
ifrc.org

العمل االستباقي  
وحماية الطفل

التصرف المسبق  لحماية األطفال بشكل 
أفضل في حاالت الطوارئ

إصدار موجز



أصبح موجز اإلصدار هذا ممكًنا بفضل الدعم الفني المقدم من

© االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، جنيف، 2021 

يمكن االستشهاد بأي جزء من هذا المنشور، أو نسخه، أو ترجمته إىل لغات أخرى أو تكييفه لتلبية االحتياجات المحلية دون إذن 

مسبق من االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، بشرط ذكر المصدر بوضوح.

يجب توجيه طلبات النسخ لالستخدام التجاري إىل أمانة االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر عبر عنوان البريد 

.secretary@ifrc.org :اإللكتروني التالي

كل الصور المستخدمة في هذه الدراسة تملك حقوق الطبع والنشر الخاصة باالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 

ما لم يذكر خالف ذلك.

صورة الغالف: أم وطفلها في تيغراي ، إثيوبيا 

المؤلفون: أودري أوتلي وجورفيندر سينغ

التصميم: فيونا تشنغ

العنوان: 

العنوان البريدي:

T +41 (0)22 730 42 22 | F +41 (0)22 730 42 00 | E secretariat@ifrc.org | W ifrc.org

Switzerland ،Geneva 1290 ،Petit-Saconnex ،Chemin des Crêts 17 
Switzerland ،Geneva 19 1211 ،P.O. Box 303



جدول المحتويات

4 المقتطفات الرئيسية 

5 الغرض 

6 مقدمة 

7 حماية الطفل 

9 العمل االستباقي/التوقعي 

 العمل االستباقي وحماية الطفل - 

 إطالق العنان إلمكانات الحد من مخاطر 

10 الحماية في حاالت الطوارئ 

11 إدراج حماية الطفل في العمل التوقعي 

12 اعتبارات للعمل المبكر 

 إجراءات موجزة لدعم إدراج حماية 

14 الطفل في العمل التوقعي 

16 الملحق: التعاريف 



المقتطفات الرئيسية

1  الروابط بين حماية الطفل والعمل االستباقي ال تحدث في الوقت الحاضر فهناك القليل جداً من الوثائق واألمثلة العملية حول  
هذه الروابط. 

2  في حاالت الطوارئ يمثل األطفال نسبة عالية من السكان المتضررين وأصواتهم في الغالب غير مسموعة ومعرضون لمخاطر 
عالية من العنف وسوء المعاملة واإلهمال واالستغالل. هناك نقص في االستثمار والخدمات المتاحة لحماية األطفال في حاالت 

الطوارئ. كما وستؤدي حاالت الطوارئ المتعلقة بالمناخ إىل تفاقم هذه المخاطر عىل األطفال.

3  بعض القاطنين من االطفال مثل الفتيات واألطفال المتصلين بالشوارع واألطفال العاملين واألطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة  
واألطفال المتزوجين أو المعرضين لخطر الزواج لديهم مخاطر حماية خاصة في حاالت الطوارئ التي تحتاج إىل إعطاء األولوية.

4  إن مجرد احتمال حدوث حاالت الطوارئ يلزم اتخاذ إجراءات مدروسة لضمان التعرف عىل احتياجات األطفال وخاصة أولئك األكثر 
عرضة لخطر األذى ويستلزم التنسيق إلتخاذ اإلجراءات المحلية المبكرة من خالل التنسيق الممنهج .

5  هناك إجراءات عملية يمكن أن يتخذها أصحاب المصلحة المحليون إلدراج حماية الطفل ضمن اإلجراءات االستباقية. وتشمل 
تضمين حماية الطفل ضمن المحفزات والمؤشرات االستباقية واشراك األطفال في القرارات التي تؤثر عليهم والتنسيق المحلي 

بين الوكاالت والحكومة من المرحلة االستباقية حتى مرحلة التعافي وفهم القوانين المحلية وضمان الوصول إىل خدمات المساعدة 

والدعوة مع المجتمعات والسلطات ووجود أنظمة حماية تنظيمية داخلية وتقييم االستجابات لقيادة األطفال.
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الغرض

يتناول هذا المو فرص الموجز تعميم حماية الطفل في العمل اإلنساني االستباقي. ويتضمن توصيات ألصحاب المصلحة حول كيف 

يمكن للعمل اإلنساني االستباقي أن يقلل من مخاطر العنف وسوء المعاملة واإلهمال واالستغالل ضد األطفال.
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المقدمة

يواجه األطفال مخاطر متزايدة من العنف وسوء المعاملة واإلهمال واالستغالل كعواقب مباشرة وغير مباشرة لحاالت الطوارئ.1 مع 

زيادة الضغط أو انهيار أنظمة, وخدمات الحماية يمكن أن يواجه األطفال العديد من المخاطر في حاالت الطوارئ. عادة ما تتفاقم مخاوف 

الحماية الموجودة مسبقاً بينما من المرجح أن تظهر مخاوف جديدة مما يؤدي إىل مخاطر تهدد الحياة عىل المدى القصير والطويل.

تم تصميم المعلومات والتوصيات المجمعة في هذا الموجز مع ومن أجل العاملين في مجال حماية الطفل واألشخاص الذين يعملون 

في مجال التنبؤ القائم عىل التأثير واإلنذار المبكر والعمل المبكر و تساهم في االستفادة لجميع المشاركين في تطوير وتنفيذ العمل 

اإلنساني االستباقي. يلخص موجز اإلصدار هذا الروابط الحالية والمحتملة بين اإلجراءات االستباقية وحماية الطفل ويقترح توصيات 

عملية حول كيفية تكييف نهج العمل االستباقي مثل التمويل المستند إىل التنبؤ لزيادة تقليل اآلثار اإلنسانية لحاالت الطوارئ عىل 

حماية األطفال.

البيانات الرئيسية

احتاج ما يقدر بنحو 60 مليون طفل إىل المساعدة المنقذة للحياة في عام 2020. 2

يمثل األطفال غالبية المتضررين في حاالت الكوارث.3

 يتعرض كل طفل عىل وجه األرض تقريباً لخطر رئيسي واحد عىل األقل من المخاطر المناخية والبيئية والصدمة واإلجهاد.

