بناء الجسور
تعزيز حقوق األطفال  -دعم االندماج
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برنامج حماية األطفال في ألمانيا
جمعية  Plan Internationalهي منظمة مستقلة
للتعاون اإلنمائي والمساعدات اإلنسانية .يجب أن تتمتع الفتيات
والفتيان بالحقوق والفرص ذاتها في جميع أنحاء العالم وأن
يساهموا بفعالية في صياغة مستقبلهم .وللوصول إلى تلك
الغاية ،نقوم بتنفيذ مشاريع للتنمية المجتمعية المستدامة في
البلدان الشريكة لنا بكفاءة وشفافية ونتجاوب بسرعة مع حاالت
الطوارئ والكوارث التي تهدد حياة األطفال.
نحن نعمل في أكثر من  75دولة جنبًا إلى جنب مع األطفال
والمراهقين والداعمين والشركاء من جميع األجناس للوصول إلى
هدفنا العالمي :هناك  100مليون فتاة يجب أن تتعلمن وتتولين
مناصب قيادية وتقررن وتخرجن إمكاناتهن الكاملة .إن أهداف
التنمية المستدامة لألمم المتحدة تشجعنا في درب التزامنا.

تنفيذها في ألمانيا في إطار برنامج حماية األطفال جنبًا إلى جنب
مع الشركاء المتعاونين.
كما أن عمل الدفاع مع األطفال والمراهقين و أسرهم باإلضافة
إلى تقديم المشورة لصانعي القرار السياسي على
المستوى اإلقليمي واالتحادي والدولي هي أيضًا جزء من
أنشطتنا .الحفاظ على حقوق األطفال ،على النحو المنصوص
عليه في اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل ،والترسيخ
القانوني للحد األدنى لمعايير حماية الالجئين وكذلك مسؤولية
االلتزام بمفاهيم الحماية ،هي موضوعات أساسية يشارك في
تطبيقها برنامج حماية األطفال بشكل فعال عبر مشاريع مختلفة.
وبهذه الطريقة نُرسي أساسًا لالندماج والمشاركة في األحداث
االجتماعية.

ولقد نشطنا أيضًا في ألمانيا منذ عام  2015من خالل مشاريع
حول موضوع حماية األطفال .وفي هذا السياق تتمثل المجموعة
المستهدفة في األطفال والمراهقين وأسرهم .وعندئذ تم التركيز
بشكل خاص في البداية على األشخاص الموجودين في مساكن
إيواء الالجئين .تم توسيع مناهج حماية األطفال التي تم تجربتها
واختبارها في جميع أنحاء العالم لتشمل السياق األلماني وتم
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دعم االندماج
يجب أن يشعر األطفال والمراهقون وأسرهم باالحتواء وأن يشعروا
بأنهم مقبولون .ألن من يشعر باالرتياح في الجماعة والمجتمع ،هو
فقط من يمكنه االنطالق والتطور.
ونحن نعمل بالمنهج المتمثل في أن االندماج ،أي المشاركة
في الحياة االجتماعية والثقافية ،يتعين أن يكون هدفه  -باعتباره
عملية متبادلة  -هو منح جميع األفراد ،سواء كانوا مهاجرين أم ال،
نفس الفرص.
واالندماج هو أيضا مهمة ملقاة على عاتق المجتمع المحتضن
لألفراد.

© Plan International

حيث يتعين خلق
أساس يمكّن األفراد من
المشاركة في الحياة
االجتماعية .يجب إزالة
الحواجز وإنشاء أنظمة
تقوي شخصية األطفال
والمراهقين ،بل وتدعمهم
بشكل خاص أيضا في
نيل حقوقهم ،وتمكنهم
من تلبية متطلبات
اندماجهم.

ولذلك يتجسد محور عملنا في
برنامج حماية األطفال في ألمانيا فيما يلي
الحفاظ على حقوق األطفال وتعزيزها
الترسيخ القانوني وتطبيق
الحد األدنى من المعايير في مساكن اإليواء
االلتزام بمفاهيم الحماية التي يتم تنسيقها بشكل فردي مع
مكان اإليواء
نحن نعمل مع شركاء مختلفين ونطبق مفاهيم وأساليب
تشاركية .وبهذه الطريقة نقوم بتمكين المجموعة المعنية باألمر
مباشرة في عملنا و توجيهها وفقًا الهتماماتها.

