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تلعب األدلة عىل عوامل الخطر والحمية دوًرا حاسًم يف فهم األسباب التي تؤدي إىل نتائج ضارة لألطفال يف السياقات اإلنسانية،  	

وتعترب هذه األدلة رضورية لتوجيه السياسات والربامج التي متنع الرضر الذي يلحق باألطفال قبل حدوثه.

ميكن أن تساعد نُُهج القياس عىل مستوى السكان يف تحديد العوامل التي تؤدي إىل زيادة قابلية التأثر لدى أعداد كبرية من األطفال  	

واألرس يف سياق معني، وتعترب هذه النهج مفيدة يف دعم التدخالت عىل مستوى السكان.

ال ميكن منع جميع النتائج السلبية املتصلة بحمية الطفل بشكل مبارش، لكن برامج الوقاية الفعالة تتطلب استهداف عوامل الخطر  	

األساسية التي تعزز إمكانية حدوث الرضر أو تتسبب يف حدوثه، ويف الوقت نفسه تعزيز عوامل الحمية عىل جميع مستويات اإلطار 

االجتمعي-اإليكولوجي.

الخلفية واألهداف

تهدد األزمات اإلنسانية، مبا يف ذلك الكوارث الطبيعية والرصاعات وتفيش 

األمراض املعدية، صحة األطفال وسالمتهم ورفاههم وكذلك صحة األرس 

واملجتمعات املحلية وسالمتها ورفاهها. تتعدد املخاطر التي يتعرض لها 

األطفال يف األوضاع اإلنسانية وقد تشمل االنفصال عن العائلة والتجنيد 

والتعرض  أعمل خطرة  واملشاركة يف  املسلحة  الجمعات  أو  القوات  يف 

وحتى  واإلصابة  نفسية  بضائقة  واملرور  الجنيس  أو  الجسدي  لالعتداء 

املوت. إن جذور النتائج الضارة بالنسبة لألطفال معقدة وغالبًا ما تكون 

لألرس  بالنسبة  الحال  وكذلك  دامئة  األطفال  عىل  النتائج  هذه  عواقب 

واملجتمعات املحلية واملجتمعات ككل.

بشكل عام، تعترب األبحاث التي يتم إجراؤها يف السياقات اإلنسانية لتحليل 

عوامل الخطر والحمية وتحديد املسارات السببية للمخاطر والقدرة عىل 

عوامل  أمناط  فهم  تركز عىل  التي  الدراسات  شأن  ومن  نادرة،  الصمود 

ومالءمة  أكرث جدوى  وقائية  نُُهج  تطوير  إىل  تقود  أن  والحمية  الخطر 

والتي تعترب بدورها رضورية ملواصلة تطوير الربامج واملمرسات القامئة 

الغاية،  ولهذه  السليمة.  التغيري  نظريات  عىل  ترتكز  والتي  األدلة  عىل 

1 Mansourian, 2020; Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, 2019; Boothby et al., 2012

ميكن أن يؤدي االتفاق عىل التعاريف اإلجرائية ونُُهج جمع البيانات إىل 

تحسني جودة البحث، فضاًل عن قابلية املقارنة والتطبيق األوسع للنتائج 

من أجل دعم عمليات توسيع البحث والتكيف عرب السياقات.

يقدم هذا املوجز دلياًل بسيطًا لتوجيه القرارات املتعلقة بجمع البيانات 

مستوى  عىل  والحمية  الخطر  بعوامل  املتعلقة  األدلة  توليد  وجهود 

لعوامل  األفضل  الفهم  تجعل من  التي  لألسباب  ويقدم وصًفا  السكان، 

برامج  تصميم  يف  أساسية  خطوة  اإلنساين  السياق  يف  والحمية  الخطر 

ويقدم  املهمة  واملفاهيم  املصطلحات  بتعريف  املوجز  يبدأ  الوقاية. 

ملخًصا للنتائج الرئيسية التي تم استخالصها من املراجعة املكتبية التي 

قادها تحالف حمية الطفل يف العمل اإلنساين )التحالف(. تشمل األقسام 

الالحقة نظرة عامة عىل نُُهج جمع البيانات عىل مستوى السكان وأمثلة 

عىل نُُهج تصميم برامج الوقاية التي تهدف إىل الوصول إىل املجموعات 

السكانية الفرعية أو مجموعات األطفال واألرس وأعضاء املجتمع املحيل 

وفًقا للنموذج االجتمعي-اإليكولوجي مع ربط كل ما يتم تعلمه مًعا.
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املفاهيم والتعريفات األساسية

التعريف املصطلح

أي تأثري ضار كبري عىل رفاهية الطفل الجسدية أو النفسية أو العاطفية يؤثر عىل منو الطفل الصحي، وقد يكون 

الرضر ناتًجا عن اإلساءة الجسدية أو العاطفية و / أو اإلهمل و / أو االعتداء أو االستغالل الجنيس.

الرضر

أن يكون/تكون ضار/ة وقد  أو أي نشاط برشي يحتمل/تحتمل  الطبيعية  الظواهر  أو  املادية  ويشمل األحداث 

يتسبب/تتسبب يف خسائر يف األرواح أو إصابات أو آثار صحية أخرى أو أرضار باملمتلكات أو فقدان سبل العيش 

والخدمات أو حدوث اضطراب اجتمعي واقتصادي أو رضر بيئي. بعض التعريفات تشري إىل الخطر عىل أنه أخطار 

ميكن توقعها ولكن ال ميكن تجنبها. 

الخطر

عوامل بيئية أو تجارب أو سمت فردية تزيد من احتمل حدوث نتيجة سلبية ما.   عوامل الخطر

تتناول الوقاية األولية األسباب الجذرية للمخاطر املتعلقة بحمية الطفل بني السكان )أو مجموعات فرعية منهم( 

وذلك من أجل تقليل احتملية سوء املعاملة أو اإلهمل أو االستغالل أو العنف ضد األطفال، بينم تتناول الوقاية 

الثانوية مصدًرا محدًدا من مصادر التهديد و / أو نقاط الضعف التي يواجهها طفل ما تم تحديده عىل أنه معرض 

بشكل خاص لخطر اإلساءة أو اإلهمل أو االستغالل أو العنف بسبب خصائص الطفل و / أو األرسة و / أو البيئة، 

أما الوقاية من الدرجة الثالثة  فتقلل من تأثري الرضر عىل املدى الطويل وتقلل من فرص تكرار الرضر الذي يواجهه 

طفل ما عاىن بالفعل من سوء املعاملة أو اإلهمل أو االستغالل أو العنف.