 يتعرض 2.2 مليار طفل لما ال يقل عن 2 متداخلين من المخاطر المناخية والبيئية والصدمات والضغوط. يتعرض 1.7 مليار

 طفل لما ال يقل عن 3 مخاطر متداخلة من المخاطر المناخية والبيئية والصدمات والضغوط. يتعرض 850 مليون طفل لما ال

يقل عن 4 مخاطر متداخلة مناخية وبيئية وصدمات وضغوط.4

 1  التحالف من أجل حماية الطفل في العمل اإلنساني. (2019). غير محمي: أزمة التمويل اإلنساني لحماية الطفل. 
 https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/unprotected-crisis-humanitarian-funding-child-protection

 HAC 2020 Overview_Embargoed until 0600 CET 4 Dec 2019.pdf (unicef.ca)l.2020 2  اليونيسف. (2020). العمل اإلنساني من أجل األطفال

 3  استراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من مخاطر الكوارث. (2011). يقول مكتب األمم المتحدة الدولي للحد من الكوارث إن الشباب هم أكبر مجموعة تتأثر بالكوارث. 
UNISDR says the young are the largest group affected by disasters | UNDRR

 4  اليونيسف. (2021). أزمة المناخ هي أزمة طفل. تقديم مؤشر مخاطر المناخ لألطفال. 
 https://www.unicef.org/media/105531/file/UNICEF_climate%20crisis_child_rights_crisis-summary.pdf

العمل االستباقي وحماية الطفل: التصرف المسبق لحماية األطفال بشكل أفضل في حاالت الطوارئ إصدار موجز 6



حماية الطفل

نظرة عامة 

تشمل حماية الطفل الوقاية واالستجابة لسوء المعاملة واإلهمال واالستغالل والعنف ضد األطفال في أوقات الطوارئ الناجمة عن 

الكوارث الطبيعية أو من صنع اإلنسان أو النزاعات أو األزمات األخرى. تعتمد حماية الطفل الفعالة عىل القدرات الموجودة وتعزز 

التأهب قبل وقوع األزمة.5

عىل الرغم من أنها يمكن أن تكون مسألة حياة أو موت 6 إال أن حماية الطفل بشكل عام ال تُمنح األولوية الكافية 7 وتعاني من نقص في 

التمويل 8 وهي استجابية في الغالب.9

 https://alliancecpha.org/en/cpms .5  التحالف من أجل حماية الطفل في العمل اإلنساني. (2019). المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل اإلنساني

 6  مجموعة عمل حماية الطفل. (2015). مسألة حياة أو موت: الدور األساسي لبرامج حماية الطفل في ضمان رفاهية الطفل وبقائه عىل قيد الحياة أثناء حاالت الطوارئ وبعدها. 
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/matter-life-and-death-child-protection-programmings-essential-role-ensuring-child-wellbeing

 7  التحالف من أجل حماية الطفل في العمل اإلنساني ، منظمة إنقاذ الطفولة ، منطقة مسؤولية حماية الطفل (CP AoR)، مكتب المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين. (2020). 
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/18352/pdf/stc_still_unprotected_repport_high_sg.pdf .ال يزال التمويل اإلنساني لحماية الطفل غير محمي

 8  التحالف من أجل حماية الطفل في العمل اإلنساني ، منظمة إنقاذ الطفولة ، منطقة مسؤولية حماية الطفل (CP AoR)، مكتب المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين. (2020). 
 https://resourcecentre.savethechildren.net/node/18352/pdf/stc_still_unprotected_repport_high_sg.pdf .ال يزال التمويل اإلنساني لحماية الطفل غير محمي

 9  االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر. (2020). نحن بحاجة إىل القيام بعمل أفضل: موجز سياسة حول تعزيز القوانين واللوائح لحماية األطفال في حاالت الكوارث.  
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/We-Need-To-Do-Better-Final-En.pdf

https://alliancecpha.org/en/cpms .10  التحالف من أجل حماية الطفل في العمل اإلنساني. (2019). المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل اإلنساني

 GFDRR  11. (2018). المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في التعافي من الكوارث.  
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DRGS_gender_equality_WEB.pdf

 12  االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر. (2020). نحن بحاجة إىل القيام بعمل أفضل: موجز سياسة حول تعزيز القوانين واللوائح لحماية األطفال في حاالت الكوارث.  
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/We-Need-To-Do-Better-Final-En.pdf

المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل اإلنساني

كما هو موضح في المعايير الدنيا للعمل اإلنساني لحماية الطفل 10 فإّن مجموعة مخاطر الحماية التي يواجهها األطفال في 

البيئات اإلنسانية تشمل:

• األخطار واإلصابات 
• سوء المعاملة الجسدية والعاطفية 
• العنف الجنسي والقائم عىل النوع االجتماعي 
• الصحة العقلية والضيق النفسي 
• األطفال المرتبطون بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة 
 • عمالة االطفال 
• األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 

عوامل مرتبطة بالنوع االجتماعي

هناك أدلة متزايدة عىل أن الفتيات بالمقارنة مع الفتيان هّن أكثر عرضة لخطر التعرض للعديد من اآلثار الثانوية أو غير المباشرة التي 

تنشأ عن الكوارث.11، بما في ذلك العنف، والضغط من أجل الزواج وهم أطفال، وفقدان أو انخفاض فرص التعليم. وهذا نتاج تقاطع 

ديناميكيات القوة. نتيجة لذلك، تعاني الفتيات من "كارثة مزدوجة". وقد تكون هذه اآلثار الثانوية "الكارثة" الحقيقية للفتيات اللواتي 

يتعين عليهن الكفاح في أعقاب الكارثة وكذلك مواجهة المخاطر المتزايدة عىل سالمتهن.

تعود هذه المخاطر إىل األعراف االجتماعية التي تؤدي إىل قلة وصول الفتيات إىل األصول والموارد الالزمة للتعامل مع الكوارث. 

