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الحامية يف ال ِّنزاعات واأل ْزمات

سارة بالكمور وروسا فريدمان

ال بدَّ من أن تراعي تدابري الحامية املتينة الشاملة ،ومنها ا ُملط َّبقة يف السياقات املتأثرة باألزمات والنزاعات،
السياقات املحلية مراعا ًة مناسب ًة من أجل االلتزام بأعىل املعايري الدولية ،ومن ذلك حامية األطفال.

ُأ ِّس َســـت منظمـــة املحافظـــة عـــى ســـامة األطفـــال يف عـــام واملراجعـــة ،إضافـــة إىل توخـــي الشـــفافية يف توضيـــح حـــدود
 ،2001ومنـــذ ذلـــك الحـــن وهـــي تعمـــل كشـــبكة عامليـــة املســـاءلة يف املنظمـــة وصـــوالً إىل مســـتوى مجالـــس اإلدارة.
للمنظ ــات امللتزم ــة بحامي ــة األطف ــال وتق ــود جه ــوداً نح ــو
تطبي ــق املعاي ــر ضم ــن قط ــاع املس ــاعدات به ــدف التص ــدي وتتعلق املعايري األربعة مبا ييل:
لالســـتغالل واإلســـاءة الجنســـيتني .وبالتعـــاون مـــع الخـــراء يف
امليـــدان طـــورت منظمـــة املحافظـــة عـــى ســـامة األطفـــال السياســـة :تحـــد املنظمـــة سياســـة واضحـــة وتصـــف كيفيـــة
مجموع ــة م ــن املعاي ــر الدولي ــة لحامي ــة الطف ــل الت ــي ميك ــن التزامهــا بالرتويــج لرفــاه األطفــال ومنــع اإلســاءة وإيجــاد بيئــة
أن تطبقه ــا وتكيفه ــا جمي ــع املنظ ــات العامل ــة م ــع األطف ــال .إيجابي ــة لألطف ــال تحف ــظ له ــم حقوقه ــم وتضم ــن معاملته ــم
و ُت َد َّع ــم املعاي ــر مبجموع ــة أدوات ش ــاملة للتنفي ــذ 1اس ــتخدمتها بكرام ــة واحــرام.
آالف املنظ ــات يف معظ ــم بل ــدان الع ــامل إن مل نق ــل جميعه ــا.
عـــر املنظمـــة بوضـــوح عـــن التزاماتهـــا بشـــأن
األشـــخاصُ :ت ِّ
وتركـــز املعايـــر عـــى أهـــم جوانـــب إدارة حاميـــة الطفـــل املحافظ ــة ع ــى س ــامة األطف ــال وتذك ــر للك ــوادر واملوظف ــن
ضم ــن املنظم ــة وتص ــف الخصائ ــص واملنظوم ــات والعملي ــات املشـــاركني والـــركاء مســـؤولياتهم والتوقعـــات منهـــم مـــن
الرضوريـــة لضـــان تفعيـــل املنظـــات لحاميـــة الطفـــل خـــال السياســـات واإلجـــراءات والتوجيهـــات اإلرشـــادية
بالكامـــل يف كل نشـــاطاتها .وإلدمـــاج املعايـــر يف عمـــل الواج ــب تطبيقه ــا .وم ــن امله ــم أن يتلق ــى جمي ــع الفاعل ــون
خاص ـ ًة مل ــن يعم ــل منه ــا يف األزم ــات املعني ــون مب ــن فيه ــم األطف ــال أنفس ــهم الدع ــم يف فه ــم تل ــك
املنظ ــات أهمي ــة كب ــرة َّ
اإلنس ــانية والنزاع ــات وأوض ــاع م ــا بع ــد ال َّنــزاع عندم ــا يصب ــح املســـؤوليات والتوقعـــات والتـــرف مبوجبهـــا.
كثــر مــن األطفــال أكــر عرضــة لحــاالت االســتضعاف الجســدي
والعاطف ــي الكب ــر .فالتخلخ ــل الكب ــر يف موازي ــن الق ــوى ب ــن اإلجـــراءات :تطبـــق املنظمـــة عمليـــة ممنهجـــة للتخطيـــط
ع ــال اإلغاث ــة اإلنس ــانية وموظف ــي حف ــظ الس ــام م ــن جه ــة لتدابـــر حاميـــة الطفـــل وتنفيذهـــا.