الوقاية

تخلق عوامل الحمية توازنًا يف عوامل الخطر وتعمل عىل التخفيف من حدتها وتقلل من قابلية تأثر الطفل بها 

ومن احتمل حدوث نتيجة غري مرغوب فيها.  

عوامل الحامية

بنجاح مع  التكيف  املحن والشدائد واألزمات، وتشري إىل قدرة نظام دينامييك ما عىل  التعامل مع  القدرة عىل 

املوجودة عرب  الحمية  وتتأثر مبجموعة من عوامل  أو منوه،  بقائه  أو  النظام  تهدد وظيفة ذلك  التي  التحديات 

البيئة االجتمعية للطفل والتي يجب تعزيزها بحيث تفوق املخاطر. هذه العوامل تشمل خصائص فردية وعوامل 

التكيف  وآليات  العيش  سبل  تنوع  مثل:  الثقافية  الناحية  من  مغزى  ذات  بطرق  لتتجسد  اجتمعت  خارجية 

واملهارات الحياتية مثل حل املشكالت والقدرة عىل البحث عن الدعم والدافع والتفاؤل واإلميان واملثابرة والدهاء. 

وبينم يُنظر إىل القدرة عىل الصمود عىل أنها سمة أو نتيجة، فهي عىل األرجح عملية قامئة يف سلسلة متصلة 

قد تكون موجودة بدرجات متفاوتة عرب مجاالت متعددة يف الحياة ، وقد تتغري نتيجة لتفاعل الطفل مع بيئته.  

القدرة عىل الصمود

تشري إىل احتملية ظهور انتهاكات لحقوق األطفال وتهديدات متصلة بها والتي من شأنها أن تتسبب يف إلحاق 

الرضر بهم عىل املدى القصري أو الطويل. تأخذ املخاطر بعني االعتبار نوع االنتهاكات والتهديدات وكذلك قابلية 

تأثر األطفال بها وقدرتهم عىل الصمود يف وجهها، وميكن تعريف املخاطر عىل أنها مزيج من الخطر والتهديد 

وقابلية التأثر ويجب النظر فيها ضمن اإلطار االجتمعي-اإليكولوجي.

املخاطر

هو أي شخص أو يشء يحتمل أن يتسبب يف، أو يترصف بقصد، إلحاق اإلصابة أو الرضر أو الخطر أو األذى، سواء 

كان متصوًرا أو فعليًا. وقد يتجىل التهديد يف شكل سلوك أو ممرسات تنظيمية أو جمعية أو سياسات رسمية.

التهديد

اآلثار  تحمل  عىل  األطفال  قدرة  من  تقلل  التي  واالجتمعية  واملجتمعية  واألرسية  الفردية  الخصائص  إىل  تشري 

السلبية النتهاكات حقوقهم والتهديدات التي تتعرض لها هذه الحقوق. غالبًا ما تكون قابلية التأثر خاصة بكل 

شخص وبكل وضع وكذلك باملوقع الجغرايف والتوقيت.

قابلية التأثر

2 Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, 2019
3 Benard, 2004; Rutter, 1987; Werner & Smith, 1992  
4 Ibid.
5 Pietrzak and Southwick, 2011
املرجع نفسه 6
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ما هي الثغرات يف األدلة؟

يونيو  إىل  أبريل  الفرتة من  تنفيذها يف  تم  مكتبية7 موسعة  مراجعة  كشفت 

2020 عن ندرة األدلة املتعلقة باملسارات السببية للنتائج الضارة التي يواجهها 

األطفال، مبا يف ذلك عوامل الخطر والحمية. رمبا يكون ذلك مؤرًشا عىل ميل 

القطاع اإلنساين العامل يف مجال حمية الطفل إىل االستجابة إىل حد كبري - بداًل 

من الرتكيز عىل الوقاية.

بشكل عام، وجدنا ما يلي:

ندرة األبحاث التي يتم تيسريها يف السياقات اإلنسانية لتحليل املسارات  	

السببية وعوامل الخطر والحمية التي تؤدي إىل نتائج ضارة،8 

ال توجد أي مجموعة عوامل خطر أو عوامل حمية معيارية تم التحقق  	

منها تجريبيًا ميكن االستناد إليها يف تقييم نتائج ضارة محددة ألن هذه 

العوامل غالبًا ما تخص سياقًا بعينه إىل درجة كبرية، ولكن هناك عوامل 

حمية “عامة” مشرتكة )ندرجها يف الجدول رقم 2(9 وعوامل خطر “عامة” 

مشرتكة )ندرجها يف الجدول رقم 3(. 

األرسة  	 عن  االنفصال  مثل  الضارة،  بالنتائج  املرتبطة  العوامل  توثيق  ركز 

األدبيات  وحددت  الخطر،  عوامل  عىل  أسايس  بشكل  األطفال،  وعملة 

عدًدا قلياًل من عوامل الحمية املرتبطة بنتائج حمية الطفل.

األزمات  	 من  معينة  بأنواع  املرتبطة  والحمية  الخطر  عوامل  اتجاهات 

اإلنسانية غري موجودة يف الغالب.

 أجريت املراجعة باللغة اإلنجليزية وتضمنت األدبيات األكادميية والرمادية حيث متت مراجعة 121 مصدًرا من قطاع حمية الطفل والتخصصات األخرى ذات الصلة مبا يف ذلك األبحاث التي تتناول 7
القدرة عىل الصمود وعلوم التنمية والصحة العقلية والدعم النفيس واالجتمعي والحد من مخاطر الكوارث

 من بني املوارد املحدودة املتاحة والتي تنظر يف األسباب الجذرية حيث يركز عدد قليل جًدا من الدراسات بشكل رصيح عىل فهم عوامل الحمية التي Cradled by Conflict تعترب تقارير مثل تقرير 8
 تساهم يف تحقيق نتائج مرغوب فيها لألطفال يف األوضاع اإلنسانية، وتركز هذه الدراسات يف الغالب عىل الكوارث الطبيعية التي حدثت يف البلدان ذات الدخل املرتفع أو األطفال الالجئني الذين أعيد
توطينهم يف أمريكا الشملية أو أوروبا أو األطفال الذين ارتبطوا سابًقا بالقوات والجمعات املسلحة ومتت إعادة دمجهم بالفعل

 هذه عوامل مشرتكة تم تحديدها عرب تخصصات مختلفة مثل علم منو الطفل والصحة العقلية والدعم النفيس االجتمعي 9

10 Werner and Smith, 1992

الخطر  عوامل  تحديد  يعد  ملاذا  التأثر:  قابلية  فهم 
والحماية أمًرا ضرورًيا لتصميم برامج حماية الطفل

التعرض  احتملية  أو  قابلية  تنبؤي يشري إىل  التأثر عموًما هي مفهوم  قابلية 

الخطر  بعوامل  تتأثر  وهي  معاكسة،  )تجارب(  لتجربة  نتيجة  سلبية  لنتيجة 

واألرس  األطفال  بقدرة  وكذلك  االجتمعي-اإليكولوجي  اإلطار  عرب  املوجودة 

أو  هذه  الخطر  لعوامل  االستجابة  عىل  ككل  واملجتمع  املحلية  واملجتمعات 

التعامل معها.

