	فريق المجتمع

             المشكلات			الحلول







المشكلة 1

الحل 1

المشكلة 2

الحل 2





المشكلة 1

المشكلة 2

الحل 1

الحل 2



مثال على طريقة عرض بطاقات المشكلات والحلول







نوصي بتجنب وضع هذا النشاط في إطار لعبة تنافسية لأنه قد يفضي إلى سلوكيات عنيفة. وإنما يجب التركيز على جودة الحلول التي يتم إيجادها والإشادة بكل فريق على نحو متساوٍ لتفكيرهم بشكل إبداعي.



4.6 استخلاص المعلومات خلال الجلسة العامة



الوقت: 25 دقيقة 	الترتيب: المجموعة بالكامل



ناقش الحلول التي أوجدها فريق المجتمع إذا كان فريق الشباب قد اقترح حلولاً مختلفة.





· بعد مناقشة المشكلات والحلول الممكنة، ما هي أفكاركم بشأن سُبل المضي قدمًا؟  

· هل توجد اختلافات بين الفتيان والفتيات؟ تبعًا للسن؟



4.7 ختام اليوم الثاني



الوقت: 20 دقيقة 	الترتيب: المجموعة بالكامل



الاستعداد >

ضع لوحة التعليقات على الحائط.



اسأل > ما هو انطباعكم عن ورشة عمل اليوم؟

اجمع أي إجابات يرغب الشباب في مشاركتها.



اطلب منهم وضع نجمة أسفل الوجه الذي يمثل مشاعرهم على لوحة التعليقات

والصق ملاحظة تضم الأمور التي نالت إعجابهم وربما الأمور التي لم تنل إعجابهم.

يساعدنا ذلك في تحسين جلستنا غدًا.



اشرح  >

لقد بذلتم جهدًا كبيرًا اليوم. شكرًا لكم على مشاركتكم النشطة!

وصلنا الآن إلى نهاية الجلسة.

· سأطلب منكم جميعًا الوقوف على هيئة دائرة. سنتخلص الآن من جميع الأفكار السيئة والمشاعر السيئة التي لدينا لهذا اليوم. لا بأس بأن تساورنا مشاعر سلبية، فقد تشعرون بالغضب وهو أمر يمكن تفهمه بشكل جيد. (حركوا أذرعكم وسيقانكم بشكل فعلي، وامسحوا أكتافكم وصدوركم).

· دعوها جميعًا تسقط على الأرض. نريد أن نتخلص منها كلها!

· الآن بعد أن حركنا أجسادنا، لنضع أيدينا على قلوبنا ونتنفس شهيقًا وزفيرًا لنركز على الأمور الإيجابية خلال باقي اليوم.

· ستنتفس بعمق معًا خمس مرات.

· دعونا نأخذ أول نفس عميق: الشهيق عن طريق الأنف، والزفير عن طريق الفم. رائع!

· الآن، أثناء الشهيق، انحنوا للأسفل واستخدموا أذرعكم لملء أيديكم بطاقة الأرض ثم توجيهها إلى قلوبكم.

· اجعلوها تملأ كيانكم، ثم أخرجوا الزفير. ممتاز!

· الآن، مع النفس الثالث، استنشقوا الهواء وابلغوا عنان السماء واملؤوا نفوسكم بطاقة السماء ثم ضعوها في قلوبكم؛ دعوها تملأ كيانكم، ثم أخرجوا الزفير.

· تنفسوا بعمق مرة أخرى، الشهيق عن طريق الأنف، والزفير عن طريق الفم.

· وأخيرًا، تنفسوا بعمق لآخر مرة، وارسموا ابتسامة على وجوهكم!

· إذا شعرتم بالحاجة للتحدث مع أي شخص، فيمكنكم التحدث مع xxx، الموظف الاجتماعي لدينا والمستعد دومًا لمد يد العون لكم.



ملاحظة للمُنسق

اسأل المشاركين إذا كانت لديهم أغنية أو رقصة يمكن اقتراحها لإنهاء الجلسة. وإلا، فاقترح أنت واحدة.



اليوم الثالث



		اليوم الثالث

		الجلسة الخامسة ما الذي يحتاجه اليافعون حتى يتسنى لهم العيش بشكل جيد في مجتمعاتهم



		5 دقائق

40 دقيقة



40 دقيقة



		5.1 مقدمة

5.2 العصف الذهني لسمات الأداء الجيد والعوائق

5.3 الترتيب الماسي لسمات الأداء الجيد



		10 دقائق

		استراحة



		45 دقيقة

		5.4 الطريق لإعادة الاندماج والأداء الجيد





		 20 دقيقة

		5.5 ختام اليوم الثالث





		المواد المطلوبة



		· بطاقات ملونة

·  شريط لاصق (سهل الإزالة)

· صور أو أشياء تمثل السمات الممكنة للأداء الجيد (النشاط 5.3 الترتيب الماسي)

·  لوح ورقي قلاب

· أقلام تحديد أخضر وأحمر وأسود/أزرق

· ملصقات على شكل نجوم إن كانت متاحة



















الجلسة 5: ما الذي يحتاجه الشباب حتى يتسنى لهم العيش بشكل جيد في مجتمعاتهم



5.1 مقدمة



الوقت: 5 دقائق 	الترتيب: المجموعة بالكامل



اشرح  >

أرحب بكم مجددًا في هذا اليوم الأخير لنا معًا!

اليوم، سنفكر فيما يعني العيش/الأداء الجيد في المجتمع المحلي والمجتمع الأوسع بالنسبة لشابة أو شاب كان مرتبطًا بجماعة/قوة مسلحة.

نريد أن نفهم تصوراتكم، ولكن نرجو منكم التحدث بشكل عام. وبهذا، أعني أنك لا يجب أن تقول "لقد مررت بهذه التجربة"، وإنما يمكنك القول "أعرف شبابًا مروا بهذه التجربة."



5.2 العصف الذهني لسمات الأداء الجيد والعوائق[footnoteRef:4] [4:    هذه الجلسة مقتبسة عن جامعة الأمم المتحدة. War Child.  No research about us without us. وهي خطة ونص لجلسات تشاركية عن طريق ورش العمل لإجراء البحوث في مجال السياسة التي قوامها المشاركة مع الأطفال والشباب المتأثرين بالحرب. 2019] 




الوقت: 40 دقيقة 	الترتيب: مجموعات صغيرة



الاستعداد >

قم بإعداد لوح ورقي قلاب كبير وإلصاق شكل عليه، واحد يضم فتى وواحد يضم فتاة حسب نوع المشاركين في المجموعة.



قسِّم المشاركين إلى مجموعتين مع تواجد منسق واحد لكل مجموعة. إذا كانت المجموعة مختلطة بين الجنسين، فافصل الفتيان والفتيات إلى مجموعتين على أن يكون المنسق من نفس النوع.

ارسم >

ارسم على لوح ورقي قلاب إطار العمل الاجتماعي البيئي أدناه.



 اشرح  >

· هل تتذكرون النموذج الاجتماعي البيئي الذي استخدمناه بالأمس؟ الآن، سأطلب منكم التفكير في سمات الشباب ذوي الأداء الجيد، الذين يتم اعتبارهم أشخاصًا صالحين وطرق تعاملهم مع الآخرين، ما يفعلونه مع أصدقائهم وأفراد أسرهم والمجتمع المحلي والمجتمع الأوسع نطاقًا.

· على المستوى الفردي (الفتى أو الفتيات)، فكر في السمات والسلوكيات والمهارات التي يتحلون بها.

· على مستوى العلاقات بين الأفراد (الأسرة والأصدقاء)، فكر في كيفية تعاملهم مع أصدقائهم وأفراد أسرهم وكيفية تعامل أصدقائهم وأفراد أسرهم معهم. ماذا يفعلون؟ هل يدعمون بعضهم البعض؟ ما هي العلامات التي تحدد أنهم يبلون بلاءً حسنًا؟

· على مستوى المجتمع المحلي، فكروا في كيفية تعاملهم مع القادة المجتمعيين، وكيف ينخرطون في أنشطة المجتمع المحلي؟

· وعلى مستوى المجتمع الأوسع نطاقًا، كيف يتعاملون مع السلطات المحلية، وهل يحترمون القانون والأعراف الاجتماعية؟



ملاحظة للمُنسق

شجع المشاركين على التفكير فيما هو أبعد من كسب المال لتدبير نفقات الطعام. نود التعرف على كل الأشياء التي تجعل الشخص يكتسب احترام الجميع في مجتمعه. كيف لنا أن نحدد إذا ما كان الشخص فردًا "صالحًا" في المجتمع؟



مع كل اقتراح، اسأل أفراد المجموعة عما إذا كانوا يوافقون عليه. وإذا كان هناك اتفاق عام، فاسأل عما ينبغي علينا رسمه أو كتابته على الشكل الملصق لتمثيل تلك الميزة، ثم اطلب من أحد أفراد المجموعة رسم ذلك بتبادل الأدوار.



اسأل > ما هي عوائق الأداء الجيد، حتى يحظى المرء باحترام أفراد المجتمع؟



اشرح  >

باستخدام نفس إطار العمل الاجتماعي البيئي المستخدم أعلاه، فكر في العوائق.

ما التحديات أو المخاطر التي قد يواجهها الشباب المرتبطين بهذه الجماعات/القوات مع أفراد أسرهم وأصدقائهم في مجتمعهم المحلي ومجتمعهم الأوسع نطاقًا.  



ملاحظة للمُنسق

شجع المشاركين على التفكير في أسباب تتجاوز نقص المال أو الطعام.

ذكِّر المشاركين أننا لا نطلب منهم الكشف عن تجارب شخصية، وإنما التحدث بشكل عام.

مع كل اقتراح، يجب على المنسق سؤال أفراد المجموعة عما إذا كانوا يوافقون عليه. إذا كان هناك اتفاق عام، فاسأل عما يتعين علينا رسمه أو كتابته على ورقة. يجب كتابة كل عائق باللون الأحمر على ورقة. احتفظ بورقة للنشاط التالي.



5.3 الترتيب الماسي لسمات الأداء الجيد[footnoteRef:5] [5:  مقتبس من أداة الترتيب الماسي. Plan International. مجموعة أدوات برامج المراهقين. إرشادات وأدوات لبرامج المراهقين وتمكين الفتيات في حالات الأزمات. 2020] 




الوقت: 40 دقيقة 	الترتيب: النشاط الجماعي



الاستعداد >

احتفظ بنفس المجموعات كما في النشاط السابق. قم بإعداد لوح ورقي قلاب بالترتيب الموضح أدناه. قم بتوزيع لوح ورقي قلاب وقلم تحديد على كل مجموعة وإعداد البطاقات أو ملصقات ملاحظات.



اشرح  >

في كل مجموعة، ستحدد 9 ميزات بحد أقصى "للأداء الجيد" من بين تلك التي أنتجها العصف الذهني خلال الجلسة السابقة. وأوصيك ببدء مناقشة بشأن الميزات التي يجب اختيارها.

إذا نشأ أي خلاف، فسنقترح إجراء تصويت.



الاستعداد >

بمجرد اختيار الميزات التسع، اعط كل فرد 9 بطاقات أو ورق ملاحظات لاصق واطلب منهم كتابة أو رسم كل ميزة على بطاقة أو ورقة ملاحظات لاصقة.



اشرح >



          



       



    









           



       



    







سيتولى كل فرد منكم على حدة تنظيم البطاقات من الميزة الأكثر أهمية إلى الأقل أهمية.

يمكنكم أيضًا استخدام الأشياء التي تجدونها في الغرفة أو ترتيب الميزات إن كان ذلك أسهل بالنسبة لكم. يمكنكم استخدام أشياء مثل كتاب أو حجر أو ورقة شجر وما إلى ذلك، إذا كانت ترتبط بالميزة.

  

الآن بعد أن أنهيتم عملية الترتيب، سوف تناقشون كمجموعة كيفية ترتيب الميزات في شكل ماسي. (اعرض ورقة اللوح القلاب بالترتيب الماسي).



ضع بطاقاتك على الشكل مُرتبة حسب الأولوية، بحيث تحتل الميزة الأكثر أهمية أعلى موضع، فيما تحتل الميزة الأقل أهمية أدنى موضع، وتأتي الميزات الأخرى فيما بينهما مُرتبة حسب الأهمية.



ملاحظات للمُنسق مثال على استخدام الأشياء أو الصور



شجِّع جميع المشاركين على المشاركة، ونقل البطاقات، والاختلاف والمناقشة حتى يتفقوا على رأي واحد.



اشرح  >

الآن، سنقارن الاختيارات والترتيب لكلا المجموعتين.



اسأل >

· ما هي الاختلافات؟

· كيف اتفقتم على هذا الترتيب؟



استراحة – 10 دقائق



5.4 الطريق للأداء الجيد[footnoteRef:6] [6:  مقتبس من تقرير لجنة الإنقاذ الدولية 2010 بعنوان "أجسادنا، مجتمعنا، التدريب على تثقيف النظراء للفتيات والشابات في ليبريا حول العنف القائم على النوع والصحة الجنسية". المنهج التدريبي لأعمار 16-25 سنة
] 




الوقت: 45 دقيقة 	الترتيب: المجموعة بالكامل أو مجموعات صغيرة



الاستعداد >

الصقوا معًا أوراق الورق القلاب العديدة لصنع جسر يمتد لعدة أمتار، وضعوه على الأرض.  في الطرف الأيسر من لهذا الجسر، ضع ورقة لوح قلاب تضم شكلاً ملصقًا للنوع ذي الصلة. وفي الطرف الأيمن، ضع رسمًا يضم شكلاً ملصقًا لميزات الأداء الجيد من نشاط 5.2 العصف الذهني. إذا كانت لديك مجموعتان بنوعين مختلفين، فقم بإعداد جسرين. وإذا كانت المجموعتان من نفس النوع، فقم بإعداد جسر واحد فقط.  



اشرح  >

وضح أن الجسر يرمز للمسار إلى "الأداء الجيد". يمثل الجسر المسار بين موقف الشباب الذين غادروا للتو الجماعة/القوة المسلحة والموقف عندما يصبح أداؤهم جيدًا.



وضح ما يلي مع كل مجموعة إذا كانت تضم مشاركين من نوعين مختلفين، أو مع المجموعة الكاملة إذا كان جميع المشاركين من نفس النوع.



اشرح  >

سنحصل على الأوراق التي تضم العوائق من الجلسة السابقة ونضعها على الجسر. هذه هي العوائق والتحديات والمخاطر التي قد يواجهها الشباب المرتبطون بالجماعة/القوة المسلحة على المسار المؤدي إلى الأداء الجيد.



اسأل > ما هي الحلول والاقتراحات التي من شأنها مساعدة الشباب والمجتمع والأسرة والمنظمات غير الحكومية في التعامل مع العوائق للوصول إلى "الأداء الجيد"؟



اشرح  >

على سبيل المثال، قد يكون العائق "رؤية الكوابيس". قم بإجراء عصف ذهني مع المشاركين، هل هناك طقوس تقليدية تفيد في هذه الحالة، أم هل يكون هؤلاء الأفراد بحاجة للدعم المتخصص. من يمكنه أداء الطقوس ومن يجب أن يحضر؟



ملاحظة للميسرين: قم بتكييف المثال حسب النوع والسياق.

قد يصعب العثور على حلول، وقد يشعر المشاركون بضعف الإمكانات. وسبيل التدخل المناسب هو تحديد من يمتلك السلطة لتغيير الوضع، وكيف يمكننا إشراك ذلك الشخص لحل المشكلة. تجنب الحلول العامة مثل يجب على الحكومة… بل يجب التفكير في من يمكنه التأثير على الحكومة/المجتمع/الأسرة وكيف يتم ذلك. شجعهم على التفكير الإبداعي. وإذا تعثروا في إيجاد حل لأحد العوائق، فيمكنهم البحث عن حل لعائق آخر.



مثال على عائق والحلول الممكنة



العائق: يشعر الشباب بالوصم والتمييز تجاههم من قبل أفراد المجتمع.

الحلول: تعتبر هذه العملية أيضًا ثنائية. ما الدور الذي يؤديه المجتمع والدور الذي يؤديه الشباب. السؤال الأول الذي يجب توجيهه هو لماذا يحدث التمييز من المجتمع تجاه الأطفال السابقين المرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة؟

من جانب المجتمع، يجب عليهم التفكير في من يمتلك السلطات الكافية للتأثير على تصور الأفراد وتغيير الأعراف الاجتماعية. في بعض السياقات، تمتلك الشخصيات الدينية تلك السلطة. وقد يكون الحل عندئذ أن يُطلب من الشخصيات الدينية الداعمة تنظيم الحوارات المجتمعية مع القادة المجتمعيين وأفراد الأسرة. وبعد ذلك ما يمكنهم فعله لإعادة بناء الثقة مع أفراد المجتمع، على سبيل المثال، كيف يمكنهم تعويض المجتمع الذي عانى من أفعال الجماعة/القوة المسلحة التي كانوا ينتمون إليها فيما مضى. (العدالة التصالحية)



وزِّع الأوراق على المشاركين واطلب منهم إجراء العصف الذهني وكتابة أو رسم الحلول التي اتفقوا عليها للتغلب على كل عائق باللون الأخضر. اطلب من المشاركين تكوين مجموعات صغيرة مكونة من 3 أو 4 أفراد وإجراء عصف ذهني لكل عائق.  



ضع العوائق (باللون الأحمر) والحل (باللون الأخضر) على الجسر وناقش الحلول التي تم التوصل إليها بوجه عام. (انظر المثال أدناه)





الشباب ذوو الأداء الجيد

الشباب المُحرَّرين للتو



العائق 1

العائق 2

العائق 3

الحل 2

الحل 1

الحل 3









إذا توفر لديك الوقت الكافي وكانت هناك مجموعتان، فناقش العوائق والحلول التي تم التوصل إليها في كل مجموعة، هل تنطبق على النوع الآخر من المشاركين؟      



اسأل >

· هل هناك بعض العوائق التي يجب التعامل معها أولاً؟ ماذا يجب أن يكون التسلسل، ترتيب التعامل مع العوائق؟

· ما هي أفكاركم بعد هذا التمرين؟

 5.5 ختام اليوم الثالث



الوقت: 20 دقيقة 	الترتيب: المجموعة بالكامل





كان هذا هو النشاط الأخير لورشة العمل. لقد بذلتم جهدًا كبيرًا خلال الأيام الثلاثة الماضية. نود أن نقدم لكم الشكر الجزيل لمشاركتكم النشطة.

لقد شاركتمونا الكثير من الأفكار التي سيكون لها بالغ الأهمية بالنسبة لنا لتطوير البرامج الخاصة بالشباب الذين ارتبطوا بقوات مسلحة وجماعات مسلحة فيما مضى.

وسنعود إليكم بعد بضعة أشهر ونشارككم نتائج ورشة العمل هذه وتصميم البرامج الجديدة للحصول على آرائكم.



الاستعداد >

ضع لوحة التعليقات على الحائط.



اسأل >

· ما هو انطباعكم عن ورشة عمل اليوم؟

· ما الذي يمكننا القيام به بشكل أفضل أو بشكل مختلف في المرة القادمة عند أداء هذا النشاط مع شباب مثلكم؟



اطلب منهم وضع نجمة أسفل الوجه الذي يمثل مشاعرهم على لوحة التعليقات

والصق ملاحظة تضم الأمور التي نالت إعجابهم وربما الأمور التي لم تنل إعجابهم.



اشرح  >



وصلنا الآن إلى نهاية الجلسة.

· سأطلب منكم جميعًا الوقوف على هيئة دائرة. سنتخلص الآن من جميع الأفكار السيئة والمشاعر السيئة التي لدينا لهذا اليوم. لا بأس بأن تساورنا مشاعر سلبية، فقد تشعرون بالغضب وهو أمر يمكن تفهمه بشكل جيد. (حركوا أذرعكم وسيقانكم بشكل فعلي، وامسحوا أكتافكم وصدوركم).

· دعوها جميعًا تسقط على الأرض. نريد أن نتخلص منها كلها!

· الآن بعد أن حركنا أجسادنا، لنضع أيدينا على قلوبنا ونتنفس شهيقًا وزفيرًا لنركز على الأمور الإيجابية خلال باقي اليوم.

· ستنتفس بعمق معًا خمس مرات.

· دعونا نأخذ أول نفس عميق: الشهيق عن طريق الأنف، والزفير عن طريق الفم. رائع!

· الآن، أثناء الشهيق، انحنوا للأسفل واستخدموا أذرعكم لملء أيديكم بطاقة الأرض ثم توجيهها إلى قلوبكم.

· اجعلوها تملأ كيانكم، ثم أخرجوا الزفير. ممتاز!

· الآن، مع النفس الثالث، استنشقوا الهواء وابلغوا عنان السماء واملؤوا نفوسكم بطاقة السماء ثم ضعوها في قلوبكم؛ دعوها تملأ كيانكم، ثم أخرجوا الزفير.

· تنفسوا بعمق مرة أخرى، الشهيق عن طريق الأنف، والزفير عن طريق الفم.

· وأخيرًا، تنفسوا بعمق لآخر مرة، وارسموا ابتسامة على وجوهكم!

· إذا شعرتم بالحاجة للتحدث مع أي شخص، فيمكنكم التحدث مع xxx، الموظف الاجتماعي لدينا والمستعد دومًا لمد يد العون لكم.



 اسأل المشاركين إذا كانت لديهم أغنية أو رقصة يمكن اقتراحها لإنهاء الجلسة. وإلا، فاقترح أنت واحدة.

























 الملحق 1



	الموافقة المستنيرة للمراهق	

ورشة عمل اللقاء التشاوري





		اسم المُنسق

		



		التاريخ

		



		اسم الموقع

		



		الإقليم

		



		المقاطعة/الولاية/المنطقة

		







		اسم أو رمز المراهق*

		



		العمر

		



		النوع

		









مرحبًا، اسمي _____ [انطق اسم المُنسق] وأنا أعمل مع ...

نحن بصدد تنظيم ورشة عمل في الأسبوع المقبل مع شباب كانوا مرتبطين فيما بمضى بجماعات/قوات مسلحة. ونود التعرف على مزيد من المعلومات من الشباب أمثالكم لمساعدة مراهقين آخرين، ومنع تجنيدهم في هذه الجماعات/القوات المسلحة، ومساعدتهم على مغادرتها وتسهيل إعادة إدماجهم في مجتمعاتهم. تمتد ورشة العمل هذه على مدى نصف يوم لمدة 3 أيام من اليوم x إلى اليوم y. سنمارس بعض الأنشطة والألعاب سويًا. ولن نوجه لك أسئلة شخصية بشأن ما حدث لك. وإنما نرغب في التعرف على أوضاع الشباب الذين انضموا للجماعات/القوات المسلحة بوجه عام. ستساعدنا المعلومات التي توفرها لنا في فهم المشكلات التي واجهها هؤلاء الشباب بشكل أفضل، وتتيح لنا الاستماع إلى شواغلكم وأفكاركم، لتحديد أولويات وبرامج حماية الأطفال. وسيتم استخدامها من جانب مؤسسات مثل المنظمات الدولية غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة لمساعدتنا في تحسين العمل لتمكين الشباب مثلكم من الاندماج في المجتمع والعيش في أوضاع جيدة. إن مشاركتك في ورشة العمل هذه أمر طوعي. ولا يضمن ذلك حصولك أنت أو مجتمعك على أي دعم مباشر أو غير مباشر. فمشاركتك في ورشة العمل من عدمه هو أمر يرجع لاختيارك تمامًا. يمكنك اتخاذ القرار بعدم المشاركة أو الانسحاب في أي وقت دون إبداء أسباب ودون أن تتعرض لعواقب سلبية. كل ما عليك فعله هو إخباري أنك لا ترغب في المشاركة. ولن يؤثر قرارك على أية مساعدة أو خدمات قد تحصل عليها من (اسم المنظمة) أو أية منظمات أخرى.



