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Filastrocca per tutti i bambini,
per gli italiani e gli abissini,
per i russi e per gli inglesi,
gli americani ed i francesi,
per quelli neri come il carbone,
per quelli rossi come il mattone,
per quelli gialli che stanno in Cina,
dove è sera se qui è mattina,
per quelli che stanno in mezzo ai ghiacci
e dormono dentro un sacco di stracci,
per quelli che stanno nella foresta
dove le scimmie fan sempre festa,
per quelli che stanno di qua o di là,
in campagna od in città,
per i bambini di tutto il mondo
che fanno un grande girotondo,
con le mani nelle mani,
sui paralleli e sui meridiani…
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( Marina Sereniمارينا سيريني)  -نائبة وزير الخارجية
وزارة الخارجية والتعاون الدولي

مقدمة

تذكرنا العديد من األمثلة الحديثة كيف تمتلك األجيال الشابة القوة والصفات لقيادة العالم نحو التغيير.
يجـب أن يلتـزم التعـاون اإليطالـي بـان لـم نعـد نتعامـل مـع قصـص نجـاح منعزلـة والكـن علينـا ان نوفـر فـرص متكافئة
وملموسـة للشـباب فـي كل انحـاء العالـم.
للقيـام بذلـك مـن الضروري التأكد مـن أن احتياجـات الحماية الخاصة بالشـباب يتم النظر إليهـا واالعتراف بهـا وقبولها وأن
يجدون إجابات مناسـبة.
ومـع ذلـك ،مـن المهـم ً
أيضا ان تسـتمع أصواتهـم ،سـواء عندما يعبـرون عـن االحتياجـات والرغبـات المرتبطة بالمسـارات
الفرديـة ،وعندمـا يبحثـون عن مسـاحة للمشـاركة فـي المشـهد العام.
على الرغـم مـن الجهـود المبذولـة حتـى اآلن ،فإننـا ندرك أنـه ال يـزال هنـاك الكثير الـذي يتعيـن القيام بـه لدعـم األجيال
الجديـدة ،وكذلـك بسـبب التغيـرات السـريعة التـي تحدث على المسـتوى العالمي.
بسـبب جائحـة كوفيـد  19الحاليـة واجهنا تحديـات غير مسـبوقة ،ممـا أدى إىل تفاقم المشـاكل القديمة وظهـور احتياجات
جديدة.
فـي هـذا اإلطـار ،سـيبقى العمل على منع العنـف وسـوء المعاملة مـن األولويات االساسـية إىل أن يتـم القضاء على ظواهر
مثل التهميـش والحرمان.
ومـع ذلـك ،يجـب تجديـد وتعزيـز االلتـزام بضمـان حقـوق متسـاوية للقصـر فـي جميـع أنحـاء العالـم وإمكانيـة تطويـر
شـخصيتهم وإمكاناتهـم بشـكل كامـل ،مـن أجـل المسـاهمة بنشـاط فـي بناء إنسـانية أفضـل تتكون مـن مجتمعـات تقوم
على السلام و العدالـة االجتماعيـة فـي نفـس الوقـت.
وبالتالـي ،تعمـل هـذه المبـادئ التوجيهيـة كجسـر بيـن الرؤيـة االسـتراتيجية التـي يجـب أن توجـه التدخلات والواقـع
الملمـوس للعمـل مـن أجـل تعزيـز وحمايـة حقـوق األطفـال والمراهقيـن فـي عالـم التعـاون اإلنمائـي .مـن ناحيـة ،توفر
أدوات مفيـدة لتحفيـز صانعـي السياسـات ،مـع التركيـز على المناهج والمبـادئ التوجيهيـة التي يجـب اتباعها ،ومـن ناحية
أخـرى تقـدم تأملات نظريـة ومنهجيـات عمليـة السـتخدامها يوميًـا فـي هـذا المجال.
إن العمليـة التـي أدت إىل إعـداد هـذه الوثيقـة – بقيـادة المديريـة العامـة للتعـاون اإلنمائـي بـوزارة الخارجيـة والتعـاون
الدولـي والوكالـة اإليطاليـة للتعـاون اإلنمائي واسـتنادا ً إىل مشـاركة مجموعة واسـعة من األطراف– تسـتحق إرضـاء الذكر،
ألنـه عالمـة مميـزة للنهج الـذي تطرقـت اليـه إيطاليا.
إن القـدرة على تجميـع خبرات ومهـارات مثل هذا العـدد الكبيـر والمتنوع مـن الجهات الفاعلـة جعلت من الممكن تقاسـم
نقاط القـوة وجعل العمل المشـترك أكثـر فعالية.
تعـزز هـذه الوثيقـة تما ًمـا خصوصيـات تقاليدنـا فـي التضامـن :الجـذور العميقـة فـي المناطـق ،والروابـط القويـة مـع
المجتمعـات التـي نعمـل معهـا ،والدعـوة للتدخـل بشـكل شـامل حتـى فـي المناطـق النائيـة ،دائ ًمـا جنبًـا إىل جنـب مـع
األشـخاص األكثـر ضع ًفـا ،لتنشـيط إمكاناتهـم.
وبالتالـي ،سـتعمل هـذه المبـادئ التوجيهيـة على توجيـه اإلسـتراتيجية والعمل في ميدان يشـمل عـدة قطاعات يسـتعيد
المكانـة المركزيـة التـي تسـتحقها مع إعطاء مضمون للشـعار القائل بأن مسـتقبل البشـرية هو تـراث الطفولـة والمراهقة.
إذا نجحنـا بمسـاهمة صغيـرة من هـذه التوجيهات فـي هذه المهمـة الطموحة ،فسـنكون قادرين على االعتـراف بفخر بأننا
سـاهمنا فـي تنمية ورفاهية كل البشـرية.

4

1
توجیھات بشأن
الطفولة والمراھقة

المقدمة

المقدمة

على إيطاليـا ان تواجـه التزامهـا فـي انشـطة التعـاون اإلنمائـي و تركـز على الفتيـات والفتيـان
والمراهقيـن ،الذيـن سـيكونون مسـتقبل كل مجتمع والذين ،لهذا السـبب ،يصبحون أبطـال التنمية
و يسـاهمون فـي بنـاء عالـم أفضل.

القضايـا التـي يشـاركون فيهـا في مبـادرات التعاون هـي متعددة ومسـتعرضة لذلك مـن الضروري
النظـر إليهـا بشـكل عضـوي بحيث يتم التعامل مـع القضايا التـي تتعلق بحقوق القاصريـن وحمايتها
وتعزيزهـا بطريقـة متجانسـة – مـن الحـق فـي الهويـة إىل الحق فـي الصحـة والتعليم ،إىل المشـاعر
األسـرية ،وصـوال ً إىل القضايـا التـي تتعلق باإلعاقة والمسـاواة بين الجنسـين – بهدف أساسـي و هو
حمايـة القصـر من جميع أشـكال العنف أو اإلسـاءة أو االسـتغالل.
فـي اإلعلان العالمـي لحقـوق اإلنسـان ،وكذلـك فـي ميثاقنـا الدسـتوري ،هنـاك نـص للمبـادئ
األساسـية التـي تنطبـق على كل فـرد .إن النطـاق الواسـع للغايـة مـن المجـاالت التـي يتـم فيهـا
التعبيـر عـن الكرامـة اإلنسـانية منـذ الـوالدة هو مؤشـر عىل مـدى تعقيد معالجـة قضايـا القاصرين،
والتـي قـد تكـون غيـر كاملـة أو غيـر متسـقة.
فـي نظـام التعـاون اإلنمائـي ،ال تشـارك الفتيـات والفتيـان والمراهقون فـي المجـاالت “التقليدية”
فقـط ،مثـل الصحـة والتعليـم ،ولكـن ً
أيضـا فـي المبـادرات – غالبًـا مـا تكـون مبتكـرة – لحمايـة
وتعزيـز األبـوة واألمومـة ،وحـاالت الطـوارئ أو النزاعـات ،ونهـج العدالـة ،إلـخ .فـي كل سـياق ،من
الضـروري مراعـاة االحتياجـات الخاصة للقصـر ،والتي تصبـح اهتمامات أساسـية – “مصالح الطفل
الفضلى” – التـي يتعيـن على الجهـات التعاونيـة والسـلطات المعنيـة متابعتها عىل سـبيل األولوية.
سـاهم التطـور السـريع للتكنولوجيـا ً
أيضا في خلـق مجاالت جديـدة يمكن أن تحدث فيهـا انتهاكات
لحقـوق األطفـال ،مثـل مجـال االتصـال والصـورة :يتـم فحـص هـذه الجوانب بشـكل مناسـب في
النـص التالي.
منـذ عـام  ،2012أصبحـت المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بالقصـر التـي وضعتهـا المديريـة العامة
للتعـاون اإلنمائـي سـارية المفعـول لـوزارة الشـؤون الخارجيـة والتعـاون الدولـي .فـي السـنوات
األخيـرة كانـوا موضـوع انعـكاس متعمـق أدى إىل الوعـي بالحاجـة إىل وضـع مبـادئ توجيهيـة
مواضيعيـة جديـدة ،قـادرة على تقديـم أداة مرجعية فعالـة ومحدثة لجميع المشـغلين المشـاركين
فـي نظـام التعـاون اإليطالي.
تنشـأ هـذه الحاجـة ،عىل المسـتوى الوطني ،بشـكل أساسـي مـن اإلطار المؤسسـي الجديـد للتعاون
الـذي تـم تحديـده مع إصالح القانـون رقم  125لعـام  ،2014وعىل المسـتوى الدولي ،مـن النقاش
حـول فعاليـة المعونـة وخطـة التنمية المسـتدامة لعـام  2030التـي اعتمدتها األمـم المتحدة في
عام .2015
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ومـع اإلصلاح ،نشـأ تـآزر وثيق بيـن المديريـة العامـة للتعـاون اإلنمائـي التابعـة لـوزارة الخارجية
والتعـاون الدولـي ووكالـة التعـاون اإلنمائـي ،المكلفـة بتنفيذ تدخلات التعاون.
حـددت خطـة عـام  – 2030التي حددت أهـداف التنمية المسـتدامة ( )SDG’sالتي سـيتم تحقيقها
خلال العقـد المقبـل لبنـاء عالـم أكثر ازدهـارًا وعـدال ً – هدفًا أساسـيًا لتدخلات التعـاون ،من أجل
طباعها الشـامل والمتعـدد األبعاد.
كانـت اتفاقيـة األمـم المتحـدة لحقـوق الطفـل ( )CRCفي مركـز قضايـا القاصرين منذ ثالثيـن عا ًما
حتـى اآلن .دخلـت اتفاقيـات األمـم المتحـدة بشـأن حقـوق الطفـل حيـز التنفيـذ فـي عـام 1990
وصدقـت عليهـا إيطاليـا فـي عـام  ،1991واعطـت المعاييـر التـي يجـب التعامـل معهـا مـع قضايا
حمايـة وتعزيـز حقـوق األطفـال والمراهقيـن ،ينظـر إليهـا مـن منظـور أصحـاب الحقـوق ووكالء
التنميـة كمـا هـو موضـح فـي ما بعـد فـي النص.
مـن وجهـة نظـر النهـج التحريـري ،كان مـن األفضـل المضي قد ًمـا في نـص جديد ،بدال ً مـن تحديث
بسـيط للمبـادئ التوجيهيـة الحاليـة ،من أجـل توفير ،باإلضافـة إىل المبـادئ العامة ،أداة تشـغيلية
دقيقـة قـادرة على تقديـم توجيهـات حـول هـذا الموضـوع لجميـع األطـراف فـي نظـام التعـاون
اإليطالي.
كمـا ظهـرت الحاجـة إىل مبـادئ توجيهيـة جديـدة مـن أجل ضمـان تخطيـط وتنفيذ ورصد أنشـطة
القطـاع بطريقـة عضويـة ومبتكـرة ،وبالتالـي تعزيز تماسـك وفعاليـة التدخالت.
لذلـك  ،قامـت المديريـة العامـة للتعـاون اإلنمائـي بـوزارة الخارجيـة والتعـاون الدولـي ووكالـة
التعـاون اإلنمائـي  ،أوال ً وقبـل كل شـيء  ،بوضـع منهجيـة العمـل على نهج تشـاركي تجـاه الفاعلين
العديديـن المعنييـن  ،وممثليهـم – خبـراء القطـاع الذيـن ينتمـون إىل اإلدارة العامـة  ،إىل عالـم
المجتمـع المدنـي والمنظمـات الدوليـة – تمـت دعوتهـم إىل طاولـة عمـل مخصصـة وقدمـت
مسـاهمات تـم تنسـيقها وتكاملهـا وتحديدهـا بفضـل التعـاون اليومي بيـن اإلدارة العامـة للتعاون
اإلنمائـي بـوزارة الخارجيـة وكالـة الشـؤون والتعـاون الدولـي ووكالـة التعـاون اإلنمائـي بفروعهـا
الخارجية.
تتضمـن هـذه الوثيقـة عشـرة “مجـاالت مواضيعيـة” والتـي تمثـل المجـاالت الممكنـة لتنفيـذ
التدخـل وفقـا للمبـادئ المنصـوص عليهـا فـي اتفاقيـة األمـم المتحـدة لحقـوق الطفـل حسـب
تصنيـف الحقـوق التـي يحملهـا القاصـرون ،وكذلـك حسـب فاعليـة المسـاعدة.
يسـبق كل مجـال نظـرة عامـة موجزة عـن الموضوع والوثائـق المرجعيـة الرئيسـية والمعايير .بعد
تحديـد أهـداف التنميـة المسـتدامة كأهـداف عامـة تهـدف إىل تحقيقهـا ،تـم اقتـراح “إجـراءات”
مختلفـة ذات صلـة لـكل منطقـة ،ويقصد بهـا أن تكون نتائـج محددة يتـم تحقيقها مـع كل مبادرة:
لـكل منهـا “طـرق التنفيـذ” ذات الصلـة ،و هـذا يعنـي ذكـر األنشـطة والمنهجيـة التـي يمكـن من
خاللهـا تحقيـق هـذه األهـداف المحـددة ،بهـدف متابعـة مواءمـة السياسـات الوطنيـة المتعلقـة
بالقصـر مـع سياسـات البلـدان الشـريكة والمواءمـة مـع سياسـات البلـدان المانحة األخـرى (وعىل
وجـه الخصـوص ،االتحـاد األوروبي).
وبالمثـل ،عنـد االقتضـاء ،تـم وضـع األطـر والتحليلات الموضوعيـة المتعمقـة ،والتي تـم إدراجها
كمرفقـات ألسـباب تتعلـق بالتجانس.
بالنسـبة لقائمـة المراجـع المرجعيـة  /الموقـع ،فـي اتسـاع الوثائـق المتاحـة حـول كل موضـوع،
لالحتياجـات التحريريـة المفهومـة فقـط تـم ذكـر المراجع الدوليـة األكثر أهميـة والـرؤى العقائدية
التـي تعتبـر األكثـر حداثة ومناسـبة إلثـراء فعال للعناصـر المعالجـة و كان البد من االستشـهاد بكل
فصـل ،وتـرك عـد ًدا كبيـرًا مـن الوثائـق والمقـاالت فـي المجلات المتخصصـة ،حتى لـو كانت من
مصـادر غيـر متنـازع عليهـا ،وذلـك لدواعـي الضـرورة.
تسـتحق اإلشـارة المنفصلـة المصطلحـات المعتمـدة وخاصة االسـتخدام الذي سـيتم اسـتخدامه
للمصطلـح الثانـوي فـي هـذا النـص ،والـذي يقصـد بـه معنـى محايـد فيمـا يتعلـق بالفئـات
العمريـة .كمـا هـو منصـوص عليه ً
أيضا فـي المادة  1مـن اتفاقية األمـم المتحدة لحقـوق الطفل
(والتـي بموجبهـا يُقصـد بالقاصر “أي إنسـان دون سـن الثامنة عشـرة ،ما لم يكن قد بلغ سـن الرشـد
قبـل ذلـك بموجـب التشـريع المعمـول به”) ،تقرر مشـاركة هـذا المصطلـح ،لتبسـيط صياغة النص
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وقراءتـه ،والـذي يتضمـن بالتالـي كل معانـي الطفل والمراهـق والفتى من كال الجنسـين ،باسـتثناء
بعـض اإلشـارات الصريحـة إىل الفتيـات أو األوالد أو إىل مـا يسـمى “الشـباب”“ .الذيـن بلغـوا سـن
الرشـد مؤخرًا.
فـي الختـام ،كانـت النتيجـة وثيقـة مفصلـة وواسـعة النطـاق تعتـزم تقديمهـا ،وذلـك بفضـل
المسـاهمات التـي قدمهـا الفريق العامل والتعـاون الممتاز بيـن المديرية العامة للتعـاون اإلنمائي
ووكالـة التعـاون اإلنمائـي – وإن كان ذلـك دون التظاهـر الشـمولية – نظـرة عامـة محدثـة على
جوانـب قطـاع واسـع ومتعـدد األوجـه مثـل الطفولـة والمراهقة فـي تدخلات التعـاون اإليطالي.
يريـد المنظـور متعـدد التخصصـات والمتعـدد الفاعليـن المعتمـد بشـكل أساسـي اإلشـارة إىل
األدوات الملموسـة والفعالـة التـي تأتـي مـن التقاليد الطويلـة من الخبـرة للتعـاون اإليطالي ومن
الممارسـات اإليطاليـة الجيـدة المعتمـدة والتقديـر فـي جميـع أنحـاء العالـم.
لذلـك ،فـإن هـذه المبـادئ التوجيهية ت ُقتـرح عىل جميع مشـغلي التعـاون ،عىل أمـل تزويدهم بأداة
واسـعة ورشـيقة ومتعـددة االسـتخدامات ،والتـي تهـدف إىل المسـاهمة – فـي جـزء صغيـر ،ولكـن
ملمـوس – فـي التعزيـز المسـتمر للحقوق غيـر القابلة للتصـرف لألجيـال القادمة.

المقدمة
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إطار مرجعي
 2.1الدولي واألوروبي

تتـم متابعـة تعزيز حقوق الطفـل وحمايته عىل المسـتوى الدولـي واألوروبي والوطني بـروح تعاونية ت ُعلـم جميع الصكوك
الرئيسـية ذات الطابـع التقليـدي أو التوصيـة أو اإلعالنـي التـي تم التفـاوض عليهـا واعتمادها مـن قبل الـدول األعضاء في
النظـم الحكوميـة الدوليـة المتعـددة التـي تمـت المصادقـة على حقـوق األطفـال ،في المـدى من صفـر إىل ثمانية عشـر
عا ًمـا ،بـد ًءا مـن فترة مـا بعد الحـرب األوىل ،مـع إعالن حقـوق الطفل فـي جنيـف ( )1924وتم تعزيـزه تدريجيا ً حتـى يومنا
هذا.
إن الصـك الـذي يهـدف إىل ضمـان اإلعمـال الكامـل للجيـل األول (المدنـي والسياسـي) والجيـل الثانـي (االقتصـادي
واالجتماعـي والثقافـي) للقصـر هـو اتفاقيـة األمـم المتحـدة لحقـوق الطفـل( ،اتفاقيـة حقـوق الطفـل) تـم اعتماده
باإلجمـاع مـن قبـل الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة بتاريـخ  20نوفمبـر  ،1989ودخـل حيـز التنفيـذ بتاريـخ  2سـبتمبر
 1990وصدقـت عليـه  196دولـة ،1بمـا فـي ذلـك بلدنـا بقانـون  27مايـو  ،1991رقـم .176
تنـص اتفاقيـة األمـم المتحـدة لحقـوق الطفـل بطريقة واضحة وشـاملة ومسـتعرضة ،مـع نهج عالمـي ،اسـتباقي ومتعدد
التخصصـات ،الحقـوق والواجبـات التـي يكـون القاصـرون أصحـاب الحقـوق والواجبـات ،بحيـث تكـون المبـادئ العامـة
األربعـة والمعاييـر – التوجيـه اتفاقيـة األمـم المتحـدة لحقـوق الطفـل – مبـدأ عـدم التمييـز ،ومصالـح الطفـل الفضلى،
والحـق فـي الحيـاة والرفـاه والنمـو ،والحـق فـي االسـتماع  ،-والسـماح بممارسـتها الكاملـة فـي ظـل الظـروف العاديـة
الظـروف أو حـاالت الطـوارئ .من المناسـب ذكـر المادة  4التـي تنص صراحة عىل اسـتخدام التعـاون الدولـي كأداة إلعمال
الحقـوق المعتـرف بهـا فـي اتفاقيـة األمـم المتحـدة لحقـوق الطفـل“ :تتعهـد الـدول األطـراف باتخـاذ كافـة اإلجـراءات
التشـريعية واإلداريـة وغيرهـا مـن اإلجـراءات الالزمـة إلعمـال الحقـوق المعتـرف بهـا فـي هـذه االتفاقيـة .وبمـا أن هـذه
حقـوق اقتصاديـة واجتماعيـة وثقافيـة ،فإنهـم يعتمـدون هـذه التدابير فـي حدود المـوارد المتاحـة لهم ،وعنـد االقتضاء،
فـي سـياق التعـاون الدولي“.
كانـت اتفاقيـة األمـم المتحدة لحقـوق الطفل مصحوبـة بثالثة بروتوكـوالت اختيارية تتعلـق  ،عىل التوالي  ،بإشـراك القصر
فـي النزاعـات المسـلحة ، 2ومكافحة التحـرش باألطفال واسـتغالل األطفال فـي المواد اإلباحيـة وآلية االتصـاالت الفردية
التـي يمكـن نقلها وفحصها بواسـطة لجنـة األمم المتحـدة لحقوق الطفـل (لجنة اتفاقيـة األمم المتحدة لحقـوق الطفل)
 ،المنشـأة لرصـد حالـة تنفيذ اتفاقيـة األمم المتحـدة لحقوق الطفـل من قبل الـدول األعضاء  ،والتـي لديها التـزام قانوني
بإحالـة تقريـر مدتـه خمس سـنوات إىل اللجنـة عن حالة تنفيـذ اتفاقيـة األمم المتحـدة لحقوق الطفل فـي بلده.

 1انظر اىل صفحة الويب التالية :اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل:
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/OHCHR_Map_CRC.pdf
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كانـت الظـروف الخاصـة التـي تميـز الطفولـة والمراهقـة فـي البلدان التي تشـهد حـاالت نـزاع أو ما بعـد النـزاع أو مرحلة
انتقاليـة أو إعـادة إعمـار موضـوع إطـار قانوني محـدد ،تمثلـه اتفاقيـات جنيـف والبروتوكـوالت االختياريـة ذات الصلة
بالقانـون الدولي االنسـاني.
وتجـدر اإلشـارة ً
أيضـا إىل أن اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة وسـعت نطـاق االلتـزام باحتـرام حقـوق اإلنسـان
لألطفـال ذوي اإلعاقـة ،وتعزيـز االلتزامـات بالتدخـل المنصـوص عليها في المـادة  23مـن اتفاقية األمم المتحـدة لحقوق
الطفـل ،محـدودة سـابقاً .توافـر الموارد (المـادة .)7

إطار مرجعي

ومـن أهـم الصكوك ،ومـا يترتب عىل ذلـك من تداعيـات عىل مسـتوى التعاون الدولـي ،أن نذكـر ً
أيضا اتفاقية الهاي بشـأن
حمايـة القاصريـن ،وكذلـك من خلال منع ظاهرة االتجـار ،والتعاون فـي مجال التبني الدولـي بتاريخ  29مايـو  ،1993دخل
حيـز التنفيـذ بتاريـخ  1مايـو  1995وصدقت عليـه إيطاليـا بالقانون  31ديسـمبر  ،1998رقـم  ،476واتفاقية الهاي بشـأن
الواليـة القضائيـة والقانـون المطبق واالعتـراف واإلنفـاذ والتعاون في مسـائل مسـؤولية الوالدين وتدابيـر حماية الطفل
المؤرخـة  19أكتوبـر  ،1996التـي دخلت حيـز التنفيذ في  1ينايـر  2002وصدقت عليهـا إيطاليا بالقانـون  18يونيو ،2015
رقم .101
وفـي اآلونـة األخيـرة ،فـي المجلـس االوروبـي  ،تـم اعتمـاد سلسـلة مـن الصكـوك التي تـم فيهـا تنـاول مسـألة الطفولة
والمراهقـة على وجـه التحديـد ،و تـم طلـب تعزيـز التعـاون مـن الـدول األعضـاء .تهـدف إىل تعزيز حقـوق الطفل وتيسـير
ممارسـة الحقـوق اإلجرائيـة المسـندة لألطفـال فـي اإلجـراءات أمـام السـلطات القضائيـة فـي حـاالت النـزاع األسـري
(االتفاقيـة األوروبيـة بشـأن ممارسـة حقـوق الطفـل  ،التي دخلـت حيـز التنفيذ بتاريـخ  1يوليـو  2000وصدقـت عليها
إيطاليـا بقانـون  20مـارس ( ، 2003العـدد  )77لمنـع وحماية األطفـال ضحايا العنف الجنسـي ومحاكمة المسـؤولين عن
هـذه الجرائـم (االتفاقيـة رقـم  ، 201اللجنـة التوجيهيـة التفاقيـة النزاروتـي  ،التـي دخلـت حيز التنفيـذ بتاريـخ  1يوليو
 2010وصدقـت عليهـا إيطاليـا بقانون  1أكتوبـر  ، 2012رقم  ) 172؛ لمكافحة االتجار بالبشـر واسـتغالل األطفـال  ،وتوفير
أشـخاصا أعزل وفي ظـروف ضعف خـاص (االتفاقية رقـم  ، 197دخلت
التحديـد المناسـب والمسـاعدة للقصـر باعتبارهـم
ً
حيـز التنفيـذ فـي  1فبرايـر  2008وصدقـت عليهـا إيطاليـا بقانون  2يوليـو  ، 2010رقـم .)108
فـي اإلطاريـن الدولـي واألوروبـي ،يتمثـل أحد اإلجـراءات التكميليـة إلصدار تشـريع ملزم في ذلـك الذي يتألف من أنشـطة
توجيهيـة مهمـة ومعقـدة لتحديـد التدابيـر االسـتراتيجية وااللتزامـات التشـغيلية مـن جانـب الـدول فيمـا يتعلـق بنظـام
التعـاون اإلنمائـي الدولـي مع إيلاء اهتمام خـاص لقضايـا الطفولـة والمراهقة.
و تسـتحق التنويـه الخـاص أيضـا الـدورة االسـتثنائية للجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة التـي عقـدت في نيويـورك في
الفتـرة مـن  8إىل  10أيار  /مايـو  ،2002والتي اعتمـدت ،في نهاية األعمال ،اإلعلان المعنون “بناء عالـم صالح لألطفال”،
يكتسـي التعـاون الدولـي منهـا أهميـة خاصة ،يشـار إليها صراحة في سـتة مبـادئ وأهـداف ،وكذلك فـي إعالن “بنـاء عالم
صالـح لألطفـال  ”5 +المعتمد فـي  13كانون األول  /ديسـمبر .2007
الوثيقـة الرئيسـية السـارية ،مـن منظـور التعـاون اإلنمائـي ،تظل خطـة التنمية المسـتدامة لعـام  ،2030التـي اعتمدتها
الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة بتاريـخ  19سـبتمبر  2015والتي اعتبرت أسـاس نمـوذج التدخـل الجديد لتعزيـز تنمية
مسـتدامة .إنـه يحـدد  17هدفًا للتنمية المسـتدامة و 169هدفًـا يجب تحقيقها محليًـا وعالميًا لتحويـل العالم الذي نعيش
فيـه إىل عالـم أكثـر عـدال ً وسـل ًما وازدهـارًا .تتميـز األجنـدة بطابع مسـتعرض ومتعـدد األبعـاد ،بمعنـى أن جميـع األهداف
مترابطـة ،ممـا يقتـرح تنفيـذ تدخلات متعددة األبعـاد ،ويلـزم كل دولـة وكل مواطن بالعمـل من أجـل التغيير.

نظـرًا لطبيعتهـا هذه ،تحـدد الوثيقة ،من ناحية ،اسـتراتيجيات محـددة لتعزيز وحمايـة حقوق األطفال (بأهداف ومؤشـرات
ً
مسـتعرضا لضمان الرضـا التام والتمتـع بالحقـوق .وقبل كل شـيء ،يؤكد عىل
نهجـا
مخصصـة) ،ومـن ناحيـة أخـرى ،تقترح ً
ً
أبطـااًل فاعلين فـي العمليـات التي تهمهـم .وتجدر اإلشـارة في هذا الصـدد إىل إحـدى المالحظات
أهميـة جعـل القاصريـن
الختاميـة التـي صاغتهـا لجنـة اتفاقيـة األمـم المتحـدة لحقـوق الطفـل بتاريـخ ينايـر  ،2019عقـب إرسـال التقريريـن

 2خلال المؤتمـر الدولـي الثالـث والثالثيـن للصليب األحمـر والهالل األحمر ،الـذي عقد في جنيف فـي الفترة من  9إىل  12ديسـمبر
 ، 2019قدمـت إيطاليا التزام :
()/https://crcconference.org/pledge/protect-the-rights-of-children-affected-by-armed-conflicts
حيـث روج للتصديـق عىل البروتوكـول االختياري المتعلق بإشـراك القاصريـن في النزاعات المسـلحة والتوقيع عىل “إعالن المدرسـة
اآلمنـة” .يركز على حماية حقوق األطفـال في النزاعات المسـلحة.
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الدورييـن الخامـس والسـادس المقدميـن مـن إيطاليـا“ :كمـا تحـث اللجنـة [ ]...الدولـة الطـرف على ضمان المشـاركة
النشـطة للقصـر في تصميم وتنفيذ السياسـات والبرامـج الرامية إىل تحقيق أهداف التنمية المسـتدامة السـبعة عشـر التي
تهمهـم” .كمـا أصـدرت لجنـة اتفاقية األمـم المتحـدة لحقوق الطفـل ،بشـأن التعـاون الدولي ،التوصيـة التاليـة الموجهة
إىل إيطاليـا“ :تعزيـز تعاونهـا الدولـي ضـد االسـتغالل الجنسـي لألطفـال فـي سـياق السـفر والسـياحة مـن خلال األطراف
المتعـددة األطـراف واإلقليميـة والدوليـة .االتفاقـات الثنائيـة لمنعها والقضـاء عليها “.
كمـا أن شـعار خطـة عـام “ 2030ال تتـرك أحـ ًدا وراء “ يلتـزم ً
أيضـا بعـدم إهمال ظـروف الضعف ،ولكـن بمعالجتها بشـكل
مناسـب ،فـي سـياقات الهشاشـة التـي يمكـن أن تحـد مـن عمليـة التكيـف مـع التغييـرات الناجمة عـن عوامل أحـداث غير
متوقعـة (الكـوارث والنزاعـات المسـلحة واألوبئـة واألزمـات االقتصاديـة) .أخيـرًا ،لرصد وقيـاس درجة تحقيـق األهداف،
تـم تطويـر مجموعـة مـن المؤشـرات – يتـم تحديثهـا باسـتمرار مـن قبـل Inter-agency and Expert Group on SDG
 Indicatorsالـذي أنشـأته اللجنـة اإلحصائيـة لألمـم المتحـدة – مـن أجل البيانـات المصنفة وتتناسـب مـع خصائص كل
بلـد .يعـد التصنيـف حسـب العمر أداة أساسـية لضمان ظهـور الفتيـات والفتيـان والمراهقين فيمـا يتعلق بتحقيـق أهداف
جـدول األعمال.
يشـكل اعتمـاد أجنـدة للبشـرية ،بمناسـبة القمـة العالميـة للعمل اإلنسـاني فـي عـام  ،2016خطوة أساسـية فـي تجديد
نظـام التدخلات اإلنسـانية والطارئـة ،بهـدف نهائي هـو تخفيـف المعانـاة وتقليـل المخاطر وتقليـل الضعف على الصعيد
العالمـي .فـي الواقـع ،تقترح أجندة اإلنسـانية طريقة جديـدة للعمـل ( )New way of workingمن خلال تقديم تعريف
للنتائـج الجماعية التي تهدف إىل التغلب عىل االنقسـامات بين المسـاعدات اإلنسـانية والتنمية لتقليـل االحتياجات الناتجة
عـن حـاالت الطـوارئ ،مـع تركيـز االنتباه على المخاطـر اإلنسـانية و ضعف السـكان المحلييـن .يمكن قـراءة المسـؤوليات
الرئيسـية الخمـس التـي يتـم تقسـيم الوثيقـة على أساسـها مـع التركيز على القاصريـن )1( :منـع النزاعـات ووضع حـد لها
لصالـح القصـر ومسـتقبلهم ؛ ( )2احتـرام القانـون اإلنسـاني الدولـي وضمان مسـتوى معـزز مـن الحماية للقصـر كضحايا
للنـزاع ؛ ( )3ضمـان الحمايـة والوصـول إىل الخدمـات األساسـية للفئـات الضعيفـة  ،وخاصـة القصـر  ،وفي نفـس الوقت
تعزيـز دورهـم كعوامـل للتحـول اإليجابـي ؛ ( )4إنهـاء الحاجـة من خلال نهج وقائـي للحد مـن المخاطر ومواطـن الضعف
؛ ( )5االسـتثمار فـي اإلنسـانية مـن حيـث االلتـزام السياسـي والمالـي مـن قبـل الـدول والمنظمـات الدولية فـي الهيكل
التعاونـي العالمي.
واضحا للجهـات الفاعلة
فـي ديسـمبر  ،2016أعطـى األمين العـام لألمـم المتحدة في خطابـه االفتتاحـي صوت ًا لما أصبـح
ً
عىل األرض ،وهو أن “االسـتجابة اإلنسـانية والتنمية المسـتدامة والسلام هي الجوانب الثالثة للمثلث نفسـه .وذلك يجب
النظـر إىل االسـتجابة اإلنسـانية وإجـراءات التنمية وبناء السلام في تخطيط متماسـك متعدد السـنوات يعتمـد عىل تحليل
مشـترك وتحديـد النتائـج الجماعيـة .فـي الواقـع ،من أجـل الحد مـن تأثيـر الصدمـات والضغوط المتكـررة ودعم السلام،
مـن الضـروري ليـس فقط تلبيـة االحتياجات الفورية للسـكان ،ولكـن ً
أيضا في نفـس الوقت لضمـان اتخاذ إجـراءات طويلة
األجـل لمعالجـة األسـباب الهيكليـة الصراعـات ونقـاط الضعـف ،التـي تصيـب القاصريـن بخطـورة خاصـة .من خلال ربط
ركيـزة السلام واألمـن بشـكل صريـح بتحقيق خطـة عـام  ،2030تم توسـيع الصلـة بين قطـاع العمـل اإلنسـاني والتنمية،
وخلـق ما يسـمى بالرابـط الثالثي بيـن العمل اإلنسـاني والتنمية والسلام.
وتجـدر اإلشـارة ً
أيضـا إىل االلتـزام الـذي تعهـدت بـه الـدول األعضـاء فـي االتحـاد األوروبي فـي البعـد التعاونـي المزدوج
والطـوارئ :بتاريـخ  7يونيـو  ،2017فـي الواقـع ،تـم اعتمـاد اإلجمـاع األوروبـي مـن أجـل التنميـة “عالمنـا ،كرامتنـا،
مسـتقبلنا” ،أداة التخطيـط االسـتراتيجي التـي تحـدد الطـرق الجديـدة لالتحـاد لتعزيـز التنميـة المسـتدامة فـي مكونـه
االقتصـادي واالجتماعـي ،مـع التركيـز بشـكل خـاص على دور األجيـال الشـابة ،واعتمـاد مـوارد جديـدة وتعزيـز شـراكات
جديـدة .فـي أكتوبـر  ،2017تـم االنتهـاء مـن هـذا اإلجـراء من خلال االلتـزام المتجـدد للـدول األعضـاء لصالح اسـتجابة
متماسـكة وفعالـة في سـياق الطـوارئ ،عىل النحـو المبين فـي اإلجماع األوروبي بشـأن المسـاعدات اإلنسـانية ،الذي تم
إطالقه فـي عـام .2007
فـي الواقـع ،تتطلـب الظروف غير المسـتقرة التـي يجد القاصرون أنفسـهم فيها في سـياقات النـزاع طريقة محـددة للتدخل
مـن قبـل الـدول ،والتـي تـم تحديدهـا فـي االلتـزام المشـترك للمجتمـع الدولـي ،والتـي أعيـد تأكيدهـا فـي العديـد مـن
القـرارات التـي اعتمدتهـا الجمعيـة العامـة لألمم المتحـدة ومجلس األمـن فيما يتعلـق بحمايـة الطفولـة والمراهقة
وممارسـة الحقـوق األساسـية :مـن الحـق فـي الحيـاة إىل الحق فـي الصحـة والتعليـم ،وصـوال ً إىل الحق فـي الحصول عىل
التغذيـة والخدمـات األساسـية ،وإن كانـت محـدودة في حـاالت النزاع.

مـن المهـم ،فـي هـذه النقطـة ،التذكيـر باإلعلان الخـاص بالمـدارس اآلمنـة ،المعتمـد بتاريـخ  25مايـو  ،2019والـذي
رصـده التحالـف العالمـي لحمايـة التعليـم مـن الهجمـات والـذي تـم اسـتكماله بواسـطة توجيهـات محـددة لحمايـة
المـدارس والجامعـات مـن اسـتخدام األغـراض العسـكرية أثنـاء النزاع المسـلح ،وقـرارات مجلـس األمـن 2250/2015
و  ،1325/2000المكرسـتين على التوالـي لـدور األجيـال الشـابة فـي تعزيـز السلام واألمـن الدولييـن ولتحديـد المبادئ
والتدابيـر البرنامجيـة جـدول أعمـال المـرأة والسلام واألمـن.
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توجیھات بشأن
الطفولة والمراھقة

كمـا أنشـأت منظومـة األمـم المتحـدة واليـة محـددة حـول هـذا الموضـوع :الممثـل الخـاص لألميـن العـام للقصـر
والنزاعـات المسـلحة ،المسـؤول عـن جمـع المعلومـات والتحقـق من الحـاالت الظرفيـة في جميـع البلدان التـي يحدث
فيهـا نـزاع ،للتوصيـة إىل الـدول األعضـاء المعنيـة لضمـان الحمايـة الفعالـة لحقـوق األطفـال والمراهقيـن مـن خلال
المسـاعدة المسـتهدفة مـن منظومـة األمـم المتحـدة .القـرارات التـي اعتمدتهـا الجمعيـة العامـة ومجلس األمـن التابع
لألمـم المتحـدة فيمـا يتعلـق بحمايـة الطفولـة والمراهقة وممارسـة الحقـوق األساسـية :من الحـق في الحيـاة إىل الحق
فـي الصحـة والتعليـم ،وصـوال ً إىل الحق في الحصـول على التغذية والخدمـات األساسـية ،وإن كانت محـدودة في حاالت
النزاع.
تنضـم هـذه الواليـة إىل واليـة الممثـل الخاص لألميـن العـام المعني بالعنـف ضـد القاصرين ،الـذي يتوىل مهمـة تعزيز
السياسـات واإلجـراءات لمنـع جميـع أشـكال العنـف ضـد القاصريـن ومكافحتهـا والقضـاء عليهـا ،فـي جميـع القطاعـات
والسـياقات التـي تحـدث فيها.

إطار مرجعي
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 2.2الوطني

قامـت إيطاليـا بالفعـل ،على الصعيد المحلـي ،منذ بعـض الوقت بتحديـد عملها فـي مجال تعزيـز وحماية حقـوق األطفال
والمراهقيـن مـن منظـور اسـتراتيجي ،اسـتجابة لإلملاءات الدسـتورية المتمثلـة فـي حمايـة “األطفـال والشـباب ،لصالح
المؤسسـات الالزمـة لهـذا الغرض “(المـادة .)31
يتـم ذلـك أوال ً وقبـل كل شـيء من خالل تجميـع خطة العمـل الوطنيـة والتدخالت لحمايـة الحقوق وتطوير االشـخاص
فـي سـن النمـو ،والتي أعدتهـا ،في نسـختها الرابعـة ،من قبـل المرصـد الوطني واعتمدت بمرسـوم مـن رئيـس الجمهورية.
الجمهوريـة فـي  31أغسـطس  .2016تهـدف هـذه األداة البرنامجيـة واإلرشـادية إىل تنفيـذ االلتزامـات التـي تعهـدت بهـا
إيطاليـا على المسـتوى الوطنـي والمركـزي والمحلـي لتنفيـذ محتويـات اتفاقيـة األمـم المتحدة لحقـوق الطفـل وتخضع
لرصـد دقيـق مـن النتائـج المحققـة والتحقق مـن أثـر السياسـات المتبعة لصالـح القصر.
فيمـا يتعلـق باإلسـقاط الخارجـي ،فإن دخـول القانـون حيز التنفيـذ  11أغسـطس  ،2014رقـم “ 125االطار العام بشـأن
التعـاون اإلنمائـي الدولـي” قـد أصلـح إدارة التعـاون اإلنمائـي الدولـي ،ممـا سـاعد على مواءمـة التعـاون اإليطالـي مع
العمليـات والمعاييـر الدوليـة وإنشـاء الوكالـة اإليطاليـة للتعـاون اإلنمائـي .اعترافًـا بالتعـاون الدولـي مـن أجـل التنمية
المسـتدامة وحقـوق اإلنسـان والسلام كجـزء ال يتجـزأ ومؤهـل مـن السياسـة الخارجيـة إليطاليا ،يحـدد القانـون أهدافه:
القضـاء على الفقـر؛ الحـد مـن عـدم المسـاواة؛ التأكيد على حقـوق اإلنسـان وكرامـة األفراد ،بمـا في ذلـك المسـاواة بين
الجنسـين وتكافـؤ الفـرص؛ منـع النزاعـات ودعـم عمليات صنع السلام.

كمـا ينـص على اعتمـاد وثيقة مدتهـا ثالث سـنوات العتمـاد وتخطيط وتوجيـه سياسـة التعـاون اإلنمائي التي لهـا رؤية
ً
(أيضـا فيمـا يتعلـق بالمشـاركة اإليطالية فـي األهـداف األوروبية والدوليـة و المؤسسـات الماليـة المتعددة
اسـتراتيجية
األطـراف) ،والمعاييـر للتدخـل ،يحـدد األولويـات الجغرافيـة والقطاعيـة التي سـيتم تنفيذ التعـاون اإلنمائي فـي إطارها.
فـي إطـار وثيقـة البرمجة والتوجيه لمـدة ثالث سـنوات  ،2019-2021يُذكـر موضوع تعزيـز حقوق األطفـال والمراهقين
وحمايتهـا انطالقًـا مـن الحاجـة إىل تطبيـق مبـدأ “ال تتـرك أحـدا وراء “ (على وجـه الخصـوص أولئـك الذيـن وجـدوا في
أوضـاع هشـة بشـكل خـاص ،مثـل القصـر) بالفعـل منـذ لحظـة صياغـة التدخلات .يتـم ً
أيضـا التعامـل مـع العديـد مـن
مجـاالت التدخـل ذات األولويـة بالرجـوع إىل القصـر  ،مـع االعتـراف بأهميـة العمـل مـن السـنوات األوىل مـن الحيـاة :من
األمـن الغذائـي ومكافحـة سـوء التغذية إىل الوصـول إىل الرعاية الطبيـة واللقاحات ؛ مـن مكافحة الممارسـات الضارة مثل
تشـويه األعضـاء التناسـلية األنثويـة والزواج والحمل في سـن مبكـرة للوصول إىل تعليم شـامل وعالي الجـودة ؛ من حماية
القاصريـن المشـاركين فـي مسـارات الهجـرة إىل تعزيـز حقوق اإلنسـان عىل نطـاق واسـع لبناء مجتمعات سـلمية وشـاملة ،
ت ُحظـر منهـا جميـع أشـكال االسـتغالل واإلقصـاء والتهميـش الذي قد يكـون سـببه اإلجرام.
وهنـاك ً
أيضـا إجـراءات مواضيعيـة أخـرى – تـم تناولهـا بالتفصيـل أدنـاه – نفذهـا النظـام البلاد لتعزيـز وحمايـة حقـوق
األطفـال والمراهقيـن ،االسـتراتيجية اإليطاليـة للتعليم من أجـل المواطنة العالمية لعـام  2018مع هذا السـياق ،الذي
نهجا
يضـع إطـارًا وطنيًـا للتدخلات حـول هـذا الموضوع .فـي هذا السـياق ،يُفهـم التعليـم عىل أنـه إجـراء تحويلي يفضـل ً
نقديًـا يهـدف إىل زيـادة الوعي والفهـم لديناميكيـات الترابط بيـن المسـتويين العالمي والمحلـي ،ويفضل مشـاركة وتفعيل
األفـراد والمجتمعـات فـي تعزيـز الديمقراطية والسلام واالسـتدامة وحقوق اإلنسـان.
يتعلـق جانـب آخـر بالتقاليد الطويلة للتدخلات لصالح دمج األشـخاص ذوي اإلعاقـة ،والتي أدت في عـام  2018إىل إصدار
المبـادئ التوجيهيـة لإلعاقـة واالندمـاج االجتماعـي فـي تدخلات التعـاون ،والتـي توفر إطـارًا مرجعيًـا محدثًـا للقطاع
وتشـير إىل النهـج ،واالسـتراتيجيات والتوصيـات المفيـدة إلدراج قضيـة حقـوق األشـخاص ،وبالتالـي ً
أيضـا ال ُقصـر ،ذوي
اإلعاقـة فـي مداخلات التعـاون اإلنمائي.
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3
توجیھات بشأن
الطفولة والمراھقة

االستراتيجيات والنهج
فيمـا يلـي نظـرة شـاملة عـن المقاربـات واالسـتراتيجيات التـي ستسـتوحى منهـا تدخلات التعـاون اإلنمائـي الهادفـة إىل
حمايـة وتعزيـز حقـوق القاصريـن فـي تحديـد األولويـات ،فـي التصميـم والتنفيذ.

االستراتيجيات والنهج

أ)
•
•
•
•

مبادئ اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل:
عدم التمييز (المادة )2؛
مصالح الطفل الفضىل (المادة )3؛
الحق في الحياة والبقاء والنمو (المادة )6؛
حق الطفل في إبداء آرائه وأخذها بعين االعتبار في كل ما يخصه (المادة .)12

ب) نهج يقوم عىل حقوق الطفل ويركز عىل ما يسمى ،4P
أو عىل تصنيف حقوق الطفل إىل أربع فئات كلية:
•  ,Prevention of rights violationتنفيذ األدوات التي تهدف إىل التدخل قبل انتهاك حقوق الطفل ،
مـن المبـادئ العامـة والخاصـة إىل تدابيـر الحمايـة الخاصـة ؛
•  ,Provision rightsالحق في الحصول عىل السلع أو الخدمات (الصحة والتعليم) ؛
•  ,Protection rightsحق القاصرين في الحماية من حاالت الخطر أو الضرر أو الخطر
(سوء المعاملة ،سوء المعاملة)؛
•  ,Participationالحق في اللعب واالعتراف بدور فاعل كعوامل للتغيير وحاملين لألفكار التي يجب
االسـتماع إليهـا.
ت) اعتماد نهج متكامل ،مع األخذ في االعتبار في كل تدخل جميع األبعاد ذات الصلة بالطفولة
(الصحة ،التغذية ،التعليم ،الحماية).
ث) اعتماد نهج دورة الحياة .يجب أن تصمم التدخالت لالستجابة لالحتياجات المحددة المتعلقة بمراحل
الطفولة المختلفة :الطفولة المبكرة ،سن المدرسة ،المراهقة ،وال يتم النظر إليها من منظور العمر
البدني فحسب ،بل من منظور مرحلة الحياة واألسرة واالجتماعية .السياقات .والثقافية
(تربية المراهقين ،الزواج المبكر ،إلخ) التي يجد فيها القاصرون أنفسهم.
ج) اعتماد نهج بيئي يأخذ في الحسبان بطريقة عالمية العوامل المتعلقة بالبيئة
– مفهومة بمعناها الواسع – التي يولد فيها القصر وينشأون،
بد ًءا من األسرة للوصول إىل المجتمع والمجتمع ،والطريقة في هذه السياقات تتفاعل
وتؤثر في التنمية.
ح) تحفيز مشاركة ال ُق ّصر ،وهي مشاركة طوعية ،ووعوية ،ومستنيرة ،وشاملة ،وآمنة،
مصحوبة بتعليم الكبار.
خ) النهج القائم عىل حقوق اإلنسان ، 3الذي يستند أساسه القانوني في االلتزامات واالتفاقات الدولية
في مجال حقوق اإلنسان والموجه عمليا ً نحو تعزيز هذه الحقوق وحمايتها من خالل تعزيز قدرات
ضحايا االنتهاكات ومختلف الجهات الفاعلة القادرة عىل التأثير عىل التمتع بالحقوق.
إن اعتماد هذا النهج يعني تحليل ومواجهة أوجه عدم المساواة والتمييز التي تقوض
عمليات التنمية ،والعمل عىل مستوى مزدوج :عىل  duty bearersو rights holders
من أجل االستجابة الكاملة واالستباقية لديناميات التنمية المعقدة ،يجب النظر في
التفاعالت والتأثيرات بين األفراد وأنظمة القوة وتحفيز آليات مسئولية.
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النهج القائم عىل حقوق اإلنسان يعزز قدرة  rights holdersللمطالبة بحقوقهم
من خالل المشاركة في عمليات صنع القرار.
وفي الوقت نفسه ،تدعم قدرة (duty bearersخاصة الحكومات) عىل الوفاء بالتزاماتها
باحترام وحماية وتحقيق التمتع بهذه الحقوق وتحمل المسؤولية عن أفعالهم.
عالوة عىل ذلك ،فإن اعتماد مثل هذا النهج يعني التغلب عىل مفهوم “الحاجة”
لصالح مفهوم “حق” متلقي التدخالت .وهذا ينطوي عىل تغيير في المنظور والنموذج:
يُنظر إىل األفراد عىل أنهم أبطال تنميتهم الذاتية ،وقادرون عىل تأكيد انتهاك حقوقهم بشكل
شرعي وقانوني ،بدال ً من أن ينزلوا إىل مجرد االحتجاج عىل عدم الرضا عن احتياجاتهم.
د)

مبادئ فعالية المعونة:4
• ملكية
• اإلدارة الموجهة نحو النتائج.
• شراكات شاملة.
• الشفافية والمسؤولية المتبادلة.

ذ)

إدراج تركيز صريح عىل الطفولة في القضايا الشاملة
(النوع ،البيئة ،حقوق اإلنسان ،حماية األقليات ،اإلعاقة).

ر)

اعتماد منظور النوع االجتماعي وإعطاء أولوية لمسألة ديناميات النوع االجتماعي
في جميع التدخالت .فقط استراتيجية متعددة القطاعات ستجعل من الممكن خلق
بيئات معيشية يكون فيها األفراد والمؤسسات قادرين عىل االلتزام بحيث تكون هناك
حقوق متساوية ونوعية حياة مناسبة للجميع.

ز)

اعتماد نهج  whole-of-governmentو whole-of-society
لتعزيز أنظمة بلدان التدخل ،وإشراك الجهات الفاعلة المؤسسية الرئيسية و ُع َقد المجتمع
بطريقة متسقة وتفعيل التحالفات متعددة الجهات الفاعلة لكل من تخطيط وتنفيذ التدخالت،
مع الحرص عىل إشراك أنسبها وأكثرها صلة وف ًقا لمستوى التدخل.

س) تفعيل الرابط الثالثي بين التدخالت اإلنسانية واإلنمائية والسالم،
وتعزيز التعاون والتماسك والتكامل بين مختلف الجهات الفاعلة عىل األرض.
يهدف النهج إىل االستفادة من الميزة النسبية لكل من الركائز الثالث
– فيما يتعلق بأهميتهافي السياق المحدد –
من أجل تقليل الضعف العام وعدد االحتياجات غير الملباة،
وتعزيز مهارات إدارة المخاطر ومعالجة األسباب العميقة .في الصراع. 5
ش) اعتماد نهج يتماشى مع مبادئ
Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 20306
الذي يقر ،من ناحية ،بأن األطفال والشباب هم من بين أكثر الفئات تعرضا ً للكوارث وتأثرها
بشكل غير متناسب من جميع النواحي( .الصحة العقلية والبدنية ،واالحتياجات الغذائية،
والوصول إىل التعليم والعمل ،والتعرض للعنف ،وما إىل ذلك) ،ومن ناحية أخرى،
ً
صراحة األطفال (والشباب) من بين أصحاب المصلحة (الفقرتان  7و)a2.36
تشمل
منحهم دورًا أساسيًا في جميع مراحل دورة إدارة المخاطر
(الوقاية  -التخفيف  -التأهب  -االستجابة  -التعافي  -التأهيل  -إعادة اإلعمار).
 3بيان األمم المتحدة للتفاهم المشترك بشأن النهج القائم عىل حقوق اإلنسان للتعاون اإلنمائي والبرمجة (التفاهم المشترك)2003
 4تمت المصادقة عليه خالل المنتدى الرفيع المستوى الرابع حول فعالية المساعدات في بوسان 2011
 5توصية لجنة المساعدة اإلنمائية بشأن الصكوك القانونية لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( )OECDفبراير 2019
)https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030( 6
(إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث)
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3
توجیھات بشأن
الطفولة والمراھقة

االستراتيجيات والنهج

عىل وجه الخصوص ،يحدد Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
عوامل التغيير الصغيرة الذين ينبغي إعطاؤهم مساحة وطرق للمساهمة في الحد من
مخاطر الكوارث ،وف ًقا للتشريعات الحالية ،مع الممارسات الوطنية وتدريبهم عىل المناهج الدراسية.
تنص المبادئ التوجيهية 7إلطار سنداي للحد من أخطار الكوارث عىل مسؤولية مشتركة عن مخاطر
الكوارث للحكومات المركزية والسلطات الوطنية المختصة ،وكذلك لكل قطاع و.stakeholder
هذا يفترض:
• مشاركة وشراكة جميع الشركاء االجتماعيين.
• عملية التمكين والمشاركة الشاملة ،التي يسهل الوصول إليها وغير التمييزية،
خاصا لألشخاص المتضررين بشكل غير متناسب من الكوارث
والتي تولي اهتما ًما ً
– بما في ذلك القصر – من خالل تعزيز منظور النوع االجتماعي والعمر واإلعاقة والثقافة؛
• آليات التنسيق داخل وبين القطاعات ً
أيضا مع أصحاب المصلحة المعنيين عىل جميع المستويات؛
• تحديد واضح للمسؤوليات بين أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص،
بما في ذلك أنظمة اإلنتاج واألكاديمية ،لضمان االمتداد المتبادل لمجاالت العمل
و الشراكة وتكامل األدوار؛
• نهج متعدد المخاطر ،مع عمليات صنع القرار الشاملة ،عىل أساس التبادل المفتوح
ونشر البيانات المصنفة حسب الجنس والعمر واإلعاقة؛
• في مراحل ما بعد الكارثة من االنتعاش وإعادة التأهيل و إعادة اإلعمار ،
من الضروري منع نشوء مخاطر جديدة وتقليل مخاطر الكوارث من خالل ممارسات
إعادة البناء بشكل أفضل  ،فضال ً عن تعزيز تثقيف الجمهور وتوعيته بشأن مخاطر الكوارث.
ص)

اعتماد آليات لرصد وتقييم التدخالت (المدرجة في إطار نظام اإلدارة القائمة عىل النتائج)،
عىل أساس الجمع المنهجي للبيانات الموثوقة والمصنفة،
والتي يمكن أن يكون لها تأثير عىل التخطيط وعىل مستوى صنع القرار.

أخيـرًا ،يجـدر التأكيـد على أن التدخلات التـي تسـتهدف جميـع السـكان ال يمكـن اعتبارها فـي حد ذاتهـا مناسـبة لألطفال،
حتـى لـو تم تضميـن القصر فـي الجمهور المسـتهدف .تـؤدي معالجة جميع السـكان بشـكل عشـوائي إىل عدم وجـود تركيز
محـدد عىل حقـوق األطفال ،وهو أمر ضـروري لكي يعتبر التدخـل اإلدارة القائمة على النتائج.

 7إلجراء مراجعة شاملة ألساليب التشغيل واألدوات إلشراك القاصرين في تنفيذ إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث ،يُنصح بالرجوع إىل
توجيهات (مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث) مخصص للقصر  ،إرشادات الكلمات إىل أفعال:
إشراك األطفال والشباب في الحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة عىل الصمود
 رفيق لتنفيذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث  ،)2015-2030متاح عىل الرابط التالي:https://www.preventionweb.net/files/65095_65095wianationaldrrstrategies100520.pdf

15

4

مجاالت التدخل
 4.1حماية األطفال

حمايـة األطفـال هـو مجـال متعـدد األبعـاد يشـمل جميـع اإلجـراءات التـي تهـدف إىل حمايـة القصـر مـن جميـع أشـكال
العنـف واإلسـاءة واالسـتغالل والتخلـي عـن جميـع أشـكال العنـف – الجسـدية والنفسـية والعاطفيـة – ومن أي ممارسـة
ضـارة أوعنيفة .يشـمل نظـام حماية األطفـال آليات للوقاية واالسـتجابة للحـاالت الضارة التـي قد يتعرض لهـا القاصرون،
ويجـب أن يوفـر التدخلات فـي مجموعة واسـعة مـن السـياقات ،مـن األسـرة والبيئـة المجتمعيـة إىل المدرسـة واألماكن
العامـة مـن البعـد الرقمـي للمنظمـة وصـوال ً إىل الدولة .
إنـه نظـام معقـد للغايـة يشـمل العائلات والمجتمعـات والـوكاالت التعليميـة ،ولكـن ً
أيضـا المشـرعين واإلدارييـن على
المسـتوى المركـزي واإلقليمـي والمحلـي ،والمجتمـع المدنـي ككل ،داخـل عمليـة مشـاركة مدنيـة حقيقيـة
(تسمى  ) civic engagementالتي تهدف إىل“ 8بناء المستقبل” و تحقيق مصالح الطفل.

يجـب االعتـراف بالـدور األساسـي الـذي تلعبـه المحـددات الثقافيـة واألعـراف االجتماعيـة والعـادات فـي التأثيـر على
السـلوكيات والمواقـف الفرديـة والجماعيـة فـي جميـع األبعـاد التـي يتـم فيهـا التعبير عـن حماية القصـر .و يجـب تحليل
الظواهـر وتصميـم تدابير الوقاية واالسـتجابة ،سـيكون مـن المهم أخذ هـذه العوامل النفسـية واالجتماعيـة والثقافية في
االعتبار.
علاوة على ذلـك ،وف ًقا مـا قرر خلال المنتدى األوروبي لحقـوق الطفل الثاني عشـر ،الذي ُعقـد في نيسـان  /أبريل ،2019
يحتـاج نظـام حمايـة األطفـال إىل التحديث فيمـا يتعلـق بالسـيناريوهات الجديـدة المصممة من خلال المخاطر الناشـئة
على الصحـة ونوعيـة الحيـاة التـي تتعلـق بالقاصريـن المرتبطيـن باألزمـات الصحيـة العالميـة ،وظواهـر التنقـل (الهجرة،
ً
أيضـا ألسـباب بيئيـة) ،والتطرف (أو خطر إثـارة عمليات الهويـة و  /أو االنجـذاب إىل الجماعات األصوليـة) ،والبعد الرقمي.
إذا كان البد من تكييف أدوات التحليل واالستجابة باستمرار ،فإن توصيات المفوضية األوروبية المؤرخة
 20شباط  /فبراير “ 2013االستثمار في األطفال لكسر الحلقة المفرغة للحرمان االجتماعي”
(الوثيقـة  / 2013/112االتحـاد األوروبـي) تظـل صالحة .عىل وجه التحديد ،أهداف “تحسـين خدمات المسـاعدة األسـرية
وجـودة خدمات المسـاعدة البديلـة” و “تعزيز الخدمـات االجتماعية وخدمات الحماية للقصر ،ال سـيما فـي مجال الوقاية؛
مسـاعدة العائلات على تطويـر مهاراتهـم األبوية وتجنـب الوصم بالعـار ،وكذلك ضمان أن ينشـأ القصـر الذيـن يُنتزعون من
أسـرهم في بيئـة تتوافق مـع احتياجاتهم “.
سـيتناول هـذا القسـم األبعاد األساسـية التي تنقسـم فيهـا حماية األطفـال .سـتكون الجوانب األخـرى (عىل سـبيل المثال،
القاصـرون الذيـن هـم على اتصـال  /يتعارضـون مـع القانـون ،والتـي يمكـن تضمينهـا بالمعنى الواسـع فـي هذا السـياق)
موضـوع معاملـة خاصة.

 8انظر اىل ( A. Appaduraiأ .أبادوراي) في مقالته The Future as Cultural Fact
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توجیھات بشأن
الطفولة والمراھقة

 4.1.1التسجيل عند الوالدة

7, 8

ARTICOLI
CRC

التعريف والمبادئ

تشكل شهادة الميالد الدليل القانوني عىل اسم القاصر والعالقات األسرية وهي شرط أساسي إلثبات جنسيته.
التسـجيل فـور الـوالدة حـق ال يزال محرو ًمـا إىل حد كبيـر في جميع أنحـاء العالم ،ال سـيما في جنـوب آسـيا وأفريقيا جنوب
الصحراء.

مجاالت التدخل

وبالتالـي فـإن المالييـن مـن القاصريـن الذيـن ليـس لديهم هويـة قانونيـة هم غيـر مرئييـن للمؤسسـات ،وبالتالـي يكونون
معرضيـن لخطـر االسـتغالل وسـوء المعاملـة وعمالـة األطفـال والـزواج المبكـر والعبوديـة واالتجار بالبشـر وممارسـات
التبنـي غيـر القانوني.
التسجيل مهم بشكل خاص للرضع ذوي اإلعاقة ،لمنع ممارسات التخلي أو ،في الحاالت القصوى ،قتل األطفال.
ومـع ذلـك ،حتـى في السـياقات التي ال تتسـم بالعنـف ،فإن عدم وجود شـهادة ميلاد يسـتبعد العديد من القصـر من الحق
فـي الحصـول على اسـم (مـا يسـمى  ، )legal identityواكتسـاب الجنسـية وبالتالـي الحصـول على التعليـم والخدمات
الصحيـة واالجتماعيـة .بصفتهـم بالغيـن ،لـن يتمكـن القاصـرون الذيـن ليـس لديهـم هويـة قانونيـة مـن العمل أو السـفر
بشـكل قانونـي ،وسـيتم اسـتبعادهم من حقـوق التصويـت اإليجابي والسـلبي.
لذلـك ،يعـد تسـجيل المواليـد مطلبًـا أساسـيًا للقصـر ليصبحـوا شـخصيات بالغـة في مسـتقبل سـلمي في مجتمع شـامل
ح ًقا .

