
i 

االلتزامات األساسية

في مجال العمل اإلنساني
إزاء األطفال



من منشورات اليونيسف

3 United Nations Plaza
New York, NY 10017, USA

إدارة السياسات اإلنسانية
مكتب برامج الطوارئ، اليونيسف

الحقوق محفوظة © لمنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(
978-92-806-5182-9

تشرين األول / أكتوبر 2020

للمزيد من المعلومات يرجى االتصال

ردمك:

في مجال العمل اإلنساني

البريد اإللكتروني:
الموقع اإللكتروني:

pubdoc@unicef.org
www.unicef.org

شعبة االتصال

http://pubdoc@unicef.org
http://www.unicef.org


01 

االلتزامات األساسية

في مجال العمل اإلنساني
إزاء األطفال



مايويات02

24 2.1 االلتزامات الشاملة

25 2.1.1 التأهب

25  2.1.2 التنسيق
26 2.1.3 اإلمداد واللوجستيات

27  2.1.4 إمكانية إيصال المساعدات اإلنسانية
28  2.1.5 الحماية من االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي
28 2.1.6 المساءلة أمام السكان المتضررين

المحتويات

1

التزامات البرامج2

 السیاسات والمبادئ
والمساءلة

04 1.1 مقدمة

04  1.2 نطاق االلتزامات األساسية إزاء األطفال في مجال
 العمل اإلنساني

04  1.2.1 التعريف
07  1.2.2 دور الدول
07  1.2.3 الشراكات
07  1.2.4 التطبيق
08 1.2.5 التنفيذ

08 1.2.6 رصد األداء

09  1.3 اإلطار القانوني الدولي

10 1.4 المعايير والمبادئ العالمية

10 1.4.1 المبادئ اإلنسانية

14 1.4.2 المناصرة اإلنسانية

14 1.4.3 المعايير اإلنسانية العالمية

15  1.4.4 المبادئ التوجيهية
15  1.4.5 محورية الحماية
16 1.4.6 المساءلة أمام السكان المتضررين

16 1.4.7 حماية األطفال

16 1.4.8 الحماية من االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي

16 1.4.9 توليد األدلة بصورة أخالقية وحماية البيانات

17  1.5 المسئوليات المؤسسية

17  1.5.1 االلتزام بتنفيذ االلتزامات األساسية إزاء األطفال في
مجال العمل اإلنساني

17 1.5.2 إجراءات الطوارئ

17 1.5.3 إدارة المخاطر

18  1.5.4 األدوار والمسئوليات



مايويات03

82  3.1 اإلدارة والتمويل

84  3.2 الموارد البشرية

86  3.3 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

87  3.4 االتصاالت والدعوة

89  3.5 الشراكات مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني
لتنفيذ البرامج

92  3.6 حشد الموارد

94 3.7 إدارة األمن

96  3.8 اإلمداد واللوجستيات

29 2.2 نُُهج البرامج

30 2.2.1 نوعية البرامج

30 2.2.2 البرامج المتعددة القطاعات والمتكاملة

31 2.2.3 العدل

32  2.2.4 الربط بين العمل اإلنساني والتنمية
34 2.2.5 االستدامة البيئية وتغير المناخ

34 2.2.6 التوطين

35  2.2.7 إشراك المجتمع المحلي من أجل تغيير السلوك
 والتغيير االجتماعي

36 2.2.8 التحويالت النقدية اإلنسانية

36  2.3 االلتزامات القطاعية
37  2.3.1 تقييم االحتياجات والتخطيط والرصد والتقييم
41 2.3.2 الصحة

45  2.3.3 فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز
47  2.3.4 التغذية
51  2.3.5 حماية األطفال
56 2.3.6 التعليم

60 2.3.7 المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

64  2.3.8 الحماية االجتماعية

66 2.4 االلتزامات المشتركة بين القطاعات

66 2.4.1 المساواة بين الجنسين وتمكين الفتيات والنساء

68  2.4.2 اإلعاقة
70  2.4.3 النماء في مرحلة الطفولة المبكرة
72 2.4.4 تنمية قدرات المراهقين ومشاركتهم

74 2.5 االلتزامات المحددة بالنسبة للحالة

74  2.5.1 حاالت الطوارئ في مجال الصحة العامة
78  2.5.2 حركة الالجئين والمهاجرين واألشخاص المشردين

 داخليا على نطاق واسع

99 مسرد .1

112 المراجع .2

126 االختصارا ت .3

128 إرشادات مؤشرات االلتزامات األساسیة إزاء األطفال في مجال العمل اإلنساني بشأن التزامات البرامج .4

128 إطار رصد االلتزامات األساسیة إزاء األطفال في مجال العمل اإلنساني لاللتزامات التشغیلیة .5

االلتزامات التشغیلیة3

المرفقات4



الااامات  المبالا  المااسلا04

السياسات والمبادئ 
والمساءلة 

1.1 مقدمة  
َعت االلتزامات األساسیة إزاء األطفال في مجال العمل 

ِ
منذ أن ُوض

اإلنساني عام 1998 وُنقَح عام 2010، تغیر سیاق العمل اإلنساني 
العالمي تغیرًا كبیرًا. فبشكل متزايد، أصبحت األزمات اإلنسانیة 
 متزايد للقانون اإلنساني 

ٍ
طويلة األمد. وتتسم النزاعات بتجاهل

الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان وللمبادئ اإلنسانیة مما يؤثر، 
على نحو غیر متناسب، على األطفال والنساء. ويؤدي نمو السكان 
والتوسع الحضري والتدهور البیئي وتغیر المناخ والهجرة الواسعة 

النطاق، والتشريد القسري، وكذلك حاالت الطوارئ في مجال الصحة 

العامة بصورة متزايدة إلى تعقید التهديدات التي يواجهها األطفال. 
َحت االلتزامات األساسیة إزاء األطفال في مجال العمل اإلنساني  ُنقِّ
لكي تجهز الاونااف  شركائها ليقديم اميجابا إنااناا  جهول 

 يليزم بالمبالا  ييم في الوقت المنامب  يركز على 
ٍ
لعوة على ناو

األطفال في أي أزمات ذات عواقب إنسانیة. 

1.2 نطاق االلتزامات األساسية إزاء األطفال في مجال 
العمل اإلنساني  

1.2.1 التعريف 

تشكل االليزامات األماماا إزاس األطفال في مجال العمل اإلنااني 
جوهر ماامات الاونااف  إطار العمل اإلنااني وهي ملزمة لجمیع 

موظفي الیونیسف. تضع االلتزامات األساسیة إزاء األطفال في مجال 
العمل اإلنساني، التي تستند إلى المعايیر والنظم القیاسیة اإلنسانیة 

ع 
ِ

العالمیة، مقايیس مرجعیة تنظیمیة وبرامجیة وتشغیلیة، ُتخض
الیونیسف نفسها للمساءلة بموجبها عّما يحققه عملها اإلنساني 

وجهود الدعوة التي تبذلها من تغطیة وجودة وإنصاف.

وباإلضافة إلى ذلك، فإنها ُترشد جمیع أصحاب المصلحة، ومنهم 
الحكومات ومنظمات المجتمع المدني، أثناء تصمیم عملهم اإلنساني 
وفي وضع معايیر احترام حقوق األطفال وحمايتها وتحقیقها، والوفاء 

بهذه المعايیر. 

يشمل العمل اإلنااني للاونااف التدخالت التي تهدف إلى إنقاذ 
األرواح والتخفیف من المعاناة والحفاظ على الكرامة اإلنسانیة وحماية 

السكان المتضررين، حیثما توجد االحتیاجات اإلنسانیة، وبغض النظر 
عن نوع األزمة )حالة طارئة مفاجئة أو طويلة األمد، أو كوارث طبیعیة أو 
حالة طوارئ تتعلق بالصحة العامة أو حاالت طوارئ معقدة والنزاعات 
الدولیة أو الداخلیة المسلحة وما إلى ذلك1(، بغض النظر عن مستوى 

الدخل القومي اإلجمالي )منخفض أو متوسط أو مرتفع( , أو الوضع 
القانوني للسكان المتضررين. يشمل العمل اإلنساني أيضًا التدخالت 

التي تتصدى لمخاطر الكوارث األساسیة وأسباب الضعف والهشاشة 
والنزاعات مثل تعزيز المنظومات وبناء القدرة على الصمود، والتي 

تسهم في خفض االحتیاجات اإلنسانیة والمخاطر وأوجه الضعف لدى 
السكان المتضررين. 

1  تعرَّف األزمة اإلنسانية على أنها أي ظروف تكون فيها االحتياجات اإلنسانية كبيرة ومعقدة إلى درجة تكفي ألن تتطلب قدرًا كبيرًا من المساعدات والموارد الخارجية، وتنشأ فيها الحاجة إلى استجابة متعددة القطاعات، بمشاركة نطاق واسع من 

الجهات الفاعلة اإلنسانية )اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت( وقد يتضمن هذا حاالت طوارئ على نطاق أضيق؛ إذ أن العتبة تكون أدنى في البلدان المحدودة القدرات عنها في البلدان ذات القدرات القوية. حالة الطوارئ هي وضع يهدد حياة ورفاه 
عدد كبير من السكان ويتطلب إجراًء خارج عن المألوف لضمان نجاتهم ورعايتهم وحمايتهم. 

.1
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االلتزامات األساسیة إزاء األطفال في مجال العمل اإلنساني: 

· تسترشد بالقانون الد لي لاقوق اإلناان، وبخاصة اتفاقیة 	
حقوق الطفل حقوق الطفل وبروتوكوالتها االختیارية  القانون 

اإلنااني الد لي

· تطبق على جماع البلدان  األقالام، في جماع الاااقات  على 	
جماع األطفال المتضررة من األزمات اإلنسانیة، استنادًا إلى 
الحقوق واالحتیاجات، بغض النظر عن حالة التطور السیاسي 

والمدني واالقتصادي واالجتماعي أو عن إتاحة موارد الیونیسف

· توفر قائمة بالاد ل الدناا لالليزامات  األنشطا  المقاياس 	
المرجعاا  المعايار التي تلتزم الیونیسف بتحقیقها في األزمات 

 اإلنسانیة، مع شركائها

· تستند إلى معايیر منظمة ‘اسفیر‘، والتي تشمل المعیار اإلنساني 	
األساسي للنوعیة والمساءلة و المعايیر الدنیا الصادرة عن الشبكة 
المشتركة بین الوكاالت للتعلیم في الحاالت الطارئة والمعايیر الدنیا 
لحماية الطفل في إطار األعمال اإلنسانیة وتعكس التزامات اللجنة 

الدائمة المشتركة بین الوكاالت التابعة للیونیسف 

2  يركز جدول أعمال السالم المستدام على مستوى منظومة األمم المتحدة على اإلسهام الذي يمكن أن تقدمه منظومة األمم المتحدة إلنهاء بعض أطول النزاعات أمدًا وأشدها تدمیرًا ودعم الدول األعضاء في األمم المتحدة في جهودها من أجل منع النزاع 

 .)2016(  S/RES/2282 وقرار مجلس األمن رقم A/RES/70/262 المسلح واستدامة السالم. انظر قرار الجمعیة العامة رقم

 انظر 1.4.3 المعايار اإلنااناا العالماا
 

· تستند إلى مبادئ الشراكة: وهي المساواة والشفافیة والنهج 	
القائم على النتائج والمسئولیة والتكامل من أجل تمكین عمل 

إنساني جماعي يمكن التنبؤ به ويتم في الوقت المناسب.

· اإلسهام في أهداف التنمیة المستدامة وتضمین استراتیجیات 	
صريحة للربط بین العمل اإلنساني والتنموي وتعزيز القدرات 

واألنظمة المحلیة وبناء القدرة على التكیف خالل جمیع مراحل 
العمل اإلنساني.

· اإلسهام، حیثما كان ذلك ذا صلة وممكنًا، في جدول أعمال السالم 	
المستدام على مستوى منظومة األمم المتحدة2 دون اإلخالل 

بالمبادئ اإلنسانیة المتمثلة في الحیاد وعدم االنحیاز واالستقالل

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://corehumanitarianstandard.org/files/files/Core-Humanitarian-Standard-Arabic-single.pdf
https://inee.org/ar/standards
https://corehumanitarianstandard.org/files/files/Core-Humanitarian-Standard-Arabic-single.pdf
https://spherestandards.org/resources/minimum-standards-for-child-protection-in-humanitarian-action-cpms/
https://inee.org/ar/standards
https://spherestandards.org/resources/minimum-standards-for-child-protection-in-humanitarian-action-cpms/
https://www.un.org/press/en/2016/sc12340.doc.htm
https://www.icvanetwork.org/system/files/versions/Principles%20of%20Parnership%20English.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
https://www.un.org/press/en/2016/sc12340.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2016/sc12340.doc.htm
https://handbook.spherestandards.org/ar/sphere/#ch001
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الجمور المستدف واالستخدام المقصود

· مااما ُملزما لجماع موظفي الاونااف	

· أداة لليواصل  المناصرة )كاب اليأياد( 	

·  مرجع لوضع البرامج للاونااف  شركائها من أجل تصمیم البرامج واتفاقیات الشراكة	

·  إطار مرجعي لليخطاط  الرصد  اإلبالغ لجمیع المكاتب القطرية للیونیسیف. المقايیس المرجعیة 	
لاللتزامات األساسیة إزاء األطفال في مجال العمل اإلنساني مدعومة بنظم المساءلة واإلبالغ القائمة 

بالفعل

·  ألاة شراكا للیونیسف وشركائها لمناقشة أوجه المساءلة المتبادلة	
 

· مكان جامع يضم أحدث السیاسات واإلرشادات اإلنسانیة بشأن البرامج والعملیات 	

 تمثل االلتزامات
 األساسیة إزاء األطفال

 في مجال العمل اإلنساني
 الاااما اإلنااناا

 األماماا  إطار العمل
 اإلنااني للاونااف

 هي:

· جماع موظفي الاونااف: لفهم الوالية القانونیة للیونیسف وتنفیذ االلتزامات األساسیة إزاء األطفال في 	
مجال العمل اإلنساني 

· الاكومات: لكي تتحمل مسئولیاتها األساسیة عن االستجابة لألزمات وتعزيز تطبیق حقوق الطفل؛ ولفهم 	
كیفیة إسهام الیونیسف وغیرها من الشركاء في االستجابة ودعمهم لها 

· شركاس الاونااف )مثل الحكومات ومنظمة األمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني ومنها المنظمات 	
غیر الحكومیة الدولیة والوطنیة والمنظمات المجتمعیة والقطاع الخاص والجهات المانحة(: الستخدامها 

كمرجع للبرامج وأداة للشراكة وإحدى أدوات التواصل والدعوة

· جماع أصااب المصلاا )مثل الحكومات ومنظومة األمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، ومنها 	
المنظمات غیر الحكومیة الدولیة والوطنیة، والمنظمات المجتمعیة والقطاع الخاص والجهات المانحة 

ومؤسسات حقوق اإلنسان والمؤسسات األكاديمیة والبحثیة واإلعالم(: فهم الوالية القانونیة للیونیسف 
والتزاماتها في حاالت الطوارئ ومناصرة حقوق األطفال

· الاكان الميضرر ن: لمساءلة الیونیسف عن التزاماتها البرامجیة والتشغیلیة	

 من
ٍ
 وهي موجهة لكل
 الجماهار الداخلاا

 الخارجاا:

· المراجع وهي تضم روابط إلى اإلطار القانوني الدولي، والمعايیر والنظم القیاسیة )الفصل األول( وإلى 	
إرشادات الیونیسف والوكاالت المشتركة وكتیباتها بشأن البرامج )الفصل الثاني( والعملیات )الفصل الثالث( 

·  إرشالات مؤشرات االليزامات األماماا إزاس األطفال في مجال العمل اإلنااني تحقق االتساق بین 	
التزامات الیونیسف في مجال البرامج )الفصل الثاني( وبین نظم التخطیط والرصد والتقییم واإلبالغ الخاصة 

بالیونیسف من خالل مجموعة من المؤشرات 

· إطار رصد االليزامات األماماا إزاس األطفال في مجال العمل اإلنااني لالليزامات اليشغالاا وهو يوفر 	
وسیلة رصد جمیع التزامات الیونیسف التشغیلیة )الفصل الثالث( والمسئولیات عنها

 وهي منشورة مع
 اإلصدارات المصاحبة

التالیة:
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 1.2.2 دور الدول

تظل الد ل هي الجها األماماا المائولا عن احترام حقوق 
الطفل وتعزيزها وتحقیقها. وهي تتحمل المسئولیة األساسیة عن 

االستجابة لألزمة وتقديم المساعدات للضحايا وتیسیر عمل الجهات 
الفاعلة اإلنسانیة بما في ذلك من خالل حشد الموارد المحلیة والدولیة 

واستغالل األنظمة والقدرات الوطنیة وتسهم الیونیسف في هذه 

الجمهور المستهدف االستخدام المقصود

سیاسة إلزامیة

اإلطار المرجعي للتخطیط والرصد وإعداد التقارير

المركز الجامع ألحدث السیاسات والتوجیهات

مرجع إلعداد البرامج لتصمیم البرامج واتفاقیات الشراكة

أداة شراكة  للیونیسف  وشركائها من أجل مناقشة أوجه المساءلة المتبادلة

  وسیلة للتواصل والدعوة

 جمیع  أفراد الیونیسف
ومكاتبها

الحكومات
 جمیع أصحاب المصلحة، بما في
 ذلك شركاء الیونیسف واإلعالم

 والجهات األكاديمیة
السكان المتضررون

الجهود من خالل حشد الموارد الوطنیة والدولیة من خالل خبراتها 
الفنیة وما تقوم به من تنسیق ومناصرة. ويمكن للدول استخدام 

االلتزامات األساسیة إزاء األطفال في مجال العمل اإلنساني من أجل 
إثراء العمل اإلنساني وتوجیه جهودها الرامیة لتلبیة احتیاجات السكان 

المتضررين وحماية حقوقهم

 1.2.3 الشراكات

تسعى الیونیسف إلى بناس تاالف حول االلتزامات األساسیة إزاء 
األطفال في مجال العمل اإلنساني يضم أصحاب مصلحة مختلفین. 

تتحقق االلتزامات األساسیة إزاء األطفال في مجال العمل اإلنساني من 
خالل التعاون الوثیق مع الدول والسلطات الوطنیة والمحلیة؛ والسكان 

المتضررين؛ ومنظمات المجتمع المدني، ومنها المنظمات غیر 
الحكومیة الدولیة والوطنیة؛ والمنظمات القائمة على المجتمع المحلي 
ومؤسسات حقوق والمنظمات الدينیة؛ ومنظومة األمم المتحدة، بما 
في ذلك صناديقها التشغیلیة ووكاالتها وبرامجها؛ والجهات المانحة؛ 

والمؤسسات األكاديمیة والبحثیة؛ والقطاع الخاص؛ واإلعالم. 

على المستوى القطري، ُتنشئ الیونیسف شراكات مع الاكومات 
المضافا  منظمات المجيمع المدني  المجيمعات المالاا 

 القطاع الخاص من أجل تنفاذ البرامج.  يرتبط تاقاق االليزامات 
األماماا إزاس األطفال في مجال العمل اإلنااني ارتباطًا  ثاقًا 

بقدرة شركاس الاونااف اليشغالاان على تنفاذ المهام على أرض 
الواقع. وتصف االلتزامات التشغیلیة )الفصل الثالث( أوجه مساءلة 

الیونیسف من أجل تمكین تقديم المساعدات اإلنسانیة في الوقت 
المناسب بواسطة الیونیسف أو شركائها. 

 1.2.4 التطبيق

يجب أن ُتستخدم االلتزامات األساسیة إزاء األطفال في مجال العمل 
بل كل مكيب قطري كإطار لرصد  ضع النااس 

ِ
اإلنساني من ق

 األطفال  اتخاذ تدابار اليأهب  االميجابا المنامبا، من أجل 
تقديم استجابة إنسانیة يمكن التنبؤ بها، وتتم في الوقت المناسب، 

وترتكز إلى المبادئ وتتمحور حول الطفل. 

شركاء الیونیسیف: الحكومات واألمم المتحدة
 ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص

والجهات المانحة

المفياح
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1.2.5 التنفيذ

تصف ‘االلتزامات األساسیة إزاء األطفال في مجال العمل اإلنساني‘ 
التزامات الیونیسف تجاه أكثر األطفال ضعفًا وأسرهم، بغض النظر 
عن نوع األزما )حالة طارئة مفاجئة أو طويلة األمد، أو كوارث طبیعیة 

أو حالة طوارئ تتعلق بالصحة العامة أو حاالت طوارئ معقدة مثل 
النزاعات الدولیة أو الداخلیة المسلحة وما إلى ذلك(, بغض النظر عن 
مايوى الدخل القومي اإلجمالي )منخفض أ  ميومط أ  مرتفع( 

أو الوضع القانوني للاكان الميضررين. 

على الرغم من أن االلتزامات األساسیة إزاء األطفال في مجال العمل 
اإلنساني تنطبق على جمیع السیاقات، إال أن نطاق اإلجراسات 
 البرامج الخاصا بالاونااف موف يجري تكاافها ليوائم 

الاااق استنادًا إلى تحلیل الوضع وتقییم االحتیاجات اإلنسانیة 
والقدرات الوطنیة. قد تتضمن أنماط التنفیذ التي تتبعها الیونیسف، 

تعزيز النظم، من خالل المساعدة الفنیة وتطوير السیاسات وبناء 
القدرات؛  تقديم الخدمات؛  الينفاذ المباشر للبرامج؛ والتدخل من 

خالل الشركاس الينفاذيان؛ وتنفیذ البرامج من البعد؛ والينااق؛ 
والمناصرة. 

يعيمد تنفاذ االليزامات األماماا إزاس األطفال في مجال العمل 
اإلنااني على العديد من العوامل تشمل إتاحة الموارد )النقدية 
والعینیة والخبرات الفنیة واألصول األساسیة(؛ وتواجد الیونیسف؛ 

وتواجد الشركاء؛ والموارد والقدرة على التنفیذ الفعلي على أرض 
الواقع؛ والقدرة على الوصول إلى الفئات السكانیة المتضررة والمجال 

اإلنساني؛ والظروف األمنیة. في أوضاع الطوارئ المعقدة؛ تلتزم 
الیونیسف ببذل قصارى الجهد من أجل حشد الموارد ومناصرة إمكانیة 

إيصال المساعدات اإلنسانیة إلى الفئات السكانیة المتضررة. 

ويمكن أيضًا أن تنطبق االلتزامات األساسیة إزاء األطفال في مجال 
العمل اإلنساني على األوضاع اليي ال تياح فاها إمكاناا الوصول 

المباشر إلى الفئات الاكاناا الميضررة. وفي هذه الحالة، تبذل 
الیونیسف أقصى ما في وسعها من أجل االستجابة الحتیاجات الحماية 

واالحتیاجات اإلنسانیة للفئات السكانیة المتضررة. وفي الحاالت 
التي تعمل فیها الیونیسف من خالل تنفیذ ورصد البرامج عن البعد، 

تشارك الیونیسف رغم ذلك مع المجتمعات المحلیة عن بعد حتى حین 
يتم التنفیذ والرصد من خالل شركاء وأطراف خارجیة تقوم بالرصد.