قم بتذكير المراهق بما يلي:

· ستبقى كل المعلومات التي تقدمها لنا سرية.

· إن مشاركتك تطوعية.

· إذا كان هناك نشاط لا ترغب في المشاركة فيه، فلن تكون مضطرًا لذلك.

·  يمكنك التوقف عن المشاركة في أي وقت.

· هل لديك أية أسئلة؟



الموافقة



نعم ـــــــــ



لا ___ [إذا كان الاختيار هو لا، فتوقف هنا]




الملحق 2



	الموافقة المستنيرة لمقدم الرعاية	

ورشة عمل اللقاء التشاوري





		اسم المُنسق

		



		التاريخ

		



		 اسم الموقع

		



		الإقليم

		



		المقاطعة/الولاية/المنطقة

		







		اسم أو رمز مقدم الرعاية

		



		العمر

		



		النوع

		









مرحبًا، اسمي _____ [انطق اسم المُنسق] وأنا أعمل مع ...

نحن بصدد تنظيم ورشة عمل في الأسبوع المقبل مع شباب كانوا مرتبطين فيما بمضى بجماعات/قوات مسلحة. ونود التعرف على مزيد من المعلومات من الشباب مثل ابنكم/ابنتكم لمساعدة مراهقين آخرين، ومنع تجنيدهم في هذه الجماعات/القوات المسلحة، ومساعدتهم على مغادرتها وتسهيل إعادة إدماجهم في مجتمعاتهم. تمتد ورشة العمل هذه على مدى نصف يوم لمدة 3 أيام من اليوم x إلى اليوم y. سنمارس بعض الأنشطة والألعاب سويًا. ولن نوجه للمشاركين أسئلة شخصية بشأن ما حدث لهم. وإنما نرغب في التعرف على أوضاع الشباب الذين انضموا للجماعات/القوات المسلحة بوجه عام.  ستساعدنا هذه المعلومات في فهم المشكلات التي واجهها هؤلاء الشباب بشكل أفضل، ونتمكن من الاستماع إلى شواغلهم وأفكارهم، لتحديد أولويات وبرامج حماية الأطفال. المشاركة في ورشة العمل تطوعية، ولا تضمن حصولك أنت أو مجتمعك على أي دعم مباشر أو غير مباشر. فالسماح لطفلك بالمشاركة في ورشة العمل من عدمه هو أمر يرجع لاختيارك تمامًا. يمكنك اتخاذ القرار بعدم السماح له/لها بالمشاركة أو سحب موافقتك في أي وقت دون إبداء أسباب ودون أن تتعرض لعواقب سلبية. كل ما عليك فعله هو إخباري أنك لا ترغب في مشاركة طفلك. ولن يؤثر قرارك على أية مساعدة أو خدمات قد تحصل عليها من (اسم المنظمة) أو أية منظمات أخرى.



قم بتذكير مقدم الرعاية بما يلي:

· ستبقى كل المعلومات سرية.

· مشاركة طفله تطوعية.

· يمكنه التوقف عن المشاركة في أي وقت.

· هل لديك أية أسئلة؟





الموافقة



نعم _____



لا _____



[إذا كان الاختيار هو لا، فتوقف هنا]






الملحق 3

بطاقة تحديد القواعد





الوصول في الموعد



السرية































عدم السخرية





الاحترام













الإنصات لبعضنا البعض


































ورقة المعلومات 1











المجتمع الأوسع - الدولة





المجتمع المحلي





الأسرة - النظراء





الفتيان/الفتيات







المجتمع الأوسع - الدولة





المجتمع المحلي





الأسرة - النظراء





الفتيان/الفتيات







المجتمع الأوسع





المجتمع المحلي





الأسرة / الأصدقاء





فتى/فتاة
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Information

		How to use this data base?

		1. Adapt the questions in the tools to the questions you have selected and/or modified. 

		2. Remove dummy data from the tables

		3. Enter the data into the tables for each tools

		4. Identify codes for each question

		5. Enter the codes in the corresponding columns in the "Code" tab

		6. Select the codes from the drop-down menus for each answer in the tools table. Add as many rows as necessary to enter all the codes for the same answer. 

		7. Analyse the data according to the research questions selected









Tool - Analysis - KII Adults

		Key Informant Interview - Adults                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Select interviewees' responses from the drop down menu in each relevant box. Adapt the drop drown menus to your context, using the drop down tab.                                                                                                                                                                 The table includes dummy data. Please, remove all dummy data before adding your data.







												ACCESS AND CONTROL																																				SAFETY												SOCIAL AND CULTURAL NORMS

		Interviewee ID		Target group		Role in the community		Age group		Location		1. How, in households, are responsibilities decided and divided between girls and boys? 		Code 1		2.	In your community, what are the most common sources of income for women and girls? 		Code 2		3.	How do adolescent girls control the cash they earn? 		Code 3		4.	How do adolescent boys control the cash they earn?  		Code 4		5.	Who controls and or decides on how to use services such as (decides which service you would like to focus on)? 		Code 5		6.	What (or who) are the barriers encountered in seeking services for adolescent girls and how do you navigate them?  		Code 6		7.	What can be done to facilitate access to resources and services to girls? 		Code 7		8.	Who are trusted women in the community? 		Code 8		9.	How do they help other women or girls?		Code 9		10.	What are the safety concerns for girls outside of their homes? 		Code 10		11.	 What are the safety concerns for men and boys outside of their homes? How do these concerns differ? a.	What is necessary for girls to be safe outside their homes? b.	What is necessary for boys to be safe outside their homes?		Code 11		12.	Are there places women and girls are restricted from going to in your community?  Where, why?		Code 12		13.	What changes have you noticed around who does household work since the conflict started? 		Code 13		14.	What are the attributes of respected adolescent boys in the community? 		Code 14		15.	What are the attributes of respected adolescent girls in the community?		Code 15		16.	What income generating activities are considered inappropriate for girls?		Code 16

				hommes				18+		Lieu A

				hommes				18+		Lieu A

				hommes				18+		Lieu A

				hommes				18+		Lieu A

				hommes				18+		Lieu A

				hommes				18+		Lieu B

				hommes				18+		Lieu B

				hommes				18+		Lieu B

				hommes				18+		Lieu C

				hommes				18+		Lieu C

				hommes				18+		Lieu C

				hommes				18+		Lieu C

				hommes				18+		Lieu C

				hommes				18+		Lieu D

				Femmes				18+		Lieu A

				Femmes				18+		Lieu A

				Femmes				18+		Lieu A

				Femmes				18+		Lieu A

				Femmes				18+		Lieu B

				Femmes				18+		Lieu B

				Femmes				18+		Lieu D

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tool - Girls empowerment star

		Girls Empowerment Star                                                                                                                                                                                                                       Enter the participants' responses in each relevant box                                                                                     Merge the cells under the FGD column based on the participants to the same FGD                                     Before entering data, remove dummy data.                                                                                                                                                                                                                                                    









								1. Do adolescent girls say what matters to them in front of an adult? 				2. Are adolescent girls able to participate in decisions that affect their community?				3. Do adolescent girls feel safe when walking the streets in their neighbourhood?				4. Do adolescent girls feel safe from sexual harassment when using public transportation?				5. Do adolescent girls feel their specific concerns/needs around safety matter in the community?

		Target group		Age group		Location		1.Rating		1.FGD		2.Rating		2.FGD		3.Rating		3.FGD		4.Rating		4.FGD		5.Rating		5.FGD

		Girls		Children		Location A		2				2				3				4				2

		Girls		Children		Location A		3				3				4				3				1

		Girls		Children		Location A		1				1				3				2				2

		Girls		Children		Location A		4				4				5				2				3

		Girls		Children		Location A		3				3				4				3				2

		Girls		Children		Location A		1				4				2				2				2

		Girls		Children		Location A		4				4				5				3				3

		Girls		Children		Location A		3				3				4				3				4

		Girls		Children		Location A		1				1				2				2				2

		Girls		Children		Location B		1				4				5				2				3

		Girls		Children		Location B		4				4				5				2				3

		Girls		Children		Location B		3				3				1				1				1

		Girls		Children		Location B		1				4				2				2				2

		Girls		Children		Location B		4				4				5				2				3

		Girls		Children		Location B		3				3				4				1				1

		Girls		Children		Location B		1				1				4				2				4

		Girls		Children		Location C		4				4				5				2				3

		Girls		Children		Location C		2				1				3				3				2

		Boys		Children		Location C		4				3				5				2				3

		Boys		Children		Location C		4				1				4				5				2

		Boys		Children		Location C		3				4				1				1				4

		Boys		Children		Location D		1				4				5				2				3

		Boys		Children		Location D		4				2				4				5				2

		Boys		Children		Location D		3				1				2				4				2







Analysis Empowerment star

		GIRLS EMPOWERMENT STAR

		DEMOGRAPHICS

												N =		24

		RESULTS

		Average Speaking up						2.67		Average Participation						2.83		Average Feeling safe in public spaces								3.63

		Average Feeling safe in public transport												2.50				Average Feeling valued						2.76



# of participants by gender













Total	

Boys	Girls	(blank)	6	18	



% of participants by location











Total	

Location A	Location B	Location C	Location D	(blank)	9	7	5	3	



1. SPEAKING UP





Rarely	Sometimes	Often	Always	2	7	8	0	



2. PARTICIPATION





Never	Rarely	Sometimes	Often	Always	6	2	6	10	0	



3. FEELING SAFE IN PUBLIC SPACES





Never	Rarely	Sometimes	Often	Always	2	4	3	7	8	



4. FEELING SAFE IN PUBLIC TRANSPORT





Never	Rarely	Sometimes	Often	Always	3	12	5	2	2	



5. FEELING VALUED





Never	Rarely	Sometimes	Often	Always	3	20	24	12	0	





Pivot

		Row Labels		Count of Target group						Row Labels		Count of Location

		Boys		6						Location A		9

		Girls		18						Location B		7

		(blank)								Location C		5

		Grand Total		24						Location D		3

										(blank)

										Grand Total		24











		Row Labels		Count of 1.Rating

		1		7								Never		7

		2		2				2.67				Rarely		2

		3		7								Sometimes		7

		4		8								Often		8

		(blank)										Always		0

		Grand Total		24









		Row Labels		Count of 2.Score

		1		6		Average 2		2.83				Never		6

		2		2								Rarely		2

		3		6								Sometimes		6

		4		10								Often		10

		(blank)										Always		0

		Grand Total		24









		Row Labels		Count of 3.Score

		1		2		Average 3		3.63				Never		2

		2		4								Rarely		4

		3		3								Sometimes		3

		4		7								Often		7																		2		10

		5		8								Always		8																		3		8

		(blank)																														4		3

		Grand Total		24









		Row Labels		Count of 4.Score

		1		3								Never		3

		2		12		Average 4		2.50				Rarely		12

		3		5								Sometimes		5

		4		2								Often		2

		5		2								Always		2

		(blank)

		Grand Total		24





		Row Labels		Sum of 5.Rating

		1		3				2.76				Never		3

		2		20								Rarely		20

		3		24								Sometimes		24

		4		12								Often		12

		(blank)										Always		0

		Grand Total		59





Code

		Column1		Column1		Column1		Column2		Column7		KII adults																																				Empowerment star

		Boys		Man		Children		Location A		1		Code 1		Code 2		Code 3		Code 4		Code 5		Code 6		Code 7		Code 8		Code 9		Code 10		Code 11		Code 12		Code 13		Code 14		Code 15		Code 16						1 GD		2 GD		3 GD		4 GD		5 GD

		Girls		Woman		18+		Location B		2		1		2		3

		Men						Location C		3

		Women						Location D		4

										5
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Comprehensive needs assessment



Tool: Focus group discussion with children







Objective[footnoteRef:1] [1:  This tool has been adapted from tools developed in the Middle East by the CPWG.] 




The objective of the focus group discussion (FGD) is to facilitate discussions with adolescent community members regarding the modes of recruitment, the reasons of enrolment, the role of CAAFAG during the period of association and the challenges they face upon their return. This tool will also provide information on adolescents’ perspectives on how to prevent recruitment and reintegrate children. 



How to implement a FGD



Target group: 15-17 years old boys and girls in separate groups. They don’t need to be former CAAFAG. Participants should be from diverse ethnic and minority groups, including children with disabilities and chronic illness. 



Data collectors: This tool requires two data collectors, one to facilitate the session and one to record the data. The data collectors should be of the same sex of the participants. For instance, two female data collectors are needed to conduct the FGD with girls. Interpreters if they are needed, should also be the same sex as the participants.

The data collectors should have experience working with children, such as caseworkers or child protection officers and should be trained on child safeguarding and referrals. 



Tips to identify adolescents: 

· Consider door-to-door outreach to mobilise home-bound girls and boys to take part in consultations.

· Inform parents and caregivers of adolescent girls and boys about the purpose, location and duration of the assessment and seek their permission before inviting the adolescents.

· Consider sampling limitations given the restrictions on many adolescent girls’ freedom of movement and their limited engagement in humanitarian activities. Where required, collaborate with organisations with an existing programme that either focuses on or includes a significant number of adolescent girls, and those with access to parents and community gatekeepers such as teachers, Parents Teachers Associations, community leaders, youth leaders, and faith leaders. 



Preparation:

· Ensure that the location of the FGD allows for privacy and that the group is comfortable speaking in the location that has been selected.

· Adolescents should be divided into groups of 6 to 12 people maximum, according to age and gender. Two facilitators of the same gender (female for girls, male for boys) should be guiding discussions throughout the FGD. One person will be moderating and leading the FGD, while the other is responsible for note-taking, to ensure no information is left out. If it is not possible to find two female data collectors, you need at minimum one female and one male data collectors. 

· Informed consent of the participants and their parents/caregiver should be sought before the focus group discussion takes place.



Materials Needed:

· Pen

· Paper Form or note taking device (tablet, phone, computer)

· Consent form



Facilitation guidance: 

· Some questions in the tool are sensitive, and therefore confidentiality of the participants and their answers are essential. Make sure to inform participants about the confidentiality so they understand you will not share what individual participants said.

· The term CAAFAG may be not understood or too sensitive. Check in the community how CAAFAG are designated sensitively. 

· Ask if the participants are comfortable with you taking notes. 

· Be alert to non-verbal signs and behaviours which indicate how comfortable the participants are – whether questions are too sensitive or if your participants are losing patience. When people are uncomfortable with your questions, do not insist they answer.

· Give participants the opportunity to ask questions or share their thoughts on issues that have not yet been discussed. 

· Be very careful not to raise unrealistic expectations. Do not make any promises or raise expectations for assistance.

· Observe and respect cultural norms, principles, and sensitivities, particularly regarding gender.

· Encourage participants to be respectful of each other's ideas and be mindful of outspoken participants who may dominate the discussion. 

· Be sensitive to the time needed to complete the FGD. It should take no more than 45 min to complete.

· The questionnaires are developed to ask girls questions about girls and boys questions about boys to reduce the length of the questionnaire. If girls don’t know about girls associated with armed forces and armed groups, ask them questions about boys. 



Note taking: 

· Take note of the discussion, of all the information that are shared by participants.

· Record for each statement the number of people who agree, whether through verbal language, saying the same thing, verbally agreeing or, through non-verbal language such as nodding.   

· Indicate in your notes which information is relevant to girls and to boys. 





Step 1: Explain the Process and the Tool



· Introduce yourself and your organization to the participants 

· Gain permission to carry out FGD following the script below

· Before the start of the FGD: It will be important to clarify to participants who we are and start the meeting with a general discussion on child protection. Explaining there are children and adolescents who don’t reach services and as child protection actors we want to ensure that all children and adolescents have access to services. We would like to discuss the safety of children and adolescents in the community more generally, but also to look at those children and adolescents who are not accepted in the community and who do not socialize with people and how the humanitarian community can support them and the communities at large. As child protection actors we are committed to support all children and adolescents with the communities and we want to make sure that the services are tailored to your specific needs and empowering for all youth. 



Step 2: Ask informed consent





Script for adolescent:



Thank you for taking the time to meet with me today.  My name is _____________ and I work with ___________________[insert name of organization here].  We seek to better understand challenges adolescents face in the communities and in accessing services available. 



This discussion is not a guarantee of any direct or indirect support to you or your community, but the information you provide will help us understand better what can be done to support adolescents affected by conflict.  We would like to hear from you because we trust you can provide valuable information for your community.  This discussion should last no more than 45 min. Your identities will be kept strictly confidential, and we will not ask your name.



Your participation is completely, and you can choose not to answer any or all of the questions.  You may also choose to leave this discussion at any time.



Confidentiality note: During the discussion, you may call each other with your first names. We are committed to maintain your confidentiality, we are interested in your points of view and not in who said what. We kindly ask you to respect the confidentiality of each other and not to say who said what when you leave this room. If you would like to tell us a relevant story from your community, please do not reveal the names of the people concerned, or any detail that might reveal their identities.



The information you will provide will be used in a report to understand the needs of the children in this community that will be shared with other humanitarian actors. It will not be accessible to the public.



Your identity will be kept strictly confidential, and we will not ask your name.



Do you feel comfortable participating in this discussion and answering my questions? Do you have any questions before we start? [Note any questions from the participants in the space here.]



We will also need the consent of your parents or caregivers that allow you to participate in this discussion. 



[After each of the following comments/questions, look at the participants and get implicit approval that they have understood that:] 

· All the information they provide will be recorded anonymously.

· Their participation in this interview is voluntary.

· They can stop answering questions at any time 

Informed consent was obtained from adolescent participants:  □ Yes   □ N



Script for caregivers



My name is _____________ and I work with ___________________[insert name of organization here].  We seek to better understand challenges adolescents face in the communities and in accessing services available. We would like to organize a focus group discussion with adolescents in the community. 



This discussion is not a guarantee of any direct or indirect support to you or your community, but the information your son/daughter provides will help us design and improve our programmes.  We would like to ask them some questions about existing risks and threats to adolescents in this community/camp. We would like to hear from them because we trust they can provide valuable information for your community.  This discussion should last no more than 45 min. Their identities will be kept strictly confidential, and we will not ask their name.



Their participation is completely voluntary, and they can choose not to answer any or all of the questions.  They may also choose to leave this discussion at any time.



Do you feel comfortable with your son/daughter participating in this discussion and answering my questions? Do you have any questions before we start? [Note any questions from the participants in the space here.]



Informed consent was obtained from parent/caregiver for participant(s) younger than 18 years:	



□ Yes   □ No   □ N/A  Record the following information before starting:





Step 3: Questions and Record Answers



Focus Group discussion Adolescent’s girls aged 15-17      





		Type of Activity: FGD Adolescents



Methodology: Comprehensive Needs Assessment

		Geographic Location:

		Interview Date:



		Interviewer:

Note taker : 

		Interpretation Necessary:

Yes                           No

		Gender of participants:



		Age:



		# of Participants:







Start by saying: “I will start by asking you some questions about girls in this community/camp/settlement.” 



1. In some places, girls below the age of 18, join armed groups or armed forces as combatants, spies, messengers, cooks, porters or wife of fighters (add other roles as relevant). Does this happen in your community as well? If yes, why? If no, why not? (If no, ask the following questions about boys)

2. Why do adolescent girls join armed groups or forces?

3. Who are the people who influence the decision of girls to join armed groups or forces?

4. For those girls who join, how much choice does the girl have in this decision?  

5. What actions should be taken to prevent girls from joining armed groups? 

6. For those girls who join, how can they leave? 

7. What can be done to help girls leave armed groups or forces? 



8. What do you think of girls associated with armed groups? 

9. What does the community think of girls who return? 

10. What is the community, the families, the government doing to help girls who return to their community?



“Thank you for taking the time to speak with me. I appreciate the information that you have shared with me and your honesty in talking about your community.  Is there anything else you would like to add or ask      at this time?”
END OF INTERVIEW



Observations and Notes:


















Focus Group discussion Adolescent boys aged 15-17 



Record the following information before starting:



		Type of Activity: FGD Adolescents



Methodology: Comprehensive Needs Assessment

		Geographic Location:

		Interview Date:



		Interviewer:

Note taker (if different): 

		Interpretation Necessary:

Yes                           No

		Gender of interviewee:



		Age:



		Role in the community:







Start by saying: “I will start by asking you some questions about adolescent boys in this community/camp/settlement.”



1. In some places, boys below the age of 18, join armed groups or armed forces as combatants, spies, messengers, cooks, porters (add other roles as relevant). Does this happen in your community as well? If yes, why? If no, why not?

2. Why do adolescent boys join armed groups or forces?

3. Who are the people who influence the decision of boys to join armed groups or forces?

4. For those boys who join, how much choice does the boy have in this decision?  

5. What actions should be taken to prevent boys from joining armed groups? 

6. For those boys who join, how can they leave? 

7. What can be done to help boys leave armed groups or forces? 



8. What do you think of boys associated with armed groups? 

9. What does the community think of boys who return? 

10. What is the community, the families, the government doing to help boys who return to their community?



“Thank you for taking the time to speak with me. I appreciate the information that you have shared with me and your honesty in talking about your community.  Is there anything else you would like to add or ask  at this time?”
END OF INTERVIEW



Observations and Notes:
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Comprehensive Needs Assessment



Tool: Key Informant Interview with adults       







Objective[footnoteRef:1] [1:  This tool has been adapted from tools developed in the Middle East by the CPWG.] 




The key informant interview (KII) is used to facilitate an individual interview with adult men and women community members to gather information on the mode of recruitment, the reasons of enrolment, the role of CAAFAG during the period of association and the challenges they may face upon their return. This tool will also provide information on adults’ perspectives on how to prevent recruitment and reintegrate children. 





How to Use a KII



Target group: adult men and women. Select members of the population who have frequent contact with children and who know about the risks children and their families may face. This may include teachers; women and youth group leaders; health care practitioners and traditional birth attendants; social workers; shopkeepers; etc. Focus on individuals within the population who have the most insight into the lives of children at risk, marginalised, or isolated.



Data collector: This tool requires one data collector who should be the same sex of the participant. For instance, one female data collector is needed to conduct the KII with a woman. An Interpreter, if used, should also be the same sex as the participant.



Preparation:

· Ensure that the location of the interview allows for privacy and that the key informant is comfortable speaking in the location that has been selected.



Materials Needed:

· Pen

· Form or note taking device (tablet, phone, computer)

· Consent form



Facilitation notes: 

· The below questions are to be used for semi-structured interviews with key informants including authorities, humanitarian workers (NGOs) and community leaders ensuring that there is a balanced representation of women and men. 

· Most of the questions are close ended (with fixed set of responses). The set of responses should be adapted based on your context. Other questions are open ended (no fixed set of responses). Data collector should probe and encourage participants to give as much information as possible. 

· The interviewer should try to build a relaxed and constructive relationship with the informant through a conversational approach. 

· Some questions in the tool are sensitive, and therefore confidentiality of the interviewee and their answers are essential. 

· The term CAAFAG may not be understood or too sensitive. Check in the community how CAAFAG children are designated sensitively and adapt the questions.

· Be alert to non-verbal signs and behaviours which indicate how comfortable the person is with the interview – whether questions are too sensitive or if your respondent is losing patience. When people are uncomfortable with your questions, do not insist they answer.

· Give key informants the opportunity to ask questions or share their thoughts on issues that have not yet been discussed. 

· Be very careful not to raise unrealistic expectations. Do not make any promises or raise expectations for assistance.

· Observe and respect cultural norms, principles and sensitivities, particularly regarding gender

· Be sensitive to the time needed to complete the interview. It should take no more than 45 min to complete.