المعايير الدولية
تكـرر العديـد مـن االتفاقيـات الدوليـة كيـف أن الهويـة  -حتـى القانونيـة  -للقاصـر ضروريـة لتأهيلـه عىل هـذا النحـو كونه
صاحـب مصلحـة يجـب حمايتـه و قـد ثبـت أنه يجـب تسـجيل جميـع القاصرين عنـد الـوالدة و هـم لديهم وثيقة تسـجيل
كدليـل قانونـي على أعمارهم.
تكـرس المـادة  6مـن اإلعلان العالمـي لحقـوق اإلنسـان حـق جميـع األفـراد في االعتـراف بهـم كأشـخاص أمـام القانون،
وتشـير المـادة  )2( 24مـن اتفاقية الحقـوق المدنية والسياسـية (األمم المتحـدة  )1966صراحة إىل الحق في التسـجيل
فـي الـوالدة و الحـق فـي الجنسـية ،وكذلك المـادة  6مـن الميثـاق األفريقي لحقـوق ورفاهيـة الطفل  ،تنص على حق كل
قاصر فـي التسـجيل والحصول عىل اسـم وجنسـية.
تصـر العديـد مـن الوثائـق التشـغيلية على ضـرورة إجراء التسـجيل على الفـور ،فـور والدتـه ،لالعتـراف بالحقـوق وحماية
القاصـر مـن المراحـل المبكـرة واألكثـر حساسـية مـن الحيـاة ،وأنـه مجانـي ،لتسـهيل الوصـول إىل أفقر السـكان.
التقنيات الجديدة هي مورد رئيسي لتسهيل الوصول وتبسيط اإلجراءات بفضل رقمنة العمليات.
وعلى نفـس القدر مـن األهمية ،الحصول على إحصاءات ديموغرافيـة صحيحة ،والتي تجمـع بيانات عـن المواليد والوفيات
عنـد الرضـع (ال تـزال البيانـات المتعلقـة بهـا نـادرة بشـكل خـاص) ،ممـا يسـمح باتخـاذ قـرارات سياسـية واسـتراتيجيات
مسـتنيرة  ،فضلا ً عـن مراقبة تحقيـق أهداف أجنـدة .2030

16.9
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خطوط العمل للتدخالت التي نفذها التعاون اإلنمائي اإليطالي
*اإلجراء  :1تحسين أنظمة تسجيل المواليد المحلية

طريقة التنفيذ:

• تقديـم المسـاعدة التقنيـة للحكومـات المحليـة من أجل وضع سياسـات مناسـبة بشـأن تسـجيل المواليد ،
لزيـادة التغطيـة وجـودة الخدمـة في هـذا الصـدد لتقليل الحواجـز التـي تحـول دون الوصول بسـبب العوامل
االجتماعيـة والجنسـانية وتلـك التـي تحددهـا ظـروف التشـرد (عىل سـبيل المثـال السـماح بتسـجيل األطفال
المولوديـن خـارج إطـار الـزواج  ،أو أولئـك الذيـن ولـدوا فـي بلـد ثـم أُجبـروا على االنتقـال إىل بلـد آخـر  ،ونقل
الجنسـية ألطفالهـم مـن قبـل األمهـات العازبات  ،حيـث لم يتـم توقع ذلك بعـد) ،مـع تفضيل االنتقـال الرقمي
التدريجـي الذي يسـمح بـإدارة وتحليـل البيانات.
• توفيـر الدعـم الفنـي والمعـدات لتحسـين جـودة الخدمـات وإمكانيـة الوصـول إليهـا :فتح مكاتب تسـجيل
جديـدة وتجهيزهـا حتـى فـي المناطـق النائيـة ،وربمـا ربطهـا بالمراكـز الصحيـة أو المـدارس.
• تعزيز التسجيل المجاني ،عند الوالدة وفي وقت الحق ،والتسليم المتزامن لشهادات الميالد.
• دعـم تدريـب الموظفيـن المتفانيـن ،ولكـن ً
أيضـا مشـغلي الخدمـات االجتماعيـة والصحيـة والسـلطات
المحليـة ،سـواء فيمـا يتعلـق بالجوانـب التنظيميـة أو على اسـتخدام األجهـزة اإللكترونيـة للتسـجيل.
• تعزيـز تنسـيق الخدمـات المحليـة (الخدمـات الصحيـة والمـدارس والسـجل المدنـي) لتحديـد واالتصـال
باآلبـاء والقصـر المطلـوب تسـجيلهم ،وال سـيما أولئـك الذيـن لـم يتـم تسـجيلهم على الفـور عند الـوالدة (ما
يسـمى بالتسـجيل المتأخـر).
*اإلجراء  :2توعية المجتمعات المحلية باستخدام التسجيل عند الوالدة

طريقة التنفيذ:
• تشـجيع خلـق أوجـه تـآزر بيـن الخدمـات المحليـة (االجتماعيـة والصحيـة والتعليميـة) لنشـر المعلومات
وزيـادة الوعـي بإجـراءات التسـجيل وزيـادة الوعي بأهمية التسـجيل عنـد الـوالدة وتعزيز الوصـول إىل الخدمة.
دة الخدمـات وإمكانيـة الوصـول إليهـا :فتح مكاتب تسـجيل جديدة وتجهيزها حتـى في المناطـق النائية ،وربما
ربطهـا بالمراكـز الصحيـة أو المدارس.
• القيـام بحملات اتصـال تهدف إىل الوصول إىل األسـر وقـادة المجتمـع (العلمانيين والدينيين) ،ال سـيما في
المناطـق النائيـة ،والتركيز بشـكل خـاص عىل توعيـة النسـاء الحوامل بالحقـوق والمزايـا المتعلقة بالتسـجيل،
عنـد الـوالدة وفـي وقـت متأخـر ،وحيـازة الشـهادة ذات الصلـة .يجـب أن تسـتهدف الحملات ً
أيضـا الرجـال
والشـخصيات النسـائية المركزيـة فـي المجتمعـات (عىل سـبيل المثال ،األمهـات و النسـاء الحوامـل) والتركيز
على الوسـائل والمحتويـات الفعالـة والجذابـة للجمهـور (األغانـي ،اإلعالنـات اإلذاعيـة ،المسـرح المجتمعي).

13, 19, 23,
30, 34, 35 ,36

 4.1.2العنف  /االستغالل /اإلساء

ARTICOLI
CRC

خطوط العمل للتدخالت التي نفذها التعاون اإلنمائي اإليطالي
يمكن أن يتجىل العنف واالستغالل واإليذاء 9في أشكال عديدة وفي سياقات مختلفة ويشمل:
• سـوء المعاملـة واإلهمـال والتخلـي عـن القصـر مـن قبـل الوالديـن أو المعلميـن أو الشـخصيات األخـرى
المسـؤولة تجاههـم .وغالبًـا مـا تحـدث فـي السـياقات أو المـدارس أو المؤسسـات المنزليـة وتحـدث على
المسـتوى المـادي (من العقوبة العنيفة إىل العنف الجنسـي) وعىل الصعيد النفسـي – العاطفي ،بشـكل مباشـر
وغيـر مباشـر على حد سـواء“؛
• العنـف المنزلـي أو الجسـدي أو النفسـي الـذي يمارسـه الشـركاء أو أفـراد األسـرة اآلخـرون ،بما فـي ذلك ما
يسـمى بالعنـف داخل األسـرة بمسـاعدة العنـف .إنه يؤثر بشـكل خـاص عىل الفتيـات وغالبًا مـا يتـم ارتكابه في
سـياق الـزواج المبكر أو الزواج القسـري .منتشـر ً
أيضا بيـن المراهقين الذيـن تربطهم روابط عاطفيـة ،ولكنهم غير
متزوجيـن باسـم “”dating violence؛
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مجاالت التدخل

• العنـف الجنسـي ،الذي يشـمل ً
كاًل مـن االعتداء الجسـدي (االغتصـاب أو التحـرش) واألفعال غيـر التوافقية
ذات الطبيعـة الجنسـية التـي ال تتضمـن االتصـال ( )voyeurismoواالسـتغالل الجنسـي التجـاري بغـرض
البغـاء ،بمـا فـي ذلك من خالل السـياحة الجنسـية و  /أو المـواد اإلباحية ،بما فـي ذلك عبر اإلنترنـت ،الظاهرة
المتناميـة خاصـة بيـن المراهقيـن مـن  ،sextingأي تبـادل الرسـائل ومحتويـات الوسـائط المتعـددة بخلفيـة
جنسـية أو جنسـية صريحة؛
• االتجـار باألشـخاص ،أو تجنيدهـم ،أو نقلهم  ،أو إسـكانهم ،أو اسـتقبالهم دون موافقتهم مـع التهديد باللجوء
إىل القـوة أو االسـتخدام الفعـال للقـوة أو غيـر ذلـك مـن أشـكال اإلكراه السـتغاللهم .يشـمل االسـتغالل ،كحد
أدنى ،اسـتغالل البغاء أو غيره من أشـكال االسـتغالل الجنسـي ،أو السـخرة ،أو الخدمات ،أو الرق ،أو الممارسات
المتعلقـة بالرق ،أو االسـتعباد ،أو قطـع األعضاء؛
ً
أشـكااًل أخرى مـن العنف،
• التمييـز والوصـم والتهديـدات ومـا ينتـج عنها من إحسـاس بالخوف والعار تشـكل
وغالبًـا مـا ت ُرتكـب ضـد القاصريـن المعرضيـن للخطـر بشـكل خـاص مثـل أولئـك الذيـن يعانـون مـن إعاقـات
(خاصـة النفسـية) أو مـع التنـوع فيمـا يتعلـق بالسـياق االجتماعـي والثقافـي المحلـي – مثـل القصـر المهق
أو األطفـال المشـعوذين ،ضحايـا الممارسـات الضـارة المرتبطـة بالمعتقـدات المتعلقة بخصائصهم السـحرية
المزعومـة -؛
• أشـكال عنـف األقـران مثـل التنمر (بما فـي ذلـك التنمـر اإللكتروني التي سـتتم مناقشـتها في الفقـرة ،)10
أي االعتـداء والمضايقـة التـي تحـدث بشـكل رئيسـي فـي السـياقات المدرسـية أو المجتمعيـة وعنف الشـباب
الـذي يمكـن أن يرتبـط بأشـكال منظمـة مـن الصـراع مثـل الصدامـات بيـن المجرميـن العصابات.
يحـدث معظـم العنف وسـوء المعاملة فـي سـياقات مألوفة للقصـر ،بمعنـى السـياقات المعروفـة والمعتادة،
مثـل المنـزل والمدرسـة ومـكان العمـل والمجتمـع ،ويتـم ارتكابهـا فـي الغالب مـن قبل أشـخاص غيـر القصر.
يعرفـون (اآلبـاء والمعلميـن ،مقدمـي الرعايـة) أو ينبغـي أن يثقـوا (إنفاذ القانـون ،وممثلي السـلطات).
مـن أجـل الفهـم الكامـل للظواهـر وتحديـد االسـتجابة الصحيحـة ،يجـب ً
أيضـا مراعـاة أن العوامـل الثقافيـة
المختلفـة تؤثـر على تعريـف وإدراك وتبنـي السـلوك العنيـف أو المسـيء .نفكـر مثلا فـي تشـويه األعضـاء
التناسـلية 10أو التأديـب العنيـف المعتمـد فـي التعليـم والـذي ال يُنظـر إليـه فـي كثيـر مـن األحيـان على أنـه
ممارسـات ضـارة ،ولكـن على العكـس مـن ذلـك على أنـه التـزام بالتعليمـات الثقافيـة أو الدينيـة.

تركـز هـذه الفقـرة على أشـكال العنف واالعتـداء مثـل االتجـار واالسـتغالل الجنسـي والتمييز .أشـكال محددة مثـل العنف
القائـم على الجنـس ،والـزواج المبكر ،وتشـويه األعضـاء التناسـلية ،وعمالـة األطفال سـيتم تناولها فـي الفقـرات التالية.

المعايير الدولية
فـي عـام  ،2016بتوجيه من منظمـة الصحة العالميـة ،تم تطوير بروتوكول يسـمى “ :INSPIREسـبع اسـتراتيجيات إلنهاء
العنـف ضـد االطفـال “  ،والذي يختار سـبع اسـتراتيجيات أثبتت فعاليتها فـي الحد من مختلف أشـكال العنف ضـد األطفال.
 INSPIREهـو اختصار يتكـون من تعريف اللغـة اإلنجليزية لكل اسـتراتيجية:
• ( Implementation and enforcement of lawsعلى سـبيل المثـال عـن طريق حظر اسـتخدام التأديب
العنيـف أو عـن طريق الحـد من الوصـول إىل األسـلحة) ؛
• ( Norms and values changeمـع إشـارة خاصـة إىل القواعد التـي تحرض الرجال عىل السـلوك العدواني
أو االعتـراف بالمواقـف العنيفـة تجاه النسـاء) ؛
• ( Safe environmentsإنشـاء بيئـات آمنـة ،يمكـن فيهـا اإلبلاغ عـن أي انتهـاكات و  /أو تجنبهـا من خالل
آليـات حمايـة المجتمـع ،ممـا يعنـي تدخلات مسـتهدفة بشـأن األسـباب واالحتياجـات المحليـة) ؛
•  Parental andمقدمي الرعاية ( supportدعم الوالدين ومقدمي الرعاية) ؛
• ( Income and economic strengtheningمـع إيلاء اهتمـام خـاص للتعليـم المالـي والوصـول إىل
القـروض الصغيـرة للنسـاء).

 9فيما يتعلق بتفسير مواد اتفاقية حقوق الطفل حول هذا الموضوع  ،انظر التعليق العام رقم  )2011( 13للجنة اتفاقية حقوق الطفل
“حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف” المعتمد في  18أبريل :2011

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f13&Lang=en

 10تشويه األعضاء التناسلية األنثوية ظاهرة واسعة ومعقدة ،تشمل الممارسات التقليدية التي تتراوح من شق إىل إزالة جزئية أو كلية
لألعضاء التناسلية الخارجية لألنثى ،ألسباب غير طبية وال تتعلق بالصحة.
https://www.who.int/health-topics/female-genital-mutilation#tab=tab_1
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• ( Response services provisionالرعايـة النفسـية واالجتماعيـة وخدمـات الدعـم للقصـر المعرضيـن
للعنـف وسـوء المعاملـة).
•  Education andمهـارات الحيـاة  ،تشـمل ضمـان الوصـول إىل التعليـم الرسـمي ولكـن ً
أيضـا اكتسـاب مـا
يسـمى بالمهـارات المسـتعرضة والمعرفيـة والعاطفيـة  ،مـن أجـل التنميـة الكاملـة للفـرد.

يعتبـر االعتـداء الجنسـي على األطفـال واسـتغاللهم جنسـيا ً وص ًما فـي “البروتوكـول االختيـاري التفاقيـة األمـم المتحدة
لحقـوق الطفـل بشـأن البيع والبغـاء واسـتغالل األطفال في المـواد اإلباحية” وفـي “ إعالن ريـو دي جانيرو ودعـوة العمل
لمنـع ووقـف الجنس اسـتغالل األطفـال والمراهقين “ ،الـذي تمت الموافقـة عليه في المؤتمـر العالمي الثالـث لمكافحة
االسـتغالل الجنسـي لألطفـال والمراهقين في عـام .2008

باإلضافـة إىل أشـكال االسـتغالل الجنسـي التـي ت ُرتكـب داخـل األسـرة ،أصبحـت ظاهرة االسـتغالل الجنسـي التجـاري في
قطـاع السـياحة خطيـرة بشـكل متزايد ،وتتألف مـن رحلات إىل البلدان ذات أشـكال الحماية السـيئة تجـاه القاصرين الذين
يجبـرون على ممارسـة الدعـارة .ظاهرة يشـترك فيها الذكور على نحو متزايـد ،نحن بحاجة إىل مزيـد من التنسـيق بين الدول،
ولكـن أيضـا زيـادة المسـؤولية االجتماعية للقطـاع الخاص المنخرط في األنشـطة السـياحية.
تركـز اتفاقيـة مجلـس أوروبـا بشـأن “حمايـة األطفـال من االسـتغالل الجنسـي واالعتـداء الجنسـي” (مـا يسـمى باتفاقية
النـزاروت) بشـكل خـاص على التغييـرات التـي يتعيـن إجراؤها على النظـم الجنائية لضمـان حمايـة الضحايا واألشـخاص
مـن جهـة أخرى و حمايـة الضحايـا وحماية المصالـح الفضىل للطفـل ً
أيضا أثنـاء التحقيـق والمحاكمة  ،ومـن ناحية أخرى
 ،تنفيـذ جميـع التدابيـر لتحديد المسـؤولين.
وضـع البروتوكـول اإلضافـي التفاقيـة األمـم المتحـدة بشـأن “منـع وقمـع ومعاقبـة االتجـار باألشـخاص ،بخاصة النسـاء
واألطفـال” (القـرار  55/25المـؤرخ  )15/11/2000االتجـار بالبشـر واالتجار بهم ضمن أنشـطة المنظمات عبـر الوطنية.
تهـدف الجريمـة إىل االسـتغالل ومـن أهدافهـا منـع الضحايا وحمايتهـم ومسـاعدتهم وتعزيـز التعاون بيـن الدول.
توفـر “ Minimum Standards forحمايـة االطفـال  “ in Humanitarian Actionالتـي نشـرتها حمايـة االطفـال
( Working Groupمنتـدى للتنسـيق العالمـي حـول موضـوع حمايـة األطفال فـي السـياقات اإلنسـانية) أدوات للعمل
فـي المواقـف التـي يتعـرض فيها األطفـال ألشـكال متعددة .أشـكال العنـف ،التـي تتراكـم وتتفاعل ،ممـا يضخم مـن تأثير
اإلسـاءة والتمييـز مجتمعين.
فيمـا يتعلـق بمسـألة المهـق ،تقرير األميـن العام لألمـم المتحدة “ تحديـات التنميـة االجتماعية التي يواجهها األشـخاص
المصابـون بالمهق
 ،قـرار الجمعيـة العامـة بشـأن األشـخاص المصابيـن بالمهـق ( ، )2017تقريـر الخبيـر المسـتقل حـول تمتـع األشـخاص
المصابيـن بالمهـق بحقـوق اإلنسـان  -النسـاء واألطفال المتأثـرون بالمهـق ( ، )2016تقريـر مواضيعي :المهـق في جميع
أنحـاء العالـم إىل الـدورة  74مـن الجمعيـة العامـة تصويـب وصمـة العار تقريـر المهق فـي جميع أنحـاء العالـم (2019-
 2020لتحليـل السـيناريوهات التـي تربـط المعتقدات هذه الخاصيـة ذات الخصائص السـحرية تنتهي بإضفاء الشـرعية عىل
الممارسـات الضـارة لألشـخاص المهق وخاصـة القصر.
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4
توجیھات بشأن
الطفولة والمراھقة

3.1
3.7

16.1
16.2
16.9

2.1
2.2

خطوط العمل للتدخالت التي نفذها التعاون اإلنمائي اإليطالي

*اإلجراء  :1دعم أنظمة الحماية للقصر المعرضين للخطر أو ضحايا العنف  /االستغالل  /اإلساءة

مجاالت التدخل

طريقة التنفيذ:
• تقديـم المسـاعدة الفنية لتحديد السياسـات واالسـتراتيجيات الوطنيـة واإلقليمية عىل أسـاس االمتثال للمعايير
الدوليـة ،وكذلـك لمكافحة السـياحة الجنسـية واالتجار.
• تقديم المسـاعدة الفنية إلجراء دراسـات حـول اإلطار القانوني التنظيمي للدول الشـريكة ورسـم خرائط لخدمات
الحمايـة المتاحة فـي المنطقة.
• تعزيز آليات رصد وجمع البيانات عن حاالت األطفال ضحايا العنف واإلساءة ،واالستغالل ،واالتجار ،واالتجار.
• تعزيـز تكامل الخدمات المحلية (االجتماعية والصحية والتعليمية) لتحديـد حاالت القاصرين المعرضين للخطر
أو ضحايا العنف  /االسـتغالل  /اإلسـاءة ،وتولي المسـؤولية عنها ،وضمان اعتماد أدوات الدعم النفسـي واالجتماعي
والعالجي تجـاه الضحايا.
• تدريـب العامليـن (الصحي ،واالجتماعـي ،والتعليمي ،والقضائـي ،وإنفاذ القانـون) على  early detectionلكل
مـن حـاالت العنف الكاملـة والحـاالت المعرضـة للخطر.
• تدريب العاملين في مشاريع التعاون التنموي الذين يتعاملون مع القصر أثناء قيامهم بواجباتهم.
• اعتمادنهجمتعددالتخصصاتللتدريب،والذييدمجالجوانبالمتعلقةبالثقافةوالتقاليدالمحلية.
• إنشـاء أدوات للوقايـة مـن العنـف في المـدارس ومراكـز التدريب ،بما فـي ذلك تعريـف واعتماد حمايـة الطفل و
سياسـات الحمايـة ضـد أشـكال اإلسـاءة والعنف التـي يرتكبها العاملـون التربويـون أو المسـاعدون.
• تنفيـذ برامج للوصـول إىل التعليم والدعم الالمنهجي للقصر المعرضين بشـكل خاص لخطر العنـف والتمييز ،من
أجـل منـع ترك المدرسـة في وقـت مبكر وتشـجيع تطوير الحيـاة والمهارات الشـخصية.
• إنشـاء آليـات تعمل ليـس فقط لصالـح الضحايا ،ولكـن ً
أيضا لصالح أولئـك الذين يرتكبـون العنف  /اإلسـاءة ،مع
توفيـر أدوات الدعـم النفسـي واالجتماعـي والعالجي المالئمـة لدعم إعـادة تأهيلهم.

*اإلجراء  :2دعم األسر والمجتمعات في مكافحة العنف  /االستغالل  /اإلساءة

طريقة التنفيذ:
• تفعيـل مسـارات لدعم األبوة والمسـارات االجتماعيـة والثقافية التي سـيتم تنظيمها في المجتمعـات المحلية،
بهـدف تعزيز تمثيـل جديد للقصر قانون سـابق/اضافي (األطفال المهق ،واألطفال السـحرة ،واألطفـال الذين يعانون
مـن إعاقـات جسـدية و  /أو عقلية) ،من أجـل منع االسـتبعاد والتمييز.
• دعم إنشاء آليات مجتمعية آمنة ويمكن الوصول إليها لإلبالغ عن العنف وتفعيل االستجابات.
• القيـام بحملات اإلعلام والتوعية ،وتنشـيط قـادة المجتمع ،ولكـن ً
أيضـا التدريب بين األقـران ،الذيـن من خالل
محادثات  ،كالم مفتوح محادثات  ،كالم مفتوح يقومون بتحليل واسـتئصال الجوانب االجتماعية والثقافية للوصمة
والعنف.
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 4.1.3العنف القائم عىل النوع االجتماعي

34, 35 ,36

4

ARTICOLI
CRC

التعريف والمبادئ

يشـمل العنـف القائـم على النـوع االجتماعـي (“ )Gender based violenceجميـع أعمـال العنـف القائمـة على النوع
االجتماعـي والتـي تسـبب ،أو مـن المحتمـل أن تسـبب ،ضررًا أو معانـاة ذات طبيعـة جسـدية  ،أو نفسـية ،أو اقتصادية ،بما
فـي ذلـك التهديـدات بتنفيـذ مثـل هـذه األفعـال أو اإلكـراه أو الحرمـان التعسـفي مـن الحريـة ،في كل مـن الحيـاة العامة
والخاصـة “ ”)...( ،بمـا فـي ذلـك العنـف المنزلـي ،الـذي يؤثـر عىل النسـاء بشـكل خـاص “والذي يشـمل” جميـع األفعال
الجسـدية ،أو الجنسـية ،أو النفسـية ،أو االقتصاديـة داخـل األسـرة “(اتفاقية إسـطنبول).
وف ًقـا لمنظمـة الصحـة العالمية ،يشـمل العنف القائم على النوع االجتماعـي جميع أشـكال العنف واإليذاء ضـد األطفال،
والتـي يتـم التعبيـر عنهـا على أسـاس الجنـس البيولوجـي والهويـة الجنسـانية ،بمـا فـي ذلك تشـويه األعضـاء التناسـلية
لإلنـاث ،وأد األطفـال ،وجرائم الشـرف ،واالعتـداء باألحماض ،والـزواج المبكر وحـاالت الحمل (موضوع محـدد في الفقرة
 ،)4ال ،gavageأي اإلطعـام القسـري للفتيـات لجعلهـن جذابـات في نظر أزواج المسـتقبل ،ودعـارة األطفال.
كمـا توصـي منظمـة الصحـة العالمية بمراقبـة اآلثار عىل الصحة النفسـية والجسـدية لختـان الذكور الذي يمارس ألسـباب
ثقافيـة أو دينية.
على وجـه الخصوص ،بالنسـبة للعنـف القائم على النـوع االجتماعي ،يجـب النظر فـي البعد المـزدوج :العنف الـذي يعاني
منـه والبعـد الخـاص بالعنـف الـذي يشـهده القاصـرون ،ال سـيما فـي حـاالت القاصريـن الذيـن يُجبرون على المعانـاة من
العنـف المنزلـي المرتكب ضـد أمهاتهم.

المعايير الدولية
اتفاقيـة مجلـس أوروبا بشـأن منـع ومكافحة العنف ضـد المرأة والعنـف المنزلي (اتفاقية إسـطنبول) هـي أول صك دولي
ملـزم قانون ًـا والـذي يعتبـر العنـف القائم على النـوع االجتماعي انتهـا ًكا لحقوق اإلنسـان األساسـية ،ويضـع إطـارًا تنظيميًا
لحمايـة الضحايا واضطهاد المسـؤولين.
تؤكـد التوصيـة العامـة رقم  35بشـأن العنـف القائم على النـوع االجتماعي ضد المـرأة  ،تحديـث التوصية العامـة رقم 19
 ،اللجنـة المعنيـة بالقضـاء عىل التمييـز ضد المـرأة ()CEDAWعىل أهميـة العمل لتغييـر األعراف االجتماعيـة ومكافحة
األفـكار النمطيـة التـي تسـاهم في خلـق الضروف المناسـبة حيث يمكـن للعنـف القائم عىل النـوع االجتماعـي أن ينضج .
تذكـر الوثيقتـان بالمركزيـة – ومسـؤولية الـدول والحكومـات – ليـس فقط فـي تنفيـذ تدابير الوقايـة والحماية فـي الوقت
المناسـب ،ولكـن ً
أيضـا لضمـان الرعايـة الكافية لألشـخاص الذيـن عانوا مـن العنـف ومنع إفلات الجناة مـن العقاب.

4.1

2.1
2.2

3.1
3.7

1.1
1.2 - 1.3
1.4 - 1.5

11فيما يتعلق بتفسير مواد اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل حول هذا الموضوع ،انظر اىل” التوصية العامة المشتركة رقم  31للجنة
القضاء عىل التمييز ضد المرأة  /التعليق العام رقم  18للجنة حقوق الطفل بشأن الممارسات الضارة” المعتمدة في  14نوفمبر  /تشرين الثاني
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fGC%2f31%2fCRC%2fC%2fGC%2f18&Lang=en :2014
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4
توجیھات بشأن
الطفولة والمراھقة

16.1
16.2
16.9

11.1
11.2
11.7

5.2
5.3
5.4 - 5.6

خطوط العمل للتدخالت التي نفذها التعاون اإلنمائي اإليطالي

*اإلجراء  :1تعزيز أنظمة الوقاية والرعاية للقصر ضحايا العنف

مجاالت التدخل

طريقة التنفيذ:
• تقديم المسـاعدة الفنية إلصدار السياسـات واللوائح التي تضمن حماية الضحايا ومسـؤولية الجناة والتي تستند
إىل تحليـل العوامـل الثقافيـة التي تكمـن وراء العنف القائم عىل النـوع االجتماعي في مختلـف األقاليم.
• تفعيـل آليـات منـع العنـف القائـم على النـوع االجتماعـي فـي المـدارس ومراكـز التدريب ،بمـا في ذلـك تحديد
واعتمـاد سياسـات الحمايـة والحمايـة للقصـر.
• ابتكار خدمات اجتماعية وصحية تهدف إىل اإلرشـاد النفسـي واالجتماعي والتقييم من خالل اعتماد استراتيجيات
متعـددة المسـتويات للترحيب بالقصـر الذين نجوا من العنـف القائم عىل النـوع االجتماعي ورعايتهم ،مـع اتباع نهج
متعـدد التخصصات يعتمد على بناءاضطراب ما بعـد الصدمة.
• دعـم فتـح مراكـز المسـاعدة النفسـية االجتماعيـة إلدارة بروتوكـوالت مناهضة العنـف والدعم النفسـي وإعادة
اإلدمـاج االجتماعـي للقصـر والمسـاعدة القانونيـة ،والتـي تشـمل ً
أيضـا رعايـة األسـرة بأكملها.
• دعـم تدريـب العاملين (الصحة ،واالجتماعية ،والتعليميـة ،والعدالة ،وإنفاذ القانـون) للتعرف المبكر عىل كل من
الحـاالت الكاملـة للعنف بين الجنسـين والحـاالت المعرضة للخطر ،مـن أجل التدخل السـريع.
• محاربـة الحلقة المفرغة لالسـتغالل المنزلي ً
أيضا من خالل تعزيز التواصل ومسـاحات التجمـع االجتماعي (عىل
سـبيل المثال :مسـاحات آمنة و تعزيز األنشـطة الرياضيـة والثقافية ،وخدمات المسـاعدة العالجية النفسـية ،ودعم
األسـرة ،والتدريب المهنـي ،إلخ.

*اإلجراء  :2دعم مكافحة العنف القائم عىل النوع االجتماعي في السياقات ألسرية
والمجتمعية والتعليمية طريقة التنفيذ:

طريقة التنفيذ:
• إجـراء دراسـات اسـتقصائية معرفية (تشـمل الجهات الفاعلة الرئيسـية وقـادة المجتمع والقصر أنفسـهم) إلبراز
العوامـل الثقافيـة المرتبطـة بالعنـف القائم على النـوع االجتماعي فـي سـياقات محددة مـن التدخل.
• تنفيـذ حمالت للتوعيـة ومحادثات مجتمعية ومجموعات تركيز مع العائالت والمجتمعـات حول موضوع الهوية
الجنسـية  ،والتـي تهـدف ً
أيضا إىل زيـادة الوعي والمعلومات حول مخاطر تشـويه األعضاء التناسـلية.
• تنفيذ أنشـطة توعيـة وتدريب لآلبـاء ومقدمي الرعاية ،لدعـم األبوة واألمومة والمسـاواة بين الجنسـين ،وتقديم
أدوات لمعالجـة حـوادث العنـف القائـم عىل النـوع االجتماعي والتغلـب عليها من خالل الحـد من اآلثـار الضارة عىل
القصر.
• إجـراء تدريـب محدد لمشـغلي ومشـغلي الخدمات والمعلميـن وأوليـاء األمور عىل الـذكاء العاطفـي والمهارات
المسـتعرضة واالضطرابـات فـي إدارة العواطـف (.)12alexithymia
• تضميـن دورات تعليمية في مجال التعليم الرسـمي وغير الرسـمي فـي التعبير العاطفي ومهـارات الحياة من أجل
تحفيـز تنميـة المهارات لـدى القاصرين من أجـل الحل السـلمي للنزاعات الشـخصية واالجتماعية.
 12حالة من انخفاض الوعي العاطفي ،والتي تنطوي عىل عدم القدرة عىل التعرف عىل الحاالت العاطفية للفرد والتعبير عنها.
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• تفعيل مسـارات التمكين التجريبيـة الهادفة إىل االسـتقالل الذاتي للضحايا وإعادة تأهيلهم ،عىل أسـاس مبدأ عدم
اإليذاء ومحاربـة الوصم.
• دعم منظمات حقوق اإلنسان المحلية والمدافعين الذين يناضلون من أجل حقوق الفتيات والفتيات.
• تعزيز دور ومشاركة الفتيات والفتيات في عمليات صنع القرار عىل مستوى األسرة والمجتمع والمدرسة.

 4.1.4الزواج المبكر  /الزواج القسري
التعريف والمبادئ
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يتـم تعريـف الـزواج مبكـرًا إذا كان أحد الطرفيـن عىل األقل قاصـرًا .يُفرض الـزواج إذا لم يوافـق أحد الطرفين على األقل عىل
موافقتـه .يعتبـر زواج األطفـال شـكال ً مـن أشـكال الـزواج القسـري ،ألن القاصـر المعني ليـس في وضع يسـمح لـه بالتعبير
عـن موافقتـه الحرة والمسـتنيرة ،وبالتالي يشـكل انتهـا ًكا خطيرًا لحقوق اإلنسـان.
تؤثر هذه الممارسة بشكل رئيسي عىل الفتيات ،لكن األوالد ليسوا مستثنيين ،عىل الرغم من تأثرهم بدرجة أقل.
فـي األصـل هنـاك مجموعـة معقدة مـن العوامـل الثقافيـة واالجتماعيـة واالقتصادية .فـي ظـروف الفقر المدقـع ،يمكن
أن يكـون الـزواج المبكـر إسـتراتيجية (تسـمى  ) negative coping strategyلتقليل عبء إعالة األسـرة أو كسـب الدخل
(من خلال المهر).
بالنسـبة للقصـر الذيـن يقعـون ضحايـاه ،فـإن العواقـب الجسـدية الخطيـرة (الحمل المبكـر ،العنف الجنسـي ،االسـتغالل
المنزلـي) تضـاف إىل الضـرر النفسـي الناجـم عـن إجبارهم عىل تخطـي مرحلة مـن مراحل نموهـم التنموي ،وتجـارب األلم
والخسـارة المرتبطـة الصدمـة وضعـف الحيـاة العاطفيـة واالجتماعيـة .ال يُحـرم هـؤالء القاصـرون من الطفولة فحسـب،
بـل يُحرمـون ً
أيضـا مـن حـق تقريـر المصيـر ،والحـق فـي التعليـم والصحـة والمشـاركة الكاملـة فـي الحيـاة االقتصاديـة
واالجتماعية.

المعايير الدولية
يضـع تقريـر مفـوض األمـم المتحـدة السـامي لحقـوق اإلنسـان المعنـون “منـع زواج األطفـال والـزواج المبكر والقسـري
والقضـاء عليـه “ تعريـف هـذه الظاهـرة وعواقبهـا والعوامـل المحـددة لهـا ،واسـتعراض التدابيـر المتناقضة التـي يتعين
تنفيذهـا على المسـتوى التشـريعي والسياسـي والتنفيـذي ،مـع التأكيـد عىل أهميـة التعليـم كرادع.
يقيـم تقريـر األميـن العـام لألمـم المتحـدة لعـام  “ 2016زواج األطفـال والـزواج المبكـر والقسـري “ التقـدم المحرز عىل
ّ
الصعيـد العالمـي ،ويدعـو إىل تنفيـذ اسـتراتيجيات لمقارنـة القبـول االجتماعـي والثقافـي لهـذه الممارسـة على أسـاس
مشـاركة القـادة الدينييـن والمجتمعييـن وقبـل كل شـيء األطفـال والمراهقيـن والرجـال .كمـا يؤكـد التقرير على األهمية
المركزيـة لالسـتثمار فـي تمكيـن النسـاء والفتيـات ومشـاركتهن في جميـع التدخالت والقـرارات التـي تؤثر عليهـن ،مع بذل
كل جهـد للوصـول إىل األكثـر عزلـة وضع ًفا.
يلفـت قـرار مجلـس حقـوق اإلنسـان “زواج األطفال والـزواج المبكر والقسـري في األوضـاع اإلنسـانية “ االنتبـاه إىل ارتفاع
معـدل حـدوث هـذه الظاهرة فـي السـياقات اإلنسـانية حيث يتفاقـم الضعف بشـكل خاص.
تشـير اتفاقيـة مجلـس أوروبا بشـأن منـع ومكافحـة العنف ضد المـرأة والعنـف المنزلـي (اتفاقية إسـطنبول) ،فـي المادة
 32و ،37على الـدول اتخـاذ جميـع التدابير الالزمـة لمعاقبـة وإبطال الزواج القسـري.
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4
توجیھات بشأن
الطفولة والمراھقة

5.3

خطوط العمل للتدخالت التي نفذها التعاون اإلنمائي اإليطالي

*اإلجراء  :1تنفيذ استراتيجية شاملة لحظر الزواج المبكر

طريقة التنفيذ:

مجاالت التدخل

• تنفيـذ إجـراءات اللوبـي و المناصـرة في المحافل الدولية (عىل مسـتوى سياسـي رفيع ولكن ً
أيضا عىل المسـتوى
الفنـي) لحظر هـذه الظاهرة.
• تقديـم المسـاعدة الفنية لسـن اللوائح وتنفيذ السياسـات واالسـتراتيجيات لمكافحـة هذه الظاهرة (عىل سـبيل
المثـال ،إلغـاء القوانين التي تسـمح بالزواج العالجـي بعد العنف الجنسـي ،وضمان الحماية القانونيـة للقصر الذين
يحاولـون الهروب مـن الـزواج المبكر).
• تشـجيع تسـجيل المواليد من أجل تعزيز المزيد من السـيطرة االجتماعيـة من خالل معرفة العمـر الدقيق للقصر
المعرضيـن لخطر الـزواج المبكر.
• إصـدار تقاريـر مسـتقلة عـن تنفيـذ السياسـات واالسـتراتيجيات فـي مختلـف البلـدان بما يتماشـى مـع المعايير
وااللتزامـات الدوليـة.

*اإلجراء  :2دعم األسر والمجتمعات في معالجة زواج المبكر

طريقة التنفيذ:
• دعـم سياسـات الرفـاه الهادفـة إىل ضمـان برامـج اإلدمـاج االقتصـادي واالجتماعي لألسـر للحد من اسـتخدام “
التأقلـم السـلبي االسـتراتيجيات “ ،مثـل الـزواج المبكـر للفتيات.
• القيامـة بتنفيـذ أنشـطة توعيـة (المحادثـة المجتمعيـة ,مجموعـات التركيـز ،تدريـب األقـران) مـع العائلات
والمجتمعـات والمعلميـن مـن خلال وضـع مخاطـر الـزواج المبكـر في السـياق األوسـع للمسـاواة بين الجنسـين
وحقـوق اإلنسـان (بإشـراك قـادة المجتمـع والرجـال).
• تعزيزالخدماتاالجتماعيةوالصحيةوالتعليميةلضحايازواجاألطفالواألمهات.
• إزالـة الحواجـز التي تحول دون المشـاركة في المدرسـة وزيادة فـرص الحصول عىل التعليم للفتيـات المراهقات،
وال سـيما الفتيات المتزوجات بالفعل واألمهات المراهقات ،مع تعزيز سياسـات التوظيف لألمهات العازبات الشـابات
في سـن العمل.
• تعزيز التشـبيك عىل المسـتويين الوطني والدولي بين مجموعات وجمعيات القاصرين بهـدف التدريب بين األقران
والمشاركةالفعالةفيتعزيزحقوقهم.
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 4.1.5ال الشوارع

9, 19, 20

التعريف والمبادئ
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أحـدث تعريـف شـامل ،تـم تبنيه فـي التعليـق العـام لألمـم المتحدة رقـم 21على أطفال الشـوارع لعـام  2017ومـن قبل
منظمـات “اتحـاد أطفـال الشـوارع” ،يعتبـر  13كونسـورتيوم ألطفال الشـوارع أولئـك الذين “يعتمـدون عىل الشـارع للعيش
والعمـل سـواء بمفردهـم أو مـع أقرانهـم أو مـع عائالتهـم “ .يمتـد هـذا التعريـف إىل مـا وراء القاصريـن المشـردين ،الذيـن
يُجبـرون على العيـش والنـوم فـي الشـارع ،ليشـمل كل مـن “يلعـب الشـارع دورًا رئيسـيًا فـي حياتهـم اليوميـة وهويتهـم
الشـخصية” ،بمـا فـي ذلـك أولئـك الذين يعيشـون يومهـم فـي طريقهـم إىل المنزل المسـاء.
ال توجـد بيانـات موثوقـة عـن عـدد القاصرين فـي الشـوارع ألنـه إذا كانـت الظاهرة من أكثـر أشـكال الضعف وضوحـا ،فهم
مـن بيـن أكثـر أشـكال الضعف غيـر المرئي ،فهـم يهربـون من التعـدادات ،ويتـم اسـتبعادهم من برامـج وسياسـات الدولة.
الفقـر المدقـع والتفـكك األسـري والعنـف وسـوء المعاملة هي القاسـم المشـترك لجميـع حـاالت انفصـال القاصرين عن
عائالتهـم األصليـة والتـي تـؤدي بعـد ذلـك إىل الحياة فـي الشـارع .هناك قاصـرون آخـرون ،في مناطـق عديدة مـن العالم،
ليـس لديهـم بدائـل لحيـاة الشـوارع هـم أيتـام ليـس لديهـم شـبكة دعـم عائلـي ،والجئـون  ،أو أولئـك الذيـن يعانـون من
مشـاكل اإلدمـان ،أو المعوقـون المهجـورون ،أو القصر الذين رفضتهم أسـرهم بسـبب التوجه الجنسـي أو الهوية الجنسـية.
فـي الشـارع ،يُجبـر هـؤالء ال ُقصـر ،حتـى الصغـار جـ ًدا ،عىل العيـش من خلال وسـائل (يتسـولون ،يقومـون بأعمـال غريبة،
يسـرقون) ويكونـون فريسـة سـهلة لجميع أشـكال االسـتغالل واإليـذاء واالتجـار واإلدمـان والتورط فـي الجريمـة ،وكذلك
حرمانهـم بشـكل منهجـي مـن حقهم فـي الصحة والتعليـم .ومن ثـم فإن االرتبـاط الوثيـق بين الموضـوع الذي يتـم تناوله
فـي هـذه الفقـرة والمواضيـع األخـرى في هـذا الفصـل واضـح :التسـجيل عند الـوالدة ،والعنـف  /االسـتغالل  /اإلسـاءة،
والقصـر فـي سـياقات النـزاع المسـلح و  /أو التطـرف ،واسـتغالل عمالـة األطفـال ،والقصر خارج أسـرة.

المعايير الدولية
االتفاقيـات والوثائـق الدوليـة المختلفـة ذات صلـة فيمـا يتعلـق بحمايـة وتعزيـز حقـوق القاصريـن فـي أوضاع الشـوارع
حيـث تتشـابك األسـباب المؤديـة وعوامـل الخطـر مـع ظـروف الضعـف المختلفـة .و مـا سـبق ذكـره مـن التعليـق العام
 21عـن “أطفـال الشـوارع” مـن لجنـة األمـم المتحدة لحقـوق الطفل يشـير إىل كيف يجـب اتخـاذ “تدابير محـددة وفورية
وعاجلـة” لمواجهـة العنـف الواسـع النطـاق والمتكـرر الـذي يعانـي منـه القاصـرون فـي أوضـاع الشـوارع فـي كثيـر مـن
البلـدان .دول العالـم على أيـدي الكبـار الذيـن يسـتعبدونهم فـي عملهـم ،والمتاجرين الذيـن يبيعونهـم أو يسـتغلونهم عن
طريـق تعريفهـم بالبغـاء ،والسـلطات المسـؤولة عـن حمايتهـم ،والتـي بدال ً مـن ذلك تعرضهـم لالنتهـاكات .غالبًا مـا تكون
الشـرطة هـي المسـؤولة عن العنـف ،وعن نهج قمعـي تجاههم :الضـرب والتعذيب الجسـدي والنفسـي واالعتداء الجنسـي
واالبتـزاز واالعتقـال التعسـفي وألغـراض االبتـزاز .يحـذر التعليـق مـن مخاطـر وعـدم فاعليـة كل مـن المقاربـات القمعيـة
والرفاهيـة التـي ،بالنظـر إىل القاصريـن فـي مواقـف الشـوارع تحـت صـورة أبويـة بحتـة كأفـراد يجـب إنقاذهم ،فـي الواقع
تنكرهـم كأشـخاص للقانـون ،وقـادرون على االسـتقالل الذاتـي وتقريـر المصير.
القـرار  16/12الـذي اتخـذه مجلـس حقـوق اإلنسـان التابع لألمـم المتحـدة بعنوان “حقـوق الطفـل :نهج شـامل لحماية
وتعزيـز حقـوق األطفـال الذيـن يعملـون و  /أو يعيشـون في الشـوارع” يدعـو الـدول إىل اعتماد التدابيـر التشـريعية الالزمة
محاربـة الظاهـرة وضمـان وصـول القاصريـن في الشـوارع إىل بيئـة واقية وتنميتهـم في الصحة والسلامة ،مع اإلشـارة إىل
ً
حاملا للحقوق.
أهميـة التسـجيل عنـد الوالدة كخطـوة أساسـية أوىل لالعتـراف بالقاصـر باعتباره
تقريـر مفـوض األمم المتحدة السـامي لحقوق اإلنسـان “ حمايـة وتعزيز حقوق األطفـال الذين يعملون و  /أو يعيشـون في
الشـوارع “ ،الـذي يتبـع القـرار المذكـور أعاله ،ويصور المشـاكل التـي يجب مواجهتهـا ،والدروس المسـتفادة والممارسـات
الجيـدة فـي جميـع أنحـاء العالـم .واختتـم العالـم بسلسـلة مـن التوصيـات والتأكيـد على أهميـة االسـتماع إىل صـوت
القاصريـن فـي أي أمـر يهمهم.

 13شبكة دولية تجمع المنظمات غير الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع والباحثين والخبراء.
انظر اىل/https://www.streetchildren.org :
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مجاالت التدخل

خطوط العمل للتدخالت التي نفذها التعاون اإلنمائي اإليطالي

*اإلجراء  :1تعزيز األطر التنظيمية واإلجرائية وسياسات البلدان الفردية لدعم قضية أطفال الشوارع

طريقة التنفيذ:
• تقديـم المسـاعدة الفنيـة لتطويـر اللوائـح والسياسـات الوطنية بما يتماشـى مـع المعاييـر الدولية (عىل سـبيل
المثـال ،عـدم تجريـم التسـول والتجـول لمنـع القاصريـن مـن النظـر إليهـم ومعاملتهـم كمجرمين).
• تقديم المسـاعدة الفنية لتطويـر واعتماد ورصد وتقييم خطط التدخل الوطنيـة  /اإلقليمية  /المحلية المتكاملة
مـع أنظمـة حماية االطفـال  ،لمسـاعدة ال ُقصر عىل إعـادة االتصال بأسـرهم ومجتمعاتهم.
• تشـجيع جمع البيانات وتنفيذ البحوث التشـاركية التي تشـمل األطفال أنفسـهم لتتماشـى مع القرارات السياسية
ذات الصلة.

*اإلجراء  :2تنفيذ آليات للوقاية من الظاهرة ومكافحتها ودعم قضية أطفال الشوارع

طريقة التنفيذ:
• تعزيـز االسـتراتيجيات المتكاملـة بين الخدمـات المحلية من خلال نهج متعـدد التخصصات (أنشـطة ترفيهية
ورياضيـة وثقافيـة وتربوية وإسـعافات أوليـة ودعم قانونـي) وتركز على منظمات األحيـاء المحلية لتوفير مسـارات
اسـتقبال سـكنية (حتى فـي الليل فقط) ونفسـية فرديـة االهتمام االجتماعـي للقصر؛ برامـج دعم األبـوة واألمومة
لآلبـاء البيولوجييـن ودورات تدريبيـة لألسـر الحاضنة ،بنـا ًء عىل محوريـة الجوانب العاطفيـة والعالئقية.
• دعـم تدريب جميع الموظفين والمشـغلين والمشـغلين الذين هم على اتصال بالقصر في مواقف الشـوارع (إنفاذ
القانـون ،والقضـاة ،والمعلمين ،والعامليـن الصحيين ،واألخصائيين االجتماعييـن ،إلخ) لزيـادة قدرتهم عىل التعامل
معهـم بكفـاءة ،وتجنب كل من القمـع والقمع .نهـج الرفاهية.
• دعـم برامـج رعاية الفردية ً
(أيضا من خالل اسـتخدام أداة الدعم عن بعد) ،التي سـيتم تنفيذها في مراكز اسـتقبال
14
أطفال الشـوارع ،ال سـيما في ضوء التوجيـه الوظيفي لألطفال المنقطعين عـن الرعاية.
• تطوير عمليات المرافقة لالسـتقاللية واالسـتقاللية مـع التدريب المهنـي ،ودعم البحث عن عمل وبدء األنشـطة
المـدرة للدخـل ،والبحـث عـن منزل شـبه مسـتقل ،والتعليم في العاطفـة والجنـس ،والتعليم مـن أجـل إدارة موارد
الفرد الخاصة (مؤقت ،االقتصادية والماديـة وما إىل ذلك).

 14هؤالء هم قاصرون ،عند بلوغهم سن الرشد ،يتركون نظام الحماية ،ويفقدون الحق والوصول إىل الرعاية والخدمات التي دعمتهم في السابق.
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بقوات  /الجماعات  /الجهات المسلحة
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التعريف والمبادئ
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وف ًقـا لتعريـف  ، Cape Town Principles15فـإن الطفـل الجنـدي أو الطفلـة الجنديـة هـو شـخص يقـل عمـره عـن 18
عا ًمـا وينتمـي إىل القـوات أو الجماعـات المسـلحة النظاميـة أو غيـر النظامية ،بأي نـوع من الوظائـف .وبالتالي ،فـإن األمر
ال يتعلـق فقـط بقصـر يشـاركون فـي القتـال واسـتخدام األسـلحة ،ولكـن ً
أيضـا أولئـك الذيـن يقومـون بمهام الدعـم (في
المطبـخ ،مثـل الحماليـن أو السـعاة) وتجنيـد الفتيات لالسـتغالل الجنسـي.

المعايير الدولية

البروتوكـول االختيـاري التفاقيـة األمم المتحدة لحقوق الطفل بشـأن اشـتراك األطفـال في النزاعات المسـلحة هو المرجع
الدولـي الرئيسـي وينـص على أنـه ال يمكن إجبـار األطفـال الذين تقـل أعمارهم عـن  18عا ًمـا على التجنيـد أو إجبارهم عىل
القتـال مـن قبـل أي جماعـة مسـلحة (الجيـوش الوطنيـة أو الجماعـات غيـر النظاميـة) وأنـه يجـب على الـدول أن تتعهد
باعتمـاد تدابيـر لمنـع التجنيد وتفضيـل إبعاد القاصريـن وإعادة إدماجهم فـي المجتمع ،مـع توفير الدعم النفسـي – البدني
الكافي.
كما حدد الميثاق األفريقي لحقوق ورفاهية الطفاللحد األدنى لسن التجنيد في القوات المسلحة بـ  18عا ًما.
يُعـد التجنيـد اإلجبـاري والتجنيـد اإلجبـاري للقصر من بين أسـوأ أشـكال عمـل األطفـال ويجـب معاقبتهم عىل هـذا النحو،
بموجـب اتفاقيـة المنظمـة الدوليـة للعمالة بشـأن القضاء عىل أسـوأ أشـكال عمـل األطفال لعـام .1999
نظـرًا للزيـادة المقلقـة للظاهرة ،أنشـأ مجلس األمـن التابع لألمم المتحـدة ،بموجب القـرار  ،1612الفريـق العامل المعني
باألطفـال والنـزاع المسـلح في عـام  ،2005بهـدف تقديم توصيات واإلبلاغ في الوقت نفسـه عن االنتهـاكات ورصد التقدم
المحـرز فـي تنفيذ خطط العمـل للتصدي لتجنيـد األطفال.
توفـر “ المبـادئ والمبـادئ التوجيهيـة بشـأن األطفال المرتبطيـن بالقوات المسـلحة أو الجماعات المسـلحة” (ما يسـمى
بمبـادئ باريـس) الصـادرة فـي المؤتمـر المحـدث لعـام  2007فيمـا يتعلق بكيـب تـاون ،مبـادئ توجيهية مفصلة بشـأن
التدابيـر التـي يتعيـن اعتمادهـا مـن أجـل إطلاق سـراحهم وإعـادة إدماجهـم ،مـع تحليـل متعمـق لالحتياجـات المحددة
للقصـر المنخرطيـن فـي الجماعات المسـلحة نتيجة حركات الهجـرة أو النزوح ولألكثـر ضعفا (الفتيات والقصـر المعاقين).
عـاد مجلـس األمـن التابـع لألمـم المتحـدة إىل هـذه القضيـة بقـرارات مختلفـة )S / RES / 2419 (2018 :يعيـد التأكيد
على الـدور الرئيسـي الذي يمكـن أن يلعبه الشـباب ومنظمات الشـباب فـي عمليـات التهدئة السـتئصال األسـباب الجذرية
للنزاعـات؛  )S / RES / 2427 (2018يقـر بـدال ً مـن ذلـك بأهمية القـادة المحلييـن والدينيين وشـبكات المجتمع المدني
لتفعيـل أنظمـة حمايـة المجتمـع وتعزيـز إعـادة اإلدمـاج االجتماعـي .ويركـز القـرار ً
أيضـا عىل وصمـة العـار التـي غالبًا ما
يكـون القاصـرون المشـاركون فـي الجماعـات المسـلحة ضحايـا لهـا (وال سـيما التفكيـر فـي القاصريـن المولوديـن نتيجة
العنـف الجنسـي أثنـاء النزاعات) ويحـدد التثقيـف والتوعيـة بوصفهمـا أداتين أساسـيتين لمكافحـة التجنيد.

8.7

 15مبادئ كيب تاون وأفضل الممارسات المتعلقة بتجنيد األطفال في القوات المسلحة وتسريح الجنود األطفال وإعادة إدماجهم في المجتمع
في أفريقيا  ،ندوة نظمتها منظمة غير حكومية مجموعة العمل المعنية باتفاقية حقوق الطفل في عام .1997
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خطوط العمل للتدخالت التي نفذها التعاون اإلنمائي اإليطالي

*اإلجراء  :1تعزيز األطر التنظيمية والسياسات للبلدان الشريكة

طريقة التنفيذ:
• تقديـم المسـاعدة الفنيـة لتطويـر وتنفيـذ السياسـات وخطـط العمـل الوطنيـة واإلقليميـة للوقاية مـن ال ُق ّصر
المرتبطيـن بالجماعـات المسـلحة وتحديدهم وإطالق سـراحهم وإعـادة إدماجهم فـي مجتمعاتهم ،بمـا يتوافق مع
المعاييـر الدولية
• التشجيععىلإنشاءمراقبينوطنيينللقصرالمرتبطينبالجماعاتالمسلحة

*اإلجراء  :2دعم آليات الوقاية والرعاية المجتمعية للقصر

مجاالت التدخل

طريقة التنفيذ:
• تعزيـز الشـبكة بيـن المجتمـع المدنـي (المنظمـات المحليـة ،والمـدارس ،والمجتمعـات ،والزعمـاء الدينييـن
المحلييـن) والمؤسسـات (الـوزارات ،ووكاالت إنفـاذ القانون ،والسـلطات المحليـة) لتطوير برامج الوقايـة والرعاية
المتكاملة.
• إنشاء مراكز استقبال ومعالجة الضطرابات ما بعد الصدمة في الخدمات االجتماعية والصحية المحلية.
ً
صراحـة بمكافحة تسـرب األبناء من
• تنفيـذ أنشـطة دعـم الدخل لألسـر المعرضة لخطر أكبـر للفقر ،والتـي تتعلق
المدرسة.
• دعـم آليـات إعـادة اإلدمـاج االجتماعـي للقصـر المرتبطيـن بالفعـل بالجماعـات المسـلحة ودعـم العائلات
والمجتمعـات حتـى يتمكنـوا مـن الترحيـب بهـم
• تشـجيع تدريب العاملين والمشـغلين في الخدمات االجتماعية والصحية ،والمعلمين لتحديد الحاالت المعرضة
للخطـر والتعـاون في عملية إعـادة إدماج القاصريـن المحررين.
• تنفيـذ حملات توعية (مجموعـات التركيـز ,المحادثـة المجتمعية ,إلـخ) للعائلات والمجتمعات حـول التربية
اإليجابيـة وأهميـة ضمـان وصـول القاصريـن إىل التعليـم.
• قم بحمالت توعية للقصر ومقدمي الرعاية حول مخلفات الحرب غير المنفجرة).
• تشـجيع األنشـطة الالمنهجيـة (اإلبداعيـة والرياضية) التـي تعلم النمـاذج اإليجابية ،وكذلك باسـتخدام شـهود
المسـارات اإليجابيـة (الجنـود األطفـال السـابقون الذيـن أعيـدوا إىل العمـل).

4.1.7استغالل عمالة األطفال

32
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التعريف والمبادئ
عندمـا نتحـدث عـن اسـتغالل عمالـة األطفـال ،فإننـا نعنـي العمـل الـذي يحـرم األطفـال أو المراهقيـن مـن طفولتهـم
وكرامتهـم ونموهـم المحتمـل ،يضر بنموهم البدني والعقلي . 16نشـير ،السـتخدام تعريف اليونيسـف إىل تشـغيل االطفال ،
أو الوظائـف التـي تشـكل خطورة عقليًـا أو جسـديًا أو اجتماعيًا أو أخالقيًا ،وال تسـمح بالتطـور الطبيعي للحياة  ،والمدرسـة
بشـكل أساسـي  ،وبالتالـي تغييـر العمليـة الطبيعيـة للإدراك والنمـو االجتماعي لـكل طفل.
لذلـك ال يجـب اعتبـار جميـع أنـواع األعمـال التـي يقـوم بهـا القاصرون على أنهـا المرابـح المحكمـة حيث يجـب معارضة
وإلغـاء عمالة األطفال .بعض الوظائف التي تشـير دائ ًما إىل تعريف اليونيسـف تسـمى  ،children’s workيمكن أن تسـاهم
فـي تنميـة األطفـال ورفاهيـة أسـرهم ،وتزويدهـم بالمهـارات والخبـرة ،وإعدادهم ليكونـوا أعضـاء منتجين فـي المجتمع
أثنـاء حياتهـم البالغـة .يبـدو هـذا الجانـب وثيـق الصلـة بشـكل خـاص فـي البلـدان التـي أدى فيهـا السـياق االجتماعـي
 16فيما يتعلق بتفسير مواد االتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل  ،التعليق العام رقم  )2013( 16اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل ،
“التزامات الدولة فيما يتعلق بتأثير قطاع األعمال عىل حقوق األطفال”  ،التي تم اعتمادها في  17أبريل  ، 2013هناك ترابط تم تناوله هنا:
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f16&Lang=en
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واالقتصـادي الحالـي إىل جعـل ظاهـرة عمالـة األطفـال كمـا هـي مدرجة بشـكل طبيعي فـي آليـات اإلنتـاج المحلية.
دون المسـاس بهـذا التمييـز الضـروري ،يوافـق المجتمـع الدولـي بالتالـي على توجيـه كل الجهـود للقضـاء على األشـكال
الضارة:
• استغالل عمالة األطفال ()child labour exploitation
• العمل الخطير ()hazardous child labour
• الجرائم أو المخالفات ( – worst forms of child labourأسوأ أشكال استغالل عمالة األطفال)

أو تلـك األشـكال مـن العمـل التـي غالبًا مـا تشـبه العبودية (مثـل تـورط األطفال في أنشـطة غيـر قانونية تعـرض صحتهم
أو أخالقهـم للخطـر :عىل سـبيل المثال ،المـواد اإلباحيـة أو االتجار بالمخـدرات أو اسـتغالل القصر ،حتى مـن ذوي اإلعاقة،
لجمـع الصدقـات) – أو فـي ظـروف شـديدة انعـدام األمن (مثـل العمل تحـت األرض ،على ارتفاعـات عالية ،في بيئـات غير
صحيـة ،باسـتخدام آالت خطـرة أو مع سـاعات عمـل مرهقة).
فـي الوقـت نفسـه ،مـن الضـروري أن تضمـن اللوائـح الوطنيـة ظـروف عمـل آمنـة للعمـال الشـباب الذيـن تجـاوزوا الحد
األدنـى لسـن العمـل المنتظـم ،وتضمـن لهـم الحمايـة وأسـاليب العمـل المناسـبة ألعمارهـم.

المعايير الدولية

على المسـتوى الدولـي ،توفر سلسـلة مـن االتفاقيات والتوصيـات ،رغم أنها ليسـت ملزمة للـدول األعضاء ،حـدو ًدا واضحة
المعالـم لوضع قضيـة عمالة األطفـال ضمنها.
المبـدأ العـام هـو حمايـة القاصـر مـن أي اسـتغالل اقتصـادي مـع مـا يترتـب عىل ذلـك من واجـب ،لـكل دولة على حدة،
العتمـاد تدابيـر تشـريعية وإداريـة واجتماعيـة وتعليميـة تهـدف إىل حمايـة حـق كل قاصر فـي الحصول عىل وظيفة ليسـت
كذلك .ضـار بمسـار النمـو الصحي.
المعايير المرجعية الدولية التي يجب مراعاتها هي:
• اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  138لعام  :1973المتعلقة بالحد األدنى لسن العمل؛
• إعلان منظمـة العمـل الدولية بشـأن المبـادئ والحقوق األساسـية في العمـل  :1998يتضمـن القضاء عىل
عمـل األطفـال كأحـد المبادئ األساسـية األربعـة التي يتعهـد أعضاء منظمـة العمـل الدوليـة باحترامها ،بغض
النظرعمـا إذا كان قـد تـم التصديق على االتفاقيات
• اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم  182لعـام  :1999تتعلـق بحظر أوضح أشـكال اسـتغالل األطفال في
العمـل واتخاذ إجـراءات فورية للقضـاء عليها؛
• توصيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم  190لعـام  1999بشـأن حظـر أسـوأ أشـكال عمـل األطفـال واتخـاذ
إجـراءات فوريـة للقضـاء عليهـا.
في أوروبا:

• الميثـاق االجتماعـي األوروبـي ،الموقـع فـي تورين فـي  18أكتوبر  /تشـرين األول  ،1961ودخل حيـز التنفيذ
فـي  26فبراير  /شـباط 1965؛
• قمـة ستراسـبورغ فـي  9كانـون األول  /ديسـمبر  :1989ميثـاق المجتمـع للحقـوق االجتماعيـة األساسـية
للعما ل ؛
• التوجيه  EC / 94/33بشأن حماية الشباب في العمل؛
• ميثاق الحقوق األساسية لالتحاد األوروبي 7 ،ديسمبر  ،2000وال سيما المادة 32

فـي إيطاليـا :قانـون  17أكتوبر  1967رقم 977؛ مرسـوم رئيـس الجمهورية بتاريـخ  20أبريل  ،1994رقـم 365؛ القانون رقم
.296/2006
وبالتالـي ،فـإن الهـدف األول الـذي يتعيـن تحقيقه في إطـار التشـريعات الوطنيـة الفردية يتعلـق بتعريف الحد األدنى لسـن
االلتحـاق بالعمـل ،والـذي ينبغـي أن يتبعـه األولوية األساسـية للقضاء – دون تأخير – عىل أسـوأ أشـكال عمـل األطفال.
لتحقيـق األهـداف المحـددة في المحافـل الدوليـة المختلفة ،من الضـروري المشـاركة الفعالة للشـركات والقطاع الخاص
نشـطا مـن عمليـة تغيير من
الـذي ،باإلضافـة إىل احتـرام التشـريعات الوطنيـة حـول هـذا الموضـوع ،يجـب أن يصبح جز ًءا
ً
الناحيـة االقتصاديـة ً
أيضـا .ووجهـة نظـر اإلنتـاج بما يحقـق المصلحـة الفضىل للطفل وأسـرته .تـم تلخيص هـذه المبادئ
وتجسـيدها فـي حقـوق األطفـال ومبادئ العمـل التـي وضعتهـا اليونيسـف و االتفـاق العالمي لألمـم المتحـدة 17و انقاذ
االطفـال الدوليـة والمسـتوحاة مـن مبـادئ اتفاقية األمـم المتحدة لحقـوق الطفل.
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8.7
8.b

أخيـرًا ،مـن الضـروري أن تأخـذ اإلجـراءات الهادفـة إىل مكافحـة االسـتغالل فـي العمـل للقصـر فـي االعتبـار التفاوتـات
االجتماعيـة والهيكليـة والقيـم االجتماعيـة والتوقعـات القائمـة على الجنـس والطبقـة والعـرق والوضـع االجتماعـي
والمهـارات كعوامـل محـددة للعمـل الـذي يقومـون بـه القاصـرون.

مجاالت التدخل

خطوط العمل للتدخالت التي نفذها التعاون اإلنمائي اإليطالي

*اإلجراء  :1تشجيع اعتماد سياسات الرعاية إللغاء ومنع استغالل عمالة األطفال والوظائف الخطرة و  /أو
أسوأ أشكال استغالل عمالة األطفال.

