
 

 

 

 2المعيار رقم 

 الموارد البشرية

اتخذت الوكاالت اإلنسانية خطوات إيجابية لضمان أن يعمل موظفو حماية األطفال والمرتبطون بهم )المتطوعون والمستفيدون 

ت الالزمة للعمل على حماية الطفل والمقاولون والشركاء وغيرهم ممن يعملون تحت رعاية منظمتكم( على تطوير المهارات والخبرا

في العمل اإلنساني لضمان أن يقوم الموظفون والمنتسبون بحماية األطفال بغض النظر عن العمر والجنس واإلعاقة والحاالت 

 األخرى من خالل السياسات واإلجراءات المناسبة.  هذا المعيار ال يهدف إلى أن يحل محل المعايير الموضوعة في أماكن أخرى،

 ولكن بدالً من ذلك يوفر تركيز على الموارد البشرية عند تعبئة موارد حماية الطفل وتنفيذ متطلبات حمايته.

 

 المعيار
 

يتم توفير خدمات حماية الطفل من قبل الموظفين والزمالء ذوي الكفاءة المثبتة في مجاالت عملهم وتسترشد بعمليات وسياسات 
الموارد البشرية التي تعزز ترتيبات وتدابير العمل العادلة و المنصفة لحماية الفتيات والفتيان من االستغالل والعنف وسوء 

 المجال اإلنساني.المعاملة من قبل العاملين في 
 

 

 اإلجراءات الرئيسة.

 االستعداد

سياسة "أمن الطفل"  ينطبق على جميع الموظفين والشركاء.  تتضمن إشارات إلى نشرة األمين تي وضع وتنفيذ ورصد قبعة 2.2

حماية األطفال العام بشأن "التدابير الخاصة" للحماية من االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي، و معايير الحفاظ على أمان /

 والمبادئ الستة الرئيسيةللجنة الدائمة المتعلقة باالستغالل واالعتداء الجنسيين.  

 

تحديد واختيار وتدريب مراكز تنسيق حماية الطفل وتنفيذ آلية مراقبة وضمان الشكاوى الخاصة بحماية الطفل داخل المنظمة  2.2

 لمنتسبين وأعضاء المجتمع الخارجيين.والتي يمكن الوصول إليها من قبل األطفال والموظفين وا

 مالحظة للمراجعين

 ( SPMACللمعايير الدنيا لحماية الطفل في األعمال اإلنسانية ) 2022هذا المشروع هو نسخة محدثة من وثيقة عام 

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: يرجى األخذ بعين اإلعتبار بأن المعايير الدنيا لحماية الطفل ما هى إال معايير. فهي ليست توجيهات حول كيفية إعداد البرامج. 

حيث تقدم المعايير األساس الالزم لما يجب تحقيقه كحد أدنى في مجال محدد من األعمال اإلنسانية لحماية الطفل.  يجب على 

 ملف اإلرشادات الموجودة في قسم المراجع للحصول على معلومات عن كيفية تحقيق المعايير. الممارسين الرجوع إلى

 يرجى مالحظة أن هذا اإلصدار يحتاج إلى تعديل كبير من خالل اختصار الطول للحفاظ على المعايير في حجمها الكلي الحالي. 

ين؟  هل اللغة واضحة وسهلة الفهم؟ هل هناك أي نقاط رئيسية عند مراجعة هذا الملف يرجى النظر فيما يلى: هل هو مفيد للممارس

 ناقصة؟ ما هي النقاط الغير الضرورية والتي يمكن إزالتها؟

الرجاء استخدام نموذج المالحظات المرفق )عبر اإلنترنت أونسخة برنامج الوورد  كيفية تقديم المالحظات على هذه المسودة:

droW.) 

 المعايير الدنيا لحماية الطفل. نشكرك على مساهمتك في تحسين



 

 

 

ضمان تلقي جميع الموظفين والزمالء محاضرة تعريفية بحماية الطفل و حماية الكبار و قواعد السلوك ، بما في ذلك القواعد  2.2

التي تحكم السلوك ذات الصلة بحماية األطفال ضد االستغالل الجنسي والتحرش واالعتداء عواقب انتهاك قواعد السلوك.  

