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 استراتيجية اليونيسيف حلماية الطفل  
  

 موجز 
حتدد استراتيجية اليونيسيف حلماية الطفل إسهام اليونيسيف يف اجلهـود املبذولـة علـى               

فل يف احلماية ولتحقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،          الصعيدين الوطين والدويل إلعمال حق الط     
وقد ُوضـعت   . ٢٠٠٩-٢٠٠٦يف إطار خطة اليونيسيف االستراتيجية املتوسطة األجل للفترة         

االستراتيجية بعد إجراء مشاورات مكثّفة مع جمموعة واسـعة النطـاق مـن الـشركاء الرئيـسيني                  
 .وموظفي اليونيسيف

 .فيذي مشروع املقرر الوارد يف الفرع السابعويوصى بأن يعتمد اجمللس التن 
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 اهلدف االستراتيجي املتمثل يف محاية الطفل -أوال  
 .اليونيــسيفالبلــدان وتــأيت يف صــدارة أولويــات  محايــة الطفــل يف كــل تطــرح مــسألة  - ١

ومبوجب اتفاقية حقوق الطفـل واملعاهـدات الدوليـة األخـرى، يتمتـع مجيـع األطفـال بـاحلق يف                     
وتسترشد اليونيسيف يف أنشطتها باإلطـار الـشارع الـدويل القـائم يف جمـال               . األذىاية من   احلم

ــات األمــم املتحــدة           ــق عليهــا يف هيئ ــرارات والــسياسات املتف ــضال عــن الق ــوق الطفــل، ف حق
 .وستنفذ االستراتيجية بالتعاون الوثيق مع احلكومات املضيفة. احلكومية الدولية ذات الصلة

والتــصدي هلــا ال غــىن  العنــف واالســتغالل واإلســاءة  دون وقــوع أعمــال إن احليلولــة  - ٢
وهتـدف رؤيـة اليونيـسيف وهنجهـا         .كفالة حقوق األطفال يف البقـاء والنمـاء والرفـاه         عنهما يف   

يف مـأمن مـن العنـف واالسـتغالل         ويكونـون فيهـا     لفتيـات والفتيـان     توفر احلمايـة ل   إىل هتيئة بيئة    
القـــوانني واخلـــدمات والـــسلوكيات فيهـــا ســـرة؛ وتقلـــل واالنفـــصال غـــري الـــضروري عـــن األ

عوامل اخلطـر املعروفـة؛ وتعـزز    وتتصدى ل؛ حد ممكنواملمارسات من ضعف األطفال إىل أدىن    
ويستند هذا النـهج إىل حقـوق اإلنـسان، ويركّـز            .الصمود أمام الصعوبات  قدرة األطفال على    

ــة وكــذلك علــى حماســبة احلكومــات   ــة يعــّزز هــو و .علــى الوقاي ــة فعالي عــن طريــق دعــم  املعون
وأخـرياً، يعكـس هـذا النـهج دور األطفـال            .القدرات الوطنيـة املـستدامة يف جمـال محايـة الطفـل           

باعتبـارهم عوامـل للتغـيري وأطرافـاً فاعلـة يف تعزيـز بيئـة               صمود أمام الصعوبات    وقدرهتم على ال  
 .احلمايةتوفر هلم 

وتعـزز األولويـة املعطـاة للتعلـيم        . كـل شـيء    أوال وقبـل     وقايـة بالمحاية الطفـل    تتحقق  و - ٣
اجلــنس يف األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ويف عمــل  نــوع والــصحة ومواجهــة التمييــز القــائم علــى  

ج الـيت  ُهوميكـن للـنُ   .اليونيسيف هـذه االسـتراتيجية الوقائيـة، مبـا يف ذلـك يف حـاالت الطـوارئ            
ركيـز  فت :يـة أن تـشكّل إسـهاماً رئيـسياً        تراعي احتياجات األطفال واملتبعـة يف احلمايـة االجتماع        

ــاالقتران مــع اليونيــسيف املتجــدد علــى الــدعوة يف جمــال الــسياسات،    عملــها يف جمــال محايــة  ب
األطفال يف إطـار نظـم احلمايـة االجتماعيـة علـى الـصعيد              بإىل تكثيف االهتمام    يهدف  الطفل،  
وال غـىن أيـضا عـن        .د الـدويل  بني األطراف الفاعلـة يف جمـال التنميـة علـى الـصعي            فيما  الوطين و 

للجـوء  األطر القانونية الوطنية اليت تضع حداً لإلفالت من العقاب وتتيح الفرصة أمام األطفـال     
 .إىل القضاء

الـيت تنـشأ    الضعف  مواطن  رعاً واقياً من شبكة املخاطر و     دلطفل  لقوية  الماية  احلوتوفر   - ٤
واالسـتغالل  االنتـهاك   : مجلـة أمـور   بـني وتشمل، من .عنها أشكال عديدة من اإليذاء واإلساءة

ــال؛   ــسيني؛ واالجتــار باألطف ــف؛ والعــيش أو العمــل يف  واالشــتغال بأعمــال خطــرة اجلن ؛ والعن
 ومجاعـات  اتمبا يف ذلك استغالل األطفـال مـن جانـب قـو       آثار الرتاعات املسلحة    الشوارع؛ و 
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نثــى وزواج األطفــال؛ قطــع األعــضاء التناســلية لأل/مــسلحة؛ واملمارســات املؤذيــة مثــل تــشويه 
وتـؤدي البيئـة الـيت تكفـل     .  إىل القضاء؛ واإليداع يف السجون بغـري مـربر     لجوءوعدم إمكانية ال  

وتعلـيمهم ورفـاههم وقـدراهتم      طفـال، وحتـسن صـحتهم       محاية األطفال إىل الدفع بوترية حنو األ      
رسـات املؤذيـة   أمـا املما  .على أن يصبحوا آباء وأمهات ومـواطنني وأعـضاء منـتجني يف اجملتمـع             

واملــسيئة لألطفــال، تزيــد حــدة الفقــر والتــهميش االجتمــاعي وفــريوس نقــص املناعــة البــشرية،   
 محايـة الطفـل     تـشكل وبالتـايل،    .وتزيد من احتمال مواجهة األجيال الالحقة للمخـاطر نفـسها         

ــة     ــة لأللفي ــة واألهــداف اإلمنائي مــن وإســهاماً أساســياً  جــزءاً ال يتجــزأ مــن حتقيــق إعــالن األلفي
 .ليونيسيف يف هذا اجملالا

 .عامليـــة وتتجــاوز احلـــدود الوطنيـــة بــسمة  الـــشواغل املتــصلة حبمايـــة الطفـــل  تتــسم  و - ٥
وســتعمل اليونيــسيف علــى جعــل محايــة الطفــل مــن أبــرز األولويــات يف مجيــع أحنــاء العــامل، يف  

 .حاالت األزمات واالستقرار على السواء

يــل مــن تعــّرض األطفــال لإليــذاء عــن طريــق اختــاذ وهتــدف هــذه االســتراتيجية إىل التقل - ٦
 .من شأهنا تعزيـز البيئـة الـيت تكفـل محايـة األطفـال يف مجيـع الظـروف                  يكون  إجراءات تعجيلية   

يف وتـدعم النتـائج املتوخـاة       ،  حتدد هذه اإلجـراءات التعجيليـة بـصورة عامـة واسـتراتيجية           هي  و
ذه لتعريـف هبـ   ليونيـسيف، وستـساعد علـى ا       حتديدها حالياً لعمـل ا     يرجيمحاية الطفل اليت    جمال  

وال حتـدد االسـتراتيجية أهـداف أو غايـات      .عقـد مـن الـزمن    علـى مـدار     النتائج وعلـى دعمهـا      
ال حتـدد تفاصـيل التوجيـه       كمـا أهنـا     حلماية الطفـل،     )١(مؤشرات أخرى أو جديدة أو خمتلفة      أو

عــن طريــق حتديــد  نيــسيف،وتأمــل اليو .مايــة الطفــلوذلــك نظــراً للنطــاق الواســع حلالربنــاجمي 
ج الـيت تتبعهـا     ُهالُنيف  اإلجراءات االستراتيجية لتعزيز محاية الطفل على النطاق العاملي، أن تؤثر           

__________ 
فـل والـواردة يف اخلطـة      ستواصل اليونيسيف العمـل علـى حتقيـق النتـائج الرئيـسية املتوخـاة يف جمـال محايـة الط                    )١( 

 : ، واليت تتمثل فيما يلي٢٠٠٩-٢٠٠٦االستراتيجية املتوسطة األجل للفترة 
تأثر القرارات احلكومية باإلدراك املتزايد حبقـوق محايـة الطفـل، وبالبيانـات والتحلـيالت احملـسنة بـشأن                    )١(  

 .محاية الطفل
لقـدرة علـى احلمايـة واالسـتجابة مـن أجـل محايـة              كفالة وجود نظم تـشريعية وإنفاذيـة فعالـة وحتـسني ا            )٢(  

 . الطفل من العنف واالستغالل وسوء املعاملة، مبا يف ذلك استغالل األطفال يف العمل
ــة       )٣(   ــسلحة والكــوارث الطبيعي ــصراعات امل ــر ال ــال مــن أث ــة األطف ــة  (حتــسني محاي ــا لاللتزامــات العام وفق

 ).األساسية من أجل األطفال يف حاالت الطوارئ
جيــين األطفــال فوائــد أعــم مــن أنظمــة العــدل الــيت تكفــل هلــم مزيــدا مــن احلمايــة ســواء كــانوا ضــحايا     )٤(  

 .شهودا أو جمرمني أو
يتم الوصول إىل األطفـال واألسـر احملـددين باعتبـارهم مستـضعفني عـن طريـق تقـدمي خـدمات جمتمعيـة                        )٥(  

 .وحكومية رئيسية هتدف إىل احلد من هتميشهم
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األطراف الفاعلة األخرى العاملـة يف جمـال محايـة الطفـل وحقـوق اإلنـسان والتنميـة، وكـذلك                    
ــسقة أثــراً أكــرب حتــدث القطــاع اخلــاص، لكــي   ك أن ُتــصمم مجيــع وينبغــي كــذل. جهودنــا املّت

الـربامج واإلجـراءات الــيت تـصب يف مــصلحة صـحة األطفـال وتعلــيمهم ومـشاركتهم أو تلــك       
أن  املتصلة مبواجهة أثـر فـريوس نقـص املناعـة البـشرية واإليـدز حبيـث تعـزز احلمايـة، وال جيـب                      

 .تضعفها أبداً

إىل ومايـة الطفـل     املعيـاري الـدويل املوّسـع حل      الـشارع   وتستند االستراتيجية إىل اإلطار      - ٧
 .الواردة يف الدراسة اليت أجراها األمني العام بشأن العنف ضد األطفـال           ذات الصلة   التوصيات  

وتــشدد علــى إدارة املعــارف واالضــطالع بــدور الوســيط يف هــذا اجملــال، ومواجهــة التــهميش   
علـيم،   الـصحة والت   ا مبا يف ذلك قطاع    ،االجتماعي، وإدماج محاية الطفل ضمن مجيع القطاعات      

العمـل يف حـاالت الطـوارئ، وبنـاء قـدرات احلكومـات والـشركاء اآلخـرين، والعمـل                   ضمن  و
وتواصـل اليونيـسيف، يف إطـار      . للحـصول علـى نتـائج مـستدامة        “قرب مراكـز صـنع القـرار      ”

  ذلـــكهـــذه االســـتراتيجية، التأكيـــد علـــى أمهيـــة الـــشراكات علـــى مجيـــع املـــستويات، مبـــا يف 
 .همالشراكات مع األطفال أنفس

ج األساســية املّتبعــة ُهوقُــسمت األجــزاء الرئيــسية اخلمــسة يف االســتراتيجية حبــسب الــنُ  - ٨
ــة   ــة محائي ــة بيئ ــى النحــو التــايل  لتهيئ ــة؛    ) أ( : عل ــة الوطني ــم احلماي ــز نظ ــم الــتغري  ) ب(تعزي دع

ــةالــصراعات تعزيــز محايــة الطفــل يف  ) ج(االجتمــاعي؛  وتتمثــل اجملــاالت  .والكــوارث الطبيعي
 .مجع وحتفيز عوامل التغيري) هـ (؛ألدلة وإدارة املعارفقامة إ) د( يف الشاملة

وتقوم االستراتيجية يف كـل مـن هـذه اجملـاالت علـى الـدروس املـستفادة علـى الـصعيد                      - ٩
ج اليت باتت تشكل بالفعل جـزءاً مـن التوجيـه يف جمـال محايـة الطفـل                  ُهالقطري، فتجمع بني النُ   

وتــستجيب اإلجــراءات االســتراتيجية إىل األمــور  .ليمة ناشــئةج أخــرى متثّــل ممارســات ســُهــوُن
 :التالية

 .اليونيسيف يف جمال محاية الطفلاليت تضطلع هبا لقيادة من االتوقعات العاملية  • 

احلاجـة إىل شــراكات ذات قاعـدة عريــضة ميكنـها االســتفادة مـن املكاســب احملققــة يف      • 
 . جمال محاية الطفل

  . اإلجنازات السابقةقيمة االستفادة من • 

 .احلاجة إىل كفالة التطرق إىل اجلوانب املتعددة للبيئة احلمائية • 

يف حتقيق تقدم ميكن قياسه يف جمال محاية الطفل على مدى عقـد مـن               إمكانية اإلسهام    • 
 .الزمن
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وكـاالت األمـم املتحـدة لتحقيـق النتـائج      يف األعمال اليت تقـوم هبـا   تضافر  الاحلاجة إىل    • 
 .ملرجوة يف جمال محاية الطفلا

 
 البيئة احلمائيةكفالة توافر  - ثانيا 

حيدد هذا الفرع إجراءات اسـتراتيجية حمـددة وواسـعة النطـاق هتـدف إىل تعزيـز محايـة              - ١٠
 ضـمن مـذكرة اليونيـسيف       ٢٠٠٢وحيدد إطار البيئة احلمائية الذي جـرى وضـعه عـام             .الطفل