طريقة التنفيذ:
القصر في العمـل ،من خالل
• القيـام بحملات توعيـة عىل األراضـي الوطنية وعلى الصعيد الدولـي ضد اسـتغالل ّ
نهـج متعدد األنظمة والتشـجيع عىل اعتمـاد مدونات قواعد سـلوك “عدم اسـتخدام االطفال في العمل” وشـهادات
اعتماد للشـركات (التصنيع والسـياحة ومـا إىل ذلك)؛
• تقديمالمساعدةالفنيةللبلدانالشريكةالعتمادسياساتالحمايةاالجتماعيةوالعملالمالئمة؛
• تعزيـز المسـارات المميـزة للشـباب والمراهقيـن لتشـجيع فـرص التدريب الشـخصية والمهنيـة التي تهـدف إىل
التوظيـف ،وكذلـك بالتعـاون مـع القطـاع الخـاص
• تقديـم حوافـز عملية  /اقتصادية لألسـر ،مما يقلل من التضحية باالقتصاد األسـري ألولئك الذين يختارون مسـارًا
تعليميًـا بـدال ًمـن العمل (عىل سـبيل المثال ،المقاصف المدرسـية ،ودعم شـراء المـواد التعليمية ،ومـا إىل ذلك)؛
• مراقبة الظروف المعيشـية للقصر العاملين المعرضين للخطر ،أو الذين هربوا من حالة االسـتغالل ،مع التدخالت
لمرافقة القاصر  /األسـرة.
• تعزيز شخصية القاصرين ً
أيضا من خالل إشراك وتعزيز جمعيات القاصرين ،بما في ذلك جمعيات القاصرين.
*اإلجراء  :2تعزيز دور التعليم لمنع استغالل عمالة األطفال والوظائف الخطرة و  /أو
أسوأ أشكال استغالل عمالة األطفال.

طريقة التنفيذ:
• القيـام بحملات توعية لألسـر والمراهقين فيمـا يتعلق بفرص الحيـاة  /العمـل المحتملة ألولئـك الذين لديهم
تعليـم مناسـب ،والعكـس بالعكـس ،حـول مخاطـر تـرك المدرسـة في وقـت مبكر؛
• تقويـة النظام المدرسـي الشـامل من أجل السـماح بالحضـور المنتظم للـدروس ً
أيضا من خالل عمـل القاصرين
(على سـبيل المثال إعـادة جدولة جـداول الـدروس)؛
• توعية العاملين بالمدرسـة لتشـكيل لجـان تحذيرية لرصد ظاهرة عمالـة األطفال بين الطالب واإلبلاغ الفوري عن
الحـاالت المعرضة للخطر.

 17االتفاق العالمي لألمم المتحدة هو مبادرة تروج لما يسمى العمل من أجل الخير .ضمنها ،تم وضع  10مبادئ إرشادية (مستوحاة من حقوق
اإلنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد) للشركات التي تنوي القيام بأعمال تجارية مستدامة “.
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*اإلجراء  :3مكافحة انتشار عمالة القصر

طريقة التنفيذ:

4

• تقييم تأثير أنشطة الشركة عىل عمالة األطفالً ،
وأيضا من خالل تقييم supply & value chain؛
• التحقق من أن الشـركات التي تحصل عىل أموال جمعية الترويج االجتماعي ،أو التي تشـارك كشـركاء في مبادرات
التعـاون اإلنمائـي ،تلتـزم بتعزيـز واحتـرام حقـوق الطفل مـن خالل اعتمـاد مدونـات قواعد السـلوك والسياسـات
المتعلقـة بحقوق اإلنسـان؛ األعمـال التجارية على طول سلسـلة القيمة بأكملهـا؛ االمتثال لمتطلبات عـدم توظيف
أفـراد تقـل أعمارهم عن  16عا ًما (أو  14إذا سـمحت التشـريعات الوطنية بذلك)؛ اعتمـاد تدابير الحماية االجتماعية
والصحية للقصر؛
• تعزيز الضمانات االجتماعية والصحية للعاملين والعامالت الذين لديهم أطفال في سن المدرسة.
*اإلجراء  :4دعم األسر والمجتمعات في إدارة الديناميكيات المتعلقة بعمالة األطفال

طريقة التنفيذ:

• زيـادة الوعـي بين األسـر حـول مخاطـر عمالة األطفـال وأهمية مسـارات التعلـم والتعليم ،مع التوسـع فـي soft
 skillsومهـارات الحيـاة واالنتقـال المنسـجم إىل عالـم العمـل؛
• دعم حركات األطفال العاملين من أجل ضمان التمكين واالستماع إليهم
• تعزيز أنظمة المراقبة وإشراك القاصرين في آليات الحماية واإلبالغ عن االنتهاكات؛
• تقديم الدعم النفسي واالجتماعي لألسر لتقوية وظيفة الوالدين ،والتدريب الخاص عىل التربية اإليجابية.
• إنشـاء آليات حماية تشـمل القادة المجتمعيين والدينيين والجمعيات المجتمعية الشـعبية التـي تراقب اإلقليم
وتدعم األسـر فـي مكافحة عمل األطفال ،بمـا في ذلك من خالل أنشـطة التوعية.
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 4.1.8أطفال خارج األسرة

7, 9, 20, 21

ARTICOLI
CRC

التعريف والمبادئ

يتـم تمييـز القاصريـن خـارج األسـرة عـن قاصري الشـوارع ألن هـم أولئك الذين يعيشـون خـارج الوحـدة األسـرية األصلية،
ويعهـدون إىل مـا يسـمى بالرعايـة البديلـة ( )alternative careفـي األسـر الحاضنة أو خدمات االسـتقبال السـكنية.

مجاالت التدخل

يمكـن أن تشـير األسـباب التي تـؤدي إىل االنفصال عن األسـرة إىل ظاهـرة معقدة مرتبطة بظـروف الفقر والضعف وتتشـابك
مـع الموضوعـات التـي تـم تناولهـا فـي الفقـرات السـابقة .يمكـن أن يـؤدي فقـدان الوالديـن أو الهجـر أو الهروب مـن بيئة
منزليـة عنيفـة ال تهتـم برفاهيـة القصر ،ومسـارات الهجـرة غير اآلمنة بسـبب أنـواع مختلفة من أزمـات الطـوارئ (النزاعات
والكـوارث) ،إىل تفـكك األسـرة وبالتالـي فضـح القاصريـن معرضـون بشـدة لسـوء المعاملـة واالسـتغالل والعنـف ألنهـم
يفتقـرون إىل حمايـة األشـخاص الذين يعتنـون بهم.

المعايير الدولية

تحـدد مبـادئ توجيهيـة للرعايـة البديلـة لألطفـال التـي أقرتهـا الجمعية العامـة لألمـم المتحدة فـي عـام  2010المبادئ
والتعاريـف التـي تؤكـد أهمية الحفاظ قـدر اإلمكان عىل عالقـة القاصر بأسـرته األصلية ،واالسـتماع إىل صوته وإشـراكه .في
جميـع االختيـارات التـي تهمـه ،بما في ذلـك االختيار المحتمل ألسـرة حاضنـة ،وتأكيد تفضيل االسـتضافة في األسـرة عىل
التنسـيب في الهيـاكل وتفضيل الحلول المسـتقرة.
توفـر مؤشـرات تشـغيلية لـكال السـيناريوهين :لمنـع فصـل القاصريـن عـن أسـرهم األصليـة وتشـجيع لـم شـملهم (عندما
يكـون ذلـك فـي مصلحتهم) ،ولتفعيـل أنظمة فعالـة للرعاية البديلة تأخـذ في االعتبار ً
أيضـا رعاية غير رسـمية (informal
 )careومرافقـة القصـر أثنـاء االنتقـال نحو االسـتقالل الذاتي خارج سـياق المسـاعدة.
وثيقـة مكتـب مفـوض األمـم المتحدة السـامي لحقـوق اإلنسـان “حقوق األطفـال المعرضيـن للخطـر تحت سـن الثالثة.
إنهـاء إيداعهـم فـي مؤسسـات الرعايـة” “ومـا تلاه مـن دعـوة التخـاذ اجـراءات أطلقتـه اليونيسـيف و مفوضيـة األمـم
المتحـدة السـامية لحقـوق اإلنسـان حقـوق يؤكدان مـن جديـد أهمية النمو فـي بيئة أسـرية .لذلـك يوصي كالهمـا بعدم
اللجـوء إىل اإليـداع فـي المؤسسـات ،مفضليـن الحلول القائمة على نموذج األسـرة ،مثل التكليـف برعاية األسـرة الممتدة
أو األسـر الحاضنـة أو المتبنيـة  ،ويفضـل أن يكـون ذلـك فـي نفـس البلد مـع القاصـر لحمايته مـن مخاطر االقتلاع الكلي.
مقارنـة بسـياقه الثقافي.
وتجـدر اإلشـارة ً
أيضـا إىل اتفاقيـة حمايـة القاصريـن والتعـاون في مجـال التبني الدولـي ،المبرمة فـي الهاي فـي  29مايو
( 1993اتفاقيـة الهاي).
فـي المقدمـة ،تـم تحديـد أن اتفاقية الهـاي تهـدف إىل“ :توفير تدابيـر لضمان أن عمليـات التبني على الصعيـد الدولي تتم
بمـا يحقـق مصالـح الطفل الفضلى وفيما يتعلـق بحقوقه األساسـية ،وأن السـرقة والبيع واالتجـار في القصـر “ ،من خالل:
• تأكيد مبدأ التبعية للتبني الدولي (ال سيما فيما يتعلق بالمؤسسات األخرى للحضانة داخل األسرة
وخارجها والتبني الوطني) ؛
• تحديد المعايير الدولية ذات الطبيعة اإلجرائية.

16.1
16.2
16.3

3.1
3.7

4.1
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2.1
2.2

1.1
1.2 - 1.3
1.4 - 1.5

خطوط العمل للتدخالت التي نفذها التعاون اإلنمائي اإليطالي
*اإلجراء  :1تعزيز سياسات الرعاية المخصصة لألطفال خارج األسرة

طريقة التنفيذ:

4

• تقديـم المسـاعدة الفنيـة لتطويـر األطـر التنظيميـة وتطوير وتنفيـذ االسـتراتيجيات التي تأخـذ في االعتبـار منع
ومكافحـة أسـباب االنفصال والحرمان (االختطـاف ،واالتجار ،والهجرة  ،والحياة في الشـارع  ،والتشـرد أو التجنيد من
قبل القوات المسـلحة .القوى؛ الذين يعيشـون في مؤسسـات  /بسبب اإلعاقة أو ألسـباب صحية أو تعليمية ،والعنف
المنزلـي ،ووفـاة الوالديـن ،والوصم ،وعدم التسـجيل في الخدمـات المدنية).
• دعم الحكومات لتقويـة الرعاية االجتماعية (بما في ذلك )community-basedوتطوير خدمـات alternative
 careفعالـة لمنـع االنفصال وتسـهيل إعادة دمج األسـرة كلمـا أمكن ذلك.
• تشـجيع إنشـاء سـجالت تحتوي على بيانات عـن القصر من غير أفراد األسـرة ،وسـجالت األسـر الحاضنة والسـجل
االجتماعـي للقصر.
• وضعبروتوكوالتلرصدوتقييمأنظمة الحماية.
• تنفيذ بناء القدرات للسـلطات المحلية ونقل المهارات عىل أسـاس تبادل الممارسـات الجيدة بشـأن إنشاء شبكات
األمـان االجتماعي والخدمـات االجتماعية ،بمـا في ذلك:
برامـج حماية الطفل متعـددة التخصصات (الصحة ،والتعليـم ،التمكين ،واإلدمـاج االجتماعي ،والمدن
اآلمنـة  ،ومـا إىل ذلـك) ؛
دورات تنشـيطية لمشغلي الخدمات ولجميع الشخصيات المهنية المشـاركة في برامج المساعدة للقصر
بـدون اسـرة و نظـام حمايـة األطفال؛
تنظيممؤهالتوتدريباألخصائيينوالعامليناالجتماعيين؛
*اإلجراء  :2تقديم الدعم والحماية المتكاملة لألسر الضعيفة و  /أو الهشة لمنع التخلي عنها

طريقة التنفيذ:
• الترويجلبرامج:
دعم الدخل.
تحسين أنظمة حماية الطفل عىل مستوى المجتمع.
تحسين وصول األطفال الضعفاء إىل الخدمات األساسية :التعليم والصحة والحماية االجتماعية.
• تعزيـز إعـادة االندمـاج في األسـر الحاضنـة وضمـان الدعم الكافـي لألسـر واألطفال الضعفـاء من خالل أشـكال
متكاملـة مـن الدعـم عـن بعـد (الدعـم عن بعـد كنمـوذج تكميلي للتدخـل لرعايـة القصر مـن غير أفـراد األسـرة في
بلدهـم األصلي).
• تشـجيع دورات التدريب والتوعية حول دعم األبوة واألمومة التي سـتوجه إىل كل من األسـر والعاملين ،ومسـارات
الحمايـة والمرافقـة لألمهـات (أثنـاء الحمل والـوالدة واألشـهر األوىل مـن الحياة) ،وزيـادة الوعي بيـن المجتمعات
ً
أيضا لتعزيز تسـجيل المواليد (من خالل األدوات المناسـبة مثل العروض الترويجية والمسـرح و محادثات المجتمع
والقاصرين ومـا إىل ذلك).
*اإلجراء  :3تعزيز بدائل الرعاية والتبني الوطني لألطفال خارج األسرة

طريقة التنفيذ:
• ضمان الدعم للمؤسسات من أجل:
وضـع معاييـر وطنية وأنظمـة مراقبة لمرافق االسـتقبال ،مع احتمـال إغالق أو تكييف مرافق سـكنية غير
مناسـبة أو غيـر مسـجلة و  /أو ال تفـي بالمعاييـر المعمـول بهـا.
• تعزيز “بناء القدرات” ونقل  /تقاسم المهارات والخبرات من أجل:
تحديثالعاملينالمحليينواألخصائييناالجتماعيين.
تطويـر مسـارات التدريـس والدعـم لألسـر ،وتقييـم المهـارات االجتماعيـة والعالئقيـة لألسـر الحاضنة،
باإلضافـة إىل دورات تنشـيطية وتدريبيـة؛
تنفيـذ نمـاذج متعـددة االختصاصـات لتولـي المسـؤولية (ذات مكونات نفسـية – اجتماعيـة ،تعليمية
وقانونيـة).
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• تعزيـز نظـام التبني الوطنـي ،بمـا يتوافق مع التشـريعات المحليـة والمعاييـر اإلطاريـة الدوليـة ذات الصلة ،من
خال ل :
تعريفات خطط العمل والمبادئ التوجيهية والمعايير واألدوات لجمع البيانات وتحسين الخدمة؛
بناء القدرات وتقوية مهارات أصحاب المصلحة لرعاية األطفال في التبني الوطني ؛
تدريب األزواج الطامحين إىل التبني الوطني ومسارات  follow upالمنظمة
-

*اإلجراء  :4تعزيز وتطوير واعتماد تدابير داعمة لتاركوا الرعاية

طريقة التنفيذ:
• دعـم المؤسسـات لتنفيذ مناهـج تجريبية متعـددة التخصصـات ومتعددة الصحـاب المصلحـة المتعددين من
أجـل اإلدمـاج االجتماعـي والمهنـي المنقطعيـن عـن الرعاية
• تعزيـز مسـارات التمكيـن لمـن هـم في سـن  18عا ًمـا ،وخدمـات التوجيـه الخاصـة بالدراسـة والعمـل  ،والمنح
الدراسـية وبرامـج السـفر مـع العائلات المضيفـة.

مجاالت التدخل

*اإلجراء  :5رصد وتقييم وجمع وتحليل البيانات التخاذ قرارات سياسية مستنيرة

طريقة التنفيذ:
• تطويـر أنظمة لجمع وتحليل البيانات تعدد الـوكاالت وأصحاب المصلحة المتعددين مع نهج متعدد التخصصات
 ،مع برامـج عمل بحثي.
• إجـراء البحـوث والتقارير حـول القصر خارج األسـرة (مع تحليل السـياق للـدول الفردية التي يتم التدخـل فيها) ،
والتي تشـمل مراقبـة االسـتراتيجيات الوطنيـة والدولية لرعايـة القصر خارج األسـرة.
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ARTICOLI
CRC

ال تعتمـد الصحـة فقـط عىل غياب العوامـل البيولوجية التي تسـبب المـرض ،بل هي نتيجـة لتطور متناغـم وطبيعي وكامل
للفـرد فـي كل جانـب مـن جوانـب وجـوده وفيمـا يتعلـق بالبيئـة المحيطة بـه ،وهـو أحد األصـول التي يجـب العنايـة بها
وتنميتهـا منذ مـا قبل الحمـل وطوال فتـرة الوجـود بأكملها. 18

على مـر السـنين كان هنـاك الكثيـر مـن النقـاش حـول تطـور مفهـوم الصحـة وفـي عـام  1998وضعـت جمعيـة الصحـة
العالميـة وثيقـة السـتراتيجية الصحة للجميـع “ :Health21الصحة للجميع فـي القرن الحادي والعشـرين “ ،مع تحديد 21
هدفـا ً اسـتراتيجيا ً يجـب متابعتها عىل المسـتوى الدولي والوطني والمحلي عىل أسـاس سلسـلة من التحليلات والتقييمات
والتي وفقـا ً لها:
• تشـكل الصحـة الشـرط المسـبق للرفاهيـة ونوعيـة الحيـاة والمرجع لقيـاس الحد مـن الفقـر وتعزيز التماسـك
االجتماعـي والقضـاء على التمييـز.
• مـن الضروري اعتماد اسـتراتيجيات متعـددة القطاعات لمعالجة محددات الصحة ،وتأميـن التحالف من قطاعات
خـارج الصحة.
• الصحـة عنصر أساسـي للنمـو االقتصـادي المسـتدام .ال تقدم االسـتثمارات في الصحـة من خالل نهج مشـترك
بيـن القطاعـات مـوارد جديدة للصحة فحسـب ،بل توفر ً
أيضـا مزايا مهمة إضافية ،تسـاهم عىل المدى المتوسـط في
التنميـة االجتماعية واالقتصادية الشـاملة.
فـي عـام  ،2010أضافـت منظمـة الصحـة العالمية ركيـزة أخـرى لمفهوم الصحة مـن خلال تعريـف Universal Health
فرصا متسـاوية للنـاس في الوصـول إىل الصحة
 ،Coverageوهـي تغطيـة صحيـة شـاملة تعـزز نظـام الحماية الذي يوفـر ً
وإمكانيـة التمتـع بهـا .أعىل مسـتوى ممكن مـن الصحة.
المفهـوم العـام للوصـول إىل الرعايـة ،فيمـا يتعلق بالقصـر ،يعني أوال ً وقبل كل شـيء أهمية تسـهيل تقديم خدمـات نوعية
محـددة (طـب األطفـال ،وعلـم السـموم ،وخدمـات التطعيـم ،والمشـورة ،والخدمـات الغذائية ،ومراكـز الصحـة العقلية،
ومـا إىل ذلـك) بشـكل حاسـم .مرحلة لتنمية الشـخص.
تلعـب الوقايـة ً
أيضـا دورًا أساسـيًا في هـذه المرحلة من التطـور ،ألن تبني أنمـاط حياة صحيـة وعادات األكل والسـلوكيات
الصحيـة سـيمنع تطـور األمراض المسـببة لإلعاقة فـي مرحلة البلـوغ ،كما ورد فـي “التوصيـات المتعلقة بصحـة األطفال
والمراهقيـن” التي نشـرتها نشـرته منظمة الصحـة العالمية في عـام .2017

فـي هـذه الوثيقـة ،سـيتم تنـاول الجوانب العامـة التي تؤثـر عىل صحـة القاصرين :الصحـة الجنسـية واإلنجابيـة – مع إيالء
اهتمـام خـاص لمنـع الحمـل المبكر – المبـادئ العامـة للوقاية من األمـراض األكثر شـيو ًعا وانتشـارها ،والجوانـب العامة
للوقايـة مـن الحمـل المبكر .التغذيـة الصحية والصحـة العقلية ،مـع إشـارات إىل اإلدمان.

إلجـراء مناقشـة كاملـة ومتعمقة للجوانـب والمواضيـع ذات الطبيعة العامـة المتعلقـة بالصحة ،يرجى الرجـوع إىل وثيقة
التعـاون اإليطالي “المبـادئ التوجيهية :الصحـة العالمية”.

 18فيما يتعلق بتفسير مواد االتصال الخاصة بالطفل حول الموضوع  ،انظر إىل التعليق العام رقم  )2013( 15للجنة اتفاقية األمم المتحدة
لحقوق الطفل في موضوع حقوق الطفل في التمتع بأعىل مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة  )24ج  17أبريل :2013
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f15&Lang=en
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4.2

3.1
3.2 - 3.3
3.5 - 3.8
3.a - 3.b

2.1
2.2

11.1
11.7

6.2

5.6

 4.2.1األمراض المعدية
التعريف والمبادئ
األمـراض المعديـة ال تـزال ( )Communicable Diseasesتمثـل تهديـ ًدا عالميًـا لصحة السـكان ،مع خطر التسـبب في
أوبئـة مدمرة.
إنهـا تؤثـر عىل مليارات األشـخاص حـول العالـم ،باإلضافة إىل ارتفـاع معـدل الوفيات ،فـإن العديد منهم مسـؤول عن ظهور
األمـراض المزمنـة أو اإلعاقـات ،فضال ً عن ظواهـر الوصم واالسـتبعاد االجتماعي.
في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ،ت ُعزى األمراض المعدية الرئيسية إىل:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

التهابات الجهاز التنفسي (االلتهاب الرئوي والسل بشكل خاص).
أوبئة االنفلونزا.
اإليبوال.
شلل األطفال.
المالريا والحمى الصفراء (وأمراض مدارية أخرى)؛
فيروس نقص المناعة البشرية  /اإليدز 19؛
20
متالزمات معوية (مع أعراض مرتبطة بها مثل اإلسهال)
الكوليرا (مستوطنة في بعض المناطق)؛
التهابات حديثي الوالدة.

غالبًـا مـا تكـون قابلـة للعلاج ،ولكـن إدارتها تعتمد على الظـروف االجتماعيـة واالقتصاديـة للبلد الذي نشـأت فيـه ،وعىل

 19فيمـا يتعلـق بتفسـير مـواد االتصـال الخاصـة بالطفـل حـول الموضـوع  ،انظـر إىل التعليـق العـام رقـم  )2013( 15للجنة اتفاقيـة األمم
المتحـدة لحقـوق الطفـل فـي موضوع حقـوق الطفل فـي التمتع بأعىل مسـتوى من الصحة يمكـن بلوغـه (المـادة  )24ج  17أبريل :2013
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fGC%2f2003%2f3&Lang=en

 20إن إيطاليـا ،التـي تولـي اهتمامـا كبيرا فـي تعاونهـا الدولي لمبـادرات مكافحة اإلسـهال عند األطفـال ،وإدراكا منهـا لخطورة هـذه الظاهرة،
تأمـل مؤخـرا فـي تخصيـص يـوم دولـي لإلسـهال عند األطفـال ،مـن أجل توعيـة الحكومـات فيمـا يتعلـق بمراعـاة اإلسـهال عنـد األطفال و
المسـاهمة فـي الحد من المشـكلة.
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فـي البلـدان ذات الدخـل المتوسـط المرتفع ،عىل سـبيل المثـال ،العديد من هـذه األمراض تـكاد تكون معدومـة ،والبعض
اآلخـر يمكـن عالجهـا بفضـل توافر األدويـة  /اللقاحـات والمرافق الصحيـة الفعالـة؛ بينما في البلـدان المنخفضـة الدخل،
تكـون المجتمعـات أكثـر عرضـة للخطـر وأكثر عرضـة للمخاطر ،مـع وصـول أقـل إىل التدابير الوقائيـة وخدمات التشـخيص
والعالج.
تصبـح التدخلات تحديًـا مرو ًعـا حيـث تكـون النظـم الصحية هشـة ومجـزأة ،مع وجـود عـدد قليل مـن المرافـق الصحية
التـي بهـا مناطـق عـزل لمرضـى األمـراض المعديـة والتدابيـر الوقائيـة غيـر الكافيـة للعامليـن الصحييـن وبروتوكـوالت
مكافحـة العـدوى وإجـراءات المراقبـة.
غالبًـا مـا تتواجـد مختبـرات التحليـل في هـذه المناطـق بأعـداد محـدودة ،وتتركز فـي المـدن الكبـرى وغالبًا ما تكـون غير
نقصا فـي المختبـرات المرجعيـة المؤهلة عىل المسـتوى
مجهـزة بالحـد األدنـى مـن األدوات الالزمـة ،في حيـن أن هنـاك ً
الوطنـي ،والتـي ينبغـي أن تدعم التحديـد والمراقبـة لمسـببات األمراض.
لذلـك يجـب أن تشـكل الوقايـة أداة التحكـم الرئيسـية لحمايـة الصحـة الجماعيـة ،للوقايـة ،وكذلـك العلاج ،مـن خلال
إجـراءات مسـتدامة طويلـة األجـل ،والتـي تـرى مشـاركة وإدمـاج المجتمعـات المحلية ،بنهـج متكامـل ومتعـدد األبعاد.
لضمـان الوصـول إىل العلاج المجانـي لجميع السـكان.
بينمـا أدت التطـورات التكنولوجيـة إىل القضـاء على الجـدري ،وتحقيق تقدم كبير ضد شـلل األطفـال وتحسـينات كبيرة في
العديـد مـن األمـراض األخرى بفضـل اللقاحـات ،وخطر مسـببات األمراض الجديـدة ،وتطوير سلاالت مقاومـة للمضادات
الحيويـة ،و (إعـادة) ظهـور العديد مـن األمراض المنتشـرة في جميـع أنحاء العالـم (عىل سـبيل المثال ،اإليبوال  ،السـارس
ً
عملا وقائيًـا للحـد مـن المخاطـر
 ،إنفلونـزا الطيـور  ،إنفلونـزا  ، H1N1كوفيـد  )19تفـرض عتبـة اهتمـام عاليـة وتتطلـب
وإعـداد السـكان والنظـم الصحية فـي كل بلد.

المعايير الدولية
تشـير منظمـة الصحـة العالميـة ،فـي التوصيـات التـي تمـت الموافقـة عليهـا فـي عـام  ،2017إىل التخطيـط للتدخلات
الوقائيـة لجميـع الفئـات العمريـة للسـكان كأولويـة.
فـي سـياق األمـراض المعديـة ،ال يـزال فيـروس نقـص المناعـة البشـرية  /اإليـدز يمثـل أحـد التهديـدات الرئيسـية لصحة
القصـر ،ال سـيما فـي أفريقيـا جنـوب الصحـراء الكبرى.
يحـدد تقريـر برنامج األمم المتحدة المشـترك المعني بفيـروس نقص المناعة البشـرية  /اإليدز لعام  2019االسـتراتيجيات
العالميـة الجديـدة الرئيسـية إلنهـاء اإليدز باعتبـاره تهديـ ًدا للصحة العامة بحلـول عـام  ،2030ويوجه أصحـاب المصلحة
الرئيسـيين للتغلـب على التحديـات وضمـان االسـتجابات الفعالـة لإليـدز .ستشـرك االسـتراتيجية الجديـدة ،ذات األهداف
العالميـة الجديـدة لعـام  2025وتقديـرات الحاجـة إىل المـوارد ،جميـع الالعبيـن الدولييـن المعنييـن .تقريـر برنامج األمم
ً
انخفاضا فـي اإلصابات عىل
المتحـدة المشـترك المعنـي بفيـروس نقص المناعـة البشـرية  /اإليدز ،عىل الرغـم من تسـجيله
مسـتوى العالـم ،إال أنـه يسـلط الضـوء على أن اإلصابـات الجديدة بفيـروس نقـص المناعة البشـرية تؤثر بشـكل خاص عىل
الشـابات الالئـي تتـراوح أعمارهن بيـن  15و  24عا ًما.
فيمـا يتعلـق بالسـل ،تقـدر منظمة الصحـة العالميـة عىل مسـتوى العالـم أن حوالي ربع سـكان العالـم مصابـون بجرثومة
السـل وأن حوالـي  5-10٪مـن المصابين يصابون بمرض نشـط خالل حياتهم .القاصـرون يمثلون  11٪مـن جميع الحاالت
المشخصة.
تدفـع السياسـات الدوليـة لتطويـر السـلوكيات التـي تهـدف إىل الوقايـة مـن أجـل منـع تطـور المـرض وتهـدف إىل تحقيـق
األهـداف العالميـة ل  ،END TB Strategyكمـا تـم التأكيـد عليـه خلال  UN High Level Meeting on TBفـي عـام
.2018
تحـدد منظمـة الصحـة العالميـة ،فـي التوصيـات األخيـرة ( ،)2020المبـادئ التوجيهيـة واالسـتراتيجيات لتنفيـذ حزمة
كاملـة مـن التدخلات :تحديـد األشـخاص األكثـر عرضـة للخطـر ،وتشـخيص العـدوى ،واختيـار العلاج األنسـب  ،وإدارة
القاصريـن الضائـرة  ،والمريـض دعـم تنـاول األدويـة ومراقبـة األداء.
وفـي نفـس االتجـاه ،تنص االسـتراتيجية التقنيـة العالميـة لمكافحـة المالريـا ( GTS )2016-2030عىل خفـض معدالت
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اإلصابـة بالمالريـا والوفيات بنسـبة  90٪بحلول عام  .2030وسـتوجه االسـتراتيجية جهود المجتمع الدولـي والحكومات
والمؤسسـات ،لتحقيـق أهـداف طموحـة لحمايـة الصحـة من خلال الوقايـة من اإلصابـات الجديـدة وحماية األشـخاص
المعرضيـن للخطـر (المكافحة والقضـاء والقضاء).

يصيـب شـلل األطفال بشـكل رئيسـي األطفال دون سـن الخامسـة ،حيث تؤدي إصابـة واحدة مـن بين كل مائتـي إصابة إىل
شـلل ال يمكـن عالجه ،مما يـؤدي إىل الوفاة فـي  5إىل  10٪مـن الحاالت.
فـي عـام  ،1988اعتمـدت جمعيـة الصحـة العالمية قـرارًا من أجل القضـاء عىل شـلل األطفـال عالميًا ،والذي شـهد إطالق
المبـادرة العالميـة السـتئصال شـلل األطفـال ،بقيـادة الحكومـات الوطنيـة  ،ومنظمـة الصحـة العالميـة  ،والمنظمـات
الدوليـة األكثـر مشـاركة ( ، CDC ، UNICEFتحالـف اللقاحـات ( ، )GAVIإلـخ) .انخفضـت حـاالت اإلصابة بنسـبة تزيد
عـن  99٪منذ عـام .1988
بمناسـبة اليـوم العالمـي األخيـر لمكافحـة شـلل األطفـال ،أعلنـت منظمـة الصحـة العالميـة أنـه تـم القضـاء ً
أيضـا عىل
فيـروس شـلل األطفـال مـن النـوع  – 3أحد المتغيـرات الثالثـة لفيروس شـلل األطفـال – كما كان الحـال بالنسـبة لفيروس
شـلل األطفـال مـن النـوع  2في عـام  ،2016ممـا يمثل عالمـة مهمة التقـدم المحرز فـي مكافحة المـرض الذي كان سـببًا
آلالف السـنين فـي انتشـار األوبئـة الكبـرى ،ويصيب بشـكل خـاص القصر.
فـي الوقـت الحاضـر ،ال يزال شـلل األطفال مـن النوع األول من فيروس شـلل األطفـال (الذي تم اسـتئصاله فـي إفريقيا في
عام  )2020مسـتوطنًا في آسـيا الوسـطى والشـرق األوسـط ،حيث يمثل حالة طوارئ صحية.

مجاالت التدخل

خطوط العمل للتدخالت التي نفذها التعاون اإلنمائي اإليطالي

*اإلجراء  :1تعزيز النظم الصحية للبلدان الشريكة في قدرتها عىل الوقاية

طريقة التنفيذ:
• تشجيع جهود البلدان لضمان خدمات صحية مرنة وفعالة وقابلة للتكيف وذات جودة عالية.
• دعـم البرامـج الوطنيـة لمكافحـة األمـراض المعدية الرئيسـيةً ،
وأيضا من خلال المبـادرات التآزرية مـع الجهات
المانحـة والمنظمـات الدوليـة ومنظمـات المجتمـع المدنـي الوطنيـة والدوليـة والمنظمـات التنفيذيـة .ثانيًـا.
متخصصـون مثـل الصنـدوق العالمـي لمكافحـة اإليـدز والسـل والمالريـا.
• تعزيـز خدمـات االستشـارة وتعزيـز الوصـول إىل الزيارات السـابقة للـوالدة وااللتـزام بحزمـة “الوقاية مـن انتقال
العـدوى مـن األم إىل الطفـل – منـع انتقـال الفيـروس مـن األم إىل الطفـل” بيـن النسـاء الحوامـل في مراكـز الصحة
األوليـة – الرعايـة الصحيـة األولية.
• تعزيزالمراقبةالوبائيةوالمراقبةوالخدماتالمخبرية.
• تقديمالمساعدةالفنيةإلنشاءآلياتلجمعالبياناتورصدها وف ًقاللتدوينات الدولية.
• دعـم برامج البحـث والتطوير لتطوير عقاقير وأدوات تشـخيص ولقاحـات جديدة خاصة لحـاالت مقاومة األدوية
والمبيـدات الحشـرية ،وتفعيل آليـات التمويل المالئمة والمسـتدامة.
• تعزيـز برامـج الوقايـة الخاصة بصحـة األم والصحـة اإلنجابية من خلال تقوية خدمـات المسـاعدة المجتمعية
والمحلية.
• قـم بحملات توعية (مجموعـات مركزة ،حـوارات مجتمعية  ،إلـخ  )...للعائالت والمجتمعات  ،تسـتهدف بشـكل
خـاص الرجـال  ،لتحفيـز التغيير السـلوكي فـي األعراف الجنسـية.
• تعزيـز االسـتخدام العـام لألجهـزة الوقائيـة (األقنعـة ،الناموسـيات التـي تحتوي عىل مبيدات حشـرية (شـبكات
طويلـة األمـد للمبيـدات الحشـرية ) والتوزيـع المجانـي لهـذه األجهـزة على النسـاء الحوامـل.
• دعـم برامـج المعلومات حـول إمكانية الوصول المجانـي إىل أجهـزة و  /أو عالجات معينة  ،ومراقبـة ومنع ظواهر
“السـوق السـوداء” وإعادة بيـع البضائع المكتسـبة مجان ًا.
*اإلجراء  :2دعم تدابير محددة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية  /اإليدز

طريقة التنفيذ:
• تشجيع شراء وتوريد األدوية واألجهزة الطبية الجراحية في مراكز الرعاية الصحية األولية.
• تشجيع نشر المواد اإلعالمية للبالغين والمراهقين لمنع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية  /اإليدز.
• القيـام بأنشـطة توعيـة مـن قبـل الفئـات األكثر ضعفـاً ،عىل سـبيل المثـال األمهـات ألمهـات أو أطفـال الوالدين
المصابيـن بفيـروس نقـص المناعـة البشـرية.
• التشـجيع على تكويـن مجموعـات من المرضـى ،وال سـيما اآلبـاء واألمهـات المصابـون بفيروس نقـص المناعة
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البشرية.
• تشجيعظهورالجمعياتالشبابيةوالناشطينالمجتمعيينوالسيماالناشطينالشباببنهجالندللند.
• نفـذ أنشـطة التثقيـف والتوعية فـي المـدارس االبتدائيـة والثانوية حـول عوامل الخطـر مع العامليـن في مجال
نهجـاصدي ًقـاللشـبابوأدواتمناسـبةوآسـرة(المسـرحوالراديـوومـاإىلذلك).
الصحـةالنفسـيةالذيـنيسـتخدمون ً
*اإلجراء  :3دعم تدابير محددة للوقاية من المالريا

طريقة التنفيذ:

• تشجيع ودعم توزيع وتوريد ناموسيات المبيدات الحشرية في المناطق التي ترتفع فيها نسبة اإلصابة.
• الترويـج فـي مراكـز الرعاية الصحيـة األولية لوجـود األشـخاص المحوريين للمالريـا الذين يمكنهـم مراقبة تقدم
المـرض فـي المجتمعـات ،وخاصة للمعلومـات والتثقيف  /اإلرشـاد للوقايـة من األعـراض وتحديدها عنـد األطفال
دون سـن الخامسة.
• تزويدالمراكزالصحيةالمجتمعيةوالمرجعيةبناموسياتللنوافذواألبوابوأجهزةتطهير.
• تزويـد المراكـز الصحيـة المجتمعيـة والمرجعية بقنـوات تصريف للميـاه الراكدة وآليـات التخلص مـن النفايات
العضوية.
*اإلجراء  :4دعم تدابير محددة للوقاية من السل

طريقة التنفيذ:
• دعـم مراكـز الرعايـة الصحيـة األوليـة فـي توفيـر برامـج التطعيم مـع عصوية كالميـت غيـران – بي سـي جي في
المناطـق التـي ينتشـر فيها المرض بشـكل كبير ،فـي المعلومـات  /التواصل واالستشـارة للعائالت؛ في رفع مسـتوى
الوعـي على مسـتوى المجتمـع والتدريب على األعـراض واألسـاليب المرجعية.
• دعمتدريبالعاملينالصحيينوالعاملينفيالمجتمع(األشخاصالبؤريونلمكافحةالسل).
*اإلجراء  :5تعزيز النظم الصحية للبلدان الشريكة في وضع آليات التشخيص

طريقة التنفيذ:
• تشجيعإنشاءالمعامللدعممراكزالرعايةالصحيةاألوليةوالمستشفياتالعامة.
• تعزيزالفحوصاتالتشخيصيةلمجموعاتعائالتالمرضىاإليجابيينلتجنبالمزيدمنالعدوى.
• تعزيزتنظيممساراتمساعدةسريريةمحددة.
*اإلجراء  :6تعزيز النظم الصحية للبلدان الشريكة من حيث الرعاية المتاحة

طريقة التنفيذ:
•
•
•
•

تعزيز حصول الجميع عىل األدوية واللقاحات األساسية بأسعار في متناول الجميع.
تعزيز الوصول إىل برامج عالجية محددة.
تعزيز مسارات محددة في الرعاية الصحية األولية مع متابعة المرضى واألسر.
ضمان طرق مميزة لتوزيع األدوية عىل المرضى.
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 4.2.2األمراض المعدية

التعريف والمبادئ

وبحسـب تعريـف منظمـة الصحـة العالميـة ( )1974فـإن “الصحـة الجنسـية هي تكامـل الجوانـب الجسـدية والعاطفية
والفكريـة واالجتماعيـة فـي الكائـن الجنسـي من أجل إثـراء شـخصية اإلنسـان والتواصـل والحب”.
إن الوصـول الشـامل إىل خدمـات الصحـة الجنسـية واإلنجابيـة ( )Sexual and Reproductive Health Rightsأمـر
ضـروري للتطـور الواعـي للطفـل ولتمكيـن المـرأة عىل حد سـواء.

مجاالت التدخل

برنامـج العمـل المعتمـد فـي المؤتمـر الدولي للسـكان والتنمية الـذي عقد فـي القاهرة فـي  1994يتوقع إىل حـد ما خطة
التنميـة المسـتدامة لعـام  .2030تعـد حقـوق الصحـة الجنسـية واإلنجابيـة (Sexual and Reproductive Health
 )Rights – SRHRأساسـية لصحـة النـاس وبقائهـم ،وللتنميـة االقتصاديـة ورفاهية البشـرية .في هذا السـياق ،يعتبر منع
الممارسـات الضـارة بالصحة الجنسـية ،مثل تشـويه األعضاء التناسـلية والحمل والـزواج المبكر ،جز ًءا ال يتجـزأ من مبادئ
هـذه الوثيقة.
يُعـد تزويـد المراهقيـن بإمكانيـة الوصـول إىل التثقيـف الجنسـي المسـتنير طريقـة فعالـة لمنع الحمـل غير المرغـوب فيه
وانتشـار األمـراض المنقولـة عـن طريـق االتصـال الجنسـي وتعزيز المسـاواة بيـن الجنسـين والتنميـة الفرديـة الصحية.

ومـع ذلـك ،فـي العديـد مـن البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة الدخـل ،يكـون الوصـول إىل خدمـات الصحـة الجنسـية
واإلنجابيـة ،وخاصـة للمراهقيـن والشـباب  ،محـدو ًدا للغايـة.
تتعدد أسباب أوجه القصور هذه وتختلف باختالف السياقات ،ولكن غالبًا ما تشمل العوامل الرئيسية ما يلي:
•
•
•
•
•
•
•

التفاوتبينالجنسين.
استمرارالممارساتالتقليديةالضارة(تشويهاألعضاءالتناسليةاألنثوية،وزواجاألطفال،والحملالمبكر).
عدم كفاية أو عدم وجود معلومات عن الخدمات المتاحة.
محدودية الوصول إىل الرعاية الصحية.
مستوى الفقر ،حاالت النزوح أو الصراع.
اإلساءةوالعنفواالستغاللالجنسي.
نقصالمراقبةالوبائيةلألمراضالرئيسيةالمنقولةجنسياً.

المعايير الدولية
منـذ المؤتمـر الدولـي لحقـوق اإلنسـان فـي طهـران عـام  ،1968بـدأ االعتـراف بالحقـوق اإلنجابيـة كجـزء ال يتجـزأ مـن
مجموعـة واسـعة مـن حقـوق اإلنسـان وكجزء مـن الحق فـي الصحـة .ويمثل القـرار الذي تـم اعتمـاده في تلك المناسـبة
الوثيقـة األوىل التـي تنـص على أن “للوالدين حق إنسـاني أساسـي في تحديـد عدد األبنـاء والمسـافة الزمنية بيـن والدتهم
بحرية ومسـؤولية”.
ومـع ذلـك ،كان هنـاك تباطؤ دولـي ملحوظ فـي تجهيز هذه الحقـوق بصكوك ملزمـة قانون ًـا؛ بعض هذه الحقـوق مذكورة
فـي الواقـع فقط فـي توصيات غيـر ملزمة والتي ،بالتالي ،ال تشـكل سـوى صكـوك القانون غير الملـزم في القانـون الدولي.
فـي المؤتمـر الدولـي للسـكان والتنميـة الـذي عقـد في القاهـرة عـام  ،1994تمـت صياغـة أول وثيقـة للسياسـة الدولية
تحـدد الصحـة اإلنجابيـة ،تنـص على أن “الصحـة اإلنجابيـة هـي حالـة مـن الرفـاه البدنـي والعقلـي واالجتماعـي الكامل
وليسـت مجـرد غيـاب المـرض .أو العجـز في جميـع األمور المتعلقـة بالجهـاز التناسـلي ووظائفـه وعملياتـه .وبالتالي فإن
الصحـة اإلنجابيـة تعنـي أن الناس قـادرون على التمتع بحياة جنسـية مرضية وآمنـة وأن لديهـم القدرة على اإلنجاب ولهم
21
الحريـة في تقريـر مـا إذا كان ومتى وعـدد المـرات]...[ .
فـي المؤتمـر العالمـي الرابـع المعنـي بالمـرأة في بكيـن عـام  ،1995في إعالنـه (وإن لـم يكن ملز ًمـا) وفي خطـة العمل ،

]…[ 21ضمنيًـا فـي هـذه الحالـة األخيـرة هـو حق الرجـل والمـرأة في الحصـول على المعلومـات والوصـول إىل وسـائل آمنة وفعالة وسـهلة
الوصـول ومقبولـة لتنظيـم األسـرة من اختيارهم  ،فضلا ً عن طرق أخـرى لتنظيم الخصوبـة التي ال تتعارض مـع القانون .والحـق في الحصول
على الخدمـات الصحيـة المالئمـة التي تسـمح للمـرأة بالدخـول بأمـان أثناء الحمـل والـوالدة وتزويـد األزواج بأفضـل فرصة إلنجـاب طفل
سليم ”

41

4

أعيـد تأكيـد تعريـف برنامـج القاهـرة للصحة اإلنجابيـة وتعزيـزه  ،وذكـر أن هذه المبـادئ مطبقة في حتى السـياق األوسـع
وإدخـال مبـدأ التعميم فـي التدخالت التشـغيلية.
فـي عـام  ،2004أثنـاء انعقـاد الجمعيـة العامة لمنظمـة الصحـة العالمية ،اعتمـدت جميع الـدول األعضاء االسـتراتيجية
العالميـة بشـأن الصحـة الجنسـية واإلنجابيـة  ،وحثت الـدول عىل اعتمـاد وثائقهـا الوطنيـة الخاصة بها.
منـذ صياغـة اإلسـتراتيجية العالميـة لصحـة النسـاء واألطفـال والمراهقيـن ( )2016-2030لعـام  2015وبعـد ذلك مع
خطـة عمـل منظمـة الصحـة العالميـة للصحـة الجنسـية واإلنجابيـة ( ،)2016تـم تطويـر تدخلات مهمـة بشـأن الصحة
الجنسـية واإلنجابيـة .كان مفهومـا ً أهميـة التعامل مع هذه المسـألة عىل مسـتوى المجتمـع المحلي من خلال اإلجراءات
المشـتركة بيـن القطاعـات مـن خالل تنفيذ أنشـطة لمنـع انتشـار األمـراض المنقولة جنسـيا ً (الزهـري والسـيالن وفيروس
نقـص المناعـة البشـرية) والحمـل المبكـر والسـلوك العنيـف (العنـف القائـم على نـوع الجنـس – العنـف القائـم على
نـوع الجنـس) وتعزيـز التربيـة الجنسـية الواعيـة لـدى المراهقيـن والشـباب مـن كال الجنسـين (منـع الحمـل والوقاية من
اإلجهاض).
كجـزء مـن “عقد العمـل” لتحقيق أهـداف التنمية المسـتدامة ،تـم ً
أيضا إطلاق دعوة المراهقيـن للعمل حتـى عام 2030
 ،بهـدف جعـل رفاه السـكان في السـن الحرج بيـن  10و  19عا ًمـا أولوية.

خطوط العمل للتدخالت التي نفذها التعاون اإلنمائي اإليطالي

*اإلجـراء  :1تعزيـز وصـول المراهقيـن والشـباب (وخاصـة النسـاء) إىل حزم خدمـات الصحـة الجنسـية واإلنجابية
المتكاملـة وتعزيـز ممارسـة حقوقهـم اإلنجابيـة في هـذه الفئـات ،خالية مـن اإلكـراه والتمييـز والعنف

طريقة التنفيذ:
• تعزيـز نهـج الزيـارة الواحدة – عىل مسـتوى الرعايـة األولية – في الخدمـات الصحية المحلية وبدعـم من العاملين
الصحييـن والعاملين فـي المجتمع.
• تعزيزالمعرفةحولتنظيمالخدماتبطريقة“صديقةللشباب”.
• تنفيـذ حملات توعيـة وتوزيـع مـواد المعلومـات والتثقيـف واالتصـال ( )IECالمناسـبة للسـياقات (الثقافية
واالجتماعيـة واللغويـة) حول فائدة وأهمية خدمات الصحـة اإلنجابية وحول االختيار الواعي والواعي بشـأن تنظيم
األسرة.
• ترويجودعماجتماعاتوجلساتاإلعالموالتوعيةمعالقادةالدينيينوالمجتمعيين.
• القيـام بحملات توعيـة فـي المـدارس الثانويـة تركز على السـرطانات النسـائية التي تصيـب األعضاء التناسـلية
والثـدي.
*اإلجراء  :2تحسين جودة خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية الموجهة بشكل خاص إىل المراهقين

طريقة التنفيذ:
• تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية عىل وسائل منع الحمل طويلة المفعول والقابلة للعكس (.)LARC
• تعزيـز مهـارات المتخصصين فـي الرعاية الصحيـة والعاملين في المجتمـع لتقديم المعلومـات وتقديم خدمات
متكاملـة عالية الجودة لتنظيم األسـرة وصحـة األم واألمراض المنقولة جنسـياً ،بما في ذلك فيـروس نقص المناعة
البشـرية  ،والنظافـة البيئية في السـياقات المحرومة.
• تعزيـز قـدرات المراكز الصحيـة المحلية في شـراء وتخزين وتوريد المعينـات الطبية والجراحية للصحة الجنسـية
واإلنجابية.
• تعزيـز السياسـات العامة الهادفـة إىل تجنب التدهور البيئـي والعوامل الملوثة لتعزيز الحمـل الصحي ومنع ظهور
األمراض أثنـاء الحمل.

*اإلجـراء  :3تعزيـز حقـوق النسـاء والفتيات فـي برامج الصحـة الجنسـية واإلنجابية للتشـجيع عىل الحد مـن العنف
القائـم عىل النـوع االجتماعي وحـدوث الممارسـات الضارة.

طريقة التنفيذ:
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• تقديـم المسـاعدة الفنيـة العتمـاد سياسـات واسـتراتيجيات متعـددة القطاعـات (تشـمل النظـراء التربوييـن
والصحييـن) المراعيـة لقضايـا الصحـة اإلنجابيـة ،وخاصـة المراهقيـن ،والتـي تهـدف إىل الحـد من الحمـل المبكر
والقضـاء على العنـف القائـم على النـوع االجتماعـي والممارسـات الضـارة والحـد مـن األمـراض المنقولـة جنسـياً.
• تدريب الفتيات والمراهقات عىل ما يسـمى “إدارة الدورة الشـهرية” ،وتقديم المسـاعدة والدعم لمكافحة وصمة
العـار المرتبطـة بالدورة الشـهرية ،غالبًا عىل أسـاس الممارسـات الضارة والعنـف القائم عىل النـوع االجتماعي .يجب
تطويـر التدريـب في نفس وقـت حمالت التوعية التي تسـتهدف المجتمعـات ،وتعزيز تطبيـع الدورة الشـهرية وقبولها.
• تعزيـز الوصـول إىل حـزم خدمـات الصحة الجنسـية واإلنجابية المتكاملـة ،التي تسـتهدف ال ُقصر األكثر تهميشً ـا،
مثـل ال ُق َّصـر ذوي اإلعاقـة  ،وأفـراد األقليـات العرقيـة أو مجتمـع  ، LGBTQوغالبًـا ما يكونـون ضحايا الممارسـات
الضـارة والعنف.
• تعزيـز تكامـل آليـات اإلحالـة والحمايـة االجتماعيـة للقصر مـع خدمات الصحـة الجنسـية واإلنجابية ،مـع إيالء
اهتمـام خـاص للحـد مـن حـوادث العنـف القائـم على النـوع االجتماعي.
• تعزيزدمجخدماتالصحةاإلنجابية،وخاصةللمراهقين ،في الخدمات الصحيةالمحلية.
• تدريـب المسـؤولين والعاملين عىل المسـتويين المركزي والمحلي على مراقبة جودة وشـمولية خدمات الصحة
اإلنجابيـة مـع التركيز بشـكل خـاص عىل صحـة المراهقين.
• تدريـب موظفـي خدمـات الصحـة اإلنجابيـة ومراكـز الصحـة األوليـة ( )PHCعلى العنـف القائـم على النـوع
االجتماعـي (التعـرف على الحـاالت ،وإحالـة الشـباب للحصـول على الدعـم القانونـي ،والحمايـة االجتماعيـة).
• تعزيـز مهارات وكفاءات المتخصصين فـي الرعاية الصحية في توفير وتقديم خدمات الصحة الجنسـية واإلنجابية
المتكاملـة عالية الجـودة ،حتى في السـياقات المحرومة.

*اإلجراء :4دعم استراتيجية شاملة ضد الحمل والزواج المبكر

طريقة التنفيذ:
انظر الفقرة1.4.3
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 4.2.3األمراض المعدية
التعريف والمبادئ

التغذيـة هـي أحد العوامل التي تؤثر بشـدة على النمو ،والنمـو البدني والعقلـي ،واألداء واإلنتاجيـة لألفراد ،وبالتالـي ،في نهاية
المطـاف  ،على صحـة األفـراد والمجتمعـات .تعتبـر التغذية السـليمة ،التي ت ُفهـم عىل أنهـا تجنب النقـص الحـاد أو المزمن في
العناصـر الغذائيـة األساسـية ،ولكن ً
أيضـا الزيادات واالختلاالت الغذائية – عوامل الخطـر لظهور األمراض األيضية والتنكسـية –
ذات أهميـة كبيـرة لرفاهيـة كل من األصحـاء وأولئـك الذين يعانون مـن األمراض.
مـن المهـم التأكيـد على أن النظام الغذائـي الصحي للقصـر يتأثر بعـادات األكل في كل مـن المنزل والبيئـة األسـرية ،وفي البيئة
المدرسـية ،حيـث غالبًـا ما يـأكل القاصـرون وجبة واحـدة أو أكثر فـي اليوم.
وتجـدر اإلشـارة ً
أيضـا إىل أن انتشـار أشـكال سـوء التغذية مـن حيث السـمنة وزيادة الـوزن في البلـدان المنخفضة والمتوسـطة
الدخـل آخـذ في االزدياد ،وهو مؤشـر عىل خطـر ظهور األمراض المزمنة مثل السـكري وارتفـاع ضغط الدم مع مـا يترتب عىل ذلك
مـن آثـار مدمـرة عىل الصحة .قـدرة النظام على التعامل مع الطلـب المتزايد على الخدمات.

المعايير الدولية

كمـا يتضـح مـن االلتزامـات التي تـم التعهد بها فـي إطار عقد األمـم المتحـدة للعمل من أجـل التغذيـة  ،2016-2025فإن
البرامـج التـي تكافـح سـوء التغذيـة بجميـع أشـكالها وتعزز أنمـاط الحيـاة الصحيـة للقصر هـي أولويـة للمجتمـع الدولي
بأسـره ،األمـر الـذي يتطلب اسـتجابة معقـدة وتدخلات متعددة األبعـاد فيما يسـمى بالمجـاالت التغذوية الحساسـة:
• التنميةالزراعيةالهادفةإىلضماناألمنالغذائيوالتغذيةالكافيةللمستفيدين.
• األنشـطة المـدرة للدخـل لألسـر األكثر ضعفـا ً(مثل األسـر الوحيـدة الوالد أو التـي تقودهـا امـرأة أو التي تعيلها
امرأة)؛
• قطـاع المياه والصـرف الصحي والنظافة .باإلضافة إىل إدخال ممارسـات الصرف الصحي الجيدة ،مثل اسـتخدام
إجـراءات بسـيطة مثل غسـل اليدين بالصابـون ،من الضـروري دمج تدخالت التحكم فـي المياه والحصـول عىل مياه
الشـرب بسـبب االرتباط الوثيق بيـن القطاع وإمـدادات الطاقة؛
• أنظمةالحمايةاالجتماعية،مثل.التحويلالنقديالمشروط؛
• برامـج التغذيـة المدرسـية الفعالة للحد من الجـوع وتعزيز التعلم ،ولكـن ً
أيضا للتعويض عن أوجـه قصور معينة،
على سـبيل المثال .أن الحديد عنـد الفتيات المراهقـات .من المهم ً
أيضا تذكـر دور التعليم في معرفـة واعتماد أنماط
الحيـاة الصحية (عىل سـبيل المثال مـن خالل تعزيز النشـاط البدنـي) والنظام الغذائـي المتوازن.
فـي خطـة التنفيذ “القضاء عىل سـمنة األطفـال” (تقريـر  ECHOالصادر عن لجنة منظمـة الصحة العالميـة لعام ،)2017
يُطلـب مـن الحكومـات االلتـزام بالوقايـة مـن السـمنة مـن خلال برامـج متعـددة القطاعـات ومتكاملـة تشـمل قطاعات
مختلفـة مـن التدخـل :الصحـة والتعليم والرياضـة واالقتصـاد والبيئة واالتصـاالت والشـؤون االجتماعية.

المعايير الوطنية
فـي خطـة التنفيذ “القضاء عىل سـمنة األطفـال” (تقريـر  ECHOالصادر عن لجنة منظمـة الصحة العالميـة لعام ،)2017
يُطلـب مـن الحكومـات االلتـزام بالوقايـة مـن السـمنة مـن خلال برامـج متعـددة القطاعـات ومتكاملـة تشـمل قطاعات
مختلفـة مـن التدخـل :الصحـة والتعليم والرياضـة واالقتصـاد والبيئة واالتصـاالت والشـؤون االجتماعية.

خطوط العمل للتدخالت التي نفذها التعاون اإلنمائي اإليطالي
*اإلجـراء  :1دعـم السياسـات واالسـتراتيجيات لتعزيـز التغذية السـليمة وأنمـاط الحيـاة الصحية كجزء مـن الوقاية
مـن األمـراض المزمنة

طريقة التنفيذ:
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• تقديـم المسـاعدة الفنية فـي وضع الخطط اإلسـتراتيجية والمبادئ التوجيهيـة واللوائح الخاصـة باألكل الصحي
فـي الطفولـة والمراهقـة ،والوقاية من األمـراض المزمنة غيـر المعدية ،وتحديـد أهمية الحد من عوامـل الخطر في
الفئـات األصغر من السـكان.
• تقديـم المسـاعدة الفنية لتطويـر واسـتخدام اإلجـراءات التشـغيلية المعيارية لتعزيـز التغذية الصحيـة والنظم
الغذائيـة الصحيـة وبرامـج النشـاط البدنـي للقصـر ،ليتـم تبنيهـا في المنـزل والمدرسـة.
• تعزيـز جمـع البيانات المصنفة التي يمكـن أن تدرس األطفال فـي المدارس والخدمات الصحيـة في مراكز الصحة
األولية (.)PHC
• تعزيز اآلليات التي تعزز بيع واستهالك األغذية الطازجة بين السكان.
• المساهمةفيانتظاموتحسينالتغذيةالمدرسية.
• إجراء فحص للوزن و  /أو التحكم في مؤشر كتلة الجسم في المدارس.
• تعزيـز الفحـص لتحديـد ارتفـاع السـكر في الـدم وارتفـاع ضغـط الـدم ومراقبة الـوزن لدى الشـباب فـي المرافق
والعيـادات الصحيـة المحليـة.
• تسهيل أنظمة الفحص الغذائي لألطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات.
• تشـجيع إنشـاء الحدائق المدرسـية لتوفير المنتجـات الضرورية لضمان نظـام غذائي متنوع وخلق أنشـطة توعية
لألسـر  /المجتمعات حـول أهمية التغذيـة الكافية.
• تعزيز الحمالت اإلعالمية حول أنماط الحياة الصحية.
• دعـم تدريب المعلمين والمعلمين والعاملين في مجال الرسـوم المتحركة والرسـامين المجتمعيين القادرين عىل
تعزيز أنماط الحيـاة الصحية.
• دعـم برامـج التغذيـة المدرسـية التي تمتثـل للقواعد والسياسـات المعترف بهـا دوليًا بشـأن هذا الموضـوع ،مع
إيلاء اهتمـام خاص للفئـات األكثر عرضة لسـوء التغذية (القاصرون في األسـر منخفضـة الدخل ،والمهاجـرون  ،وما
إىل ذلك).
• تقديـم المسـاعدة الفنيـة لتنفيـذ حملات إعالمية تسـتهدف جميـع الفئـات الضعيفة بشـأن اسـتهالك األغذية
ا لصحية .
• قـم بتنفيـذ أنشـطة التثقيف والتوعيـة في المـدارس االبتدائيـة والثانويـة حول عوامـل الخطر المتعلقـة بتناول
نهجـا صدي ًقا للشـباب.
األطعمـة غيـر الصحية مـع موظفيـن متخصصيـن يسـتخدمون ً
• تشجيع تدريب العاملين الصحيين في الرعاية الصحية األولية عىل مبادئ التغذية السليمة لدى الشباب.
• التشجيع عىل إدخال التشريعات وتطوير نظم المعلومات حول المكونات والمبادئ الغذائية لألغذية.

*اإلجـراء  :2تعزيـز البرامـج التـي تعـزز أنمـاط الحيـاة الصحية التـي تقلل من السـلوك المسـتقر لـدى القاصرين بما
في ذلـك الفئـات الضعيفة

طريقة التنفيذ:
• التشـجيع في المـدارس ومراكز التجمعات االجتماعية عىل اسـتخدام األماكـن ولحظات االسـتجمام ألداء تمارين
النشـاط البدني.
• تشجيع تدريب المعلمين والمعلمين عىل ممارسات النشاط البدني الذي يتم إجراؤه ً
أيضا مع الفئات الضعيفة.
• تعزيـز الحمالت التثقيفية التي تسـلط الضـوء عىل أهمية النشـاط البدني للجميـع (مع االهتمام بقضايـا اإلعاقة
والجنس).
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 4.2.4الصحة النفسية
التعريف والمبادئ

ال تشـمل محـددات الصحـة النفسـية واالضطرابـات ذات الصلـة السـمات الفرديـة 22فقـط مثل القـدرة على إدارة أفـكار المرء
وعواطفه وسـلوكه وعالقاته الشـخصية ،بل تشـمل ً
أيضـا العوامل االجتماعية والثقافيـة واالقتصادية والسياسـية والبيئية ،بما
فـي ذلـك السياسـات الوطنيـة ،والحمايـة االجتماعية ،مسـتوى المعيشـة ،ووضـع الالجـئ  ،وسـياقات العنف عىل نطاق واسـع
 ،وظـروف العمـل والدعـم االجتماعـي الـذي يقدمـه المجتمـع .يمثـل التعـرض للشـدائد في سـن مبكـرة عامل خطـر لإلصابة
باالضطرابـات النفسـية ،المعترف بهـا اآلن والتـي يمكـن الوقاية منها.

وف ًقـا لبيانـات منظمة الصحـة العالمية ،يعاني  10-20٪مـن القاصرين من نوبات مـن االضطراب العقلي ،ويبـدأ نصف األمراض
العقلية في سـن مبكرة ،أي حوالـي  14عا ًما.
تعتبـر الحـاالت العصبيـة والنفسـية أحد األسـباب الرئيسـية لإلعاقـة بين الشـابات في جميع أنحـاء العالـم ،وإذا لـم يتم عالجها
بشـكل سـريع ومناسـب ،فإنهـا تخاطر بالتأثير سـلبًا عىل قـدرة القاصرين على التطور والعيـش حياة كاملـة و ُمرضية .أخيـرًا ،يجب
التأكيـد على أنـه غالبًـا مـا يواجـه األشـخاص – وإىل حد أكبـر من القصـر – الذيـن يعانـون من معانـاة نفسـية ً
أيضا وصمـة العار
والعزلـة والتمييـز ،فضلا ًعن صعوبـة الحصول على العالج والحيـاة المسـتقلة والكريمة.
فـي هذا السـياق ،ينبغي تسـجيل واقع إيـذاء النفس وحتـى االنتحار المضـاد  ،والحاالت المتزايـدة لتعاطي المخـدرات واإلدمان
 ،التـي ال توجـد حتـى اآلن اسـتراتيجيات فعالة للسـيطرة عليها وعالجها .يصبـح الوضع أكثر تعقيـ ًدا إذا اعتبرنا أن مشـاكل اإلدمان
على المـواد (الكحول والمخـدرات والمـواد الالصقة) تجلـب معها عوامل خطـر مرتبطة بأمـراض وحاالت اضطـراب اجتماعي
وعقلـي أخرى.

