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 1 رقم المعيار

 التنسيق

 بطريقة ومعالجتها مشترك بشكل المتضررين والفتيان للفتيات الحماية مخاوف تحديد يتم أن اإلنسانية الحاالت في الطفل حماية تنسيق يضمن

 توزيع وعلى األهداف من مشتركة مجموعة على باالتفاق الطفل حماية في المشاركين لجميع يسمح كما. وفعالة بها التنبؤ ويمكن بالكفاءة تتمتع

 األطفال قدرة تعزيز أجل من ويعمل الحالية، المحلية القدرات على الفعال التنسيق يعتمد. تكرارها أو الجزئية االستجابات من للتخفيف لعملا

  للضرر مسببة برمجة إلى حتى يؤدي وقد االستجابة فعالية تقليل إلى التنسيق نقص يؤدي أن يمكن. التحمل على المحلية والمجتمعات

 وقوة وتأثيرها، الطوارئ حالة حجم على المالئم التنسيق نوع يعتمد. الطارئة السياقات باختالف اإلنساني التنسيق يتخذه الذي لشكلا ويختلف

 للحدود الالجئين عبور أو داخلي نزوح) النزوح نوع إلى باإلضافة المتضررين السكان تجاه وموقفها الناتجة االحتياجات تلبية على الحكومة

 مركزي دور المتحدة األمم وتلعب اإلنسانية المساعدات تقديم في المتضررة البلدان دعم في حيويا ً دورا ً الدولي اإلنساني المجتمع يلعب. (الدولية

 .المتضررة البلدان دعم إلى الرامية الدولي المجتمع جهود وتنسيق القيادة توفير في وفريد

. الطفل حماية تنسيق تقود التي الحكومية اإلدارات أو الرائدة بالوكاالت التحديد وجه على معيارال هذا في الرئيسية اإلجراءات من العديد وترتبط

 . التنسيق فريق بأعضاء األخرى الرئيسية اإلجراءات وترتبط

 

 

 :المعيار

 من الطفل، لحماية جهودهم بتنسيق المتضررين السكان وممثلو المدني المجتمع ومنظمات اإلنسانية والهيئات والمسؤولة المعنية السلطات تقوم

 .مناسب توقيتها يكون وأن وكفاءة جودة ذات المتضررين والفتيان الفتيات لجميع الحماية الحتياجات واالستجابة الوقاية تكون أن ضمان أجل

 األساسية لتدابيرا

 

 (األعضاء&  المشتركة، والقيادة القيادة) االستعداد

 مالحظة للمراجعين

 (SPMACللمعاييرًالدنياًلحمايةًالطفلًفيًاألعمالًاإلنسانيةً)2012ًهذاًالمشروعًهوًنسخةًمحدثةًمنًوثيقةًعامً
ًً 

شروع هو هذا ير م ير مّدعم غ ّاي لم غرض ل شاورات ل م توي .ال ح ند ي ت س م لى ال ة أخطاء ع حوي فردات ن تم .وم ي س  

صالح ي هذه إ صدار ف ي اإل نهائ ير من ال ّاي م  .ال

 
هام:ًيرجىًاألخذًبعينًاإلعتبارًبأنًالمعاييرًالدنياًلحمايةًالطفلًهيًمعايير.ًفهيًليستًتوجيهاتًبشأنًكيفيةًالقيامًبالبرمجة.ًحيثً

يجبًعلىًالعاملينًًًتقدمًالمعاييرًاألساسًالالزمًلماًيجبًتحقيقهًكحدًأدنىًفيًمجالًمحددًمنًاألعمالًاإلنسانيةًلحمايةًالطفل.
 اإلرشاداتًالموجودةًفيًقسمًالمراجعًللحصولًعلىًمعلوماتًعنًكيفيةًتحقيقًالمعايير.الرجوعًإلىًملفً

 
 يرجىًمالحظةًأنًهذاًاإلصدارًيحتاجًإلىًتعديلًكبيرًمنًخاللًاختصارًالطولًللحفاظًعلىًالمعاييرًفيًحجمهاًالكليًالحالي.ً

 
هلًاللغةًواضحةًوسهلةًالفهم؟ًهلًهناكًأيًنقاطًرئيسيةًًً؟عندًمراجعةًهذاًالملفًيرجىًالتفكيرًفيماًيلى:ًهلًهوًمفيدًللعاملين

 ناقصة؟ًماًهيًالنقاطًغيرًالضروريةًوالتيًيمكنًإزالتها؟
 

 (.droWالرجاءًاستخدامًنموذجًالمالحظاتًالمرفقً)عبرًاإلنترنتًأوًكيفيةًتقديمًالمالحظاتًعلىًهذهًالمسودة:ً
 نشكركًعلىًمساهمتكًفيًتحسينًالمعاييرًالدنياًلحمايةًالطفل!
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 : القيادة تتولى التي الوكاالت

 والجنس العمر تراعي التي الطفل حماية مؤشرات وإدراج البلد داخل الوكاالت بين المشتركة المخاطر رصد عمليات في المشاركة 1.1

