ساختن پلها
تقویت حقوق کودکان  -ترویج ادغام
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برنامه محافظت از کودکان در آلمان
 Plan Internationalیک سازمان مستقل برای همکاری توسعه
محور و کمکهای انساندوستانه است .دختران و پسران در
سراسر دنیا باید حقوق و فرصتهای برابر داشته باشند و آینده
خود را فعاالنه طراحی کنند .برای رسیدن به این هدف ،ما در
کشورهای طرف همکاریمان پروژههای کارآمد و شفاف را برای
رشد اجتماعی پایدار اجرا میکنیم و در موارد اضطراری و حوادثی
که زندگی کودکان را تهدید میکنند ،به سرعت وارد عمل می
شویم.
در بیش از  75کشور ،ما دست در دست هم با کودکان ،جوانان،
مددکاران و شرکایمان از هر جنسیت همکاری میکنیم تا
به اهداف جهانیمان برسیم 100 :میلیون دختر باید بتوانند
یادبگیرند ،مدیریت کنند ،تصمیم بگیرند و همه تواناییهای بالقوه
خود را نشان دهند .عامل تقویت کننده کارمان،اهداف توسعه
یافته سازمان ملل متحد می باشد.
از سال  ،2015ما با پروژههایی در زمینه محافظت از کودکان در
آلمان نیز فعالیت میکنیم .اهداف این پروژه کودکان ،جوانان و
خانوادههای آنها می باشند .یکی از توجهات مهم ما بر روی
افرادی است که در اقامتگاههای پناهندگان ساکن بودند و

هستند .راهکارهای محافظت از کودکان که در سراسر دنیا
امتحان شدهاند ،متناسب با آلمان گسترش پیدا کردند و در
چارچوب یک برنامه محافظت از کودکان همراه با شرکای همکار
در آلمان اجرا میشوند.
کار حمایت از کودکان ،جوانان و خانوادههای آنها و نیز دادن
مشاوره به تصمیمگیران سیاسی در سطوح
منطقهای ،فدرال و بینالمللی نیز بخشی از فعالیتهای ما
هستند .رعایت حقوق کودکان ،همان گونه که در کنوانسیون
حقوق کودکان سازمان ملل متحد تعیین است ،تثبیت قانونی
استانداردهای حداقلی برای محافظت از پناهندگان و نیز الزامآور
بودن تعاریف محافظت ،موضوعات اساسی هستند که در اجرای
آنها ،برنامه محافظت از کودکان در پروژههای مختلف به صورت
فعال مشارکت دارد .به این ترتیب ما
پایهای را برای ادغام و
مشارکت در رویدادهای
اجتماعی ایجاد میکنیم.
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تقویت ادغام
کودکان ،جوانان و خانوادههای آنها باید احساس تعلق و پذیرفته
شدن داشته باشند  .چون تنها شخصی که احساس پذیرش و
باهم بودن در جامعه را داشته باشد ،می تواند خودش را رشد و
بروز دهد.

© Plan International

ما با رویکردی کار میکنیم که در آن ادغام ،مشارکت در زندگی
اجتماعی و فرهنگی ،به عنوان فرایندی دوسویه است این باعث
می شود که همه انسانها ،صرفنظر از مهاجر یا غیرمهاجر،
فرصتهای برابری داشته باشند.
انجام ادغام نیز وظیفه جامعه پذیرا تلقی میشود.
ما باید پایهای بسازیم که انسانها را قادر سازد در زندگی
اجتماعی مشارکت
کنند .موانع باید برداشته
شوند و سیستمهایی
باید ساخته شوند که
شخصیت کودکان و
جوانان ،و به ویژه حقوق
آنها را تقویت نماید و آنها
را قادر سازد ملزوماتی
را که ادغام آنها با خود
به همراه میآورد برآورده
کنند.

بنابراین ،موضوعات اصلی کار ما در
برنامه محافظت از کودکان در آلمان عبارتند از :
رعایت و تقویت حقوق کودکان
تثبیت قانونی و اجرای استانداردهای حداقلی در اقامتگاهها
الزامآور بودن تعاریف محافظت که به صورت اختصاصی برای
اقامتگاه تطبیق داده شدهاند
ما با شرکای مختلف همکاری داریم و مفاهیم و روشهای
مشارکتی را اجرا میکنیم .به این ترتیب ،گروه هدف را مستقیما
در کار میگنجانیم و آن را بر اساس مشکالت و مسائل آنها
تنظیم میکنیم.