غالبًا ما تنشأ قابلية التأثر بنتائج ضارة محددة عندما يواجه طفل ما عوامل 

من  تحميه  الحمية  عوامل  من  قليل  عدد  لديه  يتوفر  بينم  متعددة  خطر 

عوامل الخطر هذه، مثل وجود مقدم رعاية ثابت ورسيع االستجابة أو الوصول 

إىل التعليم أو أشخاص داعمني آخرين داخل األرسة أو خارجها.10 إذا تعرض 

طفل ما لعدد من عوامل الخطر يفوق عدد عوامل الحمية املتاحة له، فإن 

عوامل  كانت  إذا  ولكن  أكرب،  تكون  سلبية  )نتائج(  لنتيجة  تعرضه  احتملية 

لدى  الرفاه  سمت  تظهر  فقد  تفوقها،  أو  الخطر  لعوامل  مساوية  الحمية 

الطفل بسبب قدرات التكيف التي ميتلكها حتى عند تعرضه للمحن والشدائد.

وبالتايل، فإنه من املهم فهم نقطتني رئيسيتني تؤثران بشكل مبارش عىل قابلية 

التأثر:

أو . 1 بنتيجة  للتأثر  قابلية  أكرث  األطفال  بعض  تجعل  التي  الخطر  عوامل 

نتائج سلبية محددة، و

عوامل الحمية التي تحمي األطفال وتعمل عىل موازنة عوامل الخطر . 2

املوجودة، مم يزيد أو يعزز القدرة عىل التكيف والصمود.
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كيف يمكن قياس مفاهيم الخطر وقابلية التأثر يف عمليات حماية الطفل يف العمل اإلنساني؟

قابلية التأثر مفهوم نسبي ودينامييك يصعب قياسه،11 وبالتايل يجب تحديد املعايري التي يسهل قياسها أواًل حتى يتم تحديد السبب الذي يؤدي إىل زيادة قابلية 

التأثر. ميكن تحديد هذه املعايري من خالل طرق مختلفة تسعى إىل تحديد وفهم عوامل الخطر والحمية املوجودة عىل مستوى السكان وميكن بعد ذلك استخدام 

هذه املعايري لتحديد املجموعات السكانية الفرعية أو مجموعات األطفال واألرس املعرضة لنتيجة ضارة معينة أو التي ميكن أن تتأثر بهذه النتيجة.

عىل سبيل املثال، إذا كان االنفصال عن األرسة هو املشكلة الرئيسية التي تواجه حمية الطفل يف سياق معني، فإن البيانات التي يتم جمعها عىل مستويات متعددة 

ستدعم تصميم الربامج الرامية ملنع االنفصال عن األرسة. قد يسلط تقييم ملسح األرسة وأنواع مختلفة من البيانات اإلدارية الضوء عىل مناطق جغرافية ورشائح 

سكانية معينة يكون فيها الفقر مرتفًعا )عامل خطر( وتكون فيها مؤرشات رفاه الطفل وحميته ضعيفة )عامل خطر( ويوجد فيها عوامل خطر حالية تدفع 

األطفال إىل االنفصال عن أرسهم )مثل الظروف املعيشية السيئة وصعوبة الوصول إىل الخدمات( أو تجذب األطفال لالنفصال عن أرسهم )مثل مؤسسات الرعاية 

السكنية أو أسواق عملة األطفال(.12 ميكن استخدام األساليب التشاركية لتحديد عوامل الخطر والحمية التي تؤدي إىل االنفصال عن األرسة، وميكن استخدام هذه 

املعلومات لدعم املعايري الخاصة باألطفال املعرضني لخطر االنفصال عن أرسهم وتحديد املواقع الجغرافية التي تضم عدًدا كبريًا من األطفال أو العائالت املعرضة 

للخطر ونُُهج تصميم الربامج الوقائية األكرث مالءمة. ميكن االطالع عىل املزيد من التفاصيل حول هذا املوضوع يف الجدول رقم 1.

الخطوات الرئيسية

الخطوة الثالثة

تطوير الربامج واملامرسات 
الوقائية

الخطوة الثانية

تحديد عوامل الخطر والحامية 
التي تسبب املشكلة )املشاكل( 

التي تواجه حامية الطفل

الخطوة األوىل

تحديد املشكلة )املشاكل( 
ذات األولوية التي تواجه 

حامية الطفل

11 Shilpa, Dheeraj, Chaturvedi, and Piyush G, 2015
12 Namey and Laumann, 2019; Moret, 2016; Child Protection Working Group, 2014, Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, 2017

Umar UNICEF 2015
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ملاذا يعترب تحديد عوامل الخطر والحمية خطوة حاسمة يف تصميم برامج الوقاية: اآلثار املرتتبة عىل حمية الطفل يف العمل اإلنساين

الجدول رقم 1: نظرة عامة ىلع نهج القياس ىلع مستوى السكان لتحديد عوامل الخطر والحماية املوجودة

النتائج املتوقعة وحدة القياس أمثلة عىل أساليب 
وأدوات جمع البيانات

الوصف نُُهج جمع 
البيانات

تحديد املشاكل ذات األولوية التي 

تواجه حمية الطفل.

قامئة بعوامل الخطر والحمية التي تم 

تحديدها لدعم معايري قابلية التأثر 

للمجموعات السكانية الفرعية أو 

مجموعات األطفال واألرس املعرضة 

للخطر.

األرس أو مقدمو الرعاية أو 

األطفال.

تقييم املسح، عىل سبيل املثال مجموعة أدوات التقييم  	

الرسيع لحمية الطفل )نوعي أو كمي(

تقدير الشيوع 	

رصد السكان 	

تصنيف األطفال الذين عانوا بالفعل من نتيجة سلبية 	

مصفوفة وإرشادات مراجعة البيانات الثانوية 	

ميكن استخدام نُُهج القياس عىل مستوى السكان لجمع البيانات املهمة لدعم 

الربامج التي تستهدف املواقع الجغرافية ذات األولوية، وميكن لهذه الُنُهج أن 

توفر معلومات حول ديناميكيات قابلية التأثر يف سياق معني مبا يف ذلك املشاكل 

ذات األولوية التي تواجه حمية الطفل والسكان املعرضني للخطر. ميكن لهذه 

الُنُهج أيًضا أن تلقي الضوء عىل املعلومات التي تتعلق بشيوع املشاكل التي 

تواجه حمية الطفل واتجاهاتها وأمناطها، مبا يف ذلك عوامل الخطر والحمية.