يعتبر تاديد الاكان الماياجان  اميهداف المجيمعات المالاا 
 األماكن وترتاب األ لويات أحد المكونات األساسیة لعملیات 
التخطیط االستراتیجي في المكاتب القطرية والقرارات الیومیة 

المتعلقة بالبرامج. ومن خالل عملیة االستهداف، تهدف الیونیسف 
إلى ضمان عدم ترك الفئات السكانیة األكثر احتیاجًا واألقل احتمااًل 

لتلبیة احتیاجاتها، لتتخلف عن الركب وأن تتلقى هذه الفئات المساعدات 
اإلنسانیة. 

تتضمن العوامل اإلرشادية ليرتاب األ لويات: شدة العواقب 
اإلنسانیة؛ والمقدار )أعداد المحتاجین المتوقعة(؛ واحتمال تطور 

االحتیاجات؛ والعوامل التي تسبب االحتیاج؛ وترتیب السكان أنفسهم 
الحتیاجاتهم؛ باإلضافة إلى التدخالت التي تقوم بها الجهات الفاعلة 
األخرى. ويجب أال تدخل إتاحة التمويل والقیود على الوصول واألمن 

وغیرها من التحديات التشغیلیة في عملیة االستهداف وترتیب 
األولويات. إذ ُينظر في هذه االعتبارات في مرحلة الحقة، أثناء مرحلتي 

التخطیط والتنفیذ؛ إلثراء عملیة صنع القرار واإلدارة الیومیة لألولويات 
البرامجیة التي تقوم بها اإلدارة العلیا للمكتب القطري.

وفي حالة اندالع أزمة إنسانیة مفاجئة، أو تدهورها بسرعة، تعطي 
الاونااف األ لويا للوصول إلى أكثر الفئات تعرضًا للخطر 

باألنشطا الاامما مثل اليدخالت المنقذة لألر اح. 

1.2.6 رصد األداء

تعتبر االلتزامات األساسیة إزاء األطفال في مجال العمل اإلنساني 
أساسیة بالنسبة لهیكل التخطیط والرصد والتقییم الخاص 

بالیونیسف، وهي ترشد إسهامات الیونیسف في دورة البرامج 
اإلنسانیة المشتركة بین الوكاالت.

تدمع إداشرات مؤشرات الالزتاامت الأساسیة إزاء الأطلاف فلاجم ي 
العمل الإناسني الزتاامت البراجم والمقايیس المرجعیة (اللصف 

الاثني) لمعاسدة المكبتا القطرية فطخت يیب طراجمها الإناسنیة 
ورصداه وإعداد التقراير بشأنها. 

يدعم إطار رصد االلتزامات األساسیة إزاء األطفال في مجال العمل 
اإلنساني لاللتزامات التشغیلیة، االلتزامات التشغیلیة والمقايیس 

المرجعیة )الفصل الثالث( باستخدام منظومات الیونیسف 
المؤسسیة لتتبع األداء. 

تؤدي اإلشارة المنهجیة إلى االلتزامات األساسیة إزاء األطفال في 
مجال العمل اإلنساني في وثائق التخطیط والتقارير الصادرة عن 
الیونیسف إلى دعم تنفیذها وتعزز مساءلة الیونیسف عن تنفیذ 

االلتزامات األساسیة إزاء األطفال في مجال العمل اإلنساني. 
يستند الیونیسف إلى منظومته الحالیة لرصد األداء3 من أجل قیاس 
التقدم المحرز وتقديم التقارير بصورة منتظمة عن تحقیق االلتزامات 

األساسیة إزاء األطفال في مجال العمل اإلنساني. 

.)VISION( 3  نظام المعلومات االفتراضي المتكامل

https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space
https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space
https://unicef.sharepoint.com/sites/EMOPS-HKR/SitePages/CCCs.aspx
https://unicef.sharepoint.com/sites/EMOPS-HKR/SitePages/CCCs.aspx
https://unicef.sharepoint.com/sites/EMOPS-HKR/SitePages/CCCs.aspx
https://unicef.sharepoint.com/:x:/s/EMOPS-HPME/Eb7H1YW0qyRNmdBYZG14F2oBcDWtChYNuw3VXO09zu-FbA
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 1.3 اإلطار القانوني الدولي
يستند عمل الیونیسف إلى إطار قانوني دولي ينظم التزامات الدول باحترام حقوق األطفال وحمايتها وتحقیقها. 

 انظر المرفق 2 – المراجع

 

 ويتضمن هذا مجموعات
 مترابطة ومتآزرة من القوانین

الدولیة:

· قانون حقوق اإلناان الد لي والذي يطبق سواء في حالة النزاع المسلح أو السلم، ويشمل: 	
· اتفاقیة حقوق الطفل وبروتوكوالتها االختیارية	

اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة )السیداو( ·	 ·

اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   ·	 ·

· القانون اإلنااني الد لي ويشمل اتفاقیات جنیف وبروتوكوالتها اإلضافیة، التي توفر الحماية للمدنیین	
 والمقاتلین أثناء النزاع المسلح وتتضمن أوجه حماية خاصة لألطفال

· القانون الد لي لالجئان، ويشمل اتفاقیة عام 1951 وبروتوكول عام 1967 الخاصین بوضع الالجئین 	
وغیرهما من القوانین والمعايیر الدولیة واإلقلیمیة الخاصة بالالجئین وانعدام الجنسیة والتشرد 

الداخلي،

  انظر 2.5.2 حركا الالجئان  المهاجرين  األشخاص المشرلين لاخلاًا على نطاق  امع

· القانون الجنائي الد لي، ويشمل نظام روما األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 	

األطر التنظيمية لليونيسيف

أدوات تخطيط اليونيسف واألدوات المشتركة بين الوكاالت

أدوات اليونيسيف لوضع البرامج والرصد واإلبالغ

 االليزامات األماماا إزاس
 األطفال في مجال العمل

اإلنااني

 إجراسات الربط بان
العمل اإلنااني  الينموي

 خطا االميجابا  اإلنااناا +
 خطا  االميجابا لالجئان

تقارير الاالا
 )SiteRep(

خطط الطوارا

 العمل اإلنااني من أجل
األطفال

  خطط االميجابا لااالت
الطوارا 

 ثاقا البرنامج القطري

اليقارير الانويا

  الخطا االميراتاجاا

  ثائق البرامج  اتفاقات الشراكا  اليعا ن

 إجراس تنشاط حاالت
الطوارا العاما

 حمايا األطفال
 الامايا من االميغالل

الجناي
  االعيداس الجناي

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.icrc.org/ar/doc/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
https://www.unhcr.org/en-us/1951-refugee-convention.html
https://www.unhcr.org/en-us/1951-refugee-convention.html
https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-ara.pdf
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ويدعم هذا اإلطار القانوني ما 
·يلي:  قرارات مجلس األمن، وبخاصة ما يخص األطفال والنزاعات المسلحة وحماية المدنیین والمرأة 	

والسالم واألمن

· قرارات الجمعاا العاما وتشمل: 	

 A/RES/46/182( تعزيز تنسیق المساعدة اإلنسانیة التي تقدمها األمم المتحدة في حاالت الطوارئ·	
والقرارات التالیة له(، والتي تصف دور األمم المتحدة في تنسیق جهود المجتمع الدولي لدعم البلدان 

المتضررة 
	·خطة عمل من أجل اإلنسانیة )مرفق بالقرار A/70/709(، والذي يحدد خمسة مجاالت للعمل من أجل 

خفض االحتیاجات والمخاطر وأوجه الضعف اإلنسانیة 
	·خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة )A/RES/70/1(، والتي تؤكد على 

دور برامج التأهب والتنمیة في خفض االحتیاجات وأوجه الضعف والمخاطر

· قرارات المجلس االقيصالي  االجيماعي الصادرة عن قطاع الشئون اإلنسانیة من المجلس 	
االقتصادي واالجتماعي، وهي تحدد كیفیة التعامل مع أحدث المخاوف اإلنسانیة وأكثرها إلحاحًا على 

أفضل وجه.

1.4 المعايير والمبادئ العالمية
1.4.1 المبادئ اإلنسانية

مٌة بتطبیق المبادئ4 اإلنسانیة التالیة 
ِ
منظمُة الیونیسف ُملَتز

في أعمالها:

· اإلنااناا: يجب التصدي للمعاناة اإلنسانیة أينما وجدت. ويتمثل 	
الغرض من العمل اإلنساني في إنقاذ األرواح وحماية الصحة 

وضمان احترام اآلدمیة. وتؤمن الیونیسف بالمبدأ الذي ينصُّ على 
ضرورة معاملة الفتیات والفتیان والّنساء والّرجال من جمیع 

األعمار ُمعاملًة إنسانیة والسعي لمساعدة كل طفل معرض 
للخطر وحمايته ومعاملتهم بما يحفظ كرامتهم واحترامهم.

· عدم االناااز: تخصص الیونیسف المساعدات وتقدمها بناًء 	
على االحتیاجات ودون تمییز بناًء على الجنسیة أو اإلثنیة أو العرق 
أو الجنس أو اللغة أو اإلعاقة أو المعتقدات الدينیة أو الطبقة أو 

التوجه الجنسي أو هوية النوع االجتماعي أو اآلراء السیاسیة أو اآلراء 
األخرى.

· الااال: تحجم الیونیسف عن المشاركة في الخالفات ذات الطبیعة 	
السیاسیة أو العرقیة أو الدينیة أو اإليديولوجیة، وال تنحاز إلى أي من 

جانبي األعمال العدائیة. 

· االميقالل: يجب أن يكون العمل اإلنساني مستقاًل عن األهداف 	
السیاسیة أو االقتصادية أو العسكرية أو غیرها والتي يمكن ألي 

جهة فاعلة أن تؤمن بها فیما يتعلق بالمناطق التي يتم تنفیذ 
العمل اإلنساني فیه. الیونیسف منظمة مستقلة عن األهداف 

السیاسیة أو االقتصادية أو العسكرية أو األمنیة أو غیرها من 
األهداف. 

تُرشد المبالا اإلنااناا عمل الاونااف في جماع الاااقات، 
سواء كانت متأثرة بالنزاعات أم ال. 

في البائات المعقدة  المرتفعا اليهديدات، تعد المبادئ اإلنسانیة 
حاسمًة من أجل تمكین العملیات والبقاء والتنفیذ. وبشكل 

أكثر تحديدًا، فإنها ترشد الاونااف التخاذ القرارات البرامجاا 
 اليشغالاا وكذلك لكي تاظى بالقبول بین المجتمعات المحلیة 

والسلطات وجمیع أطراف النزاع  تاافظ علاه. 

4  أكد قرار الجمعية العامة رقم 114/58)2004( على المبادئ األربعة جميعًا.

https://www.agendaforhumanity.org/sites/default/files/AgendaforHumanity.pdf
https://www.agendaforhumanity.org/sites/default/files/AgendaforHumanity.pdf
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/58/114&Lang=A
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/58/114&Lang=A
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تطبیق المبادئ اإلنسانیة في عملیات الیونیسف

 االعيبارات الرئااااالمجال

بناس قدرات موظفي الاونااف

 انظر 1.5.4 األل ار 
 المائولاات 

· بناء قدرات القاالة اإلنااناا ألفراد الیونیسف على جمیع المستويات )المكاتب المیدانیة 	
والقطرية واإلقلیمیة ومقر القیادة( وقدرتها على تطبیق المبادئ اإلنسانیة في صنع القرار. 

· بناء قدرات أفراد الیونیسف على تطباق المبالا اإلنااناا بفعالاا في تنفیذ العملیات، وبخاصة 	
في البیئات المعقدة وذات التهديدات المرتفعة. ويشمل هذا بناء القدرات في مجال التنسیق 

العسكري-المدني، ومفاوضات اإلتاحة والدعوة اإلنسانیة.

 الوجول الماداني للاونااف
  عملااتها

انظر 3.1 اإللارة  اليمويل

· ضمان أن يتیح الوجول الماداني للاونااف وعملیاتها التعرف المناسب على احتیاجات الفئات 	
السكانیة المتضررة واالستجابة لها، بما في ذلك الفئات الموجولة في مناطق يصعب الوصول 

إلاها. 

· السعي للبقاس  تاقاق النيائج في بیئات التهديدات الكبیرة والمعقدة والرجوع إلى المبادئ 	
اإلنسانیة إلرشاد إجراءات الیونیسف وقراراتها.

 اإلتاحا

 انظر 2.1.4 إمكاناا إيصال 
المااعدات اإلنااناا

· السعي لياقاق إمكاناا إيصال المااعدات اإلنااناا  الافاظ علاها، لضمان تمكین جمیع 	
الفئات السكانیة المتضررة من الوصول إلى المساعدات والخدمات بسالمة وباتساق.

· السعي للمشاركة مع جماع أطراف النزاع، وغیرهم من أصحاب المصلحة، حسب االقتضاء وعند 	
القدرة على ذلك، من أجل اكتساب القدرة على الوصول للفئات السكانیة المحتاجة.

· تصمیم اميراتاجاات إتاحا مادلة بالنابا للاااق وتستند إلى المبادئ اإلنسانیة.	

· السعي بصورة استباقیة لكي تحظى بالقبول بین المجتمعات المحلیة وأصحاب المصلحة، من 	
أجل اسـتدامة اإلتاحة لجمیع السكان المحتاجین.

الدعوة

 انظر  1.4.2 المناصرة 
اإلنااناا

· تنفیذ جهول المناصرة من أجل اإلتاحا المايداما  غار المقادة لجمیع السكان المحتاجین.	

· تنفیذ جهول المناصرة في مجال حقوق األطفال،  اليي تشمل االنيهاكات الجااما لاقوق 	
األطفال، بما يتفق مع مبادئ اإلنسانیة والحیاد وعدم االنحیاز واالستقالل.

· تعزيز تطباق المبالا اإلنااناا , بالتنسیق مع الشركاء وبما يتفق مع المبادئ التوجیهیة 	
المشتركة بین الوكاالت.

الينااق

 انظر 2.1.2 الينااق

· تعزيز االميثال للمبالا اإلنااناا عند دعم جهود القیادة والتنسیق لالستجابة اإلنسانیة جنبًا إلى 	
جنب مع الالطات الوطناا  المالاا 

· المشاركة في آلیات النسیق من أجل إنشاء إمكانیة إيصال المساعدات اإلنسانیة القائمة على 	
المبادئ والحفاظ علیها، بالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة، والسلطات الوطنیة والمحلیة 

ومنظمات المجتمع المدني، داخل آلیات التنسیق القائمة مثل الفريق القطري للمااعدات 
اإلنااناا،  فريق األمم الميادة القطري  فريق إلارة األمن  آلاات الينااق بان المجموعات/

بان القطاعات. 

تقاام االحيااجات

 انظر 2.3.1 تقاام االحيااجات 
 اليخطاط  الرصد  اليقاام

· توفیر المساعدة اإلنسانیة المحايدة وغیر المنحازة استنادًا إلى عملاات تقاام االحيااجات غار 	
المناازة.

· ضمان احترام المبادئ اإلنسانیة على مدار عملیتي االميهداف  ترتاب األ لويات، وبخاصة في 	
تحديد مواقع الخدمة وأسالیب االستهداف.

· تجنب أن يقتصر البحث والتقییم على السكان الخاضعین لسیطرة طرف واحد من أطراف النزاع.	
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البرامج

 انظر 2.2.4 الربط بان العمل 
اإلنااني  الينماا 

· الافاظ على االميقالل اليشغالي والعمل اإلنساني المستند إلى المبادئ عند الربط بین البرامج 	
اإلنسانیة والتنموية،  بخاصا في األ ضاع اليي تكون فاها الاكوما أحد أطراف النزاع. في بعض 

السیاقات، قد ال تكون المشاركة في العمل اإلنساني ممكنة وال مناسبة.

الشراكات

 انظر 3.5 الشراكات 

· الدخول في شراكة مع المنظمات  الهائات المليزما بالقام األماماا للاونااف واألمم 	
المتحدة، باإلضافة إلى المبادئ اإلنسانیة.

· ضمان تفهم شركاء الیونیسف بصورة صحیحة لكیفیة تطبیق المبادئ اإلنسانیة من الناحیة 	
التشغیلیة. الحفاظ على المشاركة مع الشركاء والمجتمعات المحلیة من أجل ضمان فهم المبادئ 

اإلنسانیة وتطبیقها.

حشد الموارل

انظر 3.6 حشد الموارل

· ضمان تخصاص الموارل ل ن اناااز، طبقًا الحتیاجات السكان المتضررين وأن يأتي الدافع 	
اإلنساني في المقام األول عند تخصیص المساعدات، حتى في أكثر البیئات تعقیدًا.

· تجنب مخاطر شروط الجهات المانحة والتمويل المرتبط بأهداف يمكن أن تهدد حیادية االستجابة 	
اإلنسانیة وعدم انحیازها واستقاللها، واالبتعاد عن ترتیبات التمويل التي تقوض حقوق األطفال 
والنساء أو مصالح األطفال أو التي تعرض أمن وسالمة العاملین في المجال اإلنساني للخطر. 

الحفاظ على االميقاللاا اليشغالاا والسعي لتجنب االعتماد على مصدر تمويل وحید.

إلارة األمن

 انظر 3.7 إلارة األمن

· اميخدام القبول كنهج إللارة المخاطر األمناا يمكن أن يدعم إمكاناا إيصال 	
المااعدات اإلنااناا. يمكن أن يؤدي قبول المجتمعات المحلیة و/أو الجهات 
الفاعلة التي تمثل تهديدًا إلى خفض احتمال وقوع األحداث الضارة وزيادة فرص 

االستجابة الفعالة في حال وقوع حادث ضار. تدعم المبالا اإلنااناا القبول – إذ تثمر 
عن عالقات جید وقبول لألنشطة اإلنسانیة بین السكان المحلیین والجهات الفاعلة 

الرئیسیة5.

· بناس قدرة المتخصصین في مجال األمن والمدراء الذين يتحملون مسئولیات أمنیة على 	
تولاد القبول , وتقییم درجة القبول ودمج القبول ضمن عملیة إدارة المخاطر األمنیة.

· عدم استخدام الحراسة المسلحة المرافقة إال إذا خلص تحلیل شامل ضمن عملیة 	
إدارة المخاطر األمنیة إلى تحديد عدم وجود تدابیر أخرى من تدابیر إدارة المخاطر األمنیة 

يمكنها خفض المخاطر األمنیة إلى المستويات المقبولة، طبقًا لما تنص علیه المبادئ 
التوجیهیة غیر الُملزمة بشأن استخدام الحراسة المسلحة لمرافقة قوافل المساعدات 

اإلنسانیة الصادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت.

· راجع المبادئ التوجیهیة غیر الُملزمة بشأن استخدام الحراسة المسلحة لمرافقة 	
قوافل المساعدات اإلنسانیة  عند اإلسهام في تقییم فريق إدارة األمن لآلثار المحتملة 
الستخدام الحراسة المسلحة المرافقة. يجب أن يكون التقییم محددًا بالنسبة للسیاق 

والموقع ويجب أيضًا أن يسترشد بالمبادئ اإلنسانیة

5  كتّيب إدارة المخاطر األمنية، المرفق هـ: انعكاس القبول في إدارة المخاطر األمنية، صفحة 110-106.

https://reliefweb.int/report/world/iasc-non-binding-guidelines-use-armed-escorts-humanitarian-convoys
https://reliefweb.int/report/world/iasc-non-binding-guidelines-use-armed-escorts-humanitarian-convoys
https://reliefweb.int/report/world/iasc-non-binding-guidelines-use-armed-escorts-humanitarian-convoys
https://reliefweb.int/report/world/iasc-non-binding-guidelines-use-armed-escorts-humanitarian-convoys
https://reliefweb.int/report/world/iasc-non-binding-guidelines-use-armed-escorts-humanitarian-convoys
https://unicef.sharepoint.com/teams/EMOPS-OSC/General%20Library/Forms/AllItems.aspx?id=/teams/EMOPS-OSC/General%20Library/CCCs/Security%20Risk%20Management%20(SRM)%20Manual%20-%20Annex%20E%20-%20Reflecting%20Acceptance%20in%20the%20SRM.pdf&parent=/teams/EMOPS-OSC/General%20Library/CCCs
https://unicef.sharepoint.com/teams/EMOPS-OSC/General%20Library/Forms/AllItems.aspx?id=/teams/EMOPS-OSC/General%20Library/CCCs/Security%20Risk%20Management%20(SRM)%20Manual%20-%20Annex%20E%20-%20Reflecting%20Acceptance%20in%20the%20SRM.pdf&parent=/teams/EMOPS-OSC/General%20Library/CCCs
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المشاركا في بائات مهام األمم الميادة الميكاملا

 في السیاقات التي يكون لألمم المتحدة وجود فیها ينطوي على عملیات سیاسیة و/أو عملیات سالم متعددة األبعاد جنبًا إلى جنب مع الجهات
 الفاعلة اإلنسانیة والتنموية، تفّصل سیاسة اإلدماج التي تنتهجها األمم المتحدة كیفیة عمل أبعاد مشاركة األمم المتحدة المختلفة معًا

.
 )السیاسیة والتنموية واإلنسانیة وحقوق اإلنسان وسیادة القانون واألمن( من أجل تحقیق أهداف ترسیخ السالم6

 توضح سياسة األمم المتحدة للتقييم والتخطيط المتكاملين أنه “على الرغم من أن العمل اإلنساني قد يدعم إرساء السالم، إال أن الغرض
 األساسي منه يظل هو معالجة االحتیاجات المنقذة لألرواح وتخفیف المعاناة. وبالتالي، فإنه من المحتمل أن تظل معظم العملیات اإلنسانیة
 خارج نطاق التكامل، مما قد يؤدي في بعض األحیان إلى فرض تحديات على قدرة الجهات الفاعلة اإلنسانیة في األمم المتحدة على التنفیذ طبقًا

للمبادئ اإلنسانیة“.

 تسعى الیونیسف إلى المشاركا االميراتاجاا مع بعثات األمم المتحدة، حیثما كان ذلك ذا صلة وممكنًا، ل ن اإلخالل بالمبالا اإلنااناا
 الميمثلا في الااال  عدم االناااز  االميقالل. تتضمن مجاالت التعاون حماية األطفال وعدالة األحداث واألطفال المرتبطین بالجماعات

المسلحة أو القوات المسلحة ومبادرات بناء السالم واستدامة السالم، وتقديم الخدمات األساسیة.

 تاعى الاونااف إلى الافاظ على المشاركا المايداما على كافة المستويات مع البعثة لتعظیم إسهام البعثة في إنشاء بائا تمكاناا
 إليصال المااعدات اإلنااناا، مع الحفاظ على ماافا تشغالاا حسب االقتضاء، لخفض المخاطر التي قد تؤثر على التزام الیونیسف

بالمبادئ اإلنسانیة وللحفاظ على أمن الموظفین.