تقویت حقوق کودکان
محافظت از کودکان یکی از بخشهای مرکزی کار
 Plan Internationalاست .مادههای چندگانه کنوانسیون حقوق
کودکان که از سوی ملل متحد تصویب شده است ،محافظت
پیشگیرانه و پایدار از کودکان و جوانان را پوشش میدهند که
آلمان نیز متعهد به اجرای آنها است.

عامل ادغام در جامعه را به طور گسترده ای افزایش
می دهد .چون کودکان تنها زمانی این شانس را دارند که توانای 
ی
های بالقوه خود را آشکار سازند و به عنوان اعضا ء مستقل جامعه
در رویدادهای اجتماعی و اقتصادی مشارکت کنند ،که با امنیت و
احترام رشد کنند.

بر این اساس ،همه کودکان و جوانان دارای حق محافظت،
سالمت جسمی و رشد آزاد هستند .محافظت موثر از کودکان،
یک حق غیر قابل انکار و زیربنای حقوق دیگر است.

ما به کودکان و جوانان کمک میکنیم حقوق خود را بشناسند و
آنها را مطالبه کنند .راهکار ما در زمینه حقوق کودکان ،به کودکان
و جوانان کمک میکند کنترل توسعه فردی خود را در دست
بگیرند و به پیش بروند .ما با همکاری کودکان و خانوادههای آنها
ساختارهای مناسب کودکان را ایجاد میکنیم که در آنها دختران و
پسران میتوانند در امنیت بزرگشوند و در محیطی زندگی کنند
که در آن به بهترین شکل رشد نمایند.

اجرای موفقیتآمیز حقوق کودکان ،قطعا به کودکان و جوانان کمک
خواهد کرد تواناییها ،دانش و اعتماد به نفس کافی را به دست
آورند تا بتوانند یک زندگی مستقل داشته باشند و به این ترتیب

حق برخورداری از حقوق
برابر

حق برخورداری از
سالمت

حق برخورداری از آموزش

حق برخورداری از بازی و
اوقات فراغت

حق برخورداری از آزادی
بیان و مشارکت

حق برخورداری از تربیت
بدون خشونت

حق برخورداری از
محافظت در جنگ و
آوارگی

حق برخورداری از محافظت
در برابر بهر هکشی
اقتصادی و جنسی

حق برخورداری از مراقبت
از سوی والدین

حق برخورداری از مراقبت
ویژه و مراقبت در مواقع
معلولیت
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استانداردهای حداقلی
با هدایت وزارت فدرال خانواده ،سالمندان ،زنان و جوانان
( )BMFSFJو صندوق کودکان ملل متحد ( )UNICEFسازمان
 Plan Internationalبه شکل عمده در تکمیل تدریجی
«استانداردهای حداقلی برای محافظت از پناهندگان در
اقامتگاههای پناهندگان» مشارکت کرد.
هدف استانداردهای حداقلی تضمین محافظت و کمک برای همه
پناهندگان در همه اقامتگاههای عمومی است .این افراد حق
استفاده از محافظت در زندگی ،سالمت ،آزادی رشد شخصیت و
محافظت از شان انسانی را دارند.

بروشور «استانداردهای حداقلی
محافظت از پناهندگان در اقامتگاههای
پناهندگان» را میتوانید از وبسایت
 BMFSFJیا  UNICEFبه صورت رایگان
سفارش دهید یا به صورت فایل پیدیاف
دانلود کنید:
 www.bmfsfj.deیا www.unicef.de
06

تعریف محافظت در داخل اقامتگاه عمومی
همه اقامتگاههای عمومی باید یک تعریف محافظت داشته
باشند که محافظت از کودکان ،جوانان و زنان را در مرکز و در
همه حوزهها تضمین کند.

کارکنان و مدیریت کارکنان
مدیریت اقامتگاه مسئول اصلی اجرای تعریف محافظت است و
وظایف و حوزههای مسئولیت همه کارکنان و خدماتدهندگان
را تعیین میکند .همه کارکنان ،خدماتدهندگان و داوطلبان،
تعهدنامهای را برای رعایت مقررات رفتاری برای محافظت از
کودکان ،جوانان و خانوادهها در موارد خشونت و مداخله در این
موارد امضاء میکنند.