 .واإلعاقة

 . القطاعات بين المشترك الضعف تقييم في الطفل حماية مدخالت تنسيق 1.1

 بما وجه، أفضل على الطفل اإلنسانية لحماية اإلنسانية بالتدخالت المتعلقة المسائل تنسيق كيفية وتحديد القائمة، التنسيق مجموعات تعيين 1.1

 .المحلي المدني المجتمع مع ذلك في

 الدولة في الطفل حماية مجال في بالعاملين خاصة اتصال جهات وقائمة( أين ماذا، يفعل من) محدثة خدمات خريطة على الحفاظ 1.1

 (. المدني المجتمع الحكومية، غير المنظمات المتحدة، األمم الحكومية، الجهات)

 التنسيق دور سيتولى نوم الطوارئ، حالة في الطفل حماية تنسيق جهود قيادة عن المسؤولة الحكومية الهيئة لتحديد الحكومة مع التعاون 1.1

 .المعينة الحكومية الهيئة داخل

 من المستفادة الدروس عن فضال ،(وغيرها المحلي المجتمع) الموجودة الهياكل على بناء مشتركة طوارئ خطة أو استعداد خطة وضع 1.1

 وإنشاء التفاهم مذكرات ووضع المواد، وترجمة الموظفين، تدريب مثل) االستعداد إجراءات أن من والتأكد السابقة، الطوارئ حاالت

 .ومحدثة مكتملة( المخازن

 حالة ذلك في بما) نظري استعراض خالل من -مصنفةًحسبًالجنسًوالسنًواإلعاقة-المتوفرة الطفل حماية معلومات جمع ضمان 1.1

 الالجئين طوارئ بحاالت المتعلقة االحتياجات تقييم/الطفل لحماية العاجل التقييم أدوات تكييف تم قد وأنه ،(المنشأ بلد في الطفل حماية

 -(1 و 1 معيار انظر) المحلي السياق مع

 الموظفين وتدريب"( ومتى وأين ماذا يفعل من" )"WWWW" األربعة األسئلة أدوات مثل وموائمتها الرئيسية التنسيق أدوات ترجمة 1.1

 . استخدامها كيفية على

 وإدارة التنسيق حيث من الوطنية ودون الوطنية المسؤوليات تولي ميمكنه الذين والموظفين األعضاء المنظمات وإعداد تحديد 1.1

 . المعلومات

 .ومشتركة واضحة تنسيق ومخرجات مرجعية شروط وضع 1.11

 التحرش ومنع الطفولة صون وإجراءات سياسات تتبع معهم اتصال لديها أو األطفال مع تعمل التي المنظمات جميع أن من التأكد 1.11

 .الطفولة لصون المنظمات بين التعاون إلى باإلضافة والسياسات، اإلجراءات هذه على موظفيها دربت قد وأنها واالستغالل، الجنسي

 لمشاركتها الطفل بحماية المتعلقة المحتملة المخاطر تتناول التي الرسائل ذلك في بما المحلي، لمجتمعا لتعبئة استراتيجية إعداد 1.11

 (.1 المعيار انظر) الطوارئ حالة في واستخدامها

 لحماية والتنسيق االستجابة أنشطة تمويل عملية تنسيق أهمية إلى والدعوة اآلخرين المصلحة وأصحاب المانحة الجهات استعراض 1.11

 . طفلال

 في الواردة واالحتياجات ،(الطفل مشاركة ذلك في بما) الطفل حماية مجال في للشركاء القدرات بناء احتياجات تقييم من التاكد 1.11

 .المنظمات بين المشترك الطفل وحماية تنسيق تدريب وتنفيذ االستراتيجية

 الطفل حماية مشاغل حول المعلومات من األدنى والحد ئيسيةالر الموارد تشمل الجدد، اإلنسانية المساعدات لموظفي موارد حزمة إعداد 1.11

 .بالسياق الخاصة

 .واسع نطاق على ونشرها المعايير، هذه ترجمة الضرورة، عند 1.11

 توضيحًقنواتًالتنسيقًوالتواصلًبينًآلياتًالتنسيقًعلىًالصعيدًالوطنيًودونًالوطني،ًوكذلكًعلىًالصعدًاإلقليميةًحيثًتوجد. 1.11

 : األعضاء

 لألطفال المستمرة والمشاركة التنسيق جهود دعم على قادرة تكون قد والتي األطفال أو الشباب يقودها التي القائمة المنظمات تحديد 1.11

 .والشباب

 في بالعاملين الخاصة االتصال جهات وقائمة( أين ماذا، يفعل من) محدثة خدمات خريطة وضع في المناسب الوقت في مساهمات تقديم 1.11

 .البلد في الطفل حماية مجال

 ومحدثة؛ مكتملة االستعداد إجراءات أن من والتأكد المشتركة الطوارئ أو االستعداد خطة تطوير في المشاركة 1.11

( ERAN) الالجئين الطوارئ بحاالت المتعلقة االحتياجات تقييم/  الطفل لحماية العاجل التقييم وتكييف النظرية المراجعة في المساهمة 1.11