وتعمــل هــذه  .مهيــة يف جمــال احلمايــة اجليــدةحامســة األعامــة التوجيهيــة التــشغيلية مثانيــة عناصــر 
ويرمـي   .العناصر املترابطة على حنو فردي ومجاعي لتعزيز احلماية والتقليـل مـن درجـة الـضعف     

مائيـة، متاشـياً مـع حقـوق اإلنـسان، إىل التقليـل             احلبيئـة   كفالة توافر ال  عمل اليونيسيف يف جمال     
واخلدمات، سواء كانت أوجـه     واملشورة  ل إىل املعلومات    الوصوإمكانية  من أوجه التفاوت يف     

ــائم علــى اجلــنس أو العمــر    تــستند إىل التفــاوت هــذه  ــة أو اقتــصادية أو متييــز ق عراقيــل جغرافي
 .العرق أو عوامل أخرى أو
 

 إطار البيئة احلمائية  
 سياسـات   هـذا العنـصر  ويـشمل  :االلتزام احلكومي بإعمال احلقوق يف احلماية - ١ 

امليزانيــات الكافيــة، واالعتــراف العــام بالــصكوك تــوفري ايــة االجتماعيــة، والرع
 .الدولية والتصديق عليها

إطـاراً تـشريعياً مناسـباً، وتنفيـذه علـى          هذا العنـصر    ويشمل   :التشريع واإلنفاذ  - ٢ 
 .حنو مّتسق، وخضوعه للمساءلة وعدم اإلفالت من العقاب

  هـذا العنـصر    شمليـ و :وكيات واملمارسات املواقف والعادات والتقاليد والسل    - ٣ 
األعـــراف والتقاليـــد االجتماعيـــة الـــيت تـــدين املمارســـات املؤذيـــة وتـــدعم        

  .املمارسات احلمائية

ــراك وســـائط اإلعـــالم واجملتمـــع املـــدين    - ٤  ــا إشـ ــا فيهـ ــة، مبـ  :املناقـــشات املفتوحـ
بالـصمت كعـائق رئيـسي أمـام تـأمني التـزام         ، يف إطـار هـذا العنـصر،         عترفُيو

  .احلكومات، ودعم املمارسات اإلجيابية وكفالة إشراك األطفال وأسرهم

ــشاركتهم     - ٥  ــارفهم وم ــة ومع ــال احلياتي ــارات األطف ــو :مه ــصر  شمل ي ــذا العن ه
فيهم الفتيـات والفتيـان علـى الـسواء، كـأطراف فاعلـة يف جمـال                 ناألطفال، مب 

ة وبطــرق  عــن طريــق اســتخدام معرفتــهم حبقــوقهم يف احلمايــ الذاتيــةمحايتــهم 
 .التصدي هلاجتنب املخاطر و



E/ICEF/2008/5/Rev.1
 

6 08-34854 
 

 مـا حتتاجـه األسـر        هـذا العنـصر    شمليـ و : من هم على اتصال بالطفـل      اتقدر - ٦ 
وأعــضاء اجملتمــع احمللــي واألســاتذة والعمــال يف اجملــالني الــصحي واالجتمــاعي 

 . والشرطة من معارف وحتفيز ودعم بغية محاية األطفال

ــة هــذا العنــصر شمل يــو :اخلــدمات األساســية واملوّجهــة  - ٧  اخلــدمات االجتماعي
األساسية، واخلدمات الصحية والتعليمية الـيت حيـق لألطفـال االسـتفادة منـها،              
بــدون متييــز، وأيــضاً خــدمات حمــددة تــساعد علــى منــع العنــف واالســتغالل    
وعلى تأمني الرعاية والدعم واملساعدة على إعادة اإلدماج يف حاالت العنـف            

 .واإلساءة واالنفصال

 النظم الفعالة للرصد مثـل مجـع البيانـات           هذا العنصر  ويشمل :الرصد واملراقبة  - ٨ 
  .ومراقبة االجتاهات واالستجابات

 شملتـ و. يصف هذه العناصر جمتمعة نظم احلماية الوطنية وكذلك التغري االجتماع         وت - ١١
: بــشأهنا وهــينظــم احلمايــة الوطنيــة عناصــر تتحمــل الدولــة مــسؤولية رئيــسية يف اختــاذ تــدابري  

تتطلـب  و. يةلتزام احلكومي، والتـشريع، وتـوفري اخلـدمات، والرصـد، وبنـاء القـدرات البـشر               اال
دعمــاً قويــاً مـــن   أنفـــسهم األطفــال  وعمليــة إشــراك   املناقــشة املفتوحــة واملعــايري االجتماعيـــة    

علــى و. اجملتمعــات احملليــة واجملتمــع املــدين، وجيــري التعامــل معهــا هنــا بوصــفها تغــرياً اجتماعيــاً 
التـشريعات تـسهم يف إحـداث تغـيريات يف          ف: بـشدة ج تتشابك   ُهالصعيد التطبيقي، فإن هذه النُ    

، واألنظمـة والـربامج     )علـى سـبيل املثـال، يف املواقـف إزاء عمالـة األطفـال             (املعايري االجتماعيـة    
عنــدما التدريبيــة اهلادفــة إىل التقليــل مــن العنــف ضــد األطفــال يف املــدارس تــصبح أكثــر فعاليــة  

ــنُ  و .تكــون مدعومــة بتوافــق آراء اجتمــاعي   ــساعد تقــسيم هــذه ال ــات يف التعريــف  ُهي ج إىل فئ
ــة      ــة احلمائي ــسية الــيت ميكــن أن تتخــذها اليونيــسيف لــدعم املعــايري االجتماعي ــاإلجراءات الرئي ب

 .وأسرهموتعزيز القدرة على احلماية والتشريعات واخلدمات اليت تصب يف مصلحة األطفال 
 

  الوطنيةةبناء نظم احلماي -  ألف-ثانيا 
لالزمـة   واخلـدمات ا   ةنظمـ القـوانني والـسياسات واأل    جمموعـة    الطفـل    ةنظم محاي تشمل   - ١٢

وخباصــة الرعايــة االجتماعيــة، والتعلــيم، والــصحة، واألمــن  -يف مجيــع القطاعــات االجتماعيــة 
الــنظم هــي جــزء مــن هــذه و.  لــدعم الوقايــة والتــصدي للمخــاطر املتــصلة باحلمايــة- والعدالــة
 يف مجلـة مـا ترمـي    ،ذلـك أهنـا ترمـي   . مـن ذلـك  ، بل وميتد نطاقهـا إىل أبعـد    االجتماعيةاحلماية  

وختفـيض  للحـد مـن االسـتبعاد االجتمـاعي         ة وتعزيزها   سردعم األ  على صعيد الوقاية، إىل      ،إليه
 . والعنف واالستغاللاالنفصالخماطر 
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 حيـث تتـوىل     ،ة كلـها  كوميـ احلوكـاالت   ى ال موزعـة علـ   سؤوليات  وكثريا مـا تكـون املـ       - ١٣
تقـدمي اخلــدمات، األمـر الــذي   ليــة احمل اجملموعـات و  الــدولغـري مــن وجهـات  ، الـسلطات احملليــة 

، عنــصرا ة الروتينيــةحالــنظــم اإليف ذلــك التنــسيق بــني القطاعــات واملــستويات، مبــا  جيعــل مــن 
صـــالح االهتمـــام بإتعزيـــز هــذه الـــنظم  ويتطلـــب  .ألي نظـــام فعـــال حلمايــة الطفـــل ضــروريا  
. ة، والرصـد، ونظمـا للمعلومـات       وامليزنـ  ،، والتخطـيط  ةسـسي ؤ، وتطوير القدرات امل   السياسات

املتصل بالطفـل مـن      اإلطار الشارع يف  تأثري  للبصفة خاصة   يف وضع يؤهلها    اليونيسيف  وتوجد  
ج هـذا النـه    إن. تحديـد املعـايري   اختـاذ مبـادرات ل    صـالح القـوانني، ووضـع الـسياسات و        خالل إ 

مــن خــربات وجهــات أخــرى املــستند إىل مــا اكتــسبته اليونيــسيف  ، الطفــلةمحايــإزاء النظــري 
، ومـن   ليونيـسيف العمـل احلـايل ل     مـع    ، يتفـق  ومعارف على املستوى القطري واملستوى العـاملي      

املتوقــع أن يعــزز فعاليــة وكفــاءة الــدعم املقــدم مــن اليونيــسيف بالتعــاون الوثيــق مــع وكــاالت    
ــار   يقــوم  هــذا النــهج  نإحيــث و .مــم املتحــدة أخــرى تابعــة لأل  ــداعي إىل اعتب علــى املفهــوم ال

اتفاقيــه حقــوق الطفــل  عمــال مبــا تــنص عليــه   ،طفــال األةمحايــاحلكومــات هــي املــسؤولة عــن  
 النـهوض بتلـك     ة احلكومـات علـى     يرمـي بـذلك إىل مـساعد       هفإنـ خـرى،   والصكوك الدوليـة األ   

 .املسؤوليات
فالبلـدان ذات الـدخل املـنخفض رمبـا         . املتعلـق بتعزيـز الـنظم      أولويات العمـل     باينوستت - ١٤

ــامج حلــد أدىن مــن     ــد برن ــى حتدي ــوانني خــدمات تركــز عل ــوق ــلةمحاي سياسات مــن الــ و  الطف
رســاء ســيادة إعــادة إزمــات علــى أمــن لتوهــا البلــدان اخلارجــة وســتركز . الداعمــةوالقــدرات 

ومـن  . يت سـيتم تنـشيطها مـن جديـد    الـ الطفـل يف خمتلـف القطاعـات       ة  القانون واالهتمـام حبمايـ    
 . القائمـة وحتـسنها    الجتماعية والقانونية ها ا البلدان ذات الدخل املتوسط نظم    املرجح أن تصلح    

ــزان القــو ال ، التــصديشتركاملــهتمــام ال حمــل ا،اجملــاالتتــشمل و   بــني اجلنــسني، ىخــتالل مي
 االجتماعيـة  ةاحلمايـ  مبـادرات تـوفري   وزيـادة الـدعم مـن خـالل        ،وتعزيز التنسيق بني القطاعات   

وأيا كانت احلالة، فسينصب التشديد بصورة خاصة على كفالـة وضـع            . سيادة القانون بسط  و
 . حتت مظلة نظم احلماية االجتماعية“املرئية”بعدة اجتماعيا أو غري الفئات الضعيفة أو املست

 
  الطفلةطنية حلمايالوظم الن لدعم ةجراءات االستراتيجياإل  

، مبــا يف ذلــك  ةوالالمركزيــعمليــات التخطــيط الوطنيــة    الطفــل يف يــةادراج محإ - ١٥
مـن دراسـة    يتسق هـذا اإلجـراء مـع التوصـية العامـة األوىل              .استراتيجيات احلماية االجتماعية  

استراتيجيات احلد من الفقـر، وخطـط التنميـة         وتتيح  . طفالالعنف ضد األ  بشأن  مم املتحدة   األ
االجتماعية والتخطيط االستراتيجي يف قطاع الـصحة والتعلـيم          ةالوطنية، واستراتيجيات احلماي  

وتعزيــز  الطفــل ةمحايــ تــدرج فيهــا النتــائج املتوخــاة يف جمــال ألنة فرصــرعايــة االجتماعيــة الوال
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ىل ضــمان قــدر أكــرب مــن االلتــزام  إن هتــدف أذه اجلهــود وينبغــي هلــ. الــنظم األساســية حلمايتــه
حتسني اإلملـام بالـدور الـذي تؤديـه احلمايـة الفعالـة             خالل   االجتماعية من    ةالرعايإزاء  السياسي  
 .حلد من الفقر والتنمية الوطنيةيف جمايل ا

طفـال والـدعوة إلدراجهـا     األ ة خـدمات محايـ     جملموعة إجراءات تشمل   حد أدىن حتديد   • 
ــتراتيجيات احلمايــــ  ــة، ةيف اســ ــة و   االجتماعيــ ــة الوطنيــ ــط اإلمنائيــ ــة، واخلطــ القطاعيــ

 .ونيةصالحات القانواإل
القائمـة  والقـوانني واخلـدمات     وتقيـيم الـسياسات     سح  ملحتليلية  داة  وإعمال أ  استحداث • 

العقبـات القائمـة والفـرص الـساحنة        ، وحتديـد     للتأكد من كفايتـها     الطفل ةمحاييف جمال   
يفة ضعالـــفئـــات الىل إالوصـــول  اجلانـــب املتعلـــق باصـــة يفخب، وفيمـــا يتعلـــق بالتنفيـــذ

 .ةاملستبعد أو
مـن أجـل أن ترصـد هلـا      الطفـل، والـدعوة   ةء حتليل لتكاليف تـوفري خـدمات محايـ      جراإ • 

 .اعتمادات يف امليزانية
طفـال املعرضـني للخطـر بـشكل خـاص، مبـن فـيهم األطفـال                 األ ةمايـ حبتعزيز االهتمـام     • 

، لسكانية مـن أبنـاء الـشعوب األصـلية        الفئات ا  و ةقليات العرقي املعوقون، واليتامى، واأل  
 .بااليدزبون ملصاطفال اواأل

 
كفالة إسهام إصالح احلماية االجتماعيـة يف حتقيـق النتـائج املتوخـاة يف جمـال محايـة                   - ١٦

يتيح تعاظم التركيز على احلماية االجتماعية يف سياق التنميـة الدوليـة، مبـا يف ذلـك يف                  . الطفل
ة للتـشديد علـى   رصـ البلدان اليت ترتفع فيها معدالت انتـشار فـريوس نقـص املناعـة البـشرية، الف               

ا تـدخل يف صـميم       أهن باعتبار) وكذلك خدمات تلبية احتياجاته   ( الوقائية   خدمات محاية الطفل  
وتــشمل هــذه اخلــدمات التثقيــف يف جمــال تنــشئة األبنــاء  . احلمايــة االجتماعيــة املراعيــة للطفــل 