المعايير الدولية
ارتباطـا وثي ًقـا ،مـن الناحيـة المفاهيميـة
ترتبـط خطـة عمـل منظمـة الصحـة العالميـة للصحـة النفسـية ()2013-2020
ً
واالسـتراتيجية ،بخطط العمل العالمية بشأن الصحة ،وتحاول “سـد الثغرات في الصحة العقلية” (الصحة العقلية – )mhGAP
وإعطاء التوجيه إىل المسـتوى الوطني .خطط العمل .يدفع تركيز الخطة البلدان إىل تحسـين االسـتجابة المشـتركة بين القطاعات
والمتكاملـة من حيـث التعزيـز والوقاية ،بغض النظـر عن المـوارد المتاحة.
في خطة العمل ،يشـير تعبير “االضطرابات النفسـية” إىل مجموعة من االضطرابات النفسـية والسـلوكية المدرجة في التصنيف
اإلحصائي الدولي لألمراض والمشـكالت الصحية ذات الصلـة (.)ICD-10
فيما يتعلق بالسـياقات ذات الموارد المحدودة ،وضعت منظمة الصحة العالمية مبادئ توجيهية (مدمجـة في أدلة )mhGAP
تهـدف إىل زيـادة توافر الخدمات التي غالبًا ما تكون غائبة أو متاحة عىل مسـتوى متخصـص فقط في العواصم.
لـم تجـد األنظمـة الصحيـة بعد اسـتجابة للعـبء الذي يمثلـه المرضـى الذين يعانـون مـن اضطرابات نفسـية ،وبالتالـي هناك
فجـوة كبيـرة في جميع أنحـاء العالم بين الحاجـة إىل الرعاية وتقديمهـا .إن معدل األشـخاص الذين ال يتلقون أي نـوع من العالج
والنوعيـة السـيئة للرعايـة المقدمـة ينـذران بالخطر في جميـع أنحـاء العالم ،حيث يصالن إىل نسـب مقلقـة للغاية فـي البلدان
المنخفضة والمتوسـطة الدخل.
وف ًقـا للتوجيهـات الخاصـة بـ “دليـل عمليـات  ‘ mhGAPلمنظمـة الصحة العالمية بشـكل عام ،مـن أجل التعامل مـع العبء
المتزايـد لألمـراض العقلية ،مـن الضروري:
• الحد من عدد مستشفيات األمراض النفسية.
• بناءأنظمةرعايةمجتمعية.
• تعزيزالخدماتعىلمستوىالمستشفياتالعامة.
• دمج الصحة النفسية في الرعاية األولية.
• بناء  /تعزيز شبكة دعم ودعم نفسي اجتماعي غير رسمي للمجتمع.
• تعزيـز نهـج “الرعايـة الذاتيـة” للمسـاعدة ،والـذي يتضمن اعتماد اسـتراتيجيات وأنشـطة نمـط الحيـاة من أجل
الرفاهيـة العقلية.
 22نعنـي باالضطرابـات النفسـية العصبيـة الحـاالت المرضيـة التـي تتداخـل مع تطـور القاصر مع األعـراض العصبيـة والسـلوكية والعالئقية
والمعرفيـة والعاطفيـة مثـل التأثيـر بشـكل كبير عىل أداء الشـخص في سـياقات مختلفة (المنزل  ،المدرسـة  ،وقـت الفراغ)  ،مما يمنع بشـكل
كامـل تطـور التطور المتوقع للسـن.
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توجیھات بشأن
الطفولة والمراھقة

غالبًـا مـا تكـون مرافـق الرعايـة الصحيـة فـي البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة الدخل غير مسـتعدة بعـد لتوفير مسـارات
محـددة ألشـكال تعاطـي المخـدرات واالعتمـاد عليهـا المنتشـرة اآلن بين الشـباب .حـددت منظمـة الصحـة العالمية في
الخطـة العقليـة  2013-2020منصـة حـول المسـارات الموضوعية الرئيسـية التي تتنـاول أبعـاد الصحة النفسـية العامة
عل
• الكحول.
• استخدامالعقاقيرذاتالتأثيرالنفساني.
• السلوكياتالتيتسبباإلدمان.

عىل العكس من ذلك ،هناك مسألة قابلية تطبيق نهج التدخل الطبي في سياق العمر التنموي حيث يصعب بلورة التشخيص.

يدعـو اإلعلان السياسـي لالجتماع رفيع المسـتوى بشـأن التغطية الصحيـة الشـاملة (نيويـورك  )2019إىل اتخـاذ تدابير لتعزيز
وتحسـين الصحة العقلية  ،كمكون أساسـي للتغطية الصحية الشـاملة  ،من خالل تحسـين شـبكة الخدمات المتكاملة لتشـمل
ً
أيضـا الوقايـة من االنتحـار وعالجه .من األشـخاص الذيـن يعانون مـن اضطرابات عقليـة ،إلخ.23

مجاالت التدخل

خطوط العمل للتدخالت التي نفذها التعاون اإلنمائي اإليطالي
*اإلجـراء  :1دعـم تطوير السياسـات واالسـتراتيجيات للوقايـة والعالج والتدبيـر العالجي لألطفال الذيـن يعانون من
اضطرابات نفسـية.

طريقة التنفيذ:
• تقديـم المسـاعدة الفنيـة للحكومـات فـي تطويـر الخطـط اإلسـتراتيجية والمبـادئ التوجيهية إلدمـاج الصحة
النفسـية فـي الرعايـة الصحيـة األوليـة.
• تقديـم المسـاعدة الفنيـة لتحقيـق تحليـل الفجـوات لفهـم االحتياجـات الرئيسـية مـن حيـث خدمـات الرعايـة
والمتابعـة للمرضـى القصـر  ،مـع إيلاء اهتمـام خـاص ألولئـك المتأثريـن بأمـراض أخرى (فيـروس نقـص المناعة
البشـرية) وفـي حـاالت الحرمـان االقتصـادي والفقـر .
• تعزيزتحليلتوافراألدويةوتكاليفها(تحليلالسوق).
• المسـاهمة فـي مواجهـة العالج الطبـي المفـرط لألطفال فـي مرحلة النمـو الذين تكـون اضطراباتهم النفسـية
نتيجـة محـددات اجتماعية بـارزة.
• إجراء تحليل االحتياجات المتعلقة بالنظام المرجعي وإدارة المرضى عىل مستوى األسرة والمدرسة  /المجتمع.
• تعزيز تكامل الخدمات ضمن تدخالت الحماية االجتماعية الطارئة أو متعددة القطاعات.
• التأكد من إدراج أدوية عالج األمراض النفسية في قائمة األدوية المتوفرة بالمجان في المرافق الصحية.
• تقديم المساعدة الفنية في توزيع األدوية ومراقبة المخزون.
• التشـجيع عىل إنشـاء جمعيـات وتعاونيـات إلعـادة االندماج فـي العمـل والدعم االجتماعـي لألفـراد المصابين
بالضيـق النفسـي واإلدمـان  ،ولمكافحـة إنـكار االضطرابـات النفسـية ومنـع تجريمهـا.
*اإلجراء  :2تعزيز تنفيذ أنشطة الوقاية والتوعية في كل من السياقات التعليمية واالجتماعية  /المجتمعية

طريقة التنفيذ:
• تدريـب المعلمين والمعلميـن ومقدمي الرعاية والعامليـن في مجال صحة المجتمع وأعضـاء جمعيات القاعدة
المجتمعيـة ووكالء المجتمـع على التحديـد المبكر للحـاالت ومعالجتهـا  ،على اإلدارة بمسـاعدة مجموعـة أدوات
مجتمـع .mhGAP
• تشجيعإنشاءوتشكيلمجموعاتالمساعدةالمتبادلة.
 23وعلى وجـه الخصـوص  ،تنـص الفقـرة  36عىل مـا يلي“ :تنفيـذ تدابير لتعزيـز وتحسـين الصحة والرفـاه العقلية كعناصر أساسـية مـن عناصر
التغطيـة الصحيـة الشـاملة  ،بمـا فـي ذلـك عـن طريـق توسـيع نطـاق الخدمـات الشـاملة والمتكاملـة للوقايـة  ،بمـا فـي ذلـك الوقايـة من
االنتحـار  ،فضلا ً عـن علاج الناس الذين يعانـون من االضطرابـات النفسـية وغيرها من حـاالت الصحة العقليـة وكذلك االضطرابـات العصبية
 ،وتقديـم الدعـم النفسـي االجتماعـي  ،وتعزيـز الرفاهيـة  ،وتعزيـز الوقاية والعلاج من تعاطي المخـدرات  ،ومعالجـة المحـددات االجتماعية
واالحتياجـات الصحيـة األخـرى  ،واالحتـرام الكامل لحقـوق اإلنسـان الخاصة به”
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• تقوية الروابط وشـبكة المسـاعدة مع الخدمـات االجتماعية اإلقليميـة التي يمكن لجميع السـكان الوصول إليها
واستخدامها.
• تعزيز اإلجراءات لتحديد وإدارة ضائقة اإلدمان لدى القصر.
*اإلجـراء  :3تعزيـز توافـر الخدمـات على مسـتوى الوحـدة الصحيـة :تشـخيص وإدارة ومتابعـة المريـض والمرجـع
المحتمـل ،والدعـم النفسـي واالجتماعـي  ،واعتمـاد “تدخلات نفسـية اجتماعيـة قابلـة للتطويـر”

طريقة التنفيذ:

• تعزيـز الخدمات الصحيـة المجتمعية التي يمكن الوصول إليها واسـتخدامها من قبل جميع السـكان (التحويالت
 /اإلحـاالت مـن المدرسـة والخدمات االجتماعية ،وخدمـات العيادات الخارجيـة والتوعية في المناطـق النائية ،وما
إىل ذلك).
• تدريـب جميـع موظفـي الخدمات الصحيـة وغيـر األولية والثانويـة على الموضوعات التاليـة :تحديـد األمراض،
وإدارة المؤثـرات العقلية األساسـية والتدخالت النفسـية واالجتماعيـة ،والتدخالت خالل المراحل الحادة واإلشـارة
إىل الهيـاكل المتخصصة.
• تشـجيع تبنـي العاملين في مجال الرعاية الصحيـة لنهج تجاه هؤالء المرضـى يأخذ في االعتبار ً
أيضـا وصمة العار
التي ترتبـط غالبًا بهـذا النوع مـن األمراض.
• تعييـن طاقـم دعـم نفسـي فـي المراكـز الصحية حيـث يتـم علاج األمـراض المصاحبـة (خاصة فيـروس نقص
المناعـة البشـرية بيـن المراهقيـن).
• تطويـر االستشـارة ،واالتصـال بتثقيـف المعلومـات ( )IECومـواد تدريبيـة للعامليـن فـي مجـال الصحـة وغير
الصحييـن والموظفيـن العامليـن فـي المجتمعـات المحليـة والشـوارع.
• تعزيز مسارات إعادة اإلدماج في بيئة مدرسية واجتماعية محمية.
*اإلجـراء  :4تعزيـز تنفيذ األنشـطة البحثية عىل المسـتويين الوطنـي والمحلي بشـأن قضايا الصحـة العقلية (تغطية
وجـودة الخدمـات ،والعوائـق التـي تحـول دون الوصـول إىل الخدمـات والفجـوات التدريبيـة للموظفيـن الصحيين
واالجتماعيين)

طريقة التنفيذ:
• إجراء اسـتطالعات الرأي والممارسـات والمهارات (المعرفة والمواقف والممارسـات) لتحديد العوائق الرئيسـية
فـي تقديم الخدمـات بيـن العاملين في مجـال الرعايـة الصحية.
• إجراء الدراسات والبحوث النوعية لفهم المعارف األساسية عىل مستوى المجتمع.
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توجیھات بشأن
الطفولة والمراھقة

 4.3التعليم

28, 29, 31

ARTICOLI
CRC

 4.3.1التعليم

التعريف والمبادئ
“الحـق فـي التعليـم” بمعنى واسـعج هو حـق القاصر ليـس فقط فـي التعليم والتدريـب ،ولكـن ً
أيضا في اللعب واألنشـطة
الثقافية .24
فـي العقـود األخيـرة ،تـم إحـراز تقـدم هائل فـي ضمـان الوصـول إىل التعليـم االبتدائي .ومـع ذلك ،ال يـزال يتعيـن التغلب
على تحديـات مهمـة يمكـن تلخيصها فـي المبـادئ التالية:

مجاالت التدخل

 1عالمية كاملة
التعليـم حـق عالمي مهما كان الجنس والعمر والعـرق والمعتقد الديني والوضع االجتماعي ومـا إىل ذلك .ومع ذلك،
وف ًقـا لبيانـات اليونسـكو لعـام  ،2019فـإن  258مليون قاصـر ال يذهبـون إىل المدرسـة حاليًا ( 17٪مـن المجموع،
واحـد من كل سـتة) و  22٪منهم في سـن المدرسـة االبتدائية.25
 2التعلمطوالالحياة
يجـب ضمان التعليم في السـنوات األوىل ،ويشـمل التعليم ما قبـل المدرسـة ،واالبتدائي ،والثانـوي  ،والتعليم العام
والمهنـي  ،والوصـول إىل التعليـم العالـي  ،حتـى فـي حـاالت الطـوارئ واألزمـات  ،مـع إيلاء اهتمام فـرص التعليم
والتدريب للفتيـات وللقصر األكثـر ضعفاً.
 3جودة التعليم
نشـهد اليـوم فـي العالم أزمـة تعلم خطيـرة للغاية مع مالييـن القاصريـن الذيـن ال يزالون غيـر قادرين على الحصول
على تعليـم جيد .على وجه الخصـوص  ،األطفال مـن العائالت األكثر فقـرًا هم أكثـر عرضة بخمس مرات لعـدم إكمال
تعليمهم مـن أقرانهم مـن العائالت األكثـر ثرا ًء.

إن حصـول الجميـع عىل أنظمة تعليم شـاملة جيدة النوعية لـه تأثير “وقائي” عىل القصـر  ،ألنه باإلضافة إىل تحسـين آفاق الحياة
وفـرص العمـل فـي المسـتقبل  ،يمكنه  ،عىل سـبيل المثـال  ،تحسـين التماسـك االجتماعـي  ،وتوفيـر الوصـول إىل المعلومات
المنقـذة للحياة  ،وتحديـد أو معالجة أو اإلبلاغ عن أي احتياجات نفسـية-اجتماعية.
لذلك يجب عىل التعليم الشامل والجيد أن:
• ضمانالمشاركةالفعالةللطفلفيالعمليةالتعليمية.
• تعزيزتنميةشخصيةالقاصروالنموالكامللملكاتهالنفسيةواالجتماعيةوالعاطفيةواالستعدادواإلمكانيات
بشكل عام ودعمه وفقا ًالحتياجاته الفردية وضمان قدرته عىل التعلم مع اآلخرين.
• تعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق األمم المتحدة للقصر ،وكذلك
احترامالبيئةالطبيعية.
• ضمان تمتع الطفل بالراحة ووقت الفراغ ،وتكريس نفسه للعب واألنشطة اإلبداعية الخاصة بسنه والمشاركة بحرية
فيالحياةالثقافيةوالفنية.
• تعزيز هيكلة بيئة صحية يمكن للقاصر من خاللها الوصول إىل فرص التعلم دون الحاجة إىل البنية التحتية ً
(أيضا مع
 24فيمـا يتعلـق بتفسـير مـواد اتفاقية حقـوق الطفل حول هذا الموضـوع  ،انظر التعليـق العام رقـم  )2001( 1للجنة اتفاقيـة حقوق الطفل
“الهـدف مـن التعليم”  ،المعتمد فـي  17أبريل :2001

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fGC%2f2001%2f1&Lang=en

/http://data.uis.unesco.org 25
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اإلشارةإىلالحواجزالمعمارية)والصعوباتالثقافية.
• تعزيز الوظيفة “الوقائية” للهيكل المؤسسي التربوي حيث يمكن للوالدين والقصر إيجاد مسارات دعم مناسبة.

يوجـد فـي العديد مـن البلدان نقـص في الهيـاكل المدرسـية والبنى التحتيـة المالئمة ،وهنـاك نقص مقلق فـي المعلمين
المؤهليـن وانخفـاض مشـاركة العائالت والمجتمعـات .في هذا الصـدد ،يجب أن نتذكـر ما يلي:

• ال يمكـن ضمـان الحـق فـي التعليم فـي غياب البنـى التحتيـة التي يمكـن الوصـول إليهـا والتي تسـمح بالتعلم
واألنشـطة الترفيهيـة.
• يعدتدريبالمعلمينمكون ًاأساسيًا ً
أيضافيمايتعلقبالمكونالتربوي.
• يجـب أن تشـارك العائلات فـي التعلم عن التعليـم وخلق بيئة مواتيـة للتعلم ،وخلـق الفرص لآلبـاء ليكونوا عىل
درايـة باألنشـطة التي يقـوم بها أبناؤهـم وبناتهم في المدرسـة وأهمية دورهم ،والتزامهم بتسـهيل وتحسـين عملية
التعلم من نسـلهم.
• من المهم دعم بناء قدرات السلطات المختصة.
 4التعلمطوالالحياة
يجـب ضمان التعليم في السـنوات األوىل ،ويشـمل التعليم ما قبـل المدرسـة ،واالبتدائي ،والثانـوي  ،والتعليم العام
والمهنـي  ،والوصـول إىل التعليـم العالـي  ،حتـى فـي حـاالت الطـوارئ واألزمـات  ،مـع إيلاء اهتمام فـرص التعليم
والتدريب للفتيـات وللقصر األكثـر ضعفاً.
 5جودة التعليم
نشـهد اليـوم فـي العالم أزمـة تعلم خطيـرة للغاية مع مالييـن القاصريـن الذيـن ال يزالون غيـر قادرين على الحصول
على تعليـم جيد .على وجه الخصـوص  ،األطفال مـن العائالت األكثر فقـرًا هم أكثـر عرضة بخمس مرات لعـدم إكمال
تعليمهم مـن أقرانهم مـن العائالت األكثـر ثرا ًء.

المعايير الدولية والوطنية
الحـق فـي التعليـم معترف بـه وتعزيـزه وحمايته فـي العديد مـن االتفاقيـات والوثائق الدوليـة  ،بما فـي ذلك اإلعلان العالمي
لحقـوق اإلنسـان ( )1948؛ االتفاقيـة الخاصة بوضـع الالجئيـن ( )1951؛ اتفاقية جنيف (الرابعة) المتعلقـة بحماية المدنيين
فـي زمـن الحـرب ؛ العهـد الخاص بالحقـوق االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة ( )1966؛ “ رقم التعليـق العـام  :13الحق في
التعليـم (المـادة  13مـن العهـد)  26CESCRلجنـة األمـم المتحدة للحقـوق االقتصاديـة واالجتماعية والثقافيـة”)1999 ،
وتقاريرالمقـرر الخاص 27بشـأن الحق للتعليم  ،الذي يبحث في القضايا الحاسـمة ويقدم توصيات للحكومـات واألطراف المعنية
األخـرى ؛ إطـار عمل منتدى داكار العالمي للتعليـم ( ، )2000الذي يروج لـ “التعليم للجميع ؛ وإطار عمل التعليـم )FFA( 2030
واإلعلان”  ،المعتمـد في مايـو  ، 2015خالل منتدى إنتشـون العالمـي للتعليم  ،في كوريـا الجنوبية.
فيما يتعلق بخطة  ،2030يجب مراعاة ما يلي:
• اللجنـة التوجيهيـة ألهـداف التنميـة المسـتدامة للتعليـم  2030و المجموعة االستشـارية التقنيـة  -مرفق
إطـار عمـل التعليـم 2030 28التـي تدعـو إىل السـعي لتحقيـق الهـدف  4على المسـتوى الوطنـي واإلقليمـي
والعالمـي.
من بين المعايير المرجعية الدولية هناك ً
أيضا:
• المعاييـر الدوليـة لحمايـة الطفـل في العمـل اإلنسـاني ( 2019الصـادر عن الحمايـة في العمل اإلنسـاني ،
التحالـف مـن أجـل الطفل.
• المعايير الدولية للتعليم :التأهب واالستجابة والتعافي  ،نشرته .INEE
• “الحـد األدنـى مـن معايير التشـغيل ،الـذي نشـرته اللجنـة الدائمة المشـتركة بين الـوكاالت”  ،وهـو منتدى
لتنسـيق القطـاع اإلنسـاني).
• مـع اإلشـارة بشـكل خـاص إىل القاصريـن ذوي اإلعاقـة ،على المسـتوى الوطنـي  ،وثيقـة “التعليـم الشـامل
لألشـخاص ذوي اإلعاقـة والتعـاون اإلنمائي”  ،التـي أعدتها المجموعة الفنية “التعليم الشـامل” ضمن أنشـطة
الفريـق العامـل  MAECI-RIDSمـن أجـل تنفيـذ “خطـة عمـل اإلعاقـة للتعـاون اإليطالي”.

https://www.refworld.org/docid/4538838c22.html 26
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/SREducation/Pages/SREducationIndex.aspx 27
https://www.sdg4education2030.org/taxonomy/term/57 28
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مجاالت التدخل

5.4
5.5

4.1
4.2 - 4.3
4.4 - 4.5
4.6 - 4.7
3.a - 3.b

1.4

11.2

9.c

8.6

خطوط العمل للتدخالت التي نفذها التعاون اإلنمائي اإليطالي
*اإلجراء  :1تعزيز أنظمة التعليم الشامل للبلدان الشريكة.

طريقة التنفيذ:
• توفيـر الدعـم الفنـي لتعزيز السياسـات الوطنيـة المالئمة ،التـي تأخذ فـي االعتبار مناهـج السياسـات البرامجية
والشـاملة والتـي تنـص على زيـادة الميزانيـة المخصصـة مـن قبل البلـدان الشـريكة.
• تعزيزتطويرالخططالوطنيةالتيتراعي:
تعزيـز معاييـر التوافـر ،وإمكانيـة الوصـول ،والقبـول ،والقـدرة عىل التكيـف (التوافـر وإمكانيـة الوصول
والمقبوليـة ,القـدرة على التكيـف) و “المعاييـر الدوليـة”
تطبيقنماذجتعليميةصديقةللطفل(اليونيسيف).
حيثمـا أمكن ،اسـتخدام مؤشـر الدمج 29للتقييـم الذاتي وتطوير خطط مدرسـية شـاملة ،وخطط تعليمية
فرديـة ،واسـتخدام أدوات لتحديـد األطفـال ذوي االحتياجـات التعليميـة الخاصـة.30
اسـتخدام تحليل الوضع الشامل إلرشاد السياسـات .ستسلط التحليالت الضوء عىل االحتياجات التعليمية
لجميـعاألطفـال،والعوائـقالتـيتمنـعالوصـولالكامـلإىلالتعليـمو/أوالتيلهـاتأثيرعىلالتسـربمنالمدرسـة.
اسـتخدام المؤشـرات الدولية (التـي طورها المجموعة االستشـارية الفنيـة  -ملحق التعليـم  2030إطار
العمـل ) 31وإطـار العمل :االسـتيعاب-المدخالت-العملية-النتيجة-األثر من أجل تطوير مؤشـرات مناسـبة للحد
األدنـى مـن المعاييـر الدولية (حقـوق التعليـم القائمة).
تعزيـز التعلـم والوصـول إىل التعليم للفتيات وجميـع الفئات األكثـر ضع ًفا والمعرضة لخطـر أكبر للتمييز،
بمـا يتماشـى مـع النهـج القائـم على حقـوق اإلنسـان (.)HRBA
• دعم تنفيذ االستراتيجيات والخطط التربوية الوطنية ،مع إيالء اهتمام خاص لما يلي:
الوصـول المجانـي إىل خدمـات تعليـم الطفولة المبكـرة الجيـدة (بما في ذلك سـنة إلزاميـة واحدة عىل
األقـل مـن ريـاض األطفـال ،انظر ً
أيضـا الفقـرة “ 4.4رعايـة الطفولـة المبكـرة والتربيـة”) وذلك لضمـان تطوير
المهـارات المعرفية والنفسـية االجتماعيـة الالزمة للدمج في المدرسـة االبتدائية وتشـكيل األسـاس التعلم في
https://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20English.pdf 29
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42417/9788879466288_ita.pdf 30
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656 31
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المستقبل.
اعتماد تدابير تربوية تهدف إىل التغلب عىل الصور النمطية واألحكام المسبقة.
تطويروتنسيقأوجهالتآزربينالمؤسساتوالمعلمين.
جـداول التنسـيق الفني واالستشـارة بين الـوزارات المحليـة المهتمة (ليس فقـط وزارة التربيـة والتعليم
ولكن ً
أيضا ،حسـب السـياق ،وزارة الصحة والسياسـات االجتماعيـة ،إلخ) ومنظمات المجتمـع المدني والجهات
المانحـة  ،إلخ.
جداولفنيةلتنفيذمبادئتوجيهيةمحددةبشأنالتربيةالبيئية.
• تقويـة بنـاء و  /أو تحسـين البنى التحتية التعليمية التي تسـمح بالتعلم واألنشـطة الترفيهيـة المالئمة لألطفال،
ومناسـبة لمختلـف الفئـات العمريـة ومتاحة للجميـع .من بيـن “البنى التحتيـة التعليميـة” الموجهة نحـو التعلم
العملـي ،يجب تضمين تلك المتعلقة باألنشـطة الخارجية ،من االسـتقصاء الطبيعي لألماكـن إىل الخبرة العملية في
الحدائـق المدرسـية (إدخـال التثقيـف البيئي جنبًـا إىل جنب مع التثقيـف حول األكل الصحـي) .يجب ً
أيضـا أن تكون
مرافـق المدرسـة مجهـزة بمرافق صحية مـع حمامات منفصلـة يمكن الوصـول إليها للفتيـات والفتيان.
*اإلجراء  :2تحسين جودة التدريب والتعليم ونوعية التعلم.

طريقة التنفيذ:

• تقويـة أنظمـة التعليـم الوطنيـة من خلال اعتماد منهـج “يركز على الطفـل” ،وخطط تعليميـة فرديـة  ،وتدريب
المعلميـن على طـرق التدريـس الشـاملة والفعالة.
• تجربـة اإلجـراءات الجديـدة والمنهجيات المبتكرة في مجـال التعليم ،بما في ذلك اسـتخدام التقنيـات الجديدة
ً
أيضـا للتعلم اإللكترونـي والتعلم عـن بعد .
• تعزيـز تكامل التعلم الرسـمي وغير الرسـمي ،بما في ذلك من خالل األنشـطة الثقافية والرياضيـة .تفعيل خدمات
مـا بعد المدرسـة واألنشـطة اإلبداعية (فـي الهواء الطلق فـي البيئات الطبيعيـة ،وخاصة للقصر الذين يعيشـون في
الضواحي وفي السـياقات الحضريـة) والرياضة.
• إعـادة تدريـب البرامج المدرسـية (وف ًقا لمبـادئ تعلم المعرفـة وتعلم القيام بهـا وتعلم أن تكـون وتعلم العيش
م ًعا) .32
• تعزيز قدرات ودور ومشاركة جميع الفاعلين في المجتمع التربوي والمؤسسات التربوية.
• تعزيـز تقنيـات التدريس التي تهدف إىل تحفيز التعلم النشـط لتنمية مهـارات القراءة والكتابة والحسـاب من خالل
تدريـب محـدد من السـنوات األوىل من المدرسـة االبتدائية في البيئات المدرسـية وداخل المجتمعـات التي ينتمون
إليها.
• تعزيزالمكانةالمهنيةللمعلمين،وتوسيعوتقويةمهاراتهمونوعيةالمناهجواألساليبالتعليمية:
تعزيز التدريب األولي والتحديث المهني المستمر ،والتنسيب في الدور ،والتطوير المهني واألجر الالئق.
تعزيزالتحديثالمهنيالمتعلقبقضاياالتنميةالمستدامة.
تشـجيع التدريـب عىل طـرق التدريس البديلـة لتقوية قـدرة المعلمين عىل االبتـكار التربوي ،بمـا في ذلك
محـو األميـة الرقميـة ،واسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت ،ومهـارات التدريـس .child-centered
االسـتثمار في التدريب األولي والمسـتمر (بما في ذلك أثناء الخدمة) للمعلمين ،عىل اسـتخدام األدوات
والمنهجيـات الفعالـة التـي تهـدف إىل مراقبـة التقـدم (UNESCO ILFE toolkit – Inclusive Learning
.33(Friendly Environment
االسـتثمار فـي الترويـج لطـرق بديلـة إلدارة الفصـل (فـي حالـة وجـود عـدد كبيـر جـ ًدا مـن الفصـول أو
بمسـتويات  /درجـات مختلفـة ،متعـدد اللغـات ومتعـدد األعـراق).
تعزيز االسـتخدام المسـتمر ألسـاليب التقييم المسـتمر للتقدم الذي يحـرزه الطالب وتحليـل النتائج من
أجـل تحديـث المعلميـن دائ ًمـا وبمـا يتماشـى مـع تقنيـات التدريـس الجديـدة.

Learning: the Treasure Within (Delors Report) (1996)32
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED496229.pdf 33
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*اإلجـراء  :3تسـهيل االنتقـال فـي االنتقـال إىل المدرسـة االبتدائيـة أو الثانويـة( 34العامـة والمهنيـة) مـع اإلشـارة
بشـكل خـاص إىل الفتيـات واألطفـال ذوي اإلعاقـة والمعرضيـن للخطـر.
طريقة التنفيذ:
• تعزيزالتوافقالبيداغوجيبينالمدارساالبتدائيةوالثانوية.
• تعزيـز المسـاواة في الوصول إىل مسـارات التعليم الثانوي والعالي عاليـة الجودة ،وف ًقا لقـدرات الجميع ،وضمان
إتاحـة التوجيه التربـوي والمهني لجميـع القاصرين.
• تقريـر االحتياجـات الخاصة للقصر (صعوبات التعلم ،مشـاكل األسـرة ،االحتياجات الخاصة) من أجل خلق مسـار
منظـم خالل الـدورة التعليمية.
• تشجيع مشـاركة الفتيات والفتيان في مسـارات الدراسـة في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
(العلوم والتكنولوجيا والهندسـة والرياضيات).
• قمبحمالتتوعيةللمجتمعاتواألسروالقصرحتىيصبحواممثلينمشاركينفيمسارتعليمي.

مجاالت التدخل

*اإلجـراء  :4دعـم المبـادرات التعليميـة لالندمـاج المهنـي والتدريـب العالي (الرسـمي وغيـر الرسـمي) الضروري
لضمـان االنتقـال اإليجابـي إىل حيـاة البالغيـن للقصر.

طريقة التنفيذ:
• تعزيـز تنمية المهـارات الفنية والمهنية (التعليـم والتدريب المهني التقني – التعليـم والتدريب التقني والمهني)
والمهـارات الحياتيـة (مثـل مهارات االتصـال وحل المشـكالت واتخاذ القـرار والوعي الذاتـي واحترام الـذات وضبط
النفس والمهـارات االجتماعية).
• تعزيز المهارات المهنية الجديدة في االقتصاد األخضر.
• الترويـج للمنـح الدراسـية التـي تتيـح الفرصة لالسـتفادة مـن الـدورات التدريبيـة داخـل بلدهم وتجربـة التنقل
الدولـي ليـس فقـط الكتسـاب معرفـة جديـدة ،ولكـن كتجربـة ثقافيـة.
• توضيـح التدريبـات التدريبيـة من أجـل تقديم تجربـة حقيقية للمهـارات ومكافأة عادلـة عىل العمـل المنجز ،بما
يتوافـق مع حظـر اسـتغالل عمـل األطفال.
• تعزيـز التدريـب المسـتمر من خالل الـدورات القصيـرة التي يمكن اسـتخدامها وج ًها لوجـه أو في طـرق التدريس
عن بعـد ،وكذلك للمدرسـين.

ً
تهميشـا وضع ًفـا ،ال سـيما أولئـك الذيـن يعيشـون فـي
*اإلجـراء  :5ضمـان الوصـول إىل التعليـم لألطفـال األكثـر
سـياقات متأثـرة باألزمـة أو الطـوارئ.

طريقة التنفيذ:
• تشجيع تبني و  /أو تنفيذ إعالن المدرسة اآلمنة من قبل الدول الشريكة.
• ضمـان تنفيذ برامـج محددة ألولئك األطفـال الذين اضطـروا إىل االنقطاع عن المدرسـة (أو لم يدخلوا المدرسـة
مطل ًقـا) للتغلـب على الفجوة مع اآلخرين :عىل سـبيل المثال ،فـي حالة األطفـال المهاجرين أو الالجئيـن أو النازحين
داخليًـا  ،فإنهـم هـل يمكـن أن تكـون هناك حاجـة إىل برامـج للتغلب عىل بعـض الجوانـب الحرجة  ،مثـل الحاجة إىل
دورات لغـة مكثفـة  ،ودورات محـو األميـة األساسـية  ،ودورات عالجية  ،ومـا إىل ذلك.
• تشـجيع اسـتخدام نهج متعدد القطاعات لمكافحة التمييز بين الجنسـين (مراجعة البرامج للقضاء عىل التحيزات
الذكوريـة ،وتكييـف مرافـق الصـرف الصحـي فـي المـدارس  ،واعتمـاد اسـتراتيجيات للحمايـة مـن اإليذاء النفسـي
والجسـدي  ،ومـا إىل ذلك).
• دعم المراقبة المستمرة لألطفال خارج نظام التعليم الرسمي وتحديد أسباب عدم المشاركة.

 34لالنتقال من روضة األطفال إىل المدرسة االبتدائية  ،انظر اإلجراء  5الفقرة  ، 4.4.2الصفحات  95وما يليها
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*اإلجـراء  :6تطويـر بيئـات تعليميـة صديقـة لألطفال مناسـبة لدعم عمليـات التعلم (مـن حيث القدرة على القراءة
والكتابـة والحسـاب) وتعزيز الرفـاه والنمو النفسـي واالجتماعي والعاطفـي لألطفال.

طريقة التنفيذ:

• تشجيع بناء عالقات إيجابية بين المعلمين واألطفال وبين األقران مع احترام التنوع ومكافحة أشكال التنمر.
• تعزيـز العمليـات واإلجـراءات التـي تهـدف إىل التنميـة االجتماعيـة والعاطفيـة ،والنمـو النفسـي واالجتماعـي
والعاطفي والحماية ،والحماية الجسـدية ،والتعليم والتعلم النشـط  ،والتعاون بين المعلمين وأولياء األمور وأعضاء
المجتمـع المحلي.
• تشـجيع االمتثال لمعايير السلامة وإمكانيـة الوصول للمباني .بناء مدارس جديدة في سـياقات بيئيـة “خضراء”،
ال سـيما فـي المناطق المتدهورة في الضواحي الحضرية .تعزيـز العمارة الحيوية ،كمثال للقيمة التعليمية والعملية
والفورية العاليـة ،لتطبيق مبادئ التنمية المسـتدامة وتوفير الطاقة.
• تعزيز ثقافة إدارة السالمة القادرة عىل تقليل المخاطر.
• تعزيـز توفيـر الخدمات لتحسـين صحـة األطفـال وتغذيتهم (المدرسـة كمحـور للخدمـات األخـرى :التطعيمات،
وإعطـاء المغذيـات الدقيقـة ،أو اإلحالـة إىل خدمـات أخـرى ،إلـخ).
• جعـل المدارس مسـتقلة من وجهة نظـر اإلمداد ببعـض األطعمة ،وتعزيز إنتاج البسـتنة داخل المدارس ،كنشـاط
تعليمي ولكنـه ً
أيضا نشـاط إنتاجي.
• االهتمام باستخدام لغة التدريس ومدى مالءمة المواد المستخدمة في التدريس (المالءمة والمالءمة).
• تعزيز المشـاركة في صنع القرار والتخطيط لألنشـطة المدرسـية بمشـاركة ال ُقصر والمجتمعات (نـوادي األطفال،
إلخ).
• تسهيل خلق بيئة خارج المدرسة (مستوى المجتمع – تعليم المجتمع) تكون داعمة.
• دعـم إدخـال مواد القـراءة التكميلية (بما في ذلك من خالل المكتبات أو ما يسـمى ببنـوك الكتب) في المناهج
الحكومية.
• تقوية المهارات اإلدارية لموظفي إدارة المدرسة.
*اإلجـراء  :7تطويـر خدمـات تعليميـة ذات طبيعـة غيـر رسـمية ومكملـة وتكميليـة للحظـات التعليـم والتدريـب
الرسـمية.

طريقة التنفيذ:
• تقديمالدعملتطويرخططالتدريبلتقويةالتعليمغيرالنظامي.
• تشـجيع األنشـطة اإلبداعيـة ،والرياضة ،والثقافـة  ،واإلرشـاد  ،ودعم الدراسـة  ،ودعم ما بعد المدرسـة  ،وأنشـطة
تنميـة المهـارات الشـخصية والتنميـة المعرفية (الموسـيقى  ،والرسـم  ،والسـينما  ،ومـا إىل ذلك).
• تشـجيع المراهقين عىل تنمية المهارات المتعلقـة بـ “المهارات الحياتية القابلة للتحويل  /المهارات الشـخصية”
(مثـل التواصل ،والمهـارات االجتماعية  ،والتفكير النقدي وحل المشـكالت  ،وضبط النفس  ،والوعـي بقدراتهم  ،وما
إىل ذلـك) والتي تكـون مفيدة ً
أيضا لتسـهيل دخول سـوق العمل.

 4.3.2التعليم
التعريف والمبادئ
نهجـا نقديًا يهـدف إىل زيادة الوعـي والفهم لديناميكيـات الترابط بين المسـتويين
يعـزز تعليـم المواطنـة العالمية (ً )ECG
نشـطا لألفـراد والمجتمعـات فـي تعزيـز الديمقراطيـة والسلام واالسـتدامة وحقـوق
العالمـي والمحلـي  ،ويفضـل دورًا
ً
اإلنسان.
لذلـك ال يقتصـر التعليـم على التدريس في السـياقات الرسـمية – عىل الرغـم من اعتبـاره أساسـيًا – ولكنه يهـدف إىل التعلم
مـن خلال نهـج عملـي المنحـى يعـزز المشـاركة والتعـاون .تجمـع  ECGبيـن التعليـم الرسـمي وغيـر الرسـمي ودورات
المعلومـات العامـة والتوعيـة وتلعـب دورًا مه ًما فـي التغيير الضـروري لتحقيق مجتمعـات عادلة ومسـتدامة تكون أماكن
لاللتقـاء والحوار.
من هذا المنظور  ،يُنظر إىل التعليم عىل أنه عمل تحويلي يستمر طوال مسار الحياة.
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المعايير الدولية والمراجع الوطنية

ينـص اإلجمـاع األوروبـي الجديد بشـأن التنميـة “عالمنـا  ،كرامتنا  ،مسـتقبلنا” لعـام  2017على أن “حمالت التوعيـة بالتعليم
والتنميـة يمكـن أن تلعـب دورًا مه ًما في زيادة مسـتوى المشـاركة العامة في تعزيز أهـداف التنمية المسـتدامة .عىل الصعيدين
الوطنـي والعالمـي  ،وبالتالي المسـاهمة في المواطنـة العالمية “.
تهـدف وثيقة اليونسـكو لعـام “ 2014تعليم المواطنة العالميـة إعداد المتعلمين لتحديـات القرن الحادي والعشـرين” إىل تعزيز
فهـم التربية عىل المواطنـة العالمية وآثارهـا عىل المحتوى التعليمـي وطرق التدريس والممارسـة.
يمثـل “ ”Global citizenship education: topics and learning objectivesلعـام  2015أول دليل تربوي لليونسـكو حول
التعليـم من أجـل المواطنة العالمية والـذي يبحث في طـرق دمج  ECGفي األنظمة المدرسـية.

منشـور مجلـس أوروبا كيـف يمكن لجميع المعلمين دعـم التربية على المواطنة وحقوق اإلنسـان :إطار عمل لــتطوير الكفاءات
“( )CE 2009هو أداة أساسـية للمعلمين الكتسـاب المهارات الالزمة إلنشـاء .ECG
أطلقـت اليونسـكو برنامـج العمل العالمـي للتعليم من أجل التنمية المسـتدامة ( )GAPلنشـر التعلم الرسـمي وغير الرسـمي
وغيـر الرسـمي حـول البيئـة و االقتصاد (االسـتهالك والفقـر واالختلاالت بين شـمال العالم وجنوبـه) و المجتمـع (الحقوق
والسلام ،الصحـة  ،التنوع).

مجاالت التدخل

بـدال ًمـن ذلك ،تحتـوي وثائق لجنة األمـم المتحـدة االقتصادية ألوروبـا ( )UNECEعلى معلومات عمليـة :تمكين المعلمين
مـن أجل مسـتقبل مسـتدام .إسـتراتيجية التعليم مـن أجل التنميـة المسـتدامة  ،أدوات لحلقـات العمل المتعلقة بالسياسـات
والممارسـات حـول الكفـاءات فـي التعليـم مـن أجـل التنمية المسـتدامة ؛ الممارسـات الجيـدة فـي التعليم من أجـل التنمية
المسـتدامة للمنطقـة في لجنـة األمم المتحـدة االقتصاديـة ألوروبا.عىل المسـتوى الوطنـي  ،يتضمـن القانون رقـم  125لعام
 ، 2014المتضمـن “االطـار القانونـي العام للتعـاون الدولي من أجل التنميـة” في المـادة  ، 1الفقرة  ، 4من بين أغـراض التعاون
اإلنمائـي العـام “التثقيف والتوعية ومشـاركة جميع المواطنين فـي التضامن الدولي والتعـاون الدولي والتنمية المسـتدامة “.
علاوة على ذلـك ،اعتمد بلدنـا اإلسـتراتيجية اإليطالية للتعليـم من أجـل المواطنة العالميـة ،التي تـم تطويرها في عـام 2017
مـن قبـل مجموعة عمل متعـددة األطراف تم إنشـاؤها داخل المجلـس الوطني للتعاون اإلنمائـي ( )CNCSوالتـي وافق عليها
المجلس الـوزاري للتعاون اإلنمائـي ( )CICSفـي يونيو .2020
تتبنى االسـتراتيجية اإليطالية لتعليم المواطنة العالمية تعريف تعليم المواطنة العالمية – اليونسـكو الذي يعرّف “ ECGعملية
تدريـب تحـث النـاس عىل االلتـزام بتفعيـل التغيير فـي الهيـاكل االجتماعيـة والثقافيـة والسياسـية واالقتصادية التـي تؤثر عىل
حياتهم”.
عنصـر تنظيمـي مهـم ،على المسـتوى الوطنـي ،هـو قانـون  20أغسـطس  ،2019رقـم  92الـذي أدخل تدريـس التربيـة المدنية
فـي المـدارس .بعد ذلـك ،بموجب مرسـوم خاص مـن وزارة التعليـم والجامعة والبحث ،35تم نشـر المبـادئ التوجيهيـة التي،36
باإلضافة إىل تحديد ثالثة محاور رئيسـية مثل دراسـة الدسـتور ،والتنمية المسـتدامة  ،والمواطنة الرقمية  ،وتذكير بمبدأ مشترك
لمخطـط التخطيـط الحضري ، .أي أن من التقاطع  ،بسـبب تعددية أهداف التعلم والكفاءات المتوقعة التي ال ت ُنسـب إىل تخصص
واحـد وال حتـى إىل نظـام تأديبي حصري.
وثيقـة أخـرى ذات أهميـة هـي“ MATTM 2014 37توجيهـات التثقيف البيئي من أجل التنمية المسـتدامة” ،التـي تم تطويرها
بشـكل مشـترك من قبل وزارة البيئة واألراضي والبحـر ( )MATووزارة التعليـم والجامعة والبحـوث ( ،)MIURوالتي تهدف إىل
تعزيـز ،في سـياق التعليم الرسـمي  ،المهارات الالزمة للتشـكيك فـي النماذج القائمة  ،لتحسـينها وبناء نماذج جديـدة من خالل
تفعيل العمليـات الفاضلة لتغيير السـلوكيات وأنماط الحياة.

35
36

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R%29.0000035.22-06-2020.pdf/8e785f33-2898-95b1-7326-dcc368228f98?t=1592916355595

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+Linee_guida_educazione_civica_dopoCSPI.pdf/8ed02589-e25e-1aed-1afb-291ce7cd119e?t=1592916355306

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/LINEE_GUIDA.pdf 37
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*اإلجـراء  :1تعزيـز التعليـم من أجـل المواطنـة العالميـة ،أي تطوير وتعزيـز المعرفة والمهـارات والقيـم والمواقف
لـكل مواطـن في العالـم من أجـل خلق مجتمعـات مسـتدامة ومنصفة وشـاملة.

طريقة التنفيذ:

• تعزيز ما يسـمى بالمشـاركة العامة من خالل إشـراك المدارس وجميع مجاالت المواطنة والتعليم والمؤسسـات
غيـر الرسـمية ،بما فـي ذلك أعضاء هيئـة التدريـس والمتعاونين بالمدرسـة وغيرهم مـن الموظفين الذيـن يدعمون
المؤسسة التعليمية.
• التشـجيع عىل اعتماد نهج متكامل في التعليم المشـترك بين الثقافات وحقوق اإلنسـان والسلام وحماية البيئة
وتعزيـز أنماط الحياة المسـتدامة.
• اعتماد التدريس المتكامل فيما يتعلق بما يسـمى “التعليم” (الشـرعية ،الصحة ،االختالفات ،التـراث ،البيئة ، )...
والتـي تتطلب بطبيعتهـا التزا ًما متعـدد التخصصات  ،وبالتالـي تعزيز مهارات المواطنة الشـاملة.
• تشـجيع إدخـال تعليـم المواطنـة العالميـة فـي المـدارس (برامـج محـددة لـكل مسـتوى ومسـتوى) لتدريـب
المراهقيـن على المواطنـة النشـطة والمسـؤولة مـن خلال المشـاركة النشـطة والحـرة.
• تعزيز أنشـطة االبتكار وتبـادل الخبرات من خالل تبادل المهارات وأفضل الممارسـات بين المؤسسـات والمدارس
والمنظمات فـي كل بلد.
• تعزيزالظروفللقصرلتنميةالتفكيرالنقديفيمايتعلقبالقضاياالعالمية.
• تعزيز األنشـطة لتشـجيع األطفال عىل استكشـاف وتطوير والتعبير عن آرائهم واالسـتماع إىل آراء اآلخرين واحترامها
وتوفيـر األدوات (مـن خلال المعرفة والمهارات والقيم) للمشـاركة بنشـاط فـي حياة مجتمعهم.
• نشرالوعيومكافحةالتحريضعىلالكراهيةوالتمييزبكافةأشكاله.
• تعزيز مسـار االسـتيالء عىل المسـؤولية والوعي بالدور الذي يجب على الجميع القيام به في تعزيـز القيم العالمية
مثل العدالة ،والمسـاواة والكرامـة واالحترام.
• اعتمـاد نهج عملي من خالل ضمان تنشـيط القاصرين ،مـن المدارس من جميع الصفوف والمسـتويات ،بوصفهم
“وكالء تغييـر” يجعلون مـن اختصاصهم كفاءتهم في المواطنة النشـطة.
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توجیھات بشأن
الطفولة والمراھقة

 4.4تنمية الطفولة المبكرة /
رعاية الطفولة المبكرة والتعليم

24, 29.1a

ARTICOLI
CRC

 4.4.1تنمية الطفولة المبكرة

التعريف والمبادئ

مجاالت التدخل

يمكـن اعتبـار “الطفولـة المبكـرة” – اعتمـا ًدا على تعريـف اليونسـكو – على أنهـا فتـرة الحيـاة التي تمتـد مـن الحمل حتى
سـن حوالـي  8سـنوات  ،وهـي مرحلة حاسـمة من النمـو يصل خاللهـا نمو الدمـاغ ( ٪ )80يتطـور خالل السـنوات الثالث
األوىل)  ،وف ًقـا لعمليـة متكاملـة تتأثـر بمجموعـة واسـعة من المحـددات (الفرديـة والبيئيـة والعالئقية) التـي تتدخل في
أوقـات وسـياقات مختلفة.
لذلـك يشـير مصطلـح “ ”38Early childhood developmentإىل التطـور الجسـدي والمعرفـي واللغـوي واالجتماعـي
والعاطفـي للطفـل مـن مرحلـة ما قبـل الـوالدة وحتـى سـن الثامنـة تقريبًا.
نظـرًا ألنـه يمكـن تعزيـز هـذا التطـور ويحـدث فـي سـياقات مختلفـة (المنـزل أو المدرسـة أو المراكـز الصحيـة أو المراكـز
المجتمعيـة)  ،كنتيجـة لمجموعة واسـعة من األنشـطة (مثل رعايـة وتحفيز وظيفة الطفـل العاطفية والعالئقيـة والتغذية
والوالديـن التعليـم) وإشـراك جهات فاعلة متعـددة  ،من القطاع الخاص إىل غيـر الربحي  ،ومن المؤسسـات إىل المجتمعات
 ،مـع وجـود اآلبـاء ومقدمـي الرعايـة كنقطة ارتـكاز لها  ،هـو مثال ممتـاز عىل نهـج الحكومة والمجتمـع بأسـره المذكور في
المقدمة .39
تميز اليونيسف ثالث مراحل لتنمية الطفولة المبكرة:
• المرحلـة األوىل مـن الحمـل حتى الـوالدة .في هـذه المرحلة ،تعد الصحـة والرعاية قبـل الوالدة وحمايـة المرأة
الحامـل وتغذيتهـا ضرورية  ،وكذلك الوالدة المسـاعدة وتسـجيل المواليـد والرعاية الفوريـة بعد الـوالدة .إن الرعاية
والرعايـة الصحيـة التـي يتلقاهـا الوالـدان قبـل الحمل ضروريـة لحمايـة صحـة األم والطفـل  ،ويمكـن أن تقلل من
احتمـال الـوالدة المبكـرة أو حديثـي الوالدة ناقـص الوزن  ،وظهـور التشـوهات الخلقية أو أمـراض ما حـول الوالدة
األخـرى التي يمكـن أن تهـدد النمو األمثـل للطفل .
• المرحلـة الثانيـة  ،مـن الـوالدة إىل  3سـنوات  ،تمثـل فترة يتطـور فيهـا الدماغ بسـرعة ويصبح مـن المهم ضمان
التغذيـة الكافيـة للطفـل والحمايـة والتحفيـز الحسـي الدقيـق من خلال اللعـب والموسـيقى والتفاعل مـع الكبار
المحبيـن .هـذه الجوانب متعـددة التخصصـات واردة في وثيقـة منظمة الصحة العالميـة  /اليونيسـف “إطار عمل
الرعايـة” ( )NCFذات األهميـة الدوليـة.
وفـي هـذا السـياق  ،يعد تعليـم الوالدين أمـرًا ضروريًـا لتزويدهم بالمعرفـة والموارد الكافيـة لنمو أبنائهـم وبناتهم ،
لضمـان ما يسـمى برعاية التنشـئة “.
فـي الواقـع  ،القاصـرون الذيـن ال يتلقـون رعايـة ومحفـزات كافيـة خلال السـنوات القليلـة األوىل من الحيـاة لديهم
فرصـة أقـل للوصـول إىل إمكاناتهم الكاملة وسـيواجهون صعوبـات أكبر في التعلـم وصعوبات فـي نموهم العاطفي
واالجتماعـي خالل مسـار حياتهم.
• المرحلـة الثالثـة  ،من  3سـنوات حتى بداية سـن المدرسـة  ،تمثل فترة باإلضافـة إىل الوصـول إىل الرعاية الصحية
(بمـا فـي ذلك التطعيمـات) والتغذيـة والتحفيـز  ،تصبح فرص التعلـم فـي المرافق ذات صلـة ً
أيضا.

 38نحن نستخدم العبارة اإلنجليزية التي سادت دوليا ويصعب ترجمتها إىل العربية
 39يتعلـق بتفسـير مـادة حقـوق الطفـل بشـأن هـذا الموضـوع  ،انظـر .التعليـق العـام رقـم  )2005( 7للجنة حقـوق الطفل “إعمـال حقوق
الطفـل فـي الطفولـة” المعتمد فـي  20سـبتمبر :2006

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f7%2fRev.1&Lang=en
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إىل هـؤالء الثالثـة يمكننـا إضافـة الفئـة العمريـة التـي تتزامـن مـع االنتقـال مـن مرحلـة مـا قبـل المدرسـة إىل المدرسـة
االبتدائيـة (مـن  6إىل  8سـنوات) ،وهـو أمـر مهـم بشـكل خـاص لمواصلـة تعليـم القاصـر ومسـار تعلمـه.

في هذا الفصل  ،سيتم التركيز بشكل خاص عىل أول  1000يوم من الحياة  ،مع التركيز عىل الموضوعات التالية:

• صحة األم والطفل (رعاية  /وقاية ما قبل الوالدة  ،رعاية حديثي الوالدة) ؛
• وفياتالرضع.
• تغذية
• الوقاية المجتمعية (بما في ذلك األمراض المعدية).
إن تقديـم الدعـم للأم وطفلهـا خلال أول  1000يوم – وهي فترة حاسـمة لكليهمـا – ال يعني فقط تربية األشـخاص
األصحـاء  ،ولكـن ً
أيضـا االسـتثمار فـي تنميـة بلد بأكملـه  ،وتحسـين مسـتويات التعليـم وآفـاق الرفـاه االجتماعي
واالقتصـادي -يجـري .من السـكان.

المعايير الدولية

لتعريف مفهوم الصحة الذي قدمته منظمة الصحة العالمية في عام  ، 1946يرجى الرجوع إىل الفقرات السابقة.
إذا كان مؤتمـر ألمـا آتـا لعـام  1978قـد أعرب عـن الحاجـة إىل تحسـين الرعاية الصحيـة األوليـة – الرعاية الصحيـة األولية
– فـي كل جـزء مـن العالـم وخاصـة فـي البلـدان المنخفضة والمتوسـطة الدخـل  ،والجمـع بيـن الصحة وحقوق اإلنسـان
والعدالـة االجتماعيـة  ،فـإن االسـتراتيجية العالميـة للمـرأة  ،تتصـور صحـة األطفـال والمراهقيـن ()NU 2016-2030
عالمـا ً تـدرك فيـه كل امـرأة وفتـاة ومراهقة حقوقهـا في الصحـة البدنيـة والعقليـة والرفاهية فـي كل بيئـة  ،ولديها فرص
اجتماعيـة واقتصاديـة وتكـون قـادرة على المشـاركة الكاملة في إنشـاء شـركات مزدهرة ومسـتدامة.
تنبـع هـذه اإلمكانيـة ً
أيضا من جـودة الرعاية والتغذيـة التي يتلقاها القاصـرون خالل طفولتهـم المبكرة للغايـة والتي توفر
لهم فرصـة النمو والتطور المتناسـقين.
قـدم إطـار رعايـة التنشـئة لمنظمـة الصحـة العالميـة  ،الذي ن ُشـر في عـام  ، 2018مسـاهمة أساسـية في تنميـة الطفولة
المبكـرة  ،كجـزء ال يتجـزأ مـن عمليـة رعايـة الطفولـة ونموهـا  ،وتعزيز نهج شـامل مقسـم إىل  5مكونات أساسـية:
 1الصحـة الجيـدة :التطعيمـات والعلاج والوقايـة مـن األمـراض (االلتهـاب الرئـوي واألمـراض المعديـة والتهاب
السـحايا والحصبـة) والميـاه النظيفـة والنظافـة وخدمـات صحـة األم والطفـل التي تهـدف إىل الوقاية مـن وفيات
الرضـع أو الحـد منها.
 2التغذيـة الكافيـة :أنظمة غذائية صحية تسـتجيب لالحتياجـات الغذائية للقصر فـي هذه الفئة العمريـة  ،بما في
ذلـك تشـجيع الرضاعـة الطبيعية الحصرية  ،وتنويـع النظام الغذائي ً
أيضـا من خالل أنظمة غذائية مسـتدامة محليًا ،
أو قائمـة على المنتجات المزروعة فـي الموقع.
 3الحمايـة (األمـن واألمـان) :مـن جميـع أشـكال اإلسـاءة والعنـف (بما فـي ذلـك الناتجة عـن التعـرض الطويل
للنزاعـات)  ،ومـن الهجر  ،ومـن المخاطر البيئية .اإلجهاد الناجم عن الصدمة وسـوء المعاملة  ،باإلضافة إىل التسـبب
فـي معاناة نفسـية  ،يمكن أن يسـبب ً
أيضـا تنازالت على المسـتوى البيولوجي.
 4العلاج (تقديـم الرعاية المسـتجيبة) :إشـراك األسـر ومقدمي الرعاية فيما يسـمى بأنشـطة الرعاية المسـتجيبة
مثـل االهتمـام بالتغذيـة واأللعـاب والموسـيقى وتنميـة العالقـات من خلال الحوار.
 5فـرص التعلـم منـذ الطفولة المبكرة :مرحلة ما قبل المدرسـة وفرص التعلم غير الرسـمية األخرى  ،مع اسـتخدام
المـواد التعليمية والترفيهية (األلعاب والكتب) والمشـاركة التفاعلية للبالغيـن واألقران.
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*اإلجراء  :1ضمان الوصول إىل خدمات صحة األم والطفل ( )SMIللنساء في سن اإلنجاب.

طريقة التنفيذ:
• تعزيـز تعزيـز النظـم الصحيـة – مـن حيـث التوزيع على األراضي وجـودة الخدمـات – وضمـان التغطية الشـاملة
مـن خالل تحسـين عـرض خدمـات  SMIالمالئمة والجـودة في المناطـق النائية وغيـر المخدومة ،ممـا يضمن أنها
صديقـة للأم والطفل أيضـا من خالل تدخلات البنية التحتية وتوريد المعـدات وتفعيل خدمات العيـادات المتنقلة
للوصـول إىل المناطـق األكثر عزلـة والفئـات األكثر ضعفا.
• تعزيـز الرعايـة الجيـدة والمتاحـة والمسـتمرة لجميع النسـاء الحوامـل (التي تأخـذ في االعتبـار الرفاه النفسـي
والبدنـي للأم) مـن مراحل الحمل إىل المخـاض والوالدة وفترة حديثي الوالدة ،ال سـيما في السـياقات األكثر ضع ًفا،
تعزيـز جـودة الرعايـة بمقاربات متكاملـة عىل مسـتوى المجتمع ،حتى في حـاالت الطـوارئ ،لكل مـن األم (في حالة
تعفـن الـدم والنزيـف) والقصر ،خاصـة فـي أول  28يو ًما مـن الحياة.
• الترويج لخدمات األمومة والطفولة مثل ال  ، Kangaroo Mother Careمباشرة بعد الوالدة (انظر الملحق).
• تعزيـز وتقويـة تدريـب العامليـن فـي مجـال الصحـة والمجتمـع (المستشـفيات ،مراكـز الرعايـة األوليـة ،مراكز
االستشـارة) وموظفـي الدعم (القيادات المجتمعية النسـائية ،وحيويي الحركة المجتمعيـة ،والقابالت التقليديات)
 ،بشـأن قضايـا صحـة األم والطفل .قـم ً
أيضا بتقوية المهارات اللغوية وحل المشـكالت ومهارات االسـتجابة للنسـاء
والفتيـات والفتيـان والفتيات في موظفـي الرعاية الصحية مع االنتباه إىل السـياق المرجعي (مثـل األقليات وحاالت
الطـوارئ واألزمات).
• تعزيـز ممارسـات النظافـة الصحيحـة ورعاية األطفال – لألسـر والمجتمع بشـكل عـام – من خالل تعزيـز الظروف
الصحيـة المالئمـة والحصـول عىل الميـاه الصالحة للشـرب.
• تعزيـز التغييرات في العـادات االجتماعية حول المحرمـات الغذائية من خالل أعضاء المجتمـع المؤثرين لضمان
التغذية الكافية للنسـاء الحوامـل والمرضعات.
• تحديـد وتقليـل أي حواجز ثقافية وجندرية للوصول إىل الخدمات ،والعمل مع النسـاء ،وذلك بفضل نشـاط واسـع
النطـاق مع العائلات والمجتمعات وقـادة المجتمع المرجعيين الذين يؤثـرون عىل الخيارات والموافقات ومسـتوى
مشاركة المرأة.
• تعزيز الصحة اإلنجابية في المدارس والمراكز الصحية ومراكز اإلرشاد.
• القيـام بأنشـطة توعيـة عىل مسـتوى المجتمـع حول قضايـا صحـة األم والطفل والتي تشـمل التغذيـة ،واعتماد
أنظمـة غذائيـة  /أنمـاط حيـاة صحيـة والتطعيمـات والتـي تشـمل الرجـال ً
أيضا.
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*اإلجراء  :2ضمان حصول القصر عىل التطعيمات ومراقبة طب األطفال.

طريقة التنفيذ:

4

• تقديـم المسـاعدة الفنية إلعداد اسـتراتيجيات وخطط التطعيم الوطنية ،تنفيذا لبروتوكـوالت وتوجيهات منظمة
الصحة العالميـة ذات الصلة.
• القيام بأنشطة توعية وتدريب عىل مستوى المجتمع حول أهمية التطعيم.
• ضمان تنفيذ برامج وحمالت التلقيح الكاملة لمدة 0-8سنوات.
• تحسينأنظمةوأنظمةإدارةالمراكزالصحيةلجمعالبياناتالمفصلةوالموثوقة.
• دعـم أنشـطة التدريب وبناء القـدرات للعاملين في مجال الصحـة والمجتمع من أجل التعرف المبكـر عىل إعاقات
الطفولـة مع التقييم الدقيـق لالحتياجات.
• تفعيـل الخدمـات المحلية (العيادات المتنقلة) التي تسـمح بزيـادة تغطية الخدمات في أكثـر المناطق عزلة (ما
يسـمى “الميل األخير”).
• القيام بأنشطة توعية وتثقيفية تشمل الرجال ً
أيضا من خالل تعزيز دورهم الفعال في رعاية القاصر ورفاهيته.
*اإلجراء  :3التأكد من أن جميع األطفال في سنواتهم األوىل من حياتهم يحققون معايير تغذية مناسبة.

طريقة التنفيذ:

• دعـم البلـدان الشـريكة فـي اعتماد الدالئـل اإلرشـادية لمنظمـة الصحـة العالمية بشـأن الممارسـات التغذوية
للنسـاء والمراهقـات والرضع وصغار األطفال ،لتعزيز التغذية الكافية للنسـاء في سـن اإلنجاب ،وال سـيما المراهقات
لتالفـي انتقـال سـوء التغذية مـن األجيـال مـن األم إىل الطفل.
• القيـام بأنشـطة المراقبـة والدعـم ،مـن حيـث التغذيـة والصحـة النفسـية ،للنسـاء أثنـاء الحمـل والرضاعـة –
(النفـاس).
• تشجيع الرضاعة الطبيعية الحصرية خالل الساعة األوىل من الوالدة (عىل األقل حتى سن  6أشهر).
• التشـجيع عىل إدخـال األطعمة الصلبة التكميلية الصحية والكافيـة لالحتياجات التغذوية من  6أشـهر ،إىل جانب
الرضاعـة الطبيعية ،باسـتخدام األطعمة المتوفـرة محليًا.
• دعـم تدريـب العاملين الصحيين وغيـر الصحيين (متطوعو المجتمـع) من أجل المراقبة السـليمة للتغذية ونمو
القصـر ،وتشـجيع تنـاول األطعمة المتوفـرة محليًا لفطم القاصـر وتوفيـر االحتياجات الغذائيـة اليومية.
• تشـجيع تفعيل برامج شـبكات األمان التي تأخذ في الحسـبان الفروق بين الجنسـين وأدوات الحماية االجتماعية
األخـرى في السـياقات الحضريـة لحماية القصر الضعفـاء من سـوء التغذية.
• دعـم مـا يسـمى التدخلات التغذيـة الحساسـة فـي المجـال الزراعي مـن خلال الترويـج للمحاصيل المناسـبة
للعـادات المحليـة والمناخيـة الذكيـة ،أي مناسـبة للظـروف المناخيـة المحـددة لمنطقـة الزراعـة.
• تعزيزالتغذيةالمدرسيةالمحلية.
• تعزيـز ما يسـمى التدخلات التغذية المحددة ،عىل سـبيل المثـال .إعطاء األطعمـة المدعمة بيولوجيـا ًوالتغذية
التكميليـة ومكملات الفيتامينـات لألطفال عنـد الضرورة.
• تطبيـق نمـوذج مركز التغذيـة و إعادة التأهيـل ( )NRCإلدارة سـوء التغذية عىل مسـتوى المجتمع الذي يتسـم
بالنشـاط فـي المراكـز – المقامة في المرافق الصحيـة – لعالج ورعاية األطفـال الذين يعانون من سـوء التغذية الحاد
والمزمـن .يتـم تنظيم المراكز ،حسـب الكثافـة المختلفة للعالج المطلـوب ،كمراكز تغذية عالجيـة وتغذية تكميلية.
ترتبـط هـذه األنشـطة الصحية بالمسـوحات الوبائيـة للسـكان ،وتوزيع الغـذاء عىل الفئـات الضعيفة وتدريـب اآلباء
والموظفينالصحيينوغيرالصحيين.
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توجیھات بشأن
الطفولة والمراھقة

 4.4.2رعاية الطفولة المبكرة والتعليم
التعريف والمبادئ

تعـرف اليونسـكو التعليـم والرعايـة 40في مرحلـة الطفولـة المبكرة عىل أنهـا مجموعة من األنشـطة التي تهـدف إىل التنمية
العالميـة والمتكاملـة لالحتياجـات االجتماعيـة والعاطفيـة والمعرفيـة والبدنيـة لألطفـال مـن أجـل بنـاء أسـاس متيـن
لتعلمهـم ورفاههـم .مـن الحيـاة ومن أجـل نمـو مواطنيـن قادرين ومسـؤولين في المسـتقبل.
الفتـرة الزمنيـة التـي تمتـد من اللحظـات األوىل من الحيـاة إىل حوالي ثالث سـنوات ،في الواقـع ،هي فترة حاسـمة يتم فيها
وضـع األسـس للقدرة المسـتقبلية عىل تطويـر اللغة ومهـارات التعلم الالزمـة للتطوير الكامل إلمكانات الشـخص.