 .وتنفيذه

 . بمسؤولياتها للوفاء والقدرات الموارد بتعبئة المشترك التنسيق أدوار تتولى التي األعضاء المنظمات مقيا ضمان 1.11

 .الموظفين تدريب تم قد وأنه واالستغالل، الجنسي التحرش ومنع الطفولة صون وإجراءات سياسات تطبيق من التأكد 1.11

  .القدرات بناء استراتيجية وتنفيذ القدرات تحديد في المساهمة 1.11
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 (المشتركة والقيادات القيادة) االستجابة

 .المدني والمجتمع الحكومة في سيما ال مسبقا، الموجودة التنسيق هياكل إلى االستناد 1.11

 في الحكومة وقوة ، وتأثيرها الطوارئ حالة حجم على اعتمادا ً الوطني، ودون الوطني الصعيد على التنسيق لهيكل المناسب النوع تقييم 1.11

 .المتضررين السكان تجاه وموقفها الناتجة جاتاالحتيا تلبية

 . الحاجة حسب المعلومات إدارة وموظفي الوطني دون الصعيد على ومنسقين الوطني الصعيد على منسق تعيين 1.11

 الحكومية غير المنظمات المثال، سبيل على) التنسيق في وإشراكهم المحلية والسلطات المدني المجتمع مع استباقي بشكل التواصل 1.11

 والقطاع األكاديمية األوساط وكذلك المحلية، والسلطات والحكومات المحلي، المجتمع وقادة ،(sOBC) المجتمعية والمنظمات محلية،ال

 .مناسبا ذلك كان حيثما( الخاص

 بتلك الوفاء في الوطنيين الشركاء لمساعدة الدعم تقديم وضمان الشراكة مخاطر معايير لوضع المانحة والجهات الوكاالت مع العمل 1.11

 .المعايير

 مجموعة مرجعيات في هذا إدراج ويمكن مجموعتهم؛ أو سلطتهم أو منظمتهم عن نيابة القرارات باتخاذ المشاركين صالحية مدى تحديد 1.11

 .التنسيق

 مجاالت من واحد مجال في الخبرة المثال، سبيل على المجموعة، في عضو كل به يساهم أن يمكن ما لتحديد األعضاء مع عملال 1.11

 والعالقات الفرعية، الوطنية التنسيق مجموعة وقيادة بالسياق، المتعلقة األساسية والبيانات ما، واختصاص الترجمة، وخدمات البرمجة،

 .وغيرها طنية،الو المنظمات مع التجارية

 .األعضاء جانب إلى الوطنية، ودون الوطنية التنسيق لمجموعات مشتركة واختصاصات أهداف وضع 1.11

 .العملية وقيادة اإلحالة، وإجراءات المنظمات بين المشتركة الموحدة التشغيل إجراءات تطوير إلى الحاجة تقييم 1.11

 واإلشراف الموجودة والقدرات الهياكل على تقوم الطفل لحماية نظماتالم بين عليها متفق استراتيجية استجابة خطة وضع في الشروع 1.11

 .المشتركة المؤشرات ذلك في بما عليها،

 التقدم لتتبع ،"WWWW" األربعة األسئلة أداة ذلك في بما عليها، واإلشراف عليها المتفق المراقبة أنظمة الستخدام عملية إطالق 1.11

 .المعايير هذه بخصوص التدخالت جودة لمراقبة خطوات واتخاذ االستراتيجية، لخطةا في المحددة األهداف تحقيق نحو  المحرز

 على الطفل لحماية مخصص قسم مثل التنسيق، ولدعم المتبادل للتواصل مشتركة أدوات وضع 1.11

 للمعرفة فعالة رةإدا نحو خطوات اتخاذ من والتأكد لالجئين، التشغيلية البيانات بوابة على أو ofnsmassoasmAiCiHmCi.amuHالموقع

 (.1 معيار انظر) xoHioHD مثل المشتركة الملفات استضافة خدمة المثال سبيل على

 الناشئة القدرات الحتياجات المستمر والتقييم والتنظيم المنظمات، بين فيما والتنسيق التدريب ودورات القدرات بناء استراتيجية تنفيذ 1.11

 .ومعالجتها

 .المناسبة( اللغات) اللغة في التنسيق فريق ألعضاء ومتوفرة للسياق مالئمة الكتيب هذا في ة ًصل المعايير أكثر أن من التأكد 1.11

 المعلومات كانت إذا الضرورة، حسب الطفل لحماية مشتركة مستمرة مراقبة نظم وإنشاء المنظمات بين مشتركة سريع تقييم بعملية القيام 1.11

 .كافية غير مسبقا ً الموجودة

 التخطيط في الضرورة عند الطفل حماية أولويات وضع لضمان البلد داخل اإلنساني والنظام الحكومة في اراتالقر متخذي على الضغط 1.11