 مـن  ٣ة وتـشري التوصـي  . وخدمات دعم األسرة والشباب، والعمل االجتماعي والرعاية البديلـة        
ــصدي ألســبابه األساســية       ــه والت ــة من ــى الوقاي ــف، وهــي التوصــية املركــزة عل  إىل ،دراســة العن

وميكـن لليونيـسيف أيـضا الـدفع بـأن شـواغل            . سياسات مكافحـة الفقـر وغـريه مـن التفاوتـات          
احلمايــة ينبغــي التــصدي هلــا عنــد تــصميم التحــويالت النقديــة والعينيــة واغتنــام الفرصــة حلــشد  

 .لدعم لتعزيز قطاع الرعاية االجتماعيةاملزيد من ا
 وراء   يف جمـال محايـة الطفـل وتـدابري تعزيـز الـنظم الكامنـة               دعم إدراج النتائج املتوخـاة     • 

 . يف مجيع استراتيجيات احلماية االجتماعيةذلك،
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دعــم زيــادة توســيع نطــاق تغطيــة احلمايــة االجتماعيــة، مبــا يف ذلــك خــدمات الرعايــة    • 
 .د املساعدة على سبيل األولوية إىل أشد األطفال ضعفااالجتماعية ملد ي

 مـن دراسـة     ٩تـشدد التوصـية      .زيادة إنصاف األطفال ضـمن خطـة سـيادة القـانون           - ١٧
ل واألمن حلماية األطفال الـذين يتعامـل معهـم          احلاجة إىل حتسني نظم قطاعي العد     العنف على   

 حـد لإلفـالت مـن العقـاب علـى            ضـحايا أو شـهودا أو جمـرمني، ووضـع          ، سـواء كـانوا    القانون
ــة ضــد األطفــال  ا ــز عمــل     . جلــرائم املرتكب ــاك هــامش كــبري لتوســيع نطــاق شــراكتنا لتعزي وهن

ــسالم واألمــن، وإصــالح قطــاع العــد  اآلخــرين يف جمــاالت احلكــم الرشــيد، و   ل، إضــافة إىل ال
ــرام حقــوق الطفــل،     ــا يف جمــال حتــسني احت ــها  حتــسني االســتعانة خبرباتن   مــن خــالل وســائل من

 .القانوين وإشراك اجملتمع املدينيف اجملال التمكني 
التشجيع على االسـتعانة يف األمـم املتحـدة بنـهج مـشترك وأدوات مـشتركة إلنـصاف                   • 

إعمــال ســيادة ترمــي إىل األطفــال مــع زيــادة االهتمــام هبــم فيمــا يــتم بذلــه مــن جهــود 
 اجلهــات اإلمنائيــة القــانون، واالســتفادة ممــا اســتثمرته وكــاالت األمــم املتحــدة وســائر  

 .الفاعلة يف قطاع العدل دعما لقضاياهم
حتــسني ونــشر املعــارف املتعلقــة بالقــضايا املتــصلة باألطفــال يف الــنظم احلكوميــة وغــري   • 

، اختاذ إجراءات مراعيـة للطفـل  و  الوسائل البديلة، احلكومية إلقامة العدالة، مبا يف ذلك     
 .يةالرباجماملبادرات بشأن السياسات، و واملواقف للدعوة لتوفري املعارف الالزمة

واملـرأة واألسـر املـستبعدة واجملتمـع املـدين بغيـة            يف اجملال القانوين للطفل     تعزيز التمكني    • 
 إلنصافهم من انتهاك حقـوقهم، ومـساعدهتم علـى          قضاءوصوهلم إىل ال  إمكانية  حتسني  
 .ر حلقة الفقر والعنف واالستغاللكس

تــدعو .  القائمــة علــى نظــم محايــة الطفــل الفاعلــةبــني اجلهــاتتعزيــز التنــسيق فيمــا  - ١٨
 مــن دراســة العنــف إىل حتــسني قــدرة اجلهــات املتعاملــة مــع الطفــل، وتعزيــز  ٦  و٥التوصــيتان 
ــات ــصدي وعملي ــاج خــدمات  الت ــل وينبغــي . إعــادة اإلدم ــسيف  أن تتمث جمــاالت عمــل اليوني
 مـدونات قواعـد الـسلوك اخلاصـة          يف إدراج شواغل محايـة الطفـل بـصورة منهجيـة يف            مستقبال

بقطاعـــات الـــصحة والتعلـــيم والعدالـــة واألمـــن، ويف التـــدريب املهـــين، ويف نظـــم املعلومـــات   
ويــشكل التنــسيق بــني هــذه القطاعــات، وإنــشاء نظــم إحالــة تعمــل علــى حنــو ســليم   . واإلدارة

  يف“الطفــل أوال” خــدمات رعايــة عنــصرين أساســيني يف متكــني األطفــال واألســر مــن تلقــي  
 .ب وعلى النحو املناسب وبطريقة يسرية املنالالوقت املطلو

 يف قطاعـات   العـاملني  نيني جمـال احلمايـة بـالف      زيادة االهتمام باألدوار واملهام املنوطة يف      • 
وتنـسحب   .اليونيسيف املتعلقة بالتثقيف، وبقاء الطفل، وفريوس نقص املناعة البـشرية         
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آليـات اإلحالـة والتنـسيق علـى املـستوى القطـري،       هذه األدوار علـى املعـايري املهنيـة، و        
 .يف التخطيط والسياسات والتوجيه تلك األدوار واملهام تجلىوينبغي أن ت

تعزيز العمل فيما بني قطاعات العدل واألمن والشؤون االجتماعيـة لـدعم األطفـال يف        • 
 .العمليات القضائية وإعادة دجمهم يف اجملتمع

ــسيق ف   •  ــسني التنـ ــادة حتـ ــني امل   زيـ ــا بـ ــات وفيمـ ــني القطاعـ ــا بـ ــسياب  يمـ ــسات وانـ ؤسـ
 يف جمـــال محايـــة الطفـــل، علـــى العمليـــات مـــع التركيـــز علـــى النتـــائج املتوخـــاة  ســـري

ــة، مــن خــالل أســاليب ا   خمتلــف ــدرة اليونيــسيف علــى   املــستويات اإلداري ــة وق بتكاري
 .االجتماعات عقد

لرعايـة  تبعـة يف قطـاع ا     ملااتيجية  ج االسـتر  ُه ينبغي للـنُ   .تعزيز قطاع الرعاية االجتماعية    - ١٩
  وكـذلك علـى    االجتماعية أن تركز على وضع السياسات، والقـدرة علـى اإلدارة واإلشـراف،            

 .املوارد البشرية كما وكيفا، وحتسني الرصد ونظم املعلومات
 بـدور   ، يف املرحلـة التمهيديـة،      االضـطالع  قدرة وزارات الرعاية االجتماعية على    دعم   • 

ويشمل هذا تقدمي الدعم ألغراض تعزيز القـدرة        . طين العام حلماية الطفل   يف النظام الو  
وهـو مـا يتطلـب      . يف جمال التخطيط االستراتيجي للخدمات الالزمـة وتقـدير تكلفتـها          

 .أيضا الدعوة إىل أن يتم رصد االعتماد الالزم هلا يف امليزانية
 واالســتفادة منــه، ل االجتمــاعيدعــم القيــام علــى حنــو منــهجي بتحــسني نوعيــة العمــ   • 

 .يف ذلك إضفاء الطابع االحترايف عليه مبا
تــشجيع وضــع اللــوائح واملبــادئ التوجيهيــة الالزمــة لتحــسني جــودة تقــدمي اخلــدمات    • 

 .غري الدول، إضافة إىل اجلهات احلكومية املقدمة للخدماتمن من اجلهات املقدمة 
سان، وهـو حـق ميكـن أن يعـزز     قيـد املولـود حـق مـن حقـوق اإلنـ         . دعم قيـد املواليـد     - ٢٠

وصــول الطفــل إىل احلمايــة القانونيــة واخلــدمات االجتماعيــة وحتــسني البيانــات والتخطــيط         
ويــدعم هــذا احلــق تنفيــذ التــشريعات الوطنيــة   . والــسياسات وامليزانيــات الوطنيــة يف اآلن ذاتــه 

ج األطفـال، وهـو   بشأن السن األدىن، مبا يف ذلك بالنسبة لعمل األطفال، وجتنيد األطفال وزوا     
فتوثيـق العالقـة    . حق يفيد يف جهود التقصي ألغـراض مل مشـل األطفـال املنفـصلني عـن ذويهـم                 

 يسهل نيل اجلنسية عن طريق الـوالدة أو النـسب، ممـا يـساعد                ومكان والدته  بني الطفل وذويه  
 .على منع حاالت انعدام اجلنسية
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 الدوليـة، واحلكومـات واملنظمـات   العمل مع الـشركاء، مبـا يف ذلـك املؤسـسات املاليـة             • 
ــات         ــى الفئـ ــة علـ ــشديد خباصـ ــد، والتـ ــد املواليـ ــز قيـ ــل تعزيـ ــن أجـ ــة مـ ــري احلكوميـ غـ

 .واملستبعدة الضعيفة
 

  والدروس املستفادة والتحدياتل اليونيسيفاعمأ  
ما انفكت اليونيسيف ختطو يف العمل الذي تقوم به يف جمال محاية األطفال حنو تعزيـز                 - ٢١

لطفل، مبا يف ذلك إصالح الـسياسات واملؤسـسات وبنـاء قـدرات وزارات الرعايـة              نظم محاية ا  
االجتماعية واحلكومة احمللية، وهي كثريا ما تقـوم بعملـها ذلـك باالشـتراك مـع البنـك الـدويل،                    

وقــد ســاعدت اليونيــسيف يف عــدة منــاطق علــى كفالــة  . واالحتــاد األورويب، وشــركاء ثنــائيني
يف اخلطـط اإلمنائيـة الوطنيـة ويف ورقـات اسـتراتيجيات احلـد مـن              إدراج خدمات محايـة الطفـل       

 .الفقر، وسامهت يف إصالح نظم عدالة األحداث
وقد أظهرت اخلربات املكتسبة علـى املـستوى القطـري أنـه ميكـن االسـتعانة مبجموعـة                    - ٢٢

وســط ج بديلــة للرعايــة املؤســسية يف بلــدان ُهمــن املــداخل لتعزيــز نظــم محايــة الطفــل، بــدءا بــنُ 
لتـصدي لفـريوس نقـص املناعـة البـشرية          اج  ُهوشرق أوروبا ورابطـة الـدول املـستقلة، مـرورا بـنُ           

لتـصدي لالسـتغالل التجـاري      اواإليدز يف أفريقيا جنـوب الـصحراء الكـربى، وصـوال إىل هنـج               
 .اجلنسي لألطفال واالجتار هبم يف شرق آسيا وأمريكا الالتينية

ية الطفـل ككـل إمنـا يـساعد علـى جتنـب االزدواجيـة الـيت                 تعزيز النظم الوطنية حلما   إن   - ٢٣
كثريا ما توجد يف برامج عمودية صرفة جيرى إعدادها مبعزل عن اآلخرين لفائدة فئـات حمـددة               

ميـة، وخباصـة أولئـك الـذين     وهذا ما من شأنه أن يثمر تآزرا مـع الـشركاء يف التن      . من األطفال 
 الـنظم   تفيدوينبغـي أن تـس    . عزيـز سـيادة القـانون     حتـسني احلمايـة االجتماعيـة أو ت       يعملون علـى    

 ةلـ اكفب نقاط القوة الكامنة يف الربامج املوضوعة ملعاجلة مسائل حمـددة،     مناملعنية حبماية الطفل    
 مبا يف ذلك ما يتصل منها باملسائل اجلنسانية، واإلعاقـة،            من الضعف،  التصدي ألشكال حمددة  

 ونتكــأن سكانية مــن أبنــاء الــشعوب األصــلية، ووفــريوس نقــص املناعــة البــشرية، والفئــات الــ 
 . على قياس النتائج احملققة لفائدة خمتلف الفئاتةدراق

 وخباصــة فيمــا يتعلــق بــأدوار الــوزارات  ،وينطــوي هــذا النــهج علــى بعــض التحــديات  - ٢٤
  تفتقـر  ، الـيت هـي حجـر زاويـة العمـل االجتمـاعي            ،فـوزارات الرعايـة االجتماعيـة     . والقطاعات

 مبــا فيهــا حــىت املــوارد الالزمــة للقيــام ، وكــثريا مــا تنقــصها املــوارد البــشرية، املــوارد إىلعمومــا
ــا    ــصوص عليه ــسؤولياهتا املن ــا األساســي مب ــن     . يف نظامه ــدل واألم ــا الع ــوىل قطاع ــا ي ــادة م وع

الـصحة والتعلـيم، فإهنمـا كـثريا        وبالرغم من الدور اهلام لقطاعي      . حبماية الطفل حمدودا   اهتماما
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إلجـــراءات املـــستقرة يف جمـــال   لـــسياسات ومـــدونات قواعـــد الـــسلوك وا    إىل ايفتقـــران مـــا
 .الطفل محاية
ويكمن التحـدي   . صد أموال يف امليزانيات الوطنية حلماية الطفل ظاهرة مستجدة        إن ر  - ٢٥

قـل  فهذا قطاع لـيس بأ    .  تتطلبها محايته  يف انتزاع االعتراف بأمهية محاية الطفل وبالتكاليف اليت       
ع الصحة أو التعليم إىل التمويل الكايف والرقابـة، والقيـاس والرصـد، إىل جانـب        حاجة من قطا  

 .توافر القدرات والسياسات املطلوبة
قـود  ت أن  علـى  فاألمـل املعقـود   . وال يشكل تعزيز نظم محاية الطفـل غايـة يف حـد ذاتـه              - ٢٦

فمـىت  . جييا واملـؤثرة   تـدر  دةتزايـ  النتـائج امل    حتقيـق  إىل تلـك الـنظم       تركيـز  توسط بؤرة يف املدى امل  
حتسنت على املستوى احمللي خدمات دعم األسرة، وآليـات اإلحالـة، والرعايـة البديلـة، وسـبل                 