مجاالت التدخل

يتعـرض القاصـرون الذيـن لم يتـم تحفيزهم بشـكل كاف منذ الـوالدة لخطـر التهميش أو التسـرب من المدرسـة أو مواجهة
صعوبـات التعلـم في مسـارهم التعليمي.
إن تعزيـز التحفيـز خالل السـنوات الثلاث األوىل من الحيـاة ،فضال ً عن معرفـة القراءة والكتابة واكتسـاب مهارات الحسـاب
فـي مرحلـة مـا قبـل المدرسـة (مـن  3إىل  6سـنوات)  ،في سـياق التعليـم الرسـمي وغير الرسـمي  ،يسـمح بالتالـي بتقليل
التفاوتـات قبـل أن تصبـح أكثر .واضح ،يحسـن التمكـن من القراءة ومهارات الحسـاب ويصد ترك المدرسـة فـي وقت مبكر.
مـن أجـل ضمـان االنتقال السـلس والفعال مـن روضة األطفـال إىل المدرسـة االبتدائية ،ممـا يقلل من مخاطر التسـرب من
المدرسـة  ،مـن الضـروري تعزيز التعاون بيـن المعلمين والمعلمين من المسـتويين المدرسـيين  ،وتكييف البرامـج وتقاربها.
االسـتثمار في هـذه المرحلة الدقيقة.التعريـف والمبادئ.
مـن أجـل ضمـان االنتقال السـلس والفعال مـن روضة األطفـال إىل المدرسـة االبتدائية ،ممـا يقلل من مخاطر التسـرب من
المدرسـة ،مـن الضروري تعزيـز التعاون بين المعلميـن والمعلمين من المسـتويين المدرسـيين  ،وتكييف البرامـج وتقاربها.
االسـتثمار في هذه المرحلـة الدقيقة.

المعايير الدولية والوطنية
بنـا ًء على اقتـراح مـن المفوضيـة  ،اعتمـد مجلـس االتحـاد األوروبـي  ،فـي مايـو  ، 2019توصيـة المجلـس بشـأن أنظمـة
التعليـم والرعايـة عاليـة الجـودة فـي مرحلـة الطفولـة المبكـرة والتـي تدعـو إىل تطويـر فهـم مشـترك لمـا هـو المقصود
بتقديـم خدمـات عاليـة الجـودة (بمـا فـي ذلـك جوانب مثل النسـبة بيـن عـدد المعلمين وعـدد القاصريـن  ،وعـدد القصر
فـي الفصـل  ،ومؤهلات المعلميـن وتدريبهم  ،وخصائـص البنية التحتيـة  ،والتفاعل بيـن الخدمات واألسـر  /المجتمعات ،
ودرجـة مشـاركة القصـر  ،ومـا إىل ذلك)  ،والقـادر لإلصالحـات واالسـتثمارات الملهمة الالزمـة لتعزيز اإلدمـاج االجتماعي
والنمـو المسـتمر من خلال تبـادل الخبـرات والممارسـات الجيدة.
باإلشـارة إىل معيـار الجودة المشـترك ،تشـير التوصية إىل المبادئ األساسـية لـ “إطـار الجودة” المقترح فـي عام  2014من
قبـل مجموعـة العمـل التابعة للجنـة المعنيـة بالتعليم والرعايـة في مرحلـة الطفولة المبكـرة ،وهي :سـهولة الوصول إىل
الخدمـات؛ تدريـب وظـروف عمـل الموظفيـن المتخصصيـن؛ تحديد المناهـج المناسـبة؛ آليـات حوكمة محـددة؛ التمويل
الكافـي وآليات الرصـد والتقييم.
مـع اسـتنتاجات المجلـس بشـأن “السياسـات المتكاملـة لتنميـة الطفولـة المبكـرة كأداة للحد مـن الفقر وتعزيـز اإلدماج
االجتماعـي” فـي حزيـران  /يونيـو  ،2018أكـد مجلـس االتحـاد األوروبـي بالفعـل على اإلمكانـات الهائلـة للتدخلات فـي
مجـال الطفولـة المبكـرة كأداة كسـر الحلقـة المفرغـة مـن عـدم المسـاواة والتهميش.
مـن بيـن التجـارب اإليطاليـة المعتـرف بهـا دوليًـا ،41من المسـتحيل عـدم ذكـر “طريقـة مونتيسـوري” ،التي تتمحـور حول
أهميـة تحفيـز حريـة وعفويـة الطفـل ،منـذ اللحظـات األوىل مـن حياتـه ،لزيـادة اسـتقالليته .في هـذا النمـوذج ،يجب عىل
البالغيـن المرجعيـة تجنـب التدخـل ،بـدال ً مـن تسـهيل التعلم مـن خالل إنشـاء بيئـات مألوفـة واسـتخدام كائنـات تربوية
مصممـة لتعزيـز التطـور المعرفـي والفكـري للقصـر ،ودفعهـم إىل التجربـة مـن أجـل التعلـم مـن خلال التعلـم الذاتـي.
 -تصحيح .

 40مفهومة في معناها الواسع للمصطلح اإلنجليزي “”care
 41وتجـدر اإلشـارة ً
أيضـا إىل مـا يسـمى بــ “نهـج ريجيو إيميليـا”  ،والذي يبـدأ من االعتقـاد بأن القاصريـن هم أبطـال عمليات النمـو  ،بصفتهم
ً
بنـاة للمعرفـة والمهـارات .تتمثـل العناصـر الرئيسـية لهـذا النهـج التربـوي فـي تخطيـط التدريس التشـاركي (الـذي يشـمل أيضـا العائالت) ،
وأهميـة البيئـات واألماكـن  ،وتحفيـز اللغـات اللفظيـة وغيـر اللفظية (ما يسـمى بـ  100لغـة)  ،والبحـث التربـوي والمانظر اىلة والمشـاركة
كأدوات لبنـاء المسـار التعليمي
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*اإلجـراء  :1تعزيـز الوصـول الشـامل والمجانـي إىل تعليم جيد فـي مرحلة ما قبل المدرسـة يمكـن أن يضمن التطور
الكامل للمهـارات المعرفية والنفسـية واالجتماعية.

طريقة التنفيذ:

• تقديـم المسـاعدة الفنيـة لتعزيـز تبني السياسـات التي تنص عىل التعليـم اإللزامـي والمجاني في مرحلـة ما قبل
المدرسـة للجميـع ،بمـا في ذلـك من خلال زيـادة الميزانيـة المخصصة لهـذه الخدمـات من قبـل الدول الشـريكة.
• دعـم تدريـب المعلميـن والمعلميـن المؤهليـن (التدريب المسـتمر عىل الوظيفـة ،التدريـب المكثـف  ،التطوير
المهنـي المسـتمر) واالعتـراف االقتصـادي واالجتماعـي الصحيـح بالـدور والعمـل الـذي يؤدونـه.
• تشـجيع تطويـر دورات دراسـية جامعيـة حـول التعليـم الجامع لمرحلـة ما قبل المدرسـة ،فضلا ًعـن التدريبات
والزيـارات لتبـادل الممارسـات الجيـدة ً
أيضـا مـع مراكـز البحـث والجامعـات والتميـز اإليطالـي.
• دعمتكييفأوبناءالهياكلوالبنىالتحتيةالمناسبة.
*اإلجـراء  :2إنشـاء بيئـات قـادرة على تحفيـز تنميـة المهـارات التحضيريـة األساسـية للقـراءة والكتابة ،والحسـاب
والخيـال واإلبداع.

طريقة التنفيذ:

• تعزيـز التدخالت عىل المسـتوى الرسـمي (مثـل رياض األطفـال ودور الحضانـة التي يمكن اسـتخدامها والوصول
إليهـا لجميـع السـكان) وعلى مسـتوى األسـرة  /المجتمـع (إنشـاء دورات ما قبل المدرسـة فـي المنزل).
• تشجيع تحديث برامج الحضانة بحيث تكون متمحورة حول الطفل وتتبنى التعلم من خالل أسلوب اللعب.
• تطويرموادتعليميةوتعليميةمحددة.
• ضمـان وجـود عالقـة مناسـبة بيـن المعلميـن  /المعلمين والقصـر وعدد أقـل من القصـر في الفصل  /مسـاحة
التعلم.
• القيامة بإجراء تدريب محدد للمعلمين واألسـر والمجتمعات ً
أيضا باسـتخدام تقنيات تشـاركية تحفز اإلبداع .دعم
اآلبـاء الذيـن ينظمون دورات ما قبل المدرسـة فـي المنزل.
• تشـجيع إنشـاء حدائـق مدرسـية لتوفير مقاصـف للمنتجـات الضرورية لضمـان نظام غذائـي متنوع ومغـ ٍذ وفي
نفـس الوقـت تنفيـذ األنشـطة التي تحفـز القصـر وتعمل على توعيـة األسـر والمجتمعـات بأهميـة التغذيـة الكافية.
*اإلجـراء  :3تحسـين قـدرة اآلبـاء ومقدمـي الرعاية على تحفيـز النمو الجسـدي والمعرفـي واالجتماعـي والعاطفي
للقصـر ،خاصـة في السـنوات الثلاث األوىل مـن الحياة.

طريقة التنفيذ:
• دعم الوالدين بمسارات دعم األبوة واألمومة ،مع إيالء اهتمام خاص لمنظور النوع االجتماعي.
• تنميـة مهـارات مقدمـي الرعاية ،ال سـيما فيما يتعلـق باللعب والتواصـل المبكر والعالقـات والرعايـة ،من خالل
طرائـق مختلفـة :جلسـات جماعيـة ،وزيـارات منزليـة ،وإرشـاد فـردي – تعزيز ممارسـات التحفيـز المبكرة.
• القيامـة بإجـراء التدريب من خالل اللقـاءات الفردية والزيـارات المنزلية أو العمل الجماعي مـع كل من له دور في
االهتمـام والرعايـة لألطفال ،لتزويدهـم باألسـاليب واألدوات المفيدة لتحفيز وإنشـاء عالقات إيجابية.
• تنفيـذ حملات توعيـة تسـتهدف المجتمعـات لنشـر الوعـي بأهميـة الوصـول إىل خدمـات الطفولـة المبكـرة
(مجموعـات التركيـز ،والمحادثـات المجتمعيـة ،ومـا إىل ذلـك).
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*اإلجراء  :4تعزيز نظام متكامل لخدمات دعم الطفولة المبكرة عىل مستوى المجتمع.

طريقة التنفيذ:
• دعـم الوالديـن في السـنوات األوىل مـن عمر القاصـر ( )0-3من حيـث المسـاعدة الصحيـة واالجتماعية ،بحيث
نهجـا عالميًا لرفاهية القاصر واألم من خالل التدريب األساسـي عىل النظافة ورعاية الطفل التغذية المناسـبة.
يتبنـون ً
سـاعدهم في التوفيـق بين األنشـطة االقتصادية  /العمل وأنشـطة رعايـة األبناء.
• دعـم إنشـاء أنظمـة متكاملة تجعل مـن الممكن مراقبـة وتحفيز الوصـول إىل رعايـة األم والطفـل ،وبروتوكوالت
التطعيـم ،وخدمـات التعليـم المبكر بفضـل الروابط بيـن الخدمات المختلفـة (مثل الصحـة المدرسـية والتغذية –
الصحـة المدرسـية والتغذيـة – . )SHN
• تعزيـز تنسـيق الخدمات المحليـة (خاصة الصحـة االجتماعية) إلبـراز حاالت الضعـف والتعامل معهـا ،مع إيالء
اهتمـام خـاص للقصـر ذوي اإلعاقة.
• تفعيـل خدمـات المراقبـة المتكاملة لألسـر األكثـر ضعفـا ً (القاصـرون ذوو اإلعاقة أو مشـاكل صحية أخـرى) أو
المعرضيـن لخطـر اإلهمـال أو اإلهمـال.
• المساهمةفياعتمادإطاررعايةالتنشئةالذياعتمدتهمنظمة الصحة العالمية.

مجاالت التدخل

*اإلجراء  :5تسهيل االنتقال من روضة األطفال إىل المدرسة االبتدائية.

طريقة التنفيذ:
• تعزيـز التوافـق البيداغوجـي بين المسـتويين المدرسـيين من خالل تحديـد آليات التنسـيق بين مختلف الـوزارات
والمؤسسـات المعنية.
• تطوير مسـاحات مدرسـية صديقة لألطفال في المدرسـة االبتدائيـة ً
أيضا من خالل التدخالت الهيكلية وتحسـين
الهياكل المدرسـية.
• تشـجيع الزيـارات والتبادالت التي تسـمح للتالميذ في السـنة األخيـرة من ريـاض األطفال بالتعرف عىل المدرسـة
االبتدائية.
• تعزيـز التعاون بين المعلميـن والمعلمين ً
أيضا فيما يتعلق بمشـاركة احتياجات ال ُقصر (المخـاوف واالحتياجات
الخاصـة وصعوبات التعلـم ،إلخ).
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2, 3, 6, 9.4
ARTICOLI
CRC
12.2, 37, 39 ,40

 4.5عدالة القاصرين
التعريف والمبادئ

المتخصص في األمور المتعلقة بالقصر.
يجـب أن يؤخـذ فـي االعتبـار أن هـذا المصطلـح يشـمل أبعـا ًدا مختلفـة وقد يختلـف معنـاه وف ًقـا لألنظمـة المعتمدة من
قبـل الـدول الفردية.
فـي الواقـع ،يمكـن للقصـر أن يتعاملـوا مـع العدالـة أو يتعارضـوا معها ألسـباب متعددة ،مـن وجهة نظـر جنائيـة ومدنية،
ويمكنهـم المثـول أمـام أنواع مختلفـة من المحاكـم :المدنيـة والجنائيـة ،واإلداريـة والتقليديـة والدينية.
فـي هـذا الفصل سـيتم النظر فيما يلـي :الملف الجنائـي للقصر المخالفيـن للقانون لالشـتباه بهم أو المتهميـن أو المدانين
بخـرق القانـون الجنائـي؛ لمحـة عـن حمايـة القاصريـن الذيـن يتعاملون مـع القانـون كضحايا أو شـهود على الجرائـم وف ًقا
لمبـادئ المبـادئ التوجيهيـة للتدابيـر المتعلقـة باألطفال في نظـام العدالـة الجنائية (توجيهـات فيينا).
يرجـى الرجـوع إىل الفصليـن عـن “حمايـة الطفـل” و “القصـر فـي الحركـة” لموضـوع حمايـة القاصريـن في سـياق أنظمة
العدالـة التـي يتـم التعبيـر عنهـا بمفهـوم أوسـع (انفصـال الوالدين ،إسـناد المسـؤولية األبويـة ،الحمايـة ،التبنـي ،األمان
والضمـان االجتماعـي ،والقصـر األجانـب غيـر المصحوبيـن ،والمختطفيـن ،والالجئيـن ،وطالبـي اللجـوء ،ومـا إىل ذلك).
بالنسـبة لـكال الملفيـن المعنييـن هنـا ،تنطبـق فكـرة ما يسـمى بــ “العدالة الصديقـة للطفـل” (وبالتالـي ترجمـة التعبير
اإلنجليـزي “العدالـة الصديقـة للطفـل”)  ،وهـذا يعني مـن خالل هـذه األنظمـة القضائية التي تضمـن االحتـرام والتنفيذ
الفعـال ليـس فقـط مبـدأ سـيادة القانـون  ،ولكن ً
أيضـا لجميـع الحقوق المحـددة لألطفـال عىل أعىل مسـتوى ممكـن  ،مع
مراعـاة مسـتوى نضـج الطفل وفهمـه باإلضافـة إىل ظـروف الحالة.
على وجـه الخصـوص ،يتعلق األمـر بالوصـول ،والمناسـب للعمـر ،والسـريع ،واالجتهـاد ،والتركيز على احتياجـات وحقوق
الطفـل ،ممـا يضمـن الحـق فـي اإلجـراءات القانونيـة الواجبة والمشـاركة وفهـم اإلجـراءات واالسـتماع إليهـا واحترامها.
الحيـاة الخاصـة والعائليـة ،إىل النزاهـة والكرامة. 42

المعايير الدولية
سلسـلة كبيـرة مـن التوصيـات والمعاييـر ،واألفعـال غيـر الملزمـة – المعرفـة على أنها قانـون غير ملـزم – ولكنهـا مع ذلك
تمـت الموافقـة عليهـا على المسـتوى الدولي ،تسـاهم ً
أيضا فـي تحديد نمـوذج أنظمـة العدالـة الجنائيـة لألحداث.
فـي هذا السـياق ،يجب أن تكـون أنظمة العدالـة الجنائية لألحـداث موجهة نحو إعادة إدمـاج الجاني القاصـر في المجتمع
وتجنـب التجريـم والوصـم ،وإىل أقصـى حد ممكـن ،معاقبتهم ،مع مراعـاة الطبيعة العابرة لسـلوك القاصـر المنحرف ،وهو
ال يـزال فـي حالة تطورية لشـخصيته ولـم يصل إىل حالـة النضج الكامـل (توجيهات األمـم المتحدة لمنع جنـوح القاصرين
 ،ما يسـمى بقواعـد الرياض).
ومـن هنـا جـاء حظـر فـرض عقوبـة اإلعـدام أو السـجن المؤبـد على القاصريـن ،وااللتـزام باللجـوء إىل تدابير الحرمـان من
الحريـة الشـخصية فقـط كملاذ أخيـر ،وفـي جميـع األحـوال ضمـان معاملـة إنسـانية للقاصـر تحتـرم كرامتـه الشـخصية
ً
فضاًل عـن تفضيل اعتمـاد تدابير خارج نطـاق القضـاء تتضمن تكليف
وكافيـة .العمـر (ما يسـمى بقواعـد هافانـا، )1990 ،
خدمـات مجتمعيـة (القواعـد الدوليـة إلدارة شـؤون قضـاء القاصريـن  ،مـا يسـمى بقواعد بكيـن .)1985 ،
علاوة على ذلك ،فـي حالة حبس قاصـر ،ينبغـي أن نتذكر أن قواعـد األمم المتحـدة النموذجيـة الدولية لمعاملة السـجناء
(“قواعـد نيلسـون مانديلا”) تنـص على وجـوب إبقـاء المحتجزين الشـباب فـي مؤسسـات منفصلة عـن بقية األشـخاص.
نـزالء السـجون أو على األقل فـي مناطـق منفصلة من نفـس المؤسسـات اإلصالحيـة (القاعـدة  .)11للحصـول عىل جولة
حـول الممارسـات الجيـدة والمعايير الوطنيـة ،يرجى الرجـوع إىل الملحقات التشـغيلية.
لذلـك يجـب أن يكـون مديـر التدخلات لصالـح القاصريـن المخالطيـن للقانـون أو المخالفيـن لـه هو بنـاء نظـام عقوبات
لألحـداث فـي البلـدان الشـريكة يمثـل أداة لتعزيـز التعليـم ،قـادرًا على ربـط العقوبـة بالحاجـة إىل تحديـد تطـور إيجابـي.
شـخصية الطفـل ،وضمـان المسـاعدة العاطفيـة والنفسـية في جميـع المراحـل (توجيهـات مجلـس أوروبا حـول العدالة
الصديقـة للطفل).
 42فيما يتعلق بتفسير مادة حقوق الطفل هذا الموضوع  ،انظر تعليق عام للجنة حقوق الطفل رقم )2019( 24
حقوق األطفال في نظام األطفال  ،تم اعتماده في  18سبتمبر :2019

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f24&Lang=en
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16.1
16.2
16.2

11.7

خطوط العمل للتدخالت التي نفذها التعاون اإلنمائي اإليطالي

*اإلجـراء  :1تعزيـز وتحسـين أداء اإلدارة العامـة للعدالـة ،ممـا يؤثـر على مسـتويات تنفيـذ االسـتثمارات العامـة
والتماسـك اإلقليمـي ،وزيـادة وتحسـين الحكـم على كل المسـتويات.

مجاالت التدخل

طريقة التنفيذ:
• تعزيـز وتشـجيع اإلصالحـات الالزمـة لتنفيذ نظـام قضـاء القاصرين المتخصـص و صديقـة لألطفال مـع الوالية
القضائيـة المدنيـة واإلداريـة والجنائية فـي النظم القانونيـة للبلدان الشـريكة ،من خلال نقل المهـارات والمعارف
التـي تتكيـف مـع السـياق المحـدد لقضـاء القاصرين .بلـد التدخل ،بعـد تحليل هذا السـياق ً
أيضـا من منظـور النوع
االجتماعي.
• تقديـم المسـاعدة الفنية للتدريب المتخصص لهيئـات قضاء القاصرين فـي قانون القاصرين وقانون األسـرة وفي
مجـال العلوم اإلنسـانية واالجتماعية.
• التشـجيع على وجود وتطبيق صحيح لتدابير الرصد والمراقبة المسـتقلة بشـأن تطبيق المعايير الدوليـة في إدارة
قضـاء القاصرين ،مـن خالل إنشـاء هيئات رصد مسـتقلة.
• تعزيزتفعيلآلياتالوقايةاألوليةوالثانويةوالثالثية.43

*اإلجـراء  :2تعزيـز محاكمـة جنائية سـريعة لألحداث تهـدف إىل الحد ،قـدر اإلمكان  ،مـن اآلثار الضارة التـي يمكن أن
يسـببها االحتجـاز في السـجن  ،مما ينتج عنه اسـتجابات مناسـبة لشـخصية القاصر واحتياجاتـه التعليمية.

طريقة التنفيذ:
• تشـجيع إدخال العدالة المتخصصة (عىل سـبيل المثال محاكم للقصر مماثلة لتلـك المنصوص عليها في النظام
القانوني اإليطالي) واسـتخدام وسـاطة العدالة التصالحية.
• تقديم المسـاعدة الفنية للتدريب المتخصص مع نهـج  child friendlyللقضاة وقضاة الصلح والمحامين وإنفاذ
القانون وشـرطة السـجون ومشـغلي ومشـغلي الخدمات ذات الصلـة (مثل المعلميـن واألخصائييـن االجتماعيين
وعلمـاء النفس).

 43تتعلـق الوقايـة األولية باسـتراتيجيات الوقاية واسـعة النطاق التي تسـتهدف جميع السـكان ؛ تتعلـق الوقاية الثانويـة بالتدخالت الموجهة
نحـو المواقـف التـي يُحتمـل أن تكـون معرضـة للخطر ؛ تعمـل الوقايـة من الدرجـة الثالثة على تقليل عواقـب االنزعـاج و  /أو ظواهـر الخطر
التي حدثـت بالفعل.
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*اإلجـراء  :3إنشـاء نظـام يضمـن الحمايـة والمسـاعدة للقصـر على المسـتوى القانونـي واالجتماعـي والتعليمـي
والمهنـي والنفسـي والصحـي والبدنـي ،مـع مراعـاة العمـر والجنـس والشـخصية ومصلحـة نموهـم المتناسـق.

طريقة التنفيذ:

• تنظيم آليات المسـاعدة القانونية والنفسـية للقصر المخالفين للقانون ،وخاصة فـي المحاكمة الجنائية ،بما في
ذلـك الضحايا و  /أو الشـهود.
• لضمان تمتع األطفال بالحق في أن يتم إعالمهم بالمشاركة في اإلجراءات التي تخصهم.
• تشجيعإجراءالتحقيقاتاالجتماعيةقبلأنتصدرالسلطةالمختصةقرارهاالنهائي.
• ضمان وجود نسبة مناسبة بين عدد القصر وعدد األخصائيين االجتماعيين المدربين.
• تعزيـز بروتوكـوالت لتقييم السـن القاصر عىل أسـاس األدلة العلمية ،عىل أسـاس نهج شـامل ومتعدد التخصصات
وعلى افتـراض السـن القاصر في حالـة عدم اليقين ،مـع اإلشـارة إىل الممارسـات اإليطاليـة الجيدة.44
• ضمـان األسـتمرارية فـي الحصول عىل المسـاعدة للقصر حتى بعد بلوغهم سـن الرشـد ،مع االعتـراف بخصوصية
المرحلـة االنتقالية إىل مرحلـة البلوغ.
*اإلجراء  :4تحسين المهارات إلدارة منطقة العقوبات الخارجية.

طريقة التنفيذ:

• تعزيـز الحـد مـن االسـتجابات التـي تحد مـن الحريـة الشـخصية من خلال تدابيـر جنائيـة خارجيـة متنوعة مثل
االختبـار – على نموذج النظـام اإليطالي الـذي يتميز بمرونـة عالية – والتنسـيب في الهياكل المجتمعيـة وفي نفس
الوقـت تعزيـز التدخلات لدعـم األسـرة والسـياق األوسـع العالقـات التي تنطـوي عىل خدمـات وواقـع اإلقليم.
• التشـجيع ،حيثمـا أمكـن ،عىل اسـتخدام تدابيـر خارج نطـاق القضـاء (مـا يسـمى  )diversionومعاملـة قضايا
القاصريـن الذيـن يرتكبـون جرائم دون اللجـوء إىل اإلجراءات الرسـمية من قبل السـلطة المختصـة  ،واختيار التكليف
بالخدمات أو األسـر.
• التشـجيع على اعتمـاد تدابير بديلـة لالحتجاز ونظـام اإلفـراج المشـروط ونظام شـبه الحبس للقصـر الخاضعين
إلجـراءات قضائيـة جنائية.

*اإلجـراء  :5تعزيـز الشـبكات المحلية التي يمكـن أن تؤدي وظيفـة تكاملية ومتكاملـة للتدابير الجنائيـة التي تحدث
خارج السجن.

طريقة التنفيذ:
• تعزيـز االرتبـاط باإلقليـم والخدمـات المحليـة والـوكاالت االجتماعيـة الخاصة والمـدارس ومؤسسـات التدريب
المهنـي وبجميـع الحقائـق التي يمكـن أن تسـاعد في تطويـر برامج مجتمعية تهـدف إىل إعـادة االندمـاج واالندماج
االجتماعـي والمدرسـي والعمـل والحيـاة األسـرية للقصـر المحرريـن ،مـلء الحيـاة اليوميـة للقصـر بالمحتويـات
التعليميـة والتدريبيـة واحتـرام احتياجاتهـم وإمكانياتهـم وتطلعاتهم.
• القيـام بحملات توعية مجتمعية لتشـجيع األسـر والمجتمع عىل فهـم قيمة التدابيـر البديلة وخلق بيئـة مواتية
إلعـادة دمـج القاصريـن مع سـجل جنائي.

https://www.minori.gov.it/it/news/approvato-il-protocollo-per-lidentificazione-dellet-dei-minori-stranieri-non-accompagnati 44
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*اإلجراء  :6تحسين المهارات إلدارة لدائرة العقوبات الداخلية (السجن).

طريقة التنفيذ:
• دعـم التدابيـر الالزمة لضمان فصـل القاصرين المحتجزين عن البالغيـن والبالغين (ضمان أماكـن احتجاز محددة
للقصـر ،في مؤسسـات مخصصـة أو عىل األقل فـي مناطق منفصلـة عن أقسـام البالغيـن والبالغين).
نهجـا متعدد التخصصـات قادرًا عىل تخطيط مشـروع
• تعزيـز نمـوذج تنظيمي وتشـغيلي لسـجن القاصرين يضمن ً
تعليمي للقاصر يكون شـخصيًا ومناسـبًا لخطـورة الجريمة المرتكبة ،والحاجة إىل عدم التسـبب فـي انقطاعات ضارة
للعمليـة التطوريـة من شـخصيته وعدم تحويـل التأثير بالعدالـة إىل تجربة مدمـرة ومربعة.
• ضمـان الوصـول إىل البرامج المشـتركة بين القطاعات أو تدابيـر التدخل العالجي واالجتماعي للقصر في السـجن
وضمـان اسـتمرار العالقات مع األسـرة.

*اإلجـراء  :7ضمـان آليـات الحماية والمسـاعدة للقصر الذين هـم عىل اتصال أو فـي خالف مع العدالـة الموجودون
مؤقتًـا في مراكز االسـتقبال األوىل وفي هيـاكل الحضانة المؤسسـية المؤقتة.

مجاالت التدخل

طريقة التنفيذ:
• وضـع إجراءات تشـغيل داخل الهياكل للسـماح بالتعرف الصحيـح عىل الحاالت المختلفة عنـد الوصول (الضحايا
أو الشـهود ،وقصـر الشـوارع ،والقصر المهاجـرون غير المصحوبيـن بذويهم  ،والقصر المشـتبه فـي ارتكابهم عقوبات
جنائيـة  /مدنيـة حقيقيـة) وإعـداد التدابير المناسـبة واالهتمام بكل منهـا حالة  ،بما يتماشـى مع المعاييـر الدولية.
• ضمـان عمل الخدمـات االجتماعية والرفاهيـة داخل الهياكل واسـتمرار حضورها في جميع اإلجـراءات المتعلقة
بالقاصر.
• تعزيزتطويرخدماتفعالةللبحثعنالمفقودين.
• التأكد من وجود قاضي أحداث متخصص داخل الهياكل المعنية.
• تعزيـز أوجـه التـآزر بين السـلطات المختصة مـن أجل ضمـان تكامل خدمـات السلامة والرعاية ،ووجـود هياكل
 child-friendlyوزيادة اسـتمرارية التدخل بين مرحلة االسـتقبال األولي  /الحضانة المؤقتة ومسـار الخصم الالحق
للحكـم  /التعويـض و  /أو دمـج أو إعـادة القاصر إىل وضعه السـابق.
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وف ًقـا لتعريـف 45الفريـق المشـترك بيـن الـوكاالت المعنـي باألطفـال المتنقليـن  ،فـإن الطفـل المتنقـل هـو طفـل ينتقـل
ألسـباب متنوعـة  ،طوعيـة وغيـر إراديـة  ،داخل بلد أو بيـن بلدان أو قـارات  ،مع أو بـدون عائلـة أو مقدمي رعاية أساسـيين ،
والذيـن قـد يكون هـذا النزوح بالنسـبة لهم فرصة لتحسـين ظروفهم المعيشـية  ،ولكنه قـد يعرضهم ً
أيضا لخطر االسـتغالل
االقتصـادي أو الجنسـي  ،واالعتـداء  ،والعنـف  ،والهجر.46
هـذا التعريـف ،على الرغـم مـن أنـه ليـس شـامال ً  ،يشـمل كال ً مـن القاصريـن الذيـن يهاجـرون بحثًـا عن فـرص حيـاة أفضل
وضحايـا االضطهـاد واألزمـات والنزاعـات (ما يسـمى بالالجئيـن وطالبي اللجـوء والمشـردين) أو ضحايا االتجـار أو االتجار
والقصـر المولوديـن ألبويـن .المهاجريـن في بلـدان العبـور أو المقصد.

اتبـاع هـذه األنواع مرنـة ويمكن أن تتغيـر بمرور الوقت أو مسـار الترحيـل .من ناحية أخـرى ،يظل حق القاصريـن المتنقلين
في الوصول إىل مسـتويات معيشـية مالئمة لنموهـم البدني والعقلـي واألخالقي والتعليمـي واالجتماعي ثابتًا.
يجـب أن ينـص أي إجـراء يتعلـق بهـم على المشـاركة المباشـرة للقصـر وأن يركـز عىل حمايـة مصالحهـم الفضلى ،وأن يتم
تقييمـه بعنايـة على أسـاس كل حالة عىل حدة مـع مراعـاة خصوصيات الفئـات األكثر ضعفاً ،مثـل غير المصحوبيـن بذويهم
وغيـر المصحوبيـن بذويهـم / .أو القصـر المنفصليـن عنهم في البلـدان ،والعبـور والوجهـة ،والصدمات التـي يتعرضون لها
أثناء تجـارب الهجرة.47
مـن ناحيـة أخـرى ،فـي الواقـع ،يمكـن أن يكـون مسـار الهجـرة نتيجـة لحركـة تطوعيـة وحامـل لتجـارب إيجابية مـن حيث
النمـو الشـخصي والفـرص الجديدة.
مـن ناحيـة أخـرى ،يمكن أن يمثـل بدال ً مـن ذلك مناسـبة يتعرض فيهـا القاصـرون لمخاطر محـددة عىل سلامتهم ومخاطر
العنـف وسـوء المعاملـة (ال سـيما للفتيـات والقصـر الذين يعيشـون أو يمـرون بأزمـة أو نزاع) ،والتـي يجـب التحقيق فيها
لكـي ت ُمنع.
مـن ناحيـة أخـرى ،تسـتلزم تجربـة الهجـرة ،فـي حـد ذاتهـا ،تأثيـرًا على البعـد النفسـي للقصـر ،حيـث إن التغييـرات التـي
يتعرضـون لهـا – حتـى بغض النظـر عن بدايـة القاصريـن الفعلية للعنـف أو اإليـذاء – لمجرد حقيقـة كونهم قاصريـن .الذين
اقتلعـوا مـن ثقافتهـم ومجتمعهـم األصلـي ،يمكـن أن يحـددوا ،إن لـم يعالجـوا على الفـور ،العواقب على التطـور الصحي
للفـرد فـي المسـتقبل ،ويولـد انعـدام األمـن والقلـق ،والميـل إىل االكتئـاب ،والعـدوان والسـلوكيات المدمـرة للذات.

لذلـك ،يجـب أن تراعـي أنظمـة الحمايـة المخصصـة للقصـر المتنقليـن احتياجاتهـم الخاصـة ،وكذلـك مـن حيـث الدعم
النفسـي وحقهـم فـي أن يتـم إعالمهـم وسـماعهم ،ويجب أن تسـاهم في تجنـب جميع أشـكال التمييـز والتجريـم والوصم.
على سـبيل المثـال ،ينبغـي تشـجيع التدابيـر لتجنـب الظواهـر الضـارة بحقـوق القاصرين ،مثـل االنفصـال عـن الوالدين أو
مقدمـي الرعايـة األساسـيين على طـول مسـار الهجـرة (ما لم يكـن ذلك فـي مصلحـة القاصـر) ،والطرد القسـري كوسـيلة
لجمـع شـمل األسـرة .أو احتجازهـم على أسـاس وضعهـم كمهاجريـن (أو وضـع والديهم).

 45وقـد أنشـئ الفريـق فـي عـام  2011عقـب المؤتمـر العالمـي المعنـي ب “االطفـال المنتقليـن” الـذي عقـد في برشـلونة في عـام ،2010
ويشـمل :منظمـة العمـل الدوليـة ،والمنظمـة الدولية للهجـرة ،ومفوضية األمـم المتحدة لشـؤون الالجئيـن ،واليونيسـيف ،ومنظمة الخطة
الدوليـة ،ومنظمـة إنقـاذ الطفولة ،ومنظمة أرض اإلنسـان ،والحركـة األفريقية لألطفال والشـباب العامليـن ،والعمل من أجـل التنمية البيئية
فـي العالـم الثالـث ،والرؤيـة العالمية ،مؤسسـة أوك وكذلك الخبـراء واألكاديمييـن األفراد.
 46فيمـا يتعلـق بتفسـير مـواد اتفاقيـة حقوق الطفـل حول هـذا الموضوع  ،انظـر “التعليق العام المشـترك رقـم  3الصادر عـن  CMWورقم
 22للجنـة اتفاقيـة حقـوق الطفـل في سـياق الهجـرة الدولية :مبادئ عامـة”  ،تم اعتمـاده فـي  16نوفمبر :2017

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f22&Lang=ar

باإلضافـة إىل التعليـق العـام المشـترك رقـم  4لــ  CMWورقـم  23التفاقيـة حقـوق الطفـل فـي سـياق الهجـرة الدوليـة :الـدول األطـراف
التزامـات خاصـة فيمـا يتعلـق ببلـدان العبـور والمقصـد  ،المعتمدة فـي  16نوفمبـر :2017

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f23&Lang=en

 47لمزيـد مـن المعلومـات حـول التمييـز  ،يرجى الرجـوع إىل التعليق العـام رقم .رقم  6بشـأن “معاملة األطفـال المنفصلين عـن عائالتهم وغير
المصحوبيـن  ،خـارج بلدهـم األصلـي ( .”)2005باختصـار  ،القاصـر غيـر المصحـوب بذويـه هو من يجد نفسـه منفصلا ً عن والديـه ذلك من
األقـارب  /أفـراد األسـرة  /البالغيـن الذيـن يعتنـون بهـم ؛ مـن ناحيـة أخـرى  ،يتم فصـل القاصـر المنفصل عـن والديـه أو ممثليـه القانونيين ،
ولكـن ليـس بالضرورة عـن أفراد األسـرة  /البالغيـن اآلخرين .
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المعايير الدولية والوطنية

رقـم التعليـق العام  6بشـأن “معاملـة األطفال المنفصلين عن أسـرهم وغيـر المصحوبين ،خارج بلدهـم األصلي (”)2005
وتقريـر المناقشـة العامـة لعام  2012بشـأن “حقـوق جميع األطفال في سـياق الهجـرة الدوليـة” (الفقـرة  ،)12وكالهما
لجنـة حقـوق الطفـل  ،توصـي الـدول بضمـان أن الحقـوق الـواردة فـي اتفاقيـة حقـوق الطفـل مكفولـة لجميـع األطفال
الخاضعيـن للواليـة القضائيـة للدولـة  ،بغـض النظر عـن وضعهـم كمهاجرين أو حالـة والديهـم  ،ومالحقـة أي انتهاك لهذه
الحقوق.

مجاالت التدخل

على المسـتوى الدولي ،تشـكل العديد من الوثائق مراجع أساسـية لحمايـة حقوق القاصريـن المتنقلين ،بد ًءا مـن اتفاقيات
األمـم المتحدة بشـأن وضع الالجئيـن ( )1951والبروتوكول ذي الصلة ( )1967بشـأن وضع األشـخاص عديمي الجنسـية
( )1954وبشـأن الحـد مـن حاالت انعـدام الجنسـية ( ، )1961حتـى الالئحـة “ / 604/2013الئحة دبلـن  ”IIIالتي تنظم
لم شـمل األسرة.
واألكثـر تحديـ ًدا هـو بروتوكـوالت األمـم المتحـدة المتعلقـة بمنـع وقمـع واضطهـاد االتجـار بالبشـر ،وال سـيما النسـاء
واألطفـال ،ومكافحـة تهريـب المهاجريـن عـن طريـق البـر والبحـر والجـو ( ، )2000والمعروفـة ً
أيضـا باسـم بروتوكـوالت
باليرمـو.
يقـر إعلان نيويـورك بشـأن المهاجرين والالجئيـن ( )2016الذي وقعتـه الدول األعضاء فـي األمم المتحـدة بتعقيد وتعدد
أبعـاد ظاهرة الهجـرة والحاجـة إىل اعتماد نهج وحلـول عالمية.

كمـا أن االتفاقـات المتعلقـة ببعـد العمل ذات صلـة بالموضوع ،مثـل االتفاقية الدوليـة لحماية جميع العمـال المهاجرين
وأفـراد أسـرهم ()1990؛ اتفاقيـات منظمـة العمـل الدوليـة ( )OILرقـم  97و رقم  )1975( 143بشـأن حقـوق العمال
المهاجريـن؛ اتفاقيـات منظمة العمل الدولية رقم  )1973( 138و  )1999( 182بشـأن الحد األدنى للسـن وأسـوأ أشـكال
عمـل األطفال.
وتجـدر اإلشـارة ً
أيضـا إىل الصكـوك اإلقليميـة :الميثـاق األفريقي بشـأن حقوق الطفـل ورفاهـه ( )1999واتفاقيـة كمباال
48
لحمايـة ومسـاعدة النازحين داخليًـا (. )2009
أخيـرًا  ،تجـدر اإلشـارة إىل القانـون رقـم “ 47/2017األحـكام المتعلقـة بتدابيـر الحماية للقصـر األجانب غيـر المصحوبين
بذويهـم”  ،والـذي يفـرض توجيهـات نظـام حمايـة وإدمـاج يركـز على احتياجـات القاصريـن وعىل واجـب حمايـة حقوقهم
وتعزيـز “ “االندمـاج والبروتوكـول متعـدد التخصصـات لتحديـد سـن القصر األجانـب غيـر المصحوبين بذويهـم (المعتمد
فـي مؤتمـر األقاليـم الموحـدة في يوليـو  ، )2020والذي يحـدد إجرا ًء منفر ًدا ومناسـبًا  ،يتـم إجراؤه بواسـطة فريق متعدد
التخصصـات ويسـتند إىل ثلاث مراحـل – المقابلـة االجتماعيـة ؛ التقييم النفسـي أو النفسـي العصبي ؛ زيارة طـب األطفال
– باسـتخدام أقـل الطـرق توغلاً .باإلضافـة إىل “المبـادئ التوجيهيـة لمرافـق االسـتقبال األوىل التـي تحتوي على إجراءات
تشـغيل قياسـية لتقييـم المصالح الفضلى للطفل” المعتمـدة في عـام  2016وهيكلية بدقـة لتحديد ،فيمـا يتعلق بالقصر
األجانـب غيـر المصحوبيـن بذويهم ،تقييـم أفضل المصالـح ( )BIAوتحديـد المصالح الفضلى (.)BID

16.2
16.3

8.7
8.8

10.7

5.1
5.2
5.3

4.5
4.a
4.b

ً
صراحـة إىل “االهتمـام بالقصـر” فـي المبـادئ التوجيهيـة  ،نظرًا
 48مـن المناسـب اإلشـارة إىل الميثـاق العالمـي بشـأن الهجـرة  ،الـذي يشـير
ألهميتـه الدوليـة فـي مجـال الهجـرة  ،حتى لو لم يوقـع عليه حاليًـا إيطاليـا :االلتزامات القانونيـة الدولية فيمـا يتعلق بحقـوق الطفل وتدعم
مبـدأ المصالـح الفضلى للطفـل في جميـع األوقات  ،كعامل أساسـي فـي جميع الحـاالت المتعلقـة باألطفال في سـياق الهجـرة الدولية  ،بما
فـي ذلـك األطفال غيـر المصحوبيـن بذويهـم والمنفصلين عن األسـرة .
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خطوط العمل للتدخالت التي نفذها التعاون اإلنمائي اإليطال
*اإلجراء  :1ضمان حماية والوصول إىل الخدمات لجميع القاصرين أثناء التنقل.

طريقة التنفيذ:

4

• تقديم المسـاعدة الفنية لتقوية اإلطار التنظيمي للدول الشـريكة وتوفير الخدمات لتعزيز تسـجيل المواليد كأداة
لضمـان ملكية الحقـوق والوصـول إىل الخدمات.
• دعـم بناء أنظمـة حماية متكاملة ،عىل أسـاس التعـاون بين المؤسسـات والمجتمع المدني لتولـي قضايا القصر
غيـر المصحوبيـن بذويهـم أو المنفصليـن عـن ذويهـم أو الذين تـم االتجار بهـم وعىل تفعيـل آليات حمايـة المجتمع.
• التشـجيع عىل إنشـاء قواعد بيانات عبر وطنية للمعلومات عن حماية القاصرين وآليات تنسـيق متعددة القطاعات
مـن أجـل ضمـان معايير رعايـة مكافئة ،وكذلـك فيما يتعلق بـأدوات تحديـد العمر ،بمـا يتوافق مع حمايـة البيانات
وخصوصيـة القصـر المتنقلين .عىل وجه الخصـوص ،تأكد مـن أن جمع البيانـات البيومترية (ألغـراض تحديد الهوية
والوصـول إىل الخدمـات) يتم بما يتوافق مع السلامة الجسـدية واالنتمـاء الثقافي للقصر.
• تعزيز التنسيق بين المؤسسات وكيانات التعاون لمشاركة اإلجراءات المعيارية في عمل حماية القاصرين أثناء
التنقل ،مثل تقييم المصالح الفضىل ( )BIAوتحديد المصالح الفضىل).49(BID
• التشـجيع عىل اعتماد تدابير مناسـبة ،ال سـيما بالنسـبة للقصر غير المصحوبين ،مثل تعزيز قدرات التعزيز الرسمية
وغير الرسـمية للمؤسسـات غير المصحوبة بمرافق  ،وتطبيق معايير المسـاعدة الجيدة في مراكز االسـتقبال والعبور
وفـي نفس الوقت تجنب الممارسـات غيـر المصحوبة .يضر بحقـوق القاصرين ويصيبهم بالصدمـات ،مثل االنفصال
عـن الوالديـن أو مقدمـي الرعاية األساسـيين عىل طول مسـار الهجـرة (ما لم يكن ذلـك في مصلحة القاصـر) ،تجنب
الطرد القسـري كوسـيلة لجمع شـمل األسـرة أو االحتجاز عىل أسـاس هجرتهم الحالة (أو حالـة والديهم).
• تعزيز التنفيذ الفعال للتشريعات الخاصة بلم شمل األسرة ،وضمان االمتثال للحق في لم شمل األسرة.
• تقديـم الدعم فـي تدريب جميـع الشـخصيات المهنية والعاملين المشـاركين عىل مسـتويات مختلفة لمسـاعدة
القاصريـن المتنقليـن ،بمـا فـي ذلـك في مجـال حقـوق اإلنسـان والمسـاواة بين الجنسـين.
• تشـجيع اإلجراءات التـي تهدف إىل ضمان :االندماج المدرسـي للقصر المتنقلين ،في بلـدان العبور والمقصد التي
يعملـون فيهـا ً
(أيضا من خلال الدعم المدرسـي والمرافقة والدعـم لبرامج التغذية المدرسـية ،ممـا يضمن تغطية
القاصريـن أثنـاء التنقـل) ؛ اكتسـاب القاصـر للمهـارات التـي تتيـح له الحصـول عىل فرص عمـل الئق مناسـبة للعمر
واألجـر المتسـاوي ؛ االعتـراف بالمؤهلات في المواقـف عبر الحـدود  ،أو في كل مـن بلدان المنشـأ والمقصد.
• دعـم االندمـاج في مجتمعات بلـدان العبـور والمقصد من خلال :التدريب اللغـوي؛ األنشـطة المجتمعية؛ دعم
حمايـة األسـرة وتعزيـز المسـارات والتوجيه والتوجيـه ؛ دعم التكامـل واالندماج بيـن الجماعات الدينيـة والعرقية ؛
تطويـر أدوات إلدمـاج األطفـال ضحايـا االتجـار ؛ تطويـر برامج الدعـم االقتصادي والعالقـات بين العائلات المحلية
والقصـر أثنـاء التنقل لتشـجيع تكوينهم ومشـاركتهم في الحيـاة في المجتمعـات المحلية.

*اإلجراء  :2تعزيز التنقل اآلمن للقصر وأسرهم

طريقة التنفيذ:
• التشـجيع على تعزيـز اإلطار التنظيمي للـدول الشـريكة لحماية القاصريـن المتنقلين ،بمـا في ذلك أولئـك الذين
يمـرون بمرحلـة انتقاليـة إىل مرحلـة البلوغ.
• التشـجيع في البلدان الشـريكة عىل صياغة سياسـات مناسـبة ومسـتنيرة ،بنا ًء على تحليل وفهـم المخاطر ونقاط
الضعـف واألسـباب التـي تدفـع القاصريـن إىل الهجـرة (بمـا فـي ذلك العنـف والتمييـز وعدم المسـاواة عىل أسـاس
العوامـل الشـخصية مثل الهوية الجنسـية والتوجه الجنسـي ،أو العرق أو الديـن أو غير ذلـك ،أو العوامل االجتماعية

 49انظـر المبـادئ التوجيهيـة لتقييـم وتحديـد المصالـح الفضلى للطفـل https://www.refworld.org/docid/5c18d7254.html
 2018و المبـادئ التوجيهيـة لمرافـق االسـتقبال األوىل المذكـورة أعلاه
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مثـل الفقـر والبطالة ونقـص البنية التحتيـة وحاالت الطـوارئ للنزاعـات والكـوارث الطبيعية).

*اإلجراء  :3تعزيز دور وكالء التغيير في نفس األطفال في الحركة.

طريقة التنفيذ:
• تنفيـذ أنشـطة تدريبية وتعليمية تهدف إىل تمكين القاصريـن أثناء التنقل والتركيز عىل :حقوق اإلنسـان ،والمهارات
الحياتيـة ،والمخاطـر المتعلقة باالتجـار ،والزواج المبكر والحمل ،وتشـويه األعضاء التناسـلية والممارسـات الضارة
األخـرى  ،وتعزيـز المسـاواة والنضـال من أجل النـوع االجتماعي عنـف  ،حماية.
• ضمـان االمتثـال الكامل للحق في االسـتماع إليه ومشـاركة الطفل أثناء التنقل فـي القرارات التـي تهمه ،وكذلك
في أنشـطة المشـروع التـي تخصه ،من خلال أحكام تشـريعية وتنظيمية مناسـبة.
• تطوير برامج تعليمية من أجل المواطنة العالمية ،والمسـاواة بين الجنسـين ،واحترام حقوق اإلنسـان التي تنص
على المشـاركة الفعالة للقصر المتنقليـن  ،وكذلك من خالل تنشـيط المجموعات والشـبكات االجتماعية.

مجاالت التدخل
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 4.7اإلعاقة

2, 3, 6, 12, 23

التعريف والمبادئ

4

ARTICOLI
CRC

اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة ( ،)CRPDالتـي اعتمدتهـا األمـم المتحـدة فـي  13ديسـمبر  ،2006ووقعتهـا
إيطاليـا فـي عـام  2007وصدقـت عليهـا فـي عـام  ، 2009تحدد فـي المـادة  1األشـخاص ذوي اإلعاقـة عىل أنهـم “أولئك
الذيـن يعانـون مـن إعاقات جسـدية دائمـة وعقليـة  ،فكريًا أو حسـيًا يمكـن أن يعيـق  ،بالتفاعل مـع الحواجـز ذات الطبيعة
المختلفـة  ،مشـاركتهم الكاملـة والفعالـة فـي المجتمـع عىل قدم المسـاواة مـع اآلخريـن “ .وبهـذه الطريقة ،يتـم تقويض
الرؤيـة الطبيـة البحتـة لإلعاقـة لصالـح رؤيـة قائمة على احترام حقـوق اإلنسـان ،والتـي بموجبها تكـون اإلعاقـة نتيجة أو
نتيجـة لعالقـة بيـن بعض الظـروف الصحيـة والعوامل الشـخصية والعوامـل البيئيـة واالجتماعيـة التي تنـص عليها يجب
إزالة األطـراف.50
بعـض مـواد اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقة وثيقة الصلة بشـكل خـاص بالقصر :مادة( 7 .القاصـرون ذوو اإلعاقة)،
الـذي يدعـم “التمتـع الكامـل بجميـع حقوق اإلنسـان والحريـات األساسـية ( )...عىل قـدم المسـاواة مع القصـر اآلخرين”،
المـادة ، 3 .الـذي يؤكـد “احتـرام الكرامـة الجوهريـة  ،واالسـتقاللية الفرديـة  ،بما فـي ذلك حرية المـرء في اتخـاذ خياراته
الخاصـة  ،واالسـتقالل ؛ عـدم التمييـز المشـاركة الكاملـة والفعالـة واالندمـاج فـي المجتمع ؛ احتـرام االختلاف والقبول
كجـزء مـن التنوع البشـري واإلنسـانية نفسـها ؛ فـرص متسـاوية؛ إمكانية الوصـول؛ المسـاواة بين الرجـل والمـرأة ؛ احترام
تنميـة قـدرات القاصريـن ذوي اإلعاقـة  ،احترام الحـق ( )...في الحفاظ على الهوية “؛ المـادة  24الخاصـة بالتعليم  ،والتي
تحمـي الحـق في الوصـول إىل النظام المدرسـي العـام والعـادى والمجاني  ،واالسـتفادة مـن تدابير التسـهيالت المعقولة
التـي تسـتجيب لالحتياجـات الفردية المحـددة داخل السـياق المجتمعـي للقاصر.51
على الرغـم مـن إقـرار هـذه المبـادئ ومشـاركتها دوليًـا ،إال أنـه في واقـع حياتهـم اليومية  -ال سـيما فـي البلـدان منخفضة
ً
تعرضـا لوصمـة عـار ثقافيـة واجتماعيـة تجعلهم عرضـة لإلقصاء
ومتوسـطة الدخـل  -يكـون القاصـرون ذوو اإلعاقـة أكثـر
والعزلـة وخطـر التعـرض لسـوء المعاملـة وغالبًـا مـا تجـد عقبـات أمـام الوصـول إىل الخدمـات الطبيـة والتعليـم الجيـد
وفـرص العمـل الالئـق .كل هـذه الصعوبات ونقاط الضعـف تزداد أضعافـا مضاعفة في سـياقات األزمات والهشاشـة ،حيث
ال يتلقـى هـؤالء القاصـرون فـي كثيـر مـن األحيـان تغذيـة كافيـة و  /أو مناسـبة أو مسـاعدة إنسـانية ويكونـون ضحايا غير
مرئييـن النتهـاك حقـوق اإلنسـان األساسـية .عالوة على ذلك ،يقـع القصـر ذوو اإلعاقـة ضحايا للصـور النمطيـة التقليدية
المرتبطـة بالجنـس واإلعاقـة ،والتـي تسـبب لهم تمييـزًا شـدي ًدا ومتعـدد القطاعات.
حتـى اآلن ،ربمـا تـم التقليـل مـن أهمية هـذه الظاهـرة ،حيث ال تـزال هنـاك بيانات غيـر كافية لتكـون قادرة على الحصول
أساسـا إىل االفتقـار إىل أدوات جمع البيانـات المصنفـة التي تفكـر في األنـواع المختلفة
على صـورة واحـدة  ،ويرجـع ذلـك
ً
لإلعاقـة والجنـس والعمـر كمتغيـرات إلزاميـة تعتبر  ،حتـى في مرحلـة تحليل البيانـات .لهذا السـبب ،من الضـروري تفعيل
آليـات جمـع البيانـات وتحليلها عىل مسـتوى البرنامج والسياسـة.
يرجـى الرجـوع إىل الفصل الخاص بـ “المسـاعدة اإلنسـانية :حاالت الطوارئ ،سـياقات األزمات والنزاعات” لمناقشـة قضية
القاصرين ذوي اإلعاقة في السـياقات اإلنسـانية واألزمات.

 50فيمـا يتعلـق بتفسـير مـواد اتفاقية حقـوق الطفل حول هذا الموضـوع  ،انظر التعليـق العام للجنـة اتفاقية حقوق الطفل رقـم )2007( 9
 ،تـم اعتماده فـي  27فبراير :2007

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f9&Lang=en

 51كمـا هـو مفهـوم في اتفاقيـة حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقة ،المادة رقـم “ ، 2الترتيبات التيسـيرية المعقولـة تعني التغييـرات والتعديالت
مفرطـا لضمـان تمتع األشـخاص ذوي اإلعاقـة بجميع حقـوق اإلنسـان والحريات
الضروريـة والمناسـبة التـي ال تفـرض عبئًـا غيـر متناسـب أو
ً
األساسـية وممارسـتها عىل قدم المسـاواة مـع اآلخرين”
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المعايير الدولية والوطنية

مجاالت التدخل

فـي عـام  ،2006شـكل اعتماد األمـم المتحدة التفاقيـة حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقة خطوة حاسـمة في احتـرام حقوق
اإلنسان لألشـخاص ذوي اإلعاقة.
عـزز االتحـاد األوروبـي التزامـه تجـاه المواطنيـن األوروبييـن ذوي اإلعاقـة من خلال تحديد اسـتراتيجية اإلعاقـة (2010-
 )2020التـي تقـوم على إزالـة جميـع أنـواع الحواجـز التـي تحـول دون ممارسـة حقوقهـم .حـددت المفوضيـة ثمانيـة
مجـاالت عمل رئيسـية :إمكانية الوصول ،والمشـاركة ،والمسـاواة ،والتوظيف ،والتعليـم والتدريب ،والحمايـة االجتماعية،
والصحـة واإلجـراءات الخارجيـة (يشـمل النطـاق األخيـر كال ً مـن التعـاون الدولـي والمسـاعدات اإلنسـانية)  ،مـع إعـادة
التأكيـد فـي توافـق اآلراء األوروبـي بشـأن تطويـر االلتـزام بدعم حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة (.)2017
فـي عـام  ،2016تمـت الموافقـة على اسـتراتيجية اإلعاقـة الجديـدة  2017-2023لمجلـس أوروبـاHuman rights:“ :
 ،”a reality for allوالتـي تشـمل خمـس مجـاالت ذات أولويـة للتدخـل :المسـاواة وعـدم التمييـز ،وإجـراءات التوعيـة
بإمكانيـة الوصـول؛ االعتـراف على قـدم المسـاواة أمـام القانـون ،ومكافحـة العنـف وسـوء المعاملة .كمـا تأخـذ الوثيقة
فـي االعتبـار خمسـة مواضيع مسـتعرضة ،مثـل المشـاركة 52والتعـاون والتنسـيق؛ التصميم الشـامل واإلقامـة المعقولة؛
المسـاواة بيـن الجنسـين؛ تمييـز متعـدد التعليـم والتدريب.
على الصعيـد الوطنـي ،تبنـت المديريـة العامة للجمـارك فـي عـام “ 2015المبـادئ التوجيهيـة لمعايير إمكانيـة الوصول
للمبانـي الممولة مـن التعـاون اإليطالي”.
وقعـت ً AICS
أيضـا على “ ميثاق دمج األشـخاص ذوي اإلعاقـة في العمل اإلنسـاني (الـذي أطلقه مؤتمر القمـة العالمي
للعمـل اإلنسـاني فـي عـام  ، )2016ويلتزم بحمايـة القاصرين ذوي اإلعاقة في السـياقات المحرومة بشـكل خـاص  -والتي
عىل أساسـها تم األشـخاص ذوي اإلعاقة فـي العمل اإلنسـاني (.(53 IASC 2019
وتجـدر اإلشـارة ً
أيضا إىل أنـه ،مع القانـون  ،112/2016أدخلت إيطاليا الموضـوع المبتكر “بعدنا” في نظامهـا القانوني من
أجـل تعزيـز الرفـاه واالندمـاج االجتماعـي الكامل واسـتقاللية األشـخاص ذوي اإلعاقة (المـادة  . )1عىل وجـه الخصوص،
ينظـم القانـون تدابيـر المسـاعدة والرعايـة والحماية لألشـخاص الذيـن يعانون مـن إعاقات شـديدة ،دون دعم األسـرة ألن
كال الوالديـن مفقـود أو ألنهمـا غيـر قادريـن عىل توفيـر الدعم األبـوي المناسـب ،وكذلك في ضـوء فقدان دعم األسـرة ،من
خلال تولـي المسـؤولية عن الشـخص المعني بالفعـل خالل حيـاة الوالدين.
مـن أجـل تنفيـذ تدخلات التعـاون في قطـاع اإلعاقـة ،يظـل المرجـع الرئيسـي إليطاليـا هـو المبـادئ التوجيهيـة لإلعاقة
واإلدمـاج االجتماعـي فـي تدخلات التعـاون التـي اعتمدتهـا  AICSفي عـام  ،2018والتـي تحـدد كال ً من االسـتراتيجيات
والنهـج التـي سـيتم تبنيهـا والتـي تكـون بعـض المجـاالت ذات األهميـة الخاصـة ،مثـل الصحـة (التشـخيص المبكـر)
والتدريـب المهنـي والتعليـم والطـوارئ وحالـة التمييـز المتعـدد ،باإلضافـة إىل مفاهيـم المشـاركة والتخطيـط الشـامل
والتمكيـن.

11.7

10.2

4.a

 52يعنـي التصميـم الشـامل (وتنفيـذ) المنتجـات والبيئـات والبرامـج والخدمـات التـي يمكـن أن يسـتخدمها جميـع األشـخاص  ،إىل أقصـى
حـد ممكـن  ،دون الحاجـة إىل التكيـف أو التصميـم المتخصـص .ال يسـتبعد “التصميـم العـام” األجهـزة المسـاعدة لمجموعـات معينـة من
األشـخاص ذوي اإلعاقـة عنـد الحاجـة إليهـا( .المـادة  2مـن اتفاقيـة األمـم المتحـدة لحقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقة).
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باإلشـارة إىل المبـادئ التوجيهيـة المذكـورة أعلاه لإلعاقـة واالندمـاج االجتماعـي فـي تدخلات التعـاون لمزيـد مـن
التفاصيـل حـول تنفيـذ التدخلات ،تـم التأكيـد هنـا على جانبيـن أساسـيين:

• يجـب أن تحتـرم جميـع التدخلات التـي تسـتهدف القاصريـن ذوي اإلعاقـة والذيـن يعيشـون في ظـروف صعبة
وحرمـانالنهـجالشـاملوالتشـاركيوالمتعـددالتخصصـاتفـيمنظـورشـاملللتعميـموبمشـاركةالمجتمـعالمدنـي؛
خاصا بالقصـر ذوي اإلعاقة
• يجـب أن يتضمـن أي تدخـل مخصص للقصر بالضرورة وبشـكل مسـتعرض اهتما ًمـا ً
وفـي ظـروف المشـقة والحرمان.

*اإلجـراء  :1التعزيز المؤسسـي وتمكيـن المجتمع المدنـي ،مع إيالء اهتمام خاص للسياسـات التشـريعية المتعلقة
بالقصـر ذوي اإلعاقـة وفي ظروف المشـقة والحرمان.

طريقة التنفيذ:

• تقويـة وتقديم الدعم المؤسسـي للبلدان الشـريكة العتماد األدوات واالسـتراتيجيات وخطـط العمل التنظيمية،
بما يتماشـى مـع المعاييـر المرجعيـة الدولية.
• دعـم اإلدارات العامـة في إنتاج إحصـاءات موثوقة عن القاصريـن ذوي اإلعاقة ،وتعزيز اسـتخدام األدوات الدولية
(على سـبيل المثـال تلك التـي اقترحها فريـق واشـنطن المعنـي بإحصـاءات اإلعاقة) التـي تعمل كأسـاس لصياغة
األدوات واالسـتراتيجيات والخطـط التنظيمية عمل.
• دعـم إجـراءات تعميـم حقوق الطفل والمسـاواة بين الجنسـين في السياسـات الحكومية من خالل زيـادة الوعي
وإشـراك اإلدارات العامـة المختصـة لتعزيـز السياسـات المتكاملة التي تهـدف إىل اإلدمـاج االجتماعي.
• تعزيـز إجـراءات التمكيـن لمنظمـات األشـخاص ذوي اإلعاقـة ( )OPDلتشـجيع المشـاركة الفعالـة ألصحـاب
المصلحـة وأسـرهم فـي عمليـات صنـع القـرار ،بحيـث يكـون لهـم دور رائـد فـي صياغـة السياسـات العامـة.
• تعزيـز التدخلات التي تهدف إىل تحقيـق الرعاية التدريجيـة للقصر ذوي اإلعاقـة بالفعل خالل حيـاة الوالدين ،في
ضوء نقـص الدعـم األسـري (ما يسـمى بعدنا).
*اإلجراء  :2تعزيز التنقل اآلمن للقصر وأسرهم

طريقة التنفيذ:
• منععواملالخطرلظهورالقيودالوظيفيةوالتشخيصالمبكرللضعفواإلعاقات.
• دعم تدريب المهنيين الصحيين عىل أفضل ممارسات االستقبال والتدخل للقصر ذوي اإلعاقة.
*اإلجراء  :3تعزيز التعليم الشامل

طريقة التنفيذ:
• تسـهيل الوصـول إىل التعليـم الشـامل الجيـد مـن سـن مـا قبـل المدرسـة إىل الجامعـة مـن خلال دعـم تدريب
المعلميـن والعامليـن في المـدارس وأوليـاء األمور والمجتمـع المحلي القادر عىل االسـتجابة لالحتياجـات الخاصة
للقصـر ذوي اإلعاقةً ،
وأيضا من خالل اسـتخدام تقنيات جديدة للتدريس والترتيبات البيئيـة  -الفضائية المالئمة (ما
يسـمى بالترتيبـات المالئمـة المعقولة) مـع االهتمام بتقليل معـدل االسـتبعاد للقصر األكثـر إهماالً.
• تعزيـز ودعم التعليم الشـامل من سـن مـا قبل المدرسـة إىل الجامعة الذي يُفهم على أنه تعزيز التنـوع الفردي ،مع
الوعي بأنه شـرط ضـروري للتعليـم الجيد للجميع
• تعزيز ودعم التعليم الشامل الذي يعتبر فيه جميع الطالب في الفصل  ،مع اختالفهم (بما في ذلك اإلعاقات)  ،مور ًدا
مه ًمافيعمليةالتدريسوالتعلمالجماعي.
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توجیھات بشأن
الطفولة والمراھقة

*اإلجـراء  :4منـع العنـف وتعزيـز تبني منظور جنسـاني مع إشـارة محـددة للقصـر ذوي اإلعاقة وفي ظروف المشـقة
والحرمان.