· Ask if the key informant is comfortable with you taking notes. 



Step 1: Explain the Process and the Tool



· Introduce yourself and your organization to the interviewee and explain that you would like to know more about the situation of boys and girls below 18 in this community. 

· Gain permission to carry out the interview (informed consent) following the script below.



Step 2: Ask informed consent



Script:



Thank you for taking the time to meet with me today.  My name is _____________ and I work with ___________________[insert name of organization here].  We seek to better understand challenges people face in the communities and in accessing services available. 



This interview is not a guarantee of any direct or indirect support to you or your community, but the information you provide will help design and improve our programmes.  We would like to ask you some questions about the situation of boys and girls below 18.  This discussion should last no more than 45 min. Your identity will be kept strictly confidential and we will not ask/record your name.



Your participation is completely voluntary, and you can choose not to answer any or all of the questions. You may also choose to leave this discussion at any time.



The information you will provide will be used in a report to understand the needs of the children in this community that will be shared with other humanitarian actors. It will not be accessible to the public.



Your identity will be kept strictly confidential, and we will not ask your name.





Do you feel comfortable participating in this discussion and answering my questions? Do you have any questions before we start? [Note any questions from the participants in the space here.]



[After each of the following comments/questions, look at the participant and get implicit approval that they have understood:] 

· All the information they provide will be recorded anonymously.

· Their participation in this interview is voluntary.

· They can stop answering questions at any time 



Informed consent was obtained from participants:  □ Yes   □ N



Step 3: Ask Questions and Record Answers



Record the following information before starting:



		Type of Activity: KII adults

Methodology: Comprehensive Needs Assessment



		Geographic Location:

		Interview Date:



		Interviewer:

Note taker (if different): 

		Interpretation Necessary:

Yes                           No

		Gender of interviewee:



		Age:



		Role in the community:







Start by saying: “I will start by asking you some questions about the situation of boys and girls below 18 in this community.”



1. In some places, boys and girls below the age of 18, join armed groups or armed forces as combatants, spies, messengers, cooks, porters or wife of fighters (add other roles as relevant). Does this happen in your community as well? 

· Yes 		

· No

· I don’t know



2. Do boys and girls join up in equal numbers? 

· They join in equal numbers

· There are more boys than girls

· There are more girls than boys

· I don’t know



3. How old are the girls and boys being recruited? (Specify for boys and for girls separately)

· Girls below 10

· Girls between 10 and 14

· Girls between 15 and 17

· Boys below 10

· Boys between 10 and 14

· Boys between 15 and 17

· I don’t know



Recruitment process



4. How are girls usually recruited by armed forces and armed groups? 

· Abduction

· Under threats

· Forced marriage

· Propaganda

· Voluntary recruitment

· With promises of money or power

· Other, specify



5. Who are the people involved in the process of recruitment of girls? 

· Parents

· Family members

· Community members

· Community leaders

· Religious leaders

· No one

· Other, specify



6. How is the negotiation made to recruit girls? 



7. How are boys usually recruited by armed forces and armed groups? 

· Abducted

· Under threats

· Propaganda

· Voluntary recruitment

· With promises of money or power

· Other, specify



8. Who are the people involved in the process of recruitment of boys? 

· Parents

· Family members

· Community members

· Community leaders

· Religious leaders

· Armed actors

· No one

· Other, specify



9. How is the negotiation made to recruit boys? 



Reasons of recruitment



10. Why do girls join armed groups and armed forces in your community?      

· Supplement family income in order to purchase basic needs

· Family does not find value in education

· Cannot afford going to school

· Not interested in school

· Girl feels she is old enough to work, to get married

· Girl is taking care of herself and/or other siblings and therefore has to work

· To replace an adult who is working away from home or not able to work

· To protect herself 

· To be with friends

· To escape violence at home

· To get pocket money

· For fun, adventure

· For respect and power 

· To fight for a cause

· To avenge the death of friends or relatives

· Other, specify



11. Why do boys join armed groups and armed forces in your community? 

· Supplement family income in order to purchase basic needs

· Family does not find value in education

· Cannot afford going to school

· Not interested in school

· Boy feels he is old enough to work

· Boy is taking care of himself and/or other siblings and therefore has to work

· To replace an adult who is working away from home or not able to work

· To protect himself 

· To be with friends

· To escape violence at home

· To get pocket money

· For fun, adventure 

· For respect and power 

· To fight for a cause

· To avenge the death of friends or relatives

· Other, specify



Prevention of recruitment



12. What could be done to prevent recruitment of boys and girls? 



Probe:



· What can the government do?

· What can the community do?

· What can the humanitarian community do?



Roles and responsibilities of boys and girls



13. What kind of tasks do girls perform in armed forces and armed groups or force? (Add as many roles relevant to your context as needed) 

· Sexual exploitation

· Spouse of combatants

· Domestic tasks (cleaning, cooking, etc.)

· Combat role

· Transportation of materials

· Messengers – spies

· Other, specify



14. What kind of tasks do boys perform in armed forces and armed groups or force? (Add as many roles relevant to your context as needed) 

· Sexual exploitation

· Domestic tasks (cleaning, cooking, etc.)

· Combat role

· Transportation of materials

· Messengers – spies

· Other, specify 

Release



15. How do girls leave the armed groups or force? 

· Escape

· They can leave when they want

· Ad hoc negotiation between community leaders and armed groups

· Ad hoc negotiation between parents and armed groups

· Formal release agreement with armed groups

· Other, specify



16. How do boys leave the armed groups or force? 

· Escape

· They can leave when they want

· Ad hoc negotiation between community leaders and armed groups

· Ad hoc negotiation between parents and armed groups

· Formal release agreement with armed groups

· Other, specify



17. What can be done to help boys and girls leave armed groups or forces? (Be specific for each gender)



Reintegration



18. For girls who did return to their home community, how are they received by their family?

· Welcome back home with warmth

· Welcome back home with fear

· Neglected

· Rejected

· Other, specify

19. For girls who did return to their home community, how are they perceived by the community?

· As heroine

· As someone who has been through difficult experiences

· As a threat

· As a bad person

· As a criminal

· Other, specify

20. For boys who did return to their home community, how are they received by their family?

· Welcome back home with warmth

· Welcome back home with fear

· Neglected

· Rejected

· Other, specify

21. For boys who did return to their home community, how are they perceived by the community?

· As heroes

· As someone who has been through difficult experiences

· As a threat

· As a bad person

· As a criminal

· Other, specify



22. How does the community or local authorities support these children?



23. What can be done to support these children? 





“Thank you for taking the time to speak with me. I appreciate the information that you have shared with me and your honesty in talking about your community.  Is there anything else you would like to add at this time?”
END OF INTERVIEW



Observations and Notes:
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Risk assessment



Tool: Focus Group Discussion with adults







Objective[footnoteRef:1] [1:  This tool was adapted from IRC- FGD for risk assessment.] 




The objective of the focus group discussion (FGD) is to facilitate discussions with community members, regarding the threats and safety issues they perceive with regards to children who were formerly associated with armed forces/armed groups and their families, to inform a potential humanitarian response. The questions are used as guidance to lead the discussion with regards to general safety concerns for children (particularly adolescents), slowly and where deemed appropriate, steering the conversation to speak about the specific safety concerns, stigma and risks for children formerly associated with armed forces/armed groups. 



How to implement a FGD



Target group: men and women from the community in separate groups. Select members of the population who have frequent contact with adolescents, who know about the risks adolescents and their families may face. 



Data collectors: This tool requires two data collectors, one to facilitate the session and one to record the data. The data collectors should be of the same sex of the participants. For instance, two female data collectors are needed to conduct the FGD with women. Interpreters should also be the same sex as the participants.



Preparation:

· Ensure that the location of the FGD allows for privacy and that the group is comfortable speaking in the location that has been selected.

· Adults should be divided into groups of 6 to 12 people, according to gender. Two facilitators of the same gender (female for women, male for men) should be guiding discussions throughout the FGD. One person will be moderating and leading the FGD, while the other is responsible for note-taking, to ensure no information is left out. 

· Informed consent of the participants should be sought before the focus group discussion takes place.



Materials Needed:

· Pen

· Form or note taking device (tablet, phone, computer)

· Consent form



Facilitation guidance: 

· Some questions in the tool are sensitive, and therefore confidentiality of the participants and their answers are essential. 

· The term CAAFAG may not be understood or too sensitive. Check in the community how CAAFAG are designated sensitively and adapt the questions. 

· Be alert to non-verbal signs and behaviours which indicate how comfortable the participants are – whether questions are too sensitive or if your participants are losing patience. When people are uncomfortable with your questions, do not insist they answer.

· Give participants the opportunity to ask questions or share their thoughts on issues that have not yet been discussed. 

· Be very careful not to raise unrealistic expectations. Do not make any promises or raise expectations for assistance.

· Observe and respect cultural norms, principles and sensitivities, particularly regarding gender.

· Be sensitive to the time needed to complete the FGD. It should take no more than an hour to complete.

· Ask if the participants are comfortable with you taking notes. 



Note taking: 

· Take note of the discussion, of all the information that are shared by participants.

· Record for each statement the number of people who agree, whether through verbal language, saying the same thing, verbally agreeing or, through non-verbal language such as nodding.   

· Indicate in your notes which information is relevant to girls and to boys. 



Step 1: Explain the Process and the Tool



· Introduce yourself and your organization to the participants and explain that you would like to know more about the situation of adolescent boys and girls in this community 

· Gain permission to carry out FGD following the script below

· Before the start of the FGD: It will be important to clarify to participants who we are and start the meeting with a general discussion on child protection. Explain that there are children and adolescents who do not reach services and as child protection actors we want to ensure that all children and adolescents have access to services. We would like to discuss the safety of children and adolescents in the community more generally, but also to look at those children and adolescents who are not accepted in the community and do not socialize with people and how the humanitarian community can support them and the communities at large. As you know, childhood is a key stage for a child’s long-term wellbeing and development and we want to ensure we can reach all children to be able to support them with reintegration within society to be able to engage in positive behaviors that can support themselves, their families, and the community at large. 





Step 2: Ask for informed consent 



Script:



Thank you for taking the time to meet with me today.  My name is _____________ and I work with ___________________[insert name of organization here].  We seek to better understand challenges adolescents face in the communities and in accessing services available. 



This discussion is not a guarantee of any direct or indirect support to you or your community, but the information you provide will help design and improve our programmes.  We would like to ask you some questions about existing risks and threats to children and adolescents in this community/camp. We would like to hear from you because we trust you can provide valuable information for your community.  This discussion should not take more than 60 min. Your identities will be kept strictly confidential, and we will not ask your name.



Your participation is completely voluntary, and you can choose not to answer any or all of the questions.  You may also choose to leave this discussion at any time.



The information you will provide will be used in a report to understand the needs of the children in this community that will be shared with other humanitarian actors. It will not be accessible to the public.



Your identity will be kept strictly confidential, and we will not ask your name.



Confidentiality note: During the discussion, we may call each other with our first names. We are committed to maintain your confidentiality, we are interested in your points of view and not in who said what. We kindly ask you to respect the confidentiality of each other and not to say who said what when you leave this room. If you would like to tell us a relevant story from your community, please do not reveal the names of the people concerned, or any detail that might reveal their identities.



Do you feel comfortable participating in this discussion and answering my questions? Do you have any questions before we start? [Note any questions from the participants in the space here.]



[After each of the following comments/questions, look at the participants and get implicit approval that they have understood:] 

· All the information they provide will be recorded anonymously.

· Their participation in this interview is voluntary.

· They can stop answering questions at any time



Informed consent was obtained from participants:  □ Yes   □ N



Step 3: Questions and Record Answers



Record the following information before starting:



		Type of tool:  FGD adults



Methodology: Risk assessment



		Geographic Location:

		Interview Date:



		Interviewer:

Note taker: 

		Interpretation Necessary:

Yes                           No

		Gender of interviewee:



		Age

		# of participants

		











1. What are the risks existing in this community which affects especially children and adolescents? Are there specific risks for girls? Are there specific risks for boys? 

2. Do you know of children who are associated with armed groups or armed forces? Are there boys and girls?

3. How are they perceived by the community? 

4. What are the bad things that could happen to these adolescents if they were participating in activities implemented by organizations? 

5. How their participation in activities could cause conflict/tension/problems inside the house with other family members?

6. How their participation in activities could cause conflict/tension/problems outside the house, with community members?  

7. What are the risks for NGO we should consider when supporting them?

8. Are there any other considerations you think might be relevant in general? 

9. What would you recommend to mitigate the risks? 

“Thank you for taking the time to speak with me. I appreciate the information that you have shared with me and your honesty in talking about your community.  Is there anything else you would like to add at this time?”
END OF INTERVIEW

Observations and Notes:
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Sample of survey with former CAAFAG





Indicators: 



Release indicator: % of boys and girls who remain disengaged from AFAG 12 month after completing a reintegration programme.



Reintegration indicator: % of boys and girls who were CAAFAG who report successful reintegration of after 12 (adapt as needed) months of reintegration support.





Informed consent script - Caregiver



Hello, my name is ________ and I work with the _______________. I would like to ask questions to you and your child about the reintegration program that he/she has attended. 



The aim of the survey is to understand the results of the reintegration programme for children formerly associated with armed forces and armed groups. The survey is being conducted 12 months after the start of the reintegration programme. We hope that this survey will help us understand the experiences children in _______, so that we can improve our programmes for other children. 


It is completely your choice and the choice of your child whether or not to take part in the survey. You can ask any questions about the survey before deciding. You can decide to not take part or to withdraw from the survey at any time without giving any reason and without any negative consequences. You just have to tell me that you do not want to take part. Your decision will not affect any assistance or services that you may receive from __________________ or any other organisation. 


The interview will last for about 30 min. We will ask you questions about your child, how he/she has reintegrated into the family and the community. 


The data will be anonymous. This means that your name or other identifying information will not be used and no one will be able to find out what you said. The information you share will be compiled with data from many other people so that it will not be recognizable. We will use the compiled data to report to our donor about the results of this programme. It will also help us improve our programmes in the future.

If, during the course of your participation in the survey, we become worried about your safety, the safety of your children or of your family, we may have to inform our supervisor who can help. We will talk to you first if this happens.



Who can you contact if you have a concern about the survey or you wish to complain? _______________________ has a child safeguarding policy that protects the children and their families from any harm that may result of the survey. If you have a concern or feedback about any aspect of this project, please speak to the focal point _________________ at the following number________________. 



Do you agree to proceed for you and your child? 



Informed consent was obtained from caregiver:  □ Yes   □ No



Informed consent script - Child



Hello, my name is ________ and I work with the _______________. I would like to ask questions to you child about the reintegration program that you have attended. 



The aim of the survey is to understand the results of the reintegration programme for children formerly associated with armed forces and armed groups. The survey is being conducted 12 months after the start of the reintegration programme. We hope that this survey will help us understand the experiences children in _______, so that we can improve our programmes for other children like you. 


It is completely your choice whether or not to take part in the survey. You can ask any questions about the survey before deciding. You can decide to not take part or to withdraw from the survey at any time without giving any reason and without any negative consequences. You just have to tell me that you do not want to take part. Your decision will not affect any assistance or services that you may receive from __________________ or any other organisation. 


The interview will last for about 30 min. We will ask you questions about how have reintegrated into your family and community. 


The data will be anonymous. This means that your name or other identifying information will not be used and no one will be able to find out what you said. The information you share will be compiled with data from many other people so that it will not be recognizable. We will use the compiled data to report to our donor about the results of this programme. It will also help us improve our programmes in the future

If, during the course of your participation in the survey, we become worried about your safety or of your family, we may have to inform our supervisor who can help. We will talk to you first if this happens.



Who can you contact if you have a concern about the survey or you wish to complain? _______________________ has a child safeguarding policy that protects the children and their families from any harm that may result of the survey. If you have a concern or feedback about any aspect of this project, please speak to the focal point _________________ at the following number________________. 





Do you agree to proceed?



Informed consent was obtained from the child:  □ Yes   □ No




Record the following information before starting:



		Geographic Location:

		Interviewer:

Note taker (if different):

		Interview Date:



		Child □

Caregiver □

		Age:



		Gender of interviewee:



		Date of release:

		







Survey with the child



Release

(Adapt the following questions based on the criteria of release and deidentification developed with CAAFAG during the consultation workshop). 



1. Since your release, have you been in contact with the armed group/armed force ______________ ? □ Yes   □  No



2. If yes, how often? ____________________________



3. If yes, have you worked for or supported the armed group/armed force ______________ since your release? □ Yes   □  No

4. If yes, how? ________________________________



5. Do you feel you are still part of the armed group/armed force, ready to be mobilised if needed? □ Yes   □  No



Reintegration

(Adapt the following questions based on the criteria of reintegration developed with CAAFAG during the consultation workshop).



Social reintegration



6. 12 months after your return, how do you feel accepted by your family? 



□ Very well accepted  □ Well accepted □ Somewhat accepted □ Not very well accepted □ Not accepted at all







7. Please explain what makes you feel (add response to question # 6) ………………… by your family

___________________________________________________________________



___________________________________________________________________



8. 12 months after your return, how do you feel accepted by your community? 



□ Very well accepted  □ Well accepted □ Somewhat accepted □ Not very well accepted □ Not accepted at all









9. Please explain what makes you feel (add response to question # 8) ………………… by your community

___________________________________________________________________



___________________________________________________________________



10. Do you have friends in this community you spend time with? □ Yes   □  No



11. How to do spend your day? 



a. Education/learning (formal or informal)

b. Own business or employment

c. Help parents in their activity (in the field or in their business)

d. Look after my child (only if none of the above)

e. Sports activities

f. No activity

g. Other







Survey with the caregiver



Release

(Adapt the following questions based on the criteria of release and deidentification developed with CAAFAG during the consultation workshop). 



1. Since the release of your child, has he/she been in contact with the armed group/armed force ______________ ? □ Yes   □  No



2. If yes, how often? ____________________________



3. If yes, has he/she worked for or supported the armed group/armed force ______________ since his/her release? □ Yes   □  No

4. If yes, how? ________________________________



5. Is he/she still part of the armed group/armed force, ready to be mobilised if needed? □ Yes   □  No



Reintegration

(Adapt the following questions based on the criteria of reintegration developed with CAAFAG during the consultation workshop).



Social reintegration



6. 12 months after the return of your child, how would you rate his/her acceptance by your family? 



□ Very well accepted  □ Well accepted □ Somewhat accepted □ Not very well accepted □ Not accepted at all







7. Please explain what makes you feel he/she is (add response to question # 6) ………………………….

___________________________________________________________________



___________________________________________________________________



8. 12 months after the return of your child, how would you rate his/her acceptance by the community? 



□ Very well accepted  □ Well accepted □ Somewhat accepted □ Not very well accepted □ Not accepted at all









9. Please explain what makes you feel he/she is (add response to question # 8) …

___________________________________________________________________



___________________________________________________________________



10. Has he/she made friends in this community he/she spends time with ? □ Yes  □  No



11. How does he/she spend his/her day? 



a. Education/learning (formal or informal)

b. Own business or employment

c. Help parents in their activity (in the field or in their business)

d. Look after my child (only none of the above)

e. Sports activities

f. No activity

g. Other
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Categorization of actor

		Stakeholder analysis                                                                                                                     Enter the results of group work in the relevant cells. 

		Community actors		Authorities		Family members		Armed actors		NGO

































































Influence & Support
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Stakeholder mapping

		Example of stakeholder mapping

																																				Legend

						Fathers						Mothers																								Quality - What type of rlationship is it? 				Formal reporting

																																								Resource flow (financial and non financial)

																																								Conflict

												Girls																								Direction - Is it uni directional or bo-directional? 				One direction

																								Armed group focal point																Both direction

																																				Intensity - How strong is the relationship? 				Weak

																																								Moderate

								Boys 																																Strong

																				Chief of village

														Youth leader

																								Head of police station

								Women leader								Community members





Engagement strategy 

		Category		Name of stakeholder		Level of influence		Level of support		Opportunities		Risks		Engagement strategy		Action steps		Focal point		Timeline		Budget







































































Sheet2

		Column1				Column1		Column1				Column1

		Who can influence the recruitment of boys and girls in armed groups?				High Support		High influence				Keep satisfied

		Who can influence the release of boys and girls?				Low support		Low influence				Manage closely

		Who can influence the reintegration of boys and girls in their community?										Monitor

												Keep informed
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Introduction

Multiple actors are working together to address the child protection risks facing XXXX and families through the provision of a range of services, including case management. It is essential that all involved actors agree on data protection and information sharing protocols, with the aim of harmonising and standardising approaches in order to support safe and ethical data storage, sharing, archiving, and destruction. 

Through this Data[footnoteRef:0] Protection and Information Sharing Protocol (DPISP), it is anticipated that potential risks to children and families will be mitigated through the protection of Personal Data and anonymous data. Anonymous data means that the information cannot be linked to an identified or identifiable person.  Additional key definitions can be found in Annex A. [0:  The terms information and data are often used interchangeably. Data refers to the facts and figures which, when processed, provide information. In this context, information or data refers to personal and family details gathered from children/families as part of the process of addressing child protection issues. Information can be stored or transmitted verbally, on paper or by electronic data.  ] 
Personal Data is defined as any data related to an individual who can be identified from that data and other information; or by means reasonably likely to be used related to that data. Personal data includes: biographical data such as name, sex, marital status, date and place of birth, country of origin, FCN number etc; biometric data such photographs, fingerprints, and iris images; and any expression of opinion about the individual, such as assessments of his/her needs and situation. 





Purpose

This DPISP was developed collaboratively by the In-Country CP/CM Coordination Group on behalf of In-Country Coordination Group in Location, Country. The purpose of this DPISP is to provide guidance for storing, sharing, archiving and destroying information related to children and families linked to child protection case management services.  

The approach contained in the DPISP is guided by international child rights and follows the principle of the best interests of the child, the principles of ‘do no harm’, and best practices for confidentiality, all of which require that information is only shared on a ‘need to know’ basis. 

This DPISP is complementary and integral to the Standard Operating Procedures (SOPs) for Case Management in the context of the XXX Response. This DPISP does not override those Case Management SOPs, but rather provides guidance specifically on safe and ethical data protection and information sharing. This DPISP should also be read in conjunction with the CPIMS+ Terms of Use. 

Participating Authorities and Agencies 

The following Child Protection authorities and agencies agree to participate in this DPISP. See Annex B for list of official signatories





Child Protection Sub-Sector

                                   Location, Country                                                           

Data                           Protection and Information Sharing Protocol





Page  of 



Page  of 



· Agency A

· Agency B

· …...



1. Ground Rules

1.1. All participating authorities and agencies are informed, consulted and have been given the opportunity to contribute to the content of this document and, based on that process, agree to adhere to it.

1.2. By agreeing to this DPISP, participating authorities and agencies confirm their commitment to ensure that staff and representatives with access to child protection case management data are aware of, understand, and comply with the contents of and obligations entailed in this DPISP.  

1.3. Staff and representatives of participating authorities and agencies must not disclose Personal Data to unauthorised individuals including, but not limited to, family members, friends, community leaders, local authorities, or the media. This obligation continues even after leaving the organization or taking on a different role. 

1.4. Organizations will ensure that an agreement or code of conduct outlining these obligations is signed by all staff with access to Personal Data related to child protection case management

1.5. Participating agencies and authorities will ensure a reasonable level of security for child protection case management data (both Personal Data and anonymous data) and will treat the data in accordance with the standards established in this DPISP.

1.6. Participating authorities and agencies will independently monitor and evaluate their compliance with this DPISP, cooperate with joint audits, and take a proactive approach for asking for support from the In-Country CP/CM Coordination Group on data protection and information sharing. 