 العدل، ودعـم الـضحايا، فـإن مـن املفتـرض عندئـذ أن تـنخفض نـسبة            يف قطاع  التصدي املتبعة 
طفـال  تقـل حـاالت ممارسـة األ   أن  أو رهـن االحتجـاز، و   مرتليـة عدد األطفال اخلاضعني لرعايـة    

 .يتراجع العنف ضد األطفالأن لعمل خطر أو على األقل التصدي هلا بسرعة، و
 

 دعم التغيري االجتماعي - باء -ثانيا 
اتـساع  إذ تـشري دراسـة العنـف إىل         . حيتاج توفُري محاية أفـضل للطفـل توافقـا اجتماعيـا           - ٢٧

ا، اإلبـالغ عنـه    وعـدم    ا وحجمهـ  اضـد الطفـل مـن حيـث نطاقهـ         املمـارس    العنف   دائرة أشكال 
ــولُ اجملتمــع هبــا  حيــث  ــديناميات   . يزيــد مــن تفاقمهــا قب فــبعض أشــكال العنــف متجــذرة يف ال

، كما أن املمارسات املؤذية ميكـن أن تكـون متأصـلة            املتكافئةاجلنسانية التمييزية واجملتمعية غري     
حــداث إلأمــرا حيويـا   يف اجملتمـع  ةصـحاب املــصلح أشـراك مجيــع  إتمعــات، ممـا جيعــل  داخـل اجمل 

 .التغيري
، ةأعـراف تـوفري احلمايـ    النـسيج االجتمـاعي   اضـطرابُ يقـوض  يف حاالت الطـوارئ،    و - ٢٨

إىل بـروز عوامـل تزيـد        و ،النتـهاك ل طفـل ال حقوق   تعرضيف   ةدة حاد األمر الذي يؤدي إىل زيا    
 ةفـريوس نقـص املناعـ     ة جـّراء    يف اجملتمعـات املتـضرر    و. مثل التشرد وفقدان املأوى   الوضع سوءا   

قـد  و. سـرهم أاملتـضررين و األطفـال  ضـعف  مـن   ةاملواقـف واملمارسـات التمييزيـ   تزيـد   ،  ةبشريال
ــسلوكلتحــوالت يف املواقــف  ا تكــون ــةاجمل ياتوال ــة بطيتمعي ــاك إال أن ، ئ مكاســب ســريعة  هن

اجتمـاعي،   بأنـه جمـرد عـرف     فهم تشويه األعضاء التناسلية لألنثـى       ف: يف بعض احلاالت  حتققت  
ــة أوضــح ، قــدممــثال ــة إعــداد الــربامج   رؤي مــستويات ارتفــاع يف تــسجيل ىل إأدى  الــيتلكيفي

والقـيم  وتـؤدي األعـراف   .  منـها التـضرر الكـثرية   يف بعض اجملتمعات     ة املمارس تلكلتخلي عن   ا
أن لمجتمـع املـدين والـشباب    كمـا ميكـن ل  ،  لعملـها داء املؤسـسات الرمسيـة  أدورا هاما يف   أيضا  

 . للحكومةىل مساءلة أقوى إيوية تفضيحيضطلعا بأدوار اجتماعية 
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  لدعم التغيري االجتماعيةجراءات االستراتيجيإلا  
سـهاما كـبريا منـذ عـام         إ سهمما برحـت اليونيـسيف تـ      . رف ومجع البيانات  ازيادة املع  - ٢٩

يـزال هنـاك الكـثري       بيـد أنـه ال    . ةحلمايـ إعـداد بـرامج ا    يف  تمعـي   يف تعزيز فهـم البعـد اجمل       ٢٠٠٣
ــذي ميكــن تعلّ  ــشمــه ال ــد ب ــوفري ال ــسلوكي   عم أن ت ــصلالســتراتيجيات التغــيري اجملتمعــي وال  ةاملت

ع البيانــات علــى املــدى الطويــل، األمــر الــذي جيعــل إجــراء املزيــد مــن األحبــاث ومجــ    ةباحلمايــ
 .ال غىن عنهأمرا  تالتحليالإجراء و

عراف األتتعلـق بـ   لى حتـديات حمـددة      حبيث تركز ع   ةكادمييتوسيع نطاق الشراكات األ    • 
 .لفتياتصوصا اطفال، وخ باألةاالجتماعية الضارمارسات وامل

االجتماعيـة  األعراف واملمارسـات    تصنيف البيانـات املتعلقـة بـ      مواصلة  ولويات  أحتديد   • 
 .باحلمايةصلة املت

 .بتكارية أو التشجيع على القيام هبالمبادرات االلعمليات تقييم خارجي  تدشني • 
مـستوى مبـادرات التغـيري االجتمـاعي والـسلوكي          ني  حتسدعم  إجراء مشاريع ريادية و    • 

 .حضرية وشبه حضرية وريفية خمتارة  حمليةجمتمعاتيف 
ن تنفـذ  بقـوة بـأ  العنـف   توصي دراسـة    . سرألالذي تضطلع به ا   تعزيز الدور احلمائي     - ٣٠

ية بغيـة   انلفـوارق اجلنـس   راعيـة ل  امل و ثقافيـا الئمة  املبرامج ُتعىن باألبوة وبتوفري الرعاية      احلكومات  
زيـادة  ) أ: (أن تتـضمن  ذه الـربامج    هلـ نبغـي   وي. العنـف بيـت خـال مـن       جمال هتيئة   األسر يف   دعم  
طفـال  ضـع واأل  دراكـي للرّ  سدي والنفـسي واجلنـسي واإل     جلللنماء ا  ةالرعاي مقدميواألهل  فهم  

شجيع علـى إقامـة عالقـات       تـ ال) ب(؛  ة الـسائدة  العوامل االجتماعيـة والثقافيـ    إطار  والشباب يف   
؛  خاليــة مــن العنــف مهــارات حــل املــشاكل مــن االنــضباط ووأشــكال مــن ليــة مــن العنــف  خا
 .انيةجلنسا ةالنمطيالتصدي للقوالب  )ج(

تأديــب يف  غــري عنيفــةبــدائل مــن أجــل احلــث علــى اعتمــاد  تعلــيم الوالــدي التــشجيع  • 
 .طفلال

 . االجتماعيةةعلى احلماياألسر الضعيفة ضمان قدر أكرب من فرص حصول  • 
تعزيــز الــدعوة بــشأن القــضاء علــى العنــف ضــد النــساء والفتيــات يف البيــت واملدرســة   • 

 .واجملتمع احمللي واجملتمع ككل
 أساساهي  اجملتمعات احمللية   .  احمللية جملتمعاتالذي تضطلع به ا   مائي  تعزيز الدور احل   - ٣١

تمــع احمللــي العمــل علــى مــستوى اجملوعليــه، فــإن . معهــمتــضامن لاول اطفــلأل ةمايــاحلمــصدر 
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غـري  هنـج   اّتبـاع   سـيما مـن خـالل        تعزيـز التغـيري االجتمـاعي، ال      من وسائل   وسيلة فعالة   يشكل  
 وعلــى لفتيــات والنــساءلنــسان حقــوق اإلإحقــاق لــى ُمطِلقــة لألحكــام تركــز ع  وغــري ةقــسري

 .التمكني هلن
دي املمارسات الـيت تـؤ    وحوار مفتوح حول حقوق الطفل      إجراء  وحتفيز    اجملتمع ةوعيت • 

 .طفللإحلاق األذى باو أقصاء االجتماعي ىل اإلإ
ــة علــى التــشجيع أفــراد اجملتمعــ  •  ــة متاصــل مــع توات احمللي  حتقيقــا ةرابطــفئــات اجتماعي

 .جيايبإحداث تغيري وافق الالزم إلللت
ترصد حقـوق الطفـل،      احمللي اليت    اجملتمعطفل املستندة إىل     ال ةمحايشبكات   تقييُم/دعُم • 

 والدعم لـضحايا العنـف واملمارسـات        ة السلوك، وتوفري خدمات احلماي    وتشجيع تغيري 
 .ةالضار

 يف حـوار    طفـل ال يكتـسي إشـراك      .ٍد بشكل جمـ    له تمكنيِالطفل و مشاركِة ال جيع  تش - ٣٢
أمهيــة  ، حقــوق الطفــلة علــى النحــو املنــصوص عليــه يف اتفاقيــ،رأيــهحتــرام التــرويج النــشط، و

ويـشمل  . قرانـه ة لنفـسه وأل   احلمايـ  جهة فاعلة يف تـوفري       بوصفه طفلللتمكني  من أجل ال  حيوية  
 .الرمسي وغري الرمسيعلى الصعيدين العدل إقامة عمليات مشاركة الطفل يف  ذلك
 ،ةواملراهقـ ة،   البـشري  ةالتعلـيم، وفـريوس نقـص املناعـ       جماالت  عمل اليونيسيف يف    دعم   • 

م ذلـك مـن خـالل تعلُّـ       تطـور قدراتـه، مبـا يف        حـسب    للتغـيري    ة كـأدا  طفلالعزيز دور   لت
 .قراناألالتواصل مع ، و ضدهوالتمييزه وصمومنع املهارات احلياتية، 

 طفـــلالمـــشاركة تـــشجيع بغـــرض ودعُمهـــا تمـــع املـــدين التـــشارك مـــع شـــبكات اجمل • 
 .له مكنيالتو

 يـة وعت، مبـا يف ذلـك مـن خـالل ال          سـر واألفتيـات والفتيـان     لتمكني القـانوين لل   الترويج ل  • 
 .دمي اخلدمات القانونية وشبه القانونية على مستوى اجملتمع احمللي وتقيةالقانون

ؤدي ن تـ  أمـالت توعيـة اجلمهـور       ميكـن حل  .  واحلوار االجتماعي  رمسيدعم التعليم ال   - ٣٣
، واملعتقـدات واملمارسـات   ةالتمييزيـ شجعة أو املواقـف  املـ غـري  املواقف تفشي دورا يف احلد من    

 .طفل الة جتاهالضار
ــج ل  •  ــصالوضــع هن ــا لالت ــاعي  حتقيق ــيري االجتم ــن   لتغ ــالع ع ــشجع اإلق املمارســات ، ي

 . الضارة وغري احلمائيةواألعراف االجتماعية
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 الطفـل يف املـدارس،      ةجراء حوار مفتوح حـول مواضـيع محايـ        الفرص إل إتاحة  تشجيع   • 
 .ةواملؤسسات واملراكز اجملتمعي

 
 تحدياتالوة دروس املستفادوالاليونيسيف أعمال   

ف، وضــع دراســة العنــالــيت تطلََّبهــا  التــشاركيةالعمليــة  يفاليونيــسيف بقــوة أســهمت  - ٣٤
مـم  ألتابعـة ل  حكومـات ووكـاالت     شـاركت فيهـا      ةقليميـ إشاورات  مـ يف ذلـك تنظـيم تـسع         مبا

وكـان  . ةكادمييأحباث أ عالم ومؤسسات   إ ط ووسائ ةأطفال، ومنظمات غري حكومي   واملتحدة،  
وقـد القـت اليونيـسيف      . طفـل صمت احملـيط بـالعنف ضـد ال       كسر جدار الـ   هو  اهلدف الرئيسي   

إجـراء   مـن جانـب احلكومـات علـى     ا العنـف، واسـتعداد  بقـضية قـرار  اإل علـى   ملحوظـا اانفتاحـ 
 قلـة   تتمثـل يف  ومع ذلك، جيـب اإلقـرار بالتحـديات الـيت           .  جديدة هامة  دراسات واستقصاءات 

 .والتقاليدة املوضوع حساسيوالبيانات، 
الــديناميات  تغــيري مــن املــرجح أن يــؤدي إىلالعمــل اجلمــاعي ل فكــرة أن ويتزايــد قبــو - ٣٥

تقبــل والالــضارة  األعــراف االجتماعيــة هــامبــا فية، املمارســات التقليديــالــيت ختلقهــا االجتماعيــة 
تطبيــق هــذا علــى اليونيــسيف والــشركاء وتعكــف . طفــلاالجتمــاعي للــسلوك العنيــف جتــاه ال 

لـى مـستوى اجملتمعـات احملليـة،        التحـول االجتمـاعي ع    ترية  اإلسـراع بـو   بغيـة   النموذج اجلمـاعي    
ىل وضــع إضــافة  وباإل.لنــساء والفتيــات وتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني  لتمكني الــيف ذلــك  مبــا

 تشويه األعـضاء التناسـلية لألنثـى يف غـضون جيـل واحـد       لإلقالع عن   عاملية  منسَّقة  استراتيجية  
ممارســات أخــرى متــصلة يــق هــذا النــهج علــى تطبدراســة صدد بــاليونيــسيف فــإن ، مــن الــزمن

اجملتمعـات احملليـة    صـعيد   علـى   ويفرض االلتـزام هبـذا النـهج        . هرطفال واملَ الزواج مثل زواج األ   ب
 . قصري على املدى ال حتدياتعلى القدرات

 
 ةوالكوارث الطبيعياملسلحة  اتعرتا يف الطفل الةتعزيز محاي - جيم - ثانيا

كثـر  أ ،حيـان  ويف كـثري مـن األ      ،كثـر شـيوعا   الـيت باتـت أ    وارث،  لصراعات والكـ  ختلق ا  - ٣٦
. فـاقم املخـاطر القائمـة     ُت خمـاطَر جديـدة بالنـسبة إىل احلمايـة كمـا أهنـا               ،تغري املناخ حدة بسبب   

نـسان، فـضال   نـساين الـدويل وقـانون حقـوق اإل    ىل القانون اإل  ة إ جراءات االستراتيجي اإلوتستند  
تطـوير  اسـتراتيجية و  منها علـى وضـع      وينطوي كل   . وارئعن خربة اليونيسيف يف حاالت الط     