والن ــاس الذي ــن يس ــتهدفون حاميته ــم م ــن جه ــة أخ ــرى ُيح ِّت ــم
رضورة توفـــر منظومـــات فاعلـــة تدخـــل يف جميـــع جوانـــب املســـاءلة :لـــدى املنظمـــة تدابـــر وآليـــات تطبقهـــا لرصـــد
عمـــل املنظمـــة ومرافقهـــا.
إجــراءات الحامي ــة ومراجعته ــا ولتتأك ــد م ــن تفعي ــل املس ــاءلة
مـــن أســـفل الهـــرم التنظيمـــي إىل األعـــى وبالعكـــس.
وت ــرب املقارب ــة العام ــة لحامي ــة األطف ــال جذوره ــا يف فه ــم
املخاط ــر الت ــي تق ــع ع ــى األطف ــال م ــن املنظم ــة بكوادره ــا ولتنفيـــذ هـــذه املعايـــر ،عـــى املنظـــات أن تجيـــب عـــى
وبرامجهـــا وعملياتهـــا ورشكائهـــا .وتـــأيت مجموعـــة األدوات األســـئلة اآلتيـــة:
لتقـــدم خارطـــة طريـــق التبـــاع عمليـــة ُمح َكمـــة وشـــاملة
أي ــن ومت ــى وكي ــف تتواص ــل املنظم ــة م ــع األطف ــال وم ــا
تبـــدأ بتطويـــر سياســـة حاميـــة الطفـــل أو تعزيزهـــا ومتتينهـــا
املخاط ــر الت ــي تظه ــر نتيج ــة ذل ــك التواص ــل؟
إن كان ــت موجودة.ث ــم تتضم ــن العملي ــة التطوي ــر التنظيم ــي
بعـــض مـــن وقـــت الكـــوادر ملوضـــوع
مـــن خـــال تخصيـــص
ٍ
م ــا طبيع ــة السياس ــات واإلجــراءات املطلوب ــة ملن ــع وق ــوع
الحامي ــة ومـــن خـــال التأكـــد مـــن َّأن الك ــوادر عـــى القـــدر
ال ــرر واالس ــتجابة للمخ ــاوف مب ــا ه ــو مناس ــب؟
املطل ــوب م ــن التدري ــب وض ــان وج ــود آلي ــة تواص ــل ف َّعال ــة
مـــن الشـــخص املعني/األشـــخاص املعينـــون لتمثيـــل دور
للحامي ــة ميك ــن الوص ــول إلي ــه .وال ب ــد ،ع ــى وج ــه الخص ــوص،
ضاب ــط االرتب ــاط ال ــذي ُتع َه ــد إلي ــه مهم ــة تلق ــي البالغ ــات
مـــن توفـــر عمليـــات التخطيـــط الحســـن والتنفيـــذ والرصـــد
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ع ــن مخ ــاوف الحامي ــة وإدارته ــا وإجــراء م ــا يج ــب م ــن
تحقي ــق تبعــاً لذل ــك؟
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املقرتحـــة (دعـــك مـــن عـــدم تصميمهـــا وتنفيذهـــا) ملعالجـــة
األســـباب والتبعـــات الناتجـــة عـــن االســـتغالل واإلســـاءة
الجنســـيتني يف تلـــك البيئـــات َّ
الهشـــة .ولذلـــك تبنينـــا معايـــر
حاميـــة الطفـــل ومجموعـــة أدواتهـــا لتوفـــر حلـــول ناجعـــة
مس ــتمدة م ــن األدل ــة واإلثبات ــات بانتهاجن ــا ملقارب ــة مرتك ــزة
إىل الضحايـــا تســـلط الضـــوء عـــى التجـــارب الحقوقيـــة
3
والبرشيـــة.