1.7. Child protection case management data is only from reported cases and the consolidated data is in no way representative of the total incidence or prevalence of child protection concerns in any one location or group of locations. 

1.8. Agencies reserve the right (with good intention) to stop sharing Personal Data and anonymous, aggregate data if this DPISP is breached repeatedly and will inform the CMTF in writing with the reasons for stopping the flow of data.

2. General Principles Minimum Standard 5: Information management

“Up-to-date information necessary for effective child protection programming is collected, used, stored and shared, with full respect for confidentiality, and in accordance with the ‘do no harm’ principle and the best interests of children.” (Child Protection Working Group, 2012 Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action)





2.1. The best interests of the child, including considerations of physical safety, social and emotional wellbeing is the primary consideration in decision-making on data protection and information sharing.

2.2. Access to Personal Data should be limited only to those who need to know it for the purpose of providing child protection case management services. Personal Data should only be known to the relevant caseworker, supervisor, and other service providers (e.g. referral agencies) for the purpose of providing child protection case management services. 

2.3. The way information is shared depends primarily on the purpose and need for the sharing of such information, the type of information being shared, and the level of sensitivity of the information. 

3. Assent/Informed Consent

3.1. When obtaining informed consent/assent an explanation must be given to the child and their parent/caregiver where appropriate, on exactly why Personal Data is being gathered, how it will be used and by whom as well as the limits on confidentiality (i.e. where serious safety concerns are identified and/or mandatory reporting requirements). 

3.2. Information should be shared sensitively in language and formats appropriate to the child’s age and capacity to understand, and the child (and parent/ caregiver) should be given opportunities to ask questions.

3.3. Children should be given the opportunity to highlight any information that they do not want disclosed to any particular person or agency.  For example, they may not want their family to be told personal details about them that they would rather communicate face-to-face.  

3.4. Children/caregivers have the right to access and review information held about them.  Agencies holding information should therefore make provisions for them to be able to access their information as and when they need to do so (including after their case is closed).  

3.5. In exceptional circumstances, information disclosed by children can be shared against their wishes if it is considered – after careful evaluation - in their best interests to do so, usually if the child or another person is at risk of being harmed or if sharing the data is determined to be in the child’s best interests. In such situations, the reasons for sharing Personal Data in such a manner must be clearly explained to the affected child.  There is no hard or fast rule for disclosing information shared by a child. Because this is subjective, each case should be considered individually, and decisions to disclose information should be taken at the highest level of the agency or agencies involved.

3.6. Mandatory reporting laws require service providers to report cases of actual or suspected abuse to a central agency, limiting confidentiality between agencies and their clients. The applicability of mandatory reporting requirements is currently unclear and until the legal requirements in Country X are clarified, mandatory reporting requirements will be determined by the agency regulations (including those governing government departments). Mandatory reporting laws should be explained to the child (and/ or caregiver) during the informed consent process. In some cases, mandatory-reporting systems may be seriously flawed (e.g. because of lack of clear procedures and guidelines, lack of capacity to respond, etc.) and can further jeopardise children and families’ safety, particularly in emergency settings. Service providers should then consider the child’s safety and best interests along with the potential legal implications of not reporting to determine the appropriate next steps.  Decisions regarding compliance with mandatory reporting laws should be taken at the highest level of the agency involved.

4. Data Protection/Storage

Protecting Data Stored in Paper (Hard Copy) Forms and Files

4.1. All children on whom information is gathered should be allocated a unique case code based upon an agreed standard coding format developed by the CM TF for the purpose of anonymising and tracking the case.

4.2. For agencies and authorities using CPIMS+, case codes will be assigned randomly by the CPIMS+. 

4.3. The case code should be used to refer to the child’s case verbally, on paper, and electronically (including in word documents, emails, skype conversations, etc) instead of referring to Personal Data such as the child’s name. 

4.4. Each case and all related forms and paperwork should be stored in its own individual file, clearly labelled with the individual case code on the outside of the file.  It is imperative that the child’s name does not appear on the outside of the file. Files should be stored according to the allocated code.

4.5. Paper files should be kept in a secure place, accessible only to the caseworker(s) and supervisor(s) responsible for the information.  This requires a lockable filing cabinet, with arrangements for the keys to be kept with the person with responsibility for the information. No one else should be given independent access, unless on a need-to-know basis and permission is provided.

4.6. Where feasible, rooms containing paper or electronic information should be kept securely locked when the person responsible for the information leaves the room. Where this is not feasible, a lockable filing cabinet is sufficient. 

4.7. Paper files should be transferred by hand between only the people responsible for the information (for example when required for use in case conferences and case review meetings).  During transit and transfer, the files should be stored in a sealed box or sealed envelope. 

4.8. It is not permissible to keep original documents such as ID cards or medical reports. Instead, original documents must either be photographed or scanned and returned to the child/family. Original documents should not be stored in paper files so that destruction of paper files can be done without any hesitation in the event of an emergency evacuation/relocation.  

4.9. Printing, photocopying or scanning of data related to children should be done in-house.  Any extra copies of forms should be fully destroyed using an electronic shredder so that they are illegible and disposed of confidentially.  

Protecting Data Stored in Electronic (Soft Copy) Forms and Files

4.10. Smartphones, tablets, laptops, and desktops (hereafter computers) themselves must be password protected and participating agencies and authorities will ensure that each individual member of staff uses his or her own login and not share passwords.

4.11. In addition to the computer itself, all electronic files (e.g. Word, Excel) must be password protected. If emailing a document containing child protection case management data, the password should be emailed separately. Staff must ensure that emails are only sent to the intended recipient with no one else in copy.

4.12. Strong passwords should be used, i.e. containing at least 8 characters including one number, one capital letter, one letter and one special character that cannot be easily guessed e.g. ‘s8veThechild!’) and default shared network drives should be disabled.

4.13. Passwords for documents and computers must be changed on a regular basis (minimum every 3 months) or when an authorised user leaves their current position. 

4.14. Staff must lock their computer when away from it. Computers should also be set to automatically lock if the user is away from the machine.

4.15. Staff are not allowed to save case management information on their personal computers. Only work-assigned computers can be used for managing information related to child protection case management. 

4.16. The computers hosting data on children should only be accessed by authorised personnel. and should be used exclusively for that purpose.

4.17. Computers should be fitted with up-to-date anti-virus software so as to avoid corruption and loss of information. 

4.18. When a member of staff leaves their current role or job, they must hand over all child protection case management information. Any Personal Data saved on the computer must be erased before handover.

4.19. Memory sticks (USBs) should be avoided or, if necessary, passed by hand between the staff responsible for the information and be password protected, and the file erased immediately after transfer.  The file should then be permanently erased from the ‘Recycling Bin’ file on the computer. 

CPIMS+ Specific Data Protection Considerations

4.20. If, at any time, a user of the CPIMS+/Primero system ceases to provide child protection case management services, their access to the CPIMS+ will be immediately revoked, either permanently or temporarily, as the situation requires. User management is the responsibility of the CPIMS+ System Administrator and lead administrators within participating authorities and agencies. 

4.21. UNICEF commits to host the CPIMS+ in line with the law of Country X and international data protection laws and best practices. Minimum standards of data security should be met by any cloud services provider, for example ISO 27000. Cloud services should also include automatic data backups, failover features, and full encryption. Please refer to the CPIMS+ Implementation Plan and CPIMS+ Terms of Use for details on the security of the CPIMS+.

4.22. If it is necessary for the remote CPIMS+ IT Help Desk to access information to provide remote IT support, where possible, the data will be limited to anonymised information. In the event that the identification of a specific record is required in order address a problem, partners should always refer to this record using the unique case code. The CPIMS+ IT Help Desk provider and individual staff and representative must sign confidentiality and code of conduct agreements. 

4.23. The procedures for technical support from the CPIMS+ Help Desk are described in the Terms of Use which partners sign when being granted access to the CPIMS+/Primero. For details related to mobile device management for the CPIMS+ please refer to the CPIMS+ Implementation Plan as well as the CPIMS+ Mobile User Contract. 

5. Data Breaches

5.1. ‘Personal Data breach’ means a breach of data security leading to the accidental or unlawful/illegitimate destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure of, or access to, personal data transferred, stored or otherwise processed. 

5.2. Once a month, the CMTF will discuss any concerns around data protection and information management, whether related to the CPIMS+ or not. During that discussion, the CPIMS+ System Administrator will give an update to the CMTF on any technical issues with the CPIMS+ and report back findings of audit to check for any data breaches. Participating agency and authority focal points agree to be present at those meetings to help take any corrective actions necessary.

5.3. In case of a breach, a representative (depending on organisational hierarchy and policies) of the affected organisation, will notify the In-country CP coordination group within 24 hours of becoming aware of the Personal Data breach either by themselves or one of the partners. Immediate action will be taken if the Personal Data breach is likely to result in harm to a child or adult.

5.4. In case of breach by any of those participating in this DPISP, the CMTF co-chairs will call a meeting within 1 week (or sooner depending on seriousness) with the involved agencies and authorities, including CPIMS+ System Admin if relevant, and agree a remedial plan of action to ensure the immediate safety of the data subjects and to address the issue within 14 days. If unresolved, the matter should be escalated within the agency or authority responsible or to the Head Quarters or Regional Office as appropriate. 

6. In the event that consensus cannot be reached to resolve a Personal Data breach, as a last resort, participating authorities and agencies may terminate, in writing, their participating in this DPISP and the DPISP will be revised by the In-country CP coordination group  accordingly. 

7. Sharing Personal Data 

Referrals to Agencies for the Purpose of Case Management Service Provision“Referral is the process of formally requesting services for child or their family from another agency (e.g. cash assistance, health care, etc.) through an established procedure and or form; caseworkers maintain overall responsibility for the case regardless or referrals.” (CPWG, 2014, Inter-agency Guidelines for Case Management and Child Protection)





When?

7.1. The lead caseworker providing child protection case management services requires external support from another agency to provide a service to meet the needs of the child or family.

Why?

7.2. The rationale for sharing Personal Data with an agency receiving a referral is to enable the provision of holistic, multi-sector services as needed based on the best interests of the individual child or family. However, Personal Data shared must be limited to only the information necessary for the referral agency to provide that service effectively. 

To whom? 

7.3. The person receiving the information should be in the direct service provider, such as another caseworker, a psychologist, or a doctor. 

What?

7.4. When sharing Personal Data for the purpose of case management service provision, the following data may be shared (if needed):

· Case ID (if referring to another child protection case management provider);

· Name of child;

· Address and Contact Details of child and/or caregiver;

· Agency making referral;

· Name and contact of agency representative making referral;

· Date of referral; and

· Type of service(s) required.

· Relevant background information



How? 

7.5. In situations where a quick referral is needed and it is not feasible to use the CPIMS+ or for agencies who are not CPIMS+ users, the hard copy inter-agency referral form should be completed as soon as possible. Afterwards, agencies using the CPIMS+ should enter the information in to CPIMS+ as soon as possible and the hard copy should be destroyed. Where possible (e.g. if more time is available), instead of using the paper form, information should be shared using the Inter-Agency Referral Form in the CPIMS+ to keep a shared record of the referral. If the agency receiving the referral is not a CPIMS+ user, then the Inter-Agency Referral Form should be exported as a PDF and provided in hard copy or emailed as a password-protected document.

Example

7.6. Child Protection Agency A has been working with a 15-year-old separated boy for 3 months because he is neglected and physically abused by his extended family. One day, he is accused of stealing and is seriously beaten by the family and community. A referral is necessary to a medical service provider to treat his injuries. The Personal Data shared with the health service provider is limited to the above data points. The doctor does not need to know the child’s history of neglect and physical abuse because it is not necessary for the Health agency to treat the injury

Additional considerations when sharing Personal Data with other agencies for referrals

7.7. Before proceeding to make the referral it needs to be checked if the receiving agency is available and/or has the capacity to take on this case, for this purpose anonymous information should be provided first. Never provide Personal Data if the referral agency is not capable of receiving and helping the referred person.

7.8. In the event where more than one Child Protection or Gender-based Violence (GBV) authority or agency is involved in providing case management services, it must be agreed which agency and caseworker is leading the case, based on the primary protection concerns of the affected child. For more information, see the Child Protection Case Management SOPs and GBV Case Management SOPs. 

 Referrals to Local Authorities for the Purpose of Case Management Service Provision



When?

7.9. Sharing Personal data with local authorities is not allowed, unless it is necessary to enable that local authority to provide a service to the case, the service cannot be provided without involving the authority, and sharing information is in the best interests of the child.

7.10. Information should be shared strictly on a need-to-know basis. Then information can only be shared after taking the express permission from the child and parents/carer where possible and after the risks of sharing the information have been explained to the beneficiary. Information should not be shared if it is likely to result in harm, e.g. forced marriage or criminal indictment of a sexual violence survivor.

Why? 

7.11. The rationale for sharing Personal Data with a local authority is to enable that authority to provide services based on the best interests of the individual child or family. However, Personal Data shared must be limited to only the information necessary for the referral agency to provide that service effectively. 

To whom?

7.12. The person receiving the information should be the person who will directly provide a service. in the direct service provider 

What?

7.13. When sharing Personal Data for the purpose of case management service provision, the following data may be shared (if needed):

· Case ID (if referring to another child protection case management provider)

· Name of child

· Address and Contact Details of child and/or caregiver

· Agency making referral

· Name and contact of agency representative making referral

· Date of referral

· Type of service(s) required

· Relevant background information

How?

7.14. Any information shared must be done so in private and not overheard by others. Agencies using the CPIMS+ should fill the Inter-Agency Referral Form in the CPIMS+ and export a PDF to be printed and shared with the individual CiC. Agencies not using the CPIMS+ should complete and share the hard copy Inter-Agency Referral Form.

Examples

7.15. Child Protection Agency B has been working with a 14-year-old girl who experienced sexual violence and is now pregnant as a result. She and her family with to prosecute the alleged perpetrator. You would like to discuss with the nearby police, but the caseworker at Agency B has heard that in such situations in the past, such action resulted in the girl being forced to marry the perpetrator. The caseworker does not share the information because there is a risk of forced marriage and other harm, that is not balanced by the potential benefit of sharing the information. 

7.16. Child Protection Agency C is attending a camp coordination/coordination meeting with is requested by camp official/village leader information on which children in the camp/village are receiving case management services and why. The caseworker from Agency C politely ask for what reason he needs this information. He says that he is responsible for the camp/area and must know what is going on. The caseworker does not share the information because there is not a clear reason for him to have the Personal Data (i.e. not going to provide a service) and the caseworker is worried that if the children’s names and protection concerns are disclosed their might be negative consequences.

Additional considerations when sharing Personal Data with local authorities for referrals

7.17. Participating agencies and authorities should take time to build understanding and build relationships with camp officials and other local authorities to increase understanding about what case management is, what case management agencies are doing, and key case management principles such as confidentiality and do-no-harm.

7.18. If feasible, staff can take this DPISP to meetings and to contacts in order to provide a reference for rules that staff have to follow. 

Case Transfers for the Purpose of Continued Case Management Service Provision

“In some situations cases are not closed but are transferred to another agency. Often this happens when a child moves, but still needs a case plan to ensure their protection. Transfers also take place where the original caseworker or agency are no longer best placed to lead, manage and coordinate the handling of the child’s case.” (CPWG, 2014, Inter-Agency Guidelines for Case Management and Child Protection)





When?

7.19. If a new caseworker or new agency is becoming the lead for the case, then it is necessary to transfer the contents of the case file to the receiving person, unless it is in the best interests of the child not to do so.

Why? 

7.20. As per the CPWG, 2014, Inter-Agency Guidelines for Case Management and Child Protection “[t]he transfer of a case indicates that the full responsibility for the coordination of the case plan, follow up and monitoring of the child, is being handed over to another agency or department (is distinct from referral where these responsibilities remain with the original caseworker)” 

To whom?

7.21. The receiving caseworker who will take over responsibility for that case. 

What?

7.22. All data, unless it is not in the best interests of the child and excepting data on aspects of the case that have been resolved and have no further protection implications. 

How?

7.23. The child and (where relevant) family must be consulted and consent to the transfer. Agencies using CPIMS+ should fill the Case Transfer Form in CPIMS+ and either send it automatically to another CPIMS+ user or export it as a PDF and provide a hard copy or email it as a password-protected document. If the receiving person is using CPIMS+ user they should either accept or reject the transfer. Agencies not able to use the CPIMS+ should complete the hard copy Case Transfer form. 

Example

7.24. Caseworker D usually works in Camp 4, but her work duties have been reassigned to work in Camp 6. Caseworker D needs to transfer her cases to colleagues in her current team in Camp 4 before moving to work in Camp 6. She gives the entire case file to the colleague who is taking that specific case

Additional considerations when sharing information during case transfer

7.25. Case transfers can have a significant impact on the child concerned and should be carefully planned and explained to the child and any relevant family and carers. 

7.26. Before proceeding to transfer a case, it needs to be checked if the receiving agency is available and/or has the capacity to take on this case, for this purpose anonymous information should be provided first. Never provide Personal Data if the potential receiving agency is not capable of taking on and leading the case.

8. Sharing Anonymous Data 

Sharing Anonymous Data in Response to Requests from Local Authorities



When?

8.1. The In-Country CP/CM Coordination Group have agreed that XXXX will provide consolidated anonymous data on behalf of agencies working in each camp during coordination meetings. Likewise, the CP Coordinator may provide anonymous data to local authorities 

Why? 

8.2. It is important for local authorities to have information related to the humanitarian response that is necessary for them to fulfil their role, so long as sharing that information complies with the ‘need-to-know’ principle, the best interests of the child, and the ‘do no harm’ principle.

To whom?

8.3. Anonymous, aggregate data should be provided to the local authority representative with responsibility for coordination in that area of operation, e.g. CiC at Camp level

What?

8.4. When sharing anonymous data with local authorities for the purpose of coordination, the following data may be shared (if needed):

· Total cases reached (disaggregated by age, sex, host/refugee);

· Examples of types of protection concerns dealt with;

· Examples of types of care arrangements being supported; and

· Examples of types of services provided. 

How?

8.5. ?

Example

8.6. The CP Focal Point is in the camp coordination meeting for Camp F and the CiC requests information on which blocks case management services are available in and and how many boys and girls have been reached this month because he is concerned that there are not enough caseworkers available. The CP Focal Point shares the information because it is necessary for him to know which agency is doing what, where and to see if there are gaps in service provision. The CP Focal Point is not worried that the data will cause harm to any of the children or families, because it is anonymous and in the best interests of children in general to get more services.

Additional considerations when sharing anonymous data with local authorities

8.7. Contextualize

Sharing Anonymous Data with the CP Sub-Sector/CMTF for the Purposes of Coordination and Situation Monitoring



When?

8.8. Sharing Personal Data for the purposes of situation monitoring and coordination is not allowed because it is not necessary and it has the potential to cause harm. It is allowed to share anonymous, aggregate data for the purposes of situation monitoring and coordination.

Why? 

8.9. “Situation monitoring” is the process of assessing elements of the situation of child protection concerns and children at risks, the objective is to get an understanding of the profiles/characteristics of children facing various types of risks, incidents and vulnerabilities in Location. Situation monitoring can be generated and compared over time. By regular generation of comparable trends and patterns, child protection organizations can identify gaps and needs, and therefore inform their programs and response. Another objective is to compile information about the case management and services provided to children in order to coordinate the provision of services.

To whom?

8.10. Contextualize

What?

8.11. Only anonymous (non-identifiable data) may be provided

How?

8.12. Anonymous data may be emailed to contextualize. Anonymous data may also be extracted from the CPIMS+ by the System Admin or agency focal points, exported to PDF, and emailed following the same process. Anonymous, aggregate reports gathered by the In-Country CP/CM Coordination Group through CPIMS+ or otherwise will be shared on a monthly basis in the relevant in-country CP/CM Coordination Group.

Example

8.13. The In-country CP/CM Coordination Group asks for a summary of the number of active cases that you have, disaggregated by protection concern and sex to help analyse patterns of the types of violence affecting girls and boys in different camps. This information is shared because it is anonymous and for a clear purpose

Additional considerations when

8.14. This anonymous, aggregate information may also be shared with donors, CP sub-sector partners as well as other sectors such as GBV, Education, CCCM/Shelter and Livelihoods.

8.15. Overlap with GBV

8.16. During In-Country CP/CM Coordination Group meetings where aggregate reporting is presented, participating authorities and agencies commit to analyse the report findings and take remedial action to strengthen child protection case management services. 

Sharing Anonymous Data for the Purpose of Donor Reporting

When?

8.17. Sharing Personal Data with donors is not allowed because it is not necessary or appropriate and violates the principles of confidentiality, need-to-know information sharing, the best interests of the child, and potentially the do-no-harm principle. Sharing anonymous, aggregate data for the purpose of complying with funding agreements and demonstrating achievements is permissible 

Why? 

8.18. Sharing anonymous data is necessary to ensure accountability to donors for appropriate use of funds and to show process on the provision of child protection case management services. This form of anonymous information sharing can also: demonstrate an understanding of the profiles/characteristics of the agencies caseload under a certain donor; enable the donor to advocate for or provide additional funding to strengthen or expand services for children and families; and to promote the sustainability of case management programming. 

To whom?

8.19. Donor grant focal points and protection technical experts within the donor 

What?

8.20. When sharing anonymous data with donors for the purpose of reporting or during visits, the following data may be shared (if needed):

· Age

· Sex

· Location (camp level)

· Case status (i.e. open or closed)

· Type of protection concern

· Type of care arrangements

· Date of intake

· Type of services needed (actions in case plan)

· Type of services provided

· Service successfully provided (y/n)

· Date of closing a case

How?

8.21. Aggregate data may be shared using the donor reporting template, so long as it complies with the contents of this DPISP (i.e. only the data set outlined in paragraph 8.20 and no Personal Data). CPIMS+ users may use the reporting function to export a report to Excel. 

Example

8.22. A report for Donor G is due at the end of the month and requires information on the number of cases provided with services this month, disaggregated by age, sex, and protection concern. Sharing this information is allowed because the information requested is anonymous and aggregate and is necessary to demonstrate the progress of your project and for other reasons such as generating understanding of the type of cases being worked on.

8.23. Child Protection Agency H is working in XXXX and a donor representative visits the Location unannounced and asks to look at case files. When asked, the donor representative explains that they are entitled to do this as a donor. Agency H politely explains that this is not allowed because the child’s Personal Data is confidential and sensitive. 

Additional considerations when sharing anonymous data with donors

8.24. Provision of funding by a donor or donors does not grant that donor access to sensitive, confidential information. Providing access to Personal Data would constitute a violation of the need-to-know principle and would be a significant child safeguarding (do no harm) risk due to the vulnerable status of children and families receiving child protection case management services. 

9. Archiving and Destruction of Personal Data Related to Child Protection Case Management

9.1. When a child protection case is closed, the hard copy and electronic copy will be archived in a secure location (locked filing cabinet or CPIMS+, respectively) for a duration of 7 years. After that period, the case file will be destroyed. 

9.2. In the CPIMS+, it is not possible to delete a case file, but rather archive that file so that it is no longer visible on the active case list. 

9.3. Participating authorities and agencies commit to developing an evacuation/relocation plan in the event of an emergency such as flooding or other natural disaster. That plan must include a scheme of delegation explaining who is responsible for removing and, if necessary, destroying hard and soft copy files, which may require destruction of assets and burning of papers. This plan should be incorporated into the standard evacuation/relocation plan for the participating authority or agency, but the sensitive nature of child protection case management data must be highlighted to all relevant staff including senior management and security.