 ينبغي الحفاظ على التنسیق والدعم الالزمین مع البعثة جنبًا إلى جنب مع الفصل الفعال بین المالمح الممیزة واألنشطة في المیدان من أجل
 الافاظ على االميقالل اليشغالي وتقلال مخاطر اإلخالل بصورة اليزام الاونااف أ  األمم الميادة بالمبالا اإلنااناا  قبولهما لدى

المجيمعات المالاا  أصااب المصلاا7.

6  أنظر األمین العام لألمم المتحدة، قرارات األمین العام – اجتماع لجنة السیاسات المنعقد يوم 25 حزيران/يونیو، القرار رقم 24/2008 – التكامل، 2008; األمین العام لألمم المتحدة، سیاسة األمم المتحدة للتقییم والتخطیط المتكاملین, 2013; الفريق العامل 

المعني بالتقییم والتخطیط المتكاملین دلیل التخطیط والتقییم المتكاملین, 2013.

7  أنظر تكامل/عمل األمم المتحدة في سیاق المهمة  والمذكرة التوجیهیة الفنیة بشأن العمل في ظل التواجد المتكامل لألمم المتحدة, الیونیسف، 2014.

https://unsdg.un.org/resources/un-policy-integrated-assessment-and-planning
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387407/2014%20IAP%20HandBook%20LOW%20RES%20spreads.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/UN%20Integrated%20Presences/SHA3%20rev%201%20-%20Technical%20Guidance%20Note%20on%20working%20with%20integrated%20presences%20clean.docx
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/UN%20Integrated%20Presences/SHA3%20rev%201%20-%20Technical%20Guidance%20Note%20on%20working%20with%20integrated%20presences%20clean.docx
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/UN%20Integrated%20Presences.html
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المشاركا مع الجهات الفاعلا غار الاكوماا

 تشارك الیونیسف مع أي شخص أو منظمة، بما في ذلك الجهات الفاعلة غیر الحكومیة، إذا رأت ضرورة ذلك ليأمان حمايا األطفال  ضمان
 توفار المااعدات اإلنااناا  إنهاس االنيهاكات الجااما لاقوق األطفال أ  منعها. تسترشد المشاركة مع الجهات الفاعلة غیر الحكومیة

 بإطار معیاري وقانوني دولي قوي، يتضمن القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني.

 حیثما تسیطر الجهات الفاعلة غیر الحكومیة على مناطق مددة أو على السكان المتضررين، أو تعمل كسلطات محلیة يفرضها األمر الواقع، فإن
 المشاركة مع هذه الجهات قد تكون حامما من أجل تنفاذ الواليا القانوناا للاونااف وضمان تحقیق االلتزامات األساسیة إزاء األطفال

 في مجال العمل اإلنساني. عند المشاركة مع الجهات الفاعلة غیر الحكومیة، تأخذ الیونیسف في االعتبار تمامًا أن االليزامات القانوناا للجهات
 الفاعلا غار الاكوماا تجاه الاكان  عمال اإلغاثا تنبع في األساس من القانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان الدولي والقانون

الجنائي الدولي.

 تضع المكاتب القطرية، بدعم من مقر القیادة والمكاتب اإلقلیمیة، استراتیجیات قوية للمشاركة مع الجهات الفاعلة غیر الحكومیة، تستند إلى
  تحلیل سلیم للسیاق والمخاطر، وتحدد غرضًا  اضاًا للمشاركا،  نيائج ميوقعا لصالح األطفال،  تدابار ليخفاف المخاطر

. خطوطًا حمراس

1.4.2 المناصرة اإلنسانية

 الاونااف ُمكلَّفا بيعزيز  حمايا حقوق جماع األطفال، استرشادًا
 باتفاقیة حقوق الطفل وبروتوكوالتها االختیارية في المقام األول،

 باإلضافة إلى القانون الدولي اإلنساني. تبذل الیونیسف جهود المناصرة
اإلنسانیة من أجل:

· تیسیر تقديم المااعدات اإلنااناا 	

· تأمین إمكاناا إيصال المااعدات اإلنااناا بال عوائق إلى	
 السكان المحتاجین

 
· تعزيز االلتزام بالمعايار القانوناا  النظم القااماا  المبالا 	

الدولیة واإلقلیمیة

· تعزيز مااسلا مرتكبي انتهاكات حقوق الطفل	

· زيالة الوعي الد لي  الوطني بوضع األطفال واالحتیاجات 	
اإلنسانیة واحتیاجات الحماية، وبخاصة للفئات األشد ضعفا.

· تحفیز اليطوير العالل  القائم على الاقوق للسیاسات الوطنیة 	
والموازنات والقرارات والتشريعات، وتعزيزها من أجل اإلسهام 

في إحداث تحول اجتماعي إيجابي وتمكین السكان المتضررين من 
المطالبة بحقوقهم

· مناصرة حقوق األطفال  النااس  أصواتهم كجزء ال يتجزأ من 	
العمل اإلنساني

   انظر 2.1.4 إمكاناا إيصال المااعدات اإلنااناا   2.3 
االليزامات القطاعاا )االعيبارات األماماا بشأن المناصرة(

1.4.3 المعايير اإلنسانية العالمية

تلتزم الیونیسف بالمعايیر العالمیة التي تهدف إلى تحسین نوعیة 
العمل اإلنساني وتحسین مساءلة المنظومة اإلنسانیة أمام السكان 

المتضررين، واألطفال على وجه التحديد، ويشمل ذلك:

· كتّیب منظمة »اسفیر«: المیثاق اإلنساني والمعايیر الدنیا في 	
مجال االستجابة اإلنسانیة )معايیر اسفیر(، والتي تشمل المعیار 

)CHS(اإلنساني األساسي للنوعیة والمساءلة

· المعايیر الدنیا الصادرة عن الشبكة المشتركة لوكاالت التعلیم في 	
)INEE( حاالت الطوارئ

· 	)CPMS( المعايیر الدنیا لحماية الطفل في إطار األعمال اإلنسانیة

   انظر المرفق 2 – المراجع

https://corehumanitarianstandard.org/files/files/Core-Humanitarian-Standard-Arabic-single.pdf
https://handbook.spherestandards.org/
https://corehumanitarianstandard.org/files/files/Core-Humanitarian-Standard-Arabic-single.pdf
https://inee.org/ar/standards
https://inee.org/ar/standards
https://spherestandards.org/ar/resources/minimum-standards-for-child-protection-in-humanitarian-action-cpms/
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القانون الدولي اإلنساني
 القانون الدولي واألطر الدولية  المتعلقة

 بالالجئين وانعدام الجنسية و التشرد الداخلي
والهجرة

اإلطار القانوني الدولي

 المعايير والنظم القياسية العالمية

 المعايير والنظم القياسية
 العالمية للجنة الدائمة

المشتركة بين الوكاالت
‘منظمة ’اسفير  المعايير الدنيا لحماية الطفل في

إطار األعمال اإلنسانية
 المعايير الدنيا للتعليم

في حاالت الطوارئ
المعايير اإلنسانية

األساسية

 االلتزامات
 األساسية إزاء

 األطفال في مجال
العمل اإلنساني

 اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة

 اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكوالت
اتفاقية حقوق األطفال ذوي اإلعاقةاالختيارية

 قرارات مجلس األمن والجمعية العامة المبادئ اإلنسانية

 1.4.4 المبادئ التوجيهية

 1.4.4.1  النهج القائم على حقوق اإلناان: تلتزم الیونیسف
 بمعالجة أوجه انعدام المساواة والتفاوت في تصمیم وتنفیذ ورصد

 برامجها، وبضمان تقديم عملها اإلنساني دون تمییز من أي نوع. كما
 تعزز الیونیسف مشاركة األطفال والمراهقین والنساء والسكان

المتضررين وتكسب التأيید لحقوقهم وأصواتهم.

 1.4.4.2  مبدأ »ال ضرر«: تتخذ الیونیسف تدابیر لضمان أال تؤثر
 تدخالتها تأثیرًا سلبیًا على من تسعى لمساعدتهم وأن تكون تدخالتها

 مراعیة لحساسیات النزاع. وبرامج الیونیسف مصممة لتجنب خلق
 النزاعات وانعدام األمن أو تفاقمهما بالنسبة للسكان المتضررين؛ أو

 تفاقم أوجه التفاوت القائمة أو التمییز الدائم؛ أو التسبب في التدهور
 البیئي أو مفاقمته.

 1.4.4.3  عدم اليمااز: عادة ما تؤدي األزمات اإلنسانیة إلى تفاقم
 أوجه انعدام المساواة وتزيد من تهمیش َمن يتعرضون بالفعل

 لخطر التمییز. وتعمل الیونیسف على تحديد أنماط التمییز ودينامیات
 السلطة القائمة والجديدة، ورصدها ومعالجتها.

 1.4.4.4  مشاركا األطفال: في جمیع برامجها، تسعى الیونیسف
 لضمان المشاركة المجدية للفتیات والفتیان من مختلف األعمار

 والقدرات؛ واإلنصات لألطفال ودعمهم للتعبیر عن وجهات نظرهم
 بحرية وفي أمان والمشاركة في القرارات المتعلقة بهم.

ه مصلحة الطفل  1.4.4.5  مصلاا الطفل: تضمن الیونیسف أن توجِّ
 جمیع أعمالها اإلنسانیة. وعند وجود نص قانوني يحتمل أكثر من

تفسیر، ينبغي اختیار التفسیر األكثر فعالیة في خدمة مصلحة الطفل.

 1.4.4.6  االميداما البائاا: تتخذ الیونیسف تدابیر من أجل القیام
 بأعمالها اإلنسانیة بأسلوب يقلل الضرر الواقع على البیئة إلى أقصى

 ممكن. ويتضمن هذا انبعاثات غازات الدفیئة، والتلوث البیئي
ٍ
 حد

والمواد السامة والنفايات.

 1.4.5 محورية الحماية

الحماية هي الغرض من العمل اإلنساني والنتیجة المرجوة منه ويجب 
أن تكون ماوريا في جهود التأهب، وكجزء من األنشطة الفورية 

والمنقذة لألرواح، وعلى مدار فترة االستجابة اإلنسانیة وما بعدها. 
تلتزم الیونیسف بتصمیم وتنفیذ استجابة إنسانیة تساعد على لفع 

األذى عن األشخاص الضعفاس، وحمايتهم من العنف  اإلكراه 

 اإلماسة، وخفض التهديدات التي يواجهونها وتقلیل تعرضهم 
لها وزيادة قدراتهم على التأقلم. وتعتبر حماية جمیع األشخاص 

المتضررين والمعرضین للخطر من األمور المحورية بالنسبة لصنع 
قرار الیونیسف واستجابتها، بما في ذلك مشاركة الیونیسف مع 

أطراف النزاع سواء من الدول أو من الجهات غیر التابعة لدول.
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1.4.6 المساءلة أمام السكان المتضررين

 تهدف الیونیسف، طبقًا لتعريف المساءلة أمام السكان المتضررين
 لدى كل من اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت والمعیار اإلنساني

 األساسي للنوعیة والمساءلة، إلى ضمان قدرة جمیع الفئات السكانیة
 الضعیفة والمعرضة للخطر والمتضررة من األزمة التي تدعمها من
 خالل عملها اإلنساني على  ضع الاونااف موضع المااسلا عن

1.4.9 توليد األدلة بصورة أخالقية وحماية البيانات

 تعزيز وحماية حقوقهم وتحقیق نتائج فعالة لهم، والنظر بعین االعتبار
ن من  إلى احتیاجاتهم ومخاوفهم وتفضیالتهم، والعمل بطرق تحسِّ

.كرامتهم وإمكانیاتهم وقدرتهم على التكیف

 انظر 2.1.6 المااسلا أمام الاكان الميضررين

1.4.7 حماية األطفال

 يخضع جمیع أفراد الیونیسف )من الموظفین وغیر الموظفین(
 ومعاونوها )الموردين/البائعون والشركاء التجاريون والشركاء في
 تنفیذ البرامج( لنصوص سیاسة الیونیسف بشأن السلوك الذي

 يعزز حماية األطفال ورعايتهم. والسیاسة هي التزام بخفض مخاطر
 إلحاق األذى باألطفال، المباشرة وغیر المباشرة، سواء من األفعال
 المتعمدة أو غیر المتعمدة، ومنها اإلهمال واالستغالل واإلساءة.

 وُيطبق هذا في ظل جمیع الظروف. ُيتوّقع من جمیع أفراد الیونیسف
 ومعاونیها ما يلي:

· المشاركة في التزام المنظمة بحماية األطفال ورعايتهم	

· التصرف طبقًا للسلوك الذي يظهر التزامهم بحماية األطفال 	
 ورعايتهم، وباإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان واتفاقیة 

حقوق الطفل.

· انتهاج سلوك يظهر التزامهم بتقديم المساعدة على أساس 	
الحقوق واالحتیاجات وحدها ودون تمییز ضد أي شخص، طبقًا 

لمبادئ اإلنسانیة والحیاد وعدم االنحیاز واالستقالل.

كما تعزز الیونیسف تبني الحكومات للحماية والرعاية في قوانینها 
بل المجتمع المدني 

ِ
 وسیاساتها الوطنیة، وتبنیها من ق

والمنظمات التجارية. 

1.4.8 الحماية من االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي

 تنتهج الیونیسف سیاسة عدم اليها ن مطلقًا إزاء االستغالل
 الجنسي واالعتداء الجنسي  وتلتزم بجهود الوقاية واالستجابة الفعالة
 إزاء االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي التي تفصلها نشرة األمین
 العام بعنوان تدابیر خاصة للحماية من  االستغالل الجنسي واالنتهاك

 الجنسي )ST/SGB/2003/13( ومبادئ اللجنة الدائمة المشتركة بین
الوكاالت الستة بشأن االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي.

 تعتبر الحماية من االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي أحد
 االلتزامات الجوهرية للیونیسف، وهي مسئولیة تتحملها المنظمة
بل اإلدارة العلیا للیونیسف،

ِ
 بأسرها تتضمن القیادة النشطة من ق

  النهج الذي يركز على الناجان والمساهمات من جمیع برامج
وعملیات الیونیسف.

 يتعین على جمیع أفراد الیونیسف )الموظفین وغیر الموظفین(
 بما في ذلك المستشارين والمتعهدين المنفردين، والموظفین

 االحتیاطیین إتمام تدريب في مجال الحماية من االستغالل الجنسي
 واالعتداء الجنسي، وهم ملزمون باإلبالغ الفوري عن اتهامات

 االميغالل الجناي  االنيهاك الجناي.

 تلتزم الیونیسف بإحالة الناجین للحصول على المساعدة المناسبة،
 ويشمل ذلك دعم األطفال الناجین أثناء التحقیقات، والتعاون أثناء

 عملیة التحقیق.

 شركاس الاونااف ُملزمون أيضًا باإلبالغ الفوري عن اتهامات
 االستغالل واالنتهاك الجنسیین إلى الیونیسف طبقًا بروتوكول

 األمم المتحدة الخاص باتهامات االستغالل واالنتهاك الجنسیین
 التي تنطوي على شركاء التنفیذ، وعن تحقیق متطلبات الحماية من

 االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي الموضحة في اتفاق التعاون
 البرنامجي الموقع مع الیونیسف.

  انظر 2.1.5 الامايا من االميغالل الجناي  االعيداس الجناي

 الميعاقد ن مع الاونااف يتوقع منهم أيضًا اتخاذ جمیع التدابیر
 المناسبة لمنع االستغالل الجنسي واإلساءة الجنسیة ألي شخص
بل أفرادهم، بما في ذلك موظفیهم أو أي أشخاص مشاركین

ِ
 من ق

 مع المتعاقد ألداء أي خدمات بموجب العقد، وإخطار الیونیسف فورًا
 بأي حادث.

 تلتزم الیونیسف بمعايار صارما ليولاد األللا بصورة أخالقاا من
 أجل ضمان احترام األطفال ومجتمعاتهم المحلیة وحمايتهم على مدار

 دورة البیانات، عن طريق توجیه اهتمام خاص بجمع البیانات وتحلیلها
 ونقلها وتخزينها وإتاحتها ونشرها وتدمیرها. كما تشترط الیونیسف
 ضمانات  اضاا عند معالجا الباانات الشخصاا، وبخاصة عندما

 يتعلق األمر باألطفال أو األشخاص الضعفاء، حمايًة لمصالحهم.
 تخضع جمیع عملیات معالجة البیانات الشخصیة التي يقوم بها

 الیونیسف لقواعد داخلیة وقواعد مشتركة بین الوكاالت.

  انظر 3.3 تكنولوجاا المعلومات  االتصاالت

https://www.unicef.org/supply/sites/unicef.org.supply/files/2019-08/UNICEF-executive-directive-child-safeguarding-policy.pdf
https://www.unicef.org/supply/sites/unicef.org.supply/files/2019-08/UNICEF-executive-directive-child-safeguarding-policy.pdf
https://www.unicef.org/supply/sites/unicef.org.supply/files/2019-08/UNICEF-executive-directive-child-safeguarding-policy.pdf
http://www.pseataskforce.org/
http://www.pseataskforce.org/
http://www.pseataskforce.org/
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2003/13
https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/iasc-six-core-principles-relating-sexual-exploitation-and-abuse
https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/iasc-six-core-principles-relating-sexual-exploitation-and-abuse
https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/iasc-six-core-principles-relating-sexual-exploitation-and-abuse
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/sites/www.un.org.preventing-sexual-exploitation-and-abuse/files/un-protocol-sea-allegations-partners.pdf
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/sites/www.un.org.preventing-sexual-exploitation-and-abuse/files/un-protocol-sea-allegations-partners.pdf
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/sites/www.un.org.preventing-sexual-exploitation-and-abuse/files/un-protocol-sea-allegations-partners.pdf
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/sites/www.un.org.preventing-sexual-exploitation-and-abuse/files/un-protocol-sea-allegations-partners.pdf
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 1.5 المسئوليات المؤسسية
1.5.1 االلتزام بتنفيذ االلتزامات األساسية إزاء األطفال في مجال العمل اإلنساني

 تنص ‘االلتزامات األساسیة إزاء األطفال في مجال العمل اإلنساني‘
بل المنظمة - وكل مكتب من المكاتب

ِ
 على االليزام باالميجابا من ق

 القطرية - بغض النظر عن نوع األزمة )حالة طارئة مفاجئة أو طويلة
 األمد، أو كوارث طبیعیة أو حالة طوارئ تتعلق بالصحة العامة أو

 حاالت طوارئ معقدة والنزاعات الدولیة أو الداخلیة المسلحة وما إلى
 ذلك8(, بغض النظر عن مستوى الدخل القومي اإلجمالي )منخفض أو

 متوسط أو مرتفع( , أو الوضع القانوني للسكان المتضررين.

  انظر 1.2.4 اليطباق   1.2.5 الينفاذ 

 حددت الیونیسف مائولاات  اضاا وأنظمة لكفالة تمكین جمیع
 موظفي الیونیسف وجمیع قطاعات المنظمة على المايوى

 العالمي  اإلقلامي  القطري  المالي وإخضاعهم للمساءلة عن
 تحقیق االلتزامات األساسیة إزاء األطفال في مجال العمل اإلنساني.

1.5.2 إجراءات الطوارئ

ع من جماع أفرال الاونااف معرفا إجراسات الطوارا  ُييوقَّ
  تطباقها9. تحدد إجراءات الیونیسف للطوارئ آلیة منسقة لتنظیم

 الحشد على نطاق واسع لدعم تقديم االستجابة اإلنسانیة في
 الوقت المناسب. وتتضمن هذه اآللیة النشر الفوري للموارد المالیة

 واإلنسانیة والمادية ومجموعة من اإلجراءات واآللیات السريعة
 لتمكین مرعا تقديم االستجابة اإلنسانیة، وصنع القرار في الوقت

المنامب، والشراكات الفعالا.

1.5.3 إدارة المخاطر

 تدعم سیاسة إدارة المخاطر المؤسسیة للیونیسف خوض المخاطر
 الجادة اإللارة واستراتیجیات التخفیف من المخاطر. ويعني هذا

 ضمنیًا قبول المخاطر إذا كانت الفوائد العائدة على األطفال تتعاظم
 لتغطي على التكلفة؛ وتوقع المخاطر وإدارتها من خالل تقییمات

 المخاطر المستمرة، وتدابیر التخفیف المناسبة؛ واتخاذ القرارات
 السريعة؛ واإلقرار بأن اإلدارة الحازمة للمخاطر تعد من عوامل النجاح

الحاسمة.

8 تعرَّف األزما اإلنااناا على أنها أي ظروف تكون فیها االحتیاجات اإلنسانیة كبیرة ومعقدة إلى درجة تكفي ألن تتطلب قدرًا كبیرًا من المساعدات والموارد الخارجیة، وتنشأ فیها الحاجة إلى استجابة متعددة القطاعات، بمشاركة نطاق واسع من الجهات 

الفاعلة اإلنسانیة. وقد يتضمن هذا حاالت طوارئ على نطاق أضیق؛ إذ أن العتبة تكون أدنى في البلدان المحدودة القدرات عنها في البلدان ذات القدرات القوية. حالا الطوارا هي وضع يهدد حیاة ورفاه عدد كبیر من السكان ويتطلب إجراًء خارج عن المألوف 
لضمان نجاتهم ورعايتهم وحمايتهم.

9 تيضمن إجراسات الاونااف للطوارا إجراءات التشغیل الموحدة المبسطة لإلجراءات المؤسسیة لتفعیل حاالت الطوارئ خالل حاالت الطوارئ من المستوى الثالث, وإجراءات الیونیسف المؤسسیة لتفعیل حاالت الطوارئ خالل حاالت الطوارئ من 

المستوى الثالث, وإجراءات الیونیسف لتفعیل حاالت الطوارئ اإلقلیمیة خالل حاالت الطوارئ من المستوى الثاني  وإجراءات الیونیسف خالل حاالت الطوارئ من المستوى الثاني. تخضع إجراءات التشغیل الموحدة المبسطة اآلن الستعراض شامل بغیة 
وضع إجراءات جديدة لحاالت الطوارئ لجمیع األزمات تضم نصوصًا معینة لحاالت الطوارئ من المستوى الثاني والمستوى الثالث - بما يتفق مع االلتزامات األساسیة إزاء األطفال في مجال العمل اإلنساني ومع االستعراض اإلنساني. في 20 آذار/مارس 

2020, وضعت إجراءات جديدة للطوارئ خاصة بفیروس كوفید19- تستند إلى إجراءات التشغیل الموحدة المبسطة للمستوى الثالث، باإلضافة إلى اإلرشادات الجديدة المحددة لفیروس كوفید-19.

https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/DFAM-Policy-10-ERM-Risk-Management-Policy.pdf&parent=/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library&embed=%7b%22o%22:%22https://unicef.sharepoint.com%22,%22id%22:%22c889d1c9-6a84-44a2-861f-3dc2e52db41b%22,%22af%22:true%7d
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/SSOP/UNICEF%20procedure%20on%20corporate%20emergency%20activation%20for%20L3.pdf
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/SSOP/01_SSOPs_L3_emergencies_complete.pdf
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/SSOP/EMOPS%20directive%202013%20003%20L2%20emergencies%20annexes.pdf
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/SSOP/UNICEF%20procedure%20on%20regional%20emergency%20activation%20for%20L2.pdf
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/SSOP/UNICEF%20procedure%20on%20corporate%20emergency%20activation%20for%20L3.pdf
https://unicef.sharepoint.com/:f:/s/EMOPS-2019nCoV/EvqZ4dFYVM9Bi6-oPFRaHDYB85nwwd5ryLOpC1CP85PtQQ?e=La5a9w
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 1.5.4 األدوار والمسئوليات

 جمیع موظفي الیونیسف وجمیع قطاعات ومكاتب الیونیسف على المستوى العالمي واإلقلیمي والقطر والمحلي مائولون عن تنفیذ االلتزامات
 األساسیة إزاء األطفال في مجال العمل اإلنساني.