 يجب على جميع الموظفين والزمالء التوقيع لإلشارة إلى فهمهم.  

 

ضمان التزام الشكاوى التأديبية، و سياسات التظلم وعدم التحرش، وسياسات عدم التمييز بالتقيد بالتشريعات المحلية، وتم  2.2

 إبالغ جميع الموظفين والشركاء بذلك.

 

يتم وضع خطة موارد البشرية بتأهب لحاالت طوارئ لضمان أن يكون التعيين للموظفين الجدد والجدول التنظيمي حتى ال  2.2

يؤدي إلى إضعاف الهياكل مالك الموظفين للجهود اإلنمائية الطويلة األجل خالل األزمات اإلنسانية.  ستقوم الخطة باستخدام 

 ، وتطوير ودعم الموارد البشرية و:

وتشمل الشراكات مع المنظمات الوطنية والمجتمعات المحلية، واالعارات، التوجيه، وتبادل البرامج باإلضافة إلى  -

 التوظيف المباشر.  

 االجتماعي للموظفين والزمالء.-تحديد خدمات الدعم الصحي والنفسي -

ملين االجتماعيين، المدرسين، تقييم القدرات المحلية والموارد البشرية لألخصائيين االجتماعيين/متدربى العا -

وموظفي المنظمات األخرى، متطوعين من المجتمع المحلي، ولجان المرأة والشباب، ومنظمات دعم األشخاص 

ذوي االحتياجات الخاصة والمجتمعات المبنية على اإليمان  و أولئك الذين يدعمون المهاجرين والالجئين 

 والمشردين داخليا، إلخ.

بات للمؤهلين والموظفين المتدربين جنبا إلى جنب مع القوانين الوطنية والسياسات المتعلقة بهذا تقييم هياكل المرت -

 الحد من عوامل الجذب للحكومة والموظفين الشركاء  لالنضمام إلى منظمة غير حكومية دولية. 

لتسهيل إدماج الالجئين  التأكد من إدراك الموظفين للقوانين والسياسات الوطنية المتعلقة بتوظيف غير المواطنين -

 والمهاجرين والنازحين. 

النظر في كيفية مرور الموارد البشرية  بمرحلة انتقالية أو بدء الجدول أسفل حالما تبدأ االستجابة اإلنسانية من  -

التخلص التدريجي، اينخفض التمويل و يعمل االنتقال على البرمجة طويلة األجل ومرحلة ما بعد االنتعاش من 

 .األزمة

 

حيثما ينطبق ذلك على الصعيد العالمي واإلقليمي، قم بإعداد مجموعة من األفراد االحتياطيين واآلليات لالنتشار السريع،  2.2

يفضل أن يكون ذلك بما في ذلك المرونة في النشر بعد  حالة الطوارئ قدر اإلمكان. تحديد الكفاءات األساسية والبلدان من 

د أو في قوائم المرشحين لضمان توافق الموظفين والمعرفة بثقافة وقواعد السكان خبرة الموظفين في وضع االستعدا

 الموجودين في السياق.  

 

 االستجابة

 

التعاون مع موظفي حماية األطفال لتحديد الخبرات الالزمة وفقا إلطار الكفاءات المشتركة بين الوكاالت، وتوافق على  2.2

 الضعف والكفاءات المتوفرة. مستويات التوظيف اآلمنة التي تعكس مستوى 

 

 إعطاء األولوية لتوظيف أدوار حماية الطفل ذات األهمية الحاسمة لالستجابة اإلنسانية. 2.2

 

تعيين موظفين جدد ومشرفين جدد عند الضرورة ، وااللتزام بممارسات التوظيف اآلمنة واستخدام الخبرات الفنية والمعارف  2.2

المحلية ذات الصلة لضمان أن تكون طرق االختيار شاملة لجميع أعضاء المجتمع. تحديد التعبئة المجتمعية الذين يملكون 

ويمكن أن يساعدوا فى االتصال بالفئات المعرضة للخطر لضمان مشاركتهم شبكات مؤسسة مسبقا مع المجتمع المحلي، 

 واالنخراط  في عملية التوظيف.