01
02

03

ساختارهای داخلی و همکاری خارجی
یک قانون داخلی در اقامتگاه برای زندگی گروهی
آرام و مدیریت موارد تخطی وجود دارد که شامل
یک فرد مسئول مشخص در داخل اقامتگاه برای کودکان،
یک محل شکایت بی طرف برای جوانان و زنان و مستقل از
سازمان متولی اقامتگاه می باشد .همچنین اطالعرسانیهای
مربوط به حقوق ،حریم خصوصی ،برنامههای مشاوره و
کمکهای جانبی به همه زبانهای ضروری و نیز متناسب با
کودکان و جوانان باید موجود باشند.

پیشگیری از شرایط خوشنتبار و خطرناک و نحوه
تعامل با این وضعیت
هر مورد دارای سوءظن در خصوص خشونت ،باید پیگیری
شود و هر سوءظن باید جدی گرفته شود .در صورت وقوع یک
عمل مجرمانه ،فرد قربانی فورا باید محافظت و کمک دریافت
کند .و این محافظت همچنین شامل :محافظت مستقیم
در برابر ادامه خشونت ،استخدام مترجم ،مراقبت پزشکی،
اطالعرسانی و مشاوره در یک فضای آرام می باشد.

شرایط کار مطابق با شان انسان ،محافظتکننده و
حمایتکننده
تدابیر ساختاری محافظت باید از یک استاندارد حداقلی
پیروی کنند .برای مثال :سیستم روشنایی ،واحدهای
مسکونی قابل قفل کردن و سرویسهای بهداشتی جداگانه
برای زن و مرد می باشد .همچنین یک فضای خصوصی
کافی به شکل مکانهای امن و نیز
فضاهای تحت محافظت برای کودکان باید وجود داشته باشد
که امکان بازی ،استراحت ،آموزش ،مراقبت سالمت و کمک
روانی-اجتماعی را برای آنها فراهم کنند.

04

05

06

نظارت و ارزیابی تعاریف محافظت
فرایندها و ساز و کارهایی باید وجود داشته باشند تا به
صورت مرتب چگونگی اجرای تعریف محافظت را تحلیل کنند.
یک نظارت مشارکتی در داخل اقامتگاه و نیز یک کنترل بیرونی
از طریق یک مرکز نظارت مستقل باید وجود داشته باشد.
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تعریف محافظت
همه ساکنین اقامتگاههای عمومی پناهندگان باید از خشونت ،بهویژه از خشونت جنسیتی محافظت شوند.
 Plan Internationalدر ایجاد و اجرای تعریفهای استاندارد محافظت در برابر خشونت ،به نهادهای رسمی مسئول و سازمانهای
متولی اقامتگاهها کمک میکند .تعریفها به عنوان تعاملی از تحلیلها ،تﻐییرات ساختاری ،مشورتها ،توافقها و نیز فرهنگ و رفتار
یک سازمان تلقی میشوند.
تعریف محافظت به صورت ایدهآل شامل حقوق زیر است:

اهداف این کار عبارتند از:
یک کمک دراز مدت برای یک
فرهنگ سازمانی جدید در ارائه خدمات

حقوق مربوط به آذوقه

توجه به تقویت به معنی
< گوش کردن،
< نگاه کردن و
< مداخله فعال

حقوق مربوط به آذوقه

تضمین باالترین حقوق شخصی

حقوق مشارکت

حقوق مشارکت
حقوق کسب اطالعات ،همکاری کردن،
دریافت مشاوره و مشارکت در همه
مسائل مربوط به کودکان

حقوق مربوط به بیمه سالمت و اجتماعی
در بهترین شکل ممکن و نیز آموزش و اوقات
فراغت

حقوق محافظت

حقوق محافظت
حق محافظت در برابر خشونت،
سوءاستفاده و بیتوجهی
حق شناخت اجداد خود
حق زندگی