دعم حقوق األطفال
تمثل حماية األطفال مجال عمل أساسي لجمعية
 .Plan Internationalتغطي الحماية الوقائية والمستدامة لألطفال
والمراهقين عدة مواد من اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األطفال
التي تم إقرارها ،والتي التزمت ألمانيا أيضًا بتطبيقها.

للوصول إلى اندماج شامل .إذ أنه فقط عندما ينشأ األطفال في
أمان وكرامة تُتاح لهم الفرصة لتطوير قدراتهم الكامنة والمشاركة
في األحداث االجتماعية واالقتصادية كأعضاء واثقين من أنفسهم
في المجتمع.

وبموجب ذلك يُكفل لجميع األطفال والمراهقين عدة حقوق من
بينها الحق في الحماية والسالمة الجسدية والتنمية الحرة .وتعد
الحماية الفعالة لألطفال أمرًا ال غنى عنه لتحقيق هذه الحقوق
ووضع األسس لمزيد من الحقوق األخرى.

ونحن ندعم األطفال والمراهقين للتعرف على حقوقهم والمطالبة
بها .منهجنا في التعامل مع حقوق األطفال يشجع األطفال
والجماعات على تولي زمام األمور في درب تطوير أنفسهم ودفعها
قُدمًا لألمام .ونحن نقوم ،باالشتراك مع األطفال وأسرهم ،بإنشاء
هياكل بنيوية محببة لألطفال حيث يمكن للفتيات والفتيان أن
ينشئوا بأمان ويعيشوا في بيئة يمكنهم فيها التطور بأفضل شكل
ممكن.

إن التطبيق الناجح لحقوق األطفال من شأنه أن يدعم بشكل
كبير األطفال والمراهقين في اكتساب المهارات والمعرفة والثقة
بالنفس الكافية ليعيشوا حياة مستقلة ومن ثم يمثل ذلك تمهيدًا

الحق في المساواة

الحق في الصحة

الحق في التعليم

الحق في اللعب والترفيه

الحق في
حرية التعبير عن الرأي
والمشاركة

الحق في التربية بدون
عنف

الحق في الحماية في
حالة الحرب والنزوح

الحق في الحماية من
االستغالل االقتصادي
والجنسي

الحق في
الرعاية من قبل الوالدين

الحق في الرعاية والدعم
الخاصين
في حالة اإلعاقات
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مفهوم الحماية داخل المنشأة السكنية
يجب أن يتوفر في جميع مساكن اإليواء مفهوم حماية يضمن
حماية األطفال والمراهقين والنساء داخل المنشأة في "جميع"
النطاقات.

01
02

الموارد البشرية وإدارة الموارد البشرية
يقع على عاتق إدارة المنشأة المسؤولية الرئيسية عن تطبيق
مفهوم الحماية وهي التي تحدد األدوار ونطاقات المسؤولية لجميع
الموظفين ومقدمي الخدمات .ويوقع جميع الموظفين ومقدمي
الخدمات والمتطوعين على تعهد ذاتي باالمتثال لمدونة قواعد
السلوك للحماية والتدخل في حالة العنف ضد األطفال والمراهقين
والنساء.

03

الهياكل البنيوية الداخلية والتعاون الخارجي
توجد الئحة مسكن لضمان التعايش السلمي وتقديم اإلجراءات
الالزمة في حالة حدوث انتهاكات ويوجد كذلك مسؤول اتصال دائم
داخل المنشأة لألطفال والمراهقين والنساء باإلضافة إلى مكتب
شكاوى مستقل ومحايد .باإلضافة إلى ذلك ،يجب توفير المعلومات
المتعلقة بالحقوق والسرية وعروض تقديم المشورة والمساعدة
اإلضافية بجميع اللغات المطلوبة وبطريقة مناسبة لألطفال
والمجموعات المستهدفة.

04

الوقاية والتعامل مع المواقف العنيفة
والخطيرة
يجب التحقيق في أي اشتباه مبرر بارتكاب أعمال عنف ويجب
أخذ أي اشتباه على محمل الجد .وفي حالة وقوع عمل عنيف،
يجب أن تتلقى الضحية المعنية الحماية والمساعدة على الفور.
ويشمل هذا :الحماية الفورية من وقوع مزيد من العنف ،واالستعانة
بالمترجمين الفوريين ،وتوفير الرعاية الطبية ،وتقديم المعلومات
والمشورة في مكان هادئ.