 

محامى التوظيف ودفع تعويض مناسب لالجئين والمهاجرين والسكان المشردين داخليا.  في سياقات حيثما كان ذلك ضروريا  2.20

 الالجئين ، تواصل مع مفوضية شؤون الالجئين إليجاد حلول.

 

توفير فرص ومساواة في الفرص للنساء والرجال واألشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص من مختلف المجموعات العرقية أو  2.22

 الدينية أو السكانية والسكان المتضررين ، بما في ذلك أفراد المجتمعات المحلية المشردة.  

 



 

 

لراحة المعقولة حيثما كان ذلك ضروريا، وحماية ضمان وجود بيئة غير تمييزية وشاملة داخل أماكن العمل، وتوفير وسائل ا 2.22

العمال من التمييز من خالل سياسات وممارسات مخصصة. العمل بشكل تعاوني ، واالتفاق على المؤشرات والعمليات 

 المشتركة لرصد التنوع والشمول على سبيل المثال المهارات اللغوية.

 

 ألدوارهم ومسؤولياتهم.  التأكد من أن خط إبالغ مديري الموظفين والمنتسبين 2.22

 

ضمان أن يتم االحتفاظ بكبار الموظفين المؤهلين للمتابعة خالل الفترة االنتقالية، عندما يتم توحيد نظم حماية الطفل بناء على  2.22

 النتائج.

 

بتنمية وضع استراتيجية لبناء القدرات تتناول احتياجات بناء القدرات المحددة للموظفين والمرتبطين خاصة فيما يتعلق  2.22

الطفولة المبكرة ، واحتياجات الشباب والمراهقين ، وتحديد وإحالة األطفال في الحاالت المستضعفة ، بما في ذلك األطفال 

 الذين يتم االتجار بهم ، واإلدارة اآلمنة وحماية البيانات الشخصية السرية.

 

مع التركيز بصفة خاصة على مشاركة أخالقية وضع خطة لتعزيز الكفاءات مشاركة الطفل لموظفي المساعدة اإلنسانية،  2.22

 وآمنة و ذات مغزى.

 

تعزيز رفاهية الموظفين من خالل خلق بيئة عمل صحية ، وتوفير فترات الراحة واالستجمام ، واالجتماعات المنتظمة لتلقي  2.22

 االجتماعي -فسيالتغذية المرتدة، وإثارة القضايا المثيرة للقلق ، والحصول على توضيح والحصول على الدعم الن

 

تأكد من تلقي الموظفين والمشاركين تغذية مرتدة منتظمة حول أدائهم وإتاحة الفرصة لهم لطرح األسئلة وطلب التوضيح.  2.22

 في نهاية العقود سيقوم المشرفين بمقابالت انتهاء الخدمة إلبالغ التعلم التنظيمي.  سيتم توفير المراجع حسب االقتضاء.

 

 المقاييس/القياس

 
 مؤشر المحصلة

 

 
 النتائج المستهدفة

 
 المالحظات

النسبة المئوية للشروط المرجعية المتعلقة بحماية الطفل  2.2
التي تم تطويرها مع مراعاة إطار عمل الكفاءات المشتركة بين 

 الوكاالت لحماية الطفل.

 
 

20% 

 

  هدف العمل مؤشر العمل

دراسة والذين النسبة المئوية للمسؤولين الذين خضعوا لل 2.2
ينشطون حالياً في إطار االستجابة اإلنسانية الذين وقعوا وفهموا 

 مدونة قواعد سلوكهم وسياسات حماية الطفل الخاصة بمنظماتهم

 
 

20% 

 

النسبة المئوية للموظفين الذين شملهم االستطالع الذين  2.2
 حضروا إحاطات تعريفية وحماية الطفل

 
20% 

 

النسبة المئوية للموظفين الذين شاركوا في دعم زمالئهم ،  2.2
أو اإلشراف على المعلومات ، أو أنشطة الدعم النفسي 

 االجتماعي لضمان رخائهم المستمر.