طريقة التنفيذ:
• إذكاء الوعـي وتدريـب المشـغلين والعاملين المحليين المشـاركين فـي دعم ومنع أشـكال العنف ضـد القاصرين
ذوي اإلعاقـة ،وال سـيما أشـكال العنـف ضـد الفتيـات والمراهقيـن ذوي اإلعاقـة ً ،
وأيضـا مـن خلال إنشـاء “هياكل
صديقـة للطفل”.
• القيـام بحملات توعيـة تهـدف إىل منـع ومكافحـة وصـم القاصريـن ذوي اإلعاقـة وما ينجـم عن ذلك مـن تمييز
و عنف .

*اإلجـراء  :5تشـجيع اعتمـاد التصميـم العالمـي فـي تدخلات التعـاون اإلنمائي مـع إيلاء اهتمام خـاص إلمكانية
الوصول.

مجاالت التدخل

طريقة التنفيذ:
• ضمـان االمتثـال لمعاييـر التصميـم العامة ،مـع إيالء اهتمـام خاص للقصـر ذوي اإلعاقات الجسـدية والحسـية
والمعرفيـة والنفسـية العالئقية.
• دعـم وتعزيـز االمتثال لمعاييـر إمكانية الوصول في مشـاريع البناء ،وأعمـال التجديد والصيانـة ،والمياه والصرف
الصحـي  ،وتكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت  ،وتدخلات النقـل ً ،
أيضا عىل أسـاس “المبـادئ التوجيهية لمعايير
إمكانيـة الوصـول إىل البنـاء” التي اعتمدهـا التعـاون اإليطالي في عـام .2015
• التأكـد من أن جميع العطاءات والمناقصـات تحترم معايير إمكانية الوصول والتصميم الشـامل ،مع إيالء اهتمام
خاص للقصر ذوي اإلعاقة والذين يعيشـون في ظروف صعبة وحرمان.
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 4.8المساعدات اإلنسانية:
حاالت الطوارئ واألزمات وسياقات الصراع
التعريف والمبادئ

3, 6, 16, 19, 20,

4

ARTICOLI 22, 24, 27, 28, 29,
CRC
30, 31, 32, 34,38,

39, OPAC

تتدخـل المسـاعدات اإلنسـانية في حـاالت األزمـات أو عقب القاصريـن الكارثية ،سـواء أكانت مـن أصل بشـري أو طبيعي ،بهدف
حمايـة حياة اإلنسـان وتخفيف المعانـاة أو منعهـا والحفاظ عىل كرامـة الناس.
فـي هذه السـياقات ،التي تتكرر بشـكل متزايد بسـبب زيـادة النزاعات وآثار تغيـر المناخ ،يكـون ال ُقصر ،خاصـة إذا كانوا منفصلين
أو غيـر مصحوبيـن بذويهـم ، 54أكثـر عرضة للخطر مـن البالغين ويمكـن أن يعانوا من اآلثار السـلبية بشـكل أكثر حـدة .األزمة ،عىل
مستويات عديدة:

• على المسـتوى النفسـي ،يمكـن أن تكون الصدمـات الناتجة عميقـة وطويلـة األمد ،ال سـيما إذا وجـد القاصرون
أنفسـهم فـي نزاع مسـلح أو في حاالت هجـر أو انفصال قسـري عن وحدة األسـرة أو عـن الكبار المرجعييـن .وكثيرا ما
يجعلهم ضعفهم ضحايا للعنف بأشـكاله المختلفة (العمل القسـري ،واالتجار والتجنيد ،في الجماعات المسـلحة أو
العصابـات ،ومـا إىل ذلك)؛
• جسـديًا ،أثنـاء األزمـات ،يرتفـع مسـتوى المراضـة والوفيات عنـد ال ُق ّصر ألسـباب متعددة مثـل :انتشـار األمراض
المنقولـة بالميـاه  -مثل اإلسـهال أو الكوليرا أو التيفـوس  -أو المرتبطة بالجفـاف أو المجاعة  -مثل سـوء التغذية ،أو
بشـكل مباشـر مرتبطة بالنزاعات المسـلحة  -مثل اسـتخدام األسـلحة المتفجرة فـي المناطق المكتظة بالسـكان أو
الهجمات على التعليم؛
ً
تعرضا للمخاطر بسـبب
• عىل المسـتوى االجتماعي ،أثناء حاالت الطوارئ واألزمات اإلنسـانية ،يكون القاصرون أكثر
ما يسـمى بإسـتراتيجيات المواجهة السـلبية ( )negative coping strategiesالتي تنفذها العائالت والمجتمعات
للتغلب على الصعوبات.55
علاوة على ذلـك ،نظرًا لحقيقة أنـه غالبًا ما يُجبر عىل العمل للمسـاهمة في تلبية احتياجات األسـرة و  /أو ترك المدرسـة لفترات
ً
جيلا كاملا ًمـن القصـر ،أو مـا يسـمى “  ،”lost generationيخاطر بفقـدان الـدورة التعليمية بأكملهـا ولتعريض
طويلـة ،فـإن
مسـتقبلهم للخطر بشـكل ال يمكن إصالحه.
باإلشـارة ،على وجه الخصوص ،إىل األزمات اإلنسـانية الناجمة عن النزاعات المسـلحة ،حـدد األمين العام لألمـم المتحدة 56عىل
وجـه الخصوص سـت انتهـاكات خطيرة لحقوق القاصريـن ،وهي االنتهاكات المسـتمرة :القتـل واإلعاقة ،واالختطـاف ،والتجنيد
القسـري ،العنف الجنسـي ،والهجمات عىل المدارس والمستشـفيات ،ومنع وصول المسـاعدات اإلنسانية.
تـم العثـور على زيـادة مذهلة فـي المزيد مـن المخاطـر المحددة على وجه الخصـوص بالنسـبة للفئـات األكثر ضعفـا .الفتيات
والفتيـات فـي األزمـات أكثـر عرضة للعنف الجنسـي والجنسـاني واالتجـار واالسـتغالل الجنسـي أو المعانـاة من الـزواج المبكر
والحمـل ،فـي حين أن الفتيان والفتيات أكثر عرضة للتجنيد القسـري أو القتل واإلعاقات المتعلقة باسـتخدام األسـلحة المتفجرة
فـي المناطق المكتظة بالسـكان.
علاوة على ذلك ،في سـياقات الطوارئ واألزمـات والنزاعـات ،تزداد مخاطر تعـرض القاصرين للعنف والممارسـات الضـارة ،وهو
عامل يسـهم فـي جعلهم أكثر ضعفـا ً وعرضة لتجربـة الصعوبات النفسـية واالجتماعية ،وفي المسـتقبل ،يصبحون هم أنفسـهم
أحيان ًا مرتكبـي أعمال عنف.
بالنسـبة للقصـر ذوي اإلعاقـة ،تـزداد احتماليـة اسـتبعادهم وتهميشـهم ،بسـبب الصعوبـات األكبر فـي الوصـول إىل الخدمات
األساسـية األساسـية وتوزيع السـلع اإلنسـانية ،بسـبب حالتهم ،وبشـكل أعم  -لوجـود حواجز تقـوض تفاعلهم مع محيط األسـرة
والواقـع االجتماعي.
 54للتمييز بين القاصرين األجانب غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين  ،انظر الفصل الخاص بـ “القاصرون المتنقلون”.
 55على سـبيل المثـال  ،فـي مواجهـة اسـتحالة إعالـة جميع أفـراد األسـرة  ،غالبًا مـا تقلـل العائالت من حصـول بناتها على الطعـام أو تلجأ إىل
حـل الـزواج منهن على الرغـم من صغر سـنهن.
 56عقـب تقديـم األميـن العـام لألمـم المتحـدة تقريـره عـن آثـار النـزاع المسـلح على األطفـال ( )A751 / 306إىل الجمعية العامـة في عام
 ، 1996تـم تعييـن أول ممثـل خـاص معنـي باألطفـال والنـزاع المسـلح .يسـرد قـرار مجلـس األمـن التابع لألمـم المتحـدة رقـم  1539لعام
 2004االنتهـاكات الجسـيمة المرتكبـة ضـد األطفـال أثنـاء النزاعـات ويدعـو إىل إنشـاء آليـة مراقبـة وخطـة عمل .يصـرح القـرار  1612لعام
 2005رسـميًا بهـذه اإلنجـازات وينشـئ فريـق عمـل تاب ًعـا لمجلـس األمن لهـذا الغرض:
https://childrenandarmedconflict.un.org/six-grave-violations
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دون المسـاس باحترام المبادئ اإلنسانية (الحياد ،اإلنسـانية ،الحياد ،االستقالل) ومبدأ  do no harmتتطلب االستجابة الفعالة
لألزمات أن تتدخل الجهات الفاعلة في المجال اإلنسـاني واإلنمائي والسلام في الوقت المناسـب ،وبشـكل متماسـك ومشترك
بشأن أسـاس ما يسمى “الميزة النسـبية” لكل منهما.57
فـي هـذا المنظور ،من الضـروري تنفيذ تدخالت متعـددة القطاعات ،مبرمجة في اسـتمرارية وتواصل مع بعضهـا البعض وتهدف
إىل تعزيـز التماسـك االجتماعـي لجميـع النظـم االجتماعية :األسـرة ،والمدرسـة ،والمجتمـع ،والمؤسسـات ،والنظـم الثقافية،
والدينية.

المعايير الدولية والوطنية

مجاالت التدخل

باإلضافـة إىل القانـون الدولـي اإلنسـاني ،هنـاك مبـادئ توجيهية وإعالنـات ومعاييـر دولية تسـاهم ،بالرغم من أنها ليسـت
ملزمـة ،فـي تحديـد المقاربـات التـي يجـب تبنيهـا فـي حمايـة القاصريـن فـي حـاالت الطـوارئ اإلنسـانية ،وفـي سـياقات
األزمـات وفـي النزاعات.
بـادئ ذي بـدء ،يؤكـد قـرار مجلـس األمن بشـأن مشـاركة الشـابات والشـابات فـي عمليـات السلام ( ))2015( 2250عىل
أهميـة االعتـراف بإمكانيـات القصـر وتعزيزهـا كأطـراف فاعلة حاسـمة فـي إطلاق عمليات السلام وإعـادة اإلعمار.
باإلضافـة إىل ذلـك ،فـإن “البروتوكـول االختيـاري التفاقيـة حقـوق الطفـل بشـأن اشـتراك ال ُق َّصر فـي النزاعات المسـلحة،
الـذي يُلـزم الـدول بمعارضـة تجنيـد القصـر وإشـراكهم في األعمـال العدائيـة ،له صلـة خاصة بسـياقات الطـوارئ”.
تحتـوي وثائـق مثـل “ المعاييـر الدوليـة لحمايـة الطفـل فـي العمـل اإلنسـاني “ التـي نشـرها  -التحالـف من أجـل حماية
الطفـل فـي العمـل اإلنسـاني  ،و “المعايير التشـغيلية الدولية” ،التي نشـرتها اللجنة الدائمة المشـتركة بين الـوكاالت  ،عىل
إشـارات إىل النظريـة والمعياريـة التـي يجـب أن تقوم عليهـا التدخالت  ،سـواء المؤشـرات واألدوات التشـغيلية لتنفيذها.
تمثـل “المعاييـر الدوليـة لحمايـة الطفـل” (معاييـر حمايـة الطفـل الدوليـة) ،التـي أطلقهـا فـي عـام  2002تحالـف من
الـوكاالت اإلنسـانية واإلنمائيـة المعروفة باسـم “ الحفاظ عىل سلامة األطفال” ،التزا ًمـا للمهنيين في هـذا القطاع لضمان
أن أفعالهـم ال تضـر (ال تـؤذي) باألطفـال وتحتـرم حقوقهـم ،وتحمي من سـوء المعاملـة أو اإلهمـال أو العنف.

باإلشـارة إىل األطفـال ذوي اإلعاقـة ،تم تسـليط الضوء على احتياجاتهـم الخاصة في “ميثـاق دمج األشـخاص ذوي اإلعاقة
فـي العمـل اإلنسـاني” (ميثـاق دمـج األشـخاص ذوي اإلعاقـة فـي العمـل اإلنسـاني  ،)2016 -وفـي أحـدث التوجيهـات
التـي أطلقتهـا اللجنـة الدائمة المشـتركة بين الـوكاالت (مبـادئ توجيهية بشـأن إدراج األشـخاص ذوي اإلعاقـة في العمل
اإلنسـاني  .)2019اعتمـد مجلـس األمـن التابـع لألمـم المتحـدة ً
أيضـا القـرار  )2019( 2475لحمايـة األشـخاص ذوي
اإلعاقـة أثنـاء النزاعات المسـلحة.
على المسـتوى الوطنـي ،اعتمـد التعـاون اإليطالـي فـي عـام  “ 2015فاديكـوم المسـاعدة اإلنسـانية واإلعاقـة” ،الذي تم
وضعـه بنهـج متعـدد الجهات ،والذي يوفـر العناصر النظرية والمؤشـرات الملموسـة حـول حماية وإدماج األشـخاص ذوي
اإلعاقـة في حالـة األزمة اإلنسـانية.
فـي عـام  ،2018اعتمـد التعـاون اإليطالـي بعـد ذلـك “المبـادئ التوجيهيـة الجديـدة لإلعاقـة واإلدمـاج االجتماعـي في
تدخلات التعـاون” ،والتي تتضمن فصلا ً
مخصصا للمبادرات في سـياقات الطـوارئ و  -التأكيد عىل اآلثار السـلبية لألحداث
ً
الكارثيـة على األشـخاص ذوي اإلعاقـة  -تلخيـص العناصر الرئيسـية إلدماج األشـخاص ذوي اإلعاقـة في العمل اإلنسـاني.
فـي عـام  ،2018اعتمـد التعـاون اإليطالـي بعـد ذلـك “المبـادئ التوجيهيـة الجديـدة لإلعاقـة واإلدمـاج االجتماعـي في
تدخلات التعـاون” ،والتي تتضمن فصلا ً
مخصصا للمبادرات في سـياقات الطـوارئ و  -التأكيد عىل اآلثار السـلبية لألحداث
ً
الكارثيـة على األشـخاص ذوي اإلعاقـة  -تلخيـص العناصر الرئيسـية إلدماج األشـخاص ذوي اإلعاقـة في العمل اإلنسـاني.
علاوة على ذلـك ،هنـاك العديد مـن النصـوص التي تحلـل مشـكلة الوصـول إىل التعليـم والتناقض مـع ظاهرة ما يسـمى
بــ “ .”lost generationيؤكـد “إعلان المـدارس اآلمنـة  -المبادئ التوجيهيـة لحماية المبانـي المدرسـية والجامعية من
االسـتخدام العسـكري” والمعاييـر الدوليـة للتعليـم ”Preparedness, Response, Recovery“ :التي نشـرتها الشـبكة
المشـتركة بيـن الـوكاالت للتعليـم فـي حـاالت الطـوارئ كيـف يجـب أن يكـون التعليـم األولويـة ،حتـى فـي حـاالت النزاع
المطـول وفتـرات النـزوح الطويلـة ،ألنهـا توفر حمايـة جسـدية ونفسـية اجتماعية ومعرفيـة فوريـة أثناء األزمات وتشـكل
عاملا ً مهمـا ً فـي القـدرة على االسـتجابة ،ألنهـا تزيـد مـن قـدرات القاصرين على التعامـل مـع الصدمـات وتسـاعد .لزيادة
القـدرة عىل توفيـر لقمـة العيش.
كمـا تـم تسـليط الضـوء على الـدور األساسـي لتعليـم القاصريـن فـي سـياقات الطوارئ مـع التركيـز بشـكل خاص بـد ًءا من
العالـم اإلنسـاني قمـة  ،)2016حيـث أطلقـت األمـم المتحدة مبـادرة التعليـم ال يمكن أن ينتظـر  ،والتي تهـدف عىل وجه
التحديـد إىل االسـتجابة بطريقـة فعالة وجاهزة لذلـك .االحتياجـات التعليمية للقصر الذين يعيشـون في سـياقات األزمات.
 57اإلشـارة خاصـة إىل أجنـدة اإلنسـانية  ،المسـؤولية الجوهريـة  ، 4Cحيث نعني “بالميزة النسـبية” القيمـة المضافة التي يمكـن أن يضيفها
كل فاعل لتحقيق التدخالت المشـتركة والمنسـقة.
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كمـا أدرجـت المفوضيـة األوروبية القضية ضمـن أولويات العمل اإلنسـاني لالتحاد ،وتحديـد المعايير باعتماد اسـتنتاجات
المجلـس ووثائق السياسـة المخصصة ،الواردة فـي الببليوغرافيا.

16.1
16.2

15.9

13.1
13.2 - 13.3
13.a - 13.b

خطوط العمل للتدخالت التي نفذها التعاون اإلنمائي اإليطال

5.1
5.2

4.5

*اإلجـراء  :1تعزيـز القـدرة على صياغة وتنفيـذ تدخلات جميع الجهـات الفاعلة المشـاركة فـي االسـتجابة  -بما في
ذلـك السـلطات المحليـة  -بهدف الربـط بين المسـاعدة اإلنسـانية والتنمية والسلام.

طريقة التنفيذ:
• القيامـة بتحليل السـياق البيئـي الذي يتم فيه العمل اإلنسـاني وتحديـد درجة الضعف بنا ًء على احتمالية تعرض
القاصريـن لنـوع أو أكثـر من أشـكال اإليـذاء والعنف واالسـتغالل واإلهمال فـي حاالت الطـوارئ .يجـب أن يأخذ هذا
التحليـل فـي االعتبـار المتغيـرات وعوامـل الخطـر التالية :العمـر ،والجنـس ،واإلعاقـة ،واالنفصـال عن العائلات أو
الكبـار المرجعيين ،والتهميش االجتماعـي ،واالنتماء إىل مجموعات عرقية معينة .يمكن أن تتم باسـتخدام منهجيات
مختلفـة :االسـتبيانات ،والمقابلات المباشـرة ،وترتكز على المجموعة .ويجـب أن تبدأ بالضـرورة من دراسـة قدرات
وإمكانيات المسـتفيدين واألنظمـة االقتصادية المحلية.
• القيامـة بتحليل وسـائل العيش التي تم فقدها وحدد الوسـائل التي يجب اسـتعادتها ألنها أكثـر مالءمة ومالءمة
الحتياجـات العائالت التي لديهـا قاصرون.
• جمع بيانات مفصلة عن حاالت األزمات واستخدام مؤشرات  ad hocللرصد.
• التعلـم مـن مراقبة وتقييـم التدخالت ،باسـتخدام المعلومـات والبيانات اإلحصائيـة التي تم جمعهـا أثناء تنفيذ
المبـادرات مـن أجـل تحديـد أي فجـوات واحتياجـات جديدة لـم تتم تغطيتهـا والتحقـق من تطـور الوضع.
• تقويـة آليات التماسـك االجتماعي واالقتصادي المحلي من خالل إشـراك الشـركاء المحليين فـي كل مرحلة من
مراحـل التدخل لتعزيز اسـتقالليتهم.
• إشـراك القاصرين بنشـاط فـي عملية المشـروع بأكملها ،بـد ًءا من تحليل االحتياجـات وحتى تقييـم التدخالت ،ال
سـيما عن طريق تضمين منظور الفتيات والفتيات بشـكل مباشـر ،نظرًا لضعفهن وزيادة تعرضهن للممارسـات الضارة
العنـف القائم على النوع االجتماعـي أثناء األزمات اإلنسـانية.
*اإلجراء  :2تعزيز احترام وتنفيذ مبادئ القانون الدولي اإلنساني.

طريقة التنفيذ:
• القيـام بأنشـطة المناصـرة والتوعية بشـأن حقـوق القاصريـن ،والتي تسـتهدف المكلفين بالواجـب وغيرهم من
الفاعليـن المعنيين.
• إنشـاء آليـات حمايـة الطفل للحد مـن أخطار العنـف واإليذاء واالسـتغالل من قبـل فاعلي الحماية ضـد األطفال
المستفيدين.
• إدانـة انتهـاكات حقوق الطفل والقانون اإلنسـاني الدولي في المنتديـات متعددة األطـراف ذات الصلة لمكافحة
اإلفلات مـن العقـاب ،بما فـي ذلك مـن خالل آليـات الحوكمـة المتعـددة األطراف.
• إشراك منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة في مجموعات التدخالت اإلنسانية والطارئة.
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*اإلجـراء  :3ضمـان الوصـول إىل السـلع والخدمـات األساسـية (إنقـاذ الحيـاة) للقصـر وعائالتهـم وف ًقـا للمعاييـر
اإلنسـانية.

طريقة التنفيذ:

مجاالت التدخل

• تحديـد االحتياجـات العاجلـة للقصر داخـل المجتمعات المتضـررة من حالـة الطوارئ ،مـع مراعـاة االحتياجات
الخاصـة للفتيـات والمراهقيـن والقصـر ذوي اإلعاقة.
• تحسـين الوصـول إىل خدمـات الصحـة والتطعيـم ،وميـاه الشـرب والصـرف الصحـي المالئـم ،والسـكن الالئق،
والغـذاء والدعـم التغـذوي  ،مـواد غيـر غذائيـة.
• تعزيـز المسـاعدة والخدمات التعليمية لألطفـال الذين تتراوح أعمارهم بين  0و 3سـنوات ،بهـدف مرافقة الصغار
فـي نموهـم العاطفـي والمعرفـي واالجتماعي ،وضمان الدعم المناسـب لألسـر وخاصـة لألمهات.
• تعزيز التعليم (الرسـمي وغير الرسـمي) من الطفولـة المبكرة إىل التعليم الجامعي ،بما فـي ذلك التدريب المهني
للتوظيـف وأشـكال أخـرى من تنميـة المهارات للشـباب ،من خلال إعادة تأهيـل المباني المدرسـية ،وتوفيـر المواد
واألثـاث ،ودعـم اإلدارة المدارس وتدريب أعضاء هيئة التدريس وغير المدرسـين ،وإنشـاء أنشـطة ترفيهية ومسـاعدة
نفسـية اجتماعية مكملة للدراسة.
• تشـجيع حمالت إعـادة اإلدماج المدرسـي للقصر الذيـن تخىل عن التعليم لفترات طويلة بسـبب حـاالت الطوارئ
واألزمات اإلنسـانية.

*اإلجراء  :4تعزيز وتقوية أنظمة الحماية المؤسسية والمحلية للتعامل مع حاالت القاصرين األكثر ضعفاً.

طريقة التنفيذ:
• تحديـد نقـاط الضعف من خالل األنظمـة المرجعية مع إيلاء اهتمام خاص لمـا يلي :ال ُقصر المرتبطيـن بالقوات
 /الجماعـات  /الجهـات الفاعلة المسـلحة ،والناجين من العنف الجنسـي واالعتـداء الجنسـي ،والمصابين بصدمات
نفسـية بسـبب النـزاع ،والمنفصلين عـن عائالتهـم ،وال ُمجبرون على الزواج المبكـر و  /أو القسـري ،والحمـل المبكر،
والحوامـل النسـاء واألطفـال المعرضيـن لخطر سـوء التغذية والقصـر المعرضين لأللغـام أو ضحايـا األلغام.
• تفعيـل آليـات الدعم النفسـي واالجتماعـي للقصـر والبالغين مـن المرجعية (المعلميـن والمعلميـن والمربين
واآلبـاء) وخلـق مسـاحات لالسـتماع اآلمـن وآليـات لإلبلاغ اآلمـن عـن االنتهـاكات.
• تعزيـز اعتماد واسـتخدام إجراءات التشـغيل القياسـية أو غيرها من المعاييـر الدولية للإدارة  -متابعة المتضمنة
 لـكل حالـة فرديـة وف ًقا لضعف معين تـم تحديده (الدعم النفسـي واالجتماعـي ،ولم شـمل األسـرة ،وإدارة الحالة،والتقييـم وتحديـد المصالح الفضلى) مع مراعـاة جميع الجوانب السـياقية.
• إنشـاء و  /أو تنشـيط أنظمة حماية الطفل الموجودة بالفعل عىل مسـتوى المجتمع المحلي (دعم وتعزيز نوادي
الشـباب والمدارس بشـأن ممارسـات حمايـة الطفل ً
أيضـا من خالل األنشـطة الرياضيـة الترفيهية ،مسـاحة صديقة
لألطفـال ،التثقيف بشـأن المخاطر الناجمـة عن األلغام غيـر المنفجرة ،والمسـاحات المتاحة دعم األبـوة واألمومة،
ومـا إىل ذلـك)  ،مع إيلاء اهتمام خـاص لمنع العنف الجنسـي.
• تعزيـز آليات لم شـمل األسـرة لألطفـال المنفصليـن عن ذويهـم أو االندمـاج في أسـرة بديلة وبيئـات مجتمعية،
اعتمـا ًدا على الحـل الـذي يتوافق مـع مصالـح الطفـل الفضىل.
• مكافحـة الممارسـات التقليديـة الضـارة بصحة ورفـاه القاصرين  ،والتي تشـمل جميع الممارسـات الالإنسـانية
والمهينـة والقاسـية المشـروطة أو الناتجـة عـن عوامـل اجتماعية وثقافيـة ودينية وجماليـة (بما في ذلك تشـويه
األعضـاء التناسـلية لإلنـاث  ،والتعذيـب  ،والعبودية الجنسـية  ،وتعـدد الزوجات القسـري ، .اإلجهـاض االنتقائي ضد
الفتيـات  ،والـزواج المبكـر  ،وجرائـم الشـرف  ،واالختطـاف بغرض االسـترقاق)  ،من خلال التدخالت التـي تهدف إىل
تعديل أنماط السـلوك االجتماعي والثقافي للرجال والنسـاء وإشـراك األسـرة والمدرسـة والمجتمـع والمجتمع في
أعمـال إعالمية  ،التدريـب والتوعية وكذلك دعم التعليـم والوقاية الصحية والعالج والوقاية من العواقب الجسـدية
والفسـيولوجية والنفسـية  ،والحمايـة القانونية لحقوق الطفـل المصاب.
• تدريـب وتعزيز مهارات الموظفين المسـؤولين عـن تقديم الخدمات للقصر (طاقم المدرسـة ،والمعلمين ،وعلماء
النفـس ،ومـا إىل ذلك) والمجتمع المدنـي المحلي (جمعيات النسـاء ،واآلبـاء ،و مقدمي الرعاية  ،واألشـخاص ذوي
اإلعاقة)  ،وإشـراكهم كشـركاء فاعليـن في صياغة وتنفيـذ التدخالت.
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*اإلجـراء  :5تعزيـز الـدور النشـط ومشـاركة القصـر في عمليـات السلام ،واالسـتجابة المحليـة لألزمـات ،والتعافي
وإعـادة اإلعمـار بعـد الطـوارئ ،والتثقيـف بشـأن المخاطـر الناجمة عـن األلغام.

طريقة التنفيذ:

• وضع خريطة ألي آليات موجودة لمشاركة األطفال.
• تنشـيط أو تعزيز  /أو إنشـاء آليات لمشـاركة ال ُق ّصر ،واحترام السـياق والعادات الثقافية وتمثيل مختلف األقليات،
واالختالفـات واإلعاقات بين الجنسـين ،وتحفيز التعليم والتدريب بين األقران (مع إنشـاء  clubوالشـبكات ،منظمات
المجتمـع المدني بقيادة القاصريـن ،تطوير قنوات االتصال (راديـو الويب ،المنتديات ،قنوات الويب) التي تسـتهدف
و  /أو يديرهـا القاصـرون ،حيث يمكنهم المشـاركة في النقـاش العام حول القضايـا التي تهمهم.
• إشـراك القاصريـن المعرضيـن للخطـر بشـكل خـاص (ألسـباب ثقافيـة ،أو دينيـة ،أو عرقيـة ،أو لظـروف اإلعاقة،
أو الطبقـة ،أو الجنـس ،أو التوجـه الجنسـي ،أو الوضع األسـري أو السـياق البيئي المتدهـور أو االنفصـال أو التخلي)
وعائالتهـم أو األوصيـاء أو المنظمـات الممثلـة في جميع مراحل المشـروع وال سـيما التخطيط لالسـتجابة وتحليل
االحتياجـات وتنفيـذ التدخلات والرصـد والتقييم.
• دعـم أنشـطة التدريـب على المخاطـر المرتبطـة بوجود األلغـام في مناطـق ما بعـد النـزاع أو المناطـق المتأثرة
بالنـزاع ،ممـا يضمـن مشـاركة القصر.

ً
تهميشـا وضع ًفـا ،ال سـيما أولئـك الذيـن يعيشـون فـي
*اإلجـراء  :6ضمـان الوصـول إىل التعليـم لألطفـال األكثـر
سـياقات متأثـرة باألزمـة أو الطـوارئ.

طريقة التنفيذ:

• تعزيز تدخالت “التعليم في حاالت الطوارئ” لضمان استمرارية الحق في التعليم األساسي.
• توفير برامج “ التعليم المعجل “ لألطفال الذين كانوا خارج المدرسة لبعض الوقت.
• تعزيـز مشـاركة ال ُقصر في مسـارات الحـد من أخطار الكـوارث وإدارتها من خالل أنشـطة الحد من مخاطـر الكوارث
عىل أسـاس المدرسة.
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توجیھات بشأن
الطفولة والمراھقة

2, 3, 6, 12
13, 14, 16,17

 4.9التواصل

ARTICOLI
CRC

التعريف والمبادئ

تلعب االتصاالت دورًا أساسيًا في النمو والتطور النفسي الجسدي الصحيح للقصر منذ سن مبكرة.
فيمايتعلقباالتصال،يمكناعتبارالقاصركمستخدموككائنلالتصالنفسه.
ربمـا تكون وسـائل االتصال (من الوسـائل التقليدية مثل الصحافـة والراديو والهاتف والتلفزيون والسـينما إىل الوسـائط الرقمية
وتكنولوجيـا المعلومـات الجديـدة) هـي العامل االجتماعي الرئيسـي اليـوم ،والتي يمكـن أن تؤثر إيجابًا أو سـلبًا عىل سـلوكيات
ومواقف وتوقعـات القصر.

مجاالت التدخل

يمكـن أن تكـون تقنيـات االتصـال الجديـدة أداة مهمة للغايـة لتدريب وتعليم األجيـال الجديدة ،فضلا ًعن كونها عاملا ًتمكينيًا
لمشـاركة القصر ،من سـن مبكرة إىل سـن المراهقة ،في خيارات صنـع القرار .ومع ذلك ،فإن السـياقات االجتماعيـة األصلية ،التي
يتعلمـون من خاللهـا التواصل والتي بفضلها يزيـدون معرفتهم ،متنوعة للغاية ويمكـن حرمان العديد من الفـرص ألولئك الذين
يعيشـون فـي سـياقات الفقر المدقع ،في مسـارح الحـرب أو غيرها من السـيناريوهات الخطيرة .فـي حاالت الطـوارئ ،وكذلك في
السـياقات المحرومة حيث يكـون الوصول إىل التكنولوجيا (خاصة وسـائل اإلعالم الجديدة) محدو ًدا للغاية بسـبب القيود التي
تفرضها السلطات المحلية.

يواجـه األطفـال فـي سـياقات األزمـات عمو ًمـا صعوبـات خطيرة فـي الوصـول إىل االتصـاالت ،والتـي ت ُفهـم ً
أيضا عىل أنهـا توفر
الكتـب والمجلات واألفلام والبرامـج اإلذاعيـة والتلفزيونية ،ويعاقبون بشـكل خاص بسـبب ما يسـمى تقسـيم رقميالتي تميز
العالـم المعاصر.
فيمـا يتعلـق بإمكانيـة الوصـول وسـهولة االسـتخدام ،مـن المهـم التأكيد عىل أهميـة أن يكـون االتصال شـامال ًحتـى من خالل
اعتمـاد تقنيـات مناسـبة ألنواع مختلفـة من اإلعاقـات (الترجمـة ،الترجمـة الفورية بلغـة اإلشـارة ،إلخ).
ومـع ذلـك ،ليـس الوصـول فقـط هو الـذي يصنع الفـارق ،ولكـن جـودة المعلومـات التي يمكـن الحصـول عليها واسـتخدامها،
وكذلـك مـدى مالءمتها مـن حيث المحتـوى واحتـرام السـياق الثقافـي المحلي.

ممـا سـبق يتضح أن وسـائل وأدوات االتصال تلعب دورًا أساسـيًا فـي برامج التعـاون اإلنمائي في تعزيز حقـوق القاصرين ،وتعزيز
مشـاركتهم النشـطة في المجتمع ،وزيادة الوعي بين السـكان وتعزيز السـلوك الشـامل ،وليـس التمييز أو وصمهم وسـد الفجوة
فـي الوصـول إىل العالم الرقمي.
تحتـوي اتفاقيـة األمـم المتحدة لحقـوق الطفل على العديد من األحـكام المتعلقة بحقـوق األطفال فيما يتعلـق باالتصال :من
الحـق في االسـتماع ،إىل حريـة التعبير والضميـر والدين ،إىل الحق فـي المعلومات واحتـرام الخصوصية ،إلخ .يجـب ضمان هذه
الحقـوق فـي جميع األعمار ،بـد ًءا من القصر الذين ينشـأون في ظروف الحرمان االقتصـادي واالجتماعي ،ويجـب ً
أيضا أن يوجهوا
تخطيط مبـادرات التعاون حول هـذا الموضوع.
خاصه:
• يجب سماع أصوات القاصرين وأخذها عىل محمل الجد؛
• يجـب أن تتـاح للقصـر فرصـة تكوين آرائهـم والتعبير عنهـا بحرية ومن ثـم التمتع بحريـة الوصـول إىل المعلومات
واألفـكاروإنتاجهـاونشـرها،بمـافيذلـكاألشـياءالمتعلقـةبحمايةحقوقهـم،بأيوسـيلةوباللغـاتالتـييفضلونها؛
• يجـب أن يعـزز التواصـل احترام الـذات والثقـة بالقصر وتقديمهـم عىل أنهم أبطال نشـيطون لقصصهـم والتغيير
اإليجابـي فـي العالم؛
• عند إعطاء صوت للقصر ،يجب تجنب أن يكون هذا مجرد انعكاس لوجهات نظر يغرسها الكبار.
خاصـا :إذا كان من الواضح
يتطلـب التمثيل اإلعالمي للقصر واحتياجاتهم الخاصة في سـياق مشـاريع التعاون اإلنمائـي اهتما ًما ً
مـن ناحيـة أن الصـور الثابتـة والمتحركـة لهـا أهمية كبيرة فـي التواصـل ،حيث يمكنهـا خلـق التعاطف ،إثـارة الفهـم أو تعديله
وتحفيـز العمـل ،مـن ناحية أخـرى ،من الضـروري تطوير وعي عميق وإحسـاس أقصى بالمسـؤولية تجـاه كل من األبطـال وتجاه
الجمهـور المسـتهدف .لهذا السـبب ،من الضروري تقديم صـور وقصص حقيقية ،لكنها في نفس الوقت تحتـرم وتحمي القاصرين
واألسـر والمجتمعات المعنية.
مـن الضـروري اليـوم أكثر مـن أي وقت مضى التوفيق بيـن الحق  /الواجب فـي إطالع الـرأي العام عىل ديناميكيات السـياق الذي
نتدخـل فيـه  -خاصـة إذا كان شـديد األهميـة مثل الصـراع أو كارثة طبيعية  -مـع االلتزام بتجنب اسـتخدام الصور .مـن القاصرين
لغـرض وحيد هو التأثيـر عىل الجمهور أو اسـتغاللهم ألغراض السـرد المقترح.
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المعايير الدولية والوطنية

يحمـي النظـام القانونـي الدولـي والوطني حقـوق الشـخصية  -وعىل وجه الخصـوص الصورة ،التـي هي في الواقـع بيانات
شـخصية  -مـع مراعاة حريـة اإلعلام واإلعالم في نفـس الوقت.
فـي سـياق االتصـال ،تكـون العالقة بيـن الحق فـي االجمالية والحق فـي المعلومـات معقدة بشـكل خاص ،وهـذا التعقيد
أمـر بالـغ األهمية عندما يكـون موضوعـات االتصال وموضوعاتـه قاصرين.
فيمـا يتعلـق بحقوق اإلنسـان وحمايتها ،مع إشـارة خاصة إىل الصورة ،من الضـروري الرجوع إىل المبـادئ التوجيهية لالتحاد
األوروبـي ،المعبـر عنهـا فـي االتفاقية األوروبيـة لحماية حقـوق اإلنسـان والحريات األساسـية المؤرخـة  4تشـرين الثاني /
نوفمبـر ( .1950المـادة  ،)8فـي ميثـاق الحقوق األساسـية لالتحـاد األوروبي المؤرخ  7ديسـمبر ( 2000المـواد  1و 7و8
و )24وفـي الئحـة االتحـاد األوروبـي  2016/679المتعلقـة بحمايـة األفـراد فيمـا يتعلـق بمعالجـة البيانات الشـخصية.
البيانـات ،فضلا ً عـن التـداول الحر لهـذه البيانات ،الـذي تم تنفيـذه في إيطاليا بالمرسـوم التشـريعي  10أغسـطس ،2018
رقم .101
على وجـه الخصـوص ،وف ًقـا للمـادة  13من الالئحـة العامـة لحمايـة البيانـات (الالئحـة العامة لحمايـة البيانـات ،الئحة
االتحـاد األوروبـي  ،)2016/679مـن الضـروري الحصـول على الموافقـة على اسـتخدام الصـور واألصـوات والشـهادات
بعـد الكشـف عنهـا للجمهـور لإلعلان عنهـا .وتوثيـق المبـادرات والمشـاريع واألنشـطة التي يشـارك فيهـا القصـر (بما في
ذلـك مشـاريع التعـاون اإلنمائـي) .يجـب أن يتـم نشـر مثل هـذه المواد مـع االحتـرام الكامـل للياقـة والكرامة والسـمعة
لألشـخاص المعنيين.
يجـب أن تراعـي مداخلات التعـاون اإليطالي ألغراض حمايـة الصـورة ،باإلضافة إىل أحـكام المعايير الدوليـة ،األحكام عىل
المسـتوى الوطنـي من خالل:

• مدونـة قواعد السـلوك لالتصاالت التجارية ،التـي تنص في المادة  10على أن “االتصاالت التجاريـة [ ]...يجب أن
تحتـرم كرامة الشـخص بجميع أشـكالها وتعبيراتها ويجـب أن تتجنب جميع أشـكال التمييز ،بما فـي ذلك التمييز عىل
أسـاس الجنس”.
• ميثـاق تـري فيزو رقـم 58لعام  ،1990الـذي يلزم الصحفيين باالحتـرام ،أو لخطر التعرض لعقوبـات بموجب األمر،
سلسـلة مـن القواعـد ،من بينها مـا يلي يسـتحق التأكيـد“ :في حالـة القاصريـن المرضـى أو المصابيـن ،المحرومين
أو صعوبـة ،مـن الضـروري إيلاء اهتمـام خـاص وحساسـية في نشـر الصـور والقاصرين من أجـل تجنب ذلك ،باسـم
الشـعور بالشـفقة ،نصـل إىل اإلثـارة التي ينتهـي بها األمر إىل اسـتغالل الشـخص “.
• البروتوكـول األخالقـي المتعلـق بطالبي اللجوء والالجئيـن وضحايا االتجـار والمهاجرين ،ما يسـمى بميثاق روما
لعـام  ،2008المخصـص للصحفييـن اإليطالييـن ويركـز على نشـر معلومـات متوازنة وشـاملة عـن طالبـي اللجوء،
والالجئين ،وضحايا االتجار ،والمهاجرين .إن دعوة الصحفيين إىل “اعتماد مصطلحات مناسـبة من الناحية القانونية”،
“لتجنـب نشـر معلومات غير دقيقة أو موجزة أو مشـوهة” و “السـلوك السـطحي وغير الصحيح ،الـذي يمكن أن يثير
إنـذارات غيـر مبـررة” ،تنطبق هنا بشـكل خـاص عىل تمثيـل القاصرين فـي الحركة.
• المبـادئ التوجيهيـة للدعـم عـن بعد للقصـر والشـباب  ،التي أصدرتهـا وكالـة  Onlusفـي عـام  2009وتنفيذها
مـن قبل وزارة العمل والسياسـات االجتماعية (القانـون  44بتاريـخ  ، )26/4/2012والتي فـي المالحظات الخاصة
بمعالجة البيانات الشـخصية الخاصة بـ يكرر القاصرون أنه “في حالة الكشـف عن البيانات الشـخصية غير الحساسـة
التـي تشـير إىل القصـر (الصـور والشـهادات واإلعالنـات والبيانـات الشـخصية  )... ،فـإن التشـريع اإليطالـي بشـأن
الخصوصيـة والمرسـوم التشـريعي  196/2003والتعديلات  ،ينص عىل أن الخصوصية يجب الكشـف عن السياسـة
والحصـول على الموافقـة عىل معالجـة بيانـات القاصرين مـن قبل أولئـك الذين يمارسـون السـلطة األبويـة .إذا تم
تصويـر القاصـر فـي دول خـارج االتحـاد األوروبـي ،كما هو الحال بشـكل عام فـي مشـاريع الدعم عن بعـد ،وليس من
الممكـن تتبـع أحـد الوالديـن أو الوصـي أو الرقـم المماثـل ،فمـن الضروري طلـب موافقة الشـخص المسـؤول عن
المنشـأة التي يقيم فيهـا القاصر عـادة“.
• الورقـة البيضـاء اإلعالميـة والقصـر التابع لهيئـة الضمانات في االتصـاالت التي تحلـل عالقة القاصرين بوسـائل
اإلعلام ،وتقـدم مراجعة لألدبيات العلمية ذات الصلة وتأمالت حول اسـتخدام وسـائل اإلعلام والتمتع بها من قبل
القصر.
• لجنةتطبيققانونالتنظيمالذاتيللتلفزيونوالقصربرئاسةوزارةالتنميةاالقتصادية.
• انعكاسـات مجموعـة العمل المعنيـة بحماية القاصريـن في عالم االتصال ،المنشـطة داخـل مجلس الجمعيات
والمنظمـات ،والتي أسسـتها وترأسـها الهيئة الضامنـة لألطفـال والمراهقين.
فيمـا يتعلـق باستنسـاخ الصور ،من الضـروري ً
أيضا مراعـاة أحكام قانون حـق المؤلف ،القانـون ( 633/1941ال سـيما المادتان
 96و )97والقانـون المدني.
 58ميثـاق تريفيـزو هـو بروتوكـول تـم توقيعه فـي  5أكتوبـر  1990من قبـل نقابة الصحفييـن واالتحـاد الوطني للصحافـة اإليطاليـة وتليفونو
أزورو بهـدف تنظيـم العالقة بيـن المعلومـات والطفولة.
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1.4

خطوط العمل للتدخالت التي نفذها التعاون اإلنمائي اإليطال

*اإلجراء  :1تعزيز المؤسسات المحلية لخلق بيئة لتعزيز حقوق األطفال في التواصل.

مجاالت التدخل

طريقة التنفيذ:
• تقديـم المسـاعدة الفنية للمؤسسـات في البلدان الشـريكة لتطويـر واعتمـاد  ad hocلتنظيم التمثيـل اإلعالمي
للقصـر وتعزيـز حقهـم فـي الوصـول إىل وسـائل االتصال.
• تقديـم المسـاعدة الفنيـة للمؤسسـات المحلية للـدول الشـريكة من أجل تعزيز إنشـاء هيئات مسـتقلة مكرسـة
لحمايـة حقـوق األطفـال مـع إيلاء اهتمـام خـاص لتمثيلهـم اإلعالمي.
• دعـم إنشـاء آليـات المراقبة التي يمكن أن ت ُرسـل إليها تقارير عن منتجـات االتصال الضارة بحمايـة الطفل ،وتنص
عىل عقوبـات للمخالفين.
• القيـام بحمالت توعية تسـتهدف المجتمعات والسـلطات المحلية واألسـر والقصر أنفسـهم حـول قضايا حماية
حقـوق القاصرين في االتصال لتحفيز أشـكال واسـعة من الحماية واإلبلاغ عن حاالت تمثيل القاصريـن التي ال تتفق
مع احتـرام كرامتهم.
 عقـد دورات تدريبيـة لممثلـي اإلدارة العامـة (مكاتـب الصحافـة واالتصـال) ،والهيئـات المحليـة لمنظمـاتالمجتمـع المدني ،والشـبكات الوطنيـة والدوليـة ،وخدمات االتصـاالت في القطاعيـن العام والخـاص (ربحي وغير
هـادف للربـح) ،من اليـورو والبث في جميع أنحـاء العالم .تهدف محتويات الـدورات إىل تزويد جميع المسـؤولين عن
التمثيـل اإلعالمي بأدوات مناسـبة فـي كل من إنتاج المواد وعندما يتفاعل المشـغلون مع القصـر لجمع انطباعاتهم
وصورهـم ومـا إىل ذلك ،خاصة في السـياقات الهشـة ،من أجل حماية كرامـة القاصرين وتعزيـز دورهم (انظر صحيفة
الحقائـق في مالحـق العمليات).
• إجـراء دورات تدريبيـة ً
(أيضـا على المسـتوى األكاديمي) للمهنيين فـي عالم اإلعلام الذين يتعاملـون مع القصر
(خاصـة أولئـك الذيـن يعيشـون فـي مناطق الفقـر واألزمـات) من أجـل تحقيـق الكفـاءة “المعتمدة” فـي القطاع
بمعنى تحمل المسـؤولية الشـخصية مـن قبل أولئك الذين ،ألسـباب مختلفـة ،يصممون منتجات وسـائط متعددة
يكـون موضوعهـا قاصرًا.

*اإلجـراء  :2اعتمـاد اسـتراتيجيات اتصـال مناسـبة للقصـر ،وال سـيما للفئـات األكثـر ضع ًفـا (على سـبيل المثـال
المعوقـون والقصـر في سـياقات األزمـات أو الكـوارث) من أجل عدم جعـل معاناتهـم مذهلة ،وكذلـك تعزيز دورهم
ا لنشط .

طريقة التنفيذ:
• إنشـاء مـواد وسـائط متعـددة محـددة ،تسـتخدم لغـة وصـور مناسـبة ( )child sensitiveباإلضافـة إىل أمثلـة
إيجابيـة للعالقـة بيـن البالغيـن والقصـر .هذا مهم بشـكل خـاص في الفئـة العمريـة األقل مـن  10سـنوات ،والذين
يصعـب تمثيلهـم والمشـاركة في سـرد القصـص بشـكل فعال.
• اعتمـاد مقاربـة فـي سـرد القضايـا أو األزمـات الحرجـة تضـع المشـكلة فـي سـياقها ،دون االنغماس فـي التركيز
نهجـا فرديًا لقصـص النجاح
الفـردي الـذي يعـرض القاصرين النتهـاك كرامتهـم وحقوقهم .بـدال ًمن ذلك ،اسـتخدم ً
لتعزيـز صفـات وشـخصية البطـل الصغير.
• مكافحـة التنميـط مـن حيـث الجنـس والعمر والعـرق والديـن لصالـح تمثيل عـادل وغيـر متحيز لألطفـال .عىل
سـبيل المثـال :تضمين السـرد اإلعالمي للمواقف اليومية البسـيطة فـي المواقف الصعبة (عىل سـبيل المثال ألنهم
مصابيـن بالمهـق ،أو ألنهم يعانون من إعاقة جسـدية أو نفسـية أو حسـية) حتـى ال يقتصر األمر عليهـم عىل منتجات
“االتصـال القطاعي”.
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• االسـتفادة مـن التعليم الترفيهي من خلال الجمع بين التعلم واللعب  /الترفيه ،إنشـاء منتجـات تواصل وتدريس
مبتكـرة قادرة على دعم التعليم التشـاركي.
• تشـجيع القـراءة بيـن القاصرين باسـتراتيجيات مناسـبة تبدأ مـن االسـتماع :عىل سـبيل المثال عن طريق تنشـيط
ل) لألطفال ،وتعزيـز التقاليد
لحظـات القـراءة الجماعيـة التي يقرأ فيهـا الكبار
ً
نصوصـا خيالية لألطفـال (بصوت عـا ٍ
المحليـة ،وحيثمـا أمكن نسـخ قصص السـرد الشـفوي.
• إنشـاء مسـاحات آمنـة ومحميـة يمكن للقصـر التعبير عـن أنفسـهم فيها والثقـة في الحريـة والصفـاء من خالل
االتصـال بالبالغيـن المرجعييـن المدربيـن تدريبـا ً مالئماً.
• اسـتخدم النمذجـة إلعطـاء أمثلـة إيجابية عن كيفيـة التغلب على المواقـف المحرومـة أو لتعزيز أنمـاط الحياة
الصحيـة ،وبالتالـي تعزيـز تدنـي الثقـة بالنفـس واحتـرام الذات.
• تشـجيع إنتاج أو اقتباس اإلنتاجات المحلية (راديو  -تلفزيون  -سـينما) بهدف تشجيع احترام الحساسيات الثقافية
المختلفة.
• اتخـاذ تدابيـر تقنية الحتـرام خصوصية القصر (عىل سـبيل المثـال ،تظليل  /تظليـل الوجه في الصـور ،والتظليل
على االسـم ،ومـا إىل ذلك).
• اطلـب من المنتجين تحديد اسـم الشـخص الـذي أنشـأ محتويات االتصـال مع القصـر ،وذلك لضمان الشـفافية
وتحمل المسـؤولية.
*اإلجراء  :3تعزيز المشاركة النشطة للقصر في منتجات االتصال.

طريقة التنفيذ:

• تعزيز مشـاركة القاصرين (وف ًقا لمعايير الشـفافية ،والتطوع ،واإلدماج ،والوعـي ،وما إىل ذلك) في تصميم وتنفيذ
منتجـات االتصـال :مقاطـع الفيديو  ،والصور  ،و سـرد قصصـي  ،والفنون المرئيـة  ،والمقاالت  ،والقصـص  ،والتقارير
الصحفيـة  ،والتوعية الحمالت.
• تشـجيع ،عند اإلمكان ،عىل المشـاركة المباشـرة للقصر في القصة من خالل مشـاركة مشروع الوسـائط المتعددة
مقد ًمـا حتى يتمكنوا مـن التدخل بفعالية وتقديم مسـاهمتهم الشـخصية.
• شـجع على االسـتماع للقصر من خالل لحظـات من الحوار تسـمح للقصر بروايـة وإعادة صياغـة تجاربهم الخاصة
بمسـاعدة الكبـار المرجعيـة .ومن ثـم فإن الوعـي بتجربة الفـرد الخاصة سـيفضل القدرة عىل المشـاركة بنشـاط في
روايـة الكبار (أو المشـغلين ومشـغلي االتصـاالت) كأبطـال وليس بطريقة سـلبية أو نمطية.
• إنشـاء آليـات  /مجموعات للتشـاور بين األقـران عىل مسـتوى االتحاد األوروبي والمسـتوى الوطنـي لتعزيز تمثيل
القاصريـن ،حتـى األكثـر هشاشـة الذيـن يجدون صعوبـة أكبر فـي إسـماع أصواتهم.
• تعزيز أنشـطة الدعوة و التي يقودها األطفال للترويج المباشـر لطلبات الشـباب للمؤسسات ومشاركتهم المباشرة
في صنع القرار والعمليات السياسية التي تؤثر عليهم.
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 4.10تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

2, 3, 6, 12, 17

ARTICOLI
CRC

التعريف والمبادئ

تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت (  )Information and communication technologyهـي تلك التقنيات التي تسـمح
بالوصـول إىل المعلومات وتخزينها وتبادلها من خالل االتصاالت السـلكية والالسـلكية وتشـمل اإلنترنت والشـبكات الالسـلكية
والهواتـف المحمولـة وأجهزة الكمبيوتر ومـا إىل ذلك.
المعلومـات هي واحـدة من أثمن الموارد في العالم المعاصر والوسـائط الرقمية هي أحد عوامل التنشـئة االجتماعية الرئيسـية
اليـوم ،وهي قادرة عىل التأثير إيجابًا أو سـلبًا عىل سـلوك ومواقـف وتوقعات القصر.
يمكـن أن تكـون تقنيـات االتصـال الجديـدة أداة مهمة للغايـة لتدريب وتعليم األجيـال الجديدة ،فضلا ًعن كونها عاملا ًتمكينيًا
لمشـاركة القصر ،من سـن مبكرة إىل سـن المراهقـة ،في خيارات صنع القـرار وفي الممارسـة الواعية للقصر .حقوقهـم ،من خالل
آليـات مثـل  ،User Generated Contentأي اإلنتاج المشـترك للمحتوى والمعرفة.

مجاالت التدخل

لقـد أبـرزت األزمـة التي أحدثهـا جائحـة  COVID19بوضوح إمكانـات تكنولوجيا المعلومـات واالتصاالت فقـط بفضلها تمكن
مالييـن ال ُق ّصـر فـي جميع أنحـاء العالم مـن مواصلة تعليمهـم والحفاظ على الروابط وبناء أشـكال جديدة مـن المجتمع.
ومـع ذلـك ،يجـب أن نتذكـر أن الوصـول إىل تكنولوجيا المعلومـات واالتصاالت يعكـس ً
أيضا أوجه عدم المسـاواة بين الشـمال
والجنـوب العالمـي ،وبيـن المناطـق الريفية والضواحـي والمراكـز الحضرية ،وأنه بينمـا في جزء مـن العالم ،حقـق اإلنترنت من
الممكـن االسـتمرار في الحياة المدرسـية والخاصة تقريبًـا ،من ناحية أخرى ،تم قطـع ماليين القاصرين عن المدرسـة واالتصاالت
بسـبب صعوبة الوصول إىل الشـبكة (نقص التغطية أو التكاليـف الباهظة).
علاوة على ذلك ،يوجد في هـذا المجال ً
أيضا ما يسـمى بـ الفجوة الرقمية بين الجنسـينحيث تكون معدالت اسـتخدام اإلنترنت
59
أعىل بكثير بيـن الذكور منها بيـن اإلناث
فـي الوقت نفسـه ،ظهـر بوضوح أنـه في المسـاحات االفتراضيـة  -بين صعوبـات التحكم وإمكانيـة وجود هويـة رقمية مختلفة
عـن الهويـة الحقيقيـة  -خطر التعرض لمحتوى غير مناسـب وربما ضـار أو لمخاطر يمكن أن تتحول إىل إسـاءة اسـتخدام أو العنف
(مـن التسـلط عبـر اإلنترنت إىل المـواد اإلباحية لألطفـال عبر اإلنترنـت) .ناهيك عن المحتويات المنشـورة عىل ما يسـمى الويب
المظلـم والتـي غالبًـا مـا تكـون ضارة بحقـوق القاصريـن (المـواد اإلباحيـة الجنسـية ،إلخ) أو بـأي حال مـن األحـوال محفوفة
بالمخاطر وغير مناسـبة لالسـتخدام من قبـل القصر.
لذلـك يظـل من الضروري ضمان الحمايـة واألمن الكافيين ،والتي يجـب تطوير موضوعاتها من حيث التعليم مـن أجل المواطنة
الرقميـة ،بحيث تكون العائالت ومقدمي الرعاية والقصر أنفسـهم عىل دراية بالمالحين في الفضاء السـيبراني.
عنـد تنـاول مـا ورد فـي الفصـل “ 6األطفـال المتنقلـون” ،مـن المهـم التأكيـد على الـدور الـذي تلعبـه تكنولوجيـا المعلومات
واالتصـاالت فـي إجراءات الكشـف عـن البيانات الحيويـة (قراءة قزحية العيـن ،والتعرف على الوجه ،وما إىل ذلك) المسـتخدمة
بشـكل متزايـد من أجـل االعتـراف وإدارة الوصـول إىل الخدمـات ،وال سـيما للمهاجرين.
نظـرًا ألن جمـع هذه البيانـات ليس محاي ًدا ،ولكنه يؤثر عىل مجال السلامة الجسـدية واأللفـة وثقافة األفـراد ،يجب تطبيق هذه
اإلجـراءات ،خاصـة عندمـا تتعلـق بالقصـر ،بطريقة حـذرة ومحترمـة من أجـل الكرامـة والغرض .حمايـة القاصرين (عىل سـبيل
المثـال لتجنـب االحتيـال أو لضمان الوصـول إىل خدمات الحماية ألولئـك الذين يحق لهـم الحصول عليها) بـدال ًمن وجهة نظر
أمنية ومراقبة.

 59حقائق وأرقام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  2016االتحاد الدولي لالتصاالتITU -
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المعايير الدولية والوطنية

أعرب مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة عن آرائه حول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
بموجـب القـرار  20/8الصـادر فـي يوليـو  ،602012نص على أن “الوصـول إىل اإلنترنت هو حق مـن حقوق اإلنسـان” ،وأنه
ينبغـي السـماح لجميـع األشـخاص باالتصـال والتعبيـر عـن أنفسـهم بحريـة على اإلنترنـت وأن التعـاون الدولـي يجـب أن
يسـعى لتسـهيل نشـر تكنولوجيـا المعلومـات واالتصاالت فـي جميـع البلدان.
فـي تلـك المناسـبة ،كـرر المجلـس نفسـه ً
أيضـا ما تم ذكـره قبـل فترة وجيـزة بالقـرار رقـم  13الصادر فـي يونيـو 2012
 ،أي المبـدأ الـذي بموجبـه يجـب ً
أيضـا ضمـان التمتـع بالحقـوق المضمونـة غيـر متصـل على االنترنـت وحمايـة لنفـس
الحقـوق قـرار آخـر ،و هـو  A/HRC/32/L.20بشـأن “تعزيـز حقـوق اإلنسـان وحمايتهـا والتمتع بها على اإلنترنـت “ لعام
)1 622016حـدد أهميـة ضمـان الخصوصيـة على اإلنترنـت للسـماح بحريـة التعبيـر الكاملـة؛  )2التأكيد على الصلة بين
توافـر المعلومـات على اإلنترنت والتعليم الشـامل والمنصـف والمتاح عالميًـا؛  )3التأكيـد عىل موضوع تقسـيم رقمي بين
البلـدان وبيـن الرجـال والنسـاء ،وأكد على أهمية تعزيـز التعليم الرقمـي بحيث تكـون تكنولوجيـا المعلومـات واالتصاالت
مـوردا للتنميـة الفرديـة والجماعية.
61

نظمـت العديـد من التوجيهـات األوروبية االسـتخدام الذي يمكـن الوصول إليـه ألدوات ومنتجات تكنولوجيـا المعلومات،
ونفذتهـا إيطاليـا مـع التوجيهـات الخاصـة بإمكانيـة الوصـول إىل أدوات تكنولوجيـا المعلومـات الخاصـة بوكالـة إيطاليـا
الرقمية لعـام .2019
فيمـا يتعلـق بسـيناريو المخاطر الذي فتحتـه تكنولوجيا المعلومـات واالتصاالت  ،يحـذر قـرار) S / RES / 2419 (2018
الصـادر عـن مجلس األمـن التابع لألمـم المتحدة من االسـتخدام المتزايـد للمنظمـات اإلرهابية لــلمعلومات واالتصاالت
 ،فـي المجتمـع المعولم  ،لتجنيـد المرتديـن أو تحريضهم عىل ارتـكاب الهجمات.
على المسـتوى الوطنـي ،نالحـظ قانـون إصلاح نظـام التعليـم (قانـون  ،)107/2015والـذي بموجبـه “تم إدخـال تنمية
المهـارات الرقميـة للطلاب ضمـن أهـداف التدريـب ذات األولويـة ،والتـي تهـدف ً
أيضـا إىل إدراك الشـبكات االجتماعيـة
ووسـائل اإلعلام ،رفضتهـا خطـة المدرسـة الرقميـة الوطنية “.
على مـر السـنين ،وقعـت وزارة التعليـم والجامعـات والبحـوث ً
أيضـا مذكـرات تفاهم وبـدأت في التعـاون مع المؤسسـات
والجمعيـات الرئيسـية التـي تتعامـل مـع مكافحـة التنمـر والتسـلط عبـر اإلنترنـت ،مـن أجـل خلـق تقـارب فـي األدوات
والمـوارد للمؤسسـات التعليميـة .المؤسسـات واألسـر.
علاوة على ذلـك ،منـذ عـام  ،2015أصـدرت وزارة التعليـم والجامعـات والبحـوث “مبـادئ توجيهيـة لإلجـراءات لمنـع
ومكافحـة التسـلط والتسـلط عبـر اإلنترنـت”.
وفـي اآلونـة األخيـرة ،دعا القانـون رقـم  71/2017لحمايـة القاصرين والوقاية مـن ظاهرة التنمـر عبر اإلنترنـت ومقارنتها،
العديـد مـن الموضوعات المؤسسـية بنهج شـامل لتطوير مشـاريع تهـدف إىل منع هـذه الظاهـرة ومكافحتها.
بعـد هـذا القانـون ،أصـدرت إدارة نظـام التعليـم والتدريـب فـي وزارة التربيـة والتعليـم والجامعـات والبحوث ،فـي أكتوبر
 ،2017تحديثـات حـول هـذا الموضوع.

17.8

4.4

9.c

 60القرار  A / HRC Res.20 / 8الصادر في 5/7/2012
 61القرار  A / HRC / 20 / L.13الصادر في 29/6/2012
 62القرار  A / HRC / 32 / L.20 .الصادر في 27/6/2016

86

1.4

4
توجیھات بشأن
الطفولة والمراھقة

خطوط العمل للتدخالت التي نفذها التعاون اإلنمائي اإليطال

*اإلجراء  :1إنشاء البنى التحتية وتسهيل الوصول إىل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

طريقة التنفيذ:
• دعـم تنفيـذ تحليلات الفجـوة الرقميـة في البلـدان الشـريكة مع مراعـاة عوامـل مثل الجنـس والعمـر واإلعاقة
والسـياق الجغرافـي لإلقامـة والوضـع االجتماعـي واالقتصـادي.
• تشجيعإنشاءالبنيةالتحتيةالتكنولوجيةالشاملةالالزمةلنشرالشبكةعىلنطاقواسع.
• تعزيز الوصول إىل دورات محو األمية الحاسوبية للقصر و مقدم الرعاية الكبار بأسعار معقولة أو مجانية.
• نشرتوفيرأجهزةتقنيةالمعلوماتلالتصاالتالسلكيةوالالسلكيةلألغراضالتعليميةأواإلبداعية.
• دعـم تقديـم المنـح والجوائـز في مجـال االبتـكار التكنولوجـي (البرمجـة الرقميـة والتصميـم و “إنشـاء” البنى
التحتيـة وتطبيقـات تكنولوجيـا المعلومـات).
• دعم تطوير المنصات والوصول إىل أجهزة التعلم اإللكتروني والتعلم عن بعد.