05

الشروط الضامنة للكرامة اإلنسانية
والحماية والدعم
يجب أن تلبي تدابير الحماية البنيوية حدًا أدنى من المعايير .ويشمل
ذلك على سبيل المثال ،اإلضاءة والوحدات السكنية القابلة للقفل
والمرافق الصحية التي تفصل بين الجنسين .عالوة على ذلك يجب
أن تكون هناك درجة كافية من الخصوصية في شكل مالذات آمنة
وكذلك غرف محمية لألطفال توفر لهم اللعب واالسترخاء والتعليم
والصحة والدعم النفسي واالجتماعي.

مراقبة وتقييم مفهوم الحماية
يجب أن تكون هناك عمليات وآليات تحلل بانتظام كيفية
تطبيق مفهوم الحماية .ويجب أن تكون هناك مراقبة تشاركية
داخل المنشأة وكذلك مراجعة خارجية من قبل هيئة مراقبة
مستقلة.

06
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الحد األدنى للمعايير
تحت قيادة الوزارة االتحادية لألسرة وكبار السن والنساء والشباب
( )BMFSFJومنظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ،شاركت
جمعية  Plan Internationalبشكل كبير في مواصلة تطوير "الحد
األدنى لمعايير حماية الالجئين في مساكن إيواء الالجئين".
ويتجلى الهدف من الحد األدنى للمعايير في ضمان الحماية
والدعم لجميع الالجئين في كافة مساكن اإليواء .لهؤالء األشخاص
الحق في حماية الحياة والصحة والتنمية الحرة للشخصية وحماية
الكرامة اإلنسانية.

يمكن طلب كتيب "الحد األدنى لمعايير
حماية الالجئين في مساكن إيواء
الالجئين" عن طريق الموقع اإللكتروني
للوزارة االتحادية لألسرة وكبار السن
والنساء والشباب  BMFSFJأو اليونيسف
مجانًا أو تنزيله كملف :PDF

 www.bmfsfj.de أو www.unicef.de
06

مفاهيم الحماية
يجب حماية جميع سكان مساكن إيواء الالجئين من العنف ،وال سيما العنف القائم على نوع الجنس .تدعم جمعية
 Plan Internationalالسلطات المختصة والمنظمات العاملة في تطوير وتطبيق مفاهيم الحماية من العنف الخاصة بالمواقع .يُقصد
بالمفاهيم تلك التركيبة المؤلفة من التحليالت والتغييرات البنيوية والترتيبات واالتفاقات وكذلك ثقافة وموقف المنظمة المعنية.

األهداف المنشودة في هذا اإلطار هي:

تﻐطي مفاهيم الحماية بشكل مﺜالي الحقوق التالية:

تقديم مساهمة طويلة األمد
لدعم ثقافة مؤسسية جديدة
حقوق الدعم

تعزيز اليقظة واالنتباه في ضوء
< االستماع
< والنظر
< والتدخل بشكل فعال

حقوق الدعم

حماية الحقوق الشخصية للغاية

حقوق المشاركة

حقوق الدعم لتوفير أفضل مستوى ممكن
في مجال الصحة والضمان االجتماعي وكذلك
التعليم والترفيه

حقوق الحماية

حقوق المشاركة
حقوق المعلومات والمساهمة
واالستماع والمشاركة في كافة األمور
المتعلقة باألطفال

حقوق الحماية
الحق في الحماية من العنف وسوء
المعاملة واإلهمال
الحق في معرفة النسب
الحق في الحياة

©جمعية  Plan Internationalاستنادًا إلى اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل.
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المشاركة
المشاركة والمساهمة هي مكونات هامة للغاية في عملنا.
ولذلك فإننا ندمج مجموعتنا المستهدفة ،األطفال والمراهقين
الالجئين وأسرهم ،مباشرة في عملنا .وبذلك يمكننا ضمان أن
تكون احتياجاتهم في المقدمة وكذلك التمكن من تحقيق تأثيرات
اندماج مستدامة.
لقد تم في الماضي تجربة أساليب ومناهج تشاركية مختلفة
تمكننا من تحديد احتياجات األطفال والمراهقين وأسرهم .وهي
التي تشكل األساس لتحري المزيد من التدابير الرامية إلى
الحماية الوقائية للطفل.