 
 

20% 

 

وضع مؤشر مشترك للتنوع واإلدماج وبيانات الموظفين  2-2
مصنفة حسب الجنس والسن واإلعاقة والمجموعات األخرى ذات 

 ة للرصد داخل الوكالة.الصل

 
 

20% 

 

نسبة اإلناث إلى الذكور العاملين في مجال حماية الطفل  2.2
 الذين يتمتعون بمستويات مختلفة من المسؤولية

2:2  

النسبة المئوية لموظفي البرنامج القطري الذين شملهم  2.2
االستطالع و شاركوا في تطوير أدائهم الخاص بإطار المراقبة 

 خالل شهر واحد من تاريخ البدء.

 
 

20% 

 

النسبة المئوية للموظفين الذين أنهوا عقودهم التي امتلكت  2.2
 إجراء مقابلة خروج.

 
20% 

 

النسبة المئوية لموظفي البرنامج القطري الذين شملهم  2.2
االستطالع الذين تركوا وظيفة حكومية أو محلية في مجال العمل 

 
 في المائة 2أقل من 

 



 

 

 اإلنساني لالنضمام إلى منظمة دولية.

 

 المالحظات التوجيهية

 االلتزام التنظيمي: .2

ينبغي أن تضمن جميع المنظمات أن يكون التوظيف مخططا جيدا ، وأن يتم تحديد األدوار والمسؤوليات بما في ذلك مسؤوليات 

حماية الطفل ، ويسترشد حجم العمل بمستويات التوظيف اآلمنة. يتم دعم الموظفين والعاملين من خالل إدارة خط كافية وهناك 

جميع الموظفين يجب أن يكونوا معتاداين على سياسة الشكاوى، والسياسات التأديبية و سياسة عدم  تركيز على بناء القدرات والتعلم. 

التحرش وسياسات عدم التمييز، باالضافة إلى أن اليات لإلبالغ عن المخاوف واضحة وثقة الموظفين والمنتسبين في رفع القضايا 

لمستوى االتصال بهم مع األطفال. تشمل ممارسات التجنيد اآلمنة ما يلي:  ذات االهتمام.  يتم تقييم المخاطر لجميع أدوار الوظيفة

التحقق من صالحيته بشأن مالءمة مقدم الطلب للعمل مع األطفال ، أو فحص السجالت الجنائية أو ما يعادلها ، وإعالن ذاتي يشير 

عند تقديم الدعم المالي للمنظمات المحلية ، ينبغى . إلى إدانات / تحقيقات / شكاوى سابقة تنطوي على سلوك غير الئق تجاه األطفال

 أن يشتمل و يحافظ على المعيار األدنى.

 الكفاءات: .2

يحتاج الموظفون والمنتسبون الذين يتحملون مسؤولية خاصة لحماية األطفال إلى مهارات ومزايا خاصة.  قد تكون هناك حاجة إلى 
هاد والمهام المتعددة أو للتنقل في البيئات الحضرية المعقدة.  احتياجات التوظيف كفاءات محددة ، مثل القدرة على التكيف مع اإلج

واالختيار لتقييم السلوك والمواقف ، فضال عن المهارات والخبرات باستخدام أطر الكفاءة المناسبة وعمليات التوظيف ذات الصلة. 
نظر مقدم الطلب حول الجوانب المتعلقة بقواعد السلوك على سبيل المثال ، يمكن استخدام أسئلة المقابلة الستكشاف وجهات 

 وسياسات حماية األطفال والتي قد تختلف عن الممارسات الثقافية المحلية.  
  

يحتاج المشرفون إلى كفاءات في إدارة الموظفين وتطويرهم ؛ وينبغي دعم الموظفين الذين يقومون بالتنقل )غالبا بسرعة كبيرة( إلى 
كما يمكن توفير فرص توجيهية لدعم تطوير  تطوير هذه الكفاءات ، باإلضافة إلى متطلبات الكفاءة الفنية الخاصة بهم.أدوار قيادية ل

   الموظفين من قبل خبراء مشاركة األطفال داخل المنظمة وخارجها. 