نُُهج عىل

مستوى السكان

تحديد املشاكل ذات األولوية التي 

تواجه حمية الطفل واالتفاق عليها 

مبشاركة األطفال ومقدمي الرعاية 

وأفراد املجتمع املحيل.

قامئة بعوامل الخطر والحمية التي تم 

تحديدها وتحديد أولوياتها وتصنيفها 

لدعم معايري قابلية تأثر األطفال / 

األرس األكرث عرضة للخطر والنهج 

الوقائية ذات األولوية.

األطفال، البالغون )مقدمو 

الرعاية، أفراد املجتمع املحيل، 

مقدمو الخدمات، ... إلخ(.

مسح درجة رفاه الطفل 	

مناقشات  	 الرئيسية،  املعلومات  مصادر  مع  )مقابالت 

مجموعات الرتكيز( نوعية

تقييم القدرات عىل مستوى املجتمع املحيل 	

رسم خرائط املخاطر واملوارد 	

	 )Body mapping( وضع خرائط الجسد

جولة ميدانية 	

تحليل األسباب الجذرية 	

لالطالع عىل أمثلة عىل األدوات املدرجة أعاله، انظر
A Reflective Guide for Community-Level Approaches 
to Child Protection in Humanitarian Action 

ميكن استخدام األساليب التشاركية لتوفري معلومات مهمة من رشائح مختلفة 

من السكان حول املشاكل ذات األولوية التي تواجه حمية الطفل والقدرات 

املوجودة وعوامل الخطر والحمية. ميكن ربط هذه البيانات مع البيانات التي 

يتم جمعها عىل مستوى السكان.

تشمل األساليب التشاركية مجموعة من األنشطة التي ميكن استخدامها لفهم 

املفاهيم املتعلقة برفاه الطفل )أو املصطلحات ذات الصلة( كم يحددها 

املجتمع املحيل. ميكن استخدام هذه األساليب أيًضا جنبًا إىل جنب مع 

مسوحات التقييم مثل التقييم الرسيع لحمية الطفل لتحديد املشاكل ذات 

األولوية التي تواجه حمية الطفل أو أماكن تواجد املخاطر بني السكان وغريها 

من املعلومات املهمة األخرى.

أساليب تشاركية

تنفيذ نظام مراقبة حمية الطفل 

عىل مستوى السكان عىل مستوى 

االستجابة اإلنسانية )ويفضل أن يكون 

متعدد القطاعات(

املراقبة عىل مستوى املجتمع املحيل 

من خالل شبكات حمية الطفل 

املجتمعية و / أو أنظمة اإلنذار املبكر 

ملنع حدوث نتائج ضارة.

األطفال، األرس، الخدمات. 	 )5W( أداة األسباب الخمسة

تتبع النشاط عرب اإلنرتنت 	

أدوات املراقبة )األساليب النوعية والكمية(، عىل سبيل  	

املثال مجموعة أدوات مراقبة حمية الطفل يف حاالت 

الطوارئ.

توفر التقييمت معلومات ضمن مرحلة زمنية قد تتغري مبرور الوقت، وبالتايل 

فإن املراقبة املستمرة للمعلومات وتحليلها يعتربان مهمني للغاية يف تحديد 

االتجاهات واألمناط، مبا يف ذلك التحليل املستمر للسياق وشيوع املشاكل 

الرئيسية التي تواجه حمية الطفل وأي تغيريات يف عوامل الخطر والحمية 

القامئة. عندما يحدث تغيري يف الوضع اإلنساين، مثل تفاقم النزاع املسلح، أو 

عند وقوع حدث إنساين جديد يف أزمة ممتدة بالفعل، مثل كارثة طبيعية أو 

تفيش مرض معدي، فإن مراقبة البيانات ستوفر معلومات مهمة حول ما إذا 

كان هناك عوامل خطر جديدة أو ما إذا كانت عوامل الحمية املوجودة قد 

أصبحت أضعف.  هذه املراقبة سوف تضمن نجاعة التدخالت وبقاءها مالمئة 

للوضع القائم.

مراقبة عىل

مستوى السكان

https://alliancecpha.org/ar/child-protection-online-library/ldlyl-lmydny-ltwdyhy-lmmrst-lqym-fy-lmjtm-lhmy-ltfl-fy-lml-lnsny
https://alliancecpha.org/ar/child-protection-online-library/ldlyl-lmydny-ltwdyhy-lmmrst-lqym-fy-lmjtm-lhmy-ltfl-fy-lml-lnsny
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عوامل الخطر والحماية العامة

من األهمية مبكان عدم النظر يف عوامل الخطر مبفردها، بل يجب تحديد عوامل الحمية التي ميكن أن تؤثر عىل قابلية التأثر بنتيجة سلبية ما من خالل الحمية 

من عوامل الخطر وتعزيز رفاه األطفال واألرس وتعزيز قدرتهم عىل الصمود. عىل سبيل املثال، قد يكون األوالد املراهقون الذين يعيشون يف مجتمع قريب من 

جمعة مسلحة ما )عامل خطر( وحيث ال يوجد الكثري من خيارات التعليم غري الرسمي أو الرسمي املتاحة )عامل خطر( عرضة ملخاطر التجنيد. لكن يف األرس 

التي يوجد فيها مقدم رعاية ثابت ورسيع االستجابة )عامل حمية( وتتمتع بعالقات أرسية وثيقة وداعمة )عامل حمية(، فقد يؤدي ذلك إىل حمية الطفل من 

مخاطر التجنيد. إن تعزيز عوامل الحمية يعد رضوريًا ألغراض تصميم برامج الوقاية. يتمتع التمييز بني ما ييل بنفس القدر من األهمية الذي يتمتع به تقييم 

عوامل الحمية:

)1( العوامل التي قد توفر السالمة للطفل فوًرا، ولكنها ال تقلل من املخاطر العامة أو املستمرة التي يتعرض لها الطفل )مثل بقاء الطفل يف مكان آخر مؤقتًا(، و

)2( العوامل التي تقلل من املخاطر العامة التي بتعرض لها الطفل )مثل وجود مقدم رعاية رسيع االستجابة يوفر الحمية بشكل مستمر(

يسلط الجدول رقم 2 الضوء عىل قامئة عوامل الحمية املشرتكة التي متت مالحظتها عرب مختلف التخصصات والثقافات، لكن هذه العوامل ال تعكس ممرسات 

الحمية الفريدة القامئة عىل أساس الثقافة والتي يجب النظر إليها ضمن سياقاتها الخاصة بها. يجب تكييف هذه القامئة مع السياق الثقايف حسب الرضورة.