Annexes

A. Standard Definitions



		Confidentiality

		Ensuring that information disclosed by a child is not used without his or her consent or against his or her wishes and is not shared with others without his or her permission, except in exceptional circumstances (i.e. where necessary for the protection and safety of the child or where service providers are required by law to report information, including abuse).  



		Informed consent

		The voluntary agreement of an individual (child or parent/caregiver) who has the capacity to give consent, and who exercises free power of choice. To provide 'informed consent' the individual must be able to understand, and take a decision regarding, their own situation. 



		Assent

		The expressed willingness to participate in services, who are assessed to have capacity to give informed consent, but old enough to understand and agree to participate in services.



		Mandatory Reporting

		The term used to describe legal or statutory systems that require service providers to report certain categories of crimes or abuse (e.g. sexual violence, child abuse, etc.); best interests of the child should be considered when agencies are considering whether or not to comply with such laws.



		Need-to-know

		The limiting of information that is considered sensitive, and sharing it only with those individuals for whom the information will be used for the protection of the child.



		Personal Data

		Any data related to an individual who can be identified from that data and other information; or by means reasonably likely to be used related to that data. Personal data includes biographical data (biodata) such as name, sex, marital status, date and place of birth, country of origin, country of asylum, individual registration number, occupation, religion and ethnicity, biometric data (such as a photograph, fingerprint, facial or iris image), as well as any expression of opinion about the individual, such as assessments of the status and/or specific needs.



		Personal Data breach

		A breach of data security leading to the accidental or unlawful/illegitimate destruction, loss, alteration, unauthorized disclosure of, or access to, personal data transferred, stored or otherwise processed.












B. Undertaking of Confidentiality: Signature Page for DPISP



With the signature below I declare that I agree to fully comply with the Data Protection and Information Sharing Protocols, dated  XXX





SIGNATORIES OF THE PROTOCOL

 

 

		United Nations Children’s Fund (UNICEF)

		United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)



		 

__________________

Name

Role

Agency

Date:

		 

_____________

Name

Role

Agency 

Date:







		 

XXX

		 

XXX 



		 

__________________

Name

Role

Agency

Date:













		 

_____________

Name

Role

Agency

Date:
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Gender Analysis



Tool: Girls Empowerment Star






What is a Girls Empowerment Star? 



A Girls Empowerment Star[footnoteRef:1] is a participatory tool intended to allow adolescent girls and boys to communicate how they perceive girls’ safety and participation in the community. The Girls Empowerment Star is administered in focus group discussions where girls and boys first reflect and rate their safety and inclusion on a set of pre-determined factors and then engage in group discussions. [1:  This tool is adapted from a monitoring and evaluation tool that was developed by Plan International as part of the initiative Because I am a Girl. 
] 




Objective

Collect information about safety of girls, access to and control of resources through their opportunities of participation and social and cultural norms. It captures both qualitative and quantitative data on the perception of girls and boys, it can also serve as a baseline and can inform programming.





Types of Data Collected:

		Safety

		Access & Control

		Social and Cultural norms



		

How safe girls feel in their community and when using public transportation?

		

Are girls able to participate in decisions that affects their community?



		

How girls concerns and needs are valued in the community? 









When is a Girls Empowerment Star Useful?



This tool is useful to provide a mix of quantitative data (adolescents’ ratings on the 5-point scale) and qualitative data (the focus group discussions). It also provides an opportunity to gain an understanding into how intersecting identity markers might influence girls’ experiences of safety, inclusion, and empowerment.



You may choose to use the Girls Empowerment Star tool in data collection to: 

· Understand girls’ and boys’ perspectives about girls’ experience of safety and inclusion in their community.

· Understand girls’ and boys’ perspectives about how girls can and do participate in their community.

· Capture both qualitative and quantitative data on perceptions of girls’ safety and inclusion, and girls’ ability to participate 



How to Use a Girls Empowerment Star?



Target group: 15 to 17 years old adolescent boys and girls in separate groups. Adolescents do not need to be former CAAFAG. Participants should be from diverse ethic and minority groups, including girls with children, children with disabilities and chronic illness.  



Tips to identify adolescents: 

· Consider door-to-door outreach to mobilise home-bound girls and boys to take part in consultations.

· Inform parents and caregivers of adolescent girls and boys about the purpose, location and duration of the assessment and seek their permission before inviting the adolescents.

· Consider sampling limitations given the restrictions on many adolescent girls’ freedom of movement and their limited engagement in humanitarian activities. Where required, collaborate with organisations with an existing programme that either focuses on or includes a significant number of adolescent girls, and those with access to parents and community gatekeepers.



Data collectors: This tool requires two data collectors, one to facilitate the session and one to record the data. The data collectors should be of the same sex of the participants. For instance, two female data collectors are needed to conduct the FGD with girls. Interpreters should also be the same sex as the participants. The data collectors should have experience working with children and on how to conduct FGD, such as caseworkers or child protection officers and should be trained on child safeguarding. 



Preparation:

· Identify a safe space where the group feels comfortable talking. 

· Ensure there is enough space to spread out and break into smaller groups if possible. 



Materials:

· Flip chart 

· Markers

· Tape

· Consent form

· Form or note taking device (tablet, phone, computer)



Facilitation notes: 

· Some questions in the tool are sensitive, and therefore confidentiality of the participant and their answers are essential. 

· The term CAAFAG may not be understood or too sensitive. Check in the community how CAAFAG are designated sensitively.

· Be alert to non-verbal signs and behaviours which indicate how comfortable the participants are – whether questions are too sensitive or if your participants are losing patience. When people are uncomfortable with your questions, do not insist they answer.

· Give participants the opportunity to ask questions or share their thoughts on issues that have not yet been discussed. 

· Be very careful not to raise unrealistic expectations. Do not make any promises or raise expectations for assistance.

· Observe and respect cultural norms, principles and sensitivities, particularly regarding gender

· Be sensitive to the time needed to complete the FGD. It should take no more than an hour to complete.

· Ask if the participants are comfortable with you taking notes to record the interview. 




Step 1: Explain the process and the tool

· Introduce yourself and your organization to the participants. 

· Gain permission to carry out FGD following the script below.




Step 2: Ask informed consent

Script for adults and adolescents

Thank you for taking the time to meet with me today.  My name is _____________ and I work with ___________________[insert name of organization here].  We seek to better understand challenges adolescents face in the communities and in accessing services available. 

This discussion is not a guarantee of any direct or indirect support to you or your community, but the information you provide will help understand the needs of adolescent girls.  We would like to ask you some questions about the safety of girls in this community. We would like to hear from you because we trust you can provide valuable information for your community.  This discussion should not take more than 1h. Your identities will be kept strictly confidential and we will not ask your name.

Your participation is completely voluntary and you can choose not to answer any or all of the questions.  You may also choose to leave this discussion at any time.

Confidentiality note: During the discussion, we may call each other with our first names. We are committed to maintain your confidentiality, we are interested in your points of view and not in who said what. We kindly ask you to respect the confidentiality of each other and not to say who said what when you leave this room. If you would like to tell us a relevant story from your community, please do not reveal the names of the people concerned, or any detail that might reveal their identities.

Do you feel comfortable participating in this discussion and answering my questions? Do you have any questions before we start? [Note any questions from the participants in the space here.]

[After each of the following comments/questions, look at the participants and get implicit approval that they have understood:] 

· All the information they provide will be recorded anonymously.

· Their participation in this interview is voluntary.

· They can stop answering questions at any time



Informed consent was obtained from participants:  □ Yes   □ No

Informed consent was obtained from parent/caregiver for participant(s) younger than 18 years:	

□ Yes   □ No   □ N/A  

Step 3: Ask Questions and Record Answers

Record the following information before starting:

		Type of tool:  FGD Girls Empowerment Star 

Methodology: Gender analysis

		Geographic Location:

		Interview Date:



		Interviewer:

Note taker (if different): 

		Interpretation Necessary:

Yes                           No

		Gender of participants:



		Ages:

		# of Participants:

		








A. Explain the Process and the Tool



· Explain that you would like to know more about the sense of safety and inclusion of girls living in this community. 

· First, you will distribute a star where adolescents will individually rate their answer. 

· Then you will discuss as a group, sense of safety and participation of girls in their community.  



B. Individual star rating

If a participant is illiterate, consider representing the star on the floor with tape and ask him/her to place a rock near or far away from the star to represent how s/he feels for that point.



· Distribute individual papers with the Star on it, featuring the 5 points of the star (see Annex 1)

· Explain the different possible scores for each, using examples to explain the significance of what the two extremes mean – never and always.

· Go through each point, one by one with the girls and boys, allowing them time to fully understand the key questions and to rate each of the points individually. 

· Have every girl and boy complete their individual star rating for each of the points of the star.



C. Focus Group Discussion



Questions to ask in plenary:



Say: Now, let’s discuss together these questions. 



1. Do adolescent girls say what matters to them in front of an adult? (Social norms)

Discussion prompts:

· Are girls able to express priorities and concerns in front of adult people? Are there certain adults they can express their concerns to? Who are these?

· Do the girls feel that they are listened to?

· Do girls believe in themselves?

· How is this different for boys? 



2. Are adolescent girls able to participate in decisions that affect their community? (Access and control)

Discussion prompts:

· Can they voice their opinions and influence the decision?

· How is this different for boys? 



3. Do adolescent girls feel safe when walking the streets in their neighbourhood? (Safety)

Discussion prompts:

· When, where and why girls feel safe or unsafe?

· What girls do about feeling unsafe?

· Who protects girls?

· What can girls or others do to improve girls’ safety?



4. Do adolescent girls feel safe from sexual harassment when using public transportation? (Safety)

Discussion prompts:

· What forms of sexual harassment are common (e.g. teasing, name calling, touching)?

· How do girls react when faced with sexual harassment?

· Who protects girls?

· What consequences does sexual harassment have on girls’ mobility?



5. Do adolescent girls feel their specific concerns/needs around safety matter in the community? (Safety)

Discussion prompts:

· When girls’ share their safety concerns, are they listened to?

· Can girls’ share ideas for making their community safer for girls?

Annex 1

Girls’ Empowerment Star



       



		Issue

		Key Question

		Response (circle)



		

		

		Never

		Seldom

		Sometimes

		Often

		Always



		1. Speaking up

		Do adolescent girls say what matters to them in front of an adult? 

		1

		2

		3

		4

		5



		2. Participation

		Are adolescent girls able to participate in decisions that affect their community?

		1

		2

		3

		4

		5



		3. Feeling safe in public spaces

		Do adolescent girls feel safe when walking the streets in their neighbourhood?

		1

		2

		3

		4

		5



		4. Feeling safe in public transportation 

		Do adolescent girls feel safe from sexual harassment when using public transportation?

		1

		2

		3

		4

		5



		5. Feeling valued 

		Do adolescent girls feel their specific concerns/needs around safety matter in the community?

		1

		2

		3

		4

		5
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Sample of referral pathway







		Service

		Location A

		Location B

		Location C



		Child protection case management

		Service provider:

Focal point:

Contact: 

Criteria:

		Service provider:

Focal point:

Contact: 

Criteria:

		Service provider:

Focal point:

Contact: 

Criteria:



		GBV case management for children (if not included in CP case management)

		Service provider:

Focal point:

Contact: 

Criteria:

		Service provider:

Focal point:

Contact: 

Criteria:

		Service provider:

Focal point:

Contact: 

Criteria:



		GBV case management for adults

		Service provider:

Focal point:

Contact: 

Criteria:

		Service provider:

Focal point:

Contact: 

Criteria:

		Service provider:

Focal point:

Contact: 

Criteria:



		Mental health/ psychosocial support children 

		Service provider:

Focal point:

Contact: 

Criteria:

		Service provider:

Focal point:

Contact: 

Criteria:

		Service provider:

Focal point:

Contact: 

Criteria:



		Mental health/ psychosocial support adults

		Service provider:

Focal point:

Contact: 

Criteria:

		Service provider:

Focal point:

Contact: 

Criteria:

		Service provider:

Focal point:

Contact: 

Criteria:



		Health 

		Service provider:

Focal point:

Contact: 

Criteria:

		Service provider:

Focal point:

Contact: 

Criteria:

		Service provider:

Focal point:

Contact: 

Criteria:



		Additional services

		Service provider:

Focal point:

Contact: 

Criteria:

		Service provider:

Focal point:

Contact: 

Criteria:

		Service provider:

Focal point:

Contact: 

Criteria:
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Rapid Ass - KII Adults

		Household survey - Adults                                                                                                                                                                                                                                                                          Select interviewees' responses from the drop down menu in each relevant box. Adapt the drop drown menus to your context, using the drop down tab.                                                  The table includes dummy data. Remove all dummy data before adding your data. THe Rapid assessment analysis tab will automatically update the results. 







		Interviewee ID		Target group		Age group		Location		1.	We heard in other communities that some boys and girls are working with or being used by armed forces or groups in this [community/camp/settlement. Do you know if this happening in your community as well?		2.	During the past 3 months, how many of these children have you seen being used and recruited around this [community/camp/settlement]?		3.	Are these children…		4.	How do you know this? 		5.	How are the majority of girls recruited by armed groups /armed forces?		If the girls are sent to an armed group, by whom? 		Other specify		6.	How are the majority of boys recruited by armed groups /armed forces?		Other specify		If the boys are sent to the armed group/force, by whom?		Other specify		7.	Where do you think most use and recruitment happens for girls?		Other specify		8.	Where do you think most use and recruitment happens for boys?

				Man		18 - 30		Location A		Yes, both boys and girls		1 to 10		Mostly boys		Many older children have disappeared and are thought to have joined armed groups		Enrol voluntarily to avoid other unwanted life options 						Enrol voluntarily to support themselves and/or their families								On the road				On the road

				Man		18 - 30		Location A		yes, only boys		11 to 20		Only boys		Older children are travelling back to the conflict areas to join armed groups		Are sent to engage in such work by their parents/caregivers		Parents/caregivers				Enrol voluntarily to support themselves and/or their families								On the road				At home - through visits

				Man		18 - 30		Location A		yes, only boys		1 to 10		No difference		Many older children have disappeared and are thought to have joined armed groups		Enrol voluntarily to avoid other unwanted life options 						Enrol voluntarily to support themselves and/or their families								On the road				At home - through visits

				Man		18 - 30		Location A		yes, only boys		21 to 50		No difference		There are more recruitment events		Are sent to engage in such work by their parents/caregivers		Parents/caregivers				 Are sent to engage in such work by their parents/caregivers				Parents/caregivers				On the road				At home - through visits

				Man		18 - 30		Location A		yes, only boys		22 to 50		Only boys		There are more recruitment events		Are sent to engage in such work by their parents/caregivers		Parents/caregivers				 Are sent to engage in such work by their parents/caregivers				Parents/caregivers				On the road				At home - through visits

				Man		18 - 30		Location B		Yes, both boys and girls		11 to 20		No difference		There are more recruitment events		Enrol voluntarily to avoid other unwanted life options 						 Are sent to engage in such work by their parents/caregivers				Parents/caregivers				On the road				At home - through visits

				Man		18 - 30		Location B		Don't know		11 to 20		Mostly boys		There are more recruitment events		Are sent to engage in such work by their parents/caregivers		Parents/caregivers				Enrol voluntarily to support themselves and/or their families								At school				At home - through visits

				Man		30 - 50		Location B		yes, only boys		21 to 50		No difference		Older children are travelling back to the conflict areas to join armed groups		Are sent to engage in such work by their parents/caregivers		Parents/caregivers				Enrol voluntarily to support themselves and/or their families								At school				On the road

				Man		30 - 50		Location C		Yes, both boys and girls		22 to 50		Only boys		Many older children have disappeared and are thought to have joined armed groups		Enrol voluntarily to avoid other unwanted life options 						Enrol voluntarily to support themselves and/or their families								 In the fields				On the road

				Man		30 - 50		Location C		yes, only boys		11 to 20		No difference		There are more recruitment events		Are sent to engage in such work by their parents/caregivers		Parents/caregivers				Enrol voluntarily to support themselves and/or their families								 In the fields				Service points (health centres, food distributions, etc.)

				Man		30 - 50		Location C		yes, only boys		11 to 20		Mostly boys		Older children are travelling back to the conflict areas to join armed groups		Are sent to engage in such work by their parents/caregivers		Parents/caregivers				Are sent to engage in such work by people other than their parents/caregivers 				Other relatives				 In the fields				Service points (health centres, food distributions, etc.)

				Man		50+		Location C		Yes, both boys and girls		21 to 50		No difference		Many older children have disappeared and are thought to have joined armed groups		Enrol voluntarily to avoid other unwanted life options 						Are sent to engage in such work by people other than their parents/caregivers 				 Traditional leaders (adapt to the context)				 In the fields				Service points (health centres, food distributions, etc.)

				Man		50+		Location C		Don't know		1 to 10		Only boys		There are more recruitment events		Are sent to engage in such work by their parents/caregivers		Parents/caregivers				Are sent to engage in such work by people other than their parents/caregivers 				 Traditional leaders (adapt to the context)				 In the fields				Service points (health centres, food distributions, etc.)

				Man		50+		Location D		yes, only boys		1 to 10		No difference		There are more recruitment events		Are sent to engage in such work by their parents/caregivers		Parents/caregivers				Enrol voluntarily for other reasons (for power, adventure, to fight for a cause, etc.) 								 In the fields				Service points (health centres, food distributions, etc.)

				Woman		50+		Location A		yes, only boys		1 to 10		Mostly boys		There are more recruitment events		Are forcibly married						Enrol voluntarily for other reasons (for power, adventure, to fight for a cause, etc.) 								 In the fields				At home - through visits

				Woman		50+		Location A		Yes, both boys and girls		1 to 10		Mostly boys		There are more recruitment events		Are forcibly married						Enrol voluntarily for other reasons (for power, adventure, to fight for a cause, etc.) 								 In the fields				At home - through visits

				Woman		30 - 50		Location B		Don't know		1 to 10		Mostly boys		There are more recruitment events		Are forcibly married						Are abducted by the armed group/armed force								 In the fields				At home - through visits

				Woman		30 - 50		Location B		yes, only boys		1 to 10		Mostly boys		There are more recruitment events		Are sent to engage in such work by people other than their parents/caregivers		Traditional leaders (adapt to the context)				Enrol voluntarily for other reasons (for power, adventure, to fight for a cause, etc.) 								 In the fields				At home - through visits

				Woman		18 - 30		Location B		Yes, both boys and girls		1 to 10		No difference		Older children are travelling back to the conflict areas to join armed groups		Are sent to engage in such work by people other than their parents/caregivers		Other relatives				Enrol voluntarily to support themselves and/or their families								At home - through visits				At home - through visits

				Woman		18 - 30		Location B		Yes, both boys and girls		1 to 10		No difference		Older children are travelling back to the conflict areas to join armed groups		Enrol voluntarily to avoid other unwanted life options 						Other (specify)		Revenge						At home - through visits				At home - through visits

				Woman		18 - 30		Location D		Yes, both boys and girls		1 to 10		No difference		Older children are travelling back to the conflict areas to join armed groups		Enrol voluntarily to avoid other unwanted life options 						Enrol voluntarily to support themselves and/or their families								At home - through visits				At home - through visits





Rapid Ass analysis

		HOUSEHOLD SURVEY QUESTIONNAIRE - ADULTS

		DEMOGRAPHICS

																		N =		21

































		RECRUITMENT OF CHILDREN

































		RECRUITMENT OF GIRLS





































		RECRUITMENT OF GIRLS





































# of participants by gender









Total	Man	Woman	(blank)	14	7	







Modes of recruitment for boys









Total	Are sent to engage in such work by people other than their parents/caregivers 	Enrol voluntarily for other reasons (for power, adventure, to fight for a cause, etc.) 	Enrol voluntarily to support themselves and/or their families	Other (specify)	(blank)	 Are sent to engage in such work by their parents/caregivers	Are abducted by the armed group/armed force	3	4	9	1	3	1	







People involved in the recruitment of boys









Total	 Traditional leaders (adapt to the context)	Other relatives	(blank)	Parents/caregivers	2	1	3	







Location of recruitment for girls









Total	 In the fields	At home - through visits	At school	On the road	(blank)	10	3	2	6	







Location of recruitment for boys 









Total	At home - through visits	On the road	Service points (health centres, food distributions, etc.)	(blank)	13	3	5	







% of participants by age group





18 - 30	30 - 50	50+	0.47619047619047616	0.2857142857142857	0.23809523809523808	



% of participants by location





Location A	Location B	Location C	Location D	0.33333333333333331	0.33333333333333331	0.23809523809523808	9.5238095238095233E-2	

0	

5	







Is recruitment happening in this location?









Total	Don't know	Yes, both boys and girls	yes, only boys	(blank)	3	8	10	







How many children have been recruited?









Total	1 to 10	11 to 20	21 to 50	22 to 50	(blank)	11	5	3	2	







Gender of children recruited









Total	Mostly boys	Only boys	No difference	7	4	10	







Source of information









Total	Many older children have disappeared and are thought to have joined armed groups	Older children are travelling back to the conflict areas to join armed groups	There are more recruitment events	(blank)	4	6	11	







Modes of recruitment for girls





Total	Are sent to engage in such work by people other than their parents/caregivers	Are sent to engage in such work by their parents/caregivers	Enrol voluntarily to avoid other unwanted life options 	(blank)	Are forcibly married	2	9	7	3	







People involved in the recruitment of girls











Total	Other relatives	Parents/caregivers	Traditional leaders (adapt to the context)	(blank)	1	9	1	









Rapid Ass Pivot

		Row Labels		1.We heard in other communities that some boys and girls are working with or being used by armed forces or groups in this [community/camp/settlement. Do you know if this happening in your community as well?						Row Labels		 2.	During the past 2 months, how many of these children have you seen being used and recruited around this [community/camp/settlement]?						Row Labels		 3.	Are these children…						Row Labels		 4.	How do you know this? 						Row Labels		5. How are the majority of girls recruited by armed groups /armed forces?						Row Labels		Count of If the girls are sent to an armed group, by whom? 						Row Labels		 Other specify						Row Labels		 6.	How are the majority of boys recruited by armed groups /armed forces?						Row Labels		 Other specify2						Row Labels		 If the boys are sent to an armed group/force, by whom?						Row Labels		 Other specify 3						Row Labels		 7.	Where do you think most use and recruitment happens for girls?						Row Labels		 Other specify 4						Row Labels		 8.	Where do you think most use and recruitment happens for boys?