مجاالت التدخل

*اإلجراء  :2تعزيز االستخدام الواعي والمسؤول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

طريقة التنفيذ:
• قم بتنفيذ أنشـطة تدريبية للمعلمين والمربين والمشغلين إلدماج اسـتخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
في أنشطتهم.
• تنفيذ أنشـطة تدريبية تسـتهدف القاصرين ومعايرة حسـب الفئـة العمرية لتعريفهم بحقوقهـم الرقمية وتدريبهم
عىل اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومات واالتصاالت إلنتاج المعرفة المشـتركة والتعبير الحر عن آرائهم والمشـاركة في
اتخـاذ القرار -صنـع العمليات.
• تقديم منح دراسـية  -تسـتهدف بشـكل رئيسـي الفتيات والفتيان لتعويض الفجوة بين الجنسـين  -لتعزيز الوصول
إىل الدراسـات والـدورات التدريبيـة المتعلقة باالبتـكار التكنولوجي و العلـوم والتكنولوجيا والهندسـة والرياضيات.
• تنفيـذ حمالت االتصال والتوعية الموجهة لألسـر والمجتمعات (من خالل مجموعة مركـزة  ،محادثة مجتمعية ،
وتثقيف األقران) وكذلك هاكاثون ( 63)hackatonذات األغراض االجتماعية  ،لتحقيق االسـتخدام الواعي والمسـؤول
لـلمعلومات واالتصاالت التقنيات.
• تشـجيع التكنولوجيـا وشـركات الهاتـف على تعزيـز االسـتخدام اآلمـن لمنصاتهـم للقصـر ،بما فـي ذلك اإلنشـاء
التلقائـي لملفـات التعريـف الخاصـة وتقييـد المحتوى لألصدقـاء والمعـارف ،والحـد من الوصـول والمشـاركة مع
األشـخاص خـارج قائمـة اإلتصـال.
*اإلجـراء  :3حمايـة القاصريـن مـن المخاطر الناشـئة عن اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت والجريمة
االلكترونيـة والتعـرض للمحتـوى الضار.

طريقة التنفيذ:
• دعم تطوير السياسـات واالستراتيجيات والخطط التشـغيلية لحماية وتعزيز حقوق الطفل عبر اإلنترنت والمعاقبة
عىل االنتهاكات.
• إنشـاء آليـات صديقة لألطفال مسـتقلة وآمنـة لإلبالغ عـن انتهاكات حقـوق األطفال عبـر اإلنترنت ،بمـا في ذلك
داخـل قوات الشـرطة (الشـرطة ،الشـرطة ،شـرطة البريـد) والخدمـات االجتماعية.
• دمـج الهيـاكل والموظفيـن المتخصصين في دعم ضحايـا الجرائم عبـر اإلنترنت من القصر (التسـلط عبر اإلنترنت
 ،إرسـال الرسـائل النصيـة  ،االنتقـام اإلباحيـة  ،والصـور التي تصـور الضحية في أفعال جنسـية صريحة ،واالسـتغالل
الجنسـي والعنـف ،والتضليل) فـي الخدمات االجتماعيـة والصحية.

 63حدث ،لقاء لخبراء تكنولوجيا المعلومات المخصصين إلنشاء مشروع أو برنامج.
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مالحظة منهجية
إن البحـث ومعالجـة البيانـات (خاصة السالسـل التاريخية) الخاصة بمسـاعدات التنميـة العامة اإليطالية المسـتثمرة في
المبـادرات لصالـح ال ُق ّصـر أصبحـت معقـدة بسـبب االفتقـار إىل آليـة فريـدة لتحديـد مثل هـذه المبـادرات .فـي الواقع ،ال
توجـد “ ،”Markerوهـي عبـارة عن تسـمية مشـتركة ومقننة عىل المسـتوى الدولي يمكـن تطبيقها عىل التدخلات من أجل
تصنيفهـا فـي قواعـد البيانـات المختلفة ،كما هـو الحال بالنسـبة للقضايـا األخرى.
ومـع ذلـك ،وبالنظـر إىل أن مثـل هـذه األداة ال غنـى عنهـا ،فـإن التعـاون اإليطالـي يقتـرح اعتمـاد ال  markerالخاصة به،
والتـي تعمـل على تصنيـف جميـع المبـادرات التـي تمولهـا وتنفذهـا ،بما فـي ذلك مـن خلال الهيئـات المنفـذة األخرى.
سـيكون نطـاق هـذه األداة داخليًـا والهـدف هـو الحصـول على نظرة عامـة واضحـة ومتجانسـة للمعلومـات حـول التزام
التعـاون اإليطالـي بشـأن هـذا الموضوع.
سـتعتمد ال  markerمـن قبـل وكالـة التعـاون اإلنمائـي والمديريـة العامـة للتعـاون اإلنمائـي التابعـة لـوزارة الخارجيـة
والتعـاون الدولـي لمبادراتهـا الخاصـة ويجـب اعتمادهـا مـن قبل جميـع الهيئـات المنفـذة التي تتلقـى التمويـل لتحقيق
المبـادرات الخاصة.
لتسـهيل فهـم األداة واسـتخدامها ،تقـرر التذكيـر بهيـكل ومنهجيـة تطبيـق العالمـات األخـرى المعمـول بها بالفعـل داخل
منظمـة التعـاون االقتصـادي والتنميـة  /لجنـة المسـاعدة اإلنمائية.
العالمـة التـي سنسـميها “القصـر” هـي أداة إحصائيـة كمية مفيـدة لقياس تخصيـص المـوارد المخصصـة لحماية حقوق
األطفـال وتعزيزهـا ،مـن خلال اسـتخدام نظـام تسـجيل تدريجـي (نظـام التسـجيل مـن ثالث نقـاط) :أساسـي مـع القيمة
العدديـة 2؛ مهـم مـع القيمـة العددية 1؛ غير مسـتهدف بقيمة عدديـة  .0إذا لم يكن مـن الممكن فحص المبـادرة وتقييمها
فيمـا يتعلـق بهـذا المكـون ،فـإن الدرجة سـتكون لم يتـم فحصها مـع القيمـة العددية .0

رئيسي ()2

تمثـل حقـوق الطفـل الهـدف الرئيسـي للمبـادرة وهـي
أساسـية فـي هيكلهـا.

هام ()1

حقـوق الطفـل مدرجـة فـي واحـد أو أكثـر مـن أهـداف
المبـادرة ،لكنهـا ليسـت الهـدف الرئيسـي .ومـع ذلـك ،تـم
تضمينهـا فـي النتائـج.

غير مستهدف ()0

المبادرة ال تشمل حقوق الطفل وال تتدخل فيها.
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الطفولة والمراھقة

ستعمل المعايير اإلرشادية التالية كمرجع إلسناد الدرجات:
الرئيسـي :حقـوق الطفل هـي الهدف الرئيسـي للمبادرة ،وهي أساسـية لتحديـد اسـتراتيجية التدخل وتحقيـق النتائج .ال
يمكـن تنفيذ المبـادرة بدون المكـون الخاص بحقـوق الطفل.

الرئيسي

تم تصميم المبادرة بهدف رئيسي تتمثل في تعزيز حقوق القاصرين وحمايتهم،
لالستجابة لالحتياجات الخاصة للفتيان والفتيات والمراهقين

مالحظة منهجية

األطفال والفتيات و  /أو المراهقون هم الهدف الرئيسي للمبادرة

نعم

الهدف الرئيسي للمبادرة هو حماية وتعزيز حقوق األطفال المحددة

نعم

تعتمد استراتيجية التدخل عىل تحليل االحتياجات الخاصة للقصر

نعم

تتمثل استراتيجية التدخل بشكل أساسي في االستجابة الحتياجات محددة للقصر و  /أو في تعزيز
حقوقهم

نعم

البيانات والمؤشرات مصنفة حسب العمر

نعم

تسمح المؤشرات المستخدمة برصد تحقيق النتائج وتقييم أثر المبادرة فيما يتعلق بحقوق الطفل

نعم

ومن المتوخى بوضوح رصد تحقيق النتائج وتقييم أثر المبادرة فيما يتعلق بحقوق الطفل

نعم

مهم :حقوق القاصرين هي هدف مهم للمبادرة لكنها ال تمثل السبب الوحيد أو الرئيسي إلعمالها.
ً
صريحا ،وال يمكـن أن يكون ضمنيًـا أو مفروغا منه فـي الوثيقة التي
يجـب أن يكـون هدف تعزيـز حقوق القاصريـن وحمايتها
ً
تصـف المبـادرة ،وال يمكـن فهمـه مـع التعميـم أنـه ضمـن “الهـدف” هـم  -بالمصادفـة  -يشـملون القاصرين .تـم تصميم
هذه المبـادرة لتأثـر إيجابيا َ على القصر.

الرئيسي
مخصصا لحماية وتعزيز حقوق األطفال المحددة ،بهدف و  /أو نتيجة
تتضمن استراتيجية التدخل بع ًدا
ً
واحدة عىل األقل تشير صراحة إىل حقوق األطفال.

نعم

تعتمد استراتيجية التدخل بالنسبة للبعد المتعلق بالقصر عىل تحليل احتياجاتهم الخاصة

نعم

البيانات والمؤشرات مصنفة حسب العمر

نعم

تسمح المؤشرات المستخدمة برصد تحقيق النتائج وتقييم أثر المبادرة فيما يتعلق بحقوق الطفل

نعم

ومن المتوخى بوضوح رصد تحقيق النتائج وتقييم أثر المبادرة فيما يتعلق بحقوق الطفل

نعم
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 ال تتضمـن المبـادرة تركيـزًا محـد ًدا على حمايـة حقـوق األطفـال وتعزيزهـا فـي اسـتراتيجية التدخل:Not targeted
.الخاصـة بها
 لجنة المسـاعدة اإلنمائية عنصرًا/ ” لمنظمة التعاون االقتصـادي والتنميةPurpose Codes“ يعـد التطبيـق الصحيح لــ
 يرجـى الرجـوع إىل توجيهـات لجنـة المسـاعدة اإلنمائية.قي ًمـا آخـر لتصنيـف المبـادرات فيمـا يتعلـق بقطاعـات التدخـل
: انظر الرابـط التالي،إلجـراء مناقشـة عامة حـول الرمـوز واعتمادهـا
http://www.oecd.org/development/financing-sustainable-development/development-finance-standards/purposecodessectorclassification.html

 مـن المفيـد تسـليط الضـوء على قائمة رمـوز القطاعـات (رمـوز الغـرض) التي تحتـوي عىل،  ألغـراض عمليـة،اومـع ذلـك
) وقائمة رمـوز القطاعـات التي يمكن أن تشـير عىل1 إشـارات صريحـة للقصـر فـي قطاعـات مختلفة مـن التدخل (الجـدول
 ولكن يجـب أن يتبـع تقيي ًما، ال يتـم تطبيـق هـذه الرموز تلقائيًـا.)2 األرجـح إىل األنشـطة التـي تهـدف إىل للقصـر (الجـدول
ً  يوصى. مه ًما وذو صلـة بالنتائج واألنشـطةtarget  وتقييم مـا إذا كان القاصـرون يشـكلون،دقي ًقـا ألهـداف المبـادرة
أيضا
 القاصـرون من أجـل تجنب المبـادرات مـع المحددmarker بـأن يكـون اسـتخدام رمـوز القطاعـات متسـ ًقا مـع اسـتخدام
 وهـي مبـادرات مخصصـة بالكامـل لرمـوز القطاع، وعـدم وجـود رمـز قطـاع بيـن تلـك المشـار إليهـا أو العكـسmarker
. القاصرونmarker  فـيnot targeted المتعلقـة بالقصـر الذيـن تم اإلبلاغ عـن أنهـم

1 الجدول
LIST OF CRS PURPOSE CODES AND VOLUNTARY BUDGET IDENTIFIER CODE

112

Basic Education
11220

Primary education

Formal and non-formal primary education for children; all
elementary and first cycle systematic instruction; provision of
learning materials.

11240

Early childhood
education

Formal and non-formal pre-school education.

122

Basic Health

12240

Basic nutrition

Direct feeding programmes (maternal feeding, breastfeeding and
weaning foods, child feeding, school feeding); determination of
micro-nutrient deficiencies; provision of vitamin A, iodine, iron
etc.; monitoring of nutritional status; nutrition and food hygiene
education; household food security.

Population Policies/
Programmes &
Reproductive Health

130

13010

Population policy
and administrative
management

Population/development policies; census work, vital registration;
migration data; demographic research/analysis; reproductive
health research; unspecified population activities.

13020

Reproductive health
care

Promotion of reproductive health; prenatal and postnatal
care including delivery; prevention and treatment of infertility;
prevention and management of consequences of abortion; safe
motherhood activities.

Conflict, Peace &
Security

N.B. Further notes on ODA eligibility (and exclusions) of conflict,
peace and security related activities are given in paragraphs 7681 of the Directives.

Child soldiers
(prevention and
demobilisation)

Technical co-operation provided to government – and assistance
to civil society organisations – to support and apply legislation
designed to prevent the recruitment of child soldiers, and to
demobilise, disarm, reintegrate, repatriate and resettle (DDR) child
soldiers.

152

15261
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LIST OF CRS PURPOSE CODES AND VOLUNTARY BUDGET IDENTIFIER CODES
Education, Level
Unspecified

The codes in this category are to be used only when level of
education is unspecified or unknown (e.g. training of primary school
teachers should be coded under 11220).

11110

Education policy
and administrative
management

Education sector policy, planning and programmes; aid to education
ministries, administration and management systems; institution capacity building and advice; school management and governance; curriculum and materials development; unspecified education activities.

11120

Education facilities and
training

Educational buildings, equipment, materials; subsidiary services
to education (boarding facilities, staff housing); language training;
colloquia, seminars, lectures, etc.

11230

Basic life skills for youth
and adults

Formal and non-formal education for basic life skills for young people
and adults (adults education); literacy and numeracy training.

Basic life skills for youth

Formal and non-formal education for basic life skills for young people.

111

11231

122

Basic Health

12220

Basic health care

Basic and primary health care programmes; paramedical and nursing
care programmes; supply of drugs, medicines and vaccines related to
basic health care.

Population Policies/
Programmes &
Reproductive Health

130

13030

Family planning

Family planning services including counselling; information, education
and communication (IEC) activities; delivery of contraceptives; capacity building and training.

13040

STD control including
HIV/AIDS

All activities related to sexually transmitted diseases and HIV/AIDS
control e.g. information, education and communication; testing;
prevention; treatment, care.

13081

Personnel development
for population and
reproductive health

Education and training of health staff for population and reproductive
health care services.

Government & Civil
Society-general

N.B. Use code 51010 for general budget support.

Legal and judicial
development

Support to institutions, systems and procedures of the justice sector,
both formal and informal; support to ministries of justice, the interior
and home affairs; judges and courts; legal drafting services; bar and
lawyers associations; professional legal education; maintenance of
law and order and public safety; border management; law enforcement agencies, police, prisons and their supervision; ombudsmen;
alternative dispute resolution, arbitration and mediation; legal aid and
counsel; traditional, indigenous and paralegal practices that fall outside the formal legal system. Measures that support the improvement of
legal frameworks, constitutions, laws and regulations; legislative and
constitutional drafting and review; legal reform; integration of formal
and informal systems of law. Public legal education; dissemination
of information on entitlements and remedies for injustice; awareness
campaigns. (Use codes 152xx for activities that are primarily aimed at
supporting security system reform or undertaken in connection with
post-conflict and peace building activities.)

151

15130
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LIST OF CRS PURPOSE CODES AND VOLUNTARY BUDGET IDENTIFIER CODES

15160

15180

15190

Human rights

Measures to support specialised official human rights institutions and
mechanisms at universal, regional, national and local levels in their
statutory roles to promote and protect civil and political, economic,
social and cultural rights as defined in international conventions and
covenants; translation of international human rights commitments
into national legislation; reporting and follow-up; human rights dialogue. Human rights defenders and human rights NGOs; human rights
advocacy, activism, mobilisation; awareness raising and public human
rights education. Human rights programming targeting specific groups,
e.g. children, persons with disabilities, migrants, ethnic, religious, linguistic and sexual minorities, indigenous people and those suffering
from caste discrimination, victims of trafficking, victims of torture. (Use
code 15230 when in the context of a peacekeeping operation and
code 15180 for ending violence against women and girls.)

Ending violence against
women and girls

Support to programmes designed to prevent and eliminate all forms
of violence against women and girls/gender-based violence. This
encompasses a broad range of forms of physical, sexual and psychological violence including but not limited to: intimate partner violence
(domestic violence); sexual violence; female genital mutilation/cutting
(FGM/C); child, early and forced marriage; acid throwing; honour
killings; and trafficking of women and girls. Prevention activities may
include efforts to empower women and girls; change attitudes, norms
and behaviour; adopt and enact legal reforms; and strengthen implementation of laws and policies on ending violence against women
and girls, including through strengthening institutional capacity. Interventions to respond to violence against women and girls/gender-based violence may include expanding access to services including
legal assistance, psychosocial counselling and health care; training
personnel to respond more effectively to the needs of survivors; and
ensuring investigation, prosecution and punishment of perpetrators of
violence.

Facilitation of orderly,
safe, regular and
responsible migration
and mobility

Assistance to developing countries that facilitates the orderly, safe,
regular and responsible migration and mobility of people. This
includes:• Capacity building in migration and mobility policy, analysis,
planning and management. This includes support to facilitate safe
and regular migration and address irregular migration, engagement
with diaspora and programmes enhancing the development impact of
remittances and/or their use for developmental projects in developing
countries.• Measures to improve migrant labour recruitment systems
in developing countries.• Capacity building for strategy and policy
development as well as legal and judicial development (including
border management) in developing countries. This includes support
to address and reduce vulnerabilities in migration, and strengthen the
transnational response to smuggling of migrants and preventing and
combating trafficking in human beings.• Support to effective strategies
to ensure international protection and the right to asylum.• Support
to effective strategies to ensure access to justice and assistance for
displaced persons.• Assistance to migrants for their safe, dignified,
informed and voluntary return to their country of origin (covers only
returns from another developing country; assistance to forced returns
is excluded from ODA).• Assistance to migrants for their sustainable
reintegration in their country of origin (use code 93010 for pre-departure assistance provided in donor countries in the context of voluntary
returns). Activities that pursue first and foremost providers’ interest are
excluded from ODA. Activities addressing the root causes of forced
displacement and irregular migration should not be coded here, but
under their relevant sector of intervention. In addition, use code 15136
for support to countries’ authorities for immigration affairs and services (optional), code 24050 for programmes aiming at reducing the
sending costs of remittances, code 72010 for humanitarian aspects
of assistance to refugees and internally displaced persons (IDPs) such
as delivery of emergency services and humanitarian protection. Use
code 93010 when expenditure is for the temporary sustenance of
refugees in the donor country, including for their voluntary return and
for their reintegration when support is provided in a donor country in
connection with the return from that donor country (i.e. pre-departure
assistance), or voluntary resettlement in a third developed country.
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LIST OF CRS PURPOSE CODES AND VOLUNTARY BUDGET IDENTIFIER CODES
Other Social
Infrastructure & Services

160

Social/welfare services

Social legislation and administration; institution capacity building and
advice; social security and other social schemes; special programmes
for the elderly, orphans, the disabled, street children; social dimensions of structural adjustment; unspecified social infrastructure and
services, including consumer protection.

16011

Social protection and
welfare services policy,
planning and administration

Administration of overall social protection policies, plans, programmes
and budgets including legislation, standards and statistics on social
protection.

16015

Social services (incl
youth development and
women+ children)

Social protection schemes in the form of cash or in-kind benefits
to households with dependent children, including parental leave
benefits.

16020

Employment policy and
administrative management

Employment policy and planning; labour law; labour unions; institution capacity building and advice; support programmes for unemployed; employment creation and income generation programmes;
occupational safety and health; combating child labour.

16050

Multisector aid for basic
social services

Basic social services are defined to include basic education, basic health, basic nutrition, population/reproductive health and basic drinking
water supply and basic sanitation.

16064

Social mitigation of HIV/
AIDS

Special programmes to address the consequences of HIV/AIDS, e.g.
social, legal and economic assistance to people living with HIV/AIDS
including food security and employment; support to vulnerable groups
and children orphaned by HIV/AIDS; human rights of HIV/AIDS affected
people.

16010

720

Emergency Response

Material relief assistance
and services

Shelter, water, sanitation and health services, supply of medicines
and other non-food relief items for the benefit of affected people and
to facilitate the return to normal lives and livelihoods; assistance to
refugees and internally displaced people in developing countries
other than for food (72040) or protection (72050).

72040

Emergency food aid

Food aid normally for general free distribution or special
supplementary feeding programmes; short-term relief to targeted
population groups affected by emergency situations. Excludes nonemergency food security assistance programmes/food aid (52010).

72050

Relief co-ordination;
protection and support
services

Measures to co-ordinate delivery of humanitarian aid, including
logistics and communications systems; measures to promote and
protect the safety, well-being, dignity and integrity of civilians and
those no longer taking part in hostilities. (Activities designed to protect
the security of persons or property through the use or display of force
are not reportable as ODA.)

72010

Reconstruction Relief &
Rehabilitation

730

73010

Reconstruction relief and
rehabilitation

Short-term reconstruction work after emergency or conflict limited
to restoring pre-existing infrastructure (e.g. repair or construction
of roads, bridges and ports, restoration of essential facilities, such
as water and sanitation, shelter, health care services); social and
economic rehabilitation in the aftermath of emergencies to facilitate
transition and enable populations to return to their previous livelihood
or develop a new livelihood in the wake of an emergency situation
(e.g. trauma counselling and treatment, employment programmes).

Credit re-porting system(  لالسـتعالم عـن قواعـد البيانـات المختلفـة المتاحـة،Marker فـي انتظـار اعتمـاد ال
stake-  يمكـن لجميـع،) لوكالـة التعـاون اإلنمائـيOpenAIDلمنظمـة التعـاون والتنميـة فـي الميـدان االقتصـادي و
. أو بعـض الكلمـات الرئيسـية كمعاييـر بحـث/  أعلاه وPurpose Codes  اسـتخدمholder
اختـارت وكالـة التعـاون اإلنمائـي الكلمـات الرئيسـية التالية التـي أثبتـت أن لديها فرصـة كبيرة لالرتبـاط بالمبـادرات التي
target  مبادرة لهـا120  االختيـار هـو نتيجـة التحليـل النصي الـذي تم إجـراؤه عىل عينة مـن حوالـي.تسـتهدف القاصريـن
Open Object Information ،قاصريـن وتنفذهـا وكالـة التعـاون اإلنمائـي أو شـركائها (منظمـات المجتمـع المدنـي
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 ،Infrastructureالحكومـات المحليـة ،الهيئـات اإلقليميـة ،إلـخ) فـي كل مـن القطاعيـن اإلنسـاني والتنموي.
الكلمـات الرئيسـية  -الموضحـة فـي الجـدول  - 3هـي تلك التـي تظهر بشـكل متكرر فـي عناوين وأوصـاف المبـادرات التي
تسـتهدف القصـر .كمـا هـو الحـال مـع  ،Purpose Codesيُقترح اسـتخدام هذه الكلمـات الرئيسـية في عناويـن وأوصاف
المبـادرات المسـتقبلية مـن أجـل تسـهيل التعرف السـريع على مبـادرة باعتبارهـا ذات صلـة بالقصـر ،وبالتالـي البحث عن
البيانـات وتجميعهـا .لذلـك ،يدعو التعـاون اإليطالي الهيئـات المنفذة التي سـتنفذ مبـادرات بتمويلها إىل تضميـن أكبر قدر
ممكـن  -حيثمـا كان ذلـك مناسـبًا  -هـذه الكلمات في العناويـن واألوصاف ،مـن أجل تسـهيل تحديد المبـادرات وتصنيفها.

الجدول  3الكلمات الرئيسية
المفردات

المفردات

تطابق

طفل

اعتداء

المدرسة

احتجاز

تحت السن القانوني

قاصر  /قاصر حدث  /ق قاصر

التخلي عن

التعليم

التعليم؛ المتعلمين؛ التثقيف

قبل الوالدة

تطابق

األسرة

أم

الحماية

تلقيح

طالب

العنف القائم عىل النوع
االجتماعي

المدرسة

الوالدة

والدة -توليد

معلم

الرضاعة الطبيعية

وقت األكل؛ الرضاعة الطبيعية

تعليم

الزواج

صغير

تنمية الطفولة المبكرة

صبي

األوصياء

األبوين
طفل

طفل؛ األطفال؛ رعاية األطفال
الوالدة؛ مرحلة الطفولة

التعليم

رضيع

طفولة رضيع ؛ مرحلة الطفولة

التلقيح

تربية

أم

سوء التغذية

اآلب

اسري

مستخرج الميالد

األم

شهادة الميالد

مرحلة المراهقة

تحويل

مراهقة؛ مرحلة المراهقة

التنمر

دكتور جامعى
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المفردات

المفردات

تطابق

روضة

طبيب األطفال

تشويه األعضاء التناسلية لإلناث
طب األطفال  /و؛ طب األطفال

تسجيل

تعليمات

مولود جديد

أم

التنشئة

طالب

طفل

الحماية

الفطام

يتيم

تطابق

أيتام  ،أيتام  ،دار األيتام ودور األيتام

ماراس

مالحظة منهجية

طالب

زواج

مولود جديد

والدة

والدة

مدرسة حضانة

إعادة االندماج

حضانة

شباب

بيت العائلة

حمل

أبوي

تربوي

تشويه

ابن

يولد

قابلة

عيد الميالد

استغالل

الطفل المولود قبل اوانه
إعادة التعليم
قسري
بندال
إعادة االندماج
يرضع
اعادة
تحضير مسبق
تنمية الطفولة المبكرة
عدالة

95

عيد الميالد؛ حديثي الوالدة

6

الجدول
:AICS
الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي
:APS
المساعدات اإلنمائية الرسمية
:BCG
عصية كالميت غيران
:BIA
تقييم المصالح الفضىل
:BID
تحديد المصالح الفضىل
:CD
األمراض المعدية
:CEDAW
اتفاقية القضاء عىل التمييز ضد المرأة
:CESCR
لجنة األمم المتحدة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
:CRC
اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل
:CRPD
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
:DRR
الحد من مخاطر الكوارث
:ECCE
رعاية الطفولة المبكرة والتعليم
:ECD
تنمية الطفولة المبكرة
:ECG
التعليم من أجل المواطنة العالمية
:ERW
المتفجرات من مخلفات الحرب
:GBV
العنف القائم عىل النوع االجتماعي
:HRBA
نهج قائم عىل حقوق اإلنسان
:IASC
اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت
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الجدول

:ICT
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
:IEC
المعلومات والتعليم واالتصال
:ILFE toolkit
بيئة صديقة للتعلم الشامل
:ILO
منظمة العمل الدولية
:KAP
المعرفة والمواقف والممارسات
:KMC
رعاية األم الكنغر
:MAECI/DGCS
وزارة الخارجية والتعاون الدولي  /المديرية العامة للتعاون اإلنمائي
:mhGAP
الصحة العقلية
:NRC
مركز إعادة التأهيل الغذائي
:OHCHR
مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان
:OMS
منظمة الصحة العالمية
:ONU
منظمة األمم المتحدة
:OPAC
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في النزاعات المسلحة
:PHC
الرعاية الصحية األولية
:PMTCT
منع انتقال العدوى من األم إىل الطفل
:PTSD
اضطراب ما بعد الصدمة
:SaD
دعم المسافة
:SDG/OSS
اهداف التنمية المستدامة
:SFDRR
إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث
:SRHR
حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية
:TVET
التعليم والتدريب التقني والمهني
:UHC
التغطية الصحية الشاملة
:UNAIDS
برنامج األمم المتحدة المعني بفيروس نقص المناعة البشرية  /اإليدز
:UNICEF
منظمة األمم المتحدة للطفولة
:WASH
مياه الصرف الصحي والنظافة
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ببليوغرافيا  /موقع
حماية الطفل
التسجيل عند الوالدة
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

األمم المتحدة  ، 1951 ،اتفاقية وضع الالجئين
األمم المتحدة  ، 1954 ،اتفاقية وضع األشخاص عديمي الجنسية
األمم المتحدة  ، 1961 ،اتفاقية خفض حاالت انعدام الجنسية
األمم المتحدة  ، 1966 ،العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
األمم المتحدة  ، 1969 ،االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنصري
األمم المتحدة  1979 ،اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد المرأة
األمم المتحدة  ، 1990 ،االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
األمم المتحدة  ، 2005 ،لجنة حقوق األطفال .التعليق العام رقم  6بشأن معاملة األطفال غير المصحوبين
والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم األصلي
األمم المتحدة  ، 2006 ،اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
اليونيسف  ، 2013 ،حق الوالدة لكل طفل :أوجه عدم المساواة واالتجاهات في تسجيل المواليد.
https://www.unicef.org/publications/index_71514.html
األمم المتحدة  ، 2013 ،لجنة حقوق األطفال .التعليق العام رقم  14بشأن حق الطفل في إيالء االعتبار األول
لمصالحه الفضىل (المادة  ، 3الفقرة )1
https://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf
األمم المتحدة  ، 2013 ،لجنة حقوق األطفال :التعليقات العامة رقم  14بشأن حق الطفل في أن تؤخذ مصالحه
الفضىل في االعتبار األساسي (المادة  3الفقرة  )1والمعاملة رقم  )2005( 6لمصالح الطفل .األطفال
غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم األصلي
https://www.refworld.org/docid/51a84b5e4.html
اليونيسف  ، 2019 ،تسجيل المواليد لكل طفل بحلول عام  :2030هل نحن عىل المسار الصحيح؟
https://data.unicef.org/resources/birth-registration-for-every-child-by-2030
اليونيسف  ، 2020 ،تسجيل المواليد
https://data.unicef.org/topic/child-protection/birth-registration

العنف  /االستغالل  /اإلساءة والعنف القائم عىل النوع االجتماعي
• األمم المتحدة  , 1979اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد المرأة ()CEDAW
• األمم المتحدة  ، 2000 ،القرار  ، 55/25بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص  ،وخاصة النساء
واألطفال.
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https://ec.europa.eu/antitrafficking/sites/antitrafficking/files/
united_nations_protocol_on_thb_en_4.pdf
اليونيسف  2000بروتوكول اختياري يتعلق بالبيع والبغاء والمواد اإلباحية عن األطفال
https://www.unicef.it/doc/626/protocollo-opzionale-sulla-vendita-di-bambini-laprostituzione-dei-bambini-e-la-pornografia-rappresentante-bambini.html
األمم المتحدة  ، 2004 ،اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكوالت الملحقة بها
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications
/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf
منظمة الصحة العالمية  ، 2006 ،منع إساءة معاملة األطفال :دليل التخاذ اإلجراءات وتوليد األدلة
https://www.who.int/violence_injury_prevention/
publications/violence/child_maltreatment/en
منظمة الصحة العالمية  ، 2007 ،التوصيات األخالقية والمتعلقة بالسالمة لبحث وتوثيق ورصد العنف الجنسي في
حاالت الطوارئ
https://www.who.int/gender/documents/OMS_Ethics&Safety10Aug07.pdf
مجلس أوروبا  ، 2007 ،اتفاقية حماية القاصرين من االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي
اليونيسف  ، 2008 ،التقييم التلوي لحماية الطفل
https://www.unicef.org/evaldatabase/index_103792.html
مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين  ، 2009 ،المبادئ التوجيهية بشأن الحماية الدولية رقم :8
طلبات لجوء األطفال بموجب المادتين ( 1أ)  2و ( 1و) من اتفاقية عام  1951و  /أو بروتوكول عام 1967
المتعلق بوضع الالجئين
https://www.refworld.org/docid/4b2f4f6d2.html
https://www.unicef.org/evaldatabase/index_103792.html
المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان  ، 2009 ،الطلب رقم 02/33401
ناهد أوبوز ضد تركيا من أجل تحديد القانون الدولي العرفي
/https://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain
opendocpdf.pdfldoc=y&docid=4a366f972
األمم المتحدة  ، 2010 ،خطة العمل العالمية لألمم المتحدة لمكافحة االتجار بالبشر ARES 64/293 2010 ،
األمم المتحدة  ، 2010 ،ختان الذكور لألطفال حديثي الوالدة .مراجعة عالمية
https://www.who.int/hiv/pub/malecircumcision/neonatal_child_MC_UNAIDS.pdf
األمم المتحدة  ، 2011 ،لجنة حقوق الطفل  ،التعليق العام رقم  13بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف.
لجنة اإلنقاذ الدولية  ، 2012 ،توجيهات رعاية األطفال الناجين
https://gbvresponders.org/response/caring-child-survivors
 Alliance forحماية االطفال  in Humanitarian Actionحماية االطفال ،Working Group ،2012 ،
 Minimum Standards forحماية االطفال Standard 9 ،in Humanitarian Action ،
https://spherestandards.org/resources/
minimum-standards-for-child-protection-in-humanitarian-action-cpms/
األمم المتحدة  ، 2013 ،لجنة حقوق الطفل .التعليق العام رقم  14بشأن حق الطفل في أن تؤخذ مصالحه الفضىل
في االعتبار األساسي
اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت  )IASC) ، 2015مبادئ توجيهية لدمج تدخالت العنف القائم عىل
النوع االجتماعي في العمل اإلنساني
https://interagencystandingcommittee.org/working-group/
iasc-guidelines-integrating-gender-based-violence-interventions-humanitarian-action-2015
،2016، Hillis et al
االنتشار العالمي للعنف ضد األطفال في العام الماضي :مراجعة منهجية والحد األدنى من التقديرات
https://pediatrics.aappublications.org/content/137/3/e20154079
منظمة الصحة العالمية  :INSPIRE ، 2016 ،سبع استراتيجيات إلنهاء العنف ضد األطفال
https://www.who.int/publications/i/item/
inspire-seven-strategies-for-ending-violence-against-children
مجلس أوروبا  ، 2016 ،اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (اتفاقية اسطنبول)
آرون ر.دينهام  ، 2017 ،أطفال الروح:
المرض والفقر وقتل األطفال في شمال غانا  ،مطبعة جامعة ويسكونسن  ،نهج مشترك إلدارة الحالة
“خطوات للحماية”
الجمعية العامة لألمم المتحدة  ، 2017 ،تحديات التنمية االجتماعية التي يواجهها األشخاص المصابون بالمهق
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/43/42
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رابطة المحامين الدولية :معهد حقوق اإلنسان  ، 2017 ،في انتظار االختفاء  ،المعايير الدولية واإلقليمية لحماية
بالم َهق
حقوق اإلنسان لألشخاص المصابين َ
https://www.refworld.org/docid/5a5f59da4.html
األمم المتحدة  ، 2017 ،تقرير األمين العام  ،تحديات التنمية االجتماعية التي يواجهها
األشخاص المصابون بالمهق ()A / 72/169
األمم المتحدة  ، 2017 ،لجنة القضاء عىل التمييز ضد المرأة  -التوصية
العامة رقم  35بشأن العنف القائم عىل النوع االجتماعي ضد المرأة  ،تحديث التوصية العامة رقم 19/2017
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/GR35.aspx
األمم المتحدة  ، 2018 ،قرار الجمعية العامة بشأن األشخاص المصابين بالمهق في الدورة 72
()A / RES / 72/140
األمم المتحدة  ، 2019 ،تقرير الخبير المستقل حول تمتع األشخاص المصابين بالمهق بحقوق اإلنسان  -النساء
واألطفال المتأثرون بالمهق ()A / HRC / 43/42
البنك الدولي  ، 2019 ،العنف القائم عىل النوع االجتماعي (العنف ضد النساء والفتيات
https://www.worldbank.org/en/topic/
socialsustainability/brief/violence-against-women-and-girls
األمم المتحدة  ، 2020 ،تقرير مواضيعي :المهق في جميع أنحاء العالم إىل الدورة  74للجمعية
العامة األمم المتحدة  ، 2020 ،تقرير الخبير المستقل حول تمتع األشخاص المصابين بالمهق بحقوق اإلنسان.
تصويب الفقرة 39من التقرير العالمي للمهق ()A / 74/190 / Corr.1
https://undocs.org/A/74/190/Corr.1
األمم المتحدة  ، 2020 ،الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة المعني بالعنف ضد األطفال ،
والشراكة العالمية إلنهاء العنف ضد األطفال  ،تقرير الحالة العالمية بشأن منع العنف ضد األطفال والعنف
القائم عىل النوع االجتماعي
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children
https://undocs.org/A/74/190/Corr.1
موقع اليونيسف  ،البحث عن العنف القائم عىل النوع االجتماعي
https://www.unicef.org/topics/gender-based-violence

الزواج المبكر
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اليونيسف  ، 2007 ،زواج األطفال وسلسلة أوراق مبادرة اإلصالح التشريعي للقانون
https://www.unicef.org/french/files/Child_Marriage_and_the_Law.pdf
مجلس أوروبا  ، 2011 ،اتفاقية منع التعذيب ضد المرأة والعنف المنزلي (اتفاقية اسطنبول)
األمم المتحدة  ، 2014 ،تقرير مفوض األمم المتحدة السامي حقوق اإلنسان
“منع والقضاء عىل زواج األطفال والزواج المبكر والقسري” ()A / HRC / 26/22
تقرير األمين العام لألمم المتحدة  ،تقرير األمين العام لألمم المتحدة “زواج األطفال والزواج المبكر والقسري”
()A / 71/253
األمم المتحدة  ، 2017 ،قرار مجلس حقوق اإلنسان “زواج األطفال والزواج المبكر والقسري في األوضاع اإلنسانية
()A / HRC /RES/35/16
https://undocs.org/en/A/HRC/RES/35/16
اليونيسف  ، 2018 ،زواج األطفال  -أحدث االتجاهات وآفاق المستقبل
https://data.unicef.org/resources/child-marriage-latest-trends-and-future-prospects
اليونيسف  ، 2020 ،زواج األطفال حول العالم .مخطط معلومات بياني
https://www.unicef.org/stories/child-marriage-around-world
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األمم المتحدة  ، 2003 ،لجنة حقوق الطفل .التعليق العام رقم عىل التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفلf
األمم المتحدة  ، 2005 ،لجنة حقوق الطفل .التعليق العام رقم  7حول إعمال حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة
كونسورتيوم ألطفال الشوارع  ، 2005 ،في أفضل المصالح أم المصالح الخاصة؟ استكشاف مفهوم وممارسة لم
شمل األسرة ألطفال الشوارع
تقرير األمين العام لألمم المتحدة  ،تقرير األمين العام لألمم المتحدة “زواج األطفال والزواج المبكر والقسري”
()A / 71/253
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ، 2006 ،مؤشرات للنهج القائمة عىل حقوق اإلنسان للتنمية في برمجة برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي
http://www.undp-aciac.org/publications/other/undp/hr/humanrights-indicators-06e.pdf
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  ، 2006 ،دمج حقوق اإلنسان في التنمية
https://www.oecd.org/dac/accountable-effective-institutions/
Integrating_Human_Rights_document_web no cover.pdf
األمم المتحدة  ، 2006 ،لجنة حقوق الطفل :التعليق العام رقم  9بشأن حقوق األطفال ذوي اإلعاقة
هيئة األمم المتحدة للمرأة  ، 2007 ،اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد المرأة والنهج القائم
عىل حقوق اإلنسان في البرمجة .دليل صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة
https://www.un.org/ruleoflaw/files/CEDAW_HRBA_guide_pt1_eng[1].pdf
األمم المتحدة  ، 2009 ،لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ،التعليق العام رقم
 20بشأن عدم التمييز في الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
مجلة أمريكا الالتينية للعلوم االجتماعية  ، 2009 ،الدليل الدولي لمنهجية العمل في الشوارع في العالم
http://www.travailderue.org/wpcontent/uploads/2012/08/
guia_internacional_ES.pdfhttp://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/
alianzacindeumz/20131115113758/art.RuthPerez.pdf
صندوق األمم المتحدة للسكان  ، 2010 ،نهج قائم عىل حقوق اإلنسان في البرمجة :دليل تنفيذ عملي ومواد تدريبية
https://www.unfpa.org/resources/human-rights-based-approach-programming
 ، UNSSC ، 2010الخبرات في تطبيق المناهج القائمة عىل حقوق اإلنسان
األمم المتحدة  ، 2011 ،لجنة حقوق الطفل .التعليق العام رقم  13بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف
األمم المتحدة  ، 2011 ،قرار مجلس حقوق اإلنسان بشأن حقوق الطفل .نهج شامل لحماية وتعزيز حقوق
األطفال الذين يعملون و  /أو يعيشون في الشوارع ()A / HRC / RES / 16/12
األمم المتحدة  ، 2012 ،تقرير مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان.
الحقوق المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق األطفال الذين يعملون و  /أو يعيشون في الشوارع ()A / HRC /19/35
األمم المتحدة  ، 2013 ،لجنة حقوق الطفل .التعليق العام رقم  14بشأن حق الطفل في أن تؤخذ مصالحه
الفضىل في االعتبار األساسي
األمم المتحدة  ، 2013 ،لجنة حقوق الطفل .التعليق العام رقم  16بشأن التزامات الدولة فيما يتعلق بتأثير
قطاع األعمال عىل حقوق األطفال
اليونيسف  ، 2014 ،مجموعة أدوات تعليم حقوق الطفل :تجذير حقوق الطفل في تعليم الطفولة
المبكرة  ،المدارس االبتدائية والثانوية
https://www.unicef.org/media/63081/file/UNICEF-Child-Rights-Education-Toolkit.pdf
كونسورتيوم ألطفال الشوارع  ، 2014 ،ال شيء عنا بدوننا :مجموعة أدوات للمنظمات التي تعمل
أو ترغب في العمل مع المراهقات المتصلين بالشارع
https://www.streetchildren.org/wp-content/uploads/gravity_forms/107fc61ac163e50acc82d83eee9ebb5c2/2014/08/Nothing-about-us-without-us-CSC-2014.pdf
األمم المتحدة  ، 2015 ،ال يمكن التخلص منها .يذكر خبراء األمم المتحدة الدول بأن أطفال الشوارع لهم حقوق ً
أيضا
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=15815&LangID =E
األمم المتحدة  ، 2017 ،لجنة حقوق الطفل .التعليق العام رقم  21بشأن األطفال في الشوارع
اليونيسف  ،مقرر اليونيسف :حالة الطفولة في العالم
كونسورتيوم ألطفال الشوارع ،العالقات
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األمم المتحدة  ، 1990 ،الميثاق األفريقي لحقوق ورفاهية الطفل
https://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/afr_charter_rights_welfare_child_africa_1990.pdf
األمم المتحدة  ، 2000 ،البروتوكول االختياري بشأن اشتراك األطفال في النزاعات المسلحة
()A / RES / 1612
https://www.undocs.org/S/RES/1612٪282005٪29
ويسلز  ، 2006 ،الجنود األطفال :من العنف إىل الحماية
اليونيسف  ، 2007 ،مبادئ باريس .المبادئ والمبادئ التوجيهية بشأن األطفال
المرتبطين بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة
https://www.unicef.org/mali/media/1561/file/ParisPrinciples.pdf
الجنود األطفال الدوليون  ، 2012 ،بصوت أعىل من الكلمات .أجندة عمل إلنهاء استخدام الدولة للجنود األطفال
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/RuleOfLaw/
ArmsTransfers/ChildSoldiersInternational_2.pdf
األمم المتحدة  ، 2015 ،جدول أعمال جيوفاني  ،السالم واألمن (قرار مجلس األمن رقم )2250
درايدن  ، 2017 ،التطرف :آخر المحرمات في حماية الطفل وحمايته؟ تقييم استعداد الممارس
في منع التطرف لدى األطفال الذين يتم االعتناء بهم.
https://journals.sfu.ca/jd/index.php/jd/article/view/125
األمم المتحدة  ، 2019 ،فريق عمل مجلس األمن المعني باألطفال والنزاع المسلح .التقرير السنوي
()S / 2019/981
https://undocs.org/S/2019/981
موقع الفهرس العالمي لألطفال الجنود :يوفر بيانات محدثة وأدوات تشغيلية

استغالل عمالة األطفال
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

منظمة العمل الدولية  ، 1973 ،االتفاقية رقم  138بشأن الحد األدنى لسن االلتحاق بالعمل والعمل .التوصية رقم 146
https://www.ilo.org/ipec/facts/ILOconventionsonchildlabour/lang--en/index.html
اليونيسف  ، 1989 ،اتفاقية حقوق الطفل
https://www.unicef.org/child-rights-convention
منظمة العمل الدولية  ، 1992 ،البرنامج الدولي للقضاء عىل عمل األطفال ()IPEC
https://www.ilo.org/ipec/programme/lang--en/index.html
منظمة العمل الدولية  ، 1999 ،اتفاقية رقم  182بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال .التوصية رقم 190
https://www.ilo.org/ipec/facts/ILOconventionsonchildlabour/lang--en/index.html
اليونيسف  ، 2007 ،أنا بامبيني تشي الفورانو  ،نسخة ثانية
https://www.unicef.it/Allegati/I_bambini_che_lavorano.pdf
منظمة العمل الدولية  ، 2009 ،ميثاق عالمي لفرص العمل
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/previoussessions/
98thSession/texts/WCMS_115076/lang--en/index.html
اليونيسف  ، 2012 ،حقوق األطفال ومبادئ العمل
https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/
CRBP/Childrens_Rights_and_Business_Principles.pdf
األمم المتحدة  ، 2013 ،لجنة حقوق الطفل .التعليق العام رقم  16بشأن التزامات الدولة فيما يتعلق
بتأثير قطاع األعمال عىل حقوق األطفال
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قاصرون خارج اإلطار األسري
•
•
•

•
•
•

•

ببليوغرافيا  /موقع

•
•
•
•
•
•
•
•
•

األمم المتحدة  ، 1984 ،اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة
األمم المتحدة  ، 1985 ،القواعد الدولية إلدارة شؤون قضاء القاصرين “قواعد بكين”
األمم المتحدة  ، 1986 ،إعالن بشأن المبادئ االجتماعية والقانونية لحماية األطفال ورفاههم ،
مع إشارة خاصة إىل الحضانة والتبني عىل الصعيدين الوطني والدولي
االتحاد األفريقي  ، 1990 ،الميثاق األفريقي لحقوق ورفاهية الطفل
مؤتمر الهاي (مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص)  ، 1993 ،اتفاقية حماية األطفال والتعاون
في التبني عىل الصعيد الدولي
مؤتمر الهاي (مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص)  ، 1996 ،اتفاقية االختصاص القضائي
والقانون المطبق واالعتراف واإلنفاذ والتعاون في مسائل مسؤولية الوالدين وتدابير حماية الطفل
اللجنة الدولية للصليب األحمر  ، 2004 ،المبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكاالت بشأن األطفال
غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم
مجلس أوروبا  ، 2005 ،التوصية  Rec (2005) 5بشأن حقوق األطفال في مؤسسات الرعاية
مجلس أوروبا  ، 2010 ،مبادئ توجيهية من أجل عدالة صديقة لألطفال
األمم المتحدة  ، 2010 ،المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال ()* A / RES / 64/142
https://undocs.org/en/A/RES/64/142
اليونيسف  ،مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان “ ، 2011 ،دعوة للعمل”
إلنهاء إيداع الرضع واألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  0-3في المؤسسات
حقوق اإلنسان باألمم المتحدة  ، 2011 ،حقوق األطفال المستضعفين دون سن الثالثة .إنهاء إيداعهم
في مؤسسات الرعاية
https://europe.ohchr.org/Documents/Publications/Children_under_3.pdf
المضي قدما  : ، CELCIS ، 2012تنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن استقبال األطفال خارج األسرة األصلية
http://www.tavolonazionaleaffido.it/files/Moving_forward_Italian.pdf

الصحة
• منظمة الصحة العالمية  ، 1978 ،المؤتمر الدولي للرعاية الصحية األولية .الصحة للجميع بحلول عام  .2000بيان ألما آتا
• منظمة الصحة العالمية  ، 2003 ،المزيج األمثل لخدمات الصحة النفسية
• https://www.who.int/mental_health/policy/services/2_Optimal Mix of Services_Infosheet.pdf?ua=1
• منظمة الصحة العالمية  ، 2004 ،تعزيز الصحة النفسية :المفاهيم  ،األدلة الناشئة  ،الممارسة
• معهد اإلنصاف الصحي  ، 2010 ،مجتمع عادل  ،حياة صحية .دي ماموت مراجعة
• منظمة الصحة العالمية  ، 2010 ،تقرير الصحة العالمي :تمويل النظم الصحية :الطريق إىل التغطية الشاملة
• منظمة الصحة العالمية  ، 2010 ،التصنيف اإلحصائي الدولي لألمراض والمشكالت الصحية ذات الصلة.
المراجعة العاشرة
• الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  ، 2012 ،التوقيت الصحي والمباعدة بين فترات الحمل:
استراتيجية استثمار في تنظيم األسرة لتسريع وتيرة التحسينات في بقاء الطفل
• منظمة الصحة العالمية  ، 2013 ،لجنة حقوق الطفل.
التعليق العام رقم  15بشأن حق الطفل في التمتع بأعىل مستوى صحي يمكن بلوغه
• منظمة الصحة العالمية  ، 2013 ،خطة العمل العالمية للوقاية من األمراض غير المعدية ومكافحتها 2013-2020
• منظمة الصحة العالمية  ، 2013 ،خطة العمل الشاملة للصحة النفسية 2013-2020
• http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_R8-en.pdf?ua=1
• األمم المتحدة  ، 2015 ،قسم السكان .التوقعات السكانية في العالم :مراجعة 2015
• منظمة الصحة العالمية  ، 2015 ،االستراتيجية العالمية لصحة النساء واألطفال والمراهقين :2016-2030
البقاء واالزدهار والتحول
• منظمة الصحة العالمية  ، 2015 ،تسريع التقدم بشأن فيروس نقص المناعة
البشرية والسل والمالريا والتهاب الكبد وأمراض المناطق المدارية المهملة .أجندة جديدة للفترة 2016-2030
• https://www.who.int/about/structure/organigram/htm/progress-hiv-tb-malaria-ntd/en/
• منظمة الصحة العالمية  ، 2016 ،خطة العمل للصحة الجنسية واإلنجابية
• األمم المتحدة  ، 2016 ،عقد العمل بشأن التغذية 2016-2025
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منظمة الصحة العالمية  ، 2016 ،التغطية الصحية الشاملة ()UHC
منظمة الصحة العالمية  ، UNICEF WB ، 2016سلسلة :The Lancet
النهوض بتنمية الطفولة المبكرة :من العلم إىل النطاق
منظمة الصحة العالمية  ، 2017 ،أطلس الصحة النفسية
https://www.who.int/mental_health/evidence/atlas/mental_health_atlas_2017/en
منظمة الصحة العالمية  ، 2017 ،القضاء عىل سمنة األطفال
النسيت  ، 2017 ،أسباب وفاة المتعاونين .تحليل منهجي لدراسة العبء العالمي لألمراض
منظمة الصحة العالمية  ، 2018 ،مبادئ توجيهية بشأن صحة األطفال والمراهقين
األمم المتحدة  ، 2018 ،تقرير برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية  /اإليدز
منظمة الصحة العالمية  ، 2018 ،دليل عمليات mhGAP
https://www.who.int/mental_health/mhgap/operations_manual/en/
لجنة النسيت  ، 2018 ،تسريع التقدم  -الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية للجميع:
تقرير غوتماشر  .2642-92 :391 -دوىS0140-6736 (18) 30293-9 pmid :29753597 / 10.1016 :
 ، CIFF GPE WB ، 2018تعليم الفتيات وإنهاء زواج األطفال :أولوية ألفريقيا
http://documents1.worldbank.org/curated/en/268251542653259451/pdf/
132200-WP-P168381-PUBLIC-11-20-18-Africa-GE-CM-Conference-Edition2.pdf
 ، Baranne et al ، 2018العبء العالمي لالضطرابات النفسية بين األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  5-14عا ًما
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5896103/
منظمة الصحة العالمية  ، 2019 ،إجراءات التغذية األساسية
مجلس البحوث الزراعية العامة االقتصاد الزراعي  ، 2019 ،أرشفة األكل الصحي
الصندوق العالمي  ، 2019 ،تقرير النتائج
منظمة الصحة العالمية  ، 2019 ،تقرير المالريا في العالم
منظمة الصحة العالمية  ، 2019 ،استئصال المالريا :الفوائد والسيناريوهات المستقبلية والجدوى .موجز تنفيذي ،
الفريق االستشاري االستراتيجي لمنظمة الصحة العالمية المعني باستئصال المالريا
https://www.who.int/publications/i/item/who-cds-gmp-2019-10
منظمة الصحة العالمية  ، 2019 ،تقرير المالريا في العالم
منظمة الصحة العالمية  ، 2019 ،تقرير المالريا في العالم
https://www.who.int/publications/i/item/9789241565721
األمم المتحدة  ، 2019 ،تقرير برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة اإليدز
منظمة الصحة العالمية  ، 2019 ،تقرير حالة ترصد شلل األطفال في العالم
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/
Global٪20Polio٪20Surveillance٪20Status٪20Report٪202019.pdf
لجنة النسيت  ، 2020 ،مستقبل ألطفال العالم؟ لجنة النسيت منظمة الصحة العالمية واليونيسيف
منظمة الصحة العالمية  ،بيانات وإحصاءات فيروس نقص المناعة البشرية  /اإليدز
https://www.who.int/hiv/data/en/
منظمة الصحة العالمية  ،جميع المبادئ التوجيهية بشأن األمراض غير المعدية
https://www.who.int/publications/guidelines/chronic_diseases/en/
مجلة صحة المراهقين  ، 2020 ، 67رفاهية المراهقين :تعريف وإطار مفاهيمي
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التعليم
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ببليوغرافيا  /موقع

•
•
•
•

•
•
•
•

اليونسكو  ، 1996 ،التعلم :الكنز في الداخل (تقرير ديلور)
األمم المتحدة  ، 1999 ،التعليق العام للجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية رقم  13الحق في التعليم
https://www.refworld.org/docid/4538838c22.html
الجماعة األوروبية  ، 2000 ،ميثاق الحقوق األساسية لالتحاد األوروبي
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf
منظمة الصحة العالمية  ، 2001 ،التصنيف الدولي للوظائف والعجز والصحة ()ICF
https://www.who.int/classifications/icf/en/
مركز دراسات التعليم الشامل (،)CSIE
 ، 2002مؤشر اإلدماج :تطوير التعلم والمشاركة في المدارس
https://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index٪20English.pdf
اليونسكو  ، 2004 ،دليل التعليم القائم عىل الحقوق
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ، 2006 ،مؤشرات للنهج القائمة عىل حقوق اإلنسان للتنمية
في برمجة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  ، 2006 ،دمج حقوق اإلنسان في التنمية
اليونيسف  ، 2007 ،نهج قائم عىل حقوق اإلنسان لتوفير التعليم للجميع
األمم المتحدة  ، 2007 ،اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد المرأة والنهج القائم عىل
حقوق اإلنسان في البرمجة  -دليل صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة
الشبكة الدولية لحقوق اإلنسان (،)IHRN
 ، 2008النهج القائمة عىل حقوق اإلنسان وسياسات االتحاد األوروبي للمساعدة اإلنمائية
مؤسسة جوزيف راونتري  ، 2009 ،الفقر وعدم المساواة وحقوق اإلنسان
2019، Council of Europe
كيف يمكن لجميع المعلمين دعم التربية عىل المواطنة وحقوق اإلنسان :إطار عمل لتطوير الكفاءات
2010 ، UNSSC
الخبرات في تطبيق المناهج القائمة عىل حقوق اإلنسان
الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ (،)INEE
 ، 2010المعايير الدولية للتعليم
https://inee.org/standards
منظمة الصحة العالمية  ، 2016 ،خطة العمل للصحة الجنسية واإلنجابية
األمم المتحدة  ، 2013 ،تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم (الحق في التعليم وما بعد جدول األعمال

•
•
•
• http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/ESD_Publications/Empowering_Educators_for_a_Sustainable_Future_ENG.pdf
• وزارة البيئة  ، 2014 ،توجيهات التثقيف البيئي
• https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/LINEE_GUIDA.pdf
• مجموعة  MAECI-RIDSالفنية “التعليم الشامل”  ، 2015 ،التعليم الشامل لألشخاص ذوي
اإلعاقة والتعاون اإلنمائي
• اليونسكو  ، 2015 ،إطار عمل التعليم 2030
• اليونسكو  ، 2015 ،التعليم حتى عام  :2030إعالن إنشيون وإطار العمل لتنفيذ الهدف
 4من أهداف التنمية المستدامة :ضمان تعليم جيد وعادل وشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع
• مجلس أوروبا  ، 2016 ،استراتيجية مجلس أوروبا بشأن حقوق الطفل 2016/2021
• األمم المتحدة  ، 2017 ،المؤتمر الوزاري السادس :البيئة ألوروبا  ،الممارسات الجيدة في التعليم من أجل التنمية
المستدامة في منطقة لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا
• األمم المتحدة  ، 2017 ،المؤتمر الوزاري السادس :البيئة ألوروبا  ،الممارسات الجيدة في التعليم من أجل التنمية
المستدامة في منطقة لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا
• http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/01_Typo3site/ece.belgrade.conf.2007.inf.9.e.pdf
• اليونسكو  ، 2017 ،أكثر من نصف األطفال والمراهقين ال يتعلمون في جميع أنحاء العالم
• http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs46-more-than-half-children-not-learning-en-2017.pdf
• األمم المتحدة  ، 2017 ،التعليق العام المشترك رقم  4للجنة حماية حقوق جميع العمال
المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم  23للجنة حقوق الطفل بشأن التزامات الدولة فيما يتعلق بحقوق اإلنسان
لألطفال في سياق الهجرة الدولية في بلدان المنشأ والعبور والمقصد والعودة
• األمم المتحدة  ، 2017 ،تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم (المساواة واإلدماج)
• األمم المتحدة  ، 2017 ،تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم :إعمال الحق في
التعليم من خالل التعليم غير الرسمي
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وكالة التعاون اإلنمائي  ، 2018 ،االستراتيجية اإليطالية لتعليم المواطنة العالمية ()ECG
https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2018/04/strategia-ECG-2018.pdf
األمم المتحدة  ، 2018 ،تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم (الالجئون)
األمم المتحدة  ، 2018 ،ورقة سياسات مفوضية شؤون الالجئين واليونسكو وجهاز الشؤون التنفيذية  ،يا لها من إهدار:
ضمان االعتراف بمؤهالت المهاجرين والالجئين والتعليم المسبق
https://www.unhcr.org/5c3c6f1f14
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  ، 2018 ،عكس التيار :أزمة تعليم الالجئين
https://www.unhcr.org/turnthetide
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  ، 2018 ،دورها .حان الوقت لجعل تعليم الفتيات الالجئات أولوية
https://www.unhcr.org/herturn/#
اليونسكو  ، 2019 ،التقرير العالمي لرصد التعليم
األمم المتحدة  ، 2019 ،تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم :تنفيذ الحق في التعليم والهدف  4من أهداف
التنمية المستدامة في سياق نمو الفاعلين الخاصين في التعليم المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،
 ، 2020دليل بشأن المادة  2من البروتوكول رقم  1لالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان بشأن الحق في التعليم
اليونسكو  ، 2020 ،بيان الشباب حول االستثمار في التعليم والشباب
https://www.sdg4education2030.org/taxonomy/term/57
وزارة التربية والتعليم  ، 2020 ،مبادئ توجيهية لتدريس التربية المدنية
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOOGABMI.Registro+
Decreti%28R%29.0000035.22-06-2020.pdf/
8e785f33-2898-95b1-7326-dcc368228f98?t=1592916355595
وزارة التربية والتعليم  ، 2020 ،مبادئ توجيهية لتدريس التربية المدنية .مرفق
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/
ALL.+Linee_guida_educazione_civica_dopoCSPI.pdf/
8ed02589-e25e-1aed-1afb-291ce7cd119e?t=1592916355306
اليونسكو  ،معهد اإلحصاء ()UIS
http://data.uis.unesco.org
األمم المتحدة  ،تقرير المقرر الخاص بالحق بالحق في التعليم
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/SREducation/Pages/SREducationIndex.aspx
األمم المتحدة  ، 1999 ،التعليق العام للجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية رقم  ، 13الحق في التعليم
https://www.refworld.org/docid/4538838c22.html

تنمية الطفولة المبكرة
تنمية الطفولة المبكرة  -الصحة
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

منظمة الصحة العالمية  ,1978 ،المؤتمر الدولي للرعاية الصحية األولية.
الصحة للجميع بحلول عام  .2000بيان ألما آتا .2000
منظمة الصحة العالمية  ، 2003 ،صحة األم والوليد والطفل والمراهق .االستراتيجيات المجتمعية لتعزيز ودعم الرضاعة
الطبيعية في البلدان النامية
www.who.int/child_adolescent_health/documents/9241591218/en/index.html
منظمة الصحة العالمية  ، 2003 ،رعاية األم الكنغر .قسم الصحة اإلنجابية والبحوث
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ، 2006 ،
مبادئ توجيهية بشأن التحديد الرسمي لمصالح الطفل الفضىل
منظمة الصحة العالمية  ، 2010 ،دورة الرعاية األساسية لحديثي الوالدة
www.who.int/making_pregnancy_safer/documents/newborncare_course/en/index.html
اليونيسف ,2012 ,تقرير :سوء تغذية األطفال
منظمة الصحة العالمية  ، 2014 ،خطة التنفيذ الشاملة لتغذية األمهات والرضع وصغار األطفال
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/113048/
WHO_NMH_NHD_14.1_eng.pdf?ua=1
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سلسلة النسيت  ، 2014 ،كل مولود جديد
https://www.thelancet.com/series/everynewborn
األمم المتحدة  ، 2015 ،االستراتيجية العالمية لصحة النساء واألطفال والمراهقين 2016-2030
https://www.who.int/pmnch/media/events/2015/gs_2016_30.pdf?ua=1
سلسلة النسيت  ، 2016 ،النهوض بتنمية الطفولة المبكرة :من العلم إىل المقياس
https://www.thelancet.com/series/ECD2016
اليونيسف  ، 2017 ،اللحظات المبكرة مهمة لكل طفل
تمت إزالة االرتباط التشعبي المحدد لالقتباس وسلسلة الويب المدرجة

•
•
•
•
•
•
•
•
• _https://www.unicef.org/media/files/UNICEF

Early_Moments_Matter_for_Every_Child_report.pdf

ببليوغرافيا  /موقع

• منظمة الصحة العالمية  ، 2018 ،رعاية رعاية تنمية الطفولة المبكرة .إطار عمل لمساعدة األطفال
عىل البقاء واالزدهار لتحويل الصحة واإلمكانات البشرية
• https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272603/9789241514064-eng.pdf?ua=1
• منظمة الصحة العالمية  ، 2018 ،مبدأ توجيهي :تنفيذ إجراءات فعالة لتحسين تغذية المراهقين
• https://www.who.int/nutrition/publications/guidelines/
effective-actions-improving-adolescent/en
• تاندون وآخرون  ، 2019 ،أداء مركز التغذية و إعادة التأهيل
• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6547793/
• اليونيسف  ، 2019 ،تقرير :حالة أطفال العالم  ، 2019األطفال والغذاء والتغذية :النمو الجيد في عالم متغير
• https://www.unicef.org/reports/state-of-worlds-children-2019
• اليونيسف  ،البنك الدولي  ، 2019 ،التقديرات المشتركة لسوء التغذية لدى األطفال ،
المستويات واالتجاهات في سوء تغذية األطفال
• https://apps.who.int/gho/data/node.home
• بعد عام  2015-توافق اآلراء  ،تحديد أولويات  19هدفًا بدال ًمن أهداف األمم المتحدة البالغ عددها
 169هدفًا يعادل مضاعفة أو مضاعفة المساعدات الخارجية أربع مرات.
• https://www.copenhagenconsensus.com/post-2015-consensus/
nobel-laureates-guide-smarter-global-targets-2030
• األمم المتحدة  ،رعاية رعاية تنمية الطفولة المبكرة
• https://nurturingcare.org/
• https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/9241590351/ar/
• اليونسكو  ،موارد حول رعاية الطفولة المبكرة والتعليم اقتباس مضاف
• https://en.unesco.org/themes/early-childhood-care-and-education/resources
• منظمة الصحة العالمية  ،األهداف العالمية  2025لتحسين تغذية األمهات والرضع وصغار األطفال
• https://www.who.int/nutrition/global-target-2025/en/
• منظمة الصحة العالمية  ، 2020 ،رعاية رعاية األطفال الذين يعيشون في ظروف إنسانية