جدول ٢: عوامل الحماية العامة

عوامل الحامية العامة 13

تقديم الرعاية يف مرحلة مبكرة من الحياة عىل األقل من قبل مقدم رعاية واحد ثابت ورسيع االستجابة. . 1

القدرة عىل تكوين عالقات هادفة عىل األقل مع شخص آخر طوال الحياة والحفاظ عليها. 2

القدرة عىل ضبط العواطف. 3

توافر الفرص لتطوير القدرة عىل حل املشكالت والتعلم والتكيف. 	

توافر الفرص الكتساب املهارات واملعارف ومراكمتها وفًقا ملتطلبات الثقافة. 5

الحصول عىل تعليم فعال رسمي وغري رسمي . 	

توافر فرص مالمئة لعمر الطفل لتعزيز رفاه األرسة واملجتمع املحيل. 7

الشعور باحرتام الذات والكفاءة الذاتية. 8

القدرة عىل خلق / إيجاد مغزى للحياة. 9

توافر الفرص ملمرسة القدرة املتزايدة عىل الترصف بشكل مستقل وإصدار األحكام يف السياق الثقايف. 10

املشاركة يف الثقافة والطقوس وأنظمة اإلميان املجتمعية، مم يؤدي إىل الشعور باالنتمء. 11

األمل واإلميان والتفاؤل. 12

13 - الحظ أن هذه العوامل تعتمد إىل حد ما عىل بعضها البعض حيث يوفر الرقم 1 الرشوط املطلوبة للرقمني 2 و 3 واللذان يوفران بدورهم الرشوط املسبقة الالزمة للرقم 	. وباملثل، فإن األرقام 5 و 	 و 
7 تخلق الرشوط الالزمة للرقم 8. استخدام الكلمت ‘فرص تطوير القدرات’ بداًل من ‘املهارات’ متعمد حيث تم استخدام هذه الكلمت كوسيلة لالنتقال من وصف العوامل عىل أنها خصائص متأصلة يف الفرد 

إىل كونها سمت للبيئة.
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وباملثل، توجد أوجه اتساق ملحوظة يف عوامل الخطر املرتبطة بالنتائج الضارة لألطفال، وميكن فهم هذه العوامل عىل أنها عوامل خطر “عامة” أو مشرتكة.

جدول ٣: عوامل الخطر العامة

عوامل الخطر العامة 

الوالدة املبكرة أو التشوهات الخلقية عند الوالدة أو انخفاض الوزن عند الوالدة أو التعرض للسموم البيئية قبل أو بعد الوالدة. 1

عدم الحصول عىل الرعاية يف مراحل الحياة املبكرة من قبل مقدم رعاية ثابت ورسيع االستجابة واحد عىل األقل . 2

فقدان أو محدودية الفرص الالزمة لتطوير القدرة عىل حل املشكالت والتعلم والتكيف. 3

فقدان أو محدودية الفرص الالزمة الكتساب املهارات واملعارف ومراكمتها وفًقا ملتطلبات الثقافة. 	

عدم تلبية االحتياجات األساسية )مثل الوصول املحدود إىل التغذية الكافية واملأوى ومياه الرشب النظيفة واملالبس املالمئة للمناخ والرعاية الطبية(	1  . 5

االنفصال عن األرسة، بشكل مؤقت أو دائم، بسبب الوفاة أو عدم قدرة أحد الوالدين أو كليهم أو مقدمي الرعاية الرئيسيني عىل مواصلة رعاية . 	

األطفال )عىل سبيل املثال، نتيجة اإلبعاد القرسي أو السجن أو الرتحيل أو النزاع املسلح أو الحرمان الشديد أو االضطهاد أو اإلصابة أو املرض 

الجسدي أو النفيس(

التعرض للعنف الهيكيل أو االجتمعي أو العنف بني األشخاص )مبا يف ذلك العنرصية أو التمييز الطائفي أو العرقي أو التهميش أو التمييز بني . 7

الجنسني أو العنف برعاية الدولة أو العنف املجتمعي أو العنف األرسي أو العنف الذي ميارسه رشيك حميم أو االعتداء الجسدي أو الجنيس أو 

العاطفي(

عدم الوصول، أو فقدان القدرة عىل الوصول، إىل التعليم الفعال الرسمي وغري الرسمي . 8

فقدان الروابط املجتمعية. 9

األعراف االجتمعية الضارة أو األعراف الضارة األخرى املرتبطة بالنوع االجتمعي. 10

غياب األطر القانونية واملعيارية التي تهدف إىل حمية األطفال من اإلساءة واإلهمل واالستغالل والعنف أو عدم إنفاذها. 11

النزوح نتيجة التهجري القرسي أو فقدان املسكن. 12

	1-  قد تكون االحتياجات األساسية غري امللباة محدودة أو غري متوفرة بسبب طبيعة الوضع اإلنساين نفسه )مثل انعدام األمن الغذايئ أو عدم الوصول إىل املياه النظيفة أثناء فرتات الجفاف أو عدم توفر 
املأوى بسبب الهجرة القرسية(، ولكن قد تكون االحتياجات األساسية متاحة ولكن ال تتم تلبيتها بسبب الفقر وعدم توفر املال )الناتج عىل سبيل املثال من استنفاد املدخرات أو نضوب الدخل أو ارتفاع 

تكاليف اإليجار أو استنفاد آليات التكيف األخرى أو عدم الوصول إىل سوق العمل الرسمي(. الحظ أن الفقر وعدم توفر املال ال يشمل جميع أشكال الحرمان، بل يشمل قدرة األرسة عىل تلبية االحتياجات 
األساسية التي تحصل عليها عادة من خالل رشائها من السوق أو من خالل توفريها بنفسها.

James Oatway UNICEF 2017
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أمثلة ىلع الحاالت: منع االنفصال غير الضروري عن األسرة

واختالف  العائالت  وتنوع  الخطر  عوامل  لتعدد  نظرًا  األرسة  عن  لالنفصال  السببية  املسارات  تتعدد  الطفل،  بحمية  املتصلة  الضارة  النتائج  مثل جميع  مثلها 

السياقات من سياق إىل آخر، وغالبًا ما يكون معدل حدوث االنفصال الفعيل عن األرسة منخفًضا وال توجد أدوات معتمدة لقياس املخاطر املتعلقة باالنفصال أو 

قابلية التأثر به.15 سعت املشاريع التي تم تنفيذها يف سياقات مختلفة ويف كل من األوضاع التنموية واإلنسانية منذ فرتة طويلة إىل تعزيز األرس اقتصاديًا ملعالجة 

الفقر الذي من شأنه أن يقوض رفاه الطفل يف املنزل وبالتايل يساهم يف االنفصال عن األرسة. لكن التجربة التي خاضها صندوق األطفال املرشدين واأليتام التابع 

للوكالة األمريكية للتنمية الدولية )DCOF( يف هذا املجال أظهرت أن هناك العديد من التحديات املتعلقة بتنفيذ هذه الربامج وتوجيهها بشكل فعال. تم تنفيذ 

مبادرة مرشوع ASPIRES لرعاية األرسة من أجل تطوير إرشادات ملساعدة املمرسني عىل تطوير تدخالت محددة للدعم االقتصادي ألرس ذات خصائص معينة 

يف سياقات تنموية.