		Don't know		3						1 to 10		11						Mostly boys		7						Many older children have disappeared and are thought to have joined armed groups		4						Are sent to engage in such work by people other than their parents/caregivers		2						Other relatives		1						(blank)								Are sent to engage in such work by people other than their parents/caregivers 		3						Revenge		1						 Traditional leaders (adapt to the context)		2						(blank)								 In the fields		10						(blank)								At home - through visits		13

		Yes, both boys and girls		8						11 to 20		5						Only boys		4						Older children are travelling back to the conflict areas to join armed groups		6						Are sent to engage in such work by their parents/caregivers		9						Parents/caregivers		9						Grand Total								Enrol voluntarily for other reasons (for power, adventure, to fight for a cause, etc.) 		4						(blank)								Other relatives		1						Grand Total								At home - through visits		3						Grand Total								On the road		3

		yes, only boys		10						21 to 50		3						No difference		10						There are more recruitment events		11						Enrol voluntarily to avoid other unwanted life options 		7						Traditional leaders (adapt to the context)		1														Enrol voluntarily to support themselves and/or their families		9						Grand Total		1						(blank)																At school		2														Service points (health centres, food distributions, etc.)		5

		(blank)								22 to 50		2						Grand Total		21						(blank)								(blank)								(blank)																Other (specify)		1														Parents/caregivers		3														On the road		6														(blank)

		Grand Total		21						(blank)																Grand Total		21						Are forcibly married		3						Grand Total		11														(blank)																Grand Total		6														(blank)																Grand Total		21

										Grand Total		21																						Grand Total		21																						 Are sent to engage in such work by their parents/caregivers		3																														Grand Total		21

		Row Labels		 Target group																																																						Are abducted by the armed group/armed force		1

		Man		14				Row Labels		 Age group				Row Labels		 Location																																										Grand Total		21

		Woman		7				18 - 30		10				Location A		7

		(blank)						30 - 50		6				Location B		7

		Grand Total		21				50+		5				Location C		5

								(blank)						Location D		2

								Grand Total		21				(blank)

														Grand Total		21

								18 - 30		47.62%

								30 - 50		28.57%				Location A		33.33%

								50+		23.81%				Location B		33.33%

														Location C		23.81%

														Location D		9.52%





Comp Ass KII Adults

		Key Informant Interview - Adults                                                                                                                                                                                                                                                                             Enter the interviewees' responses in each relevant box.                                                                                                                                                







		Interviewee ID		Target group		Role in community		Age group		Location		1.In some places, boys and girls below the age of 18, join armed groups or armed forces . Does this happen in your community as well ? 		2.Do boys and girls join up in equal numbers? 		3.	How old are the girls and boys being recruited? 		4.	How are girls usually recruited by armed forces and armed groups? 		5.	Who are the people involved in the process of recruitment of girls? 		6.	How is the negotiation made to recruit girls? 		Code 6		7.	How are boys usually recruited by armed forces and armed groups		8.	Who are the people involved in the process of recruitment of boys? 		9.	How is the negotiation made to recruit boys? 		Code 9		10.	Why do girls join armed groups and armed forces in your community?      		11.	Why do boys join armed groups and armed forces in your community? 		13.	What kind of tasks do girls perform in armed forces and armed groups or force? 		14.	What kind of tasks do boys perform in armed forces and armed groups or force? 		15.	How do girls leave the armed groups or force? 		16.	How do boys leave the armed groups or force? 		17.	What can be done to help boys and girls leave armed groups or forces? 		Code 17		18.	For girls who did return to their home community, how are they received by their family?		19.	For girls who did return to their home community, how are they perceived by the community?		20.	For boys who did return to their home community, how are they received by their family?		21.	For boys who did return to their home community, how are they perceived by the community?		22.	How does the community or local authorities support these children?		Code 22		23.	What can be done to support these children? 		Code 23



































Comp Ass FGD Adults - Children

		Focus Group Discussions Adults & Children                                                                                                                                                      * Enter the participants' responses in each relevant box and the number of people who agreed with the statement.                                                     For example, "Girls are recruited by armed groups in this community x 3"                                                                                                                * The questions in the grey cells are only for children.







		Target group		Age group		# of participants		Location		1. In some places, girls and boys below the age of 18, join armed groups or armed forces.  Does this happen in your community as well ? If yes, why? If no, why not?		2.	Do you know if this practice of recruitment of children has increased in the last three months? 		Code 2		3.	Have there been changes in recruitment and use, for example are younger children being recruited compared to before? Are there more girls recruited? 		Code 3		4/2. 	Why do boys join armed groups or forces? Why do girls join armed groups or forces? 		Code 4 girls		Code 4 boys		4.	For those girls who join, how much choice does the girl have in this decision?  		Code4		5.	Who are the people that influence the decision for girls and boys to join armed groups or forces? 		Code 5		6/5.	What actions should be taken to prevent girls from joining armed groups? By the community, by families and parents, by the government, by others?		Code 6		7/6.	For those who join, how can they leave? 		Code 7		8.	What can be done to help children leave armed groups or forces?		Code 8		8.	What do you think of girls/boys associated with armed groups? 		Code 8		9.	What does the community think of girls who return? 		Code 9		10. What does the community think of boys who return? 		Code 10		11.What is the community, the families, the government  doing to help girls and boys who return to their community? 		Code 11































																																		 





Comprehensive analysis

		The scale of recruitment												What are the processes of recruitment of boys and girls, who is involved in the decision making, are there differences according to their age?																What are the risk and protective factors to recruitment for boys and for girls, are there differences according to their age?								How can the humanitarian community support existing practices from families and communities and help prevent recruitment of boys and girls?				What are the roles and responsibilities of boys and girls during the period of association, based on their age? 				How are boys and girls released (formal vs informal modes of release), are there differences according to their age? 				How can the humanitarian community support existing practices from families and communities and contribute to the safe release of boys and girls?						What are the challenges and risks faced by boys and girls during their reintegration, are there differences according to their age ?														How the humanitarian community can contribute to the safe and successful reintegration of boys and girls, considering safety and care, social reintegration, health and mental health and economic reintegration?

		1.In some places, boys and girls below the age of 18, join armed groups or armed forces . Does this happen in your community as well ? 		2.Do boys and girls join up in equal numbers? 		3.	How old are the girls and boys being recruited? 		1.In some places, boys and girls below the age of 18, join armed groups or armed forces . Does this happen in your community as well ? 		2.	Do you know if this practice of recruitment of children has increased in the last three months? 		3.	Have there been changes in recruitment and use, for example are younger children being recruited compared to before? Are there more girls recruited? 		4.	How are girls usually recruited by armed forces and armed groups? 		5.	Who are the people involved in the process of recruitment of girls? 		6.	How is the negotiation made to recruit girls? 		7.	How are boys usually recruited by armed forces and armed groups		8.	Who are the people involved in the process of recruitment of boys? 		9.	How is the negotiation made to recruit boys? 		4.	For those girls who join, how much choice does the girl have in this decision?  		5.	Who are the people that influence the decision for girls and boys to join armed groups or forces? 		10.	Why do girls join armed groups and armed forces in your community?      		11.	Why do boys join armed groups and armed forces in your community? 		4/2. 	Why do boys join armed groups or forces? Why do girls join armed groups or forces? 				22.	How does the community or local authorities support these children?		6/5.	What actions should be taken to prevent girls from joining armed groups? By the community, by families and parents, by the government, by others?		13.	What kind of tasks do girls perform in armed forces and armed groups or force? 		14.	What kind of tasks do boys perform in armed forces and armed groups or force? 		15.	How do girls leave the armed groups or force? 		16.	How do boys leave the armed groups or force? 		17.	What can be done to help boys and girls leave armed groups or forces? 		7/6.	For those who join, how can they leave? 		8.	What can be done to help children leave armed groups or forces?		18.	For girls who did return to their home community, how are they received by their family?		19.	For girls who did return to their home community, how are they perceived by the community?		20.	For boys who did return to their home community, how are they received by their family?		21.	For boys who did return to their home community, how are they perceived by the community?		8.	What do you think of girls/boys associated with armed groups? 		9.	What does the community think of girls who return? 		10. What does the community think of boys who return? 		23.	What can be done to support these children? 
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Codes

		Column1		Column1		Column1		Column2		Column3		Column4		Column5		Column6		Column1		Column2		Column3		Column4		Column5		Column6		Column7				Code KII Adults - Children																																																		FGD Adults-Children

		Adolescent boys		Man		Adolescent 		Location A		Yes, both boys and girls		1 to 10		Mostly boys		There are more recruitment events		Enrol voluntarily to support themselves and/or their families		Other relatives		Enrol voluntarily to support themselves and/or their families		Other relatives		At home - through visits		Supplement family income in order to purchase basic needs		Supplement family income in order to purchase basic needs				Code 1		Code 2		Code 3		Code 4		Code 5		Code 6		Code 7		Code 8		Code 9		Code 10		Code 11		Code 12		Code 13		Code 14		Code 15		Code 16		Code 17		Code 18		Code 19		Code 20		Code 21		Code 22		Code 23				Code 1		Code 2		Code 3		Code 4/2 girls		Code 4/2 boys		Code 4		Code 5		Code 6/5		Code 7/6		Code 8		Code 8		Code 9		Code 10		Code 11

		Adolescent girls		Woman		18 - 30		Location B		yes, only boys		11 to 20		Mostly girls		Many older children have disappeared and are thought to have joined armed groups		Enrol voluntarily to avoid other unwanted life options 		Traditional leaders (adapt to the context)		Enrol voluntarily for other reasons (for power, adventure, to fight for a cause, etc.) 		 Traditional leaders (adapt to the context)		On the road		Family does not find value in education		Family does not find value in education				Yes		They join in equal numbers		Girls below 10		Abduction		Parents				Abduction		Parents				Supplement family income in order to purchase basic needs		Supplement family income in order to purchase basic needs				Sexual exploitation		Sexual exploitation		Escape		Escape				Welcome back home with warmth		As heroine		Welcome back home with warmth		As heroes

		Men				30 - 50		Location C		Yes, only girls		21 to 50		Only boys		Older children are travelling back to the conflict areas to join armed groups		Are sent to engage in such work by their parents/caregivers		Religious leaders		 Are sent to engage in such work by their parents/caregivers		Religious leaders		Service points (health centres, food distributions, etc.)		Cannot afford going to school		Cannot afford going to school				No		There are more boys than girls		Girls between 10 and 14		Under threats		Family members				Under threats		Family members				Family does not find value in education		Family does not find value in education				Spouse of combatants		Domestic tasks (cleaning, cooking, etc.)		They can leave when they want		They can leave when they want				Welcome back home with fear		As someone who has been through difficult experiences		Welcome back home with fear		As someone who has been through difficult experiences

		Women				50+		Location D		No		51 to 100		Only girls		I personally know children who joined the armed groups over the past 2 months		Are sent to engage in such work by people other than their parents/caregivers		Parents/caregivers		Are sent to engage in such work by people other than their parents/caregivers 		Parents/caregivers		At school		Not interested in school		Not interested in school				I don’t know		are more boys than girls
There are more girls than boys		Girls between 15 and 17		Forced marriage		Community members				Propaganda		Community members				Cannot afford going to school		Cannot afford going to school				Domestic tasks (cleaning, cooking, etc.)		Combat role		Ad hoc negotiation between community leaders and armed groups		Ad hoc negotiation between community leaders and armed groups				Neglected		As a threat		Neglected		As a threat

										Don't know				No difference		Don't know		Are abducted by the armed group/armed force		Other (specify)		Are abducted by the armed group/armed force		Other (specify) 		 In the fields		Girl feels she is old enough to work, to get married		Boy feels she is old enough to work, to get married						I don’t know		Boys below 10		Propaganda		Community leaders				Voluntary recruitment		Community leaders				Not interested in school		Not interested in school				Combat role		Transportation of materials		Ad hoc negotiation between parents and armed groups		Ad hoc negotiation between parents and armed groups				Rejected		As a bad person		Rejected		As a bad person

														Don't know		Other		Are forcibly married				Other (specify)				Other (specify)		Girl is taking care of herself and/or other siblings and therefore has to work		Boy is taking care of himself and/or other siblings and therefore has to work								Boys between 10 and 14		Voluntary recruitment		Religious leaders				With promises of money or power		Religious leaders				Girl feels she is old enough to work, to get married		Boy feels she is old enough to work, to get married				Transportation of materials		Messengers – spies		Formal release agreement with armed groups		Formal release agreement with armed groups				Other, specify		As a criminal		Other, specify		As a criminal

																		Follo their friends/peers who joined										To replace an adult who is working away from home or not able to work		To replace an adult who is working away from home or not able to work								Boys between 15 and 17		With promises of money or power		No one				Other, specify		No one				Girl is taking care of herself and/or other siblings and therefore has to work		Boy is taking care of herself and/or other siblings and therefore has to work				Messengers – spies		Other, specify		Other, specify		Other, specify						Other, specify				Other, specify

																		Other (specify) 										To protect themselves 		To protect themselves 								I don’t know		Other, specify		Other, specify						Other, specify				To replace an adult who is working away from home or not able to work		To replace an adult who is working away from home or not able to work				Other, specify

																												To be with friends		To be with friends																						To protect herself 		To protect himself 

																												To escape violence at home		To escape violence at home																						To be with friends		To be with friends

																												To get pocket money		To get pocket money																						To escape violence at home		To escape violence at home

																												For fun, adventure		For fun, adventure																						To get pocket money		To get pocket money

																												To avenge the death of friends or relatives		To avenge the death of friends or relatives																						For fun, adventure		For fun, adventure

																												Other, specify		Other, specify																						For respect and power 		For respect and power 

																																																				To fight for a cause		To fight for a cause

																																																				To avenge the death of friends or relatives		To avenge the death of friends or relatives

																																																				Other, specify		Other, specify
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Sample of resource directory[footnoteRef:1]/service mapping [1:  Adapted from Child Fund 2015. Strengthening Community-Based Child Protection Referral Pathways : A resource manual] 




		Name of agency

		Focal point

		Working location

		Admission criteria

		Services provided

		Business hours

		Cost



		Region ABC



		NGO X

		

		

		

		

		

		







		Health clinic

		





		

		

		

		

		



		Women Association

		





		

		

		

		

		



		NGO Y
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CPHA Competency Framework and Interview planning



You can find the CPHA Competency Framework here. 
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1 How does the CPHA CF link to interview planning



This guidance is meant to help you take a competency-based assessment approach to interviewing, that is linked to the competencies selected for the job description/ terms of reference (as highlighted in the Job Description Competency Overview template).



This document is not general HR guidance on how to prepare, conduct and evaluate interviews. Each HR and CPHA practitioner should refer to her/ his organization’s HR interview guidelines.  



To provide a concrete example this document uses the following rating scale. Your organization will have its own rating scale guidelines to which you should adhere.



Rating scale:



		Highly Proficient

		The interviewee demonstrated a high competency level based on the CPHA competency/ies and indicators that continuously exceeded the expected performance level for the relevant competency/ies.



		Proficient

		The interviewee meets the expected competency level based on the CPHA competencies and indicators and demonstrates the ability to consistently apply and provide relevant ideas and perspectives within relevant competency/ies.



		Developing proficiency

		The interviewee shows potential within the respective CPHA competency/ies and performance indicators  but  needs further development and guidance to perform successfully 



		Not proficient

		The interviewee was not able to show or falls considerably short of the expected level of competency for set  CPHA competency/ies and the respective performance indicators. Substantive ongoing support and monitoring would be needed to improve the interviewee’s competency level.	











































2 Sample Blended Interview Questions & Evaluation 



All the interview questions should be based on technical and core humanitarian competencies that were identified in the job description for the specific role, and which are adapted from the CPHA Competency Framework. 



For the example interview grid below the indicators are adapted to the job description and CPHA area for UASC and Alternative Care, building on the example already used in the Job Description Competency Overview template. 



The job title is ‘Child Protection Specialist (UASC and Alternative Care)’ at mid-level, P3 level. As you can see, the identified competencies are the basis of assessment and thus each document builds upon the next, from the job description to the interview rating grid  to the performance evaluation tool.



2.1 Example for an interview rating grid 



All excerpts are from the CPHA Competency Framework



For the interview rating grid the most basic format is to have the questions linked to indicators against which technical and core humanitarian competencies  are evaluated. The grid format provides space to take notes and afterwards to rate the competency proficiency. 



Below the grid that we have created for the job description that we have used as an example for the job Description Competency Overview template



Job title:	Child Protection Specialist (UASC and Alternative Care)

Job level:	mid-level, or similar





		Questions

		Indicators

		Notes & examples

		Overall rating



		What motivates you about family tracing and reunification work in emergencies?

		

		

		☐ Highly proficient

☐ Proficient

☐ Developing proficiency

☐ Not proficient



		Tell us about a time when you had to map capacity to assess separation risks and vulnerabilities? How did you use this information to identify potential partners to start a programmatic response specific to  unaccompanied and separated children risks?

How did you ensure that your work strengthened local capacity, resilience and protection without increasing risk or the establishment of parallel systems

		Maps local and national capacity and gaps to assess separation risks and vulnerabilities, to identify potential partners, and to organize assessments  	

 

Applies an analytical approach to evaluating alternative care options based on the principles of necessity and suitability, communities’ caring traditions and the national legal framework

 

Participates in CP networks to access and contribute to good practice, and shares information that is useful to partners

		

		☐ Highly proficient

☐ Proficient

☐ Developing proficiency

☐ Not proficient



		How would you ensure a consistent approach to identification, tracing and reunification keeping children’s best interest at heart?

		Uses consistent criteria to identify UASC, trace families, contextualize inter-agency UASC guidance, and care for children awaiting reunification 

 

Implements an appropriate and tailored family tracing, verification, reunification and reintegration UASC program for the child’s best interest

		

		 ☐ Highly proficient

☐ Proficient

☐ Developing proficiency

☐ Not proficient



		You just received a call from government social workers noting that a group of 10 unaccompanied children have just arrived in the nearest refugee camp and that there are not sufficient host families to cater for them. What steps would you consider taking

		Implements an appropriate and tailored family tracing, verification, reunification 

and  reintegration UASC program for the child’s best interest

Monitors risks for staff, partners, stakeholders and community members, and     ensures that staff observe organizational and cultural protocols

 

Makes decisions based on the views gathered through proactive, respectful and 

culturally  sensitive consultations with others

		

		☐ Highly proficient

☐ Proficient

☐ Developing proficiency

☐ Not proficient



		What do you feel are your key strengths in implementing and monitoring safeguarding policies and code of conduct?

		

Uses inter-agency standards and principles to develop, implement and monitor safeguarding, CP policies and codes of conduct



Establishes safe, ethical, confidential and accessible monitoring and communication channels for inclusive, collaborative CP programming 

		

		☐ Highly proficient

☐ Proficient

☐ Developing proficiency

☐ Not proficient



		

Can you tell us about your experience in capacity building initiatives? 

		Supports and builds capacity of local actors to plan, oversee, manage and implement alternative care according to inter-agency guidelines and minimum standards

		

		☐ Highly proficient

☐ Proficient

☐ Developing proficiency

☐ Not proficient







Each organization will have its own grid and interview protocol. However, the grid we have proposed highlights how the competency-based assessment is done. Every question is linked to relevant indicators with the exception of the first one that may be linked to several indicators. Questions can be linked to one or more technical and core humanitarian competencies indicators. 



 
Below we explain more on how questions were formulated. 

2.2 Motivational Questions



One of the benefits of asking a motivational question is that it allows the candidate to share their passion, motivation, skills, experience and knowledge, which is relevant to the job position and about an area that they love and enjoy working in. This gives a positive and easy start into the interview. 



Sample question: “What motivates you about family tracing and reunification work in emergencies?”



There are several possible technical competencies that could be examined based on the identified required competencies in the job description to translate them into a motivational question. 



The same holds for core values that can be addressed in and assessed through a motivational question.



2.3 Technical Questions



Technical questions go to the heart of the matter. They try to understand the technical knowledge, skills and experience of the candidate in a very specific and detailed way to assess the level of expertise of the subject matter. Those questions are tightly linked to the technical knowledge and the competencies that are required for the role and the specific context the candidate will encounter.



Indicator to be assessed:  Implements an appropriate and tailored family tracing, verification, reunification, and reintegration UASC program for the child’s best interest (Technical Competency, Preventing and responding to risks of unaccompanied and separated children)



Sample question: “How would you ensure a consistent approach to identification, tracing and reunification keeping children’s best interest at heart?”

2.4 Strength-based Questions



Strength-based questions focus on the candidate’s strength and enable the candidate to display her/ his individual strong points and showcase any particular expertise, positive behaviors, impact, and achievements that make her/ him especially suitable for the position.



Indicator to be assessed:  Uses inter-agency standards and principles to develop, implement and monitor safeguarding, CP policies and codes of conduct



Sample question: “What do you feel are your key strengths in implementing and monitoring CP policies and code of conduct?”

2.5 Contextualized Questions



Contextualized competency questions are a way to get to know the candidate better, to understand her/ his work style, way of thinking, behavior, problem-solving skills, how (s)he deals with challenges, dilemmas or impediments and the level of reflection and ability to change, improve and learn from past situations. 



The presupposition for this type of question is the belief that past behavior and performance are the best indicators of future behavior and performance of a candidate. 



These questions can be strictly technical or a blend of technical and core humanitarian competencies, which combine technical (learned expertise) knowledge and skills with behavioral (personality characteristics and an element of ability) attitudes and skills such as achieving results, managing collaborative relationships or in high-pressured and changing environments.



Indicator to be assessed:  Maps local and national capacity and gaps to assess separation risks and vulnerabilities, to identify potential partners, and to organize assessments  (Technical Competency, Preventing and responding to risks of unaccompanied  and separated children)



Indicator to be assessed: Applies an analytical approach to evaluating alternative care options based on the principles of necessity and suitability, communities’ caring traditions and the national legal framework (Technical Competency, Preventing and responding to risks of unaccompanied  and separated children)



Sample question: “Tell us about a time when you had to map capacity to 

assess separation risks and vulnerabilities? How did you use this information to identify potential partners to start a programmatic response specific to  unaccompanied and separated children risks” (Technical competency)





Same technical competency as above in addition to the following core humanitarian competency indicator:



Indicator to be assessed:  Participates in CP networks to access and contribute to good practice, and shares information that is useful to partners (Core Humanitarian Competency,  Working with Others) 



Sample question: “Tell us about a time when you had to map capacity to 

assess separation risks and vulnerabilities? How did you use this information to identify potential partners to start a programmatic response specific to unaccompanied and separated children risks? How did you go about it? How did you ensure that your work strengthened local capacity, resilience and protection without increasing risk or the establishment of parallel systems?” (Blended competency: technical and core humanitarian competency)



2.6 Case-based/ Situational Scenarios Questions



Case-based questions or situational scenarios focus on understanding a candidate’s problem-solving skills for particular issues and challenges within the given job context. 



This type of question usually tries to uncover and assess the candidate’s ability to handle a given situation or issue and creativity to apply her/ his knowledge, skills and experience in regards to concepts, strategies, models, rules, regulations, policies, methods, (emergency or contingency) planning, or immediate action in a complex context and the ability to make decisions and perform under pressure.



Indicator to be assessed:  Implements an appropriate and tailored family tracing, verification, reunification and reintegration UASC program for the child’s best interest (Technical Competency, Preventing and responding to risks of unaccompanied and separated children)



Indicator to be assessed:  Monitors risks for staff, partners, stakeholders and community members, and ensures that staff observe organizational and cultural protocols (Core Humanitarian Competency, Managing safety and security of self and others)



Indicator to be assessed:  Makes decisions based on the views gathered through proactive, respectful and culturally sensitive consultations with others (Core Humanitarian Competency,  Working with Others) 



Sample question: “You just received a call from government social workers noting that a group of 10 unaccompanied children have just arrived in the nearest refugee camp and that there are not sufficient host families to cater for them. What steps would you consider taking?
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Comprehensive needs assessment



Tool: Focus group discussion with adults



Objective[footnoteRef:1] [1:  This tool has been adapted from tools developed in the Middle East by the CPWG.] 




The objective of the focus group discussion (FGD) is to facilitate discussions with adult community members, regarding the modes of recruitment, the reasons of enrolment, the role of CAAFAG during the period of association and the challenges they face upon their return. This tool will also provide information on adults’ perspectives on how to prevent recruitment and reintegrate children. 



Target group: men and women in separate groups. Select members of the population who have frequent contact with children, who know about the risks children and their families may face. 



Data collectors: This tool requires two data collectors, one to facilitate the session and one to record the data. The data collectors should be of the same sex of the participants. For instance, two female data collectors are needed to conduct the FGD with women. If interpreters are needed they should also be of the same sex as the participants.



Preparation:

· Ensure that the location of the FGD allows for privacy and that the group is comfortable speaking in the location that has been selected.

· Participants should be consulted on the day and time, particularly for the women's FGD to ensure the timing is appropriate with other daily responsibilities/activities. It is important for women to suggest and/or indicate what is an 'easy to access' and safe, comfortable space for them.