موظفي الاوناس 

 جمیع موظفي الیونیسف،
 سواء كانوا يعملون في

السیاقات اإلنسانیة أو التنموية:

· يتوقع منهم معرفا االليزامات األماماا إزاس األطفال في مجال العمل اإلنااني وتعزيز تنفاذها	
  اإلمهام في تاقاقها، بحسب السیاق

· يتوقع منهم معرفة وتطباق إجراسات الطوارا، بحسب السیاق 	

· يجب علیهم اتباع معايار الالوك الصادرة عن الخدمة المدنیة الدولیة10 ومدونة القواعد األخالقیة 	
لألمم المتحدة والقیم األساسیة للیونیسف

 جمیع كبار المديرين في
 الیونیسف على مستوى المقر

 العام والمكاتب اإلقلیمیة
 والمكاتب القطرية والمكاتب

 المیدانیة مسئولون، ويخضعون
للمساءلة عن تنفیذ، ما يلي:

· تنفاذ االليزامات األماماا إزاس األطفال في مجال العمل اإلنااني  إنفاذها باعتبارها إطار التأهب 	
واالستجابة اإلنسانیة

· ممارما معايار الالوك  تعزيزها استنادًا إلى القیم األساسیة المتمثلة في الرعاية واالحترام 	
والنزاهة والثقة والمساءلة، طبقًا إلطار كفاءات اليونيسف، وباعتبارها أساسًا لقاالتهم اإلنااناا 

· تمكان الموظفان لتحقیق النتائج لألطفال ومساءلتهم عن هذه النتائج وإنشاء مناخ يشّجع على أداء 	
عالي الجودة على مستوى المنظمة وشراكات فعالة

 
· تطوير بائا عمل إيجاباا والمحافظة على استمرارها، خالیة من سوء السلوك، بما في ذلك التمییز 	

وإساءة استغالل السلطة والتحرش

10  معايير السلوك للخدمة المدنية الدولية الصادرة عن لجنة الخدمة المدنية الدولية، ومدونة القواعد األخالقية لألمم المتحدة.

https://unicef.sharepoint.com/sites/DHR-UCF/SiteAssets/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/DHR-UCF/SiteAssets/SitePages/DHR-UCF/Competency%20Framework%20Brochure.pdf&parent=/sites/DHR-UCF/SiteAssets/SitePages/DHR-UCF
https://www.unicef.org/
https://icsc.un.org/Resources/General/Publications/standardsA.pdf
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 يتحلى بالمبادئ. وفي حالة العملیات التي تجري
ٍ
 المكاتب القطرية مسئولة عن تنفیذ العمل اإلنساني على المستوى القطري بفاعلیة وعلى نحو

 من المكاتب اإلقلیمیة.
ٍ

 عبر الحدود، تضمن المكاتب القطرية التنسیق المالئم بدعم

المكاتب القطريا

يون،
ِ
 المائولون الُقطر

 مسئولون، بدعم من فريق
 اإلدارة القطري وبتوجیهات من
 المكتب اإلقلیمي ومقر القیادة،

عن اآلتي:

· توفیر اليوجه االميراتاجي اإلجمالي، والقیادة والتوجیه لفريق المكتب القطري عند تصمیم وتنفیذ 	
البرامج اإلنسانیة، وكذلك في مجال ترتیب األولويات وتخصیص الموارد.

· إنشاء حوار، ورعاية التعاون االستراتیجي القائم على المبادئ و/أو الشراكات مع الحكومات المضیفة 	
)ومع أطراف النزاع في السیاقات المتضررة من النزاع(، مع وكاالت األمم المتحدة؛ والمؤسسات 

المالیة الدولیة، واإلعالم والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات األكاديمیة. 

· لعوة الالطات الوطناا/المالاا، ودعوة أطراف النزاع في السیاقات المتضررة من النزاعات، إلى 	
احترام حقوق المرأة والطفل وتعزيزها وتحقیقها، وإلى تحسین السیاسات والبرامج الخاصة بالنساء 

واألطفال والمجتمعات المحلیة. 

· إقاما الحوار ورعاية اليعا ن االميراتاجي  القائم على المبالا و/أو الشراكات مع السلطات 	
المحلیة، ومع أطراف النزاع في السیاقات المتضررة من النزاع، من أجل ضمان إمكاناا إيصال  تقديم 

المااعدات اإلنااناا إلى الاكان الماياجان ل ن عوائق  بأملوب يقوم على المبالا

· تمثال الاونااف في المنتديات اإلنسانیة والتنموية ومناصرة تحقیق االلتزامات األساسیة إزاء 	
األطفال في مجال العمل اإلنساني خالل منتديات التنسیق المشترك بین الوكاالت، مثل فريق األمم 

المتحدة القطري، وفريق إدارة األمن، والفريق القطري للمساعدات اإلنسانیة.

· رصد أ ضاع األطفال والنساء والمجتمعات المحلیة، بغیة الكشف عن األزمات المرتقبة؛ وتحديد 	
احتیاجات األطفال اإلنسانیة الرئیسیة غیر الملباة واتخاذ التدابیر المناسبة لتلبیتها بما يتفق مع 

االلتزامات األساسیة إزاء األطفال في مجال العمل اإلنساني

· ضمان وفاء الیونیسف بالتزاماتها تجاه اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت على المستوى القطري، 	
ويشمل ذلك ما يتم من خالل التنسیق

· ضمان تنفیذ برامج إنااناا عالاا الجدة ورصدها الفعال التخاذ اإلجراءات التصحیحیة	

   انظر 2.2.1 نوعاا البرامج

· ضمان أن تكون الیونیسف شريك ميجا ب  يعيمد علاه	

   انظر 3.5 الشراكات مع الاكومات  منظمات المجيمع المدني من أجل تنفاذ البرامج

· توفیر الدعم للشركاس الوطناان  المالاان 	

 انظر 2.2.6 اليوطان

· إنشاء التحالفات مع الجهات المانحة وحشد الموارل المرنا  الميعدلة الانوات 	

· ضمان اإللارة الُمثلى لموارل البرنامج )المالیة والبشرية واإلدارية وغیرها من الموارد(، ويشمل ذلك 	
إدارتها من خالل تصمیم وتعديل هیكل للمكتب بحیث يالئم أغراض برامج وعملیات الطوارئ  

  انظر 3.1 اإللارة  اليمويل

· ضمان تنفیذ األنشطة بطريقة تضمن إلارة المخاطر الواقعة على األفراد والمقار واألصول وضمان 	
حماية وأمن الموظفین والیونیسف

   انظر 3.7 إلارة األمن

· ضمان االلتزام بسیاسیة الیونیسف بشأن عدم التهاون مطلقًا مع االستغالل واالنتهاك الجنسیین، 	
ويشمل ذلك التدريب اإللزامي ضمان االلتزام بسیاسیة الیونیسف بشأن عدم التهاون مطلقًا مع 

االستغالل واالنتهاك الجنسیین، ويشمل ذلك التدريب اإللزامي لجمیع أفراد وشركاء الیونیسف في 
مجال الحماية من االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي، واإلبالغ الفوري عن اتهامات االستغالل 

واالنتهاك الجنسیین وإحالة الناجین للحصول على الدعم
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 رؤماس المكاتب الماداناا، بدعم من فرقهم وبتوجیه من الممثل، مسئولون عن تنفیذ العمل اإلنساني للیونیسف على المستوى المحلي بأسلوب
 .قائم على المبادئ

 المكاتب الماداناا

يشمل هذا:
· تمثال الاونااف في مجال المسؤولیة، وتولي زمام القیادة في تقديم النصح الفني والتفاوض والدعوة 	

مع جمیع أصحاب المصلحة.

· كاب تأياد الالطات المالاا، وجمیع أطراف النزاع في السیاقات المتضررة من النزاعات، من أجل 	
احترام حقوق المرأة والطفل وتعزيزها وتحقیقها 

· إقاما الحوار ورعاية اليعا ن االميراتاجي  القائم على المبالا و/أو الشراكات مع السلطات المحلیة، 	
ومع جمیع أطراف النزاع في السیاقات المتضررة من النزاع، من أجل ضمان إمكاناا إيصال  تقديم 

المااعدات اإلنااناا إلى الاكان الماياجان ل ن عوائق  بأملوب يقوم على المبالا

· ضمان اإللارة الفعالا لوجود الیونیسف، وموظفیه وأصوله؛ وتوفیر التوجیه والقیادة واإلرشاد لفريق 	
المكتب المیداني؛ وإدارة أدائه من أجل تحقیق النتائج لألطفال والدخول في شراكات فعالة 

· الحفاظ على استدامة الحوار  المشاركا المنيظما مع المجيمعات المالاا  الالطات المالاا	

· القیام بزيارات ماداناا، تضمن قیام المكتب المیداني بتنظیم زيارات میدانیة من أجل رصد وتقییم تنفیذ 	
البرنامج واتخاذ اإلجراءات التصحیحیة.

· تحديد االحيااجات اإلنااناا الرئاااا غار الملباة لألطفال واتخاذ التدابیر الالزمة بما يتفق مع 	
االلتزامات األساسیة إزاء األطفال في مجال العمل اإلنساني من أجل تلبیة هذه االحتیاجات.

· توفیر الدعم الفني  اإلرشال للسلطات المحلیة ومقدمي الخدمة، وبناء قدرات الشركاء الوطنیین 	
والمحلیین وترسیخها 

· الحفاظ على الشراكات الفعالا والتعاون من أجل الدعوة والتعاون الفني وتطوير/إدارة/تنسیق 	
البرامج، وتبادل المعلومات والتواصل الشبكي.

· ضمان االميغالل األمثل لموارل البرنامج )المالیة والبشرية واإلدارية وغیرها من األصول( من خالل 	
التقییم المنهجي للعملیات ورصدها، بما في ذلك من خالل رصد تخصیص أموال البرنامج وصرفها 

وتسويتها
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المكاتب اإلقلیمیة، بدعم من مقر القیادة، مسئولة عن توفیر اإلرشادات والرقابة والدعم الفني والتشغیلي المباشر للمكاتب القطرية. كما تنسق 
المكاتب اإلقلیمیة االستجابات العابرة للحدود والعابرة لألقالیم والمتعددة األقطار. 

المدراس اإلقلاماون، بدعم من فريق اإلدارة اإلقلیمي، مسئولون عن تقديم التوجیه والقیادة واإلرشاد للمكاتب القطرية لضمان تحقیق مهمة 
المنظمة واستراتیجیتها وأهدافها وغاياتها.

 المكاتب اإلقلاماا

·يشمل هذا:  تمثال الاونااف في المنطقة، وإنشاء وتعهد أعلى درجات التواصل والعالقات الفعالة مع الشركاء 	
اإلقلیمیین، ومنهم األمم المتحدة والشركاء الوطنیون، والمنظمات الحكومیة والمؤسسات المالیة 

الدولیة، والمنظمات غیر الحكومیة والمجتمع المدني؛ واالستفادة من الشراكات االستراتیجیة لصالح 
العمل اإلنساني

· بذل جهول الدعوة اإلقلاماا  لعم الدعوة على المايوى القطري لحماية حقوق األطفال وتعزيز 	
االلتزام بالقوانین والمعايیر الدولیة وتیسیر إمكانیة إيصال المساعدات اإلنسانیة بصورة تستند 

للمبادئ وتنفیذ البرامج وتعزيز السیاسات والممارسات الصديقة للطفل

· رصد المخاطر اإلقلاماا وتاديد االميراتاجاات  الخطط اإلقلاماا لليأهب  االميجابا لااالت 	
الطوارا؛ ومراجعة المكاتب القطرية وتوجیهها فیما يخص تقییمها للمخاطر وإدارتها لها

· توفیر اإلرشادات والدعم المباشر للمكاتب القطرية بشأن تأهبها واستجابتها لحاالت الطوارئ والموارد 	
والموازنة وجمع األموال واستخدام إجراءات الطوارئ

· االستفادة من الشراكات اإلقلاماا في التأهب لحاالت الطوارئ؛ وإنشاء التحالفات مع الجهات 	
المانحة وحشد الموارل المرنا  الميعدلة الانوات بالنیابة عن المكاتب القطرية

· رصد فعالیة استجابة الیونیسف القطرية لحاالت الطوارئ ومدى كفاءة استخدام موارد البرامج بغیة 	
تااان ألاس البرامج القطريا

· رصد إدارة الموارد البشرية الفعالة في المنطقة؛ وضمان إتاحة الطاقم الفني في نطاق المكتب 	
اإلقلیمي؛ وتیسیر نشر الموظفین على المدى القصیر حسب االقتضاء والمساعدة في إعادة انتشار 
الموظفین في حاالت الطوارئ؛ ووضع استراتیجیات االتصاالت والمعلومات والدعوة على المستوى 

اإلقلیمي وتنفیذها

· إنشاء عملیات ومحاور اللوجاياات  اإلمدال	
 

· تقديم الدعم للمكاتب القطرية في مجال سالمة الموظفین واألمن واالستشارات 	

· إثراء عملیة وضع المعايار  الااامات العالماا استنادًا إلى الخبرات اإلقلیمیة 	

· تیسیر اليعلم الميبالل بین المكاتب القطرية داخل اإلقلیم وبین األقالیم 	
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يتولى مقر القیادة وضع وتعهد المعايیر المؤسسیة والسیاسات واألدوات الخاصة بالعمل اإلنساني؛ ويقدم المساعدة الفنیة والدعم التشغیلي 
للمكاتب القطرية بمشاركة المكاتب اإلقلیمیة، كما يقدمه إلى المكاتب اإلقلیمیة فیما يخص جهود التأهب واالستجابة الخاصة بها؛ ويشارك في 

المنتديات والشراكات الخارجیة؛ ويحتفظ بالموارد الالزمة لدعم المكاتب اإلقلیمیة والمكاتب القطرية في وقت األزمات التي تتجاوز قدراتهم. 

 مقر القاالة

 جمیع مديري شعب الیونیسف
 مسئولون عن المناطق الخاصة

 بكل منهم من أجل:

· ضمان الرقابة على أداء المنظمة في االستجابة اإلنسانیة، وضمان تنسیق الدعم المؤسسي والدعم 	
المتبادل بین الشعب الموجه للمكاتب اإلقلیمیة والقطرية

· حشد الخبرات الفناا  الموارل )البشرية والمادية والمالیة( من أجل دعم المكاتب اإلقلیمیة والمكاتب 	
القطرية في جهود تأهبها واستجابتها 

· بذل جهول الدعوة العالماا  لعم الدعوة على المايويات القطريا واإلقلیمیة لحماية حقوق 	
األطفال وتعزيز االلتزام بالقوانین والمعايیر الدولیة وتیسیر إمكانیة إيصال المساعدات اإلنسانیة 

بصورة تستند للمبادئ وتنفیذ البرامج وتعزيز السیاسات والممارسات الصديقة للطفل

· بذل جهول الدعوة  المناصرة لدى الد ل،  لدى جماع أطراف النزاع في السیاقات المتضررة من 	
النزاع، من أجل احترام وتعزيز وحماية حقوق النساء واألطفال ولتحقیق حرية الوصول إلى المساعدات 

اإلنسانیة، وتقديمها إلى السكان المحتاجین بأسلوب يستند إلى المبادئ.

· توفیر القاالة االميراتاجاا  اليوجاه المجمل للمكاتب اإلقلیمیة والقطرية من أجل تنفیذ االستجابة 	
اإلنسانیة وتحقیق االلتزامات األساسیة إزاء األطفال في مجال العمل اإلنساني

· توفیر اإلرشالات االميراتاجاا  الفناا للمكاتب اإلقلاماا  القطريا في جهود التأهب والطوارئ 	
التي تبذلها، ورصد وتقییم جودة االستجابة للطوارئ

· وضع اميراتاجاات شراكا في مجال العمل اإلنساني وتعهدها مع النظراء في المؤسسات ووكاالت 	
التنمیة ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة ألغراض التعاون في مجال البرامج وتبادل 

المعارف ووضع السیاسات وحشد الموارد.

· وضع ماامات  إرشالات  أل ات  أنظما لتمكین تقديم االستجابة اإلنسانیة 	

· تیسیر إلارة المعرفا، ونقل المعرفة والتعلم عبر المنظمة 	

· إنشاء مااما أمناا وإدارة األنشطة األمنیة بالتنسیق مع وكاالت األمم المتحدة األخرى	
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 اللجان الوطناا

 تسهم اللجان الوطنیة، بالتعاون الوثیق مع المقر العام والمكاتب اإلقلیمیة والمكاتب القطرية، في تنفیذ االلتزامات األساسیة إزاء األطفال
 في مجال العمل اإلنساني من خالل جمع اليبرعات  مناصرة حقوق الطفل  زيالة الوعي العام بحقوق األطفال واحتیاجاتهم، باإلضافة إلى

 مساهمتها من خالل الشراكات مع الحكومات والسلطات الوطنیة المحلیة ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق اإلنسان والقطاع
الخاص والمؤسسات األكاديمیة والبحثیة واإلعالم المحلي.

 في البلدان  األقالام اليي يوجد بها مكيب لجنا  طناا  لكن ال يوجد بها مكيب للاونااف، والتي تطلب الحكومات فیها دعم الیونیسف،
 يمكن أن تعمل اللجان الوطناا  الاونااف معًا إلنشاس اتفاق رممي يادل أل ار كل منهما، ومسئولیاته وأنماط التعاون بینهما، لتوفیر

قة تفي بالمعايیر المحددة في االلتزامات األساسیة إزاء األطفال في مجال العمل اإلنساني.  استجابة ُمنسَّ

ن من تقديم االستجابة اإلنسانیة  في البلدان اليي ال تيواجد فاها الاونااف، تقوم الیونیسف بتفعیل إجراءات وآلیات من شأنها أن تمكِّ
 بسرعة، واإلسراع بها، من خالل النشر الموقوت للموارل المالاا  البشريا  الماليا من المقر العام  المكاتب اإلقلاماا  كذلك من

 المكاتب القطريا المجا رة،  اللجان الوطناا حاب االقيضاس، لتحقیق استجابة ُمنسقة تفي بالمعايیر المحددة في االلتزامات األساسیة
.إزاء األطفال في مجال العمل اإلنساني

 في جماع الاااقات، سواء عند تواجد/تدخل الیونیسف أو عدمه، يمكن للاكومات  منظمات المجيمع المدني  غارهم من أصااب
 المصلاا اميخدام االليزامات األماماا إزاس األطفال في مجال العمل اإلنااني كمرجع لتصمیم إجراءاتها اإلنسانیة وإرشاد جهودها في

 .وضع المعايیر الرامیة الحترام حقوق األطفال والسكان المتضررين وحمیاتها وتحقیقها، وتنفیذ هذه المعايیر
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التزامات البرامج
ل إسهام الیونیسف  تصف اليزامات البرامج نطاق األنشطا  الدعوة التي تقوم بها الیونیسف وشركاؤها في البیئات اإلنسانیة. وهي ُتشكِّ

 في االستجابة الجماعیة وقد صممت لدعم التنسیق واالستجابة المشتركة بین الوكاالت. وهي تنطبق على جمیع السیاقات وفي جمیع األوقات.
 يتفاوت دور الیونیسف في تنفیذ االلتزامات طبقًا للسیاق.

  انظر 1.2 نطاق االليزامات األماماا إزاس األطفال في مجال العمل اإلنااني

 تصف المقاياس المرجعاا مايويات األلاس الميوقعا في مقابل االلتزامات. وهي تضع المعايیر المنتظرة لتغطیة البرنامج وجودته وعدالته.
 وهي مستمدة من المعايیر اإلنسانیة العالمیة، بما في ذلك معايیر مشروع »اسفیر« )Sphere( والمعیار اإلنساني األساسي للنوعیة والمساءلة

 والشبكة المشتركة بین الوكاالت للتعلیم في الحاالت الطارئة، المعايیر الدنیا الصادرة عن الشبكة المشتركة بین الوكاالت للتعلیم في الحاالت
 الطارئة، والمعايير الدنيا لحماية الطفل في إطار األعمال اإلنسانية.

 وتدعمها إرشالات مؤشرات االليزامات األماماا إزاس األطفال في مجال العمل اإلنااني للمساعدة في تحقیق االتااق بان عمل
الاونااف اإلنااني  الينموي من حاث اليخطاط  الرصد  اليقاام.

تعزز التزامات البرامج والمقايیس المرجعیة البرامج المشيركا بان القطاعات  الميكاملا باإلضافا إلى اليقارب الجغرافي.

2.1 االلتزامات الشاملة
 تصف االليزامات الشاملا المبادئ المتوقعة من الیونیسف وشركائها في العمل اإلنساني وجهود المناصرة اإلنسانیة. وهي التزامات مؤسسیة

تنطبق على جماع القطاعات  مجاالت العمل.

 تصف المقاياس المرجعاا مستويات األداء المتوقعة في مقابل االلتزامات. وهي تحدد معايیر متوقع تاقاقها عبر جماع البرامج.

.2

https://corehumanitarianstandard.org/files/files/Core-Humanitarian-Standard-Arabic-single.pdf
https://handbook.spherestandards.org/
https://inee.org/ar/standards
https://inee.org/ar/standards
https://spherestandards.org/ar/resources/minimum-standards-for-child-protection-in-humanitarian-action-cpms/
https://inee.org/ar/standards
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2.1.1 التأهب

االلتزامات

 تحسین االستجابة اإلنسانیة من خالل االستثمار في التأهب مع التركیز على تمكین االستجابة الفعالة والموقوتة وخفض التكالیف والوصول إلى
الفئات األكثر تعرضًا للخطر

المقاييس المرجعية

 تحقق جمیع المكاتب القطرية والمكاتب اإلقلیمیة ومقر القیادة المعايیر الدنیا للتأهب طبقًا إلجراءات اليونيسف بشأن االستعداد لالستجابة
:لحاالت الطوارئ  والمذكرة التوجیهیة بشأن االستعداد لالستجابة لحاالت الطوارئ في الیونیسیف

 
 يتألف التأهب من آليات وأنظمة توضع مسبقًا لتمكين االستجابة

 اإلنسانية الفعالة لألزمات اإلنسانية في الوقت المناسب، استنادًا إلى
 تحلیل للمخاطر في سیاق معین، ومع أخذ القدرات الوطنیة واإلقلیمیة

 والمزايا المقارنة للیونیسف في االعتبار. ويعد جزئًا من وضع البرامج
ّمة بالمخاطر، ويسهم في ربط البرامج اإلنسانیة بالتنموية.