 

 قدرات الموظفين:  .2

ية الطفل وسوف يلزم بناء القدرات قبل وأثناء وجود عدد كاف من موظفي حماية األطفال المؤهلين جزء أساسي من أي نظام حما

وبعد أي أزمة إنسانية لدعم المنظمات/السلطات المحلية واألطفال الحفاظ على مراكز التنسيق.  المعرفة وفهم المعايير والممارسات 

نعكس في الموظفين والجمعيات الثقافية ال سيما للسكان النازحين، حيث قد تختلف هذه المجتمعات المضيفة، ميزة هامة.  ينبغي أن  ي

التنوع من المجتمع المحلي. من المهم أن تكون اإلصدارات الصديقة للطفل من جميع سياسات وإجراءات الحماية المتاحة باللغات 

 المحلية. 

القية واآلمنة ينبغي منح جميع الموظفين والشركاء إمكانية الوصول إلى التدريب على كيفية دعم المشاركة اآلمنة والهادفة واألخ

لألطفال طوال دورة االستجابة / البرنامج. يجب أن يشمل ذلك عدم االلحاق بالضرر، و اإلسعافات األولية النفسية وتقييم المخاطر.  

فال ينبغي أن يتحلى الموظفون بقدرة دعم األطفال الذين تظهر عليهم بوادر الكرب،و معرفة آلية االحالة الحالية والهياكل القائمة لألط

 واألسر.  
 

 تعيين موظفين وشركاء من السكان المتضررين: .2

 
عند التعاقد مع أفراد من السكان المتضررين، من المهم استذكار أنهم قد يكونوامواطني دول أخرى )سواء الالجئين أوعديمي الجنسية 

تختلف ضمان التشاور مع األطر القانونية الوطنية أو المهاجرين(وبناًء على ذلك، فإّن قوانين العمل ومتطلباته التي تدير توظيفهم  قد 

وقوانين العمل وإتباعها ، بما في ذلك أي تصاريح محددة مطلوبة. وينبغي دعم المنظمات الموظفين من السكان المتضررين للحصول 

تبارات وتنقيحات لهيكل على تصاريح العمل والمحافظة على وضعهم القانوني للعمل ضمن اإلطار القانوني للبلد. وقد يشمل ذلك اع

الحوافز. في سياقات الالجئين ، تواصل مع المفوضية إليجاد حلول. حيثما كان ذلك ضروريا، ينبغي أن تدعو المنظمات مع الحكومة 

للسماح بالالجئين والمهاجرين العمل في إطار االقتصاد الرسمي، والدعوة إلى عدم التمييز والمساواة في المعاملة في التوظيف 

 التعويض.و
 

 الجنس: .2

ينبغي أن تتضمن مقابالت التوظيف  سؤاالً بشأن التزام المرشح بالمساواة بين الجنسين، وينبغي أن يعدف تدريب الموظفي إلى توفير 

ع المهارات األساسية لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل اليومي.  ينبغي إيالء االهتمام لتحقيق التوازن بين الجنسين على جمي



 

 

مستويات المسؤولية.   يشعر األطفال غالًبا براحة أكبر في التفاعل مع شخص بالغ من جنسهم وقد يكونون أكثر قدرة على الوصول 

إلى الخدمات التي يوجد بها موظفون من جنسهم.  يساعد وجود فريق متوازن في الحد من مخاطر العنف الجنسي والمضايقات 

فرصة  االختيار ألنفسهم  منالذين يرغبون في تلقي الدعم منهم.  فيما يلي بعض االستراتيجيات وإساءة المعاملة ويتيح لألطفال 

 لتحقيق فريق متوازن بين الجنسين:

 .تحقق من أن الخبرة ومتطلبات التعليم ليستا معرفتان تعريًفا ضيًقا 

  .ا في التمييز اإليجابي للمرأة ًً نقاط إضافية تضاف إلى  2على سبيل المثال،  اعتمادا على السياق وحيثما أمكن ، فّكر ملَي

 درجة المقابلة.