تم إطالق مبادرة ASPIRES يف عام 2013 من قبل منظمة 0	FHI 3 وتم التخطيط لالنتهاء من املبادرة يف سبتمرب 2019. يف بداية املبادرة، تم إجراء مراجعة 

شاملة لألدبيات وتنفيذ مسح عرب اإلنرتنت للمشاريع التي تستخدم الدعم االقتصادي لغرض املساعدة يف منع االنفصال غري الرضوري عن األرسة ودعم إعادة 

دمج األرسة. سعت املبادرة إىل فهم كيف ميكن ملنفذي برامج حمية الطفل التي تركز عىل منع االنفصال غري الرضوري عن األرسة وإعادة دمج األطفال املنفصلني 

عن ذويهم، قياس قابلية التأثر باالنفصال عن األرسة. يقدم هذا القسم مثالني للمشاريع التي متولها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية والتي استخدمت األساليب 

والتنميط  الرسيع  املسح  وأدوات  التشاركية  األساليب  باستخدام  باالنفصال  التأثر  قابلية  لتقييم  املطلوبة  املعلومات  وفر  مم  الخطر،  عوامل  لتحديد  البحثية 

اإلحصايئ واملعايري الحكومية. بينم تم تنفيذ هذين املرشوعني يف سياقات تنموية وبينم يركزان عىل إخراج األطفال من املؤسسات - وهو ليس نشاطًا إنسانيًا - 

ميكن مع ذلك أن يقدما مثالني مهمني ميكن للجهات الفاعلة اإلنسانية التعلم منهم.

)DOVCU( مشروع إخراج األطفال القابلين للتأثر من املؤسسات يف أوغندا

نفذت منظمة ChildFund International مرشوًعا إلخراج األطفال القابلني للتأثر من املؤسسات يف أوغندا يف الفرتة من 	201 إىل 2017. باإلضافة إىل تقديم 

الدعم لألطفال من أجل العودة إىل الرعاية األرسية، نفذ املرشوع عملية مبتكرة لتحديد األرس التي لديها أطفال معرضون لخطر االنفصال عنها، وعمل فريق 

املرشوع مع األرس واملجتمعات املحلية عىل تعزيز الرعاية التي تقدمها األرسة من أجل منع انفصال األطفال عن أرسهم. وعمل املرشوع مع الحكومة عىل استخدام 

البيانات الثانوية املتوفرة، مبا يف ذلك املصادر الحكومية، وكذلك بيانات إدارة الحاالت لتحديد املناطق التي يأيت منها األطفال الذين يعيشون يف رعاية املؤسسات. 

ثم تم اختيار هذه املواقع وتم اعطاؤها األولوية لتنفيذ عنارص الوقاية يف هذا املرشوع.

بعد ذلك، استخدم املرشوع نهًجا منظًم تضمن العمل مع قادة املجتمع املحيل إلجراء اجتمعات مع املجتمعات املحلية يف 0	3 قرية باستخدام نهج التقييم 

الريفي التشاريك لتحديد أولويات عوامل الخطر املسببة لالنفصال عن األرسة والخاصة بكل مجتمع محيل من هذه املجتمعات. طُلب من املشاركني أن يفكروا يف 

األرس التي عانت من االنفصال يف مجتمعاتهم املحلية وأن يدلوا باملعلومات إما ضمن املجموعة أو بشكل رسي من أجل إنشاء ملف تعريفي لألطفال الذين قد 

يكونون معرضني للخطر بناًء عىل عوامل الخطر التي يتم تحديدها.

طور املرشوع بعد ذلك نظام تسجيل لهذه املعلومات واستخدمه لتصنيف األرس حسب مستوى املخاطر. تم اختيار األرس التي تم تصنيفها عىل أنها تواجه مخاطر 

متوسطة أو عالية إلجراء مزيد من التقييم من خالل الربنامج باستخدام أداة مؤرش قابلية وضع األرسة للتأثر التي تم اقتباسها بدورها من أداة مؤرش قابلية التأثر 

لدى األيتام واألطفال القابلني للتأثر يف أوغندا وأداة مؤرش قابلية وضع األطفال للتأثر اللتني سعتا إىل تقييم قابلية التأثر باالنفصال عن األرسة من خالل النظر 

يف احتملية ودرجة تعرض كل أرسة للمخاطر باإلضافة إىل قابلية التعرض للضغوطات والصدمات من أجل تحديد أنشطة برامج الوقاية املناسبة. يقدم التقرير 

النهايئ للمرشوع وصًفا لهذه العملية.

من حيث نتائج املرشوع، أدى هذا النهج إىل تقليل عدد األرس املصنفة عىل أنها تواجه مخاطر انفصال عالية مبقدار النصف. لوحظ وجود ارتباط بني مجموعة 

من التدخالت االقتصادية واالجتمعية من جهة، وبني حدوث أكرب انخفاض يف قابلية التأثر من جهة أخرى، مبا يف ذلك التدريب عىل مهارات تربية األطفال وتعزيز 

مجموعات الدعم من األقران لإلقالع عن تعاطي املخدرات والكحول والتحويالت النقدية غري املرشوطة واإلدارة الفعالة للحاالت..