تشمل هذه األصول المعلومات والتعليم والصحة والثروة. إن عدم المساواة في الحياة اليومية وليس فقط في أوقات الكوارث هو الذي 

يزيد من المخاطر ويقلل من فرص الحياة للفتيات 12. 
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األطفال المعرضون لمخاطر حماية عالية

أولئك األكثر حرماناً من بين األطفال يواجهون أكبر مخاطر الحماية حيث تهدد حاالت الطوارئ بالتغلب عىل قدرتهم الهشة أو المحدودة 

عىل التأقلم وتزيد من تفاقم عدم المساواة.13 عىل سبيل المثال: يتعرض األطفال ذوو اإلحتياجات الخاصة (الجسدية والفكرية) لخطر 

متزايد من اإلقصاء واالستغالل واالعتداء الجسدي والنفسي والجنسي أثناء الكوارث.14

وتوجد بالمثل حواجز حماية لألطفال العاملين واألطفال الذين هم خارج المدرسة والمشردين أو األطفال المتصلين بالشوارع واألطفال 

في مناطق النزاع واألطفال المهاجرين والنازحين والالجئين وأطفال السكان األصليين واألطفال الذين يُعرفون بأنهم من مجتمع الميم 

15.(LGBTQI)

الوصول إىل خدمات الحماية

يتمثل أحد الجوانب الرئيسية لحماية الطفل في حاالت الطوارئ في ضمان حصول األطفال عىل خدمات الحماية. ومع ذلك، عندما 

يُسأل األطفال يشيرون إىل أنهم ال يشعرون أن لديهم معلومات كافية حول المكان الذي يذهبون إليه للحصول عىل المساعدة حول 

قضايا الحماية في حاالت الطوارئ وال يعرفون كيفية الوصول إىل خدمات الدعم وليسوا واثقين بما سيقدمه البالغون في حياتهم من 

خدمات دعم حماية ذات كفاءة.16

قوانين حماية األطفال في حاالت الطوارئ

تقع مسؤولية الحماية في المقام األول عىل الحكومات ومن هنا أدرجت العديد من الواليات أحكاماً محددة بشأن حماية األطفال 

فيما يتعلق بالكوارث في قوانينها.17 وفي حاالت قليلة طورت الحكومات قوانين أو أنظمة قائمة بذاتها تركز حصرياً عىل حماية الطفل 

في حاالت الكوارث. في حاالت أخرى قام المشرعون بدمج االهتمام بحماية الطفل في قوانين الكوارث العامة. يتمتع كال النهجين 

بإمكانيات جيدة لضمان أن تحظى حماية الطفل باألولوية في إدارة مخاطر الكوارث. ومع ذلك ال تزال هذه الدول أقلية. يبدو أن معظم 

البلدان تعتمد حالياً عىل أحكام دستورية وقوانين قطاعية أخرى. ومع ذلك فإنه ال يتم تناول خصوصيات حماية الطفل في حاالت 

الكوارث بشكل صريح في أي قانون عىل الغالب.18

الحماية الداخلية

ال تحتاج الحكومات فقط إىل أن يكون لديها أنظمة حماية ولكن جميع الوكاالت التي تتفاعل مع األطفال تحتاج إىل أن يكون لديها 

آليات حماية. تتضمن هذه اآلليات سياسات وإجراءات لضمان أال يشكل موظفوها خطراً للعنف أو اإلساءة أو اإلهمال أو االستغالل 

ضد األطفال الذين يتعاملون معهم.

13  اليونيسف. (2019). هل سياسات تغير المناخ حساسة لألطفال؟ دليل للعمل: ملخص.

14  االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر. (2019). القانون والتأهب للكوارث واالستجابة لها: تقرير تجميعي متعدد البلدان.

 ECPAT  15  الدولية. (2017). نظرة عامة إقليمية: االستغالل الجنسي لألطفال في جنوب شرق آسيا.
https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2021/05/Regional-Overview_Southeast-Asia.pdf

16  االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر. (2021). نحن بحاجة إىل القيام بعمل أفضل: الكوارث المتعلقة بالمناخ ، وحماية الطفل ، والعمل المحلي. 

 17  االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر. (2020). نحن بحاجة إىل القيام بعمل أفضل: موجز سياسة حول تعزيز القوانين واللوائح لحماية األطفال في حاالت الكوارث.  
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/We-Need-To-Do-Better-Final-En.pdf

 18  االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر. (2020). نحن بحاجة إىل القيام بعمل أفضل: موجز سياسة حول تعزيز القوانين واللوائح لحماية األطفال في حاالت الكوارث.  
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/We-Need-To-Do-Better-Final-En.pdf
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 ODI  19. (2019). العمل اإلنساني التوقعي: ما هو دور الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ؟ االنتقال من االستجابة السريعة إىل العمل المبكر.
https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/12643.pdf

 CERF  20. (2020). تحديث العمل التوقعي، اجتماع المجموعة االستشارية للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ ، 1 يونيو 2020 ، مسودة إطار عمل خطة العمل التوقعية للصومال. 
https://cerf.un.org/sites/default/files/resources/Anticipatory%20Action%20Update.pdf

 ODI  21. (2018). التنبؤ بالمخاطر ، وتجنب الكوارث: تنفيذ العمل المبكر القائم عىل التنبؤ عىل نطاق واسع.
https://odi.org/en/publications/forecasting-hazards-averting-disasters-implementing-forecast-based-early-action-at-scale

 22  مركز الحماية من الكوارث ، أكسفورد. (2019). استباق األزمات: قاموس للعمل اإلنساني التوقعي. 
https://cerf.un.org/sites/default/files/resources/Thesaurus_single%20column_WORKING_DRAFT.pdf

 CERF  23. (2020). تحديث العمل التوقعي، اجتماع المجموعة االستشارية للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ ، 1 يونيو 2020 ، مسودة إطار عمل خطة العمل التوقعية للصومال. 
https://cerf.un.org/sites/default/files/resources/Anticipatory%20Action%20Update.pdf

 24  واجنر إم وجايمي سي. (2020). جدول أعمال لتوسيع نطاق العمل القائم عىل التنبؤ لحاالت الصراع ، ورقة عمل.  
https://www.gppi.net/2020/09/22/an-agenda-for-expanding-forecast-based-action-to-situations-of-conflict

 25  االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر. (2020). تعالوا معنا أو نشعر باالرتفاع: معالجة اآلثار اإلنسانية ألزمة المناخ مًعا ، تقرير الكوارث العالمية 2020. 
https://redcross.eu/uploads/files/Latest%20News/World%20Disasters%20Report%202020/World%20Disasters%20Report%202020.pdf

 26  واجنر إم وجايمي سي. (2020). جدول أعمال لتوسيع نطاق العمل القائم عىل التنبؤ لحاالت الصراع ، ورقة عمل.  
https://www.gppi.net/2020/09/22/an-agenda-for-expanding-forecast-based-action-to-situations-of-conflict