ِ
 الُمل

 تبني الیونیسف قدرات التأهب واالستجابة الوطنیة والمحلیة، وتضمن
 استعداد مكاتب الیونیسف لالستجابة، ويشمل ذلك االستعداد

 من خالل تطوير القدرات الداخلیة، وتسهم في التأهب المشترك بین
الوكاالت11. ويتباين المزج بین هذه العناصر طبقًا للسیاق.

م إجراءات اليونيسف للتأهب لالستجابة لحاالت الطوارئ بإتمام/
ِ
ُتلز

 استعراض عملیة تخطیط للتأهب مكونة من أربع خطوات مرة واحدة
  على األقل كل 12 شهرًا باستخدام منصة التأهب لحاالت الطوارئ

 )تحلیل المخاطر وتحديد السیناريوهات والعناصر الرئیسیة الستجابة
 الیونیسف وإجراءات التأهب( لالستعداد لالستجابة للمخاطر ذات

األولوية بالنسبة لها.

 كما يحدد اإلجراء معايیر التأهب الدنیا للمكاتب القطرية واإلقلیمیة
 ومقر القیادة هذه المعايار إلزاماا لكل مكيب، ومصممة لزيادة مدى

تأهب الیونیسف لالستجابة اإلنسانیة بدرجة كبیرة. 

11 الذي تعكسه مذكرات البرنامج االستراتيجية ووثيقة البرنامج وخطة إدارة البرنامج الخاصة بالبلد.

.A/RES/46/182 ،’12 األمم المتحدة، قرار الجمعية العامة، ‘تعزيز تنسيق المساعدة اإلنسانية التي تقدمها األمم المتحدة في حاالت الطوارئ

2.1.2 التنسيق

االلتزامات

 دعم قیادة االستجابة اإلنسانیة وتنسیقها، جنبًا إلى جنب مع أصحاب المصلحة على المستويین الوطني والمحلي، ومع االمتثال للمبادئ
 اإلنسانیة

المقاييس المرجعية

 تسهم الیونیسف، سواء على مستوى المكتب القطري/المكتب اإلقلیمي/مقر القیادة، في التنسیق بین القطاعات وضمان انضواء جمیع
 القطاعات/المجموعات تحت قیادتها وتوفیر الموظفین والمهارات الكافیة لها

  انظر 2.3 االليزامات القطاعاا 

 تلتزم الیونیسف، بموجب عضويتها في اللجنة الدائمة المشتركة بین 
 الوكاالت، بدعم الينااق اإلنااني12مع أصحاب المصلحة الوطنیین

 والمحلیین )ومنهم السلطات الوطنیة والمحلیة، ومنظمات المجتمع
 المدني والمجتمعات المحلیة(  بيااان األثر الجماعي لالستجابة
 اإلنسانیة. وسواء كان نهج المجموعة ُمفعاًل أم ال، تقوم الیونیسف

 من المستويین العالمي
ٍ

 بدور رئیسي في التنسیق بین الوكاالت على كل
والقطري في مجاالت مسئولیاتها البرامجیة.

وحیثما ال تكون المجموعات ُمنشطة، تكون الیونیسف عن قطاعاتها 
المناظرة لدعم آلیات التنسیق. ويتضمن هذا وظائف دعم التنسیق، 

وتطوير نظم إدارة التقییم والمعلومات وأدواتها، وبناء القدرات 
والتمركز المسبق للمستلزمات. 

https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/UNICEF%20Procedure%20on%20Preparedness%20for%20Emergency%20Response.pdf?CT=1588104843756&OR=OWA-NT&CID=9e68b458-e261-4dcd-2540-67cc7d3c8696
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/UNICEF%20Procedure%20on%20Preparedness%20for%20Emergency%20Response.pdf?CT=1588104843756&OR=OWA-NT&CID=9e68b458-e261-4dcd-2540-67cc7d3c8696
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/EMOPS%20UNICEF%20Preparedness%20Guidance%20Note_29_Dec_%202016_.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/UNICEF%20Procedure%20on%20Preparedness%20for%20Emergency%20Response.pdf?CT=1588104843756&OR=OWA-NT&CID=9e68b458-e261-4dcd-2540-67cc7d3c8696
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/EMOPS%20UNICEF%20Preparedness%20Guidance%20Note_29_Dec_%202016_.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/UNICEF%20Procedure%20on%20Preparedness%20for%20Emergency%20Response.pdf?CT=1588104843756&OR=OWA-NT&CID=9e68b458-e261-4dcd-2540-67cc7d3c8696
https://unicef.sharepoint.com/teams/EMOPS/EPP/Pages/Home.aspx
https://unicef.sharepoint.com/teams/EMOPS/EPP/Pages/Home.aspx
https://undocs.org/ar/A/RES/46/182
https://undocs.org/ar/A/RES/46/182
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 حین تكون المجموعات ُمنشطة، تلتزم الیونیسف باعتبارها الوكالة
 القائدة للمجموعة للتغذية والمیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة

 والتعلیم13، ومجال مسئولیة حماية الطفل ضمن مجموعة الحماية،
بل اللجنة الدائمة

ِ
 بالوفاء بالوظائف الات الرئاااا المحددة من ق

المشتركة بین الوكاالت:

1. دعم تقديم الخدمة من خالل توفیر منصة للتنسیق لمنع الفجوات
 أو االزدواجیة

بل منسق الشؤون اإلنسانیة وفريق
ِ
2.  إثراء عملیة صنع القرار من ق

 تنسیق المساعدات اإلنسانیة لالستجابة اإلنسانیة من خالل 
تنسیق تقییم االحتیاجات وتحلیل الفجوة وترتیب األولويات

 3. وضع استراتیجیات وخطط طبقًا للمعايیر واحتیاجات التمويل.

4. الدعوة إلى التصدي للمخاوف بالنیابة عن أعضاء المجموعة/القطاع
والسكان المتضررين 

 5. رصد استراتیجیة ونتائج المجموعة/القطاع وإعداد التقارير بشأنها،
والتوصیة باإلجراءات التصحیحیة حسب االقتضاء

6. دعم التخطیط لحاالت الطوارئ/التأهب/بناء القدرات الوطنیة
حسب الحاجة 

 وفي أثناء القیام بذلك، تولي الیونیسف عناية خاصة لما يلي:

· إنشاء وقیادة وإدارة آلاات الينااق الفعالا مع جمیع الشركاء 	
ذوي الصلة، وتوفیر الموارد البشرية والمالیة المالئمة للتنسیق بین 

القطاعات/المجموعات ومسئولیات إدارة المعلومات

· إنشاء معايیر للجولة  القدرة على الينبؤ  المااسلا  الشراكا، 	
طبقًا للمعايیر والنظم القیاسیة العالمیة

· توفیر الدعم الفني  اليوجاه ألعضاء المجموعات/القطاعات 	
وتعزيز معايیر الجودة والمعايیر اإلنسانیة العالمیة، والتي تشمل 
ما يخص حقوق الطفل وتعمیم مراعاة النوع االجتماعي والحماية

 
· كفالة قوة الر ابط بان هائات  عملاات الينااق الينمويا 	

لضمان اتساق النهج اإلنسانیة والتنموية مع أهداف التنمیة 
 الوطنیة واتخاذ خطوات تهدف إلى تقوية قدرات التأهب 

واالستجابة الوطنیة

· تعزيز العمل اإلنااني القائم على المبالا  المبالا اإلنااناا، 	
وبخاصة في السیاقات المتضررة من النزاعات.

· تعزيز مشاركا المنظمات غار الاكوماا المالاا  الوطناا في 	
نظام المجموعة/القطاع 

باإلضافة إلى ذلك، وباعتبارها المالذ األخار في تقديم الخدما، تليزم 
الاونااف باتخاذ تدابار منامبا ليوفار الخدمات المطلوبا لاد 

الفجوات الاامما التي يحددها فريق المجموعة/القطاع وتعكسها 
خطة االستجابة اإلنسانیة، حینما وحیثما يلزم ذلك، وطبقًا لإلتاحة 
واألمن وتوافر التمويل. في حالة عدم كفاية اإلتاحة و/أو األمن و/أو 

التمويل، تلتزم الیونیسف باعتبارها الوكالة القائدة للمجموعة/القطاع 
بإثارة هذه القضايا مع ُمنسق الشئون اإلنسانیة أو منسق اإلغاثة 

في حاالت الطوارئ لكي تحظى باالهتمام العاجل و/أو الدعوة، بحسب 
اإلرشادات الخاصة بالمالذ األخیر في تقديم الخدمة الصادرة عن اللجنة 

الدائمة المشتركة بین الوكاالت.

في حالة تنشیط بروتوكول تنشیط توسیع النطاق اإلنساني على 
مستوى المنظومة بأسرها الصادر عن اللجنة الدائمة المشتركة 

بین الوكاالت وبروتوكول القیادة الُممّكنة الصادر عن اللجنة الدائمة 
المشتركة بین الوكاالت المرتبط به، فإن الاونااف تليزم باتخاذ 

اليدابار المنامبا ليكااف أنماط اميجابيها  توماع نطاقها لكي 
تفي االستجابة المشتركة بین الوكاالت باحتیاجات السكان. 

13 تعد اليونيسف هي الوكالة القائدة للمجموعة على المستوى القطري وتشارك في القيادة على المستوى العالمي، من خالل مذكرة التفاهم الموقعة مع منظمة ‘انقذوا األطفال.

2.1.3 اإلمداد واللوجستيات

االلتزامات

 ضمان تسلیم وتوزيع اللوازم والمستلزمات المنزلیة األساسیة إلى الفئات السكانیة المتضررة، و/أو الشركاء و/أو نقاط االستخدام في الوقت
المناسب

المقاييس المرجعية

 تكفل جمیع المكاتب القطرية، بدعم من المكاتب اإلقلیمیة ومقر القیادة، تسلیم المستلزمات المنزلیة األساسیة إلى السكان المتضررين و/أو
شركائهم و/أو نقاط االستخدام، على وجه السرعة

يعد اإلمداد واللوجستیات مكونًا أساسیًا من مكونات البرامج وتقديم 
الخدمة. تلتزم الیونیسف بضمان سرعة تسلیم وتوزيع المستلزمات 

وعناصر اإلغاثة المناسبة الخاصة بقطاعات الصحة والتغذية والمیاه 
والصرف الصحي والنظافة الصحیة والتعلیم والحماية، واللوازم 

األساسیة لألسر المعیشیة على الفئات السكانیة المتضررة. تعمل 
فرق الاونااف،  تشمل موظفي البرامج  العملاات  اإلمدال 

 اللوجاياات، عن كثب عبر جماع مراحل ل رة البرنامج، من أجل 

وضع استراتیجیات اإلمداد واللوجستیات التي تستند إلى تقییم 
االحتیاجات، وخطط التأهب واالستجابة؛ وضمان تسلیم اللوازم 

المنقذة لألرواح والمستلزمات المنزلیة األساسیة بالنسبة لألطفال 
والمجتمعات المحلیة إلى السكان المتضررين و/أو الشركاء و/أو نقاط 

االستخدام في الوقت المناسب

 انظر 3.8 اإلمدال  اللوجاياات

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/reference_module_for_custer_coordination_at_country_level_2015.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/IASC%20Guidance%20on%20Provider%20of%20Last%20Resort.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/IASC%20Guidance%20on%20Provider%20of%20Last%20Resort.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/181113_protocol_1_-_system-wide_scale-up_activation_final.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/181113_protocol_1_-_system-wide_scale-up_activation_final.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/181113_protocol_2_-_empowered_leadership_iasc_scale-up_final_to_upload.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/181113_protocol_1_-_system-wide_scale-up_activation_final.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/181113_protocol_2_-_empowered_leadership_iasc_scale-up_final_to_upload.pdf
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 2.1.4 إمكانية إيصال المساعدات اإلنسانية

االلتزامات

 السعي لتحقیق إمكانیة إيصال المساعدات اإلنسانیة والحفاظ علیها، حتى تتمكن جمیع الفئات السكانیة المتضررة من الوصول إلى
.المساعدات والخدمات بسالمة وباتساق

المقاييس المرجعية

تقوم جمیع المكاتب القطرية، بدعم من المكاتب اإلقلیمیة/مقر القیادة بما يلي:

· إنشاء آلیات تنسیق داخلیة تحدد األدوار والمسئولیات والعملیات والمهام المتعلقة بإمكانیة إيصال المساعدات اإلنسانیة.	

· تحديد الموظفین ذوي الصلة وتجهیزهم بالمعارف والمهارات والمواد واألدوات المطلوبة للعمل اإلنساني الملتزم بالمبادئ والتشغیل في 	
البیئات المعقدة والمحفوفة بالتهديدات )ومنها التنسیق بین العسكريین والمدنیین والتفاوض من أجل اإلتاحة والدعوة اإلنسانیة(

· السعي للمشاركة مع جمیع أطراف النزاع، وغیرهم من أصحاب المصلحة، حسب االقتضاء وعند القدرة على ذلك، من أجل اكتساب القدرة 	
على الوصول للفئات السكانیة المحتاجة، والحفاظ علیها.

· السعي بصورة استباقیة لكي تحظى بالقبول بین المجتمعات المحلیة وأصحاب المصلحة.	

· المشاركة في آلیات النسیق من أجل إنشاء إمكانیة إيصال المساعدات اإلنسانیة القائمة على المبادئ والحفاظ علیها، بالتعاون مع وكاالت 	
األمم المتحدة، والسلطات الوطنیة والمحلیة ومنظمات المجتمع المدني، داخل آلیات التنسیق القائمة مثل الفريق القطري للمساعدات 

اإلنسانیة، وفريق األمم المتحدة القطري وفريق إدارة األمن وآلیات التنسیق داخل المجموعة/القطاع

14 انظر إطار إتاحة اليونيسف، 2020 )يصدر قريبًا – وسوف يضاف الرابط التشعبي حين يصدر رسميًا(. 

15 طبقًا للمبادئ التوجيهية غير الُملزمة بشأن استخدام الحراسة المسلحة لمرافقة قوافل المساعدات اإلنسانية الصادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت

 تعد إتاحة إيصال المساعدات اإلنسانیة دون عوائق وعلى نحو قائم على
 المبادئ من األمور األساسیة إلنشاء االستجابة اإلنسانیة وتنفیذها
 وفي جمیع السیاقات، سواء كانت متضررة من النزاعات أم ال، تليزم
 الاونااف بضمان قدرة جماع الاكان الميضررين على الوصول

إلى المااعدات  الخدمات األماماا باالما  اتااق.

 تستند قدرة الیونیسف على الوصول إلى السكان وتنفیذ البرامج إلى
 تطباق ميعمد للمبالا اإلنااني في جماع عملاات صنع القرار

 وهي مدعومة بمحاولة مستمرة لكسب قبول المجتمعات المحلیة
 والسلطات، وجمیع أطراف النزاع في السیاقات المتضررة من

النزاعات، والحفاظ على هذا القبول.

  انظر 1.4.1 المبالا اإلنااناا

 يزّود إطار إتاحة الیونیسف14 كاًل من الیونیسف وشركائها باإلرشادات
 والموارد الالزمة لتحقیق إمكانیة إيصال المساعدات اإلنسانیة للسكان
 المحتاجین القائمة على المبادئ، والحفاظ علیها. على مستوى المكتب

 القطري، تعتبر اإلدارة العلیا مسئولة عن إنشاء آلیات التنسیق

 الداخلیة التي تحدد األدوار والمسئولیات والعملیات التي يتعاون من
 من البرامج والعملیات لتحسین

ٍ
 خاللها أفراد الیونیسف من كل

إمكانیة إيصال المساعدات اإلنسانیة.

 في جمیع السیاقات، تاعى الاونااف إلى أن يشعر جماع
 أصااب المصلاا بأن أعمالها غار مااماا  ماايدة  غار مناازة
  مايقلا. ويعني هذا ضمنیًا االبتعاد الواضح عن الهیئات السیاسیة

 والعسكرية، ويشمل ذلك بیئات األمم المتحدة المتكاملة  انظر
 المشاركا في بائات بعثات األمم الميادة الميكاملا  في 1.4.1

 المبالا اإلنااناا, وعدم استخدام الحراسة المسلحة المرافقة
 إال إذا خلص تحلیل شامل ضمن عملیة إدارة المخاطر األمنیة إلى

 تحديد عدم وجود تدابیر أخرى من تدابیر إدارة المخاطر األمنیة يمكنها
 خفض المخاطر األمنیة إلى المستويات المقبولة، طبقًا لما تنص علیه
 المبادئ التوجيهية غير الُملزمة بشأن استخدام الحراسة المسلحة
 لمرافقة قوافل المساعدات اإلنسانية الصادرة عن اللجنة الدائمة

المشتركة بين الوكاالت 15.

https://reliefweb.int/report/world/iasc-non-binding-guidelines-use-armed-escorts-humanitarian-convoys
https://reliefweb.int/report/world/iasc-non-binding-guidelines-use-armed-escorts-humanitarian-convoys
https://reliefweb.int/report/world/iasc-non-binding-guidelines-use-armed-escorts-humanitarian-convoys
https://reliefweb.int/report/world/iasc-non-binding-guidelines-use-armed-escorts-humanitarian-convoys
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 2.1.5 الحماية من االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي16

االلتزامات

 الوفاء بالتزام الیونیسف بالحماية من االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي
 انظر 1.4.8 الامايا من االميغالل الجناي  االعيداس الجناي

المقاييس المرجعية

 تنشئ جمیع المكاتب القطرية، بدعم من المكاتب اإلقلیمیة/مقر القیادة، عملیات لضمان ما يلي:

· أن يتاح لكل طفل وبالغ في السیاقات اإلنسانیة الوصول إلى قناة )قنوات( آمنة ومراعیة لألطفال والعتبارات النوع االجتماعي لإلبالغ من 	
خاللها عن االستغالل واالنتهاك الجنسیین.

·  بسرعة للحصول على المساعدة بما يتفق مع احتیاجاته ورغباته )مثل الرعاية الطبیة والصحة العقلیة )النفسیة( والدعم 	
ٍ
أن يحال كل ناج

النفسي االجتماعي والمساعدة القانونیة والمساعدة في إعادة اإلدماج(، كجزء من برامج الیونیسف في مجال العنف القائم على النوع 
االجتماعي وحماية األطفال.

· 	 
ٍ
التحقیق السريع واآلمن والذي يتسم باالحترام في قضايا االستغالل واالنتهاك الجنسیین، بما يتفق مع رغبات ومصالح كل ناج

2.1.6 المساءلة أمام السكان المتضررين18

االلتزامات

 ضمان مشاركة األطفال واألسر المتضررين في القرارات المؤثرة على حیاتهم، وإطالعهم على المستجدات والتشاور معهم بشكل مناسب،
والتصرف طبقًا لوجهات نظرهم

المقاييس المرجعية

 تنشئ جمیع المكاتب القطرية، بدعم من المكاتب اإلقلیمیة/مقر القیادة، عملیات لضمان أن يتحقق للفئات السكانیة المتضررة والمعرضة
للخطر، ومنهم النساء واألطفال، ما يلي:

· المشاركة في عملیات التخطیط للعمل اإلنساني وفي القرارات التي تؤثر على حیاتهم	

· إطالعهم على حقوقهم واستحقاقاتهم ومعايیر السلوك المتوقعة من موظفي الیونیسف، والخدمات المتاحة وكیفیة الوصول إلیها 	
بلغتهم وأسالیب التواصل التي يفضلونها، طبقًا لمعايیر منظمة ‘سفیر‘

· جمع تعلیقاتهم بصورة منهجیة واستخدامها من أجل إثراء تصمیم البرامج وتصحیح المسار	

 انظر 2.3.1 تقاام االحيااجات  اليخطاط  الرصد  اليقاام

· إتاحة آلیات الشكاوى اآلمنة والسرية	

 

تلتزم الیونیسف بضمان حماية جمیع األطفال والبالغین من 
االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي عبر جمیع برامج الیونیسف. 

يسهم كل مكتب من مكاتب الیونیسف في تحقیق المقايیس 
المرجعیة المذكورة أعاله من خالل اتباع نهج يشمل المكتب بأكمله، 
بما في ذلك من خالل: وضع خطة عمل للمكتب القطري تحت قیادة 

اإلدارة العلیا مع إسهامات نشطة من قطاعات الموارد البشرية 

واألخالقیات وجمیع قطاعات البرنامج؛ وتسمیة جهة تنسیق للحماية 
من االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي داخل كل مكتب قطري، بما 
في ذلك المكاتب المیدانیة؛ واإلتمام اإللزامي للتدريب في مجال الحماية 

من االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي لجمیع أفراد الیونیسف 
وشركائها؛ واإلسهام النشط في نهج مشترك بین الوكاالت تحت 

قیادة منسق الشؤون اإلنسانیة17.

16 وفقًا اللتزامات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن المساءلة أمام السكان المتضررين والحماية من االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي، 2017.

17 استراتيجية الريادة في مجال الحماية من االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي والتحرش الجنسي الصادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت )2018(؛ وخطة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت لإلسراع بالحماية من االستغالل الجنسي 

واالعتداء الجنسي في االستجابة اإلنسانية على المستوى القطري, التي وافقت عليها الجهات الرئيسية في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت في كانون األول/ديسمبر 2018.

18 المرجع السابق.

https://spherestandards.org/wp-content/uploads/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_caap_endorsed_nov_2017.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-champion-protection-sexual-exploitation-and-abuse-and-sexual-harassment/iasc-plan-accelerating
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-champion-on-protection-from-sexual-exploitation-and-abuse-and-sexual-harassment
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-champion-protection-sexual-exploitation-and-abuse-and-sexual-harassment/iasc-plan-accelerating
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19 الفئات الضعافا هي األكثر تعرضًا للمخاطر والمعرضة بصفة خاصة آلثار الصدمات والمخاطر البیئیة واالقتصادية واالجتماعیة والسیاسیة. تتضمن الفئات الضعیفة: األطفال والمراهقین وكبار السن والحوامل من المراهقات والنساء، واألسر المعیشیة 

بل مجتمعاتهم نتیجة العرق أو العمر أو النوع االجتماعي أو الهوية الجنسیة أو حالة اإلعاقة أو 
ِ
التي يقودها طفل أو امرأة، والمعاقین واألحداث غیر المصحوبین بذويهم واألشخاص المنتمین لفئات مهمشة وأشد الناس فقرًا، واألشخاص المهمشین من ق

الطبقة أو الطائفة أو االنتماء السیاسي أو الدين. وقد يتطور تصنیف الفئات الضعیفة طبقًا للسیاق والمخاطر.

20 أنظر اليونيسف، كتّيب المساءلة أمام السكان المتضررين )مسودة(، 2019.

 تلتزم الیونیسف بأن تضع الاكان الميضررين  منهم
 األطفال  النااس  الفئات األشد ضعفًا19 في ماور عملها20.