 (.1 المعيار انظر) األموال جمع وعمليات االستراتيجي

 الحكومة سةسيا أو ، المتضررين األطفال إلى الوصول مثل الناشئة، الطارئة المسائل حول التنسيق مجموعة أعضاء عن نيابة المناصرة 1.11

 .األولويات من ذلك غير أو االحتجاز أو التبني أو بالرعاية يتعلق فيما

 السياق أو الوضع وتحليالت السريع، التقييم وعمليات ،"ومتى وأين، ماذا، يفعل من" األربعة األسئلة أداة من المعلومات استخدام 1.11

 الموارد توفير وضمان ، االستجابة في الثغرات وتحديد التدخالت، بين من أولويات تحديد أجل من األطفال لحماية المتواصل والرصد

 . الثغرات هذه لسد الكافية

 المحددة المسائل لمعالجة التنسيق مجموعة أعضاء مع بالتشاور موضوعية فنية عمل فرق أو عمل مجموعات إنشاء إلى الحاجة تحليل 1.11

 . الطفل بحماية المتعلقة

 التقييم يحدد كان إذا العمل طرق وتكييف االستجابة؛ مراحل جميع في التنسيق عن األعضاء رضا ىومد التنسيق مجموعة أداء  تقييم 1.11

 .التحديات أو الثغرات

 والصحة،والكسب الغذائي، واألمن والتعليم، واإلصحاح، والمياه المخيمات، إدارة مثل األخرى القطاعات مع الوثيق بالتنسيق العمل 1.11

 الذي بالدور إطالع على الطفل حماية مجال غير في العاملين أن وضمان ومشاغلها الطفل حماية تواجه التي المخاطر لمعالجة المعيشي

 (.الدمج حول 11 المعايير انظر) الطفل حماية مجال في العاملين يلعبه
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 المتضررين، األشخاص أمام والمساءلة النقدي، التحويل وبرمجة الطفل، مشاركة مثل قطاعات لعدة الشاملة القضايا حول إرشادات نشر 1.11

 .ذلك إلى وما الجنسين، بين والمساواة الوصول، وإمكانية والدمج

 

 (التنسيق مجموعة أعضاء) االستجابة

 الدعم أو التدريب أو القيادة، توفير أو الوطني، دون الصعيد أو الوطني الصعيد على التنسيق لمجموعة المشتركة الرئاسة في البحث 1.11

 .منظمتكم بها تتمتع التي الخبرة مجاالت في المجموعة ألعضاء الفني

 .ممكن وقت أقرب في المشتركة االستراتيجية الخطة على والتوقيع جي،االستراتي التخطيط مجال في بنشاط االشتراك 1.11

 التقييم عمليات أو واحدة منظمة بها تقوم التي التقييم عمليات وتجنب فيها، واالشتراك المنسقة أو المشتركة التقييم عمليات في المساهمة 1.11

 .للحالة األشمل التحليل وإثراء البرامج لتوجيه التقييم نتائج واستخدام منسقة، الغير

 بما المحددة، المواعيد في والجارية لها المخطط البرامج حول المعلومات ومشاركة الوكاالت، بين المشتركة المتاحة األدوات استخدام  1.11

 .والتحديات عليها، المتفق األهداف إزاء المحرز التقدم ذلك في

 في توثيقها تم قد الواردة التمويل أشكال جميع أن من والتأكد الطفل حماية لبرامج الحالية والثغرات التمويل حول المعلومات مشاركة 1.11

 . الوكاالت بين المشتركة النظم من غيرها أو اإلنسانية الشؤون تنسيق لمكتب التابعة المالي التتبع دائرة

 العمل، وتقسيم األولوية، ذات اتاالحتياج تحديد ذلك في بما عليها، واالتفاق الطفل لحماية مشتركة استراتيجية خطة وضع في المشاركة 1.11

 .األهداف إزاء المحرز التقدم لمراقبة مشترك ونظام عليها، المتفق والمؤشرات

 األهداف تحقيق في االنحراف أو البرامج جودة أو التغطية في القصور أوجه لمعالجة عليها واالتفاق اإلجراءات تحديد في المشاركة 1.11

 .األداء مراقبة نظام ريقط عن تحديدها يتم التي عليها المتفق

 المسائل هذه معالجة لضمان األخرى الهيئات مع والعمل االستجابة، في ثغرات أو تضاربات أو ازدواجيات، ألية االستباقي التحديد 1.11

 .بسرعة

 إلى لهمووصو الخاصة،( لغاتهم) بلغتهم المعايير هذه إلى المعنيين العاملين من وغيرهم والشركاء المنظمات موظفي وصول ضمان 1.11

 .برامجهم في لتطبيقه يحتاجونه الذي الفني والدعم التدريب

 (.1 المعيار انظر) عليه واالتفاق المعلومات لمشاركة مشترك إجراء في المشاركة 1.11

 (.1 المعيار انظر)فيًأشكالًمتعددةًويسهلًاإلطالعًعليها ونشرها واختبارها الطفل حماية رسائل تكييف 1.11

 حماية مجال في للعاملين عليها والمتفق المشتركة والحوافز الرواتب معدالت في النازحين لسكانا ضد تمييز وجود عدم ضمان  1.11