 ODI  27. (2018). التنبؤ بالمخاطر ، وتجنب الكوارث: تنفيذ العمل المبكر القائم عىل التنبؤ عىل نطاق واسع.
https://odi.org/en/publications/forecasting-hazards-averting-disasters-implementing-forecast-based-early-action-at-scale

العمل االستباقي

نظرة عامة

يتكون العمل االستباقي من اإلجراءات المتخذة قبل األزمة للتقليل أو التخفيف من تأثير الصدمة بشكل أسرع وأكثر فاعلية من خالل 

العمل عىل أساس المخاطر بدالً من االحتياجات. وهو يكّمل إجراءات التأهب المتخذة لمواجهة التهديدات غير المعروفة التي من 

المحتمل أن تظهر في المستقبل 19 من خالل استهداف السكان األكثر عرضة للتأثر بالصدمة المحددة 20. كما يتم تنسيقها بشكل عام 

مع خطط الطوارئ الحكومية وأنظمة اإلنذار المبكر.21

يتم تعريف اإلجراء االستباقي بشكل مختلف من قبل مختلف الجهات الفاعلة ويعمل بموجب معايير وجداول زمنية وعمليات صنع 

القرار متباينة 22. ومع ذلك فإنه يعمل عادًة باستخدام البيانات واألدلة المتاحة إلطالق الموارد المالية للتدخالت التي تم تحديدها بشكل 

جماعي وتعاوني والموافقة عليها مسبقاً 23 من قبل الشركاء في المجال اإلنساني واإلنمائي والعلمي.

أنواع الكوارث

تم تطوير اإلجراءات االستباقية في الغالب للكوارث المفاجئة لغاية اليوم وعىل وجه الحصر تقريباً ألخطار األرصاد الجوية المائية 24 مثل 

الفيضانات واألعاصير المدارية. ومع ذلك يتم النظر في مناهج جديدة لعدد متزايد من المخاطر بما في ذلك المخاطر الجيوفيزيائية 25 

والبطيئة وموجات الحر وللحاالت المرتبطة أو الناجمة عن الصراع 26.

المبادرات

إن المبادرات التي تستخدم التنبؤات لتحريك اإلجراءات المبكرة وتقديمها إما قد قدمت الدعم المباشر للمجتمعات (غالباً بالتنسيق 

مع الحكومات المحلية) ، أو عملت مع الحكومات الوطنية والشركاء لتعزيز تطوير وتنفيذ اإلجراءات االستباقية من خالل مؤسسات 

الدولة. 27
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 األعمال االستباقية وحماية الطفل - إطالق العنان

إلمكانيات الحد من مخاطر الحماية في حاالت الطوارئ

يعتبر العمل االستباقي نهجاً مهماً حيث يمكن للجهات الفاعلة في مجال التنمية والعمل اإلنساني القيام بأنواع جديدة من أنشطة 

التأهب واالستفادة من توفير كبير في التكلفة والوقت من خالل العمل مسبقاً في حاالت الطوارئ. 28 أدلة متزايدة تشير إىل إمكانات 

كبيرة في هذه األساليب.29

في الوقت الحالي أكثر من 60 دولة تقوم بتنفيذ نهج استباقية 30 وهناك اهتمام متزايد باالنتقال من المشاريع التجريبية الصغيرة 

النطاق إىل اإلجراءات االستباقية عىل نطاق واسع. 31 ويعني التوسع تخصيص المزيد من التمويل حتى يتمكن المزيد من األشخاص 

من تلقي المساعدة قبل الصدمات المتوقعة وتوسيع التغطية الجغرافية وأنواع الصدمات التي يمكن توقعها ، فضالً عن قدرة النظام 

عىل االستجابة الجماعية بطريقة منسقة 32. يمكن أيضاً توسيع نطاق النتائج بما يتجاوز األمن الغذائي والتغذية.33

يعد التوسع أيضاً فرصة للقيام بعمل أفضل من خالل تضمين حماية الطفل في صميم العمل االستباقي. ولكن حتى اآلن نادراً ما 

ظهرت الحماية بشكل عام وحماية الطفل بشكل خاص في مبادرات العمل المبكر.34

البيانات الرئيسية

تم إنفاق 1٪ فقط من التنبيهات االستباقية لـ Start Fund بين أكتوبر 2016 ونوفمبر 2017 عىل الحماية.35

 ODI  28. (2019). العمل اإلنساني التوقعي: ما هو دور الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ؟ االنتقال من االستجابة السريعة إىل العمل المبكر.
https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/12643.pdf

https://www.wfp.org/publications/evidence-base-anticipatory-action .(2020). قاعدة األدلة عىل العمل التوقعي .Weingartner، L.، Pforr، T.، & Wilkinson، E  29

 30  االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر. (2020). تعالوا معنا أو نشعر باالرتفاع: معالجة اآلثار اإلنسانية ألزمة المناخ مًعا ، تقرير الكوارث العالمية 2020. 
 https://redcross.eu/uploads/files/Latest%20News/World%20Disasters%20Report%202020/World%20Disasters%20Report%202020.pdf

https://www.wfp.org/publications/evidence-base-anticipatory-action .(2020). قاعدة األدلة عىل العمل التوقعي .Weingartner، L.، Pforr، T.، & Wilkinson، E  31

 32  االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر. (2020). تعالوا معنا أو نشعر باالرتفاع: معالجة اآلثار اإلنسانية ألزمة المناخ مًعا ، تقرير الكوارث العالمية 2020. 
 https://redcross.eu/uploads/files/Latest%20News/World%20Disasters%20Report%202020/World%20Disasters%20Report%202020.pdf

 33  مركز فينشتاين الدولي ، جامعة تافتس ؛ نيروبي. (2020). نحو نظم المعلومات االستباقية والعمل: مالحظات حول اإلنذار المبكر والعمل المبكر في شرق إفريقيا. 
https://fic.tufts.edu/publication-item/towards-anticipatory-information-systems-and-action

 ODI  34. (2019). العمل اإلنساني التوقعي: ما هو دور الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ؟ االنتقال من االستجابة السريعة إىل العمل المبكر.
https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/12643.pdf

https://start-network.app.box.com/s/5dr4zhh0ng0sze2pdlvjfya4b594f1qf .2017 35  بدء الصندوق. (2017). نافذة توقع األزمات ، التقرير السنوي
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 ODI  36. (2018). التنبؤ بالمخاطر ، وتجنب الكوارث: تنفيذ العمل المبكر القائم عىل التنبؤ عىل نطاق واسع.
https://odi.org/en/publications/forecasting-hazards-averting-disasters-implementing-forecast-based-early-action-at-scale