 مــع النظــراء علــى ةعــزز موأجديــدة إقامــة شــراكات ، وةمبــادرات تدريبيــإطــالق ، ولــألدوات
 علـــى ة والبحثيـــةكادمييـــالوطنيـــة، واملؤســـسات األ/يـــةالدول ومـــع املنظمـــات الـــصعيد الـــوطين

شتركة بــني يــات ذات الــصلة املــالعملمــن خــالل مجيعهــا نفذ ســُتو. الــصعيدين العــاملي والــوطين
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البعثـات  و،  املـشتركة بـني الوكـاالت     ئمة  اللجنة الدا الذي تّتبعه   مثل النهج العنقودي    الوكاالت  
 . عند االقتضاءةاملتكامل
الـــيت ، “األطفـــال يف حـــاالت الطـــوارئإزاء  األساســـية االلتزامـــاُت” قـــد شـــجعتو - ٣٧

ميكـن   سـريع  بشكلاستجابة اليونيسيف ، لُوضعت استنادا إىل فئات من انتهاكات محاية الطف    
املـستهدفني  األطفـال واملـراهقني      من وصم التقليل   اجلهود، و  ةازدواجيوبغية احلد من    . التنبؤ به 

طفـال الـضعفاء، تعمـل اليونيـسيف علـى          مـن األ  أخـرى   فئات هامة   لصاحل  وتعزيز االستجابات   
مـن خـالل القيـام      ،  االنتقاليـة ت  والفتـرا  الطفل يف حاالت الطوارئ      ةمحاي نظمالتكيف مع هنج    

امليــداين طفــال الــضعفاء، وتقــدم الــدعم األمــثال باّتبــاع آليــات علــى مــستوى املخيمــات حتــدد  
، واحلـصول علـى     اقتفـاء أثـر األسـر     الـدعم النفـسي، و    (من خـدمات الـدعم      طائفة  ىل  إ ةحالواإل

بـدال مـن     ةعاملـ سـاءة امل  إوينـصب التركيـز علـى منـع ومواجهـة العنـف واالسـتغالل و              ). التعليم
اللتزامـات األساسـية    ة ل كملـ ة ت االسـتراتيجي وتـأيت هـذه     . طفـال التركيز على فئات معينة من األ     

إعـداد بـرامج محايـة      التـآزر بـني     أوجـه   وتـساق   الل ازيـ عزتاألطفال يف حـاالت الطـوارئ، و      إزاء  
 .الطارئة وغري الطارئةالطفل يف احلاالت 

 
 ة الطفل يف الصراعات والكوارث الطبيعيةي لتعزيز محاةجراءات االستراتيجياإل  

العديــد مــن الكــوارث الطبيعيــة يف .  الطفــلةمايــحل) ودون وطنيــة(وطنيــة نظــم بنــاء  - ٣٨
 الطفـل   ةالقائمـة حلمايـ   نظم  الـ  ال تزال    ،ة املنخفضة احلدة  املسلحصراعات  و ال أاملتوسطة احلجم   

دورا  هــذه الــنظمكــثريا مــا تــؤدي ،  الدامهــةحــاالت الطــوارئويف . ىل حــد مــاإ هاعملــتقــوم ب
علـى  الدعم  استراتيجيات  احلرص يف   وينبغي  . قويبشكل   حاالت الطوارئ    مواجهةحامسا يف   

 اجلهــات اتتعزيــز قــدر، علــى  الطفــل، وحيثمــا أمكــنةتقــويض نظــم محايــإضــعاف أو عــدم 
ات تحـدي العلـى مواجهـة      ، الطفـل  ةوطنيـة ودون وطنيـة حلمايـ       هبـا مـسؤوليات      املنـوط  ،ةالفاعل

قطاعـات  علـى دعـم     ذلك  نطوي  وقد ي . لطوارئحاالت ا يف  ة  مايفرضها توفري احل  ياليت  احملددة  
حتديــد ن قبيــل ملعاجلــة قــضايا مــ نفــاذ القــانون والعــدلإاالجتمــاعي والتعلــيم والــصحة وفــاه الر

 .شد الفئات ضعفاأ  لصاحلةحالوتوفري الدعم وآليات اإل
 اخلارجيـة  ةطـراف الفاعلـ  ينبغـي لأل ، فها الشديدضعأو   الطفل   ةمحاي ولدى انعدام نظم   - ٣٩

ة احملليـ ة  فاعلـ هـات ال  اجلمـع    شـراكة    العمل يف من خالل   اإلجيابية،  اجملتمع  آليات  أن تستفيد من    
االت وميكــن حلــ.  حقــوق الطفــلة، مبــا يف ذلــك اجملتمــع املــدين، لــدعم ومحايــ  اوتعزيــز قــدراهت

، مبـا يـسمح    “أفـضل إعادة البناء علـى حنـو       ” ـفرصا ل تتيح  ن  يف فترة ما بعد الصراع أ     الطوارئ  
 .ألحداثلقضاء اإنشاء نظام مستقل بمثال 
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 .الفترات االنتقالية الطفل يف حاالت الطوارئ وةنظم محايلطار إوضع وتنفيذ  • 
يف يف حـاالت الطـوارئ والتخطـيط للتـصدي هلـا       الطفـل  ةمايـ لتأهـب حل ادمـاج  إ عـمُ د • 

خـرى   األ ة احلكومات واجلهـات الفاعلـ     هيزجتعلى   واملساعدةُ ،التخطيط الوطين آليات  
 . الطفلةاياملتفاقمة اليت تفرضها محو التحديات اجلديدة أحتديد من أجل 

ــاذج    •  ــذ من ــنظموضــع وتنفي ــة الطفــل  ل ــ محاي ــستندة إىل اجملامل ــة تمع يف حــاالت ات احمللي
 .الطوارئ

ــاعي اإل   - ٤٠ ــيري االجتم ــرف اســتراتيجية اليو  .جيــايبدعــم التغ ــل   تعت ــة الطف ــسيف حلماي ني
كمـا  . سهام يف تثقيـف اجلمهـور واحلـوار االجتمـاعي     العمل مع اجملتمعات احمللية، واإل    ضرورة  ب

املراهقــون، يف احلــد مــن ثقافــة هم فــين ، مبــ والــتمكني هلــممــشاركة الفتيــات والفتيــانتكتــسي 
اميات دينلـ ااآلليـات الـيت تتـصدى      سـيجرى العمـل علـى حتديـد وتعزيـز           العنف أمهيـة خاصـة، و     

 . اإلعماردماج وعادة اإلأطر إمن طائفة يف اليت تؤثر ات احمللية ألسر واجملتمعا
، اتعــصاباالنتمــاء إىل المثــل معاجلــة (ثقافــة الــسالم التــرويج ل علــى اتالقــدرعزيــز ت • 

إشـراك  كيفيـة   بشأن  صاحلة  املمارسات ال حتديُد   ذلك   مبا يف ) الطائفيو والعنف العائلي 
جـل  أالـشباب مـن     حـشُد   لعنـف، و  يف التـصدي ل   واجملتمعـات احملليـة     املراهقني، واألسر   

 .جيايبإتغيري اجتماعي إحداث 
 ةنتقاليــاال ةرحلــبــشكل أفــضل يف امللتغــيري االجتمــاعي  اترمــي إىل معاجلــةج ضــع هنُــو • 

ــا يف ذلــك   الناشــئة عــن   ــتغريدمــاج واألاإلعــادة إحــاالت طــوارئ، مب ــراد  ألةدوار امل ف
 . ن، نتيجة حلاالت الطوارئوطفال واملراهق األسيما السرة، واأل

 الــشركاءالتوجيهــات واآلليــات املتعــددة   حتــديث وتوســيع وتنفيــذ   اســتعراض و - ٤١
ــشركاء ةتعــددتــسهِّل التوجيهــات امل . طــوارئالاالت حبــ اخلاصــة ــداين التعــاونَ امل ال ، فعــالالي

ا مــا حتقــق  املــشتركة كــثرياتالتوجيهــوضــع عمليــة كمــا أن خــصوصا يف حــاالت الطــوارئ، 
 ،مــم املتحــدةوكــاالت األالــيت وضــعتها  الــشركاء ةتعــدد وتــشمل التوجيهــات امل.فــضلنتيجــة أ

الـيت وضـعتها   ة  التوجيهياملبادَئاملشتركة بني احلكومات    واملنظمات   ،ةواملنظمات غري احلكومي  
ة ي البــشرة وفـريوس نقـص املناعـ   ايناجلنــس العنـف  عـن لجنـة الدائمـة املـشتركة بــني الوكـاالت     ال

؛ اإلدمـاج عـادة   إمـم املتحـدة لـرتع الـسالح والتـسريح و          ومعـايري األ  مبـادئ بـاريس؛     و؛  واإليدز
واملنفـصلني عـن    املبادئ التوجيهية املشتركة بني الوكاالت املتعلقـة باألطفـال غـري املـصحوبني    و

 الطفــل يف حــاالت الطــوارئ، واملعــايري الــدنيا للتعلــيم يف  ةدمج عــن محايــاملــقــرص الذويهــم، و
ســـلحة الـــصغرية ، واألةرضـــيلغـــام األ األتالت الطـــوارئ وغريهـــا مـــن املعـــايري يف جمـــاال حـــا

 .بواحلراليت خلفتها واملتفجرات 
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يف  طفـل  ال ةماياملتعلقة حب لشواغل  لفضل  أالستجابة على حنو    لوآليات  توجيهات  وضع   • 
يف  العـدل  وإقامـة  هـا عاجلة القـضايا املـستجدة مبـا في   مل، وة وبعدها ثناء الكوارث الطبيعي  أ

ــوارئ، و  العـــدل يف آليـــات طفـــلمـــن، ومـــشاركة الصـــالح قطـــاع األإحـــاالت الطـ
 .االنتقالية

الدائمة املشتركة بني الوكـاالت وغريهـا مـن اإلرشـادات           توجيهات اللجنة   دعم تنفيذ    • 
 ة الـصح  ئمـة بـشأن   للجنـة الدا  اليت وضـعتها     اجلديدة   ة، مبا فيها املبادئ التوجيهي    قائمةال
 .يف حاالت الطوارئ واالجتماعي عم النفسيوالدعقلية ال

بــالغ الرصــد واإلبالرتاعــات مثــل آليــة اخلاصــة ليــات اآل يف ةمواصــلة املــشاركة الفعالــ • 
 .١٦١٢من مبوجب قرار جملس األ

 .شتركة بني الوكاالت إزاء احلمايةإلسهام على حنو فعال يف النهج املا • 
ىل عمليات بناء الـسالم علـى املعـايري         إنتدبني  حتديد الفرص املتاحة لتدريب املوظفني امل      • 

 . الطفلةذات الصلة حبماي
 

 تحدياتال وةدروس املستفادالليونيسيف ول ااعمأ  
تقـدم  إحـراز   علـى  األساسية لصاحل األطفال يف حـاالت الطـوارئ    االلتزاماُتساعدت   - ٤٢

ايري واألدوات عــ وضــع املط يفياليونيــسيف بــدور نــشكمــا اضــطلعت .  الطفــلةيف جمــال محايــ
يف حـاالت  االسـتجابات    وقـد عـززت هـذه اجلهـودُ       . املشتركة بني الوكاالت  الدولية  واآلليات  

طفـال  ، وكذلك منع جتنيـد األ     ةالكوارث الطبيعي أثناء  توفري الدعم النفسي يف     وسر  ثر األ أاقتفاء  
 األساسـية   االلتزامـاتُ وقـد حـسنت     . همجادمـ إعادة  إ و ةاملرتبطني بالقوات واجملموعات املسلح   

ــايُريامل األطفــال يف حــاالت الطــوارئ و إزاء ــ ع ــدرةَ شتركة امل ــسيق وضــع   ق اليونيــسيف علــى تن
تعمـل فيهـا    الـيت   ،  ةمايـ وتشجع جمموعـةُ احل   . هاسهام في واإل استراتيجيات مشتركة مع شركائنا   

 كلونيـش ذين   الطفل، على زيادة التعاون بني الشركاء الـ        ةماياجلهة املنسقة حل  مبثابة  اليونيسيف  
 .  الطفلةماية اليت ُتعىن حبالتقليدياجلهات الفاعلة واسعة، تتجاوز طائفة 
قـضايا  النطـاق الـيت تتعلـق ب      واسـعة   الشبكات  الـ هناك قدر كبري من اخلربة والتوجيـه و       و - ٤٣

 الطفـل يف    ةنظم حلماي وتنفيذ  وضع  سيتطلب   و .طفال يف حاالت الطوارئ   وفئات معينة من األ   
 ةمحايـ مـن انتـهاكات     فئـات حمـددة     التصدي ل يف  الوقت نفسه   تمرار يف   االسوحاالت الطوارئ   

مبا يف ذلك يف حـاالت الـرتاع املـسلح واالحـتالل األجـنيب واإلبـادة اجلماعيـة واجلـرائم              ،طفلال
املرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم احلرب واإلرهاب وأخذ الرهائن، أو يف حـاالت نـشر عمليـات                

يف احلـاالت االنتقاليـة،     أمـا   . لـدعم ا توفريرؤية و  ضعوبذولة و حفظ السالم، مواصلة اجلهود امل    
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حقوق الطفـل ميكـن     إال أن   . ةولويأعلى أهنا ليست    عادة بناء القطاع االجتماعي     إُينظر إىل   قد  
 .نعاشولوية يف جهود اإلإعطاء الطفل أوفر أرضية مشتركة للحوار وتن أ

ة أنــشطة األمــم املتحــدة يف جمــال ويــساعد التعــاون بــني الوكــاالت علــى حتــسني فعاليــ  - ٤٤
لذلك تـساهم اليونيـسيف يف ترتيبـات العمـل املـشتركة بـني الوكـاالت، وتـدعم                  . محاية الطفل 

وستواصـل  . اجلهود الرامية إىل إدماج محاية الطفل يف أعمال مجيع اجلهات الفاعلة ذات الـصلة           
لـة لألمـم املتحـدة، بطـرق        اليونيسيف أيضا الدفاع عن قضية محاية الطفل لدى البعثـات املتكام          