 .التدريجي واالنسحاب االنتقال في والنظر مسبقا الموجودة الرواتب أنظمة مع تتماشى وأنها الطفل،

 (.1 المعيار ظران) عليها المتفق اإلعالمية التوجيهية المبادئ على المعنيين الموظفين وتدريب نشر 1.11

 .التنسيق آلية باستخدام والتقييمات والتقارير الصلة، ذات الموارد مشاركة 1.11

 .الطفل حماية تنسيق مجموعة مع الصلة ذات القضايا إثارة 1.11

 راتالدو حول المعلومات ومشاركة الطفل، حماية مجال في العاملين قدرات لبناء عليها واالتفاق منسقة استراتيجية تطوير في المشاركة 1.11

 . التنسيق فريق مع المقررة التدريبية

 

 القياس

 مالحظات الغاية المؤشر

 الصعيد على الثالث المستوى طوارئ لحاالت مخصص منسق وجود 1.1 

  الوطني

 وإدارة تنسيق قدرات إلى الحاجة لتحديد (ال/نعم)
 أو( كامل دوام) مخصصة معلومات
 جزئي، بدوام) المهام مزدوجة/محددة
 التنسيقية المهام من كل في تضطلع

 التي الوكالة على يجب ،(والبرنامجية
 نطاق: االعتبار في تأخذ أن القيادة تتولى
 الشركاء وعدد وحجمها اإلنسانية األزمة

 الطفل، حماية مجال في المستجيبين
 .للحكومة التنسيقية والقدرة

 على الثالث المستوى طوارئ لحاالت مخصص معلومات مدير وجود 1.2

 الوطني الصعيد

 (ال/نعم)

 الصعيد على الثالث المستوى طوارئ لحاالت مخصص منسق وجود 1.3

  الوطني دون

 (ال/نعم)

 الثالث المستوى حاالت لغير ومخصصة كافية تنسيق قدرات وجود 1-4

 . المقيمة االحتياجات على تقوم الوطني الصعيد على اإلنسانية

 (*ال/نعم)
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 حاالت لغير  ومخصصة كافية المعلومات إدارة قدرات وجود 1-4

 االحتياجات على تقوم الوطني الصعيد على اإلنسانية الثالث المستوى

 . المقيمة

 (*ال/نعم)

 الثالث المستوى حاالت لغير ومخصصة كافية تنسيق قدرات وجود 1-4

 . المقيمة تاالحتياجا أساس على تقوم الوطني دون الصعيد على اإلنسانية

 (*ال/نعم)

 المنظمات أو الحكومة، قيادتها في تتشارك التنسيق مجموعات من%  17

 .حكومية الغير المنظمات أو حكومية الغير الدولية

?  

  ? المحلية الفاعلة الجهات قبل من تنفيذها يتم االستجابة من%  1.8

 الصعيد على الطفل حماية تنسيق مجموعة تلقته الذي التمويل من%  1.9

 القطري

?  

 من الطفل حماية الستجابة موثقة استراتيجية خطة على االتفاق تم 1.10

 الفاعلة والجهات اإلنسانية والوكاالت والمسؤولة المختصة السلطات قبل

  المحلي المدني المجتمع في

  (ال/نعم)

 الوطني الصعيد على الطفل حماية تنسيق لفريق صاصاتاخت وجود 1.11

 بوضوح محددة مسؤوليات مع الوطني، ودون

  (ال/نعم)

 عن االستقصاء شملهم الذين الطفل حماية في العاملين من%  1.12 ابلغ

 الطفل حماية تنسيق آلية عن رضاهم

?  

 
 التوجيهية المالحظات

 :التنسيق عن المسؤولية. 1

 الطوارئ وحاالت الكوارث من المتضررين للسكان اإلنسانية والمساعدة الحماية توفير مسؤولية شيء كل وقبل األول المقام في الدول تتحمل

 اوتنسيقه أراضيها داخل اإلنسانية بالمساعدات المبادرة في الرئيسي بالدور تقوم المتضررة الدولة فإن وبالتالي،. أراضيها في تقع التي األخرى

 .وتوصيلها وتنظيميها

  الحكومة مع والتعاون الحكومة قيادة
 أوعملية التدريجي االنسحاب ذلك يجعل وقد. الطفل حماية تنسيق مجموعة قيادة في تشارك أو بقيادة الحكومة تقوم السياقات، من العديد في

 في دائم عضو تكون أن الحكومية الهيئات على يتعذر حيث حاالتال وفي. فعالية أكثر الطوارئ حالة أعقاب في التنسيق لفريق النهائية االنتقال
 غير الحكومة فيها تكون التي الحاالت في.  ومالئم ممكن هو ما بقدر معهم، التنسيق المشتركة والقيادة القيادة مسؤولية من فإنه التنسيق، فريق
 المساعدة، وتقديم التنسيق في الحكومات لدعم المتحدة األمم وكاالت إلى يةالمسؤول اسناد يتم التنسيق، في مسؤولياتها ألداء مستعدة غير أو قادرة
 : التالي النحو على