© Plan Internationalبر اساس کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل متحد
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پروژه ساختن پلها
یکی از پروژههای ما برای تقویت ادغام ،پروژه «ساختن پلها -
شبکهسازی فعاالن ادغام هامبورگ در همه سطوح» است که از
سوی اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان ( )BAMFحمایت میشود.
در مرکز توجه این پروژه ،مشارکت برابر کودکان و جوانان پناهنده
و مهاجر و خانوادههای آنها در زندگی اجتماعی و سیاسی قرار
دارد.
 Plan Internationalدر این پروژه در پر کردن خالء موجود میان
نیازها و برنامههای کنونی ادغام برای مهاجران در هامبورگ کمک
میکند .برای این منظور ،ما به فعاالن مختلف ادغام مشاوره
میدهیم و شبکهای از آنها را ایجاد میکنیم و بیش از همه
کودکان ،جوانان پناهنده و خانوادههای آنها را به صورت فعال در
کارمان مشارکت میدهیم تا برنامههای پایدار و متناسب با نیاز را
تنظیم کنیم.

برای این که بتوانیم ادغام برابر پناهندگان و مهاجران در هامبورگ
را به پیش ببریم ،استفاده از شبکهها و کارگروههای تخصصی
فعاالن ادغام یکی از وظایف ما در پروژه می باشد و در صورت
نیاز آنها را تثبیت و به این ترتیب به آنها رسمیت ببخشیم .در این
شبکهها ما مشکالت و مسائل ساکنین و نیز برنامهها و ایدههای
مناسب را گردآوری میکنیم تا بتوانیم خالء میان برنامهها و نیازها
را به شکل پایدار پر کنیم.
در مرکز کار ما در این زمینه ،مفاهیم تقویتکننده ادغام مانند
اجرای حقوق کودکان ،رعایت تعاریف محافظت و نیز تثبیت
«استانداردهای حداقلی برای محافظت از پناهندگان در
اقامتگاههای پناهندگان» قرار دارند ،تا زیربنایی برای پیشنیازهای
برابر برای مشارکت در زندگی اجتماعی ایجاد شود.

اطالعات بیشتر درباره پروژه «ساختن پلها – شبکهسازی فعاالن ادغام هامبورگ در همه سطوح» را میتوانید در اینجا ببینید
www.plan.de/kinderschutzprogramm-in-deutschland/kinderrechte-staerken-integration-foerdern.html
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مشارکت
مشارکت و همکاری ،اجزای بسیار مهم کار ما هستند .بنابراین
ما گروه هدفمان ،یعنی کودکان و جوانان پناهنده و خانوادههای
آنها را مستقیما در کارمان مشارکت میدهیم .به این ترتیب
میتوانیم اطمینان حاصل کنیم که نیازهای آنها در الویت قرار
میگیرند و ادغام پایدار میتواند مورد هدف قرار گیرد.
در گذشته روشها و راهکارهای متعدد موفق وجود داشته که ما
را قادر میسازند نیازهای کودکان ،جوانان و خانوادههای آنها را
شناسایی کنیم .آنها زیربناهایی را برای اقدامات بعدی در زمینه
محافظت پیشگیرانه کودکان ایجاد میکنند.

عواملی مانند کارکنان و یا ساکنین دیگر ،و نیز محیط مکانی و
اجتماعی اقامتگاه در نظر گرفته میشوند.
از سال  ،2015ما با « »Youth Advocatesکار میکنیم که یک
گروه متشکل از پناهندگان جوان است که در زمینه حقوق کودکان
و جوانان پناهنده کار میکنند .برای این منظور آنها به
تصمیمگیران سیاسی مشاوره میدهند ،در چارچوب مشاوره
های جهانی  UNHCRبا سازمانهای دیگر تبادل نظر میکنند و
در کنفرانسهایی در زمینههای مشارکت جوانان ،ادغام و برابری
صحبت میکنند.

یک مثال از این نوع ابزار ،تحلیل معروف به ( PRuSAتحلیل
مشارکتی ریسک و محافظت) است .این تحلیل امکانی بوجود
می آورد که ریسکها و نیز محلهایی شناسایی شوند که در
آنها کودکان ،جوانان و بزرگساالن در اقامتگاههای آنها ،احساس
امنیت یا ناامنی میکنند .ریسکها ،خطرات بالقوه و عوامل
مثبت ،بر اساس یک نظارت ساختاری زیرساختار ویژه اقامتگاه
تحلیل میشوند .از یک طرف ساختارهای مشخص مانند محدوده
سکونت یا سرویسهای بهداشتی در کانون توجه قرار دارند ،ولی
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