 وتیسر الیونیسف مشاركة المجتمعات المحلیة بصورة آمنة
ومناسبة ومنصفة من خالل اآلتي:

· تعزيز مشاركا المجيمعات المالاا في القرارات الخاصة 	
 بتحديد التدخالت وترتیب أولوياتها وتحديد أنسب

آلیات التنفیذ

· توفیر القدرة على الوصول إلى المعلومات المنقذة لألرواح، 	
ومنها ما يتعلق بحقوق السكان المتضررين وكیفیة ممارستها، 

وقنوات االتصال الثنائیة االتجاه المناسبة بین مقدمي المساعدات 
والمجتمعات المحلیة

 
· توفیر سبل آمنة تمّكن المجتمعات المحلیة المتضررة من تقديم 	

اليعلاقات والشكوى من البرامج واالستجابات، مع جمع هذه 
المعلومات بصفة دولیة وتحلیلها ودمجها ضمن عملیات صنع القرار 

2.2 نُُهج البرامج
 تصف نُُهج البرامج النهج المتوقعة من الیونیسف وشركائها في العمل اإلنساني وجهود المناصرة اإلنسانیة. وهي التزامات مؤسسیة تنطبق

 على جماع القطاعات  مجاالت العمل.

 تصف المقاياس المرجعاا مستويات األداء المتوقعة في مقابل النُهج. وهي تحدد معايیر متوقع تاقاقها عبر جماع البرامج.
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2.2.1 نوعية البرامج

االلتزامات

 تصمیم وتنفیذ برامج عالیة الجودة

المقاييس المرجعية

 تقوم جمیع المكاتب القطرية، بدعم من المكاتب اإلقلیمیة/مقر القیادة، بتصمیم وتنفیذ استجابات إنسانیة قائمة على النتائج، تستمد معلوماتها
.من المبادئ اإلنسانیة وحقوق اإلنسان، وتحقق المعايیر والنظم القیاسیة العالمیة وتسهم في تعزيز القدرات واألنظمة المحلیة

  تعمل الیونیسف مع شركائها من أجل تصمیم وتنفیذ برامج 
تحقق اآلتي:

· تسترشد باألطر القانونیة الدولیة، والمبالا اإلنااناا وحقوق 	
اإلناان، وتضع حقوق األطفال في قلب تصمیم البرامج، وتراعي 

حمايا األطفال والنساء والسكان المتضررين في جمیع القطاعات

  انظر 1.3 اإلطار القانوني الد لي  1.4.5 ماوريا الامايا

· تتماشي مع المعايار  النظم القااماا العالماا، ومنها معايیر 	
‘اسفیر‘، والمعیار اإلنساني األساسي للنوعیة والمساءلة, ومعايیر 

الشبكة المشتركة لوكاالت التعلیم في حاالت الطوارئ والمعايیر 
الدنیا لحماية الطفل في إطار األعمال اإلنسانیة

  انظر 1.4 المعايار  المبالا العالماا

· استهداف األطفال  النااس  المجيمعات المالاا األشد حرمانًا 	

  انظر 2.2.3 العدل

· تعزيز  ضع البرامج الميعدلة القطاعات  اليقارب الجغرافي 	
 النهج الميكامل من أجل تحقیق نتائج مستدامة وعلى نطاق 

واسع

  انظر 2.2.2 البرامج الميعدلة القطاعات  الميكاملا

· آمنا  مياحا	

·  تايند إلى النيائج  تاهم في النواتج الجماعاا وترتكز على	
 األللا  اليالال وتقاامات االحيااجات

· تستند إلى اليواصل مع الاكان الميضررين  المشاركا معهم 	
 اميقاس اليعلاقات العكااا منهم، ويشمل ذلك النساء 

واألطفال

·  تايجاب العيبارات النوع االجيماعي  تراعي حااماات الان 	
 تيام بالشمول 

· تراعي حااماات النزاع وتتجنب اآلثار السلبیة  تايمد 	
معلوماتها من تالال قوي للمخاطر  النزاع يراعي الاااماات 
الميعلقا باألطفال، ويأخذ في االعتبار مخاطر الحماية واالنتهاكات 

المحتملة

· اإلسهام في تعزيز النظم  القدرات الوطناا  المالاا لدى 	
الجهات الفاعلة الوطنیة والمحلیة )السلطات ومنظمات المجتمع 
المدني(، وخفض أوجه الضعف والتعرض للمخاطر  بناس القدرة 

على الصمول  اليمامك االجيماعي وترسي أسس التعافي 
والتنمیة المستدامة، التي تشمل االعيبارات البائاا، من خالل دمج 

 التكیف للتغیرات المناخیة والحد من أخطار الكوارث 

  انظر 2.3 االليزامات القطاعاا  2.4 االليزامات المشيركا بان 
القطاعات )االعيبارات الرئاااا بشأن البرامج  المعايار العالاا 

الجولة(

2.2.2 البرامج المتعددة القطاعات والمتكاملة

االلتزامات

تشجیع البرامج المتعددة القطاعات/المتكاملة والتقارب الجغرافي أثناء جمیع مراحل دورة البرنامج

المقاييس المرجعية

تعزيز جمیع المكاتب القطرية للبرامج المتعددة القطاعات والمتكاملة، باإلضافة إلى التقارب الجغرافي، أثناء تصمیم وتنفیذ البرامج والشراكات

 تعزز الیونیسف النهج الميعدل القطاعات/الميكامل  اليقارب 
 الجغرافي في تصمیم وتنفیذ برامجها وشراكاتها. وُتشّجع قیادات

 القطاعات على العمل داخل نفس المواقع الجغرافیة؛ والتنسیق

 المشترك لتخطیط البرامج وتمويلها وتنفیذها؛ واإلسهام في أهداف
 ونتائج بعضها البعض، من أجل تحقیق نتائج أكثر استدامة وفعالیة

 من حیث التكلفة وعلى نطاق واسع21.

21 تشمل أمثلا البرامج الميعدلة القطاعات  الميكاملا الجمع بین الصحة والتغذية والمیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة وحماية األطفال والنماء في مرحلة الطفولة المبكرة وفیروس نقص المناعة البشرية من أجل عالج سوء التغذية الحاد 

والشديد، والدمج بین الصحة والمیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة وإشراك المجتمع المحلي من أجل تغییر السلوك والتغییر االجتماعي لالستجابة النتشار األمراض، والدمج بین التعلیم والمیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة من أجل صحة الطمث 
والنظافة الصحیة في المدارس وبین التعلیم وحماية األطفال من أجل تحقیق الصحة العقلیة )النفسیة( والدعم النفسي االجتماعي.
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 ينطبق هذا على جماع مراحل دورة استجابة البرامج: تقییم االحتیاجات
 والتخطیط وتصمیم الشراكات وتنفیذ البرنامج ودعم تقديم الخدمات

.وبناء القدرات والتنسیق والرصد المیداني والتقییم

22 الفئات الضعافا هي األكثر تعرضًا للمخاطر والمعرضة بصفة خاصة آلثار الصدمات والمخاطر البیئیة واالقتصادية واالجتماعیة والسیاسیة. تتضمن الفئات الضعیفة: األطفال والمراهقین وكبار السن والحوامل من المراهقات والنساء، واألسر المعیشیة 

بل مجتمعاتهم نتیجة العرق أو العمر أو النوع االجتماعي أو الهوية الجنسیة أو حالة اإلعاقة أو 
ِ
التي يقودها طفل أو امرأة، والمعاقین واألحداث غیر المصحوبین بذويهم واألشخاص المنتمین لفئات مهمشة وأشد الناس فقرًا، واألشخاص المهمشین من ق

الطبقة أو الطائفة أو االنتماء السیاسي أو الدين. وقد يتطور تصنیف الفئات الضعیفة طبقًا للسیاق والمخاطر.

23 تاقاق اليوازن بان اليغطاا  الجولة  العدل: عملیة تتألف من تحقیق التوازن بین الهدف المتمثل في الوصول إلى أكبر عدد من السكان )التغطیة( والهدف المتمثل في الوصول إلى أكثر األشخاص احتیاجًا )العدل( مع الحفاظ على جودة البرنامج. ويعتبر 

تحقیق التوازن هذا من األمور الحاسمة في السیاقات ذات التمويل المحدود تسترشد التغطیة بتقديرات عدد األشخاص المحتاجین إلى المساعدة. وتقاس الجودة من خالل معايیر الیونیسف ومعايیر اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت. ويقیم العدل من 
خالل إعطاء األولوية المناسبة لألشخاص األشد احتیاجًا، مع استقاء المعلومات من تقییم وتحلیل أوجه الضعف والحرمان، ومبدأ عدم ترك أي طفل يتخلف عن الركب.

  انظر 2.3 االليزامات القطاعاا  2.4 االليزامات المشيركا بان 
القطاعات )االعيبارات الرئاااا بشأن البرامج  المعايار العالاا 

الجولة(

2.2.3 العدل

االلتزامات

استهداف أكثر األطفال حرمانًا والوصول إلیهم وإلى مجتمعاتهم المحلیة بالمساعدات اإلنسانیة والحماية والخدمات

المقاييس المرجعية

 وضع جمیع المكاتب القطرية ُنهج محددة بالنسبة للسیاق للوصول إلى أكثر الفئات حرمانًا والموازنة بین التغطیة والجودة واإلنصاف في
تخطیطها لالستجابة اإلنسانیة

 تسعى االستجابة اإلنسانیة للیونیسف إلى اليركاز على المجيمعات
 المالاا األكثر حرمانًا من أجل تاقاق حقوق كل طفل بدئًا من األكثر

 ضعفًا22 وحرمانًا. تسعى الیونیسف إلى فهم ومعالجة األسباب
 الجذرية للتمییز وانعدام المساواة، والتي كثیرًا ما تتفاقم في حاالت

 الطوارئ، حتى يتاح لجمیع األطفال والنساء، وبخاصة الضعفاء منهم،
 الوصول اآلمن إلى خدمات التعلیم والرعاية الصحیة والتغذية والصرف

 الصحي ومیاه الشرب النظیفة والحماية وغیرها من الخدمات، وتتاح
  لهم فرصة النجاة والنماء وتحقیق إمكانیاتهم الكاملة دون تمییز.

 توازن الیونیسف بان الوصول إلى أكبر عدل ممكن من الماياجان
 )التغطیة( والوصول إلى الفئات األشد احيااجًا)اإلنصاف(، مع

 الحفاظ على تنفیذ برامج عالاا الجولة23. تعطي الیونیسف األولوية

 للوصول إلى أشد الفئات احيااجًا للمااعدة في الوقت المناسب
 وبأسلوب يتحلى بالمبادئ، وبخاصة في السیاقات ذات التمويل

 المحدود. ومن أجل إثراء النهج الذي يركز على اإلنصاف، تجمع
 الیونیسف البیانات الُمصّنفة وتستخدمها لفهم االحتیاجات المختلفة

 للفئات المختلفة، لكي تتمكن من استهداف أشد الفئات حرمانًا
 والوصول إلیها.

  انظر 2.3.1 تقاام االحيااجات  اليخطاط  الرصد  اليقاام
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 يجب على جمیع المكاتب القطرية تنفیذ برامج تايرشد بالمخاطر
  تراعي حااماات النزاع ليقويا  تعزيز القدرات  األنظما الوطناا

  المالاا ليقلال احيااجات الاكان الميضررين  أ جه ضعفهم
 المخاطر اليي ييعرضون لها. يشمل هذا:

· االستجابة لحاالت الطوارئ بطريقة تعزز القدرات النظم الوطناا 	
 المالاا، مما يساعد على حماية حقوق النساء واألطفال وتقديم 

الخدمات األساسیة إلى أشد الفئات ضعفًا وتهمیشًا من خالل:

· االستثمار في القدرات التنظیمیة والمؤسسیة للجهات 	
الفاعلة الوطنیة والمحلیة، ومنها السلطات الوطنیة والمحلیة 

ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص

· تعزيز أنظمة اإلدارة وتقديم الخدمات الوطنیة والمحلیة، 	
ويتضمن ذلك بناء استعداد أنظمة الحماية االجتماعیة 

الوطنیة وقدرتها على الصمود

·  تعزيز قدرات المجتمعات المحلیة وبخاصة النساء والمر	
اهقین واألطفال

· تعزيز قیادة االستجابة اإلنسانیة وتنسیقها من خالل 	
المجتمعات والسلطات المحلیة

 

· تحديد وتحلیل المخاطر  الصدمات  الضغوط  تنفاذ برامج 	
تايرشد بالمخاطر  تراعي حااماات النزاع بما يحقق:

· التخطیط ألثر الصدمات والضغوط من خالل تدابیر التأهب 	
المناسبة لتجنب التعطیل المحتمل لتقديم الخدمة

 
· أن تكون مصممة لتجنب تفاقم النزاع والعنف )أي تراعي 	

حساسیات النزاع(

· تحسي القدرات الوطنیة والمحلیة على الحد من أخطار الكوارث، 	
بما يشمل التكیف المستدام مع تغیر المناخ 

م إجراءات الیونیسف للربط بین ما هو إنساني وما هو تنموي جمیع 
ِ
 تلز

 .المكاتب القطرية باتباع هذه االستراتیجیات

  انظر 2.3 االليزامات القطاعاا  المقاياس المرجعاا الخاصا 
بيعزيز األنظما  االعيبارات الرئاااا الخاصا بالربط بان ما هو 

إنااني  ما هو تنموي

 2.2.4 الربط بين العمل اإلنساني والتنمية

 االلتزامات

تعزيز االتساق والتكامل بین البرامج اإلنسانیة والتنموية

المقاييس المرجعية

َمة بالمخاطر ومراعیة لحساسیات  قیام جمیع المكاتب القطرية، بدعم من المكاتب اإلقلیمیة/مقر القیادة بتصمیم وتنفیذ برامج إنسانیة ُملِّ
 النزاع، لبناء وتعزيز القدرات واألنظمة الوطنیة والمحلیة منذ بدء العمل اإلنساني لخفض االحتیاجات وأوجه الضعف والمخاطر التي يتعرض لها

السكان المتضررون؛ واإلسهام في التماسك االجتماعي والسالم، حیثما كان ذلك ذا صلة وممكنًا

https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/UNICEF%20Procedure%20on%20linking%20humanitarian%20and%20development%20programmes.pdf
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 الربط بان العمل اإلنااني  الينموي  الاالم

· إدراج أنشطة تهدف إلى منع اندالع النزاع وتصاعده واستمراره 	
وتجدده، حیثما كان ذلك ذا صلة وممكنًا. 

· الافاظ على االميقالل اليشغالي  العمل اإلنااني 	
المايند إلى المبالا عند الربط بین البرامج اإلنسانیة 

والتنموية، وبخاصة في األوضاع التي تكون فیها الحكومة أحد 
أطراف النزاع. في بعض السیاقات، قد ال تكون المشاركة في 

العمل اإلنساني ممكنة وال مناسبة.

 في جماع الاااقات، ورغم إسهام عمل الیونیسف في النتائج
 اإلجمالیة، إال أن عملها اإلنساني يظل مسترشدًا بالمبادئ

 اإلنسانیة ومركزًا على أهدافه التي تتمثل في إنقاذ األرواح وتخفیف
 المعاناة والحفاظ على الكرامة اإلنسانیة أثناء األزمات وفي

 أعقابها. ُتسهم الیونیسف، دون اإلخالل بالمبادئ اإلنسانیة
 المتمثلة في الحیاد وعدم االنحیاز واالستقالل، وحیثما كان ذلك
 ذا صلة وممكنًا، في خطة عمل استدامة السالم على مستوى

 منظومة األمم المتحدة24.

 في بائات مهام األمم الميادة الميكاملا، تسعي الیونیسف
 غلى الحفاظ على المشاركة المستدامة على كافة المستويات

 مع المهمة مع الحفاظ على مسافة تشغیلیة تقلل من مخاطر
 اإلخالل بصورة التزام الیونیسف بالمبادئ اإلنسانیة وقبولها لدى

 المجتمعات المحلیة وأصحاب المصلحة المحلیین25.

  انظر المشاركا في بائات بعثات األمم الميادة الميكاملا 
في 1.4.1 المبالا اإلنااناا

 قیام جماع المكاتب القطريا بتصمیم وتنفیذ البرامج المراعاا
 العيبارات النزاع اليي تاهم في اليمامك االجيماعي  الاالم،

 حیثما كان ذلك ذا صلة وممكنًا، من خالل:

· التركیز على اإللارة الفعالا للخدمات االجيماعاا  تقديمها 	
بشكل منصف  شامل، مثل التعلیم والصحة ومیاه الشرب 

النظیفة والصرف الصحي وحماية األطفال. 

· دعم تقديم الخدمات األساسیة وإدارتها بشكل جید بطرق 	
ُمنصفا  تراعي حااماات النزاع  تخضع للمااسلا.

· تعزيز مشاركا المجيمعات المالاا، وبخاصة األطفال 	
والمراهقین والشباب

· بناء الثقة والتعاون داخل المجتمعات المحلیة وبین 	
بعضها البعض 

· تعزيز آلیات التأقلم الفردية والقدرة على التعامل مع أسباب 	
النزاع وآثاره واستدامة السالم.

 في الاااقات الميضررة من النزاع  /أ  الهشاشا  /أ 
 الياديات الكبرى األخرى اليي تهدل اليمامك االجيماعي، تصمم

 المكاتب القطرية وتنفیذ برامج إنسانیة تحقق اآلتي:

· االسترشاد بيالال قوي للنزاع وتجنب مفاقمة النزاع 	
وعوامل العنف

· تحديد فرص بناس اليمامك االجيماعي والسالم واغتنامها في 	
تقديم الخدمات 

24 يركز جدول أعمال السالم المستدام على مستوى منظومة األمم المتحدة  على اإلسهام الذي يمكن أن تقدمه منظومة األمم المتحدة إلنهاء بعض أطول النزاعات أمدًا وأشدها تدميرًا ودعم الدول األعضاء في جهودها من أجل منع النزاع المسلح 

.)2016( S/RES/2282 وقرار مجلس األمن رقم A/RES/70/262 واستدامة السالم. انظر قرار الجمعية العامة رقم

25 أنظر تكامل/عمل األمم المتحدة في سياق المهمة واليونيسف المذكرة التوجيهية الفنية بشأن العمل في ظل التواجد المتكامل لألمم المتحدة، 2014.

https://www.un.org/press/en/2016/sc12340.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2016/sc12340.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2016/sc12340.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2016/sc12340.doc.htm
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/UN%20Integrated%20Presences/SHA3%20rev%201%20-%20Technical%20Guidance%20Note%20on%20working%20with%20integrated%20presences%20clean.docx
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/UN%20Integrated%20Presences/SHA3%20rev%201%20-%20Technical%20Guidance%20Note%20on%20working%20with%20integrated%20presences%20clean.docx
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/UN%20Integrated%20Presences.html
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2.2.5 االستدامة البيئية وتغير المناخ

االلتزامات

  تضمین االستدامة البیئیة ضمن تصمیم وتنفیذ العمل اإلنساني للیونیسف وتعزيز قدرة المجتمعات المحلیة على الصمود في
وجه تغیر المناخ

المقاييس المرجعية

 قیام جمیع المكاتب القطرية، بدعم من المكاتب اإلقلیمیة/مقر القیادة بتصمیم برامج إنسانیة تدمج المخاطر البیئیة والمناخیة، وتعطي األولوية
للنهج التي تخفض الضرر على البیئة وتسهم في بناء القدرة على الصمود، حیثما كان ذلك ذا صلة وممكنًا

 تلتزم الیونیسف بخفض مخاطر  آثار اليدهور البائي  تغار المناخ
 على األطفال  توفار بائا آمنا  نظافا لهم. عند القیام بعملها

م الیونیسف أثرها على البیئة وتتخذ خطوات تهدف إلى  اإلنساني، تقیِّ
خفض االنبعاثات والتلوث والنفايات.

 انظر 2.1.3 اإلمدال  اللوجاياات  

 على مستوى المكاتب القطرية، يستمد العمل اإلنساني المعلومات
 من اليقاام اإللزامي للمخاطر المناخاا  البائاا، الذي ُيجرى كجزء

 من إجراءات ربط البرامج اإلنسانیة بالتنموية، اإللزامیة لجمیع المكاتب
 القطرية. وتؤدي الحلول المصممة بالتشاور مع المجتمع المحلي إلى
 بناس القدرة على الصمول أمام الضغوط البائاا المايقبلاا  تعزيز

 النهج منخفضا الكربون  منخفضا اليلوث. تعمل الیونیسف مع
 السلطات على المستويین الوطني والمحلي لتعزيز وتنفیذ الحلول

المستدامة بیئیًا والحلول القادرة على مواجهة آثار تغیر المناخ.

2.2.6 التوطين

االلتزامات

 االستثمار في تعزيز قدرات الجهات الفاعلة المحلیة )السلطات الوطنیة والمحلیة ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلیة( في
 العمل اإلنساني

المقاييس المرجعية

 تستثمر جمیع المكاتب القطرية، بدعم من المكاتب اإلقلیمیة/مقر القیادة في تعزيز القدرات المؤسسیة والفنیة لدى الجهات الفاعلة المحلیة
من أجل تقديم استجابة إنسانیة تستند إلى المبادئ

 تستثمر الیونیسف في القدرات المؤسسیة والفنیة لدى الجهات
 الفاعلة المحلیة )السلطات ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات

 المحلیة والقطاع الخاص(، من أجل معالجة احتیاجات األطفال
 المتضررين من األزمات اإلنسانیة على نحو أفضل وإعداد الجهات

 الفاعلة الوطنیة ودون الوطنیة لالستجابات اإلنسانیة المستقبلیة.
 تلتزم الیونیسف بتوطین استجابتها اإلنسانیة من خالل اإلقرار بقاالة
  تنااق األعمال اإلنااناا بوامطا الالطات الوطناا  المالاا

  منظمات المجيمع المدني  المجيمعات المالاا،  احيرامها
  تعزيزها. تحقق الیونیسف التوطین من خالل دعم بناء قدرات

 السلطات المحلیة ومنظمات المجتمع المدني ومنها التأهب لحاالت

 الطوارئ وتنفیذ البرامج مع اإللمام بالمخاطر المشاركة في الشراكات
 القائمة على المبادئ وتبني نهج اإلدارة الشاملة للمخاطر، ودعم

االتفاقات والتمويل المتعدد السنوات حیثما أمكن

 انظر: 1.2.3 الشراكات؛  3.5 الشراكات مع الاكومات 
 منظمات المجيمع المدني لينفاذ البرامج؛   2.1.1 اليأهب؛ 

 2.1.2 الينااق؛   2.1.6 المااسلا أمام الاكان الميضررين؛ 
 2.1.3  3.8 اإلمدال  اللوجاياات؛  2.2.1 نوعاا البرامج؛  2.2.4 
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https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/UNICEF%20Procedure%20on%20linking%20humanitarian%20and%20development%20programmes.pdf
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 2.2.7 إشراك المجتمع المحلي من أجل تغيير السلوك والتغيير االجتماعي26

 االلتزامات

تنفیذ إشراك المجتمع المحلي من أجل تغییر السلوك والتغییر االجتماعي بالتعاون مع الجهات الفاعلة الوطنیة والمحلیة

المقاييس المرجعية

 تقوم جمیع المكاتب القطرية، بدعم من المكاتب اإلقلیمیة/مقر القیادة، بتصمیم وتنفیذ برامج إنسانیة تحتوي على مكّون مخطط ومزود
بالموارد يختص بإشراك المجتمع المحلي من أجل تغییر السلوك والتغییر االجتماعي

 تشارك الیونیسف بأمان مع المجيمعات المالاا  تاشدها من
 أجل تعزيز الالوك  اليغاار االجيماعي اإليجاباان  القابلان

 للقااس وتضع السكان في بؤرة اهتمام البرامج اإلنسانیة. تدمج
 الیونیسف مشاركة المجتمع المحلي وتغییر السلوك والتغییر

 االجتماعي ضمن التأهب اإلنساني واالستجابة اإلنسانیة عن طريق
 تضمین مكّون مخطط ومزود بالموارد، يصمم وينفذ مع الشركاء

الوطنیین والمحلیین ويواءم مع كل سیاق27، مع التركیز على:

· توفیر المعلومات المنقذة لألر اح  المعلومات الميعلقا 	
بالاقوق  االمياقاقات  الخدمات المياحا وكیفیة الوصول 

إلیها

· دعم اتباع الالوك الصاي  الوقائي، والذي يشمل ممارسات 	
الرعاية الذاتیة النفسیة واالجتماعیة

· إجراء اليقاامات الاريعا  األبااث االجيماعاا  الالوكاا إلثراء 	
أنشطة االستجابة 

· إنشاء منصات إلشراك المجتمع المحلي أو تحويل المنصات 	
القائمة ألغراض االستجابة

· دعم توماع نطاق اليدخالت القائما على المجيمع المالي 	
ألغراض االستجابة 

· بناء قدرات العاملان في الخطوط األماماا في مجالي المشاركة 	
والتعامل مع اآلخرين

· دعم مشاركا جمیع الفئات السكانیة المتضررة والمعرضة للخطر 	
في تصمیم التدخالت واستقاء التعلیقات 

 انظر 2.1.6 المااسلا أمام الاكان الميضررين

· تعزيز أنشطة بناس الاالم  اليمامك االجيماعي )وتشمل 	
الوجود المشترك بین السكان المشردين والمجتمعات المحلیة 

المضیفة( 

 انظر 2.2.4 الربط بان العمل اإلنااني  الينماا

· المساعدة على بناس الثقا مع الجهات الفاعلا المالاا من أجل 	
تأمان قدرة اإلغاثات اإلنااناا على الوصول إلى مناطق التدخالت

 حیثما كان ذلك ذا صلة، تقود الیونیسف عملیات التنسیق مع أصحاب
 المصلحة المنفذين لمشاركة المجتمع المحلي وتدخالت تغییر

 السلوك و التغییر االجتماعي، أو تساهم في تلك العملیات.