 .'اعتماًدا على السياق وحيثما أمكن ، قم بتضمين النص التالي في إعالن الوظيفة ؛ 'نشجع النساء المؤهالت للتقديم 

  .اشمل النساء والرجال على لوحات المقابلة 

 .اعتمادا على السياق ، فّكر ملًيا في الترتيبات البديلة عند االقتضاء.على سبيل المثال، أماكن النوم اآلمن 

 .احتفظ بجميع بيانات الموظفين  مصّنفة حسب الجنس بحيث يسهل مراقبتها 

 

 اإلعاقة: .2

ها. خالل التوظيف، يجب األخذ بعين انشر فرص العمل واستخدم عمليات التوظيف التي يمكن لألشخاص ذوي اإلعاقة الوصول إلي

االعتبار فهم المرشحين وإدراكهم الحتياجات اإلعاقة.  يجب تقييم جميع المرشحين بنفس المعايير.  إذا كان المرشح من ذوي 

عيين ، يجب اإلعاقة، تتخذ إجراءات االقامة المعقولة في مرحلة المقابلة  باالعتماد على طبيعة اإلعاقة ومتطلبات المرشح  عند الت

 إدراج بند معياري في جميع إعالنات الوظائف  ينص على أن "انشجع األشخاص المؤهلون ذو اإلعاقة على تقديم طلب"  

يوصى بإدراج األشخاص ذوي اإلعاقة في الفرق التي ستقوم بتنفيذ برامج التقييم والتخطيط.  وقد أظهرت الخبرة أنه حين تكون نقاط 

عاقة، فمن األرجح أن يتمكن األشخاص ذوو اإلعاقة من السكان المتضررين من مد الصلة بالموظفين.  االتصال أشخاًصا ذوي إ

 حيثما أمكن ، فّكر ملًيا في التمييز اإليجابي لألشخاص ذوي اإلعاقة على سبيل المثال إضافة نقاط إضافية إلى درجة المقابلة.

ذات الصلة نقاط محددة على األطفال ذوي االعاقة أو أن يتلقى جميع اضمن أن لسياسات حماية األطفال والدورات التدريبية 

الموظفين دورة توعية أو تدريب يركز على األطفال ذوي اإلعاقة. يجب أن يشمل ذلك: قواعد السلوك الخاصة بالموظفين )بما في 

اإلساءة من عضو آخر )بما في ذلك آليات  ذلك ما يشكل سوء معاملة وإساءة معاملة األطفال ذوي اإلعاقة( ، وتحديد أو التعامل مع

(. اإلبالغ واإلحالة( ، وتحديد أو التعامل مع اإلساءة من الجناة اآلخرين إلى األطفال ذوي اإلعاقة )بما في ذلك آليات اإلبالغ واإلحالة

قة من المنطقة المحلية ينبغي تطوير جلسة / تدريب التوعية هذه بمشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة ، وخاصة األشخاص ذوي اإلعا

 التي يحدث فيها التدخل.

 عدم التمييز واالحتواء: .2

يحتاج المديرون والعمال إلى ضمان أن بيئة العمل غير تمييزية وشاملة للجميع ، بغض النظر عن سنهم أو خلفيتهم العرقية أو الدينية 

سانية والمجموعات المختلفة في مرحلة مبكرة من عملية أو ميولهم الجنسية.  ويلزم معالجة حساسية الموظفين تجاه المبادئ اإلن

التوظيف والترويج لها في جميع األعمال اإلنسانية.  قد تشمل عمليات التدريبات والتدريب عمليات للموظفين والمنتسبين لفهم 

 التحيزات الخاصة بهم والقواعد واالستراتيجيات االجتماعية والثقافية لمعالجة هذه التحيزات.

 القدرات: بناء .2

في مجال حماية الطفل ، ستتاح فرص التعلم والتطوير المناسبة لجميع الموظفين والمنتسبين.  وينبغي أن يساعد تقييم القدرات 

واالحتياجات في وضع استراتيجية لبناء القدرات تكون عوامل في ارتفاع معدل دوران الموظفين وتشمل التدريب المباشر والتدريب 

على اإلنترنت.  إعطاء األولوية في الدورات التدريبية المشتركة بين الوكاالت سيسمح الموظفين المباشر والتدريب المباشر 

 والمنتسبين للتعلم من خبرات بعضهم البعض، تلقي التحديثات على آخر ممارسة وتطوير لغة مشتركة.