مـــا طبيعـــة التدريـــب حـــول الحاميـــة املطلـــوب للتأكـــد
م ــن معرف ــة الك ــوادر العامل ــة مب ــا تتوقع ــه املنظم ــة منه ــم
وم ــاذا ينبغ ــي له ــم فعل ــه ل ــو أث ــرت مخ ــاوف معين ــة؟
هـــل هنـــاك أي مدونـــة ســـلوك واضحـــة ُت ِّكـــن الكـــوادر
م ــن فه ــم ح ــدود عمله ــم املهن ــي عندم ــا يعمل ــون م ــع
َّ
األطف ــال وم ــا أن ــواع الس ــلوك املقب ــول وغ ــر املقب ــول يف ويف بداي ــة األم ــر ،رك ــز عملن ــا ع ــى عملي ــات حف ــظ الس ــام
ذل ــك اإلط ــار؟
وعـــى رضورة تطبيـــق حاميـــة الطفـــل يف املنظـــات الدوليـــة
وال ــدول املس ــاهمة بقواته ــا ومراك ــز تدري ــب حف ــظ الس ــام،
كيف ميكننا تعيني املوظفني بسالمة؟
ك ــا عملن ــا عليه ــا ب ــن الجه ــات الفاعل ــة األخ ــرى املش ــاركة
عندمـــا ُتط َّبـــق تدابـــر حاميـــة األطفـــال بالكامـــل فســـتقدم يف بنـــاء الســـام وحفظـــه يف مجتمعـــات النِّـــزاع ومـــا بعـــد
مجموع ــة عملي ــة م ــن األدوات للتعام ــل م ــع ثقاف ــة اإلف ــات النِّـــزاع .ومـــن خـــال العمـــل مـــع تلـــك الجهـــات الفاعلـــة،
مـــن العقـــاب مـــن اإلســـاءة لألطفـــال .ويصبـــح األطفـــال يف ط َّورن ــا مجموع ــة أدوات لتقيي ــم كل منظم ــة والوق ــوف ع ــى
وض ــع أك ــر س ــامة عندم ــا ُتط َّب ــق املعاي ــر تطبيقــاً صحيحــاً ،مواطـــن قوتهـــا وضعفهـــا ورســـمنا خارطـــة شـــاملة للقوانـــن
وعندم ــا يتلق ــى كل ف ــرد يف املنظم ــة تعلي ــات واضح ــة ح ــول واملامرس ــات املتعلق ــة بالحامي ــة يف البل ــدان الت ــي تعم ــل فيه ــا
واجـــب التـــرف ملنـــع اإلســـاءة لإلبـــاغ عنهـــا إذا وقعـــت تل ــك املنظ ــات ث ــم أنتجن ــا تداب ــر الحامي ــة ون َّفذناه ــا م ــع
ومعرفته ــم بالعقوب ــات الت ــي س ــتقع عليه ــم في ــا مل يتمثل ــوا مراع ــاة القوان ــن الوطني ــة والسياس ــات املؤسس ــية والقوان ــن
لذلـــك االلتـــزام .فتطبيـــق املعايـــر رادع قـــوي للمســـيئني املحـــددة بالســـياق والسياســـات .ومثـــال ذلـــك عملنـــا مـــع
لألطفـــال ومينعهـــم مـــن ذلـــك حتـــى قبـــل التقـــدم بطلـــب القـــوات املســـلحة الوطنيـــة يف البلـــدان األكـــر مســـاهمة
للعمـــل لـــدى املنظمـــة ،كـــا َّأن املعايـــر تضمـــن مســـاءلة بقواتهـــا يف حفـــظ الســـام ،فقـــد أدخلنـــا يف عملنـــا ذاك
املنظ ــات الت ــي توض ــع فيه ــا الثق ــة يف التعام ــل م ــع األطف ــال .سياســـات املنظـــات الدوليـــة التـــي تســـاهم بقـــوات حفـــظ
الســـام كـــا أدخلنـــا القوانـــن املحليـــة والعســـكرية لتلـــك
مناطق ال ِّنزاعات واألزمات
البل ــدان إضاف ــة إىل القوان ــن املحلي ــة للبل ــدان الت ــي انت ــرت
تتمثـــل أوىل املشـــكالت التـــي تظهـــر يف بيئـــات ال ِّنزاعـــات فيهـــا قـــوات حفـــظ الســـام .وال بـــد للمنظـــات مـــن أن
واألزم ــات يف القوان ــن والسياس ــات واملامرس ــات الت ــي تعم ــل تس ــتعد وتع ــرف كيفي ــة اتخ ــاذ اإلجــراءات محليــاً إذا ظه ــرت
ع ــى نطاق ــات مختلف ــة وع ــى املس ــتويات الدولي ــة واإلقليمي ــة أي مخـــاوف ،ولذلـــك عليهـــا أن تحصـــل عـــى املعلومـــات
واملحليـــة 2.ويعنـــي ذلـــك َّأن املنظـــات اإلنســـانية العاملـــة املرتبط ــة بالخدم ــات املحلي ــة لتح ــدد الس ــلطات الت ــي س ــوف
يف تلـــك الســـياقات تحتـــاج إىل ملعرفـــة بنطـــاق القوانـــن تبل ــغ تقاريره ــا له ــا واملنظ ــات املحلي ــة الت ــي ميك ــن الحص ــول
والسياســـات والســـياقات واجبـــة التطبيـــق وفهمهـــا (وغالبـــاً ع ــى الدع ــم منه ــا.