 37  انقذ االطفال. (2019). العمل القائم عىل التنبؤ في Save the Children ، مذكرة موجزة. 
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/18977/pdf/forecast-based_action_at_save_the_children.pdf

https://cdn.odi.org/media/documents/12641.pdf .(2019). توسيع نطاق العمل المبكر: الدروس والتحديات وإمكانات المستقبل في بنغالديش .ODI  38

 39  مركز فينشتاين الدولي ، جامعة تافتس ؛ نيروبي. (2020). نحو نظم المعلومات االستباقية والعمل: مالحظات حول اإلنذار المبكر والعمل المبكر في شرق إفريقيا. 
https://fic.tufts.edu/publication-item/towards-anticipatory-information-systems-and-action

 40  االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر. (2019). البرد القارس وتساقط الثلوج في بيرو: ملخص بروتوكول العمل المبكر.
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/EAP2018PE01.Peru%20Extreme%20Cold%20and%20Snowfall.pdf

  .(RR-CEF-068-20) (2020). مشروع ممول من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ ، إثيوبيا ، العمل التوقعي للتخفيف من اآلثار السلبية لصدمات الجفاف عىل تعليم السكان الضعفاء .CERF  41 
https://cerf.un.org/what-we-do/allocation/2020/summary/20-RR-ETH-46461/20-RR-CEF-068

 42  اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت (IASC). (2018). إجراءات التشغيل الموحدة المشتركة بين الوكاالت من أجل العمل المبكر عىل نوبات النينيو / النينيا 
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/ia-enso-sops.pdf

https://start-network.app.box.com/s/5dr4zhh0ng0sze2pdlvjfya4b594f1qf .2017 43  بدء الصندوق. (2017). نافذة توقع األزمات ، التقرير السنوي

  .(RR-HCR-004-21) (2021). مشروع ممول من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ ، إثيوبيا ، تعميم الحماية وحماية الطفل والعنف القائم عىل النوع االجتماعي عبر نموذج العمل التوقعي .CERF  44 
https://cerf.un.org/what-we-do/allocation/2021/summary/20-RR-ETH-46461/21-RR-HCR-004

  .(RR-FPA-043-20) (2020). مشروع ممول من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ ، إثيوبيا ، تعميم الحماية وحماية الطفل والعنف القائم عىل النوع االجتماعي عبر نموذج العمل التوقعي .CERF  45 
https://cerf.un.org/what-we-do/allocation/2020/summary/20-RR-ETH-46461/20-RR-FPA-043

CERF  46. (2021). مشروع ممول من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ ، الصومال ، توفير المياه الصالحة للشرب ، وخدمات التغذية الحرجة ، ودعم حماية الطفل ، والتحصين والرعاية الصحية 
 .(RR-CEF-012-21) .الطارئة في المناطق المتضررة من الجفاف 

https://cerf.un.org/what-we-do/allocation/2021/summary/21-RR-SOM-47081/21-RR-CEF-012

 .(RR-CEF-006-21) (2020).مشروع ممول من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ ، إثيوبيا ، العمل التوقعي لمنع مخاطر حماية الطفل المتعلقة بالجفاف .CERF  47 
https://cerf.un.org/what-we-do/allocation/2020/summary/20-RR-ETH-46461/21-RR-CEF-006

إدراج حماية الطفل في اإلجراءات االستباقية

تراوحت اإلجراءات االستباقية لغاية اليوم من تعزيز القدرات التنظيمية ونشاط البرنامج إىل تقديم اإلغاثة الغذائية وغير الغذائية  

والتحويالت النقدية وتوسيع نطاق آليات الحماية االجتماعية.36 ساهمت هذه اإلجراءات بشكل عام في ضمان استمرارية الخدمات 

األساسية والحد من ضعف األطفال واألسر والمجتمعات وتمكينهم من تجنب اللجوء إىل آليات التأقلم السلبية.37 في حين أن كل هذه 

لها تأثير وقائي عرضي وال توجد آثار متعلقة بالحماية المباشرة. أبرزت األدلة المستمدة من المشاريع التجريبية أن التدخالت مكّنت 

الناس من بذل المزيد من الجهد إلعداد أنفسهم قبل الصدمة المتوقعة وقدمت فوائد نفسية.38

أما بالنسبة للجزء األكبر, فنادراً ما يتم دمج الفروق بين الجنسين واالختالفات األخرى مثل العمر أو اإلحتياجات الخاصة في التنبؤ 

بالصدمات أو تحليلها.39

تم تضمين بعض عناصر حماية الطفل في التدخالت التعليمية من خالل خطط استمرارية التعليم 41 وتعليم آليات الحماية والتأقلم 

ألطفال المدارس والعاملين في مجال التعليم 42 أو تحديد األطفال المعرضين للخطر وتوفير الدعم النفسي واالجتماعي في األماكن 

الصديقة للطفل.43

 في اآلونة األخيرة فقط يبدو أن حماية الطفل قد تم إدراجها كاعتبار قائم بذاته في أي أطر استباقية. وقد حدث ذلك بطريقتين 

متكاملتين وهما من خالل تعميمه وإدماجه في اإلجراءات المبكرة. في الحالة األوىل ، تم تعميم حماية الطفل والعنف القائم عىل 

النوع االجتماعي في جميع التدخالت القطاعية من خالل توفير التدريب والتوجيه الفني للموظفين.44, 45 تم تطوير استراتيجيات محددة 

لحماية الطفل للتخفيف من المخاطر المتعلقة بالجفاف من خالل تشكيل لجان حماية الطفل 46 وتدريب الهياكل المجتمعية عىل 

كيفية منع سوء المعاملة واإلهمال واالستغالل وتنفيذ حمالت التوعية اإلقليمية لتحسين اإلبالغ وتقديم الدعم.47

نموذج العمل في بيرو

 في بيرو وكجزء من استراتيجية العمل االستباقية وزع الصليب األحمر مالبس شتوية (سترات وقفازات وجوارب) 

عىل األطفال من أجل منع وفيات الرضع أثناء موجات البرد الشديد وتساقط الثلوج.40
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اعتبارات التخاذ إجراءات مبكرة/ استباقية