 

 المبكر واإلنذار اإلنسانية الشؤون منسق سياقات في: 
 للقيام ىأخر منظمة مع االتفاق أو ،1التنسيق فريق وتوظيف إعداد عن المسؤولة وهي الطفل، حماية تنسيق عن المسؤولة هي اليونيسيف تعتبر
 الدائمة اللجنة خالل من 1111 عام في أنشئت العالمية، الحماية مجموعة قيادة تحت مسؤولية مجال بمثابة الطفل حماية تعد.  الدور بهذا

 .المجموعة نهج من جزءً  بصفته الوكاالت بين المشتركة
 
 مهام إن. للحماية أوسع تنسيق مجموعة من جزءا ً عادة فلالط حماية تشكل القطاع، أو المجموعة نظام تفعيل فيها يتم التي السياقات في

 تشارك أن يجب. األخير المالذ ذلك في بما المجموعة، قيادة وكاالت ومسؤوليات مهام تعادل الطفل حماية تنسيق مجموعات ومسؤوليات
 ،(oPs) اإلنسانية البرامج دورة مثل موعات،المج بين العمليات جميع في الحماية مجموعة مع جنب إلى جنبا ً األطفال حماية تنسيق مجموعات

 و االحتياجات تقييم ذلك في بما) اإلنسانية االستجابة وإيصال وإدارة تحضير في للمساعدة المتخذة اإلجراءات تنسيق عملية عن عبارة وهي
 (.العملي ييموالتق والمراجعة والرصد، والتنفيذ الموارد، وتعبئة لالستجابة، االستراتيجي والتخطيط التحليل،

 
 . الوطني ودون الوطني الصعيدين على أخرى منظمة مع المشتركة بالقيادة وينصح

 

                                                           
1
ًالمعنً ً'الفريقًالعامل ًالطفل'، ًلحماية ًالفرعية ًإلىً'المجموعة ًإشارة ًويمكنًأنًيعتبر ًاألطفال' ًتنسيقًحماية ً'مجموعة ًمصطلح يًبحمايةًسوفيًيستخدم

 الطفل'،ً"مجالًالمسؤوليةًحمايةًالطفل"'ًأوً'ًفريقًتنسيقًقطاعًحمايةًالطفل.
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 العائدين والالجئين الجنسية وعديمي والالجئين اللجوء طالبي أوضاع  
 المفوضية عاتق على تقع لالجئين حلول وإيجاد الدولية، والمساعدة الحماية توفير أجل من الحكومات لدعم والمسؤولية المساءلة فإن وعموما
 عام( 1) ألف 111" المتحدة لألمم العامة الجمعية" قرارات بموجب المنشأة لواليتها وفقا( REosA) الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية
 1111 عامي الجنسية عديمي األشخاص لتشمل وتوضيحها الحقا ً المفوضية والية نطاق توسيع وتم. 1111 عام( 1) 111 القرار و ،1111

 .1111 عام في العائدين والالجئين ،1111 عام في اللجوء وطالبي ،1111و
 

 واليتها، إنجاز في الحكومات مع المفوضية تتعاون ،ً للنقل قابلة غير هي المعنيين واألشخاص لالجئين بالنسبة المفوضية ومساءلة والية أن رغم
 .والدولية الوطنية الحكومية غير والمنظمات األخرى الوكاالت مع الشراكات وتقيم

 
 بإنشاء المفوضية تقوم النتائج، حيث من وقياسها أولوياتها حسب بأكملها االستجابة تحديد أساسه على يتم الذي الغرض هي الحماية أن وبما

 فرعية مجموعة إنشاء يستند أن ينبغي. ذلك أمكن حيثما والمعنية، المضيفة الحكومية الجهة مع وقيادتها الالجئين بحماية المعنية العمل ةمجموع
 .المحدد السياق هذا في التنسيق احتياجات على الطفل لحماية موضوعية

 

 ًكالًمنًالالجئينًوالنازحينًداخليا(ًحيثًتشملًالمجموعاتًالسكانيةًالتيًتتطلبًاهتماما ً) المختلطة الحاالت  إنسانياً 
 المفوض يتواله سوف المجموعات وقدرات القطاع باستخدام الخاص القرار فإن الجغرافي، اإلقليم نفس في والالجئون النازحون يقيم وعندما
 . الطوارئ حاالت في اإلغاثة ومنسق الالجئين لشؤون السامي

 
 : هي للتنسيق والجوهرية األساسية الوظيفة - 1

 الخدمات تقديم دعم 

 االحتياجات تقييم 

 شؤون منسق أو اإلنساني للعمل القطري الفريق/اإلنساني العمل لمنسق االستراتيجي القرار اتخاذ لعملية المعلومات توفير 

  اإلنسانية االستجابة أجل من الالجئين شؤون بتنسيق المعني المستوى رفيع العامل الفريق/الالجئين