منها زيادة حس التملك هبـذا الـشأن وتفهـم الـشواغل املتعلقـة حبمايـة الطفـل مـن جانـب قـادة                 
 .تلك البعثات

 
 اجملاالت الشاملة ذات األولوية  - ثالثاً 
 إقامة األدلة وإدارة املعارف -  ألف- ثالثاً

تخدامها أسـاس كـل مـا تقـوم     مجع البيانات وحتليلـها واسـ   سبل  ل حتسني مستوى    يشكِّ - ٤٥
االســتراتيجية تقويــة قاعــدة األدلــة يف جمــال محايــة   وتتــوخى هــذه . بــه اليونيــسيف مــن أعمــال 

يف  بـشكل فعـال   دلـة األطفال، واإلسهام يف جمـاالت أخـرى مـن املعرفـة، وضـمان اسـتخدام األ            
ملـستوى  وستـشكل الرقابـة علـى محايـة األطفـال علـى ا            . حتسني السياسات والقـوانني وتنفيـذها     

وسـعياً مـن اليونيـسيف      . الوطين والتشخيص على املستوى القطري جزءاً هاماً من هذه اجلهود         
وراء ترسيخ زعامتها الفكرية يف هذا اجملال، فإهنا ستخطو مزيداً من اخلطوات هبـدف النـهوض          

ــالبحوث اســتناداً إىل األســاس الراســخ الــذي يــ    ــابع   وفرب ه عمــل مركــز إينوشــينيت لألحبــاث الت
ــونيــسيف وللي  املعلومــات عــن محايــة األطفــال،  ميــعوجت،  اخلــارجيني يف جمــال املعرفــة ءشركاال

 . وحتليلها ونشرها، على املستويني العاملي واحمللي
 

 اإلجراءات االستراتيجية الرامية إىل تقوية إقامة األدلة وإدارة املعارف

، مبــا يف  الداخليــةكاهتاســتعزز اليونيــسيف قــدراهتا وشــرا  .تقويــة القــدرات التحليليــة - ٤٦
املعـارف والبيانـات والتحلـيالت عاليـة اجلـودة          اسـتخالص   ذلك مع الدوائر األكادميية، بغـرض       

حاجـة أساسـية إىل تلقـي دعـم إضـايف           ومثـة   .  واالسـتفادة منـها    يف جمال محاية الطفل، وتقامسهـا     
جمــال محايــة قــدرات احلكومــات والــشركاء واجملتمعــات علــى مجــع أدوات املعلومــات يف  بنــاء ل

 . األطفال وتطبيقها
تعزيــز املــساعدة التقنيــة ودعــم مجــع البيانــات ومــا يتــصل هبــا مــن قــدرات عــن طريــق     • 

 . اآلليات املتعددة األطراف والثنائية
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والـــدروس واالبتكـــارات ملعـــارف واملمارســـات احلـــسنة مـــن ا رصـــيداحلفـــاظ علـــى  • 
 . املستفادة يف جمال محاية الطفل وضمان نشرها

 .املسائل املتعلقة حبماية الطفلتوفري جمموعة ممارسات عن  • 

توصي الدراسة اليت أجريـت  . حتسني سبل الرقابة على املسائل املتعلقة حبماية الطفل     - ٤٧
حتـسني أنظمـة مجـع البيانـات واملعلومـات بغـرض حتديـد              ”عن العنـف بـأن تعمـل الـدول علـى            

وتتبع التقدم احملرز حنو حتقيق هدف منـع العنـف          السياسات  واإلفادة ب الفرعية الضعيفة،   الفئات  
ــضا   و؛“ضــد األطفــال  ــضروري أي ــوفري   نظــم وجــود مــن ال ــة للرصــد واإلبــالغ بغــرض ت عاملي

ــاتال ــشكل      . األساســيةبيان ــة الطفــل ب ــة يف جمــال محاي ــات الوطني وينبغــي أن جيــري مجــع البيان
مــل الــضعف،  بيانــات مقــسمة حبــسب اجلــنس، والــسن وغريمهــا مــن عوا   يــشملأن ودوري، 

وستواصـــل اليونيـــسيف . لة احلكومـــة عـــن النتـــائج املتعلقـــة باحلمايـــةءشجع علـــى مـــسايـــ ممـــا
االضطالع بدور القيادة يف تطوير املؤشرات العاملية املتعلقة حبماية الطفل على مـستوى العـامل،               

ة وستركز على العالقة بني آليات رصـد حقـوق الطفـل والرقابـة القطاعيـة علـى املـسائل املتعلقـ         
 . تهحبماي
 وتعزيـز   ، مؤشـرات محايـة الطفـل      شأناآلراء ب يف   توافق   التوصل إىل دعوة الشركاء إىل     • 

 . الرقابة الدورية على املستوى احمللي والوطين والعاملي

 . بالشراكة مع اهليئات اإلقليمية واملؤسسات البحثيةقابة، إنشاء آليات إقليمية للر • 

الدراسات االستقصائية املتعـددة املؤشـرات للمجموعـات         يفمحاية الطفل   مناذج  تقوية   • 
 .الدراسات االستقصائيةتلك ممارسات إلزاميا يف مجيع وجعلها جزءاً 

تقييمـات  المؤشـرات تكفـل إجـراء       بـشأن    الطوارئ، بنـاء توافـق آراء،        االتبالنسبة حل  • 
تنفيـذ تلـك    ودعم و  ،عيارية حلماية الطفل يف حاالت الطوارئ وقياس أثر التدخالت        امل

 .املؤشرات

مايـة  الدوريـة والطارئـة املتعلقـة حب      إدماج برامج الرقابة واإلبـالغ      القيام قدر املستطاع ب    • 
الـسياقات   يف ، الذي يرصد آليـات الرقابـة واإلبـالغ    ١٦١٢الطفل وقرار جملس األمن     

 .املناسبة

عزيــز  تستدعييــ .التحــديات الــيت تواجــه محايــة الطفــلتعزيــز البحــوث وتــشخيص  - ٤٨
 ؛القدرات الوطنية يف جمال محاية الطفل إجراء حتليل سليم للمخاطر الـيت تكتنـف محايـة الطفـل            

آراء األطفـال   ومراعـاة    ؛وللسياسات واهلياكل واخلدمات القائمة اليت هتدف إىل محاية األطفال        
م يف فاملسائل اليت قد تبدو متطابقة من بلد إىل آخر، من قبيـل حيـاة األطفـال وعملـه           .أنفسهم
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ومــن شــأن . ف اختالفــا شاســعا عــن بعــضها بعــضاالــشوارع، قــد يكــون وراءهــا ظــروف ختتلــ
وكـذلك  عمال اليونيـسيف،  توفري املعلومات الالزمة أل حالة محاية األطفال    عن  حتليالت  إجراء  

وهنـاك   .األعمال اليت يقوم هبا الشركاء الوطنيون، واألمم املتحدة، وغريهم من شركاء التنميـة     
محايـة الطفـل    يف   الـيت تـؤثر      ستجدةتعـرف علـى البحـوث الـيت جتـري عـن املـسائل املـ               ضرورة لل 

 . ونشر تلك البحوث
ــيم محايــة الطفــل حبيــث    •  ــُنهج  يــبني األثــر ويــحتــسني وتوحيــد تقي ساعد علــى تكــرار ال

 . الناجحة

 ؛ل حبيث تـشمل اسـتعراض القـوانني والـسياسات     اطف محاية األ  حالةحتسني سبل حتليل     • 
 . لبيئة السياسية واجلنسانيةل تحتليالإجراء و

: حتديـد الثغــرات الرئيـسية املوجــودة يف األدلــة وإجـراء حبــوث بــشأهنا، تـشمل مــا يلــي     • 
تكلفــة محايــة الطفــل، وتقيــيم بــرامج تقـدير  فعاليــة كلفــة التــدخالت املختلفــة، ومـدى  

ــال، و  ــاملي و   إجــراء إعــادة إدمــاج األطف ــامج األمــن الع ــة، وبرن ــة البحــوث الطولي محاي
 . املتغريةالطبيعية الطفل، ومحاية الطفل والبيئة 

ــشاري رفيــ تــشكيل •  ــد االحتياجــات    ع فريــق است ــة الطفــل لتحدي ــشأن محاي  املــستوى ب
 .  العاملي واإلقليمي والوطين ودعمهاىالبحثية على املستو

جتميــع املعلومـــات يف جمــال محايـــة الطفــل يف حـــاالت الطــوارئ وحتليلـــها ونـــشرها،      • 
 . إجراء املزيد من البحوثيع وتشج

 
 أعمال اليونيسيف والدروس املستفادة والتحديات

بد أن تستند اجلهود املتزايدة إىل أدلة سليمة وفهـم راسـخ للعوامـل احملليـة والوطنيـة                  ال - ٤٩
رصـد   عـزز تو، والبيانات اليت تستنري هبا القرارات    نوع اجلنس ذات الصلة باحلماية، مبا يف ذلك       

يتعــذر مجــع : ويف جمــال محايــة الطفــل، تواجــه اجملــاالت التاليــة حتــديات خاصــة  . رزالتقــدم احملــ
بيانات عن املـسائل غـري القانونيـة أو الـسرية أو احلـساسة؛ وتكـون العوامـل االجتماعيـة احملليـة                      

 . حمددات هامة للحماية؛ ويظل التقييم قليالً نسبياً وتتفاوت جودته
، مـع كـثري مـن الـشركاء علـى اسـتحداث             ٢٠٠٢م  وقد عملـت اليونيـسيف، منـذ عـا         - ٥٠

جمـال وضـع   ويـشمل الـشركاء العـاملون يف    . يف جمـال محايـة الطفـل   مـشتركة  مؤشرات معيارية  
 وبرنـامج   ، ومنظمة العمل الدوليـة    ،مؤشرات محاية الطفل ومجع البيانات منظمة الصحة العاملية       

سـاءة  اإل واجلمعيـة الدوليـة ملنـع        ،دة وشـعبة اإلحـصاءات يف األمـم املتحـ         ،األمم املتحدة اإلمنائي  
 .  وأعضاء فريق التنسيق املشترك بني الوكاالت املعين بقضاء األحداثم،وإمهاهلإىل األطفال 



E/ICEF/2008/5/Rev.1
 

22 08-34854 
 

ويف حني حتـسنت مؤشـرات محايـة الطفـل ومجـع البيانـات بـصورة ملحوظـة منـذ عـام                   - ٥١
اليونيــسيف وجتمــع . الدرجــة مــن الــسرعة نفــس ، مل يكــن مجــع البيانــات يــسري علــى   ٢٠٠٢
عــن مــسائل ميكــن قياســها عــن طريــق الدراســات االستقــصائية لألســر املعيــشية، عامليــة بيانــات 

ل اطفـ األيف  عاقـة   اإلل وختـان اإلنـاث و     اطفـ ل وزواج األ  اطف تسجيل املواليد وعمل األ    تشملو
بـشكل عـام عـن    بيانـات   ال تتـوفر بعـد       هومت االتفاق علـى املؤشـرات، إال أنـ        . لاطفوتأديب األ 

ــضا ــستلزم وجــود     ق ــيت ت ــة ال ــة الرمسي ــة  ُنظــم ء األحــداث أو الرعاي ــات اإلداري ــة للمعلوم  .وطني
فر بيانات عاملية عن العنف يف املدارس، واألسلحة الـصغرية واخلفيفـة، وغـري ذلـك مـن              اتتو وال

. ة البالغة أو ذات الطابع اإلجرامي، من قبيـل االجتـار واالعتـداء اجلنـسي              ياملسائل ذات احلساس  
.  ليـشمل بيانـات عـن محايـة األطفـال      DevInfoوسيع نطاق نظام إدارة قاعدة البيانات       وجيري ت 

يف عـدة بلـدان متـضررة        (EPI-Info)نظام التجهيـز اإللكتـروين للبيانـات واملعلومـات          وُيستعمل  
 . بغرض مراقبة حاالت اإلصابة والوفاة من جراء األلغام األرضية

البلـدان  بعـض   لزامية جلمع البيانـات، وتـضيف       واعتمد عدد من احلكومات إجراءات إ      - ٥٢
وكـثرياً مـا تظـل البيانـات مقـسمة          .  خطـط التنميـة الوطنيـة      إىلمؤشرات رئيسية حلماية الطفـل      

 مـن قبيـل اإلعاقـة، ممـا حيـرم صـناع الـسياسات مـن                 ،بعـض املـتغريات   بسبب  بشكل غري كاف    
ن هـم  مَـ لتخطيط هلـا مـن أجـل    وااملعلومات اليت تلزمهم لتحديد السياسات واخلدمات املالئمة    

 . م هلم ما يكفي من خدماتلذين ال يقدَّامن غريهم للمخاطر أو االستبعاد أو عرضة أكثر 
وسيكفل التقييم األكثر منهجيـة ملبـادرات محايـة الطفـل حتـسن مـستوى الـتعلم داخـل                    - ٥٣

ف لـــربامج يف خمتلـــوجـــود أثـــر لوتتـــبني بـــشكل متزايـــد أدلـــة علـــى  . اليونيـــسيف وخارجهـــا
وينبغي لليونيـسيف القيـام باملزيـد       . الدراسة اليت أجريت عن العنف    حسب ما بينته    القطاعات،  

 . اللتماس تلك األدلة ونشرها ولفت االنتباه إىل برنامج البحوث يف جمال محاية الطفل
 

 عوامل التغيري وحفزهاهتيئة  - باء - ثالثا
ــادة مــن املتوقــع  - ٥٤ ــة الطفــل،   يف املــأن متــسك اليونيــسيف بزمــام القي سائل املتــصلة حبماي
كمناصـر ومـنظم وشـريك يـشجع      بـأن تعمـل      مـن املـسؤولية       قـدرا كـبريا    هـا يلقي على عاتق   مما