 آليات لتغذية الراجعة: .2

فيدين واألطفال على الموظفين وشركاء اإلنسانية كيف تتصرف مراجعة األداء والتنمية ينبغي أن تسترشد من قبل  آراء المست

وتعمل.  كمستخدمين رئيسيين لخدمات المنظمات اإلنسانية، يمكن أن يوفر المستفيدون واألطفال  معلومات هامة، وينبغي أن تتاح 

إلى وضع آليات بسيطة ويمكن لهم فرصة للتأثير على كيفية تخطيط الخدمات وتسليم الموظفين والمنتسبين.  المنظمات بحاجة 

الوصول إليها مناسبة للطفل  في كل موقع لتوفير تغذية راجعة مجهولة التي سيتم تقاسمها مع الموظفين والشركاء في اجتماعات 

 ا.يجب أن يكون األطفال على دراية تامة بكيفية االستخدام األمثل لآلليات التي ينص عليه الفريق وأداء اجتماعات االستعراض.  

 
 سياسة حماية الطفل: .20



 

 

ينبغي أن تتبنى جميع الشركات إما سياسة حماية الطفل والتي تتضمن مكون لحماية الطفل أو سياسة حماية طفل ينصح بشدة فصل 

 آليات اإلبالغ لحماية الطفل )خارج المنظمة( و "حماية الطفل" )الداخلية للمنظمة(

ينبغي أن تقدم سياسة حماية الطفل تصريحات واضحة وقوية وإيجابية تجاه حماية األطفال وأن تكون تصريًحا عاًما لنية المؤسسات 

في حماية األطفال.  وستكون السياسة مراعية للجنس والسن واإلعاقة. وتتماشى مع الهيئات المنشأة بمعاهدات دولية، مثل اتفاقية 

 ضد المرأة وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.حقوق الطفل، والتمييز 

إنه لمن   يجب أن تقترن سياسة حماية الطفل  بخطة تنفيذ التي تتضمن أيضا إشارة إلى المنتسبين وغيرهم من العاملين في المنظمة. 

المناسب من المهم إشراك األشخاص المناسبون عند إنشاء سياسة وإجراءات حماية الطفل، بما فيهم األطفال. وإشراك العدد 

 األشخاص)وليس شخًصا واحًدا فقط( عند القيام بعملية التطوير.  

بما في ذلك تلك المسؤولة عن اتفاقات الشراكة،  –جميع الموظفين والشركاء بحاجة إلى أن تشارك في الموافقة على السياسة العامة 

إلى  –متطوعين، فرق البرنامج وأعضاء المجتمع المحلي تمويل، جمع التبرعات، واألمن والموارد البشرية، والموظفين وإدارة، ال

 التأكد من أن السياسة قابلة للتطبيق وفعالة.  

وينبغي أن تنص السياسة بوضوح على اإلجراءات التي يتعين على المنظمات اإلنسانية اتخاذها عندما ال يحترم الموظفون والمنتسبون 

 حماية الطفل.

 
 " أو تنسيق حماية الطفل المحلي أو الوطني.eKKS SerdWoKC CeeKمرحلة كل من: منظمة "يمكن أن يوفر الدعم في هذه ال

 رفاه الموظفين: .22

يميل العاملون في حماية الطفل والمنتسبون إلى العمل ساعات طويلة تحت الضغط وفي أوضاع أمنية صعبة.  قد يتعرضون إلجهاد 

ن ينبغي تعزيز بيئة عمل حيث يتم تشجيع المناقشات حول الصحة النفسية غير مباشر نتيجة عملهم مع  األطفال واألسر. المشرفي

وتوفير الراحة واالستجمام والتصدي للضغوطات المحتملة المتصلة بالعمل من خالل لقاءات  واحد إلى واحد، واجتماعات فريق 

مام وطرح األسئلة والحصول على الدعم الموظفينحتى يتسنى  للموظفين والمنتسبين تلقي تغذية راجعة، ورفع القضايا ذات االهت

 االجتماعي النفسي إذا لزم األمر.  

اإلشراف المهني على الذهاب، النفسية واالجتماعية، وينبغي توفير دعم األقران للموظفين الذين يضطلعون بالمسؤولية عن حماية 

ل محدودا، ينبغي أن تنظر المنظمات تقاسم اإلشراف الطفل لمناقشة التحديات وسبل معالجتها للحفاظ على المرونة. إذا كان التموي

 ودعم التنمية المهنية للموظفين وشركاء.  
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