15 Moret, 2016
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)HHC( مشروع آمال وبيوت لألطفال

قام مرشوع آمال وبيوت لألطفال الذي تم تنفيذه يف البوسنة والهرسك بتكوين فريق متعدد التخصصات وقام هذا الفريق بتحديد عوامل الخطر التي أدت إىل 

وضع األطفال يف املؤسسات يف البالد ووضع الفريق مجموعة من املعايري بناًء عىل عوامل الخطر هذه. شملت املعايري األرس التي تعاين من الفقر والبطالة واألرس 

التي لديها ثالثة أطفال أو أكرث ووجود األرس يف سكن غري آمن، أو وجود ظروف صحية سابقة أو إعاقة لدى أحد أفراد األرسة، أو وجود تاريخ من اإلهمل أو سوء 

املعاملة يف األرسة واألرس التي لديها أطفال تم وضعهم بالفعل يف مؤسسات. ووجد الفريق أن االنفصال عن األرسة تدفعه عوامل خطر تراكمية متعددة. الحظ 

فريق املرشوع أن األطفال الذين تلقوا خدمات املرشوع تعرضوا ملا بني عامل خطر واحد إىل اثني عرش عامل خطر، وأن العدد األكرب من األطفال تعرضوا ملا بني 

خمسة إىل ستة عوامل خطر. تم تقديم هذه املعايري ملراكز العمل االجتمعي البلدية واملدارس واملراكز الصحية وغريها من املنظمت الحكومية وغري الحكومية 

وتم استخدامها ألغراض إحالة األطفال إىل املرشوع. بعد ذلك، قام طاقم املرشوع بتيسري إجراء تقييم شامل مع األطفال وأرسهم. ركزت أنشطة الوقاية عىل تقديم 

الدعم لألرس املعرضة لخطر االنفصال وتطوير مراكز مجتمعية لتعزيز الوصول إىل الخدمات االجتمعية من أجل تقليل قابلية األرسة للتأثر.

Helene Sandbu Ryeng UNICEF
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االعتبارات الرئيسية لتحديد عوامل الخطر والحماية لتوجيه عملية تخطيط وتصميم برامج الوقاية

فيم ييل بعض االعتبارات الرئيسية التي يجب عىل املمرسني اإلنسانيني العاملني يف مجال حمية الطفل والذين يتولون عملية تخطيط وتصميم برامج أو ممرسات 

الوقاية أخذها يف االعتبار عند تحديد عوامل الخطر والحمية وتقييمها وتحديد أولوياتها:

توجد عوامل الخطر والحمية يف السياق الثقايف وعىل جميع مستويات اإلطار االجتمعي-اإليكولوجي 	

عوامل الخطر والحمية تراكمية وغالبًا ما تكون مرتابطة 	

ميكن أن يرتبط عامل خطر فردي أو عامل حمية فردي بنتائج متعددة )سواء سلبية أو إيجابية( 	

توجد عوامل الخطر والحماية يف السياق الثقايف وىلع جميع مستويات اإلطار االجتماعي-اإليكولوجي

تلعب الثقافة والسياق أدواًرا مهمة يف تشكيل توقعات األطفال وفًقا ألعمرهم ومراحل منوهم وسلوكياتهم وطرق تكوينهم اجتمعيًا ليتناغموا مع ثقافتهم أو 

مجتمعهم املحيل أو مجتمعهم ككل،	1 وتعترب القيم واملمرسات الثقافية، مبا يف ذلك الطقوس واالحتفاالت والعقيدة واألخالق أو الرشف، عنارص رضورية لفهم 

كيفية توفري الحمية لألطفال داخل مجتمعاتهم.

سيساعد النموذج االجتمعي-اإليكولوجي الجهات اإلنسانية الفاعلة يف مجال حمية الطفل عىل تحديد عوامل الخطر والحمية التي قد تكون موجودة عىل جميع 

املستويات )الفرد واألرسة واملجتمع املحيل واملجتمع ككل(. إن عوامل الخطر والحمية عىل مستوى واحد، مثل مستوى األرسة، قد تؤثر أو تتأثر بعوامل الخطر 

والحمية يف مستوى آخر. عىل سبيل املثال، ثبت أن الرتبية الفعالة تحد من اآلثار الناتجة عن عوامل الخطر املتعددة، مبا يف ذلك الفقر والطالق ووفاة الوالدين 

واملرض العقيل الذي يصيب الوالدين.17 من غري املرجح أن يكون استهداف مستوى واحد فقط عند معالجة عوامل الخطر أو الحمية الفردية التي يتعرض لها طفل 

ما، مثل قدرات التكيف عىل املستوى الفردي، ناجًحا. وكلم زاد فهم املمرسني العاملني يف مجال حمية الطفل للكيفية التي تتفاعل بها عوامل الخطر والحمية، 

كلم تعززت لديهم القدرة عىل االستعداد أكرث لتطوير برامج وممرسات وقائية مناسبة عىل مستوى السكان.

عوامل الخطر والحماية تراكمية وغالًبا ما تكون مترابطة

تشري األدلة إىل أن تراكم عوامل الخطر هو الذي يتسبب يف نتيجة ضارة محددة، مم يعني أن األطفال الذين تعرضوا لعدد من التجارب السلبية هم أكرث عرضة 

لخطر النتائج الضارة من األطفال املعرضني لعامل خطر واحد.18 عىل سبيل املثال، تسلط األدلة الضوء عىل أن القرب من الجمعات املسلحة والتفاعل معها 

واالحتياجات األساسية غري امللباة )مثل الغذاء واملأوى( تتحد مًعا للتأثري عىل مسارات انخراط األطفال يف الجمعات املسلحة19.  

باإلضافة إىل ذلك، متيل عوامل الخطر إىل االرتباط بشكل إيجايب ببعضها البعض وترتبط سلبًا بعوامل الحمية. مبعنى آخر، يواجه األطفال الذين يتعرضون لعدد 

قليل من عوامل الخطر فرصة أكرب للتعرض للمزيد من عوامل الخطر بينم يقل احتمل وجود عوامل حمية. هذه االرتباطات تؤكد عىل أهمية التدخل املبكر 

والربامج واملمرسات التي تستهدف عوامل متعددة بداًل من عوامل فردية.

يمكن أن يرتبط عامل خطر فردي أو عامل حماية فردي بنتائج متعددة لألطفال )سواء سلبية أو إيجابية(

غالبًا ما يتم تصميم برامج وممرسات الوقاية الستهداف نتيجة واحدة، إال أنه ميكن ربط عوامل الخطر والحمية بنتائج متعددة. عىل سبيل املثال، قد يرتبط 

االفتقار إىل فرص التعليم الرسمي أو غري الرسمي الفعال أو االفتقار إىل مقدم رعاية ثابت ورسيع االستجابة بالعديد من النتائج الضارة مثل االنفصال عن األرسة 

أو االرتباط بقوة مسلحة أو جمعة مسلحة أو عملة األطفال. إن جهود الوقاية املتعددة األوجه، والتي تستهدف مجموعة من عوامل الخطر أو عوامل الحمية 

عىل مستوى السكان، متتلك القدرة عىل خلق آثار إيجابية يف مناطق متعددة.