· Adults should be divided into groups of 6 to 12 people, according to gender. Two facilitators of the same gender (female for women, male for men) should be guiding discussions throughout the FGD. One person will be moderating and leading the FGD, while the other is responsible for note-taking, to ensure no information is left out. If it is not possible to find two female data collectors, you need at minimum one female and one male data collectors. 

· Informed consent of the participants should be sought before the focus group discussion takes place.



Materials Needed:

· Pen

· Form or note taking device (tablet, phone, computer)

· Consent form



Facilitation guidance: 

· Some questions in the tool are sensitive, and therefore confidentiality of the participant and their answers are essential. 

· The term CAAFAG may be not understood or too sensitive. Check in the community how CAAFAG are designated sensitively. 

· Be alert to non-verbal signs and behaviours which indicate how comfortable the participants are – whether questions are too sensitive or if your participants are losing patience. When people are uncomfortable with your questions, do not insist they answer.

· Give participants the opportunity to ask questions or share their thoughts on issues that have not yet been discussed. 

· Be very careful not to raise unrealistic expectations. Do not make any promises or raise expectations for assistance.

· Observe and respect cultural norms, principles and sensitivities, particularly regarding gender.

· Be sensitive to the time needed to complete the FGD. It should take no more than an hour to complete.

· Ask if the participants are comfortable with you taking notes to record the interview. 



Note taking: 

· Take note of the discussion, of all the information that are shared by participants.

· Record for each statement the number of people who agree, whether through verbal language, saying the same thing, verbally agreeing or, through non-verbal language such as nodding.   

· Indicate in your notes which information is relevant to girls and to boys. 



Step 1: Explain the Process and the Tool



· Introduce yourself and your organization to the participants. 

· Gain permission to carry out FGD following the script below.

· Before the start of the FGD: It will be important to clarify to participants who we are and start the meeting with a general discussion on child protection. Explaining there are children who do not reach services and as child protection actors we want to ensure that all children have access to services. We would like to discuss the safety of children in the community more generally, but also to look at those children who are not accepted in the community and do not socialize with people and how the humanitarian community can support them and the communities at large. As you know, childhood is a key stage for a child’s long-term wellbeing and development and we want to ensure we can reach all children to be able to support them with reintegration within society to be able to engage in positive behaviors that can support themselves, their families and the community at large. 



Step 2: Ask informed consent





Thank you for taking the time to meet with me today.  My name is _____________ and I work with ___________________[insert name of organization here].  We seek to better understand challenges children face in the communities and in accessing services available. 



This discussion is not a guarantee of any direct or indirect support to you or your community, but the information you provide will help design and improve our programmes.  We would like to ask you some questions about existing risks and threats to children in this community/camp. We would like to hear from you because we trust you can provide valuable information for your community. This discussion should not take more than 60 min. Your identities will be kept strictly confidential and we will not ask your name.



Your participation is completely voluntary and you can choose not to answer any or all of the questions.  You may also choose to leave this discussion at any time.



The information you will provide will be used in a report to understand the needs of the children in this community that will be shared with other humanitarian actors. It will not be accessible to the public.



Your identity will be kept strictly confidential and we will not ask your name.



Confidentiality note: During the discussion, we may call each other with our first names. We are committed to maintain your confidentiality, we are interested in your points of view and not in who said what. We kindly ask you to respect the confidentiality of each other and not to say who said what when you leave this room. If you would like to tell us a relevant story from your community, please do not reveal the names of the people concerned, or any detail that might reveal their identities.



Do you feel comfortable participating in this discussion and answering my questions? Do you have any questions before we start? [Note any questions from the participants in the space here.]



[After each of the following comments/questions, look at the participants and get implicit approval that they have understood:] 

· All the information they provide will be recorded anonymously.

· Their participation in this interview is voluntary.

· They can stop answering questions at any time



Informed consent was obtained from participants:  □ Yes   □ N



Step 3: Questions and Record Answers



Record the following information before starting:









		Type of tool:  FGD adults

Methodology: Comprehensive Needs Assessment

		Geographic Location:

		Interview Date:



		Interviewer:

Note taker : 

		Interpretation Necessary:

Yes                           No

		Gender of participants:



		Age:



		# of Participants:









Start by saying: “I will start by asking you some questions about girls and boys below 18 in this community/camp/settlement.”



1. In some places, girls and boys below the age of 18, join armed groups or armed forces as combatants, spies, messengers, cooks, porters or wife of fighters (add other roles as relevant). Does this happen in your community as well? If yes, why? If no, why not?

2. Do you know if this practice of recruitment of children has increased in the last three months? (Precise in your answer the situation for boys and for girls)

3. Have there been changes in recruitment and use, for example are younger children being recruited compared to before? Are there more girls recruited? 

4. Why do boys join armed groups or forces? Why do girls join armed groups or forces? 

5. Who are the people that influence the decision for girls and boys to join armed groups or forces? (Be specific about boys and girls separately)

6. What actions should be taken to prevent girls from joining armed groups? By the community, by families and parents, by the government, by others?

7. For those who join, how can they leave? (Precise in your answer the situation for boys and for girls) 

8. What can be done to help children leave armed groups or forces? 



9. What does the community think of girls who return? 

10. What does the community think of boys who return? 

11. What is the community, the families, the government doing to help girls and boys who return to their community? 

“Thank you for taking the time to speak with me. I appreciate the information that you have shared with me and your honesty in talking about your community.  Is there anything else you would like to add at this time?”
END OF INTERVIEW





Observations and Notes:
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Information

		How to use this data base?



		1. Adapt the questions in the tools to the questions you have selected and/or modified. 

		2. Remove dummy data from the tables

		3. Enter the data into the tables for each tools

		4. Identify codes for each question

		5. Enter the codes in the corresponding columns in the "Code" tab

		6. Select the codes from the drop-down menus for each answer in the tools table. Add as many rows as necessary to enter all the codes for the same answer. 

		7. Analyse the data according to the research questions related to the methodology. The coded data is automatically organised by research question in the "Analysis" tabs.









KII Adults

		Key Informant Interview                                                                                                                                                                                                  Remove the dummy data and enter the interviewee responses in each relevant box







		Interviewee #		Target group		Age group		Location		1. Can you introduce yourself and your role with regards to adolescents? 		Code 1		2.        What are the main threats people residing here are facing in terms of safety and security? (I.e. arrests and detention, UXO, gender based violence etc.)		Code 2		3.        How do people consider children/adolescents who were associated with armed groups ?		Code 3		4.        Do these adolescents experience difficulties accessing services such as health, education? (if not, what are the barriers to them accessing these services?)		Code 4		5.        Are there any boys and girls arrested? What are the reasons? What about their parents?		Code 5		6. What are the bad things that could happen to adolescents if they were participating in activities implemented by organizations?		Code 6		7. How their participation in activities could cause conflict/tension/problems inside the house with other family members?		Code 7		8. How their participation in activities could cause conflict/tension/problems outside the house, with community members?  		Code 8		9.        Are there any risks we should consider when supporting them?		Code 9		10.        Are there any other considerations you think might be relevant in general?		Code 10		11.	What are your recommendations to mitigate the risks? 		Code 11

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FGD Adults

		Focus Group Discussion Adults                                                                                                                                                                                                                       Enter the participants' responses in each relevant box and the number of people who agreed with the statement.  For example, "Girls are recruited by armed groups in this community x 3". Then add the same code 3 times. 







		Interviewee #		Target group		Age group		Number of participants		Location		1.	What are the risks existing in this community which affects especially children and adolescents ? Are there specific risks for girls? Are there specific risks for boys? 		Code 1		2.     Do you know of children who are associated with armed groups or armed forces? Is this different for boys and girls?		Code 2		3.    How are they perceived by the community? 		Code 3		4. What are the bad things that could happen to these adolescents if they were participating in activities implemented by organizations? 		Code 4		5. How their participation in activities could cause conflict/tension/problems inside the house with other family members?		Code 5		6. How their participation in activities could cause conflict/tension/problems outside the house, with community members? 		Code 6		7.	What are the risks for NGO we should consider when supporting them?		Code 7		8.        Are there any other considerations you think might be relevant in general?		Code 8		9.	What would you recommend to mitigate the risks ? 		Code 9











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Analysis

		What are the risks organizations may face in the implementation of a CAAFAG project in this location?						What are the risks former CAAFAG boys and girls may face implementing a project in this location?																								What are the mitigation measures to mitigate the risks?

		2.        What are the main threats people residing here are facing in terms of safety and security? (I.e. arrests and detention, UXO, gender based violence etc.)		9.        Are there any risks we should consider when supporting them?		7.	What are the risks for NGO we should consider when supporting them?		3.        How do people consider children/adolescents who were associated with armed groups ?		4.        Do these adolescents experience difficulties accessing services such as health, education? (if not, what are the barriers to them accessing these services?)		5.        Are there any boys and girls arrested? What are the reasons? What about their parents?		6. What are the bad things that could happen to adolescents if they were participating in activities implemented by organizations?		7. How their participation in activities could cause conflict/tension/problems inside the house with other family members?		8. How their participation in activities could cause conflict/tension/problems outside the house, with community members?  		1.	What are the risks existing in this community which affects especially children and adolescents ? Are there specific risks for girls? Are there specific risks for boys? 		2.     Do you know of children who are associated with armed groups or armed forces? Is this different for boys and girls?		3.    How are they perceived by the community? 		4. What are the bad things that could happen to these adolescents if they were participating in activities implemented by organizations? 		5. How their participation in activities could cause conflict/tension/problems inside the house with other family members?		6. How their participation in activities could cause conflict/tension/problems outside the house, with community members? 		10.        Are there any other considerations you think might be relevant in general?		11.	What are your recommendations to mitigate the risks? 		9.	What would you recommend to mitigate the risks ? 		8.        Are there any other considerations you think might be relevant in general?

		KII Adults		KII Adults		FGD Adults		KII Adults		KII Adults		KII Adults		KII Adults		KII Adults		KII Adults		FGD Adults		FGD Adults		FGD Adults		FGD Adults		FGD Adults		FGD Adults		KII Adults		KII Adults		FGD Adults		FGD Adults

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Risk assessment

		Use this form to assess potential safeguarding risks related to the involvement of adolescents and personel in CAAFAG related activities. Use the following matrix to identify the risk level based on the likelihood and impact. Do not fill the black column. It will fill up automatically based on the likelihood and the impact.                                                                    This tool can also be used to assess the risk of implementing a context analysis with the support of the security sector. See the second example. 





				Risk level				Impact

								Low		Medium		High

				Likelihood		High		Medium		High		High

						Medium		Low		Medium		High

						Low		Low		Low		Medium

		Step 1: Who is at risk?		Step 2: What are the risks?		Step 3: What are the control measures currently in place and how effective are they?		Step 4: Risk calculation						Stage 5: What are the agreed additional controls/actions to be put in place to mitigate the risk?		By whom?		By when?

								Likelihood		Impact		Risk level

		Adolescent boys and girls CAAFAG		CAAFAG can be at risk of retailation from community members if they access services that other community members cannot access		CAAFAG do not disclose their past association with armed groups and not access services		High		Medium		High		Services provided should be opened to all vulnerable adolescents in the community. Selection criteria should include CAAFAG as well as other protection concerns. Services will be introduced to the community through a discussion with community leaders including teachers, chief of village, etc. 		Community mobilization officers		Before the start of the project

		Data collectors		Data collectors can be at risk of harm by armed groups 		No branding policy		Low		Medium		Low		Data collectors will not wear or carry any identifiable items from there organisation 		Data collectors

												0		They will introduce themselve as conducting a research on behalf of … .		Data collectors

												0		Security staff will be present in case of a problem		Security staff

												0		An evacuation plan will be put in place		Security staff

												0		Data collectors will be trained on signs of disconfort and tension among participants or in the community and how to close a session with a neutral question. 		Leading team

												0

												0

												0

												0

												0

												0

												0

												0

												0

												0

												0

												0

												0

												0

												0

												0















Code

														Code KII																								FGD Adults

		Column1		Column1		Column1		Column2		Column3				Code 1		Code 2		Code 3		Code 4		Code 5		Code 6		Code 7		Code 8		Code 9		Code 10		Code 11				Code 1		Code 2		Code 3		Code 4		Code 5		Code 6		Code 7		Code 8		Code 9

		Boys		Man		Children		Location A		High

		Girls		Woman		18 +		Location B		Medium

		Men						Location C		Low

		Women						Location D
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CPHA Competency Framework: Drafting of Job Description 



You can find the CPHA Competency Framework here. 
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1 Selection of Competencies

1.1 General Guidance



The job description is the foundation for the work that a CPHA practitioner is going to do and for the assessment and evaluation of her/ his competencies. The identification of competency requirements, interview preparations, candidate selection, performance evaluation, and the development or selection of CPHA learning initiatives are all built upon the CPHA competency framework and job description. The more thorough and specific the job description is, the easier all the rest of the process of selection, evaluation and learning becomes. 



Depending on the organization you work for, job description templates can vary in their structure. Generally, required competencies are referred to as  ‘job responsibilities’, ‘role requirements’ and ‘qualifications’. 



To help you draft a job description for CPHA practitioners we suggest to follow the below steps: 



1 Define the purpose and scope of the role

2 Determine the level of seniority and reporting line

3 Select the core values relevant for the post

4 Select the technical competencies required to be effective in the post

5 Select the core humanitarian competencies required to be effective in the post

6 Determine special requirements such as language, education, specific experience, knowledge of technical tools, etc.

7 Once all is selected formulate the concrete activities, deliverables, and expected results.



There may be other aspects to consider in drafting a job description however this document is focused specifically on how to use the Competency Framework for this purpose.  



1.2 Selection of Technical Competencies



Once the purpose and the scope of the role is defined and spelled out and the level of seniority and reporting line is determined, you may want to consider the following questions to help you identify and select relevant technical competencies:



1 Which specific technical knowledge, skills or experience is needed for the post?

2 What is the degree of technical knowledge that is needed in the everyday work of the staff member?

3 Which technical competency domains are pertinent to the post? And which technical competency/ies within set competency domains? 

4 Which level of seniority associated with each of the selected competencies is required to perform in this post (level 1, 2, 3)? (This can vary between individual competencies)

5 Is any inter-sectoral technical knowledge needed?

6 Who will the staff member work with (internally and externally)? Which type of stakeholders (diplomatic, governmental, NGOs, UN, donors, contractors, beneficiaries, etc.)? Is there a specific technical requirement linked to the work with those stakeholders?

7 Will the staff member be in frequent contact with children or beneficiaries? 

8 Which level of confidentiality, integrity, inclusion, etc. is needed for the post (i.e. for MRM, GBV, case management, etc.)?

1.3 Selection of Core Humanitarian Competencies

To help you define the key core humanitarian competencies for the role you may want to consider the following questions: 



1 Will the staff member be in frequent contact with children or beneficiaries? 

2 For each of the selected competencies, which level of seniority is required to perform in this post (level 1, 2, 3)? (This can vary between individual competencies)

3 Is this a management position that requires additional competencies to manage a team successfully?

4 Who will the staff member work with (internally and externally)? Which type of stakeholders (diplomatic, governmental, NGOs, UN, donors, contractors, beneficiaries, etc.)? Is there a specific technical requirement linked to the work with those stakeholders (i.e. special confidentiality requirements, managing safety of self and others, etc.)?

5 Are specific Core Humanitarian competencies needed in relation to the stakeholders the staff member will work with?

6 What are specific behavioral attitudes and characteristics that are important for the successful performance of this post? 




2 Job Description Competency Overview Template



The competency overview template is not shown in a job description but is the structured basis in the background in which you select competency domains, competencies, and indicators. Selected competencies and indicators then are to be adapted to to fit the core functions that the role is expected to perform. Agencies will have indications of what these core functions should be (i.e.programme management, monitoring, capacity building, evidence strengthening, etc.)



This is a template for your use. Below in section 3 you find a filled out example and how it has been further developed into a full blown job description



The template may also be used as the basis for the interview preparation. From the listed competencies, you can select which you intend to assess at interview, and design your interview questions accordingly.



		Technical competencies



		Competency Domain

		Competency

		Indicator

		Level



		



		Competency Domain

		Competency 1

		Indicator 1

		1



		

		

		Indicator 2

		2



		

		

		Indicator 3

		2



		

		

		Indicator 4

		2



		

		Competency 2

		Indicator 1

		3



		

		

		Indicator 2

		3



		

		

		Indicator 3

		3



		

		

		Indicator 4

		3



		

		

		Indicator 5

		3



		

		Competency 3

		Indicator 1

		1



		

		

		Indicator 2

		1



		

		

		Indicator 3

		1



		Core Humanitarian competencies



		Competency Domain

		Competency

		Indicator

		Level



		



		

		Competency 1

		Indicator 1

		2



		

		

		Indicator 2

		2



		

		

		Indicator 3

		2



		

		

		Indicator 4

		2



		

		Competency 2

		Indicator 1

		3



		

		

		Indicator 2

		3



		

		

		Indicator 3

		3



		

		

		Indicator 4

		3



		

		

		Indicator 5

		3












3 Sample Job Description Competency Overview Template 



Job title:	Child Protection Specialist (UASC and Alternative Care)

Job level:	mid-level, or similar 



		Technical competencies



		Competency Domain

		Competency

		Indicator

		Level



		



		Preventing and managing child protection risks

		Preventing and responding to risks of unaccompanied and separated children 

		Mitigates the risk of separation through community- and national-level prevention and preparedness activities (i.e. birth registration, evacuation processes) 

		2



		

		

		Maps local and national capacity and gaps to assess separation risks and vulnerabilities, to identify potential partners, and to organize assessments 

		2



		

		

		Uses consistent criteria to identify UASC, trace families, contextualize inter-agency UASC guidance, and care for children awaiting reunification 

		2



		

		

		Implements an appropriate and tailored family tracing, verification, reunification and reintegration UASC program for the child’s best interest  

		2



		Developing Adequate Child Protection Strategies

		Developing strategies for alternative care 

		Adapts and contextualises inclusive, non-discriminatory and appropriate alternative care arrangements to the needs of the population and the nature of the emergency

		2



		

		

		Supports and builds capacity of local actors to plan, oversee, manage and implement alternative care according to inter-agency guidelines and minimum standards

		2



		

		

		Applies an analytical approach to evaluating alternative care options based on the principles of necessity and suitability, communities’ caring traditions and the national legal framework

		2



		Principles, approaches, and humanitarian standards

		Working with children 



		Uses inter-agency standards and principles to develop, implement and monitor safeguarding, CP policies and codes of conduct 

		2



		

		

		Establishes safe, ethical, confidential and accessible monitoring and communication channels for inclusive, collaborative CP programming 

		2



		Core Humanitarian competencies



		Competency Domain

		Competency

		Indicator

		Level



		



		Managing Collaborative Relationships

		Working with others

		Participates in CP networks to access and contribute to good practice, and shares information that is useful to partners 

		2



		

		

		Makes decisions based on the views gathered through proactive, respectful and culturally sensitive consultations with others 

		2



		

		

		Monitors the wellbeing of others and helps them deal with challenging circumstances

		2



		Operating safely and securely at all times

		Managing safety and security of self and others 

		Monitors risks for staff, partners, stakeholders and community members, and ensures that staff observe organizational and cultural protocols 

		3



		

		

		Ensures that humanitarian responses strengthen local capacity, resilience, protection and preparation without increasing risk 

		3



		

		

		Handles crises appropriately, taking correct action and providing direction and support to team members 

		3









4 Sample Job Description  



Job title:	Child Protection Specialist (Case Management)

Job level:	mid-level, P3, or similar 

Location: 	Takenda



Background:

The Government of Takenda is strongly committed to ensuring that all children achieve their full potential in a safe and protective environment. However, the level of violence, abuse, exploitation and neglect among children and adolescents in Takenda remains a concern. Despite violence being often under-reported, figures from the National Violence Against Children and Youth Study (2019/20) show that 48% of boys and 29% of girls aged 12-17 have been victims of physical violence, while 15% of girls and 7% of boys aged 12-17 reported exposure to sexual violence. The Early Childhood Development and Family Baseline Evaluation in 2020 also indicates that about 53% of children were exposed to violent discipline in the month preceding the study. 



The government has long recognized the importance of ensuring that children grow up safe and protected within well-supported families, and of replacing institutional care with family-based care. This recognition is reflected in the country’s constitution, legislation like the Law No 32/2019 on the protection of the child, in policies such as the Integrated Child Rights Policy and Strategy as well as the Strategy for National Child Care Reform. Government policies on care reflect global guidance in this area, which also calls for the development of alternatives to institutional care and the prioritization of support to families. 



Both our organization and the government of Takenda recognize the importance of developing a wider child protection system that addresses all forms of abuse, neglect, exploitation and violence in Takenda. Such a system requires laws and policies, an effective child welfare workforce, strong community structures, and supportive attitudes and social norms. This also includes strong social sector linkages including with basic social services such as education, health and social protection. 



The current crisis has further worsened the situation for children, especially the most vulnerable ones as well as existing service structures.



Purpose of the role:



Programme Management and Monitoring

· Manage the programmatic child protection response with particular attention to issues related to unaccompanied and separated minors and family tracing and reunification in collaboration with relevant national and international child protection stakeholders.

· Conduct field visits to monitor programs and collect information. Conduct periodic program reviews with Government counterparts and other partners.

· Promote mitigation measures through preventative activities to reduce risks in particular of separation while mapping local and national capacity and gaps to assess separation risks and vulnerabilities, to identify potential partners, and to organize assessments.

· Map current alternative care services and providers, the approaches and processes available in service provision, level of services satisfaction, key challenges and opportunities, coordination mechanisms in place and document client experiences.

· Promote the quality child protection programs participating in the definition of program goals, strategies, and approaches. 



Analysis 

· Undertake an in-depth analysis of the policy and legislative frameworks and the institutional arrangements for administration of child protection related provisions to identify institutional and structural gaps as well as strengths and opportunities for alternative care provision.

· Provide a set of practical recommendations for the development and strengthening of the child protection system, and a contextually relevant family tracing and reunification and alternative care service provision.



Coordination

· Ensure exchange of information, experience, identify new strategies and courses of action to accelerate and improve the delivery of national and inter-sectoral family tracing and reunification and  achieve broader child protection program requirements and objectives. 

· Coordinates with Government and other partners, NGOs, UN, and bilateral agencies in the different stages of the child protection response and project implementation. 



Capacity Building

· Supports capacity building initiatives of partner agencies on unaccompanied and separated children, family tracing and reunification as well as broader child protection programing. 



Education:

· An advanced degree in Social Sciences, preferably social work, psychology or sociology, law or other relevant field. 



Work experience:

· Proven experience of more than 5 years in child protection systems development. 

· Demonstrated experience of more than 3 years in family tracing and reunification and/or alternative care programming.

· Strong analytical skills to inbuild safeguarding protocols within child protection programming including considerations on consent, information sharing and monitoring.

· Experience with strengthening of child protection or social services delivery preferably in emergency or humanitarian contexts.

· Demonstrated experience in policy processes, including research, reviews and formulation with evidence of similar assignments in other countries.

· Demonstrated experience in organizational representation in inter-agency fora.

· Proven knowledge and understanding of social welfare workforce planning and development.

· Consolidated experience in safe information management within child protection programming.

· Excellent writing and report writing skills.

· Well developed facilitation and presentation skills.

· Ability to work with government officials at national and sub-national levels as well as with international and national child protection partners.



Languages:

· Fluency in English is essential. Knowledge of Arabic as well as any local language is an added advantage.
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Risk assessment



Tool: Key Informant Interview with adults



Objective[footnoteRef:1] [1:  This tool was adapted from IRC- FGD for risk assessment.] 