م ــا تك ــون تل ــك املص ــادر متداخل ــة ب ــل ق ــد تك ــون متعارض ــة
خاص ـ ًة عندم ــا ثـــم ُتد َمـــج تدابـــر حاميـــة األطفـــال املحـــددة بالســـياق يف
في ــا بينه ــا) .و ُيع ــدُّ ذل ــك م ــن األم ــور الصعب ــة َّ
تدخ ــل املنظ ــات إىل بيئ ــة الط ــوارئ برسع ــة أو عندم ــا تك ــون منظوم ــات املنظم ــة وعملياته ــا بطريق ــة تراع ــي خصوصي ــات
س ــيادة القان ــون يف حال ــة انهي ــار .ويف تل ــك الظ ــروف َّ
الهش ــة ،البل ــدان وواق ــع الس ــياقات املحلي ــة .فع ــى س ــبيل املث ــال ،م ــع
َّ
تصبـــح االحتامليـــات قامئـــة بإيقـــاع الـــرر واإلفـــات مـــن أن تعريف ــات ‘طف ــل’ و‘إس ــاء معامل ــة الطف ــل’ ق ــد تختل ــف
العق ــاب وت ــزداد تل ــك االحتاملي ــات ع ــا يح ــدث يف الس ــياقات باخت ــاف الثقاف ــات واملفهوم ــات الوطني ــة ،ال ب ــد للمنظ ــات
مـــن أن تكـــون عـــى وعـــي واضـــح َّ
األخـــرى.
بـــأن القانـــون الـــدويل
ُيعــ ِّرف ‘الطف ــل’ ع ــى أ َّن ــه كل م ــن مل يبل ــغ م ــن العم ــر 18
وم ــن أه ــم األس ــباب الت ــي دفع ــت منظم ــة املحافظ ــة ع ــى عام ـاً بين ــا يتضم ــن مصطل ــح ‘إس ــاءة معامل ــة الطف ــل’ نطاق ـاً
ســـامة األطفـــال وجامعـــة ريدنـــغ إىل الرتكيـــز عـــى هـــذه م ــن الترصف ــات الض ــارة بالطف ــل س ــواء أكان ــت ع ــن قص ــد أم
الناحيـــة خـــال الســـنوات األخـــرة قلـــة الحلـــول الناجحـــة ال.
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إطـــار العمـــل مـــع هاييتـــي ثـــم انتقـــل إىل بلـــدان أخـــرى)،
ومـــع تزايـــد االهتـــام اإلعالمـــي لقضيـــة الحاميـــة ،أصبحـــت
الحاجـــة واضحـــة إىل تجديـــد االلتـــزام نحـــو تطبيـــق آليـــة
حامي ــة حقيقي ــة يف القط ــاع اإلنس ــاين ول ــدى الجه ــات املمول ــة
واملنظـــات أنفســـها .ومـــع َّأن توقيـــع املواثيـــق واإلرشـــادات
التوجيهي ــة واملب ــادئ تش ــر بالفع ــل إىل رغب ــة بالتعه ــد بذل ــك
االلتـــزام ،فلـــن يحـــدث ذلـــك إال بعـــد أن تنتهـــج املنظـــات
مقارب ــة ش ــفافة قامئ ــة ع ــى األدل ــة لتقيي ــم الحامي ــة وتحدي ــد
مواطــن الضعــف ثــم بعدهــا تصمــم التدابــر الالزمــة لتطبيــق
املعاي ــر الدولي ــة و ُتن ِّف ُذه ــا وتتأك ــد م ــن من ــح الحامي ــة موق ــع
الصـــدارة يف رســـالتها وثقافتهـــا وعملهـــا.