الوقاية والتخفيف

من الناحية العملية يمكن أن تشبه بعض إجراءات الوقاية أو التخفيف المبكرة أنشطة االستجابة للطوارئ أو شبكات األمان االجتماعي 

المستجيبة للصدمات ولكن يتم تقديمها مسبقا"، بهدف السماح للسكان باتخاذ تدابير التدابير لحماية أنفسهم وممتلكاتهم مما يقلل 

من حاجة الناس إىل االعتماد عىل استراتيجيات التأقلم الضارة في وقت الحق.48

من المهم أن نفهم ما إذا كانت اإلجراءات المبكرة في بيئة معينة يمكن أن تسهم في تحقيق حماية الطفل وكيف يمكن ذلك. عىل 

سبيل المثال : يمكن تحقيق نتائج حماية الطفل بطريقة غير مباشرة.49 عىل سبيل التحديد: من خالل ضمان أن األطفال ، مسجلين 

ويذهبون إىل المدرسة بانتظام. من الضروري توضيح كيف يمكن للتدخالت أن تساهم في حماية الطفل وإنشاء إطار لتحليل الروابط 

السببية بين التدخالت المدروسة ومخاطر حماية الطفل والدوافع.

اإلجراءات المبكرة للوقاية والتخفيف

ينبغي عىل العناصر الرئيسية لإلجراءات المبكرة للوقاية والتخفيف أن تعمل عىل :

• المساهمة في زيادة الشعور بالكرامة والتمكين لألطفال من خالل ضمان مشاركتهم في القرارات التي تؤثر عليهم

• وضع آليات ردود فعل مجتمعية مالئمة لألطفال ومتاحة لألطفال من مختلف األعمار واألجناس والقدرات والخلفيات 

•  االستجابة لالحتياجات األساسية التي ، إذا لم تتم تلبيتها ، يمكن أن تعرض األطفال للخطر وتزيد من اعتماد األسر عىل 
استراتيجيات المواجهة الضارة التي يمكن أن تعرض األطفال لخطر العنف أو اإلساءة أو االستغالل 

•  تسهيل وصول األطفال إىل الخدمات لتغطية االحتياجات لمرة واحدة أو احتياجات محددة وفورية ، أو وصولهم إىل 
التدخالت األخرى التي تشكل جزًءا من استجابة حماية الطفل

•  تحسين ديناميكيات األسرة ورفاهها من خالل تخفيف الضغط المالي و تقليل التوتر األسري وزيادة االختيار والمشاركة 
للبالغين وبالتالي التأثير بشكل إيجابي عىل البيئة المنزلية لألطفال.

مشاركة األطفال: عينة أداة

 لالطالع عىل مناهج محددة لمشاركة األطفال في حاالت الطوارئ انظر 

األطفال كشركاء في حماية الطفل في COVID-19 التي طورتها مجال  

مسؤولية حماية الطفل ، وشبكة CPC التعليمية ، واالتحاد الدولي لجمعيات 

الصليب األحمر والهالل األحمر ، والمركز الدولي للبحوث واإلنماء ، واليونيسيف.
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 Allocation project summary | CERF (un.org)l.(2021). أثيوبيا .CERF 50  األمم المتحدة

الربط مع القطاعات األخرى

نظراً ألن الموارد غالباً ما تكون محدودة مع مراعاة الطبيعة الشاملة لحماية الطفل فقد يكون من المفيد معالجة حماية الطفل بشكل 

مشترك مع القطاعات األخرى قدر اإلمكان. عىل سبيل المثال: هناك سلسلة من اإلجراءات العملية التي يمكن اتخاذها معاً بين 

الجهات الفاعلة في مجال التعليم وحماية الطفل:

•  حماية البنية التحتية التعليمية وتحديد مواقع بديلة للمدارس المؤقتة للحد من استخدام المدارس كمالجئ مؤقتة وضمان اتخاذ 
ترتيبات بديلة أو التخفيف من حدة الوضع للسماح باستئناف الفصول الدراسية حيث تشكل المدارس منطقة إخالء أساسية 

للمجتمع المحلي

•   تقييم طرق النقل اآلمنة من وإىل مرافق المدرسة وتوصيل المعلومات حول الطرقات وأوقات التنقل اآلمنة 
•  الدعوة ومناصرة خطط استمرارية التعليم ودعم حمالت التوعية التربوية بشأن االحتفاظ بالمدارس وإمكانية الوصول والسالمة عىل 

المستويين المجتمعي والمحلي 

•  توسيع نطاق تدريس آليات الحماية والتأقلم ألطفال المدارس والعاملين في مجال التعليم 
•   تقديم الدعم النفسي واالجتماعي في األماكن اآلمنة المؤقتة لألطفال.

يشمل قطاع الصحة مجاال" آخر حيث يمكن استكشاف الفرص . يمكن أن تشمل اإلجراءات النموذجية:

•  مستلزمات النظافة الشخصية والكرامة والصحة والوالدة المأمونة ومستلزمات ما بعد التعرض للالغتصاب 
•  تضمين حماية الطفل في برامج الصحة العقلية والنفسية االجتماعية 

•  توسيع نطاق أنظمة المراقبة المجتمعية.

نموذج العمل في إثيوبيا

في إثيوبيا عملت المفوضية مع شركاء األمم المتحدة لتدريب الموظفين وتعميم حماية الطفل والوقاية من العنف القائم 

عىل النوع االجتماعي في جميع التدخالت القطاعية إلطار عملها االستباقي.50
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إجراءات موجزة لدعم إدراج حماية الطفل في اإلجراءات 

االستباقية

يمكن تضمين نتائج حماية الطفل51 في مختلف خطوات تطوير العمل االستباقي، عىل سبيل المثال: داخل كل مكون من مكونات 

إطار العمل االستباقي فلهذا من الضروري تحديد اإلجراءات المؤثرة والممكنة والجاهزة من الناحية التشغيلية للتنفيذ ثم تحديد أفضل 

التنبؤات والمحفزات.52 التعاون الوثيق وتبادل المعرفة بين القطاعات التي تعمل بشكل منفصل في كثير من األحيان هو المفتاح في 

هذه العملية. يجب أن يضمن التنسيق بين أصحاب المصلحة العاملين عىل مستويات مختلفة أن المجموعة الصحيحة من اإلجراءات 

يتم اتخاذها في الوقت المناسب للتقليل من آثار الكوارث وتقليل المخاطر عىل المدى الطويل.53

اإلجراءات الرئيسية العشرة لحماية الطفل كجزء من العمل االستباقي:

1  تطوير اإلجراءات المبكرة التي تشمل حماية الطفل وتحديد المؤشرات ذات الصلة في تصميم وتطوير محفزات العمل 
االستباقي. عىل سبيل المثال: المؤشرات المتعلقة برصد عالمات التدهور المبكرة مثل االضطرابات في تقديم الخدمات، 54 

والزيادات في تسرب األطفال من المدرسة،55 وانتقال األطفال إىل المراكز الحضرية بمفردهم، أو انخراط األطفال في العمل أو 

الزيادة في زواج األطفال، يشير إىل استراتيجيات التكيف السلبي 56 في األزمات بطيئة الظهور وبدء دعم األسر والمجتمعات.