رعاية الطفولة المبكرة والتعليم
•
•
•
•
•
•
•
•

اليونسكو  ، 2014 ،إطار مؤشر تنمية الطفولة المبكرة الشامل ( .)HECDIدليل تقني
https://en.unesco.org/ecce/holistic-development
مجلس االتحاد األوروبي  ، 2018 ،استنتاجات المجلس بشأن سياسات تنمية الطفولة المبكرة المتكاملة
كأداة للحد من الفقر وتعزيز اإلدماج االجتماعي
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10306-2018-INIT/en/pdf
مجلس االتحاد األوروبي  ، 2019 ،توصية المجلس بشأن أنظمة التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة عالية الجودة
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-recommendationon-high-quality-early-childhood-education-and-care-systems_en
اليونسكو  ،رعاية الطفولة المبكرة والتعليم
https://en.unesco.org/themes/early-childhood-care-and-education
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عدالة القاصرين

• األمم المتحدة  ، 1985 ،القواعد الدولية إلدارة شؤون قضاء القاصرين (ما يسمى قواعد بكين)
• https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/beijingrules.pdf
• مجلس أوروبا  ، 1987-2006 ،التوصيات رقم  ، )1987( 20رقم  ، )1988( 6رقم  ، )1999( 19رقم ، )2000( 20
رقم  ، )2003( 20رقم  ، )2004( 10رقم  )2005( 5العدد )2006( 2
• األمم المتحدة ،1990 ،قواعد حماية الشباب المحرومين من حريتهم (ما يسمى بقواعد هافانا)
• https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/JuvenilesDeprivedOfLiberty.aspx
• األمم المتحدة ،1990 ،القواعد الدولية للتدابير غير االحتجازية (ما يسمى بقواعد طوكيو) “القرار ”110-1990 / 45
• https://www.un.org/ruleoflaw/files/UNITED~2.PDF
• األمم المتحدة ،1992 ،مبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن منع جنوح القاصرين (ما يسمى قواعد الرياض)
• https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/
PreventionOfJuvenileDelinquency.aspx
• األمم المتحدة ،1997،مبادئ توجيهية للتدابير المتعلقة باألطفال في نظام العدالة الجنائية (توجيهات فيينا)
• https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/
Guidelines_for_Action_on_Children_in_the_Criminal_Justice_System.pdf
• لجنة الخبراء األفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهيته ، 2011 ،مبادئ توجيهية بشأن العمل من أجل
األطفال في نظام العدالة في أفريقيا  ،أقرتها لجنة الخبراء األفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهيته في عام
( 2011نظير األمم المتحدة لجنة اتفاقية حقوق الطفل في القارة األفريقية) [من بين خصوصيات هذه الوثيقة  ،هناك
إشارات إىل العدالة التقليدية وعدالة المحاكم الدينية  ،التي يجب أن تحترم ً
أيضا المعايير الدولية لحقوق الطفل
والحق في محاكمة عادلة  ،عىل أساس الحد األدنى من القواعد المشتركة]
• مجلس أوروبا ، 2012 ،المبادئ التوجيهية للجنة الوزراء للعدالة الصديقة للطفل
• https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/
documenti GuidelinesChildFri friendlyJustice_IT_0.pdf
• السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي ، 2013 ،مبادئ توجيهية بشأن العدالة المالئمة لألطفال في أمريكا الالتينية ،
التي أقرتها رابطة قضاة القاصرين والشباب في أمريكا الالتينية (ميركوسور)  ،في عام [ 2013ت ُعطى خصوصيتها من خالل
التفكير في المصطلحات والمفاهيم المستخدمة  ،مع التركيز بشكل خاص ليس فقط عىل حقوق الجيل األول
(المدنية والسياسية)  ،التي لها طابع فردي في الغالب  ،ولكن ً
أيضا عىل حقوق الجيل الثاني (الحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية)  ،التي لها طابع جماعي في الغالب]
• األمم المتحدة  ، 2015 ،القواعد النموذجية الدولية لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديال)
(https://undocs.org/A/RES/70/175 (A / RES / 70/175
• االتحاد األوروبي ، 2016 ،التوجيه  2016/800للبرلمان األوروبي والمجلس األوروبي بشأن الضمانات اإلجرائية للقصر
قيد التحقيق أو المتهمين في اإلجراءات الجنائية
• https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_132_R_0001
•  ، AIMJF / IAYFJM ، 2016المبادئ التوجيهية للرابطة الدولية للقضاة للقصر واألسرة ()AIMJF / IAYFJM
بشأن القاصرين الذين هم عىل اتصال بنظام العدالة  ،والتي وافق عليها مجلس  AIMJFفي لندن في  21أكتوبر 2016
• األمم المتحدة  ، 2017 ،التعليق العام المشترك رقم  4للجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
• األمم المتحدة  ، 2017 ،التعليق العام المشترك رقم  23للجنة حقوق الطفل بشأن التزامات الدولة فيما يتعلق بحقوق
اإلنسان لألطفال في سياق الهجرة الدولية في بلدان المنشأ والعبور والمقصد والعودة
• األمم المتحدة  ، 2019 ،التعليق العام رقم  24للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء األطفال

أطفال في الشوارع
•
•
•
•
•

األمم المتحدة  ، 2005-2013 ،التعليق العام للجنة حقوق الطفل رقم  ، )2005( 6رقم )2013( 13
مالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  ، 2012 ،استمع وتعلم
األمم المتحدة  ، 2013-2018 ،التوصيات العامة للجنة سيداو رقم  ، )2013( 30رقم ، )2014( 31
رقم  ، )2014( 32رقم  ، )2015( 33رقم  ، )2017( 35رقم ) .2018( 37
األمم المتحدة  ، 2005-2013 ،التعليق العام للجنة حقوق الطفل رقم  ، )2005( 6رقم )2013( 13
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  ، 2014 ،بصحة وعافية :ما يمكن أن تفعله الدول لضمان احترام
المصالح الفضىل لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في أوروبا
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•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ، 2016إجراءات التشغيل القياسية المتعلقة بالمعلومات
والدعم القانوني لطلب االعتراف بالحماية الدولية للقصر غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم والمقيمين
في مرافق االستقبال األوىل
األمم المتحدة  ، 2016 ،مبادئ توجيهية بشأن الحماية الدولية .طلبات اللجوء من قبل القصر بموجب
المادتين ( 1أ)  2و ( 1و) من اتفاقية عام  1951و  /أو بروتوكول عام  1967المتعلق بوضع الالجئين
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  ، 2016 ،حماية القاصرين أثناء العبور
اليونيسف  ، 2017 ،رحالت مروعة :األطفال والشباب المتنقلون عبر البحر األبيض المتوسط  ،معرضون
لخطر االتجار واالستغالل
اليونيسف  ، 2017 ،الطفل طفل :حماية األطفال أثناء انتقالهم من العنف وسوء المعاملة واالستغالل
اليونيسف  ، 2018 ،اقتالع األطفال من جذورهم ما يمكن أن تفعله الحكومات المحلية
اليونيسف  ، 2018 ،حق في أن يُسمع :االستماع إىل األطفال والشباب أثناء التنقل
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  ، 2018 ،توجيهات حول تقييم وتحديد المصالح الفضىل للطفل
https://www.refworld.org/docid/5c18d7254.html
أجندة اليونيسف للعمل من أجل األطفال الالجئين والمهاجرين
https://www.unicef.org/eca/emergencies/unicefs-agenda-action-refugee-and-migrant-children

ببليوغرافيا  /موقع

اإلعاقة
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اليونسكو  ، 1994 ،بيان ساالمانكا وإطار العمل بشأن تعليم ذوي االحتياجات الخاصة
منظمة الصحة العالمية  ، 2001 ،التصنيف الدولي للوظائف والعجز والصحة ()ICF
 ، 2008 ،النهج القائمة عىل حقوق اإلنسان وسياسات االتحاد األوروبي للمساعدة اإلنمائية
 ,Cottini, 2004التدريس الخاص والتكامل المدرسي
CSIEالمتحدة  ، 2006 ،لجنة حقوق الطفل .التعليق العام رقم  9بشأن حقوق األطفال المعوقين
األمم
 ,Canevaro, 2006منطق الحدود والمسار  ،علم أصول التدريس في الشمول للجميع  ،بمن فيهم المعوقون
األمم ,2006 ,اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة -النسخة اإليطالية
https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2017/02/C_01_Convenzione_Onu_ita.pdf
 ,Dovigo et al, 2008مؤشر الدمج :من االحتياجات التعليمية الخاصة إىل مستويات الجودة األساسية
المفوضية األوروبية  ، 2010 ،إستراتيجية اإلعاقة األوروبية  :2010-2020التزام متجدد بأوروبا خالية من العوائق
منظمة الصحة العالمية البنك الدولي  ، 2011 ،التقرير العالمي حول اإلعاقة
 ,Caldin et al, 2011اللقاء بين اإلعاقة والهجرة إىل المدرسة
اليونيسف  ، 2012 ،حقوق األطفال ذوي اإلعاقة في التعليم :نهج قائم عىل الحق في التعليم الشامل
الوكالة األوروبية للتنمية في تعليم ذوي االحتياجات الخاصة  ,2012 ،تدريب المعلمين لإلدماج.
الملف الشخصي للمعلمين الجامعيين  ,UNICEF, 2013تقرير عن األطفال واإلعاقة :حقوق بال حواجز
 MAECI 2013خطة العمل بشأن اإلعاقة الصادرة عن وزارة التعاون اإليطالي والتعاون الدولي  ، 2015 ،توجيهات بشأن
األمم المتحدة  ، 2016 ،لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .التعليق العام رقم  4بشأن الحق في التعليم الشامل
 ,EU, 2017اإلجماع األوروبي حول التعاون اإلنمائي
 ,AICS MAECI, 2018مبادئ توجيهية لإلعاقة واالندماج االجتماعي في تدخالت التعاون
التحالف الدولي لإلعاقة  ،مجموعة أصحاب المصلحة من األشخاص ذوي اإلعاقة من أجل التنمية المستدامة  ،المعهد
الدنماركي لحقوق اإلنسان  ، 2018 ،حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وأهداف التنمية المستدامة
https://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/media/migrated/
_the_rights_of_persons_with_disabilities_and_the_2030
agenda_for_sustainable_development_-_eng.vers.pdf
 ,AICS, 2019اإلعاقة والتعاون الدولي :المشاركة والشمول  -تجربة التعاون اإليطالي 2016-2017
اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت  ، 2019 ،توجيهات حول إدراج األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل اإلنساني
األمم المتحدة  ، 2019 ،حماية مجلس األمن لألشخاص ذوي اإلعاقة في النزاعات المسلحة ()S / RES / 2475
األمم المتحدة  ، 2019 ،المرأة تحول الوعود إىل أفعال :المساواة بين الجنسين في أجندة  2030للتنمية المستدامة
األمم المتحدة  ، 2019 ،مجلس حقوق اإلنسان .حقوق اإلنسان وتغير المناخ ()A / HRC / 41 / L.24
 ، AICSوثائقي وطني  ،دولي  ،وخط جيد  ،غير مؤكد
https://www.aics.gov.it/home-ita/settori/sviluppo-umano/disabilita/
اليونيسف  ،إعاقات
https://www.unicef.org/disabilities/
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المعونة اإلنسانية :الطوارئ  ،سياقات األزمات والنزاعات
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

األمم المتحدة  ، 1996 ،تقرير األمين العام “حول آثار النزاع المسلح عىل األطفال (”)A751 / 306
األمم المتحدة ،2000 ،البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في النزاعات
المسلحة الحفاظ عىل سالمة األطفال  2002 ،المعيار الدولي لحماية الطفل
األمم المتحدة ،2015 ،قرار مجلس األمن بشأن مشاركة الشابات في عمليات السالم () 2015() 2250
التعاون اإليطالي ،2015 ،فاديفيكوم للمساعدة اإلنسانية واإلعاقة
التحالف من أجل حماية الطفل في العمل اإلنساني  ،المعايير الدولية لحماية الطفل في العمل اإلنساني
األمم المتحدة  ، 2006 ،لجنة حقوق الطفل .التعليق العام رقم  9بشأن حقوق األطفال المعوقين
اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( ، )IASCالحد األدنى من معايير التشغيل
األمم ,2006 ,اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة -النسخة اإليطالية
ميثاق دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل اإلنساني 2016 ،
اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت  ، 2019 ،توجيهات حول إدراج األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل اإلنساني
األمم المتحدة ، 2019 ،قرار مجلس األمن لحماية األشخاص ذوي اإلعاقة في حاالت الصراع ()2019 2475
الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( ، )INEEالحد األدنى من معايير التعليم:
التأهب واالستجابة والتعافي
إعالن المدارس اآلمنة  -توجيهات لحماية مباني المدارس والجامعات من االستخدام العسكري

االتصاالت
• مجلس أوروبا ،1950 ،االتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية المؤرخة  4نوفمبر 1950
• االتحاد األوروبي ،2000 ،ميثاق الحقوق األساسية لالتحاد األوروبي
• االتحاد األوروبي ،2016 ،الالئحة  679المتعلقة بحماية األفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية ،
وكذلك التداول الحر لهذه البيانات  ،والتي تم تنفيذها في إيطاليا بالمرسوم التشريعي  10أغسطس  ، 2018رقم101 .
• االتحاد الوطني للصحافة اإليطالية ()FNSI
هاتف أزرق فاتح  -المجلس الوطني لنقابة الصحفيين ()CNOG
 ، 1990ميثاق تريفيزو  ،بروتوكول لتنظيم العالقة بين المعلومات والطفولة
• https://www.odg.mi.it/wp-content/uploads/2018/03/
carta_di_treviso_-_tutela_dei_minori_5_ottobre_1990.pdf
•  ، MISE ، 2002قانون التنظيم الذاتي للتلفزيون والقصر
• https://www.mise.gov.it/images/stories/mise_extra/codice-tv-minori-pdf.pdf
•  ، MISE ، 2002لجنة تنفيذ قانون اإلعالم والتنظيم الذاتي للقصر
• https://www.mise.gov.it/index.php/it/ministero/organismi/area-tutela-minori
• االتحاد الوطني للصحافة اإليطالية ( - )FNSIأمر المجلس الوطني للصحفيين ()CNOG
 ، 2008البروتوكول األخالقي المتعلق بطالبي اللجوء والالجئين وضحايا االتجار والمهاجرين (ميثاق روما)
وكالة أونلس  ، 2009 ،توجيهات للدعم عن بعد للقصر والشباب
• https://www.cittametropreste.mi.it/export/sites/default/welfare_e_pari_opportunita/
SAD/doc/Linee-guida-sostegno-a-distanza11.pdf
• الهيئة الضامنة للطفولة والمراهقة  2017حماية القاصرين في عالم االتصاالت
• https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/
la_tutela_dei_minorenni_nel_mondo_della_comunicazione.pdf
• هيئة االتصاالت ()AGCOM
 ،2018الورقة البيضاء والقصر 2.0
• https://www.agcom.it/documents/10179/9285349/Documento+generico+16-01-2018/
17e4f243-daa2-435f-a78f-b1e30755edbc?version=1.0
• معهد التنظيم الذاتي لإلعالن ( ، IPA) ، 2019قانون التنظيم الذاتي لالتصاالت التجارية  ،اإلصدار 66
• https://www.iap.it/wp-content/uploads/2019/06/Codice-66a- Edizione-29.4.2019.pdf
معهد التنظيم الذاتي لإلعالن ( ، IPA) ، 2020قانون التنظيم الذاتي لالتصاالت التجارية  ،اإلصدار
• https://www.iap.it/codice-e-altre-fonti/il-codice/
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تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

 موقع/ ببليوغرافيا

 التقرير المقارن العالمي لألطفال عبر اإلنترنت، 2019 ، اليونيسف
https://www.unicef-irc.org/publications/1059-global-kids-online-comparative-report.html
 كم عدد األطفال والشباب الذين لديهم اتصال باإلنترنت في المنزل؟، 2020 ، اليونيسف
#https://data.unicef.org/resources/children-and-youngpeople-internet-access-at-home-during-co-vid19/?utm_source=newsletter&utm_medium=
email&utm_campaign=digital_connectivity&utm_content=personalized
COVID-19  ماذا تعلمنا؟ نتائج مسح لوزارات التربية والتعليم حول االستجابات الوطنية لـ، 2020 ، اليونيسف
https://data.unicef.org/resources/national-education-responses-to-covid19/
 حياتنا عىل اإلنترنت، 2020 ، اليونيسف
https://www.unicef.org/eap/media/4691/file/Our٪20lives٪20online.pdf
 حياتنا عىل اإلنترنت، 2020 ، اليونيسف
https://www.unicef.org/eap/media/4691/file/Our٪20lives٪20online.pdf
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الملحقات
الكنغر األم في الرعاية الصحية ()KMC

تـم تقديـم الكنغـر األم في الرعاية الصحيـة ( )KMCفي عام  1978من قبـل إدغار ري ( ، )Edgar Reyفـي معهد األمهات
والرضـع فـي سـانتا فـي دي بوغوتـا  ،كولومبيـا  ،وهـي اآلن موصى بهـا من قبـل منظمة الصحـة العالميـة  ،كبديـل للرعاية
التقليديـة المقدمـة لحديثي الـوالدة من أجل:
• السيطرة والوقاية من مخاطر انخفاض حرارة الجسم لدى االطفال الخدج (أقل من  32أسبو ًعا) و  /أو الوزن
المنخفض  -األطفال منخفضي الوزن عند الوالدة ؛
• عالج األطفال في مرافق بها عدد قليل من الحاضنات ؛
• مساعدة األطفال في الحاالت السريرية المستقرة  ،الذين ال يعانون من أمراض القلب أو الجهاز التنفسي الحادة
التي غالبًا ما تكون متكررة مثل متالزمة ضيق النفس الحادة.

السـمة الرئيسـية لــالكنغر األم فـي الرعايـة الصحيـة ( )KMCهـي خلـق تالمس جلـدي بيـن األم  /األب والطفل مباشـرة
بعـد الـوالدة  ،حتـى بالنسـبة لألطفـال المولوديـن فـي فتـرة حمل كاملـة  ،كل يـوم  -لحوالـي سـاعتين  -حتى الخـروج من
المستشـفى أو المركـز الصحـي مـع ما يلـي متابعة.
الهـدف هـو تسـهيل بـدء الرضاعـة الطبيعية  ،وتوفيـر الحرارة مـع الحفاظ على درجة حـرارة الجسـم الثابتة .وقد وجـد ً
أيضا
ورابطا آمنًـا ورفاهية
أنـه يحسـن ضربـات القلـب والجهاز التنفسـي عن طريـق الحد مـن انقطاع النفـس  ،وضمـان الرعايـة ،
ً
الطفل.
يتطلـب حضـور األم المسـتمر  -التـي يمكن شـرح مزايـا الطريقة لهـا  -وإقامة أطـول في المستشـفى  ،واسـتمرار الرعاية في
المنـزل والمتابعة.
أظهـرت الدراسـات الحديثـة أنـه باإلضافة إىل تعزيـز النمو  ،وبالتالـي القدرة عىل التكيف مـع الحياة الرحمية اإلضافيـة لألطفال -
المولوديـن قبـل األوان أو الذيـن يعانـون من نقص الـوزن (أقل مـن  2000جم) الكنغـر األم في الرعاية الصحيـة (:)KMC
• يقلل من وفيات األطفال حديثي الوالدة وااللتهابات واإلنتان بنسبة ، ٪ 60
وانخفاض درجة حرارة الجسم  ،وأمراض الجهاز التنفسي السفلي ؛
• يفضل زيادة الوزن والطول ومحيط الرأس.
يتـم التعـرف ً
أيضـا على التأثيـرات اإليجابيـة من مسـافة بعيدة :يبـدو  ،فـي الواقـع  ،أن األطفال  ،حتـى بعد سـنوات عديدة
 ،قـادرون على النـوم بشـكل أفضـل  ،ويكونـون أكثـر هـدو ًءا ويتمتعـون بقـدرات معرفية أكبـر من أولئـك الذين تسـاعدهم
الحاضنـة حصريًا.
يجـب أن يتـم اعتمـاد الكنغـر األم فـي الرعايـة الصحيـة ( )KMCوالبروتوكـول الخـاص بـه مـن خلال العمل المشـترك
للسـلطات الصحيـة على مختلف المسـتويات (مدير المستشـفى  ،مديـري المنطقـة  ،المقاطعـة والمديريـن اإلقليميين) ،
مجهزيـن بالهيـاكل الموجودة مسـب ًقا وضمـان التدريب المسـتمر للموظفين في الكنغـر األم في الرعايـة الصحية ()KMC
ومناطـق الرضاعـة الطبيعيـة وكذلـك كليـات التمريـض والطب يجـب أن تدرجه فـي مناهجها.
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أنشطة:

فـي بيئـة ذات منـاخ دقيـق مـن  22إىل  24درجـة  ،يكـون الطفـل مغطـى بنفـس مالبـس األم  /األب وبقبعـة موضوعة في
وضـع مسـتقيم بيـن ثـدي األم العاريـة فـي وضـع “الكنغـر” ألنه ضـروري أن االتصـال يحـدث بين جلـد االثنين.
لذلـك سـيتم تشـجيع األم التـي قـد تكون جالسـة أو واقفـة عىل التحـرك وتقديـم الحلمـة للمولـود الجديد لتشـجيعه عىل
كاف من الثدي وسـيكون مـن الضروري إطعامـه من الكأس أو مسـاعدات
المـص  ،وفـي بعـض الحاالت قـد ال يرضع بشـكل ٍ
أخـرى ؛ يسـتغرق هـذا البديـل بالتأكيـد وقتًا أطول مـن الرضاعـة الطبيعية ولكنه سـيعمل عىل إنشـاء عالقة آمنة ومسـتمرة
مـع الطفل.
تعتمـد مـدة االتصـال بـأي حال مـن األحـوال عىل الحالـة الصحيـة للطفـل والـوزن والبروتوكـول الطبـي الذي يخضـع له.
يشـير المؤشـر العـام إىل عـدم تعريـض المولـود لتغييرات مفرطـة  ،وبالتالـي ال ينبغي أن يسـتمر أقـل من  60دقيقـة والتي
يمكـن أن تصبـح  120فـي بعـض الحاالت.
ومع ذلك  ،فهو نهج تدريجي يتم تحديده في كل مرة مع الطبيب والقابلة.

الملحقات

سـيتم قطـع االتصـال المسـتمر فقـط من أجـل تغييـر الحفاضـات  ،ونظافـة الحبـل السـري والعناية بـه والتقييم السـريري
ا لمستمر .
ً
طفلا في وضـع الكنغـر األم فـي الرعايـة الصحيـة ( )KMCالتحـرك أو المشـاركة
خلال النهـار  ،يمكـن للأم التـي تحمل
فـي أنشـطة ترفيهيـة أو تعليميـة أو أنشـطة مـدرة للدخـل .يمكـن لمثـل هـذه األنشـطة أن تجعـل إقامتـك الطويلـة فـي
ً
المستشـفى أكثـر
احتمااًل.

دعم وحضور الممرضة والقابلة التي ستقوم بتعليم ومساعدة األمهات الشابات من أجل:
• إطعام األطفال ناقصي الوزن  /الخدج  ،وشرح الموقف الذي سيتعين عىل الطفل أن يتخذه بين الرضاعة وأثناءها ،
وتوقيت الرضاعة الطبيعية ومعرفة طرق التغذية البديلة حتى يصبح األخير غير ممكن
• مراقبة الطفل وتحديد عالمات  /أعراض الخطر مثل :تغيير معدل التنفس (في الوزن المنخفض  /الرضع المبتسرين
نفسا في الدقيقة) أو انقطاع النفس  ،ولون الجلد  ،وفقدان الشهية والقيء المحتمل ،
تتراوح القيمة بين  30و ً 60
زيادة ضربات القلب.
بدال ًمن ذلك  ،غالبًا ما يحدث أن يرتاح الطفل بجوار األم وينظم التنفس ومعدل ضربات القلب تلقائيًا.
خالل هذه التجربة  ،تخبر النساء أنهن أقل توترا ً ،وأنهن يطورن الثقة واحترام الذات  ،والشعور بالرضا والتمكين ،
والتصور المتكرر هو القدرة عىل فعل شيء إيجابي ألطفالهن.

الهياكل:

يجـب أن تكـون درجـة حرارة الغـرف  22-24درجة  ،ويجب أن تحتوي عىل سـريرين أو أربعة  ،وكراسـي لألمهـات حتى يتمكنوا
مـن الحفـاظ على وضع مسـتقيم أو شـبه مسـتلق للراحة والنـوم ؛ في هـذه البيئـة يمكنهـم البقاء ً
ليلا ونهـارًا والعيش مع
الطفل.
إن مشـاركة الغرفـة لفتـرة طويلة مـع األمهات األخريات يسـاعد عىل تبـادل المعلومـات واآلراء والعواطف  ،وينمي الشـعور
بالدعم المتبـادل والتضامن.

التسريح من المستشفى والرعاية المنزلية:

إذا اسـتمرت الرضاعـة الطبيعيـة بانتظـام ،مع زيادة مسـتمرة في وزن الطفـل (زيادة الـوزن عىل األقل  15جـم  /كجم  /يوم
لمـدة ثالثـة أيـام متتالية عىل األقـل) ودرجة حرارة الجسـم مسـتقرة في وضـع الكنغر األم فـي الرعاية الصحيـة (،)KMC
فـي حالـة عدم وجـود أي أم وسـيتمكن الطفل مـن العـودة إىل المنزل ،مع إجـراء فحوصات صحيـة منزلية الحقة .سـتكون
الزيـارة المنزليـة األوىل ضروريـة لتقييـم الظـروف البيئيـة والعائلية ،والتأكد مـن إمكانية سـفر األمهات إلجـراء الفحوصات
وأي عوائـق (األسـرة والسـياق االجتماعـي) يمكـن أن يختلـف تواتـر الزيـارات ،فـي البدايـة يوميًـا ،ثـم أسـبوعيًا ثم شـهريًا.
وبالتالـي فـإن جـودة المتابعة تحـدد أوقات خـروج األم والطفل مـن المرفق.
مـن المهـم التأكـد فـي المرحلـة النهائية مـن أن األم قد تعلمـت :كيفية وضع مالمسـة الجلد للجلـد ،المـدة إذا كان الطفل
يعانـي مـن بـرودة اليدين  /القدميـن أو انخفـاض درجة حرارة الجسـم ليالً؛
• كيف تلبس الطفل ،عندما ال يكون في وضع الكنغر ،إلبقائه دافئًا في المنزل؛
• كيفية تحميمه وإبقائه دافئًا بعد ذلك؛
• كيفية إرضاع الطفل أثناء النهار والليل؛
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في هذا الظرف  ،تمثل مجموعات الدعم في المجتمع  ،إن وجدت  ،مور ًدا أساسيًا في المنزل (الدعم االجتماعي والنفسي
والمنزلي) ؛ يمكن لألمهات ذوات الخبرة السابقة من الكنغر األم في الرعاية الصحية ( )KMCطمأنة النساء ومشاركة
تجاربهن السابقة من خالل تقوية الروابط والشبكة اإلقليمية.

الببليوغرافيا والموقع:
• رعاية األم الكنغر  -دليل عملي  ،قسم الصحة اإلنجابية والبحوث منظمة الصحة العالمية جنيف ;2003

• https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2393-15-S2-S5

• كيفية إرضاع الطفل أثناء النهار والليل؛
•  .Agudelo A، Díaz-Rossello JLرعاية األم الكنغر للحد من المراضة والوفيات عند الرضع منخفضي
الوزن عند الوالدة .قاعدة بيانات كوكران للمراجعات المنهجية  ،2016العدد  .8رقم المادة:
.CD002771. DOI: 10.1002 / 14651858.CD002771.pub4
• https://www.who.int/publications/i/item/9241590351
• (Ruiz Peláez e Charpak (Charpak, Ruiz-Peláez

سوء التغذية عند األطفال
سـوء التغذيـة هـو “حالة من عـدم التوازن  ،عىل المسـتوى الخلوي  ،بيـن اإلمداد بالمغذيـات والطاقة  -منخفضـة للغاية أو
مفرطـة  -واحتياجات الجسـم لضمان الصيانـة والوظيفة والنمـو والتكاثر” (منظمة الصحـة العالمية(.
ارتباطا
ولذلـك فهـو يشـمل كال ً مـن الزيـادة والعيوب فـي تنـاول العناصـر الغذائيـة الضرورية .لذلـك يرتبط سـوء التغذيـة
ً
وثي ًقـا بسـوء التغذيـة ألنه يشـير إىل حالة من نقـص التغذية  ،والتي طـال أمدها لفترة طويلـة .وبالتالي  ،فـإن نقص البروتين
والمعـادن والفيتامينـات والطاقـة يمكـن أن يـؤدي إىل حالة من سـوء التغذية الحاد ويشـكل عامل الخطر الرئيسـي لوفيات
األمهـات واعتاللهـن للقصر في األيـام األلف األوىل مـن الحياة.
يمكـن أن يكـون سـبب نقـص الغـذاء ً
أيضا عوامـل بيئية وعواقـب تغير المنـاخ .عىل سـبيل المثـال  ،يتزامن موسـم األمطار
بشـكل عـام مع الفتـرة التي تسـبق الحصاد  ،والتـي تكون خاللهـا االحتياطيـات الغذائية غيـر كافية وصعوبة التنقل بسـبب
عـدم االسـتقرار الهيدروجيولوجي الناتج عـن األمطار تمنـع اإلمداد.
فـي الواقـع  ،في البلدان المنخفضة والمتوسـطة الدخل  ،من المحتمل أن يعاني القصر الذين يعيشـون فـي المناطق الريفية من
نقـص الوزن بمقدار الضعف عن أولئك الذين يعيشـون فـي المناطق الحضرية.
يرتبـط سـوء التغذيـة بالتأكيد بانعـدام األمن الغذائـي  ،ولكن هناك ً
أيضا أسـباب أخـرى مثل األمـراض (المتالزمـات المعوية) ،
ونقـص الخدمات الصحية والمسـاعدة عىل مسـتوى المجتمع  ،ونقـص الوصول إىل المياه الصالحة للشـرب والصـرف الصحي ،
وهشاشـة أنظمـة الضمان االجتماعـي مقارنة بالكـوارث الطبيعية( .جفاف  ،فيضانـات) أو أزمـات من صنع اإلنسـان (صراعات ،
هجرة(.
هناك أشكال مختلفة لسوء التغذية تعزى إىل:
• يمكن أن يكون نقص التغذية الذي يشمل سوء التغذية الحاد (الهزال) معتدال ً(سوء التغذية الحاد المعتدل
سوء التغذية الحاد المعتدل) والشديد (سوء التغذية الحاد الشديد  -سوء التغذية الحاد الشديد)
وسوء التغذية المزمن (تأخر النمو)
• الجوع الخفي
• زيادة الوزن
يُعـرّف سـوء التغذيـة الحـاد المعـروف بمصطلـح الهـزال بنسـبة الـوزن إىل الطـول  3 -و  -نقطتـان لالنحـراف عـن القيمـة
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ً
مقارنـة بالقيـم المعياريـة لمنظمة الصحـة العالميـة .يتجىل من خلال فقدان الوزن السـريع  /عـدم القدرة عىل
المرجعيـة
زيـادة الـوزن خاصـة فـي أول  1000يـوم من الحيـاة .العالمات األكثر شـيو ًعا هـي ضعف العضلات مع ترقق فـي األطراف ،
وانخفـاض وجـود الدهـون وطيات رقيقـة (متالزمة مارسـموس).
فـي حـاالت أخـرى  ،يكون الوجـه مسـتديرًا عند القاصريـن الذين تتـراوح أعمارهم بين سـنة وسـنتين  ،مع انتفـاخ في البطن
والسـاقين (نموذجـي للوذمـة الغذائيـة)  ،ويكون الجلـد جافًا ومظل ًما مـع ظهور عالمات تمـدد ؛ أعراض أخـرى مثل البطء
والتهيـج  ،والبـكاء المفـرط  ،والتغيـرات السـلوكية مثـل القلـق وتشـتت االنتبـاه (متالزمـة كواشـيركور) غالبـا مـا تكـون
مصحو بة .
تتكـون معلمـات التقييـم مـن قيـاس مؤشـر التغذيـة المعطى مـن خالل نسـبة الـوزن  /الطـول أو قيـاس محيـط العضد -
محيـط منتصـف العضـد ( -نتصـف محيط الـذراع).
يتميـز سـوء التغذيـة المزمـن  ،المعـروف بمصطلـح التقـزم  ،بتخلـف النمـو  ،ممـا يضـر بالنمو النفسـي الجسـدي في أول
 1000يـوم مـن الحيـاة (نسـبة الطـول  /العمـر) .غالبًا ما ينشـأ مـن الحالـة الغذائية للأم .النسـاء الالئي يعانين من سـوء
التغذيـة أثنـاء الطفولـة أكثر عرضـة لخطر والدة األطفـال الذين يعانون من سـوء التغذية أو نقـص الوزن أو الخـدج  ،مع آثار
ال رجعـة فيهـا في كثيـر من األحيـان عىل النمـو والنمـو والصحة النفسـية الجسـدية للقاصر.

الملحقات

لذلـك  ،فـإن معالجـة سـوء التغذية المزمـن تعني ً
أيضـا تحديد جـودة الرعاية الصحيـة التي تبدأ بالنسـاء في سـن اإلنجاب
(الحمـل والـوالدة والرضاعـة الطبيعيـة والفطـام)  ،مـع إيلاء اهتمـام خـاص للتغذيـة أثنـاء الحمـل  ،إىل تعزيـز الرضاعـة
الطبيعيـة (التـي تضمـن غالبًـا غيـاب العديـد مـن العناصـر الغذائيـة فـي النظـام الغذائـي لألسـر الفقيـرة  ،وكذلـك نقـل
األجسـام المضـادة التـي تحميهـا مـن المـرض مـن األم إىل الطفـل) والتثقيـف الغذائـي للعائلات والمجتمعـات لتعزيـز
تكامـل المغذيـات الدقيقـة مثـل فيتاميـن أ والحديـد والزنـك واليود.
كمـا يتزامـن الجـوع المسـتتر مع نقـص المغذيـات الدقيقة فـي غـذاء األم والطفـل  ،مثـل الفيتامينـات أ و ب  ،والمعادن ،
واليـود  ،والحديـد  ،والزنـك  ،التـي تمنـع التطور النفسـي الجسـدي الطبيعي.
يتـم تحديـده مـن خالل عوامـل مختلفة مثل نـدرة الطعام الذي يحتوي عىل نسـبة عالية مـن الطاقة (الفاكهـة والخضروات
واللحـوم واألسـماك) أو األمـراض االلتهابيـة فـي األمعـاء مـع أعراض مثـل الزحـار والقـيء .حتى النظـام الغذائـي الغني
بالسـكريات (المعكرونـة والبسـكويت) يمكـن أن يؤثر عىل شـهية القصـر فيما يتعلـق بتناول الفاكهـة والخضروات
في أكثر األشكال شدة  ،يمكن أن تؤدي آثار سوء التغذية إىل تأخير في نمو الخاليا العصبية للجنين  ،والوالدة المبكرة  ،وفي
كثير من األحيان وفيات حديثي الوالدة.
في بعض الحاالت  ،غالبًا ما تكون األعراض “غامضة” ومتقطعة ومتأخرة وتكون مصحوبة بمؤشر طبيعي لكتلة الجسم -
مما قد يصرف االنتباه عن التشخيص المبكر.
ومع ذلك  ،فإن التشخيص المبكر أمر أساسي  ،ألن نقص المغذيات يمكن أن يكون له عواقب وخيمة :نقص اليود يؤثر
عىل قدرات التعلم لدى الطفل (نقص االنتباه والحيوية غالبًا ما يتم الخلط بينه وبين األمراض األخرى)  ،وانخفاض تناول
فيتامين أ هو السبب الرئيسي للعمى ونقص الحديد يمكن أن يسبب فقر الدم.
زيادة الوزن (السمنة في أشد صورها).
يتزايد عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  5و  19عا ًما والذين يعانون من زيادة الوزن بشكل كبير في جميع أنحاء
العالم.
في الواقع  ،ال تؤثر هذه الظاهرة عىل البلدان الغنية فحسب  ،بل تؤثر ً
أيضا عىل البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
خالل مرحلة الطفولة  ،يمكن أن تؤدي زيادة الوزن إىل حدوث تغيرات في التمثيل الغذائي (داء السكري من النوع )2
وتغيرات في الجهاز العضلي الهيكلي والعظام.
العوامل المحددة هي:
•
•
•
•

زيادة تناول السعرات الحرارية ،
النظام الغذائي الحديث مقارنة بالنظم التقليدية ،
تحضر
قلة النشاط البدني

تشـير دراسـات أخرى إىل األسـباب اإلضافية للتغييرات في النشـاط المعتاد للميكروبات  ،أو تغيير نشـاطها في عمليات
كاف.
الهضـم وفـي إنتاج الفيتامينـات ك و ب  ، 12والتي بدورهـا يمكن إرجاعها إىل نظـام غذائي غير ٍ
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مركـز التغذيـة و إعـادة التأهيـل هـو وحدة تقع فـي مرفق صحـي  ،وعادة مـا يكون مستشـفى مقاطعـة (جنـاح األطفال) ،
ومخصـص للإدارة األولية وإعـادة التأهيـل الغذائي لألطفـال المصابيـن بمتالزمة سـوء التغذية الحـاد الوخيم.
يعتمـد العـدد اإلجمالـي والضـروري لمراكـز إعـادة التأهيـل التغـذوي  -إلدارة القصـر دون سـن الخامسـة  -على االنتشـار
والوقـوع المتوقـع فـي اإلقليـم  /المنطقـة  /البلـد المرجعـي  ،والبنيـة التحتيـة الصحيـة الموجـودة وإمكانيـة الوصـول
للسكا ن .
يجـب أن تتواجـد مراكز إعـادة التأهيل التغـذوي في المناطـق ذات الكثافة السـكانية العالية من األطفال  ،فـي المقاطعات
 /المناطـق وأن تسـتوعب  10-20سـريرا ً وداخلها تحتـوي عىل وحدة اإلحالـة األوىل أو مركز صحة المجتمع مع  6-10أسـرة.
إنهم يسـتفيدون من الشـبكة اإلقليميـة المكونة من عمـال صحة المجتمع ومقدمـي الرعاية.
أهداف المركز هي:
• ضمان اإلدارة السريرية لـسوء التغذية الحاد الوخيم
• خفض معدل وفيات الرضع
• تعزيز استعادة وظيفة التمثيل الغذائي الطبيعية والتوازن الغذائي مع التغذية المناسبة في الوقت المناسب
• تشجيع الرضاعة الطبيعية
• تحديد العوامل االجتماعية التي ساهمت في تحديد سوء التغذية الحاد الوخيم
• تعزيز معرفة األمهات باألغذية المغذية والحيوية المتاحة محليًا ومنخفضة التكلفة والمقبولة ثقافيًا من خالل
عروض عملية إلعداد الوجبات
• تعزيز النمو الجسدي والنفسي لألطفال المصابين بسوء التغذية من خالل ضمان التحفيز الحسي والعاطفي
(العالج باللعب)
• اعتماد آليات مراقبة النمو بانتظام لتقييم التقدم وتأثير الدعم الغذائي
• متابعة المرضى الخارجين من المنشأة.
السمات الهيكلية:
• منطقة للمرضى بها أسرة مجهزة بتهوية مناسبة (نوافذ مزودة بناموسيات) وتوافر المواد الطاردة للحشرات؛
• منطقة اللعب بالمعلومات والتعليم ومواد االتصال؛
• منطقة المطبخ
• الحمام
موظفـو المجلـس مركـز التغذيـة و إعـادة التأهيـل لالجئيـن :األطبـاء والممرضـات ومستشـارو التغذيـة والعاملـون
المجتمعيـون والطهـاة وعمـال النظافـة.
معايير الوصول إىل المنشأة:
• تقييم الظروف السريرية لألطفال ودرجة سوء التغذية من قبل الكادر الطبي التمريضي:
• القيمة المعبر عنها لمحيط العضد منتصف محيط الذراع <115
• القيمة معبر عنها بنسبة الوزن  /االرتفاع االتحاد العالمي للهيموفيليا <-3
• الوذمة الغذائية ثنائية األطراف ++ / +
• وجود عالمات وأعراض ذات صلة مثل فقدان الوزن وفقر الدم المتوسط والجفاف وااللتهابات
• التقييم من قبل استشاري التغذية للسياق النفسي واالجتماعي المرجعي ،والحاجة إىل إعداد برنامج
التدريب والتعليم الغذائي لألسرة والمجتمع  /مشغلي الرعاية
• الحاجة إىل تطبيق أساليب تفاعلية في الموقع لزيادة الوعي وتوعية األمهات بأهمية التغذية المناسبة
واعتماد قواعد النظافة قبل تحضير الوجبات ولرعاية األطفال بشكل عام.
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أنشطة المجلس النرويجي لالجئين:
• إعداد جدول التغذية لكل طفل يعاني من ضمور العضالت الشوكي
• اختبار الشهية (تناول الطعام 25 ،مل  /كجم(
• التحقق من كمية وتواتر تناول الطعام خالل النهار
• الوزن  /الطول  /الطول ومراقبة درجة حرارة الجسم وتسجيلها
• التحكم في توازن الطاقة الكهرومائية
• تقييم آثار الدعم الغذائي (البروتينات والفيتامينات والمعادن) ووجود ردود فعل سلبية
• تحقق من األعراض مثل القيء واإلسهال وفرط الحركة (المدة والتكرار )
• دعم ومساعدة األمهات في إعداد وجبات الطعام
• تدريب العاملين المجتمعيين أثناء العمل عىل رعاية األطفال في المركز والمنزل

سيتم تسريح القاصرين من السجل الوطني لالجئين عندما:

الملحقات

• يتمتعون بشهية جيدة (يأخذون ما ال يقل عن  120-130كالوري  /كجم  /يوم) ،
• استمرار زيادة الوزن ( 5جم  /كجم  /يوم عىل األقل لمدة ثالثة أيام متتالية)
• التغذية المساعدة ليست ضرورية.

يجب عىل مشغلي ومشغلي المجتمع:
• مراقبة تعزيز األمهات للممارسات الجيدة المستفادة
(إعداد الوجبات  ،واستخدام المياه الصالحة للشرب  ،وقواعد النظافة  ،والمالحظات والتعرف عىل األعراض األخرى)
• المتابعة في مركز تأهيل التغذية للزيارات المجدولة
• تحديد األطفال الذين ال يستجيبون للعالج المنزلي لإلحالة إىل مستوى المرفق
• اتصل بـمركز تأهيل التغذية وقدم تفاصيل اإلحالة.

كمن قوة المجلس النرويجي لالجئين في الشبكة اإلقليمية وتفاعل المهنيين المعنيين  ،وخاصة مشغلي
المجتمـع  /مقدمـي الرعايـة مـن خلال نظـام تشـخيص مبكـر وفحـص وإحالـة صحيـح .لذلـك يمثـل المركـز جسـرا ً بيـن
المستشـفى (فـي أخطـر حـاالت سـوء التغذيـة الحـاد الشـديد) والرعايـة المنزليـة.
يسـمح المسـار الموصـوف هنـا مـن الدخـول إىل المركـز حتـى الخـروج مـن المستشـفى لتحديـد ملـف الرعايـة للقاصـر
والحصـول على بيانـات مفيدة (النسـبة المئويـة لزيادة الـوزن  ،ومدة االستشـفاء  ،ومعـدل الوفيات) التي سـيتم إرسـالها
إىل المرافـق الصحيـة المركزيـة لرسـم خرائـط السـكان الرضع.

117

قضاء القاصرين :أفضل الممارسات اإليطالية
المتطلبات المعيارية:

8

قرار رئيس الجمهورية بتاريخ  22سبتمبر  /أيلول  ، 1988رقم  ، 448أحكام بشأن المحاكمة الجنائية للمتهمين القصر ؛
المرسوم التشريعي رقم  121لسنة  2018بشأن تأديب تنفيذ األحكام الصادرة بحق القاصرين المخالفين للقانون.
يعتمد نظام عقوبات القاصرين اإليطالي عىل نهج إعادة التثقيف والحاجة إىل حماية شخصية القاصر التي ال تزال في طور
النمو  ،بصفتها صاحب الحق في النمو النفسي واالجتماعي الكامل  ،والذي ال يمكن اعتبار سلوكياته التعدي مؤشرا عىل
اختيار كامل .وحياة منحرفة نهائية.
ولذلك فهو يقوم عىل مبدأ إزالة الوصم عن الخروج السريع من الدائرة اإلجرامية (عىل سبيل المثال مع مؤسسات عدم الصلة
بالواقع واالختبار  ،الممنوحة في مرحلة المحاكمة) واستخدام السجن كمالذ أخير  ،تهدف  ،بدال ً من ذلك  ،إىل تمكين القاصر
إلعداده لحياة حرة ومنع ارتكاب المزيد من الجرائم.
تستجيب المؤسسات القانونية لما يسمى بـ “اإلجراءات الجنائية المجتمعية” لهذا المنطق  ،بهدف التأكيد عىل المشاركة
المباشرة والفورية للمجتمع في عملية التعافي االجتماعي واالندماج االجتماعي للقاصر و “تعليق المحاكمة”

اإلجراءات الجنائية المجتمعية

تنطبق هذه اإلجراءات عىل القاصرين وكذلك لمن يسمى الشباب  ،أي األشخاص الذين يبلغون من العمر  25عا ًما أو أقل من
المدانين بجرائم ارتكبها قاصرون  ،وهم:
أ) التعيين تحت االختبار للخدمة االجتماعية  ،المطبق عندما ال تتجاوز عقوبة السجن  4سنوات ؛
ب) الحبس تحت االختبار مع الحجز المنزلي ؛
ت) الحبس المنزلي  ،المطبق في حالة عدم استيفاء الشروط المشار إليها في النقطة السابقة
وال تتجاوز العقوبة ثالث سنوات ؛
ث) شبه الحرية  ،وهي تتيح للقاصر فرصة قضاء ساعات النهار خارج السجن لممارسة أنشطة الدراسة أو العمل.
ج) االختبار في حاالت معينة.

الغرض من هذه التدابير هو تعزيز المشاركة المباشرة والفورية للمجتمع في عملية التعافي وإعادة اإلدماج االجتماعي
للقصر  ،مع إيالء اهتمام خاص لمسارات العدالة التصالحية والوساطة الجنائية مع الضحية  ،لتعزيز المساءلة من خالل فهم
معنى جريمة المرء والوعي بالمعاناة التي لحقت بالضحية والسماح بإصالح الضرر الذي تسبب فيه.
تحقيقا لهذه الغاية  ،يتم إعداد برنامج التدخل التربوي من قبل مكتب الخدمة االجتماعية للقصر )مكتب الخدمة االجتماعية
للقصر(  ،والذي يستفيد من فريق متعدد التخصصات ومشترك بين المؤسسات ومساهمة خدمات القاصرين األخرى في
إقامة العدل واإلدارات االجتماعية اإلقليمية المرجعية- .خدمات صحية .في الواقع  ،يعتبر التواصل مع األنظمة والجهات
الفاعلة (بما في ذلك القطاع الثالث) المسؤولين عن تعزيز إعادة دمج القاصر في مجتمعهم أمرًا أساسيًا  ،بد ًءا من المشاركة
الملموسة والمسؤولة لوحدة األسرة.
يمكن أن تستخدم المسارات التعليمية أدوات مثل:
• دورات التعليم والتدريب المهني ؛
• دورات تعليمية للمواطنة النشطة والمسؤولة ؛
• أنشطة المنفعة االجتماعية ؛
• أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية.
تقع مسؤولية اعتماد واستبدال وإلغاء هذه التدابير عىل عاتق محكمة مراقبة القاصرين التي تقرر عىل أساس نتائج مراقبة
وتقييم شخصية القاصر  ،وظروف الصحة النفسية والبدنية  ،والعمر ودرجة النضج  ،وسياق الحياة وأي عنصر مفيد آخر ،
مع األخذ بعين االعتبار االقتراح الذي صاغه اتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفياتية والفريق بأكمله والدورات التدريبية
القائمة.
يمكن أن يصدر الطلب من الشخص المعني  ،من أي شخص يمارس السلطة األبوية إذا كان قاصرًا أو من مدافع عنه أو تم
اقتراحه من قبل المدعي العام أو مكتب الخدمة االجتماعية للقصر  ،ولكن ال يمكن تفعيله بحكم منصبه.
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تعليق المحاكمة و وفترة التجربة
يعد تعليق المحاكمة واالختبار تحت المراقبة من سمات النظام اإليطالي ألنه  ،عىل عكس تدابير المراقبة المطبقة في
البلدان األخرى  ،ال يتطلب النطق بالحكم .وبهذا المعنى  ،فإنها تختلف ً
أيضا عن اإلجراءات البديلة لالحتجاز المذكورة أعاله.
المقياس الذي يقترب من االختبار في التصنيف الدولي الذي اعتمدته األمم المتحدة هو التحويل.
عندما يأمر القاضي بإجراء تحت المراقبة  ،يتم تعليق المحاكمة  ،للمدة التي يجري فيها القاصر هذا “االختبار”  ،والذي يمكن
أن يستمر لمدة  3سنوات كحد أقصى .في حالة النتيجة اإليجابية لالختبار  ،يعلن القاضي سقوط الجريمة وتبرئة المتهم
القاصر بعقوبة ؛ النتيجة السلبية  ،من ناحية أخرى  ،تستلزم استمرار اإلجراء.
من المهم التأكيد عىل أنه يمكن ً
أيضا تطبيق هذا اإلجراء في وجود سجل جنائي وعىل أي نوع من الجرائم .التقييم قائم  ،في
الواقع  ،خصائص شخصية القاصر التي تؤدي إىل االعتقاد بأن التعافي ممكن.
وبالتالي  ،يستند هذا اإلجراء ً
أيضا إىل افتراض أن فرص التعافي وإعادة االندماج االجتماعي تكون أكبر إذا تم تنفيذها خارج
دائرة السجن وإذا ارتبطت ببرنامج للنمو والتغيير وإعادة اإلدماج االجتماعي.
كما في حالة التدابير البديلة للقصر  ،يُقترح مشروع تعليمي فردي  ،تم وضعه من قبل مكاتب الخدمة االجتماعية لقضاء
القاصرين  ،بالتعاون مع الخدمات والوكاالت التعليمية المختلفة والوقائع الموجودة في المنطقة  ،مع مراعاة حساب
مواردهم الشخصية واألسرة والسياق البيئي .في حالة االختبار المحددة  ،فإن حقيقة أن القاصر يوافق عىل محتوى المشروع
شرطا أساسيًا ال غنى عنه لتفعيل المسار
ويشاركه فيه يعد
ً

الملحقات

األهداف الرئيسية لالختبار هي:
• مساعدة القاصر في تطوير خطة حياته المستقبلية للتغيير فيما يتعلق بالسلوكيات في الماضي
وتفضيل اندماجه في المجتمع  ،وتوفير بدائل ملموسة للسلوك المنحرف ؛
• دعمه في تنمية السلوكيات اإليجابية.
• دعمه في تنمية مهارات التعامل مع اآلخرين ومهارات التعامل مع اآلخرين مع الكبار واألقران.
• شجعه عىل تحمل مسؤولية أفعاله.

يجبأنتحتويالخطةالتعليميةعىلتفاصيلااللتزاماتالمتعلقةبالتدريبوالعملوغيرذلكمنالدعمالتربويوالنفسيواألنشطة
الترفيهية والتطوعية (تسمى “الوصفات”) ووصف دور مختلف الفاعلين المعنيين  ،بد ًءا من األسرة.
ومن العناصر المهمة في الخطة مرة أخرى بُعد العدالة التصالحية والوساطة الجنائية مع الضحية  ،مع وجود مؤشرات تهدف إىل
إصالح عواقب الجريمة وتعزيز المصالحة مع الضحية و  /أو المجتمع بأسره.
يمكن أن يبدأ الطلب من صاحب المصلحة  ،من أي شخص يمارس السلطة األبوية إذا كان قاصرًا أو من المدافع عنه أو تم اقتراحه من
قبلالمدعيالعام،منقبلاتحادالجمهورياتاالشتراكيةالسوفياتية.عىلعكسالتدابيرالبديلة،يمكن ً
أيضاتنشيطهبحكمالوظيفة.

العدالة اإلصالحية
وتجدر اإلشارة إىل نموذج العدالة التصالحية ألنه يحتوي عىل إمكانات كبيرة  ،ال سيما عند تطبيقه عىل أنظمة قضاء القاصرين.
عىل عكس العدالة الجزائية (التي تتمحور حول فكرة أن الضحية الرئيسية للجريمة هي الدولة التي يجب بالتالي أن تفرض
عقوبة عىل الجاني كعقوبة ورادع)  ،تركز العدالة التصالحية عىل الضحية وعىل إصالح الضرر.
انطالقا من افتراض أن العمل اإلجرامي أوجد صراعا بين الجاني والضحية والمجتمع بأسره  ،مع آليات العدالة التصالحية ،
الهدف هو إيجاد حلول آلثار الجريمة  ،من خالل عملية مصالحة وحل سلمي والتي تعمل ً
أيضا عىل تعزيز الشعور الجماعي
باألمن .بشكل عام  ،يتم استخدام مساعدة الميسر.
األهداف في الواقع هي:
• االعتراف بالضحية ومعاناته واحتياجاته
• استعادة عمليات االتصال (بين الضحية المحددة والجاني) والروابط االجتماعية (بين الجاني والمجتمع) التي
انقطعتبسببالنزاعالناجمعنالجريمة
• تمكين المؤلف وإتاحة الفرصة له لفهم ما تم القيام به وكذلك للتعبير عن معاناته
• إطالق آلية وقائية حيث تعمل اإلجراءات العالجية  ،من خالل االستجابة للحاجة الناتجة عن الضرر
الناجم عن الجريمة  ،عىل الحد من إمكانية ارتكاب جرائم جديدة.
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األدواتالرئيسيةالمستخدمةهي:

• دائرة المؤتمرات العائلية :اجتماعات مع جميع الفاعلين المتورطين في الجريمة من أجل التوصل إىل حل مشترك
للنزاع
• الوساطة بين الضحية والجاني :اجتماعات بين الضحية والجاني  ،تشارك في عملية المقارنة واالعتراف
المتبادل التي ييسرها الوسيط .آليات العدالة التصالحية ذات صلة هنا ألنها تستخدم ً
أيضا بنجاح في المسارات
التعليمية المعتمدة في التدابير المجتمعية كبديل لالحتجاز.

ببليوغرافيا  /موقع

• تعزيز العدالة التصالحية لألطفال  ،مكتب الممثل الخاص لألمين العام المعني بالعنف ضد األطفال 2013 ،
• المبادئ األساسية الستخدام برامج العدالة التصالحية في المسائل الجنائية EcOSOC Res. 2002/12 ،
• التوجيه  EU / 2012/29الصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس
“المعايير الدولية المتعلقة بحقوق ضحايا الجرائم ومساعدتهم وحمايتهم”
• الدليل التدريبي لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن الحلول البديلة لتسوية
المنازعات والعدالة التصالحية 2007
• كتيب مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن برامج العدالة التصالحية لعام 2006
• المبادئ التوجيهية لدائرة القاصرين والعدالة المجتمعية بشأن العدالة التصالحية وحماية ضحايا الجريمة 2019
https://www.gnewsonline.it/linee-di-indirizzo-in-materia-di-giustizia-riparativa-e-tutela-delle-vittime-di-reato/
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قائمة مراجعة لمشغلي االتصاالت

يمكن أن يصدر الطلب من الشخص المعني  ،من أي شخص يمارس السلطة األبوية إذا كان قاصرًا أو من مدافع عنه أو تم
اقتراحه من قبل المدعي العام أو مكتب الخدمة االجتماعية للقصر  ،ولكن ال يمكن تفعيله بحكم منصبه.

الملحقات

 .1احترام كرامة األشخاص الذين تم تسجيلهم  /تصويرهم دون إظهار فقرهم أو معاناتهم
 .2تسهيل وتحفيز المشاركة النشطة للقصر في المنتجات المخصصة لهم (عىل سبيل المثال من خالل مشاركة
مشروع الوسائط المتعددة مسب ًقا حتى يتمكنوا من التدخل بنشاط أثناء اإلنتاج وتقديم مساهمتهم الشخصية)
ومشاركة المنتج النهائي
 .3استخدم كمرجع القوانين التي تتعلق ب قاصرو التعاون اإليطالي وميثاق تريفيزو وأهم الوثائق المتعلقة بحماية
القصر في التمثيل اإلعالمي
ً
محاواًل شرح أصله وأسبابه
 .4أدخل تاريخ القاصر في سياق اجتماعي سياسي
 .5تثمين شخصية القاصر وقدراته كصفات أساسية لتحقيق النجاح أو التغلب عىل األزمة من أجل تعزيز الثقة
بالنفس وإمكانية التغلب عىل تحديات المستقبل.
 .6استخدم الصور واللغة المناسبة التي يمكن أن يفهمها حتى أصغر األطفال (أقل من  10سنوات(
 .7قدم أمثلة إيجابية للعالقة بين البالغين واألطفال
 .8اعرض القضايا الحاسمة في سياق األزمة دون التركيز عىل قاصر واحد عىل وجه الخصوص  ،ولكن بدال ًمن ذلك
احتفظ له بدور رائد في قصة نجاح
 .9تجنب القوالب النمطية من حيث الجنس والعمر والعرق والدين بإدراج الجميع  ،دون تهميش من يعتبرون
“مختلفين” (مثل المهق أو األشخاص ذوي اإلعاقة)
 .10وجوه منقطة  /مظللة (مما يجعلها غير قابلة للتمييز) عندما تكون هناك شكوك حول مدى استصواب
نشر بعض الصور.

بشكل عام  ،يمكن اعتبار هذه العناصر مستعرضة:
غير ذلك حياة الناس
أ) اشرح فائدة المشروع الذي يُقال وكيف ّ
ب) إبراز الجهات الممولة والتنفيذية للمشروع بشكل صريح
ت) حدد في االعتمادات اسم أي شخص  ،يعمل مع القصر  ،كان مسؤوال ً(أو يتوىل المسؤولية) عن تمثيلهم
(مثل المؤلف  ،المدير  ،إلخ).
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تشـير أهداف التنمية المسـتدامة إىل مجـاالت التحليل المختلفة  -االجتماعيـة واالقتصادية والبيئية والمؤسسـية  -وتعتبر
التكامـل والعالمية والمشـاركة كمحفزات .لتسـهيل تحليـل نظام معلومات للمعهـد الوطني لإلحصـاءات و أهداف التنمية
المسـتدامة  ،يعتبـر النهـج مفيـ ًدا يأخـذ فـي االعتبـار الروابـط والتفاعلات بيـن األهـداف (األهـداف) واألهـداف الفرعيـة
(الهـدف) والمؤشـرات اإلحصائيـة  ،ويشـرح “الروابـط” بيـن التدابيـر اإلحصائيـة ذات الصلـة وبالتالـي بنـاء “التعيينـات”
النسـبية المحتملـة المخصصة لمجـاالت مواضيعيـة محددة.
يمكـن ً
أيضـا تخصيـص األنظمـة اإلحصائيـة  ،مثـل المنصـة اإلحصائيـة الحاليـة للمعهـد الوطنـي لإلحصـاءات و أهـداف
التنميـة المسـتدامة  ،لدراسـة ظواهـر معينـة  ،مـن خلال تحليـل الروابـط بيـن المؤشـرات مـع الموضوعـات والمواضيع
الفرعيـة ومجـاالت التدخـل  ،وبالتالي تصبح مفيـدة للرصد واتخاذ الخيـارات حول اإلجـراءات التآزرية التي سـيتم تطويرها
 ،لتحديـد األولويـات  ،لتحديـد المفاضلات واألبعـاد ذات الصلـة التـي يجـب رصدهـا  ،ممـا يسـاهم في تحسـين االتسـاق
العـام للسياسـات المنفذة.
هنـاك ثالثـة أغـراض رئيسـية للتحليلات مرتبطـة بالروابـط المتداخلـة .الهـدف األول هـو جعـل المعلومـات اإلحصائيـة
المعقـدة أكثـر قابليـة لالسـتخدام  ،مـن خلال التحليـل المتكامـل لألبعـاد االجتماعيـة واالقتصاديـة والبيئيـة وعالقاتهـا
المتبادلـة  ،مـع توضيـح  ،عىل سـبيل المثـال  ،التعاون اإلنمائـي  ،أو الجوانـب المرتبطة بالقضايا المسـتعرضة مثـل التباين
بيـن الجنسـين أو المواطنـة .أو القضايـا المتعلقـة بالقصـر كمـا في هـذه الحالة.
والثانـي هو تسـهيل إنتـاج المعلومات اإلحصائيـة  ،التي تهدف إىل سـد فجوات المعلومـات  ،في تحديد المؤشـرات البديلة
األكثـر مالءمـة أو األكثر صلة
يقتـرح الغـرض الثالـث اسـتخدام الروابـط المحددة لتسـهيل اسـتخدام التدابيـر اإلحصائيـة للرصـد ،بما في ذلـك اإلحالة
المرجعيـة  ،ألهـداف التنميـة المسـتدامة لدعم السياسـات.
إن عمـل التكامـل بيـن خطـة عـام  2030و  17هدفًـا و  169هدفًـا و  243مؤشـرًا ،مع هـذه التوجيهات ،هـو تمرين ضروري
ومهـم  ،قـادر على اقتـراح بعـض المسـارات واألهـداف الجديـدة والعالقـات المتبادلـة لمجـاالت التدخـل .المحـددة في
الوثيقـة( 64الصورة.)1
ارتباطا
رابطا موزعة في  9أهداف .ترتبط حماية الطفل
ً
يعترض نطاق تدخل حماية الطفل خطة عام  2030من خالل ً 49
وثي ًقا بالهدف ( 1الفقر) والهدف ( 16السالم والعدالة والمؤسسات القوية) ؛ عالوة عىل ذلك  ،في إطاره  ،يتم رصد أبعاد
الزواج المبكر والعنف ضد الفتيات من خالل مؤشرات الهدف ( 5المساواة بين الجنسين) ؛ يتم اعتراض استغالل العمالة من
خالل الهدف ( 8العمل الالئق والنمو االقتصادي).
ارتباطا مع  6أهداف لخطة  )2030مع مؤشرات الهدف 3
يتشابك نطاق التدخل في مجال الصحة (الذي يحتوي عىل 14
ً
(الصحة والرفاهية) والهدف ( 2الجوع والزراعة) والهدف ( 11المدن والمجتمعات المحلية المرنة).
رابطا مع  6أهداف) في الهدف  4الذي يركز االنتباه عىل نظام التعليم والتدريب مع
يتجىل نطاق التدخل في التعليم (ً 17
صالته ً
أيضا باألهداف  1و  5و  8و  9و .11
رابطا مع  8أهداف) إىل حد كبير في الهدف  1بشأن الفقر والهدف 3
يتم تمثيل نطاق التدخل في تنمية الطفولة المبكرة (ً 18
بشأن الصحة  ،وهما جوانب أساسية لنمو صحي ومنصف للطفل.
ولذلك فإن نظام التكامل بين المبادئ التوجيهية وإطار عمل أهداف التنمية المستدامة  ،مفيد ً
أيضا في تمثيل الروابط بين
المجاالت المختلفة  ،متطور جي ًدا ومترابط عىل نطاق واسع (المزيد من األهداف تشارك في المزيد من مجاالت التدخل
والعكس بالعكس)  ،ومناسب لرصد السياسات.

 64من أجل الترابط الدقيق بين المؤشرات ومجاالت التدخل  ،يرجى الرجوع إىل الفصول الفردية.
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8
توجیھات بشأن
الطفولة والمراھقة

 الترابط بين مجاالت تدخل المبادئ التوجيهية وإطار عمل أهداف التنمية المستدامة- 1 الصورة

الملحقات

Child
Protection

Diritto
all’educazione

Early childhood
development

Comunicazione
ICT

Diritto
alla salute

Minori
in movimento
Disabilità
Aiuto
umanitario
Giustizia
minorile
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