تبنَّـــت منظمـــة املحافظـــة عـــى ســـامة األطفـــال وجامعـــة
ريدنـــغ أيضـــاً يف قطـــاع املســـاعدات مقاربتنـــا يف حفـــظ
الســـام بهـــدف دعـــم املمولـــن يف تقييـــم التدابـــر التـــي
تتخذه ــا املنظ ــات اإلنس ــانية لحامي ــة األش ــخاص (مب ــن فيه ــم
البالغـــون الذيـــن يواجهـــون خطـــر التعـــرض لـــأذى إضافـــة
لألطفـــال) وسيســـاعد ذلـــك املمولـــن عـــى التصـــدي ألي
ثغـــرات قـــد يكشـــف عنهـــا ذلـــك التقييـــم .ويف واحـــد مـــن
مث ــل تل ــك املرشوع ــات ال ــذي كان لعم ــل م ــع وزارة التنمي ــة
صمـــم قائـــد املـــروع إطـــاراً للتقييـــم
الدوليـــة الربيطانيـــةَّ ،
وأج ــرى تقيي ــات أ َّولي ــة لبع ــض م ــن ك ــرى املنظ ــات غ ــر
الحكومي ــة الت ــي متوله ــا اململك ــة املتح ــدة وعم ــل معه ــا ع ــى
تحديـــد مواطـــن القـــوة والضعـــف يف ســـتة محـــاور رئيســـية سارة بالكمور
sarah.blakemore@keepingchildrensafe.org.uk
مـــن معايـــر الحاميـــة التـــي ت َّت ِبعهـــا وزارة التنميـــة الدوليـــة
املدير ُة التنفيذ َّي ُة يف منظمة املحافظة عىل سالمة األطفال
الربيطاني ــة وه ــي :الحامي ــة ،واإلب ــاغ ع ــن املخالف ــات ،وامل ــوارد
www.keepingchildrensafe.org.uk
البرشيـــة ،ومدونـــة الســـلوك ،والحوكمـــة ،واملســـاءلة.
روسا فريدمان r.a.freedman@reading.ac.uk
ومـــن خـــال هـــذه املبـــادرة إضافـــة إىل مـــا تؤكـــده األدلـــة بروفيسورة يف القانون والنزاع والتنمية العاملية ،جامعة ريدنغ
م ــن برام ــج منظم ــة حامي ــة س ــامة األطف ــال وواق ــع العم ــل www.reading.ac.uk/law/about/staff/r-a-
م ــع املمول ــن اآلخري ــن ،تب ــن أ َّن ــه رغ ــم وج ــود ن ــواح م ــن freedman.aspx
املامرســـة الجيـــدة يف القطاعـــات ،فهنـــاك يف املقابـــل نقـــاط www.keepingchildrensafe.org.uk/how-we-keep-children-safe/capacity- .1
أخ ــرى تس ــرعي االهت ــام والتحس ــن الكبريي ــن يف ع ــدد م ــن building/resource-library
أه ــم املج ــاالت ع ــى األخ ــص منه ــا :تطوي ــر مقارب ــة مرتك ــزة See Freedman R (2018) ‘UNaccountable: A New Approach to .2
Peacekeepers and Sexual Abuse’ European Journal of International Law,
إىل الضحي ــة وتعزي ــز الثقاف ــة القيادي ــة والتنظيمي ــة وحامي ــة 29 (3), 961–985
ٌ
مقاربة جديدة لحفظة السالم ولإلساءة الجنسية)
األطف ــال والق ــدرة ع ــى الوص ــول واالش ــتامل وتعزي ــز املس ــاءلة (عدم املساءلة:
أم ــام املجتمع ــات وض ــان تواف ــر ال ــركاء ع ــى تداب ــر ناف ــذة https://doi.org/10.1093/ejil/chy039
 .3لالستزادة انظرhttps://research.reading.ac.uk/safeguarding-children :
للحامي ــة.
وإح ــدى أه ــم ال َّثغــرات الت ــي اتضح ــت كان ــت ع ــدم وج ــود
تقيي ــم مت ــن وواقع ــي ملخاط ــر الحامي ــة .وبين ــا ت ــدرك كث ــر
مـــن املنظـــات املخاطـــر التـــي تواجههـــا املنظمـــة يف حالـــة
وقـــوع حادثـــة ترتبـــط بالحاميـــة (مـــن نواحـــي الســـمعة
واالعتبـــارات القانونيـــة وفقـــدان التمويـــل) ،فلـــم يطبـــق إال
قلي ــل ج ــداً منه ــا تقيي ـ ً
ـا ش ــام ًال دقيق ـاً ملخاط ــر اإلس ــاءة الت ــي
يواجهه ــا متلق ــي الخدم ــة .ب ــل تنخف ــض نس ــبة املنظ ــات إىل
أبع ــد م ــن ذل ــك م ــن ناحي ــة توافره ــا ع ــى منظوم ــات كافي ــة
إلجـــراء التشـــاورات املفيـــدة مـــع املجتمعـــات حـــول تقييـــم
خط ــر الحامي ــة أو تطوي ــر تداب ــر الحامي ــة ورصده ــا .وه ــي
ثغ ــرة كب ــرة ال ب ــد للمنظ ــات م ــن الرتكي ــز عليه ــا.
وبعـــد تجـــدد اهتـــام عـــال اإلغاثـــة اإلنســـانية يف عـــام
 2018لقضيـــة االســـتغالل واإلســـاءة الجنســـيني (بـــدأ ذلـــك يف
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