2  وضع سياق وترجمة التحذيرات المبكرة إىل مخاطر متوقعة لألطفال. 57 وهذا يتطلب فهم كيفية تفاعل المخاطر مع نقاط 
ضعف األطفال للتنبؤ باآلثار المحتملة.58 يجب إجراء تحليل للضعف والقدرات يركز عىل األطفال للمساعدة في تحديد أولويات 

المناطق الجغرافية واألطفال األكثر عرضة للخطر. يمكن استخدام معلومات التأثير الحقاً لتحديد اإلجراءات المبكرة المناسبة التي 

يجب اتخاذها في مناطق محددة 59 وإلختيار المجموعات المستهدفة.60

3  ضمان المشاركة الهادفة لألطفال من مختلف األعمار واألجناس والقدرات والخلفيات العرقية والمجتمعات لتحديد األولويات 
والحواجز القصوى للحماية ولتطوير الرسائل المالئمة لألطفال وجعلها سهلة المنال.

4  تحديد فئات األطفال المعرضين لخطر كبير الحتياجات الحماية من خالل التشاور مع األطفال وأصحاب المصلحة المحليين 
الرئيسيين ، ومراجعة البيانات الموجودة ، والتعلم من حاالت الطوارئ السابقة. إعطاء األولوية للعمل مع هؤالء األطفال.

5  تسهيل التنسيق المحلي والتخطيط المشترك بين الوزارات الحكومية ذات الصلة وممارسي حماية الطفل والتعليم 
والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية واألمم المتحدة والجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمرفضالً عن الخبراء 

والعلماء التقنيين. االستمرار في التنسيق والتخطيط المشترك عبر جميع مراحل االستجابة لحاالت الطوارئ وحتى التعافي.

6  مناصرة حماية الطفل مع المجتمعات والسلطات وصناع القرار المحليين الرئيسيين. عىل وجه الخصوص،عند االقتضاء، 
تشجيع السلطات المحلية عىل معالجة حماية الطفل في التخطيط والعمليات االستباقية. باإلضافة إىل ذلك، التواصل عىل نطاق 

واسع في المجتمعات المحلية حول مخاطر حماية الطفل وخدمات الدعم المحلية.

7  بناء روابط عملية بين حماية الطفل والقطاعات األخرى قدر اإلمكان. عىل سبيل المثال ، إعطاء األولوية لطرق حماية الطفل 
والتعليم وقطاعات الصحة لتعزيز بعضها البعض في العمل المبكر.

53  ويلكينسون ، إي ، وينجارتنر ، إل ، تشوالرتون ، آر ، بيلي ، إم ، تود ، إم ، كنيفتون ، دي ، وكابوت فينتون ، سي . (2018). التنبؤ بالمخاطر ، وتجنب الكوارث: تنفيذ العمل المبكر القائم عىل التنبؤ عىل 
https://odi.org/en/publications/forecasting-hazards-averting-disasters-implementing-forecast-based-early-action-at-scale .نطاق واسع

 54  صندوق األمم المتحدة للسكان. (2020). نظرة عامة عىل العمل اإلنساني 2021.
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/PAGES-UNFPA_HAO2021_Report_Updated_6_Dec.pdf 

 55  انقذ االطفال. (2019). العمل القائم عىل التنبؤ في Save the Children ، مذكرة موجزة. 
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/18977/pdf/forecast-based_action_at_save_the_children.pdf

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31721 .56  بنك عالمي. (2019). التسلسل الزمني للكارثة: مراجعة وتقييم لقيمة التصرف المبكر في رعاية األسرة

https://cdn.odi.org/media/documents/12641.pdf .(2019). توسيع نطاق العمل المبكر: الدروس والتحديات وإمكانات المستقبل في بنغالديش .ODI  57

https://start-network.app.box.com/s/cf4o2y8twcoempqq4xsie0pigf3mxjyn .58  أوكسلي ، م. (2019). وضع الناس في مركز العمل المبكر ، ورقة موقف شبكة البداية

https://start-network.app.box.com/s/cf4o2y8twcoempqq4xsie0pigf3mxjyn .59  أوكسلي ، م. (2019). وضع الناس في مركز العمل المبكر ، ورقة موقف شبكة البداية

60  االستهداف هو العملية التي تحدد األفراد أو األسر المؤهلة لتلقي المساعدة التي تلبي احتياجاتهم وتدعم قدراتهم وحقوقهم. يجب مراعاة األطفال تلقائًيا عند اختيار المجموعات المستهدفة.
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8  مراجعة قوانين وسياسات ولوائح حماية الطفل المحلية والوطنية لفهم االلتزامات القانونية ولضمان توافق اإلجراءات 
االستباقية مع االلتزامات القانونية ودعمها.

9  ضمان وجود آليات حماية الطفل بين الوكاالت التي تتفاعل مع األطفال. يمكن أن تشمل آليات حماية الطفل، فحص جميع 
األفراد الذين يتفاعلون مع األطفال وتقديم التوجيهات ووجود آليات االبالغ التنظيمي الداخلي مع إتاحة مسارات اإلحالة عىل نطاق 

واسع لحماية الطفل والعنف الجنسي والعنف القائم عىل النوع االجتماعي والصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعي وتنفيذ 

آليات التغذية الراجعة ومالحظات المجتمعات الصديقة لألطفال ووجود بروتوكوالت لدعم الناجين.