16 Masten and Barnes, 2018
17  SAMHSA, 2019
18 Bonanno et al., 2010
19 O’Neil, Van Broeckhoven et al., 2018
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ملاذا يعترب تحديد عوامل الخطر والحمية خطوة حاسمة يف تصميم برامج الوقاية: اآلثار املرتتبة عىل حمية الطفل يف العمل اإلنساين

أمثلة عىل أنشطة الوقاية عوامل الحامية عوامل الخطر املستوى

التدريب عىل مهارات ضبط العواطف

التدريب عىل املهارات االجتمعية وصنع القرار

دعم السلوك اإليجايب

القدرة عىل ضبط العواطف

الشعور باألمل واإلميان والتفاؤل

القدرة عىل تكوين عالقات ذات مغزى والحفاظ عليها

مهارات التنظيم والرقابة الذاتية

عدم الشعور باألمان

عدم الشعور باالنتمء للمجتمع

املشكالت السلوكية، مبا يف ذلك تعاطي الكحول أو املخدرات

الطفل

الرتبية الفعالة والتدخالت الرامية إلدارة اإلجهاد أو التدريب عىل 

إدارة اإلجهاد

التحويالت النقدية أو الغذائية

األنشطة املدرة للدخل

فرص التدريب عىل املهارات املهنية

وجود مقدم رعاية ثابت ورسيع االستجابة

توافر فرص العمل والتوظيف الهادف

عدم الحصول عىل الرعاية من قبل مقدم رعاية ثابت ورسيع 

االستجابة

عدم قدرة أحد الوالدين أو كليهم أو مقدمي الرعاية الرئيسيني عىل 

مواصلة رعاية األطفال )عىل سبيل املثال، نتيجة اإلبعاد القرسي أو 

السجن أو الرتحيل أو اإلصابة أو املرض أو الصحة العقلية أو تعاطي 

املخدرات(

بطالة أحد الوالدين )كليهم( أو العمل غري الثابت

األرسة

الفرص التعليمية الرسمية وغري الرسمية

زيادة الوعي مبخاطر الرعاية املؤسسية

حمالت منارصة واتصال وتواصل من أجل التوعية بالسالمة يف مكان 

العمل أو سن العمل القانوين لألطفال 

مجموعات الدعم املجتمعية بني األقران 

الوصول إىل التعليم الرسمي وغري الرسمي الفعال

توافر األنشطة خارج املنهاج الدرايس أو النوادي

غياب أو محدودية فرص الوصول إىل التعليم الرسمي أو غري الرسمي

القرب من / وجود مؤسسات رعاية الطفولة أو أسواق عملة األطفال

انهيار شبكات الدعم املجتمعي

املجتمع املحيل

وجود أنظمة إحالة 

دعم خيارات الرعاية البديلة الحالية واملناسبة

دعم الحكومة و / أو الجهات اإلمنائية الفاعلة يف تطوير أو تنفيذ 

اسرتاتيجية إخراج األطفال من املؤسسات

تدريب مقدمي الخدمات عىل حقوق األطفال املخالفني للقانون 

ومصالحهم

وجود أنظمة رعاية بديلة تعزز الرعاية املجتمعية واألرسية

إمكانية الوصول إىل نُُهج قضاء األحداث لتسجيل املواليد التي تسمح 

مبساءلة األطفال دون أن يتم التعامل معهم رسميًا كمجرمني

التوظيف من قبل مرافق الرعاية املؤسسية

عدم وجود بدائل الحتجاز األطفال املخالفني للقانون 
املجتمع ككل

حملة تواصل وتوعية للتعريف بأهمية الرعاية األرسية

حمالت منارصة واتصال وتواصل تستهدف السلطات والجهات الفاعلة 

األخرى ملعالجة السياسات أو اإلجراءات أو املمرسات التي تساهم يف 

االنفصال عن األرسة

املواءمة والربط بني النظم القامئة عىل األعراف والنظم القانونية 

الوطنية وبني القوانني الدولية

توافر خدمات عالية الجودة

املمرسات القامئة عىل األعراف االجتمعية التي تفضل فصل الطفل 

عن األرسة

الفوائد املتصورة لإليداع يف الرعاية البديلة، مبا يف ذلك االعتقاد بأن 

الخدمات ستكون أفضل

األعراف االجتامعية 

الثقافية
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موجز األدلة هذا أعدته سيلينا جنسن وقد استفادت يف اعداده من املساهمت الفنية التي قدمتها كريستني ميخائليدي ومارك كانافريا وميشيل فان أكني 

 . ame.wg@alliancecpha.org وهاين منصوريان. تم متويل املوجز من قبل مكتب السكان والالجئني والهجرة. ميكن إرسال التعليقات إىل

النص املقرتح عند االقتباس: تحالف حمية الطفل يف العمل اإلنساين، ملاذا يعترب تحديد عوامل الخطر والحمية خطوة حاسمة يف تصميم برامج الوقاية: 

اآلثار املرتتبة عىل حمية الطفل يف العمل اإلنساين، فرباير 2021، سيلينا جنسن.
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مربع: األفكار الرئيسية

آليات حمية األطفال موجودة يف كل مجتمع وثقافة، ومن الرضوري العمل مع األطفال واألرس واملجتمعات املحلية املترضرة من الوضع اإلنساين . 1

من أجل فهم عوامل الخطر والحمية القامئة.

عىل الرغم من وجود تداخالت وأوجه تشابه، إال أن العوامل الكامنة وراء املخاوف املتصلة بحمية الطفل يف مجموعة سكانية ما قد تختلف عن . 2

العوامل التي تسبب نفس املخاوف يف مجموعة سكانية أخرى. إن الوقاية الفعالة تركز عىل تقليل عوامل الخطر وتقوية عوامل الحمية ذات 

الصلة بالسياق.

تتنبأ عوامل الخطر بالرضر وال ينبغي النظر إليها مبعزل عن غريها. مع اإلقرار بعدم إمكانية التنبؤ بالنتائج املستقبلية لطفل ما عىل وجه اليقني، . 3

إال أنه ميكن النظر إىل عوامل الخطر عىل أنها عالمات تتطلب مزيًدا من الدراسة والتحليل باستخدام املعرفة املهنية والحكم. يجب تقييم عوامل 

الخطر جنبًا إىل جنب مع عوامل الحمية التي يتم تحديدها وكذلك مع العنارص السياقية األخرى.

تعترب برامج الوقاية برامج متعددة القطاعات بطبيعتها، إذ غالباً ما تكون أسباب بعض املخاوف األكرث إلحاًحا واملتصلة بحمية الطفل متجذرة يف . 	

قضايا أكرب خارج نطاق برامج حمية الطفل، وهذه القضايا تضم عىل سبيل املثال نقاط الضعف االقتصادية واالضطرابات االجتمعية أو السياسية 

أو محدودية توافر املدارس والفرص التعليمية. وهذا يسلط الضوء كذلك عىل الحاجة إىل التعاون والتكامل متعدد القطاعات.
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