مثل الموظفين أو المقيمين اآلخرين ،فضال ً عن البيئة المكانية
واالجتماعية لمسكن اإليواء.
منذ عام  2015ونحن نعمل مع "( "Youth Advocatesالمدافعون
عن الشباب) ،وهم مجموعة من الالجئين الشباب الذين يناضلون
من أجل حقوق األطفال والمراهقين الالجئين .ولهذا الغرض
يقدمون المشورة لصانعي القرار السياسي ،ويشاركون في
إطار مشاورات  UNHCRالعالمية بالتبادل مع المنظمات األخرى،
ويتحدثون في المؤتمرات حول مواضيع مشاركة الشباب واالندماج
والمساواة.

وكمثال إلحدى هذه األدوات هو ما يسمى ( PRuSAتحليل
المخاطر والحماية التشاركي) .وهو يتيح إمكانية تحديد المخاطر
واألماكن التي يشعر فيها األطفال والمراهقون والبالغون باألمان
أو عدم األمان في مسكن اإليواء الخاص بهم .ويتم تحليل
المخاطر واألخطار المحتملة والعوامل اإليجابية بواسطة المراقبة
المنظمة للبنية التحتية الخاصة بمسكن اإليواء .من ناحية ،ينصب
التركيز على الهياكل البنيوية الثابتة ،مثل نطاقات المعيشة أو
المرافق الصحية ،ولكن يُؤخذ أيضًا بعين االعتبار األطراف الفاعلة

© Plan International/Carolin Windel
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مشروع بناء الجسور
أحد مشاريعنا لتعزيز االندماج هو مشروع "بناء الجسور "
 -"BRÜCKEN BAUENالتواصل مع الجهات الفاعلة في مجال
االندماج في جميع أنحاء هامبورج على جميع المستويات"،
وهو مشروع مدعوم من قبل المكتب االتحادي للهجرة وشؤون
الالجئين ( .)BAMFمحور المشروع هو المشاركة المتساوية
لالجئين والمهاجرين من األطفال والمراهقين وأسرهم في الحياة
االجتماعية والسياسية.

ومن أجل التمكن من تعزيز االندماج المتكافئ لالجئين والمهاجرين
في هامبورج بشكل مستدام ،تتمثل إحدى مهامنا الرئيسية في
المشروع في استخدام الشبكات ودوائر العمل المتخصصة للجهات
الفاعلة في االندماج ،وإذا لزم األمر ،توطيدها وبالتالي إضفاء
الطابع المؤسسي عليها .في هذه الشبكات ،نجمع اهتمامات
السكان وكذلك العروض واألفكار المناسبة حتى نتمكن من إغالق
الفجوة بين العروض واالحتياجات بشكل مستدام.

وفي هذا المشروع ،تساهم جمعية  Plan Internationalفي
إغالق الفجوة بين االحتياجات وعروض االندماج الحالية للمهاجرين
في هامبورج .ولهذا الغرض فإننا نقدم المشورة لمختلف الجهات
الفاعلة في مجال االندماج ونتواصل معها ،ونقوم في المقام األول
بإشراك األطفال والمراهقين الالجئين وأسرهم في عملنا بشكل
فعال من أجل تقديم عروض مستدامة وتلبي االحتياجات.

وفي هذا السياق يقبع في صميم عملنا مفاهيم تعزيز االندماج،
مثل تطبيق حقوق األطفال ،واالمتثال لمفاهيم الحماية ،وكذلك
تطبيق "الحد األدنى لمعايير حماية الالجئين في مساكن إيواء
الالجئين" وذلك من أجل خلق أساس لتوفير مقومات متساوية
للمشاركة في األحداث االجتماعية.

تجد المزيد من المعلومات حول مشروع "بناء الجسور ""BRÜCKEN BAUEN
 التواصل مع الجهات الفاعلة في مجال االندماج في جميع أنحاء هامبورج على جميع المستويات" على موقع اإلنترنتwww.plan.de/kinderschutzprogramm-in-deutschland/kinderrechte-staerken-integration-foerdern.html
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