The key informant interview (KII) is used to facilitate an individual interview with adult men and women community members and to gather broad information on the risks children and adolescents face in the community. 



How to implement a KII



Target group: adult men and women. Select members of the population who have frequent contact with adolescents, who know about the risks adolescents and their families may face. This may include teachers; women and youth group leaders; health care practitioners and traditional birth attendants; social workers; shopkeepers; etc. Focus on individuals within the population who have the most insight into the lives of adolescents at risk, marginalized, or isolated.



Data collector: This tool requires one data collector who should be the same sex of the participants. For instance, one female data collector is needed to conduct the KII with women. Interpreters should also be the same sex as the participants.



Preparation:

· Ensure that the location of the interview allows for privacy and that the key informant is comfortable speaking in the location that has been selected.



Materials Needed:

· Pen

· Form or note taking device (tablet, phone, computer)

· Consent form



Facilitation guidance: 

· The below questions are to be used for semi-structured interviews with key informants including authorities, humanitarian workers (NGOs) and community leaders ensuring that there is a balanced representation of women and men. 

· Questions are open-ended (semi-structured) with no fixed set of responses. The interviewer should try to build a relaxed and constructive relationship with the informant through a conversational approach. 

· Some questions in the tool are sensitive, and therefore confidentiality of the interviewee and their answers are essential. 

· The term CAAFAG may not be understood or too sensitive. Check in the community how CAAFAG are designated sensitively. 

· Be alert to non-verbal signs and behaviours which indicate how comfortable the person is with the interview – whether questions are too sensitive or if your respondent is losing patience. When people are uncomfortable with your questions, do not insist they answer.

· Give key informants the opportunity to ask questions or share their thoughts on issues that have not yet been discussed. 

· Be very careful not to raise unrealistic expectations. Do not make any promises or raise expectations for assistance.

· Observe and respect cultural norms, principles and sensitivities, particularly regarding gender

· Be sensitive to the time needed to complete the interview. It should take no more than an hour to complete.

· Ask if the key informant is comfortable with you taking notes. 



Step 1: Explain the Process and the Tool



· Introduce yourself and your organization to the interviewee and explain that you would like to know more about the situation of adolescent boys and girls in this community. 

· Gain permission to carry out the interview (informed consent) following the script below.



Step 2: Ask for informed consent



Script:



Thank you for taking the time to meet with me today.  My name is _____________ and I work with ___________________[insert name of organization here].  We seek to better understand challenges children and adolescents face in the communities and in accessing services available. 



This interview is not a guarantee of any direct or indirect support to you or your community, but the information you provide will help design and improve our programmes.  We would like to ask you some questions about existing risks and threats to children and adolescents in this community/camp. We would like to hear from you because we trust you can provide valuable information for your community.  This discussion should not take more than 45 min.



Your participation is completely voluntary, and you can choose not to answer any or all of the questions.  You may also choose to leave this interview at any time.



The information you will provide will be used in a report to understand the needs of the children in this community that will be shared with other humanitarian actors. It will not be accessible to the public.

Your identity will be kept strictly confidential, and we will not ask your name.



Do you feel comfortable participating in this interview and answering my questions? Do you have any questions before we start? [Note any questions from the participants in the space here.]



[After each of the following comments/questions, look at the participants and get implicit approval that they have understood:] 

· All the information they provide will be recorded anonymously.

· Their participation in this interview is voluntary.

· They can stop answering questions at any time



Informed consent was obtained from participants:  □ Yes   □ N



Record the following information before starting:



		Type of Activity: KII adults

Methodology: Risk assessment



		Geographic Location:

		Interview Date:



		Interviewer:

Note taker (if different): 

		Interpretation Necessary:

Yes                  No

		Gender of interviewee:



		Age:



		Role in the community:









1. Can you introduce yourself and your role with regards to adolescents? 

2. What are the main threats people residing here are facing in terms of safety and security? (I.e. arrests and detention, UXO, gender based violence etc.)

3. How do people consider adolescents who were associated with armed groups? 

4. Do these adolescents experience difficulties accessing services such as health, education? (if yes, what are the barriers to them accessing these services?)

5. Are there any boys and girls arrested? What are the reasons? What about their parents?

6. What are the bad things that could happen to adolescents if they were participating in activities implemented by organizations? 

7. How their participation in activities could cause conflict/tension/problems inside the house with other family members?

8. How their participation in activities could cause conflict/tension/problems outside the house, with community members?  

9. Are there any risks we should consider when supporting them?

10. Are there any other considerations you think might be relevant in general? 

11. What are your recommendations to mitigate the risks? 

“Thank you for taking the time to speak with me. I appreciate the information that you have shared with me and your honesty in talking about your community.  Is there anything else you would like to add at this time?”
END OF INTERVIEW



Observations and Notes:
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لقاء تشاوري مع طفل مرتبط بالقوات والجماعات المسلحة



الأداة: مقابلة المُبلغ الرئيسي مع الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة       





الهدف[footnoteRef:1] [1:  تم تكييف هذه الأدوات من أدوات خضعت للتطوير في منطقة الشرق الأوسط بواسطة الفريق العامل المعني بحماية الطفل (CPWG)] 




تُستخدم KII لتسهيل إجراء المقابلة الشخصية مع الفتيان والفتيات المراهقات وجمع المعلومات حول عوامل الخطر والحماية المتعلقة بتجنيدهم، وتجربة تحريرهم، إلى جانب التحديات التي يواجهونها عقبعودتهم ومعاييرهم لنجاح عملية إعادة إدماجهم في مجتمعاتهم.



كيفية استخدام KII



المجموعة المستهدفة: الفتيان والفتيان المراهقون في عمر 14 إلى 17 سنة ممن كانوا مرتبطين بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة. يمكن أيضًا إجراء المقابلات الشخصية مع المراهقين الذين ارتبطوا في السابق بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة فوق 18 سنة ممن استفادوا من دعم إعادة الإدماج باستخدام هذه الأداة.



جامعو البيانات: تتطلب هذه الأداة وجود شخص معني بجمع البيانات من نفس نوع المشاركين. على سبيل المثال، يتعين تواجد جامعة بيانات عند استخدام KII مع الفتيات. ويجب أن يكون المترجمون أيضًا من نفس نوع المشاركين.

يجب أن يكون جامع البيانات معلومًا للطفل، ولديه خبرة في العمل مع الأطفال وخبرة في التواصل مع الأطفال بشكل ودي، مثل الموظفين الاجتماعيين أو الموظفين المعنيين بحماية الأطفال ويجب أن يكون قد تلقى التدريب على حماية الأطفال وإحالتهم إلى الجهات المعنية.



الاستعداد:

· تأكد أن موقع المقابلة الشخصية يوفر الخصوصية وأن المبلغ الرئيسي يشعر بالارتياح أثناء التحدث في الموقع المختار.



المواد المطلوبة:

· قلم جاف

· نموذج ورقي أو جهاز لتدوين الملاحظات (جهاز لوحي، هاتف، جهاز كمبيوتر)

· نموذج الموافقة



ملاحظات للتنسيق:

· تُستخدم الأسئلة التالية لإجراء المقابلات الشخصية شبه المنظمة مع المُبلغين الرئيسييين من الفتيان والفتيات. وقد يكون بعضهم شابًا فوق 18 سنة، وكان مرتبطًا فيما مضى بقوة مسلحة أو جماعة مسلحة.

· تعتبر الأسئلة مفتوحة (شبه منظمة) ولا ترتبط بمجموعة محددة من الإجابات. يجب أن يحاول مُجري المقابلة إقامة علاقة لطيفة وبناءة مع المُبلغ من خلال اتباع نهج المحادثة.

· تتسم بعض أسئلة الأداء بالحساسية، وبالتالي يكون من المهم المحافظة على خصوصية من يتم إجراء المقابلة معه وعلى سرية إجاباته.

· ربما يكون مصطلح الطفل الذي يعمل مع قوة مسلحة أو جماعة مسلحة (CAAFAG) غير مفهوم أو حساس للغاية. تحقق من المجتمع كيف يتم تحديد الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة والجماعات المسلحة بشكل حساس.

· انتبه إلى العلامات والسلوكيات غير الشفوية التي تحدد مدى شعور الشخص بالارتياح أثناء المقابلة – إذا كانت الأسئلة بالغة الحساسية أو إذا نفد صبر المجيب. إذا لم يشعر الأشخاص بالارتياح تجاه أسئلتك، فلا تُصر على الإجابة عليها.

· امنح المبلغين الرئيسيين الفرصة لتوجيه الأسئلة أو مشاركة أفكارهم حول المسائل التي لم تجر مناقشتها بعد.

· توخ الحرص الشديد لعدم رفع التوقعات إلى مستويات غير واقعية. فلا تقدم أي وعود أو ترفع التوقعات بتقديم المساعدة.

· قم بمراعاة واحترام الأعراف الثقافية والمبادئ والأمور الحساسة، لا سيما تلك المتعلقة بالنوع.

· انتبه إلى الوقت المطلوب لاستكمال المقابلة. فلا يجب أن تستغرق أكثر من ساعة.

· اسأل عما إذا كان المُبلغ الرئيسي يشعر بالارتياح تجاه قيامك بتدوين الملاحظات لتسجيل المقابلة.



 الخطوة 1: اشرح العملية والأداة



· قدِّم نفسك ومنظمتك لمن تجري معه المقابلة ووضح أنك تود معرفة المزيد من المعلومات عن التصورات تجاه الأطفال المرتبطين بجماعة مسلحة/قوة مسلحة.  

· احصل على الإذن لإجراء المقابلة (الموافقة المستنيرة) باتباع النص التالي



الخطوة 2: اطلب الموافقة المستنيرة



مقابلة المُبلغ الرئيسي – مراهق (15-17 سنة)

نص المراهقين:



شكرًا لإمضائك بعضًا من وقتك لمقابلتي اليوم.  اسمي _____________ وأعمل مع _______________[أدخل اسم المنظمة هنا]. نسعى للتعرف بشكل أفضل على تجربة الشباب المرتبطين بالقوات المسلحة والجماعات المسلحة والتحديات التي يواجهونها في هذه المجتمعات وفي الحصول على الخدمات المتاحة.



لا تعتبر هذه المقابلة ضمانًا على حصولك أنت أو مجتمعك على أي دعم مباشر أو غير مباشر، غير أن المعلومات التي تقدمها من شأنها مساعدتنا في فهم ما يمكن عمله بشكل أفضل لدعم المراهقين المتأثرين بالنزاعات.  نود فهم العوامل التي تؤدي إلى التجنيد، وتجربة تحرير الشباب، فضلاً عن التحديات التي يواجهونها عقب عودتهم ومعاييرهم لنجاح إعادة الاندماج في مجتمعاتهم. يجب أن تستغرق هذه المناقشة 45 دقيقة تقريبًا.



يجدر بك معرفة أن مشاركتك تطوعية تمامًا ويمكنك اختيار عدم الإجابة عن أي سؤال أو عن جميع الأسئلة.  كما يمكنك أيضًا اختيار مغادرة المقابلة في أي وقت.

سنحتاج أيضًا للحصول على موافقة والديك أو مقدمي الرعاية لك حتى تتمكن من المشاركة في هذه المناقشة.



سيتم استخدام المعلومات التي توفرها لنا لإنشاء تقرير لفهم احتياجات الأطفال في هذا المجتمع وستتم مشاركة هذا التقرير مع جهات أخرى فاعلة في المجال الإنساني. ولن يتسنى للجمهور الوصول إلى هذا التقرير.



سيتم الاحتفاظ بهويتك بشكل سري للغاية ولن نطلب معرفة اسمك.



هل تشعر بالارتياح للمشاركة في هذه المناقشة والرد على أسئلتي؟ هل لديك أية أسئلة قبل أن نبدأ؟ [قم بتدوين أي أسئلة للمشاركين في المساحة المتوفرة هنا.]



[بعد كلٍ من التعليقات/الأسئلة التالية، انظر إلى المشاركين واحصل على الموافقة الضمنية على فهمهم لما يلي:]

· سيتم تسجيل كل المعلومات التي يوفرونها دون الكشف عن هويتهم.

· تعتبر مشاركتهم في هذه الدراسة أمرًا تطوعيًا.

· يمكنهم التوقف عن الإجابة عن الأسئلة في أي وقت.


الحصول على الموافقة المستنيرة من المشاركين:  □ نعم □ لا



نص مقدمي الرعاية



اسمي _____________ وأعمل مع ___________________ [أدخل اسم المنظمة هنا].  نسعى للتعرف بشكل أفضل على تجربة الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة/الجماعات المسلحة والتحديات التي يواجهونها في المجتمعات وفي الحصول على الخدمات المتاحة.



لا تعتبر هذه المناقشة ضمانًا على حصولك أنت أو مجتمعك على أي دعم مباشر أو غير مباشر، غير أن المعلومات التي يقدمها ابنك/ابنتك من شأنها مساعدتنا في فهم احتياجات المراهقين بشكل أفضل.  نود أن نوجه إليهم بعض الأسئلة المتعلقة بعوامل التجنيد، وتجربة تحريرهم، والتحديات التي يواجهونها عقب عودتهم ومعاييرهم لنجاح إعادة الاندماج في مجتمعاتهم.

لن تستغرق هذه المقابلة أكثر من 45 دقيقة.



يجدر بك معرفة أن مشاركتهم تطوعية تمامًا ويمكنهم اختيار عدم الإجابة عن أي سؤال أو عن جميع الأسئلة.  كما يمكنهم أيضًا اختيار مغادرة المقابلة في أي وقت.



سيتم استخدام المعلومات التي يوفرونها لنا لإنشاء تقرير لفهم احتياجات الأطفال في هذا المجتمع وستتم مشاركة هذا التقرير مع جهات أخرى فاعلة في المجال الإنساني. ولن يتسنى للجمهور الوصول إلى هذا التقرير.



سيتم الاحتفاظ بهوياتهم بشكل سري للغاية ولن نطلب معرفة أسمائهم.





هل تشعر بالارتياح تجاه مشاركة ابنك/ابنتك في هذه المناقشة والرد على أسئلتي؟ هل لديك أية أسئلة قبل أن نبدأ؟ [قم بتدوين أي أسئلة للمشاركين في المساحة المتوفرة هنا.]



تم الحصول على الموافقة المستنيرة من الوالد/مقدم الرعاية للمشارك (المشاركين) دون 18 سنة:	

□ نعم   □ لا   □ غير متاح  



الخطوة 3: توجيه الأسئلة وتسجيل الإجابات



قم بتسجيل المعلومات التالية قبل البدء:



		نوع النشاط: KII للمراهقين



المنهجية: لقاء تشاوري مع طفل ارتبط في السابق بقوة مسلحة أو جماعة مسلحة

		الموقع الجغرافي:

		تاريخ المقابلة:



		مُجرِي المقابلة:

مُدوِّن الملاحظات (إن كان مختلفًا):

		يتعين تواجد مترجم:

نعم                           لا

		نوع مُجري المقابلة



		السن:



		









ملاحظات لجامع البيانات:



الأسئلة التالية هي أسئلة مفتوحة. استخدم التقصي لتشجيع المراهق على التحدث. دوِّن أكبر قدر ممكن من التفاصيل، وحدد نوع وعمر الأشخاص المذكورين. على سبيل المثال، إذا كانت الإجابة على أحد الأسئلة هي "الوالدان"، فاطلب من المراهق تحديد ما إذا كان الشخص المقصود "الأم والأب".

لا تكتب معلومات تكشف عن هوية صاحبها. على سبيل المثال، لا تكتب "تم تجنيد فتاة اسمها XX، تعيش في المجتمع xx".  وإنما اكتب "تم تجنيد فتاة في عمر xx".

قم بتكييف الأسئلة حسب نوع من تجري المقابلة معه.



ابدأ بقول: "سأوجه إليك بعض الأسئلة حول تجربة الشباب المرتبطين بجماعة/قوة مسلحة."



1. ما هي الأشياء أو الأشخاص أو الظروف التي تشجع أو تقود الشباب للانضمام إلى الجماعة المسلحة/القوة المسلحة؟

أساليب التقصي الممكنة (استخدمها فقط إذا اقتضت الضرورة):



· ما الذي شجعك على الانضمام إلى الجماعة/القوة المسلحة؟



2. ما هي الأمور التي من شأنها منع الشباب من الانضمام للجماعة/القوة المسلحة؟





3. ما هي الأدوار والمسؤوليات التي يؤديها الفتيان والفتيات في الجماعات/القوات المسلحة؟ (حدد الأمور ذات الصلة بالفتيان والأمور ذات الصلة بالفتيات)



4. ما هي المهارات والأشياء الجديدة التي يتعلمها الشباب في الجماعات/القوات المسلحة؟





5. كيف يغادر الشباب الجماعة/القوة المسلحة؟





6. ماذا يعني الانفصال عن الجماعة/القوة وعدم الانتماء إليها بالنسبة لك؟ يعني عدم الانتماء عدم رغبتك في أن تكون جزءًا من الجماعة/القوة بعد.



7. ما هي الأمور التي يمكن أن تساعد شبابًا آخرين في الانفصال عن الجماعة وعدم الانتماء إليها؟



8. ماذا يعني بالنسبة لك أن يكون أداؤك جيدًا في مجتمعك؟ اطلب من المراهق إعطاء الأولوية لخمس ميزات للأداء الجيد.



9. ما هي عوائق الأداء الجيد، حتى يحظى المرء باحترام أفراد المجتمع؟



10. ما هي الحلول، وما الذي يجب فعله لمساعدة الشباب على إعادة الاندماج في المجتمع؟



التقصي

· عن طريق الأسرة

· عن طريق المجتمع

· عن طريق الحكومة









11. نحن بصدد تجربة هذا الاستبيان مع الشباب ونود التعرف على آرائك. ما الذي أعجبك في هذه المناقشة، وما الذي لم يعجبك؟





شكرًا لإمضائك بعضًا من وقتك في التحدث معي. أُثمن المعلومات التي أدليت بها وأقدر صراحتك في الحديث عن الشباب.  هل هناك شيء آخر تود إضافته الآن؟
نهاية المقابلة

الملاحظات:
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What is a Key Informant Interview? [footnoteRef:1] [1:  This tool was adapted from IRC Comprehensive Gender Analysis tools.] 


A key informant interview (KII) is a basic tool used to facilitate an individual interview and gather broad information on each of the Core Areas of Impact. 



Objective

Develop a holistic overview of men’s and women’s lives in the community, per the three core areas: Social & Cultural Norms, Access and Control and Safety. 



Types of Data Collected:



		Safety

		Access & Control

		Social & Cultural Norms



		

Where do boys and girls feel safe in their community? Where do they feel unsafe? What or who makes them feel unsafe or safe in the community?

		

What are boys and girls each able to access? Control? How does this impact their ability to meet their needs? How do boys and girls each participate in the decisions that affect their lives?

		

What are the gender norms that limit, or maximize, boys or girls’ time, movements, opportunities and vulnerabilities?









How to implement a KII



Target group: men and women in separate groups. Select members of the population who have such as teachers; women and youth group leaders; health care practitioners and traditional birth attendants; social workers; community leaders, shopkeepers; etc. Ensure there is a lanced representation of men and women.



Data collector: This tool requires one data collector who should be the same sex of the participants. For instance, one female data collector is needed to conduct the FGD with women. Interpreters should also be the same sex as the participants.



Preparation:

· Ensure that the location of the interview allows for privacy and that the key informant is comfortable speaking in the location that has been selected.



Materials Needed:

· Pen

· Form or note taking device (tablet, phone, computer)

· Consent form



Facilitation notes: 

· The below questions are to be used for semi-structured interviews with key informants including authorities, humanitarian workers (NGOs) and community leaders ensuring that there is a balanced representation of women and men. 

· Questions are open-ended (semi-structured) with no fixed set of responses. The interviewer should try to build a relaxed and constructive relationship with the informant through a conversational approach. 

· Some questions in the tool are sensitive, and therefore confidentiality of the interviewee and their answers are essential. 

· The term CAAFAG may be not understood or too sensitive. Check in the community how CAAFAG are designated sensitively. 

· Be alert to non-verbal signs and behaviours which indicate how comfortable the person is with the interview – whether questions are too sensitive or if your respondent is losing patience. When people are uncomfortable with your questions, do not insist they answer.

· Give key informants the opportunity to ask questions or share their thoughts on issues that have not yet been discussed. 

· Be very careful not to raise unrealistic expectations. Do not make any promises or raise expectations for assistance.

· Observe and respect cultural norms, principles and sensitivities, particularly regarding gender.

· Be sensitive to the time needed to complete the interview. It should take no more than an hour to complete.

· Ask if the key informant is comfortable with you taking notes.



Step 1: Explain the Process and the Tool



· Introduce yourself and your organization to the interviewee and explain that you would like to know more about the situation of adolescent boys and girls in this community. 

· Gain permission to carry out the interview (informed consent) following the script below.



Step 2: Ask informed consent



Script:

Thank you for taking the time to meet with me today.  My name is _____________ and I work with ___________________[insert name of organization here].  We seek to better understand challenges people face in the communities and accessing services available. 

This interview is not a guarantee of any direct or indirect support to you or your community, but the information you provide will help design and improve our programmes.  We would like to ask you some questions about the situation of adolescent boys and girls.  This discussion should last no more than 60 min. Your identities will be kept strictly confidential, and we will not ask your name.

Your participation is completely voluntary and you can choose not to answer any or all of the questions.  You may also choose to leave this discussion at any time.

Do you feel comfortable participating in this discussion and answering my questions? Do you have any questions before we start? [Note any questions from the participants in the space here.]

[After each of the following comments/questions, look at the participants and get implicit approval that they have understood:] 

· All the information they provide will be recorded anonymously.

· Their participation in this interview is voluntary.

· They can stop answering questions at any time 



Informed consent was obtained from participants:  □ Yes   □ N

Step 3: Ask Questions and Record Answers

Record the following information before starting:

		Type of Activity: KII adults

Methodology:  Gender assessment

		Geographic Location:

		Interview Date:



		Interviewer:

Note taker (if different): 

		Interpretation Necessary:

Yes                           No

		Gender of interviewee:



		Age:

		Role in the community:





Gender Analysis



Tool: Key Informant Interview





Alliance for Child Protection in Humanitarian Action. CAAFAG Programme Development Toolkit - 2022 



Alliance for Child Protection in Humanitarian Action. CAAFAG Programme Development Toolkit - 2022



Say: in the following questions, we consider boys and girls adolescent below the age of 18. 



Access and Control: 



1. How, in households, are responsibilities decided and divided between girls and boys? 

2. In your community, what are the most common sources of income for women and girls? 

3. How do adolescent girls control the cash they earn? 

4. How do adolescent boys control the cash they earn?  

5. Who controls and or decides on how to use services such as (add which service you would like to focus on)? 

6. What (or who) are the barriers encountered in seeking services for adolescent girls and how do you navigate them?  

7. What can be done to facilitate access to resources and services to girls? 

8. Who are trusted women in the community? 

9. How do they help other women or girls?



Safety:

10. What are the safety concerns for girls outside of their homes? 

11. What are the safety concerns for boys outside of their homes? 

Further Questions:

a. What is necessary for girls to be safe outside their homes?

b. What is necessary for boys to be safe outside their homes?

12. Are there places women and girls are restricted from going to? Where? Why?



Social and cultural norms

13. What changes have you noticed around who does household work since the conflict started? (Probe for changes to gender roles and responsibilities linked to experiences of conflict or recruitment, as distinct from generational change)

14. What are the attributes of respected adolescent boys in the community? 

15. What are the attributes of respected adolescent girls in the community?

16. What income generating activities are considered inappropriate for girls?
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