 انظر 2.3 االليزامات القطاعاا فاما يخص االليزامات الخاصا 
بإشراك المجيمع المالي  اليغاار االجيماعي، 2.4 االليزامات 

المشيركا بان القطاعات   2.5.1 حاالت الطوارا في مجال الصاا 
العاما 

.)C4D( 26 ُيعرف أيضًا باسم االتصال من أجل التنمية

27 انظر اليونيسف، المعايير والمؤشرات الدنيا للجودة في إشراك المجتمع المحلي، 2020. 

https://www.unicef.org/mena/reports/community-engagement-standards
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2.2.8 التحويالت النقدية اإلنسانية

 االلتزامات

تعزيز التحويالت النقدية اإلنسانیة غیر المشروطة وغیر المقیدة

المقاييس المرجعية

ز جمیع المكاتب القطرية، بدعم من المكاتب اإلقلیمیة/مقر القیادة، استخدام التحويالت النقدية اإلنسانیة غیر المشروطة وغیر المقیدة،  تعزِّ
حیثما كانت ذات صلة وممكنة

 تلتزم الیونیسف، من بین أنماط أخرى بيقاام إمكاناا تنفاذ 
 الياويالت النقديا في كل اميجابا إنااناا بالتنسیق واالتفاق
 مع الجهات الفاعلة األخرى في المجال اإلنساني. يجب على جمیع

 المكاتب القطرية تقییم مدى إمكانیة تنفیذ التحويالت النقدية بكفاءة
 وفي الوقت المناسب طبقًا إلجراءات الیونیسف بشأن االستعداد

 لالستجابة لحاالت الطوارئ أو أثناء االستجابة.

 تمثل التحويالت النقدية اإلنسانیة طريقة مرنة من طرق المساعدات
 تساعد على الوفاء باحتیاجات البقاء والتعافي ألشد األطفال واألسر

 ضعفًا؛ وتسهم في االستجابة المتعددة القطاعات من خالل معالجة
 االحتیاجات األساسیة الفورية؛ وتعطي األسر المرونة الكافیة لكي تختار

 اختیاراتها الخاصة، وتدعم األسواق المحلیة. يمكن أن تسهم التحويالت
 النقدية أيضًا في تحقیق أهداف محددة بالنسبة للقطاع من خالل

تصمیم ُنهج »النقد باإلضافة إلى منافع أخرى«.

 ومع تطور السیاق، يجب على جمیع المكاتب القطرية تحديث نهجها
 ومواءمتها للتحويالت النقدية اإلنسانیة، والحفاظ على الحد األدنى

 من المعايار األخالقاا  معايار الاالما الميعلقا بجمع الباانات
 اميخدامها  مشاركيها.

 على الرغم من إمكانیة استخدام العديد من نماذج التنفیذ لبرامج
 التحويالت النقدية، إال أن الیونیسف تنظر أواًل في إمكانیة استخدام

 أنظمة الحماية االجتماعیة الوطنیة القائمة بالفعل. وحین يتعذر ذلك،
 أو ال يتفق مع المبادئ اإلنسانیة، تستخدم الیونیسف أو تنشئ نظامًا

 بدياًل للتنفیذ من خالل الشراكات مع وكاالت األمم المتحدة األخرى،
 والمؤسسات المالیة الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة

 والمحلیة، وحركة الصلیب األحمر والهالل األحمر والقطاع الخاص.

 2.3 االلتزامات القطاعية
.النيائج االميراتاجاا تصف بصورة ُمجملة ما تعمل الیونیسف على تحقیقه من خالل تنفیذ التزاماته وتحقیق مقايیسه المرجعیة

  االليزامات القطاعاا تصف نطاق األنشطا التي تقوم بها الیونیسف وشركاؤها في عملهم اإلنساني وجهود المناصرة اإلنسانیة في
.قطاع معین

  المقاياس المرجعاا تصف مايويات األلاس الميوقعا في مقابل االلتزامات. وهي تحدد معايیر متوقع تحقیقها عبر جمیع
البرامج في هذا القطاع.

تقاام االحيااجات  اليخطاط  الرصد  اليقاام توفر إطارًا لجمیع البرامج.

https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/UNICEF%20Procedure%20on%20Preparedness%20for%20Emergency%20Response.pdf?CT=1588104843756&OR=OWA-NT&CID=9e68b458-e261-4dcd-2540-67cc7d3c8696
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/UNICEF%20Procedure%20on%20Preparedness%20for%20Emergency%20Response.pdf?CT=1588104843756&OR=OWA-NT&CID=9e68b458-e261-4dcd-2540-67cc7d3c8696
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/UNICEF%20Procedure%20on%20Preparedness%20for%20Emergency%20Response.pdf?CT=1588104843756&OR=OWA-NT&CID=9e68b458-e261-4dcd-2540-67cc7d3c8696
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 2.3.1 تقييم االحتياجات والتخطيط والرصد والتقييم

النتيجة االستراتيجية

 استفادة األطفال ومجتمعاتهم المحلیة من العمل اإلنساني المالئم والمنفذ في الوقت المناسب من خالل التخطیط على أساس االحتیاجات
وإدارة البرامج القائمة على النتائج

المقاييس المرجعية االلتزامات

· جمع البیانات الُمصنَّفة )طبقًا للعمر والنوع االجتماعي واإلعاقة والموقع وغیرها من 	
االعتبارات المحددة بالنسبة للسیاق( وتحلیلها ونشرها في جمیع أنشطة تقدير الموقف 

والتخطیط والرصد والتقییم

1: البيانات التي تركز على العدل

 جمع البیانات الُمصنَّفة وتحلیلها ونشرها
 لفهم ومعالجة االحتیاجات والمخاطر

 وأوجه الضعف المتباينة28 لدى األطفال
ومجتمعاتهم المحلیة

· إجراء التقییمات والتحلیل، حیثما أمكن، من خالل عملیة مشتركة بین الوكاالت، وبدئها 	
في غضون 72 ساعة من االندالع المفاجئ لألزمة، وسنويًا على األقل بالنسبة لألوضاع 

اإلنسانیة الممتدة29
· مراعاة تقییمات االحتیاجات وتحلیلها لحالة األطفال واعتبارات النوع االجتماعي وأن 	

تفي بالمعايیر المشتركة بین الوكاالت وأن تستخدم بیانات ما قبل األزمة والتعلیقات 
المستقاة من الفئات السكانیة المتضررة

2: تقييم االحتياجات

قة وموقوتة ومحايدة  إجراء تقییمات منسَّ
 لألوضاع والمساعدات اإلنسانیة واحتیاجات

الحماية وأوجه الضعف والمخاطر

· تؤدي األدلة إلى إثراء التخطیط بالمعلومات، ومن هذه األدلة تقییم االحتیاجات وتحلیل 	
أوجه الضعف وبیانات ما قبل األزمة والتعلم من التقییمات/االستعراضات، والحوار مع 

الشركاء والتعلیقات المستمدة من السكان المتضررين
· تحديد األهداف والمؤشرات ومنها المؤشرات العالیة الوتیرة 	
· وجود خطط تقییم االحتیاجات والرصد المستمرة، واستعراضها مرتین سنويًا مع تناول 	

التغطیة والجودة والعدل ومبدأ »ال ضرار«.
· الربط بین البرامج اإلنسانیة وبرامج التنمیة من خالل التأهب وتعزيز النظم وبناء القدرة 	

على الصمود والتخطیط لالنتقال 

 3: التخطيط لالستجابة

 استناد خطط االستجابة لألدلة واتساقها
 مع التخطیط المشترك بین الوكاالت
 وتناولها للتغطیة والجودة والعدل30،

 وتكیفها مع االحتیاجات الناشئة وضمان
 مراعاة حساسیات النزاع والربط بین البرامج

اإلنسانیة والتنموية

28 أ جه الضعف هي مقدار تأثر بعض األشخاص بصورة غیر متناسبة نتیجة اضطراب بیئتهم المادية وآلیات الدعم االجتماعي في أعقاب كارثة أو نزاع. وتكون أوجه الضعف محددة بالنسبة لكل شخص وكل موقف. الفئات الضعافا هي األكثر تعرضًا للمخاطر 

والمعرضة بصفة خاصة آلثار الصدمات والمخاطر البیئیة واالقتصادية واالجتماعیة والسیاسیة. وقد تتضمن هذه الفئات: األطفال والمراهقین وكبار السن والحوامل من المراهقات والنساء، واألسر المعیشیة التي يقودها طفل أو امرأة، والمعاقین واألحداث 
بل مجتمعاتهم نتیجة العرق أو العمر أو النوع االجتماعي أو الهوية الجنسیة أو حالة اإلعاقة أو الطبقة أو الطائفة أو االنتماء السیاسي أو الدين. 

ِ
غیر المصحوبین بذويهم واألشخاص المنتمین لفئات مهمشة وأشد الناس فقرًا، واألشخاص المهمشین من ق

وقد يتطور تصنیف الفئات الضعیفة طبقاً للسیاق والمخاطر.

29 ُتجرى التقييمات األولية السريعة خالل 72 ساعة وتقييمات االحتياجات القطاعية خالل أسبوعين والتقييم األولي السريع المتعدد أو ما يشابهه من تقييمات االحتياجات المتعددة القطاعات خالل أربعة أسابيع.

30 تاقاق اليوازن بان اليغطاا  الجولة  العدل: عملیة تتألف من تحقیق التوازن بین الهدف المتمثل في الوصول إلى أكبر عدد من السكان )التغطیة( والهدف المتمثل في الوصول إلى أكثر األشخاص احتیاجًا )العدل( مع الحفاظ على جودة البرنامج. ويعتبر 

تحقیق التوازن هذا من األمور الحاسمة في السیاقات ذات التمويل المحدود تسترشد التغطیة بتقديرات عدد األشخاص المحتاجين إلى المساعدة. وتقاس الجودة من خالل معايیر الیونیسف ومعايیر اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت. ويقیم العدل من 
خالل إعطاء األولوية المناسبة لألشخاص األشد احتیاجًا، مع استقاء المعلومات من تقییم وتحلیل أوجه الضعف والحرمان، ومبدأ عدم ترك أي طفل يتخلف عن الركب.
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· اإلبالغ بصورة منتظمة عن التقدم المحرز بالمقارنة بالمستهدف ويشمل ذلك اإلبالغ عن 	
طريق المؤشرات العالیة الوتیرة

· القیام بالرصد المیداني الُمنّظم، ويشمل الحوار مع الشركاء واستقاء التعلیقات من 	
السكان المتضررين، بما يتوافق مع إرشادات الرصد المیداني الصادرة عن الیونیسف

 انظر 3.5 الشراكات مع الاكومات  منظمات المجيمع المدني لينفاذ البرامج 
 2.1.6 المااسلا أمام الاكان الميضررين

· تتبع رصد الموقف لالحتیاجات اإلنسانیة الناشئة بوتیرة تناسب السیاق	
· رصد العواقب المقصودة وغیر المقصودة31، مع التركیز على العدل ومراعاة 	

حساسیات النزاع

 4: الرصد

 رصد الوضع اإلنساني ومدى تغطیة
 االستجابة اإلنسانیة وجودتها وتحقیقها

 للعدل من أجل إثراء اإلجراءات التصحیحیة
 المستمرة وعملیات التخطیط المستقبلیة

· استخدام تقییمات االستجابات اإلنسانیة من أجل التعلم على مستوى المنظمة، 	
وتحسین المساءلة واألداء بهدف االرتقاء بمنظومات الیونیسف وشركائها وسیاساتهم 

وبرامجهم
· القیام بالعملیات التقییمیة، مثل استعراض الخبرة المكتسبة وعملیات استخالص 	

الدروس الُمستفادة، واستعراضات النظراء التشغیلیة، في وقت مبكر بالنسبة لحاالت 
الطوارئ سريعة البدء، أو إدراجها ضمن التخطیط االستراتیجي لالستجابات المطولة، من 

أجل إثراء اإلجراءات التصحیحیة

5: التقييم

 تقییم إسهام الیونیسف في العمل اإلنساني
 بصورة منهجیة ومستقلة32 من خالل

 تقییمات موثوقة وتركز على االستخدام،
 والتقییمات المشتركة بین الوكاالت وغیرها

 من العملیات التقییمیة33, بما يتسق مع

مااما اليقاام للاونااف  إجراساتها

 انظر 1.2.6 رصد األلاس  2.1.1 اليأهب   2.1.6 المااسلا أمام الاكان الميضررين   2.2.3 العدل

31 يمكن أن يشیر مصطلح العواقب المقصولة إلى أحد نواتج البرنامج المخططة، مثل زيادة مشاركة المجتمع المحلي في عملیات التخطیط لالستجابة اإلنسانیة. ويمكن أن تشیر العواقب غیر المقصودة إلى أي آثار غیر متوقعة مثل مشاركة المجتمع 

المحلي في البرامج التي تؤدي إلى تفاقم أوجه عدم المساواة من خالل محاباة أعضاء المجتمع المحلي الذين يملكون القدرة والمكانة التي تؤهلهم للمشاركة في العملیات و/أو زيادة العبء الزمني على المرأة. ويمكن للعواقب غیر المقصودة أن تكون إيجابية 
أو سلبیة.

32 مقارنة بااللتزامات األساسية إزاء األطفال في مجال العمل اإلنساني والسياسات والمبادئ التوجيهية ومعايير الجودة والمساءلة لليونيسف واألهداف المعلنة للعمل اإلنساني.

33 يمكن القيام بالعمليات التقييمية، مثل استعراض الخبرة المكتسبة وعمليات استخالص الدروس الُمستفادة، داخليًا.

https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/UNICEF%20GUIDANCE%20ON%20FIELD%20MONITORING.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/PROCEDURE%20ON%20IMPLEMENTATION%20OF%20THE%20EVALUATION%20POLICY.2018.001.pdf
https://undocs.org/E/ICEF/2018/14
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االعتبارات الرئيسية

الدعوة

· الدعوة إلى جمع  مشاركا الباانات في الوقت المنامب  تالالها لتیسیر إعداد البرامج القائمة على االحتیاجات، وبخاصة حیثما توجد 	
فجوات قائمة أو عوائق تحول دون جمع البیانات ومشاركتها. 

· تعزيز اليخطاط   ضع البرامج بأملوب ميكامل  ميعدل القطاعات، ويشمل التقارب الجغرافي.	
· الدعوة إلى إجراس تقاامات ماايدة لالحيااجات إلثراس اليخطاط لالميجابا  الرصد المايقل لها.	

التنسيق والشراكات

· اليعا ن من الشركاس المالاان  الالطات المالاا  منظمات المجيمع المدني  المجيمعات المالاا من أجل تحسین فهم السیاق 	
والوصول إلى المجتمعات المحلیة والفئات الضعیفة بشكل أفضل.

·  ضمان الينااق مع  كاالت األمم الميادة األخرى،  منظمات المجيمع المدني  الالطات الوطناا  المالاا من خالل التقییمات 	
المشتركة والتخطیط والرصد والتقییم وتبادل البیانات لتحقیق النتائج الجماعیة وخفض مخاطر الفجوات أو االزدواجیة.

البرامج والمعايير العالية الجودة

· توفیر المااعدة اإلنااناا الماايدة  غار المناازة استنادًا إلى عملیات تقییم االحتیاجات غیر المنحازة	
· ضمان احترام المبالا اإلنااناا على مدار عملايي االميهداف  ترتاب األ لويات، وبخاصة في تحديد مواقع الخدمة وأسالیب 	

االستهداف. يجب توخي العناية بصفة خاصة لتجنب أن يقتصر البحث والتقییم على السكان الخاضعین لسیطرة طرف واحد من 
أطراف النزاع

· تاديد فئات مخيلفا من الاكان  المشاركا معهم بطرق مالئمة ثقافیًا لجمع المعلومات المصّنفة. 	
· تااان اميخدام مصالر الباانات األ لويا  الثانويا الموثوقا، والتي تشمل البیانات التي تجمعها وتحللها جهات فاعلة أخرى في المجال 	

اإلنساني، وبیانات ما قبل األزمة وما بعدها، وبیانات رصد البرامج، والتعلیقات المتلقاة من السكان المتضررين، والمجتمع المدني ووسائل 
التواصل االجتماعي والبیانات الجغرافیة. 

· ضمان اإللارة القائما على النيائج للعمل اإلنساني من خالل جمع البیانات وتحلیلها واستخدامها، والتي تشمل البیانات المصنفة بشأن 	
وضع األطفال ومجتمعاتهم المحلیة وتنفیذ البرامج إلثراء التخطیط وتصمیم البرامج واإلجراءات التصحیحیة والتكیف مع االحتیاجات 

والسیاقات المتغیرة. 
· تاقاق اليوازن بان تغطاا البرامج  جولتها  تاقاقها للعدل34 مع وضع القیود التشغیلیة في االعتبار )مثل التمويل واإلتاحة(. يجب أال 	

تغَفل التدخالت األصعب في قیاسها وتلك التي تستهدف أعدادًا أصغر من األطفال المعرضین للخطر. 

 انظر 2.2.3 العدل

· االتااق بان المؤشرات  األهداف عبر عملیات التخطیط ونداءات التمويل من أجل تحقیق التناغم بین البرامج وتبسیط متطلبات اإلبالغ.	
· استخدام الطرق الرقمیة في جمع البیانات وتوزيعها من أجل تحسین توقیتات جمع البیانات وتحلیلها، شريطة وجود ضمانات مناسبة 	

لحماية البیانات.
· ضمان جمع الباانات  اميخدامها  تخزينها  مشاركيها بصورة أخالقاا في مصلحة الطفل، طبقًا إلجراءات المعايیر األخالقیة. 	

  انظر 1.4.9 تولاد األللا بصورة أخالقاا  حمايا الباانات

· اميخدام جهات الرصد اليابعا لطرف ثالث للتغلب على قیود القدرات أو اإلتاحة، وحینما يكون موجز المخاطر لجهات الرصد التابعة 	
لطرف ثالث أقل منه بالنسبة لموظفي الیونیسف. تخطیط وتنفیذ أنشطة بناء القدرات لجهات الرصد التابعة لطرف ثالث لكي تفي بمعايیر 

الیونیسف ومبادئها. 
· ضمان امتالك موظفي الیونیسف على المستوى المیداني والقطري واإلقلیمي وعلى مستوى مقر القیادة للموارل  القدرات الالزما 	

لطلب إجراء التقییمات وإدارتها. ضمان استخدام األدلة المولدة إلنشاء مسارات تلقي التعلیقات الموقوتة والفعالة في برامج الیونیسف 
وعملیاتها.

· ضمان جولة اليقاامات اإلنااناا، وتلبیتها الحتیاجات كل من الیونیسف وأصحاب المصلحة، باإلضافة إلى توفیر الموارد الكافیة لها 	
م النتائج  وتخطیطها وتصمیمها وإدارتها وإجرائها بفعالیة. في السیاقات الُمخطط فیها للتقییمات المشتركة بین الوكاالت )التي تقیِّ

الجماعیة ولیست تقییمات متعمقة ألداء أي منظمة محددة(، ينبغي أن تضع الیونیسف في اعتبارها إجراء عملیات تقییم أخف ألغراض 
التعلم والمساءلة الخاصة بها.

34تاقاق اليوازن بان اليغطاا  الجولة  العدل: هي عملیة تتألف من تحقیق التوازن بین الهدف المتمثل في الوصول إلى أكبر عدد من السكان )التغطیة( والهدف المتمثل في الوصول إلى أكثر األشخاص احتیاجًا )العدل( مع الحفاظ على جودة البرنامج. 

ويعتبر تحقیق التوازن هذا من األمور الحاسمة في السیاقات ذات التمويل المحدود تسترشد التغطیة بتقديرات عدد األشخاص المحتاجین إلى المساعدة. وتقاس الجودة من خالل معايیر الیونیسف ومعايیر اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت. ويقیم العدل 
من خالل إعطاء األولوية المناسبة لألشخاص األشد احتیاجًا، مع استقاء المعلومات من تقییم وتحلیل أوجه الضعف والحرمان، ومبدأ عدم ترك أي طفل يتخلف عن الركب.

https://www.unicef.org/supply/files/ATTACHMENT_IV-UNICEF_Procedure_for_Ethical_Standards.PDF
https://www.unicef.org/supply/files/ATTACHMENT_IV-UNICEF_Procedure_for_Ethical_Standards.PDF
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 الربط بين ما هو إنساني وما هو تنموي

· استخدام أو تحسین نظم الباانات الوطناا  ل ن الوطناا القائما بالفعل  تقلال تطوير نظم الباانات الموازيا ألقصى حد ممكن أثناء 	
االستجابة اإلنسانیة. 