 وتنفيذها االستجابة استراتيجيات طتخطي  

 المناصرة تعزيز دعم 

 األداء عن تقارير وتقديم والتقييم الرصد 

 القدرات وبناء واالستعداد للطوارئ التخطيط 

 المتضررين السكان أمام المساءلة 

 

 :بالموظفين التنسيق فريق تزويد-1

 منسق إلى النطاق واسعة الطوارئ حاالت في التنسيق فرق تحتاج أن المرجح ومن. المعلومات وإدارة للتنسيق هامة مسألة الموارد تخصيص إن

 والترجمة والسفر للمعدات الالزمة الموازنة عن فضال ً المعلومات، إلدارة واحد وموظف الوطني الصعيد على للمهام مخصص األقل على واحد

 . التدريبية والفعاليات اعاتواالجتم

 . أوجزئي كامل بدوام الموظفين إشراك أيضا الوطني دون الصعيد على التنسيق يشمل وقد

 المشتركة الرئاسة/الرئاسة ترتيبات او الوطني، دون الصعيد على التنسيق أو معينة، لمواضيع المخصصة المجموعات تنسيق على االتفاق يتم قد

 .االتفاق أشكال من لشكل تخضع أن وينبغي التنسيق، فريق أعضاء مع لتشاوربا الرائدة الوكالة مع

 :األخير المالذ. 1

 من التأُكد عن مسؤولة الوكالة أنً  يعني وهذا". األخير المالذ"  مسؤولية الرائدة الوكالة تتولى الدولية، اإلنساني العمل مجموعات نظام إطار في

 . الدعوة( الجغرافيةًأوًالموضوعية) الثغرات شد شأنها من التي االستراتيجيات وتشمل. الطفل ةحماي استجابة في الثغرات سد يتم أنه

 الوكاالت بين مشتركة منصة بتوفير المفوضية ستقوم ، المضيفة الحكومات من وبدعم ، المعنيين األشخاص من وغيرهم الالجئين حاالت في

 .والحلول والمساعدة للحماية واألخير األول ذوللمال ، لالجئين الطوارئ حاالت واستجابة لتخطيط

 القرارات اتخاذ -1
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 داخل القرارات التخاذ الهيئات بين مشتركة وشفافة واضحة عمليات تضع أن( التنسيق مجموعة أعضاء من بدعم) الرائدة الوكالة على يجب

 ومتفق واضحة صالحيات مع التنسيق مجموعة ضمن اراتالقر واتخاذ االستراتيجي للتخطيط أساسية مجموعة إنشاء دراسة. التنسيق مجموعة

 .الجنسين بين متوازنا ً يكون وأن ممثلة الغير والمجموعات المحلية الفاعلة الجهات المجموعة في التمثيل يشمل أن ويجب. عليها

 :الحساسة القضايا-1

 معالجتها األنسب من يكون فقد الخطر دائرة في الناس تضع قد التي او أخرى، ناحية من الحساسة أو التحديد، وجه على السياسية المسائل إن

 الفردية بالحاالت خاصة معلومات أية مشاركة أو مناقشة يجب وال. حجما ً اصغر مجموعات في أو ثنائية محادثات في تكتما ً أكثر بطريقة

 .التنسيق مجموعة في وعائالتهم لألطفال

 :لتنسيقا مجموعة في المحلية الفاعلة الجهات إشراك. 1

 واألعمال والمغتربين، األكاديمية، واألوساط والمنظمات، المحليين القادة مع للتعاون أو إلشراك فعالة تدابير التخاذ حاجة هناك يكون قد

 يةحكوم الغير والمنظمات المجتمعية، المنظمات إلشراك استراتيجيات ووضع. اإلنساني العمل منظومة إلى وصوال ً األقل الخاصة التجارية

 التي العوائق ودراسة. التنسيق آليات في لالنخراط بديلة سبل لهم وتوفر المشاركة في رغبتهم كيفية عن سؤالهم طريق عن والوطنية المحلية

 انضم عن فضال ً وااللتزام، النفاهم من المزيد خلق على يساعد أن ذلك شأن فمن. الموارد أو النقل أو كاللغة ومعالجتها، مشاركتهم دون تحول

 الشباب مجموعات وممثلي األطفال ممثلي تواجد فيها يكون ال قد التي الحاالت في. موازية هيكليات إنشاء وعدم الطفل لحماية االستجابة استدامة

 . نظرهم وجهات اإلعتبار بعين وأخذ معهم التشاور لضمان تدابير وضع التنسيق مجموعات على يجب ، ممكنا ً

 :األداء مراقبة. 1

 تغطية مراقبة( 1) االستجابة، تنسيق وتحسين تقييم( 1: )أجل من عليها متفق عمليات بتطوير تشكيلها، بعد التنسيق، مجموعة تقوم أن يجب

 .1 و 1 المعيار انظر المعلومات من لمزيد. االستراتيجية الخطة في عليها المتفق واألهداف المعايير هذه مع تماشيا ً وجودتها االستجابة

 المراجع

  