 . إسهامات اآلخرين وال حيجبها

ــة الطفــل وتعظيمهــا عــن طريــق مــساعدة       - ٥٥ وميكــن التعجيــل بالتــدخالت يف جمــال محاي
 واملؤســسات املاليــة الدوليــة، واحلكومــات  الــشراكات مــع الوكــاالت التابعــة لألمــم املتحــدة،  

. الوطنية، واجملتمع املدين، والقطاع اخلاص، واجلماعـات الطائفيـة علـى حتقيـق كامـل إمكاناهتـا                
مـن  املـساعدة واملـشاركة   مـا ميكـن مـن     يف حتقيـق    مفيـد وتضطلع اليونيسيف أيـضاً بـدور حمفـز         

ــدعم واإلجــراءات الف   ا ــدعوة وال ــةلــشركاء، وذلــك علــى مــستوى ال ــة مبكــان  . علي ومــن األمهي
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ند إىل قـضايا بعينـها، فإنـه        التشديد على أن اليونيـسيف، إذ تبتعـد عـن وضـع الـربامج الـيت تـست                 
تــزال هنــاك حاجــة إىل تــسخري الطاقــات وإمكانــات الــدعوة الكامنــة يف الــشراكات القائمــة  ال

كـوين مـستودع    تعـن طريـق     التنظيم  وستعزز قدرة اليونيسيف على احلفز و     . على قضايا بعينها  
وسـيتم استكـشاف أشـكال      . قـضايا احلمايـة، وتقامسـه     والتحليالت عـن    ملعارف والبيانات   من ا 

 . جديدة ومبتكرة للشراكة
 

 عوامل التغيري وحفزهالتهيئة خذة اإلجراءات االستراتيجية املتَّ
 .لـربامج والـدعوة   املوجـه إىل ا   تعـدد الـشركاء     املاإلرشاد املشترك و  تشجيع وتنفيذ    - ٥٦

وُنهـج  الشراكات والـشبكات القائمـة إلجيـاد مواقـف مـشتركة           العمل مع   ستواصل اليونيسيف   
 . محاية أفضل لألطفالحتقق الربامج اليت على وضع الشركاء برناجمية، مما يساعد 

استغالل أطر الشراكة احلالية وتنظيم أطر جديدة لوضع وتنفيذ ُنهج مـشتركة تـساعد               • 
 . لعلى وضع برامج حلماية الطف

االســتناد إىل االلتزامــات العامــة واحلكوميــة الرئيــسية بالتوجــه إىل مجاعــات معينــة مــن    • 
، أو  مـن جرائـه    أو تـضرروا   األطفال الـذين تيتمـوا بفعـل اإليـدز        كاألطفال املتضررين،   

 تباع ُنهـج أوسـع نطاقـا   ااألطفال ضحايا االجتار أو األطفال ذوي اإلعاقة، مع تشجيع       
 . وضع الربامجيف 

ل يف حـاالت    اطفـ ا بالنـسبة للقـضايا الرئيـسية املتعلقـة حبمايـة األ           وفريهـ تنظيم القيادة وت   • 
الدائمــة الطــوارئ، مبــا يف ذلــك اجملموعــة الفرعيــة املعنيــة حبمايــة الطفــل التابعــة للجنــة   

ــال املنفــصلون عــن       ــدعم النفــسي االجتمــاعي، واألطف ــشتركة بــني الوكــاالت، وال امل
األطفال اجملندون أو املستخدمون بصورة غـري       حل األطفال، و  ذويهم، وإقامة العدل لصا   

 .مبخاطر األلغاممشروعة يف الرتاعات املسلحة، والتوعية 

 يف  بالغ األمهية  ما يضطلع القطاع اخلاص بدور       كثريا. تشجيع تعاون القطاع اخلاص    - ٥٧
راء حـوار   إجـ رتمسواسـتفادةً مـن النجـاح الـذي حققتـه فـرادى الـشراكات، سيـ            . محاية الطفل 

وستوجَّه اجلهود حنو تشجيع املسؤولية االجتماعية للـشركات        . أوسع نطاقاً مع القطاع اخلاص    
ويف حــاالت النمــو علــى حــد ســواء،  جتــاه أهــداف محايــة الطفــل يف البلــدان الناميــة واملتقدمــة  

 . الطوارئ
 علـى تـشجيع املمارسـات     ركيـز  مـع الت   ،توسيع نطـاق احلـوار مـع الـشركات الـشريكة           • 

احلسنة واالتصال بالشركاء اخلرباء لتحديد اإلجراءات املالئمة على املستويات العامليـة           
 . واإلقليمية والقطرية
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 .لـصاحل محايـة الطفـل عـن طريـق الـشراكات           يف املراحـل التمهيديـة      نافع  املالتماس   - ٥٨
املاليــة فــيمكن للــشراكات مــع املنظمــات الثنائيــة واملتعــددة األطــراف، مبــا يف ذلــك املؤســسات 

محايــة عــن سؤولية تــضطلع باملــ املزيــد مــن االســتثمارات يف القطاعــات الــيت  ولــدالدوليــة، أن ت
املقـدم  وستعمل اليونيسيف مع الـشركاء علـى تعزيـز املزيـد مـن الـدعم االسـتراتيجي            . األطفال
لوكـــاالت احلكوميـــة املـــسؤولة عـــن احلمايـــة، مـــن قبيـــل الرعايـــة االجتماعيـــة، وضـــمان  إىل ا

ــرا ــصادية     االعت ــة االقت ــادرات التنمي ــهجي يف مب ــشكل من ــة الطفــل وإدراجهــا ب ــة محاي  .ف بأمهي
ات االستجابة والتأهب للطـوارئ يف      استراتيجي، ستدعم اليونيسيف إدماج     ذلكوباإلضافة إىل   

 . جمال محاية الطفل يف العمليات الوطنية وعمليات دعم السالم
 واحلمايـة   ،واحلوكمـة ظـام العـدل،     ناستعراض مسألة إدراج محايـة الطفـل كجـزء مـن             • 

 .  وغريها من فئات الدعم، وذلك مع املاحنني والشركاء من الوكاالت،االجتماعية

 وبناء الـسالم    ةاإلنسانيالشؤون  دعم إدماج أولويات محاية الطفل يف عمليات إصالح          • 
 . ودعم السالم، مبا يف ذلك املراحل املبكرة من رسم الوالية

تخدام حتليــل الكلفــة والفائــدة لــدعم اخليــارات االســتراتيجية، مبــا يف توســيع نطــاق اســ • 
 . ذلك مع املؤسسات املالية الدولية والقطاع اخلاص حول مسائل التنمية االقتصادية

الطـوارئ والتنميـة    حبـاالت   محايـة الطفـل املتعلقـة       تعلم  املشاركة يف الشبكات العامليـة لـ       • 
 . على حد سواء

طنيــة علــى التأهــب حلــاالت الطــوارئ واالســتجابة هلــا يف عمليــات    إدراج القــدرة الو • 
ــة،   ــال، يف     ال ســيماالتخطــيط الوطني ــى ســبيل املث ــدان املعرضــة للكــوارث، عل  يف البل

ة احلــد مــن الفقــر، وأطــر عمــل األمــم املتحــدة للمــساعدة اإلمنائيــة، اســتراتيجيورقــات 
 . والتقييمات القطرية املوحدة، وأطر املساعدة القطرية

إرساء عالقات مع البلدان املسامهة بقوات حفظ الـسالم وزيـادة قـدرهتا، حـىت تـسهم                  • 
 . بيئة حامية لألطفالهتيئة قواهتا عند انتشارها يف 

ستدعم اليونيسيف محاية الطفل من خالل الـدعوة يف البلـدان املتقدمـة             .تقوية الدعوة  - ٥٩
. والــشراكات القائمــة والفــرص اجلديــدة عــن طريــق البحــوث واألدلــة ،النمــو والبلــدان الناميــة

وميكــن أن يكــون للــربط بــني مبــادرات الربجمــة والــدعوة، أو اجلهــود النظريــة والعمليــة، فعاليــة  
عالقات اليونيسيف مع جلنة حقوق الطفل، واملمثـل اخلـاص لألمـني العـام              أمهية  وتبقى  . خاصة

العــام املعــين بــالعنف ضــد    واملمثــل اخلــاص لألمــني   ألطفــال والــصراعات املــسلحة،   املعــين با
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وسـيكون االخنـراط مـع اجملتمـع املـدين          . ومفوضيّيت حقوق اإلنسان وشؤون الالجئني    األطفال،  
 .والشباب سعياً وراء حتقيق هذه اجلهود إحدى األولويات

تشكيل أفرقة خرباء رفيعة املستوى يف جمال محاية الطفل هبـدف التعـرف بـشكل أكـرب                  • 
الـــيت قـــد تـــشمل عنـــف (ملـــستجدة وســـبل االســـتجابة هلـــا علـــى القـــضايا اخلطـــرية وا

 ). العصابات، وتصوير االعتداء على األطفال يف الفضاء السيربي، واألطفال واهلجرة

ــة الطفــل     •  ــة  يفوضــع اســتراتيجيات لــدعم إدمــاج أهــداف محاي  جــداول أعمــال التنمي
 . واألمن البشري وسيادة القانون وحقوق اإلنسان

انيني هبدف تشجيع لفت االنتبـاه علـى املـستويني الـسياسي والتـشريعي              العمل مع الربمل   • 
 . إىل الشواغل املتعلقة حبماية الطفل

حتديد الفرص الـيت ميكـن فيهـا اإلفـصاح عـن انتـهاكات معينـة حلقـوق محايـة األطفـال              • 
 يف احلاالت اليت ميكـن فيهـا هلـذا اإلجـراء أن يـساعد               ال سيما واستغالل تلك الفرص،    

ــى إحــ  ــة يف االجتاهــات أو     عل ــيريات إجيابي ــق تغ ــوري أو اإلســهام يف حتقي ــيري ف داث تغ
 . املمارسات أو السياسات على املدى املتوسط أو الطويل

التعاون مع املمثـل اخلـاص لألمـني        دعم الدعوة إىل وقف العنف ضد الطفل عن طريق           • 
عـين بـالعنف ضـد    ملاشترك بـني الوكـاالت     املـ فريـق   العام املعين بالعنف ضد األطفال وال     

 الـواردة يف دراسـة األمـني        واملتابعـة املنهجيـة للتوصـيات     وتقدمي الدعم هلمـا،     األطفال،  
 .العام عن العنف ضد األطفال

ــة        •  ــى عمــل اللجــان الوطني ــة، وعل ــادرات العاملي ــى املب ــصناعية، عل ــدان ال ــاء، يف البل البن
 . ة الطفلمايحبأكرب إىل إيالء اهتمام لليونيسيف، يف سبيل الدعوة 

 .توسيع نطاق مبادرات التدريس والشراكات األكادميية املعنية حبماية الطفل • 
 

  والتحديات املستفادة والدروس اليونيسيف لاعمأ  
ــح - ٦٠ ــةال توضــ ــةامل وثيقــ ــتراتيجيةالل رجعيــ ــة( ســ ــات وثيقــ ــية املعلومــ ــة ا األساســ مللحقــ
 العديـد يعمـل   و .العـاملي  الـصعيد  علـى  فـل الط حبماية املتعلقة املوسعة الشراكات )ستراتيجيةباال
 وتــشترك والــوطين، اإلقليمــي الــصعيدين علــى بنــشاط وفعاليــة  أيــضا الــشراكات هــذه مــن

 الــصعيد علــى والــدعوة الربجمــة مــن كجــزء اإلضــافية الــشراكات مــن آالف يف اليونيــسيف
 وضـعنا  مـا  إذا سـيما  ال والـدعوة،  الـشراكات  جمال يف التقدم من مزيد إحراز وميكن .القطري

 يتيحهـا  الـيت  والفـرص  طفـل، لا محايـة  يف ليونيسيف الذي تضطلع به ا    القيادي الدور االعتبار يف
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 مـع  والتعـاون  العـون،  فعاليـة  برنـامج و املتحـدة،  األممتواصل عملية حتقيق االتساق على نطاق       
 .اخلاص القطاع وهيئات الدولية املالية اتاملؤسس من كلٍ
 للبيئـة  اجليـد  االسـتخدام  علـى  مثـال  هـو  لطفـ لل العدالـة  توفري   نبشأ الشراكات بناء إن - ٦١
 سـيادة  عـن  العـام  األمـني  تقـارير  وحتـدد  .املتحـدة  األمـم  جهـود    اتـساق  مبـادرات  أوجـدهتا  اليت

 ُيِمكِّـن  ممـا  األحـداث،  قـضاء  يف جمـال     رائـدة  كوكالـة  اليونيسيف هبا املتعلقة واملقررات القانون
 لــصاحل العدالــة حتقيــق يرمــي إىل هنــج لوضــع أخــرى االتوكــ مــع عمليــة تنظــيم مــن املنظمــة
 األطفـال ” إىل أبعد من مسألة      ذلك ويذهب   .بكاملها املتحدة األمم نطاق على يطبق األطفال
 ضـمن  األطفـال  معاملـة  حنـو  مشـوال  أكثـر  بطريقـة  لينظـر  “القـانون  مـع  وضـعهم  يتعارض الذين
 ُيْعطَــى الــذي االنتبــاه النهايــة يف النــهج هــذا يعــزز أن وينبغــي .والقــضاء القــانون إنفــاذ نطــاقي
 مشـوال  األكثـر  الـربامج  ويف املتحـدة  األمم تدعمها اليت القانون سيادة أعمال مجيع عرب لألطفال
 حتقيـق  فيهـا  يـدمج  أن ميكـن  جمـاالت  وهـي  العـدل،  قطـاع  وإصـالح  واألمـن  باحلوكمـة  املتعلقة
 .بسهولة األطفال لصاحل العدالة
 ومنظمـة  الـدويل  والبنـك  اليونيـسيف  بـني  شـراكة  ميثـل  الطفـل،  لعمـ  فهم مشروع إن - ٦٢