10  تقييم تأثير اإلجراءات االستباقية عىل حماية األطفال عىل وجه الخصوص ووضع مؤشرات محددة لقياس األثر. باإلضافة إىل 
ذلك تعزيز مشاركة األطفال وقيادتهم في تصميم وتنفيذ التقييمات.
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الملحق: التعاريف

العمل االستباقي / أو العمل التوقعي 
يشير العمل أو اإلجراء التوقعي إىل اإلجراءات المتخذة تحسباً ألزمة ما بناًء عىل التعرض التاريخي أو المخاطر المتوقعة.61

مشاركة األطفال

 تشير إىل إظهار حق كل طفل في التعبير عن آرائه وإعطاء هذا الرأي االعتبار الواجب والتأثير في صنع القرار وتحقيق التغيير. إنها 

المشاركة الواعية والراغبة لجميع األطفال بما في ذلك األكثر تهميشاً واألطفال من مختلف األعمار واألجناس واإلحتياجات الخاصة  

في أي مسألة تتعلق بهم.62

حماية الطفل
حماية الطفل هي الوقاية واالستجابة لسوء المعاملة واإلهمال واالستغالل والعنف ضد األطفال. 63

نتائج حماية الطفل

يتم تحقيقها عندما يتم تقليل المخاطر عىل الطفل المصاب نتيجة للتدخل أو النشاط.

صون الطفل

يشير إىل االلتزام الواسع للموظفين والعاملين في المنظمات والشركاء والموردين والمتعهدين بالتأكد أن تصميم وتنفيذ البرامج 

والبرامج التنظيمية يصب في مصلحة الطفل، وال يعرض األطفال آلثار سلبية، بما في ذلك مخاطر العنف أو اإلساءة أو االستغالل أو 

اإلهمال وأن أي مخاوف بشأن سالمة األطفال داخل المجتمعات التي يعملون فيها يتم اإلبالغ عنها واالستجابة لها بشكل مناسب. 64

 التنبؤ القائم عىل التأثير (تسمى أيضاً خدمات التحذير المستندة إىل التأثير) 

التنبؤ بالنتائج المحتملة لحدث األرصاد الجوية المائية، من حيث تأثيره عىل الناس والبنية التحتية وما إىل ذلك. وقد صممت هذه 

األنواع من التنبؤات واإلنذارات لتوفير معلومات مفصلة عىل وجه التحديد عن من أو ما هو المعرض لخطر معين. بالنسبة لخدمات 

التنبؤ واإلنذار بالتأثير. يتم النظر صراحة في التعرض إىل جانب المخاطر وقابلية التأثر (WMO 2016). يغير هذا النوع من الخدمة 

نموذج التنبؤ بالمخاطر (ما سيكون الطقس) نحو تكامل المخاطر (ما سيفعله الطقس). 65

التأهب 

 األنشطة والتدابير المتخذة قبل وقوع األزمة لضمان استجابة فعالة لتأثير المخاطر، بما في ذلك إصدار إنذارات مبكرة وفعالة في 

الوقت المناسب واإلخالء المؤقت لألشخاص والممتلكات من المواقع المهددة.66

https://www.worldbank.org/en/programs/famine-early-action-mechanism 61  البنك العالمي

 https://alliancecpha.org/en/cpms .62  التحالف من أجل حماية الطفل في العمل اإلنساني. (2019). المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل اإلنساني

https://alliancecpha.org/en/cpms .63  التحالف من أجل حماية الطفل في العمل اإلنساني. (2019). المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل اإلنساني

https://www.dfat.gov.au/about-us/publications/pages/child-protection-policy.2017 (2017). سياسة حماية الطفل :DFAT  64

 65  االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر. (2020). دليل ممارسي التنبؤ القائم عىل التمويل: مسرد مصطلحات التمويل القائم عىل التنبؤ.  
https://manual.forecast-based-financing.org/chapter/glossary/#top

https://alliancecpha.org/en/cpms .66  التحالف من أجل حماية الطفل في العمل اإلنساني. (2019). المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل اإلنساني
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 المبادئ األساسية 
للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر

اإلنسانية الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل 

األحمر، الناشئة عن رغبة في تقديم المساعدة دون تمييز 

للجرحى في ساحة المعركة، بصفتها الدولية والوطنية، 

تسعى إىل منع وتخفيف المعاناة اإلنسانية أينما وجدت. 

هي تهدف إىل حماية الحياة والصحة وضمان احترام 

اإلنسان. كما أنّها تعزز التفاهم المتبادل، والصداقة، 

والتعاون والسالم الدائم بين جميع الشعوب.

الحياد ال تميز بين الجنسية، أو العرق، أو المعتقدات 

الدينية، أو الطبقة أو اآلراء السياسية. هي تسعى إىل 

تخفيف معاناة األفراد، مسترشدًة فقط باحتياجاتهم، 

وإعطاء األولوية لحاالت الشدة األكثر إلحاحاً.

عدم االنحياز من أجل التمتع بثقة الجميع، ال يجوز 

للحركة االنحياز ألي طرف في األعمال العدائية أو االنخراط 

في أي وقت في خالفات ذات طبيعة سياسية، أو عرقية، 

أو دينية أو أيديولوجية.

االستقاللية تتمتع الحركة باالستقاللية. يجب عىل 

الجمعيات الوطنية، في حين أّن الجهات المساعدة 

لحكوماتهم في المجاالت اإلنسانية يخضعون لقوانين 

بلدانهم، أن يحافظوا دائماً عىل استقالليتهم حتى يتمكنوا 

في كافة األوقات من التصرف وفقاً لمبادئ الحركة.

الخدمة التطوعية هي حركة إغاثة طوعية ال تدفعها بأي 

شكل من األشكال الرغبة في تحقيق األرباح.

الوحدة يمكن أن يكون هناك جمعية واحدة فقط للصليب 

األحمر أو الهالل األحمر في أي بلد. يجب ان تكون مفتوحة 

للجميع. وعليها أن تواصل عملها اإلنساني في جميع أنحاء 

أراضي هذا البلد.

العالمية إّن الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل 

األحمر، التي تتمتع فيها كل المجتمعات بوضع متساو 

وتتشارك مسؤوليات وواجبات متساوية في مساعدة 

بعضها البعض، هي منتشرة في جميع أنحاء العالم.
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تتمثل رؤية االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر في إلهام، وتشجيع، وتسهيل وتعزيز 

كافة أشكال األنشطة اإلنسانية التي تقوم بها الجمعيات الوطنية في جميع األوقات، بهدف منع وتخفيف 

المعاناة اإلنسانية، وبالتالي المساهمة في الحفاظ عىل كرامة اإلنسان والسالم وتعزيزهما في العالم. 