 المتحدة األمم تقدمها التي الطارئة اإلنسانية المساعدة تنسيق تعزيز ، 46/182 العامة الجمعية قرار ،   / ER  / 

 g://ER/o/g.o.s/ /ER /46/182/211(: 1991 ديسمبر/  األول كانون 19) 46/182

 الطوارئ حاالت في الطفل حماية تنسيق دليل ،(1111) الطفل حماية مسؤولية مجال :

iii.oisHo.mis/CasiC/wiusfws/uawiC/oi/s.aww-PoHsiosaHm-sHHowamssaHm-osmwoHHb.iwu 

 (: 1111)تحدةالم األمم وكاالت بين المشتركة الدائمة للجنة التابعة القطري الصعيد على المجموعات لتنسيق المرجعية الوحدة

iii..fnsmassoasmoiCiHmCi.amuH/CasiC/iii..fnsmassoasmoiCiHmCi.amuH/uawiC/wHofnimsC/uawiC/owfC

sioioHHowamssaHmioiuioimoiinHwfwii1111iuamsw.iwu 

 (: 1111) لليونيسيف التابعة القطرية للمكاتب المجموعات تنسيق ارشادات

iii.fmaoiuaminioiimoaiC.oHn/wHimwHswC/ioiCHfooi/wHoC/swfCsioC/swfCsiou11sfawsmoiu11Nmi

u11uamswu11rioCaHm.iwu 

 ا الميدان في الفرعية والمجموعات الحماية مجموعات تعمل كيف(: الكاملة النسخة) وأجوبة أسئلة  xioinoio: 1111 ديسمبر ، مع 

1111 :iii.iwHoswioHsiosaHmowfCsio.Hoi/isCCisC/uawiC/sHHwCismwiifawsmoi/nsmws-Hm-uaiww-

ioHsiosaHm-owfCsioC-smw-Cfo-owfCsioC-im.iwu 

 اإلنساني العمل في الجنس نوع على القائم العنف تدخالت لدمج التوجيهية المبادئ 

(2015:)211/g://s.ssEi/gdiRgg.o.s/t//t/-/oR1gR1/E/do//g/2015/09/2015-C  I-rgR/g.-./gg/-

https://undocs.org/A/RES/46/182
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eiodgR/g-rEi/gdiRggido-.gg.//r  

 الطفل حماية مسؤولية لمجال االلكتروني موقعال :.ssi://oisHo.mis/  

 1111 حكومية، الغير المنظمات مع المشتركة القيادة وأدوات توجيهات: المشتركة القيادة ،(1111) الطفل حماية مسؤولية مجال :

.ssi://oisHo.mis/CasiC/wiusfws/uawiC/oi/EsBu11sH-

wiswioC.aiisfawsmoiu11smwu11sHHwCu111111.iwu 

 1111 لعام الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية للمفوضية التابع الالجئين تنسيق نموذج :

iii.oiuiHoww.Hoi/wHoaw/111111i11..snwm .ssiC://inioiimor.fm.oo.Hoi/imsor/11111/oiufiii-

oHHowamssaHm-nHwiw-oon 

 العملية الناحية من المختلطة الحاالت تنسيق حول اإلنسانية الشؤون تنسيق ومكتب الالجئين شؤون مفوضية بين تركةالمش المذكرة 

 iii.oiuiHoww.Hoi/wHoaw/111s11111..snw: 1111 عام

 1111 المتكررة، األسئلة – االستجابة تنسيق - الالجئين لشؤون المتحدة األمم مفوضية :

iii.oiuiHoww.Hoi/wHoaw/111s111o1..snw 

 بالالجئين المتعلقة الطوارئ لحاالت التأهب حزمة :

.ssiC://onC.inioiimor.fm.oo.Hoi/wHofnimsC/11111/11111/PoiisoiwmiCCPPsobsiiPuHoPAiufiiiP

NnioiimoaiC/so11ow11-1o1u-1111-o111-o11111111o11 

 المتحدة لألمم التابع واالجتماعي االقتصادي المجلس (NsBOBs )، عديمو واألشخاص الالجئون(: عشر الحادي) 111 القرار 

 N/ANO/111 )w (: iii.oiuiHoww.Hoi/wHoaw/1si11iuw1..snw esooiCCiw 11 ،1111 أغسطس 11 ، الجنسية

8ioofsor 1111e 

  1111 عام ومكتبه، الالجئين لشؤون السامي المفوض والية بشأن مذكرة ، الالجئين لشؤون المتحدة األمم مفوضية :

iii.oiuiHoww.Hoi/wHoaw/1111o1111..snw [1111 فبراير 11 في إليها الوصول تمe 

 الالجئين لشؤون المتحدة لألمم ميةالسا المفوضية تنسيق أدوات :iii.oHHowamssaHmsHHwbas.Hoi 

http://cpaor.net/
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/55123/Preparedness+Package+for+Refugee+Emergencies/ac81cd65-2b3f-4097-b999-b90360717b02
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/55123/Preparedness+Package+for+Refugee+Emergencies/ac81cd65-2b3f-4097-b999-b90360717b02