 البحثـي  الربنـامج  عـن  صـدرت  وقد .األطفال عمل على للقضاء الدويل الربنامج/الدولية العمل
 الطفـل،  وعمـل  والـصحة  التعلـيم  بـني  الـروابط  بـشأن  تقارير الطفل عمل فهم ملشروع املشترك
 التقـدم  مـن  مزيـد  إحـراز  ينبغـي  ذلـك،  وبـرغم  .وةالـدع  جمـال  يف ينخـرط  البحثي الربنامج وبدأ

 االقتــصاد جمــال يف الــدويل البنــك عمــل مثــل األولويــة، جمــاالت ضــمن األطفــال عمــل إلدخــال
 .الدولية العمل منظمة هبا تضطلع اليت االجتماعية احلماية أهداف أو االجتماعية والتنمية

 ل،طفـ ال محايـة  أجـل  من اخلاص القطاع مع العمل يف طويل بتاريخ اليونيسيف وتتمتع - ٦٣
 وهنــاك .لوكالــس قواعــد اتمــدونو الواســعة ذات القاعــدة احلمــالت يف العمــل ذلــك ويــشمل
ــة ــدة أمثلـ ــاء تقلـــيص علـــى واعـ ــتخدام وإهنـ ــال اسـ ــة الـــصناعة يف األطفـ  والـــصناعات والزراعـ

 الـصور  بيـع  ويف والـسياحة،  بالـسفر  يتـصل  فيمـا  لألطفـال  اجلنـسي  واالسـتغالل  االستخراجية،
 ملنـع  املبـادرات  الـشركات  اختـذت  احلـاالت  مـن  العديـد  ويف .األطفال على االعتداء جتسد اليت

 بــصفتها عامــة سياســة صــوغ يف دور مــؤثر هلــا وكــان عملــها، قطاعــات يف األطفــال اســتغالل
 .ومعلنني ونصراء ضغط مجاعات

 بــشأن ةالــدعو أعمــال متزايــدة بطريقــة تباشــر لليونيــسيف الوطنيــة نااللجــ وأصــبحت - ٦٤
 طريـــق عــن  تقريبـــا دائمــة  بـــصفة ذلــك  ويــتم  - الـــصناعية البلــدان  يف الطفـــل محايــة  مــسائل 

 جتــارالا بــني تتــراوح مــسائل ويف - األخــرى الوطنيــة املــدين اجملتمــع منظمــات مــع الــشراكات



E/ICEF/2008/5/Rev.1  
 

08-34854 27 
 

ــال ــة( باألطف ــشويه و)املتحــدة اململكــة جلن ــى التناســلية األعــضاء ت ــان/لألنث ــاث خت ــة( اإلن  جلن
 ).سويسرا

 إذ أن   .وضـوحا  وأكثـر  بـروزا  أكثـر  األطفـال  حلمايـة  الـدعوة  يف الـشباب  دور وأصبح - ٦٥
 يف عاليـة  بدرجـة  فعَّـالني  دعـاة  كـانوا  احلماية تستدعي حادة حتديات يواجهون الذين املراهقني
 ُتْعَتــرب مواضــيع بــشأن الــصمت كــسر ويف املــسلح، الــصراع وأثــر األطفــال ضــد العنــف جمــال

 .حساسة
 

 للموارد ستراتيجيالا االستخدام طريق عن النتائج زيزتع - رابعا 
 يتعلـق  فيمـا  املـوظفني  مجيـع  وإدراك معرفة لزيادة جهودها بتكثيف اليونيسيف ستقوم  - ٦٦

 ونـشر  األطفـال؛  محايـة  جمـال  يف العـاملني  املـوظفني  مهـارات  ومواصـلة تعزيـز      األطفـال؛  حبماية
 حتقيـق   إمكانيـة  لزيـادة  الـشركاء  مـع  العمـل  يـة تقو وسـتتم  . ممكـن  تـأثري  أكرب   إلحداث املوظفني

 األخالقيـة  املعـايري  أو الـسلوك  قواعـد  اتمـدون  اليونيـسيف  وسـتعزز  .املالية املوارد من أثر أكرب
 .الطفل محاية مبادئ تتجلى فيها اليت التجارية األعمال وممارسات البشرية ملواردعن ا
ــد - ٦٧ ــاملوظفني التزوي ــسيف تكــاليف تعكــس .ب ــةا اليوني ــة ملتعلق ــل حبماي ــيال الطف ــن قل  م

 بـصفة  تعمـل  وهـي  تقريبـا،  إمـدادات  أي   تعكـس  وال اخلـدمات،  تقـدمي /املباشر التنفيذتكاليف  
ــق عــن أساســية ــة طري ــدعم القــدرات، تنمي ــتقين، وال ــدعوة ال ــسياسات جمــال يف وال ــة، ال  العام

 العمالــة، يف كثافــة إىل حيتــاج الــذي التفــاعلي العمــل وهــذا .التحالفــات وتكــوين واالتــصال،
 الطفـل  محايـة  مـوظفي  مـن  كـاف  عـدد  غياب ويف .التأهيل من عال قدر على موظفني يتطلب
 .الطفل محاية بأهداف الوفاء ميكن ال املطلوبة، باملهارات املتمتعني

ــة، وبــصفة - ٦٨ ــة مــوظفي لــدى يكــون تقليدي  جمــاالت يف أساســية معلومــات الطفــل محاي
 لألمــور الــسليم الــسياسي لتقــدير إىل اأيــضا وحيتــاجون ة،والــدعو االجتمــاعي والعمــل القــانون
 والعلـوم  االجتماعيـة  الـسياسات  عـن    قويـة  مبعرفة التمتع أمهية تتزايد كما .حتليلية مهارات وإىل

 املمـــثلني أن كمـــا .والتنـــسيق والتواصـــل التنظيمـــي التطـــويرو االجتمـــاعي والَتَغيُّـــر الـــسلوكية
 ضــمن الطفــل محايــة إلدمــاج مهــارات إىل حيتــاجون أخــرى قطاعــات يف واملــوظفني القطــريني
 .باليونيسيف والدعوة للربامج الكامل النطاق
 املقـر،  صـعيد  وعلـى  واإلقليمـي  طـري قال الـصعيد  علـى  املوظفني مالك   تعزيز جمال ويف - ٦٩
 الـشراكات  علـى  بفعاليـة  احملافظة يف املوظفون يقضيه   الذي الوقت احلسبان يف يوضع أن ينبغي

 .الطفل حلماية العديدة
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 اإلجراءات االستراتيجية
 ضــمن القــدرات تلــك إلدمــاج البــشرية للمــوارد ســتراتيجيالا بــالتخطيط االضــطالع • 

 .والتدريب التوظيف عملية
 .احلماية جمال يف العاملني غري ملوظفني الَتعلُّم على نطاق املنظمة ستراتيجيةا تصميم • 
 والَتَغيُّـر  النظم   تقوية ملساندة األمد الطويلة تيجياتستراالل الدعم تقدمي يظل .التمويل - ٧٠

 منخفـضة  أولويـة  ُتوليهـا  الـيت  البلـدان  يف الطفـل  محايـة  متويل أن كما .حتديا يشكل االجتماعي
 .الطفل محاية مبادرات املقدم إىل الدعم لتعزيز ستراتيجيات اوضع وينبغي .أيضا حتديا يشكل

 
 اإلجراءات االستراتيجية  

ــق  عن الطفل حلماية إضافية موارد حشد تكفل كيفية ألفضل استعراضٍ ءإجرا •   طريــــ
 الدوليـة  املاليـة  املؤسـسات  مـن  والـشركاء  املتحـدة  واألمم اخلاص والقطاع احلكومات
 .اليونيسيف لدى األخرى األولوية وجماالت

 .الطفل محاية جمال يف املاحنني جملموعة سنوية اجتماعات عقد • 
 محايــة مبــادئ جتــسيد أيــضا جيــب .العمليــة املمارســة يف الطفــل محايــة ئمبــاد تطبيــق - ٧١

ــاملوارد املتعلقــة اليونيــسيف ممارســات يف الطفــل ــةواألعمــال البــشرية ب  تلــك ومتديــد ، التجاري
ــادئ ــ لقــد .األوســع املتحــدة األمــم أســرة لتــشمل املب ــسنني يف اليونيــسيفت التزم  األخــرية ال
 ،اجنــسي ماســتغالهلو علــى األطفــال اجلنــسي االعتــداء إزاء “مطلقــا التــسامح عــدم” بــسياسة

 مـن  أو موظفيهـا،  ِقَبـل  مـن  اسـتغالهلم  أو األطفـال  علـى  االعتداء أشكال من شكل أي إزاء أو
 املتعلقـة  العـام  األمـني  نشرة فإن ذلك، على عالوة .للمنظمة مباشرة ينتسبون الذين أولئك قبل

 قواعــد مدونــة أنــشأت اجلنــسي واالعتــداء نــسياجل االســتغالل مــن للحمايــة اخلاصــة بالتــدابري
 .املتحدة األمم موظفي مجيع سلوك

 
 اإلجراءات االستراتيجية  

ــسيد •  ــة جت ــة اليونيــسيف سياس ــدمب املتعلق ــا التــسامح ع ــتغالل إزاء مطلق  اجلنــسي االس
 عقـود  ضمن السياسة تلك أحكام إدراج طريق عنيهم  عل اجلنسي واالعتداءلألطفال  
 .يهالد املسجلني والبائعنيئها وشركا يفاليونيس موظفي

 ضـد  احلمايـة  بتعزيز خيتص فيما التجارية   واألعمال البشرية املوارد ممارسات استعراض • 
 .عليهم واالعتداء األطفال استغالل من األخرى األشكال
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 التقدمرصد  – خامسا 
 .األجـل  وسـطة املت سـتراتيجية الا اخلطـة  ضـمن  الطفـل  محايـة  مؤشـرات  نتائج رصد   تمي - ٧٢

ــل نطــاق الرصــد عيتوســ علــى اليونيــسيف تعمــل النتــائج، رصــد إىل وإضــافة  املؤشــرات شملي
 احلكوميـة  اجلهـود  اتساق وقياسات واسعا، استخداما احلايل الوقت يف تستخدم ال اليت احلرجة
 :٢٠١٠ لعام التالية التطور مؤشراتو التدابري اليونيسيف وتقترح .الطفل محاية لتحسني

 حلالــة مكــرس مــشفوعا بتقريــر الطفــل، محايــة جمــال يف للتقــدمكــل ســنتني  تعراضســا • 
 جمـال  يف احملـرز  للتقـدم  املـستوى  رفيـع  اسـتعراض /للقيـادات  مبنتـدى  يبـدأ  الطفل، محاية
 .الطفل محاية

 الـصحة  جمـايل  يف خمتـارة  وطنيـة  نظـم  يف الطفـل  محايـة  وإجراءات لسياسات ستعراضا • 
 .والتعليم

 .الطفل حبماية املتعلقة الرمسية اإلمنائية دةاملساعرصد  • 
 .البديلة والرعاية األحداث قضاء يف عاملية أساسية معايري وضع • 
 تـدعمها  الـيت  الطفـل  محايـة  بـرامج  يف يـة اجمنالرب نتـائج المدى إمكانيـة تقيـيم       ستعراضا • 

 .اليونيسيف 
 

 خامتة – سادسا 
ــدعم الــسالمة إن - ٧٣ ــا أن ينبغــي وال  لقــد .مكــان كــل يف األطفــال جلميــع اعــدةالق يكون

 وأن واالعتــداء، لالســتغالل األطفــال تعــرُّض متنــع بــأن واســعة التزامــات احلكومــات التزمــت
ــصدى  ــةتت ــدى تعرضــهم  بفعالي ــذلك ل ــى .ل ــرغم وعل ــن ال ــراز م ــدان إح ــثرية مكاســب البل  م
 بعيـد  حلما تظل اللألطف الكاملة احلماية ن فإ التعليم، جمال ويف الطفل بقاء جمال يف لإلعجاب

 .السواء على النامية والبلدان النمو املتقدمة البلدان يف املنال
 أعمـال  جـدول  يف متقـدما  موقعـا  حتتـل  األطفـال  محايـة  أصبحت السابق العقد وخالل - ٧٤

ــسيف ــال جــدول يف وكــذلك اليوني ــع أعم ــدويل اجملتم ــاك .ال ــراف وهن ــة واســع اعت  أن حبقيق
 احلمايــة، جمــال يف خمــاطر يواجهــون علــى الــسواء والناميــة النمــو املتقدمــة البلــدان يف األطفــال

 أكـرب ا  إدراكـ  هنـاك  أن كما .احلماية مسائل من لعديد الذي يتسم به ا    للحدود العابر بالطابعو
 وحــسب .لأللفيــة اإلمنائيــة ألهــداف واالســتدامة يف حتقيــق االطفــل محايــة حتــسن بــني للــروابط

 اخلطـط  يف الطفـل  حبمايـة  االهتمـام    لتعزيـز  وافـرة  فـرص  هنـاك  سـتراتيجية الا هـذه يتضح من    ما
 القطاعــات، لتعزيــز املبذولــة األخــرى واجلهــود القــانون ســيادة إطــار ضــمن الوطنيــة، اإلمنائيــة
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 وســتعتمد .اإلنــسانية االســتجابة وحتــسني للعيــان، إىل واقــع ماثــل االجتماعيــة احلمايــةوترمجــة 
 الـدروس  وتطبيـق  ومتحـيص  األدلـة،  قاعدة بناء على الفرص تلك استخدام يف اليونيسيف قدرة

 يف لريـادة  واالضـطالع با   ومنائـه،  الطفـل  محايـة  جمـال  يف الفاعلة اجلهات مجيع ِقَبل من املستفادة
 .فعالة بطريقة واستخدامها الشراكات وتعزيز املعارف إدارة

 
 مقرر مشروع – سابعا 

 :لتايلا املقرر مشروع التنفيذي اجمللس يعتمد بأن ىُيوص - ٧٥
 ،إن اجمللس التنفيذي 
 بوصــفها  (E/ICEF/2008/5/Rev.1) “اســتراتيجية اليونيــسيف حلمايــة الطفــل   ” يؤيــد 
 .الطفل محاية تدعم اليت واإلجراءات للربامج اليونيسيف ستراتيجية اتبني وثيقة

 