 انظر 2.2.4 الربط بان العمل اإلنااني  الينماا 

· ضمان إثراء البرامج من خالل تالال قوي للنزاع في سیاقات النزاع أو الهشاشة أو وجود تحديات كبرى تعوق التماسك االجتماعي،. 	

 انظر 2.2.4 الربط بان العمل اإلنااني  الينماا

· القاام باميعراضات  تقاامات لعمل الاونااف في مجال الربط بان ما هو إنااني  ما هو تنموي بصورة منتظمة لتقییم كیفیة 	
إسهام هذه الروابط في تحقیق نتائج ُمحسنة لألطفال.
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2.3.2 الصحة

النتيجة االستراتيجية

تمكین األطفال والمراهقین والنساء من الوصول إلى الخدمات الصحیة المنقذة لألرواح والعالیة األثر والجودة

المقاييس المرجعية االلتزامات

· تسهم الیونیسف بصورة نشطة في آلیات التنسیق بین الوكاالت وبین القطاعات	 1: القيادة والتنسيق

وجود القیادة الفعالة والتنسیق وفاعلیتهما

 انظر 2.1.2 الينااق

· ي 90% من النساء والفتیات المراهقات الحوامل الرعاية قبل الوالدة المخططة37 بما 	 تلقِّ
يتفق مع التغطیة التي تبلغ 4 فأكثر من زيارات الرعاية قبل الوالدة

· تلقي 90% على األقل من النساء والمراهقات الحوامل للرعاية الماهرة عن الوالدة بما في 	
ذلك الرعاية األساسیة لحديثي الوالدة، بالجودة المطلوبة39,38

· تلقي 80% على األقل من األمهات واألطفال حديثي الوالدة للرعاية الروتینیة التالیة للوالدة 	
مبكرًا في غضون يومین عقب الوالدة

· إتاحة الوصول إلى المستوى الثاني40 من الرعاية الخاصة للمرضى المقیمین في 	
المستشفى من حديثي الوالدة في زمن انتقال ال يزيد عن ساعتین

2: صحة األم والوليد

 قدرة النساء والمراهقات وحديثي الوالدة
 على الوصول بأمان وعلى قدم المساواة إلى

 الخدمات الصحیة المنقذة لألرواح وعالیة
األثر36,35 لألم والولید

· تلقي %80 على األقل من األطفال والنساء المستهدفین للتحصینات الروتینیة، ويشمل 	
ذلك األماكن التي يصعب الوصول إلیها41

· الوصول إلى %95 على األقل من السكان المستهدفین أثناء حمالت التحصین التي ُتجرى 	
لخفض المخاطر في حاالت انتشار األمراض المعرضة للتحول إلى أوبئة42

3: التحصين

 تلقي األطفال والنساء للتحصینات الروتینیة
والتكمیلیة

35 16 high impact lifesaving interventions: Darmstadt GL, Bhutta ZA, Cousens S, Adam T, Walker N, de Bernis L, Lancet Neonatal Survival Steering Team: NSS, Evidence-based, cost-effective interventions: how many newborn babies can we 
save? Lancet. 2005, 365 )9463(: 977-988. 10.1016/S0140-6736)05(71088-6.

36 قبل الامل: )1( مكمالت حمض الفولیك ؛ قبل الواللة )2( التحصین ضد ذوفان الكزاز ، )3( فحص وعالج مرض الزهري، )4( مقدمات تسمم الحمل وتسمم الحمل: الوقاية )مكمالت الكالسیوم(، )5( العالج االفتراضي المتقطع للمالريا ، )6( الكشف عن 

البكتیريا الجرثومیة عديمة األعراض وعالجها؛ أثناس الواللة )7( المضادات الحیوية لتمزق األغشیة قبل األوان، )8( الكورتیكوستیرويدات للوالدة المبكرة، )9( الكشف عن المقعد وإدارته )الوالدة القیصرية( ، )10( مراقبة المخاض )بما في ذلك مخطط المخاض( 
للتشخیص المبكر للمضاعفات، )11( ممارسات الوالدة النظیفة؛ بعد الواللة: )12( إنعاش المولود الجديد )13( الرضاعة الطبیعیة )14( الوقاية من انخفاض درجة حرارة الجسم وإدارته )15( رعاية األم لولیدها على طريقة الكنغر )الرضع منخفضي الوزن عند 

الوالدة في المرافق الصحیة( )16( إدارة حاالت االلتهاب الرئوي المجتمعیة.

 من األم والطفل أثناء الحمل. تتضمن مكونات الرعاية قبل الوالدة تحديد المخاطر والوقاية من 
ٍ

م بواسطة أخصائیین مهرة في مجال الرعاية الصحیة للنساء والفتیات المراهقات الحوامل لضمان أفضل الظروف الصحیة لكل 37 الرعايا قبل الواللة تقدَّ

األمراض المتعلقة بالحمل أو المصاحبة له وإدارتها، والتثقیف الصحي واإلرشاد الصحي. للتفاصیل، انظر توصیات منظمة الصحة العالمیة بشأن الرعاية أثناء الحمل من أجل تجربة حمل إيجابیة.

38 التعريفات التشغیلیة لخصائص جولة الرعايا لصاا األم  الولاد: )1( آمنا تقديم الرعاية الصحیة التي تخفض من المخاطر واألذى لمستخدمي الخدمة, ويشمل ذلك تجنب اإلصابات التي يمكن تجنبها وتقلیل األخطاء الطبیة، )2( فّعالا—تقديم الخدمات 

م استغالل الموارد ويتجنب اإلهدار، )5( تاقق العدل— استنادًا إلى المعارف العلمیة والمبادئ التوجیهیة القائمة على األدلة، )3( في الوقت المنامب —خفض التأخیر في تقديم/تلقي الرعاية الصحیة )4( تاقق الكفاسة—تقديم الرعاية الصحیة بأسلوب يعظِّ
ز على األشخاص —تقديم الرعاية التي تأخذ في االعتبار تفضیالت مستخدمي  تقديم الرعاية الصحیة التي ال تتفاوت في الجودة نتیجة الخصائص الشخصیة مثل النوع االجتماعي أو العرق أو اإلثنیة أو الموقع الجغرافي أو الحالة االجتماعیة االقتصادية )6( تركِّ

الخدمة المنفردين وتطلعاتهم وثقافات مجتمعاتهم المحلیة.

39 لالطالع على تفاصیل معايیر جودة الرعاية وتقییمات النتائج والمقايیس، راجع منظمة الصحة العالمیة: معايیر تحسین جودة الرعاية لرعاية األمومة واألطفال حديثي الوالدة في المرافق الصحیة، 2016

40 تشمل الممارمات الرئاااا لرعايا المرضى المقامان في المايشفى )7/24( من األطفال حديثي الوالدة الصغار الحجم والمرضى )ولكنها ال تقتصر على(: توفیر الدفء؛ ودعم الرضاعة والتنفس؛ وعالج الیرقان؛ والوقاية من العدوى وعالجها. ال تتضمن 

الرعاية الخاصة لحديثي الوالدة توفیر العالج بضغط الهواء اإليجابي المتقطع. وال يمكن تقديم الرعاية لألطفال حديثي الوالدة إال في مرفق صحي انظر منظمة الصحة العالمیة والیونیسف البقاء واالزدهار: تحويل الرعاية لكل األطفال حديثي الوالدة الصغار 
والمرضى، 2019. صفحة 60 و130.

 41 تحديد المخططات الزمنیة للياصانات الر تاناا طبقًا للمعايیر الوطنیة. يجب تمحیص مستويات التغطیة على المستوى دون الوطني )المستوى اإلداري الثالث( لضمان التغطیة العادلة. راجع األهداف الموضحة في خطة العمل العالمیة للقاحات 

2011-2020 وخطة العمل العالمیة للقاحات 2021-2030 التي ستصدر قريبًا.

42 طبقًا لما تحدده خطة العمل العالمیة للقاحات 2011-2020 وخطة العمل العالمیة للقاحات 2021-2030 التي ستصدر قريبًا واستنادًا إلى إطار صنع القرار للتحصینات في حاالت الطوارئ اإلنسانیة الحادة.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15767001
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15767001
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/anc-positive-pregnancy-experience/ar/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/249155/9789241511216-eng.pdf;jsessionid=A65DDA533D21DFD7FF715560A49C8AF2?sequence=1
https://www.unicef.org/media/58076/file
https://www.unicef.org/media/58076/file
https://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/GVAP_doc_2011_2020/ar/
https://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/GVAP_doc_2011_2020/ar/
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· اإلتاحة اآلمنة للخدمات الصحیة، دون انقطاع، لألطفال والمراهقین من خالل المرافق 	
الصحیة الفعالة واألنشطة المدرسیة واألنشطة القائمة على المجتمع المحلي وعلى 

مستوى األسرة المعیشیة
· تلقي األطفال والمراهقین لخدمات الوقاية والتشخیص والعالج ذات الجودة العالیة 	

والمناسبة للعمر والنوع االجتماعي لألسباب الشائعة للمرض والوفاة
· إتاحة الدعم النفسي االجتماعي لألطفال والمراهقین ومقدمي الرعاية	

 4: صحة األطفال والمراهقين

 إتاحة الخدمات الصحیة عالیة األثر الخاصة
 باألطفال بأمان وعلى قدم المساواة

لألطفال والمراهقین

· امتالك 70% على األقل من المرافق المدعومة من الیونیسف لمجموعة من الموظفین 	
المدربین تدريبًا مناسبًا على تقديم الخدمات الصحیة األساسیة43 

· تطبیق 70% على األقل من المرافق المدعومة من الیونیسف لمعايیر جودة الرعاية أو 	
معايیر الرقابة اإلكلینیكیة 44 الخاصة برعاية الصحة اإلنجابیة وصحة األم والولید والطفل 

 45)RMNCAHN( والمراهقین والرعاية التغذوية
· بل الیونیسف و/أو العاملین على الخط 	

ِ
قیام 70% على األقل من المرافق المدعومة من ق

األمامي بإرسال البیانات في الوقت الحقیقي إلى نظام معلومات إدارة الشئون الصحیة، 
وإلى خدمة الصحة اإلنجابیة وصحة األم والولید والطفل والمراهقین ولتطبیق المبادئ 

التوجیهیة الخاصة باللوائح الصحیة الدولیة46 
· عدم إبالغ جمیع نقاط التخزين على المستوى دون الوطني عن نفاذ المخزون من 	

المنتجات الصحیة الرئیسیة47

 5: تعزيز األنظمة والخدمات الصحية

 استمرار تقديم الرعاية الصحیة األساسیة من
 خالل المرافق الصحیة وآلیات تقديم الخدمة

 القائمة على المجتمع المحلي

 انظر 2.2.4 الربط بان العمل اإلنااني 
 الينماا 

· إلمام األطفال ومقدمي الرعاية لهم ومجتمعاتهم المحلیة بخدمات الصحة المتاحة، 	
وكیفیة ومكان الوصول إلیها

· إشراك األطفال ومقدمي الرعاية لهم ومجتمعاتهم المحلیة في تدخالت تغییر السلوك 	
التشاركیة 

· إتاحة المعلومات المتعلقة بالصحة للمراهقین، والتي تشمل الصحة الجنسیة واإلنجابیة 	
والعقلیة

 6: إشراك المجتمع المحلي من أجل
تغيير السلوك والتغيير االجتماعي

 إتاحة وصول الفئات السكانیة المعرضة
 للخطر والمتضررة، في الوقت المناسب،

 للمعلومات والتدخالت المالئمة لثقافتهم
 والمراعیة العتبارات النوع االجتماعي والعمر،
 من أجل تحسین ممارسات الرعاية الصحیة

 الوقائیة والعالجیة

 انظر 2.2.7 إشراك المجيمع المالي 
من أجل تغاار الالوك  اليغاار االجيماعي

 انظر 2.5.1 حاالت الطوارا في مجال الصاا العاما 

43 يعد هذا المقياس المرجعي خاصًا بالمرافق الصحية على وجه التحديد، ولكن مقياسًا مرجعيًا مكافئًا سوف يستخدم لتقديم الخدمات القائم على المجتمع المحلي من خالل كادر من العاملين في مجال الصحية يستند إلى المجتمع المحلي، بالنسبة 

للبلدان/السياقات التي توجد بها نظم صحية قائمة على المجتمع المحلي.

44ُتعرَّف جودة الرعاية بمدى تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة لألفراد والفئات السكانية المريضة للنواتج الصحية المرغوبة. ولتحقيق هذا، يجب أن تكون الرعاية الصحية آمنة وتتسم بالفعالية وتقدم في الوقت المناسب وتحقق الكفاءة 

ومنصفة وتركز على األشخاص. * انظر منظمة الصحة العالمية، ما هي شبكة جودة الرعاية؟

45 انظر اليونيسف، نهج اليونيسف لتعزيز النظم الصحية، 2016.

46 انظر منظمة الصحة العالمية، حول اللوائح الصحية الدولية .

47 تهدف لجنة األمم المتحدة المعنیة بالسلع األساسیة الالزمة إلنقاذ أرواح النساء واألطفال إلى زيادة إتاحة األدوية واللوازم الصحیة الالزمة إلنقاذ أرواح أكثر سكان العالم ضعفًا من خالل ريادة الجهود الرامیة لخفض الحواجز التي تعوق الوصول إلى السلع 

الصحیة األساسیة وهذه السلع الـتي يبلغ عددها 13 سلعة هي األوكسیتوسین ، والمیزوبروستول ، وكبريتات المغنیسیوم ، والمضادات الحیوية عن طريق الحقن، والكورتیكوستیرويدات قبل الوالدة، والكلورهیكسیدين، وأجهزة اإلنعاش، واألموكسیسیلین، 
وأمالح معالجة الجفاف عن طريق الفم، والزنك، والواقي األنثوي، والغرسات المانعة للحمل، ووسائل منع الحمل الطارئة.

https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/quality-of-care/network/en/
https://www.who.int/ihr/about/ar/
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 الدعوة

· كسب تأيید السلطات الوطنیة والمحلیة )وجمیع أطراف النزاع في السیاقات المتضررة من النزاعات( والجهات المانحة والشركاء ومقدمي 	
الرعاية لاق كل طفل  امرأة في الصاا 48، باستخدام االلتزامات العالمیة والوطنیة المتعلقة بضمان الحیاة الصحیة وتعزيز الرفاه لجمیع 

األعمال، ومنها هدف التنمیة المستدامة رقم 3 الخاص بالصحة49، واتفاقیة حقوق الطفل والتزام األستانة.
· الدعوة الميثمارات أكبر  في الوقت المنامب لضمان اإلتاحة الموقوتة للرعاية المنقذة لألرواح والخدمات الصحیة العالیة الجودة 	

لألمهات واألطفال حديثي الوالدة واألطفال والمراهقین.
· الدعوة لامايا العاملان في مجال الصاا  مايخدمي الرعايا الصااا  المرافق الصااا  اللوازم الصااا  عربات اإلمعاف، مع 	

اإلشارة إلى القانون الدولي اإلنساني وقرارات مجلس األمن ذات الصلة، ومنها القرار رقم 50,2286 
· إقاما حوار مع جماع أطراف النزاع، في السیاقات المتضررة من النزاع، فیما يخص إتاحة الخدمات الصحیة بما يتفق مع القانون الدولي 	

اإلنساني. 

 التنسيق والشراكات

·  ممكن. 	
ٍ

توضاح مائولاات الیونیسف والسلطات الوطنیة والمحلیة والشركاء في خطط االستجابة في أقرب وقت
· ضمان تغطیة حقوق  احيااجات الموالید واألطفال والنساء بصورة مناسبة في التقییمات واالستراتیجیات والبرامج الخاصة بقطاع الصحة 	

والمشتركة بین الوكاالت.
· تحديد ومعالجة الفجوات أ  االخيناقات في آلاات الينااق عند التعاون مع الحكومات ومنظمة الصحة العالمیة وغیرها من الشركاء. 	
· ضمان الينااق مع خدمات الصاا العقلاا  الدعم النفاي االجيماعي طبقًا للمبادئ التوجیهیة الصادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة 	

بین الوكاالت بشأن الصحة العقلیة والدعم النفسي االجتماعي.

 البرامج والمعايير العالية الجودة

· تعزيز اميجابا ميكاملا  ميعدلة القطاعات: التعاون عن كثب مع القطاعات األخرى )وبخاصة التغذية والمیاه والصرف الصحي والنظافة 	
الصحیة والتعلیم والحماية ومشاركة المجتمع المحلي من أجل تغییر السلوك والتغییر االجتماعي( من أجل تحقیق استجابة متكاملة للتشرد 

وانتشار األمراض والكوارث الطبیعیة وغیرها من األوضاع التي تتطلب نهجًا متكاملة ومتعددة القطاعات. 
· اليركاز على الفئات األشد حرمانًا  األصعب في الوصول إلاها: الموالید واألطفال والمراهقین والنساء، وبخاصة في المناطق الريفیة 	

النائیةـ، واألحیاء الحضرية الفقیرة والمجتمعات األشد فقرًا التي يصعب الوصول إلیها التي عادًة ما تتأثر باألزمات اإلنسانیة بشكل غیر 
مـتناسب. 

·  ضمان قدرة السكان المتضررين، وبخاصة حديثي الوالدة واألطفال والمراهقین والنساء، على الوصول إلى اإلسعافات األولیة ورعاية 	
الطوارئ والصدمة، في حالة وقوع حالث إصابا جماعاا، حین تطلب الحكومات أو الشركاء دعم الیونیسف، ودعم السلطات الصحیة من 

أجل إطالق وتنفیذ استجابة شاملة، تشمل الدعم النفسي االجتماعي. في المناطق المعرضة لخطر وقوع مثل هذه األحداث، ينبغي على 
الیونیسف وشركائها، وبخاصة الوكالة الرائدة لمجموعة/قطاع الصحة، ضمان التأهب لالستجابة.  

· يجب أن تكون المرافق الصااا آمنا  صديقا للطفل بما يتفق مع مبادئ النماء في مرحلة الطفولة المبكرة، طبقًا إلطار الرعاية التغذوية، 	
من ناحیة التصمیم والمعلومات المتوفرة واإلتاحة.

· يجب أن توضع في االعتبار حقوق  احيااجات األطفال ذ ي اإلعاقا  مقدمي الرعايا لهم أثناء تقییمات االحتیاجات وعملیات استعراض 	
االحتیاجات اإلنسانیة وجهود االستجابة والتعافي.

· العمل مع الجهات الفاعلا  آلاات الينااق في مجال العنف القائم على النوع االجيماعي لخفض مخاطر العنف القائم على النوع 	
االجتماعي وكفالة توفیر الرعاية للناجین من العنف القائم على النوع االجتماعي. تجهیز وتدريب العاملین في مجال الصحة بمعلومات ُمحدثة 

عن خدمات االستجابة المتاحة للعنف القائم على النوع االجتماعي وإجراءات اإلحالة لدعم الناجین من العنف القائم على النوع االجتماعي، 
وتزويدهم بالمعلومات المتاحة عنها. في حالة عدم وجود جهات فاعلة متاحة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي، يتم تدريب 

العاملین في مجال الصحة على دلیل الجیب للعنف القائم على النوع االجتماعي. 
· إشراك المجتمعات المحلیة المتضررة والسلطات المحلیة بصورة منهجیة في جهود التأهب  أعمال الوقايا على مايوى المجيمع 	

المالي، وفي تصمام البرامج الصااا  اليخطاط لها  رصدها. 
· استخدام آلاات آمنا  مريا ليلقي اليعلاقات  اإلبالغ بناًء على أسالیب التواصل المفضلة لدى السكان المتضررين  اميخدام  جهات 	

نظرهم بصورة منهجاا إلثراس اليدخالت الصااا  تصاااها.
· ضمان مشاركا األطفال والمراهقین ومقدمي الرعاية والمجتمعات المحلیة في القرارات التي تؤثر على حیاتهم وإتاحة آلاات الشكا ى 	

اآلمنا  الاريا لهم.

48  دستور منظمة الصحة العالمية )1946(: »..التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه كأحد الحقوق األساسية لكل إنسان.«

49  انظر اليونيسف وأهداف التنمية المستدامة.

50 »يـدين بشـدة أعمـال العنـف والهجمـات والتهديـدات الموجهـة ضـد الجرحـى والمرضى والعاملین في المجال الطبي والعاملین في مجال تقديم المسـاعدة اإلنسـانیة الـذين يزاولـون حصريا مهام طبیة، وضد وسائل نقلـهم ومعداتهم، وكـذلك ضـد 

المستشـفیات وسـائر المرافـق الطبیة...« )فقرة 1 من المنطوق( ويدعو إلى امتثال جمیع األطراف في النزاعات المسلحة امتثـاال تامـا لاللتزامـات الــتي يلقیهــا علیهــا القــانون الــدولي، وذلـك لضـمان احتـرام وحمايـة جمیـع العـاملین في المجال الطبي والعاملین 
في مجال تقديم المساعدة اإلنسانیة الذين يزاولون حصـريا مهـام طبیـة ....« )فقرة 2 من المنطوق(.

https://www.unicef.org/eca/stories/astana-global-conference-primary-health-care
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
https://www.un.org/press/en/2016/sc12347.doc.htm
https://interagencystandingcommittee.org/mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-0/documents-public/iasc-guidelines-mental
https://interagencystandingcommittee.org/mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-0/documents-public/iasc-guidelines-mental
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2019/05/GBV_Background_Note021718-Low.pdf
https://data.unicef.org/children-sustainable-development-goals/
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 الربط بين ما هو إنساني وما هو تنموي

· يعد منع انهاار المنظوما الصااا  الخدمات الصااا أمرًا بالغ األهماا في أعقاب الصدمة األولیة لضمان القدرة على تنفیذ جمیع 	
التزامات البرامج األخرى وخفض الجهود والموارد الالزمة للتعافي المبكر. ينبغي أن توفر الیونیسف المدخالت الحاسمة إلعادة إنشاء 

الخدمات الروتینیة، مثل سلسلة أجهزة التبريد الستئناف خدمات البرنامج الموّسع للتحصین.
· لعم الالمركزيا  تعزيز الرعايا الصااا األماماا في المناطق األكثر تعرضًا للكوارث الطبیعیة والنزاعات.	
· بل مجتمعاتهم المحلیة والسلطات ومنظمات المجتمع المدني، ومنها 	

ِ
ضمان حشد العاملان في مجال الصاا  لعمهم من ق

منظمات/جماعات المرأة والطفل المحلیة، واآللیات الموجودة للتوسع السريع في خدمات المجتمع المحلي المتكاملة عند الحاجة لذلك. 
· تاديد  تعزيز قدرات هااكل المجيمع المالي القائما بالفعل على االستجابة للصدمة واإلسهام في إعادة بناء األنظمة في أقرب 	

 ممكن بمجرد أن يسمح السیاق ببدء تدخالت التعافي من أجل تقلال االحيااجات  أ جه الضعف  المخاطر بالنابا للاكان 
ٍ

وقت
الميضررين.

· تعزيز قدرة المجيمعات المالاا  البناا الياياا الصااا على الصمول من أجل تحمل المخاطر المتعلقة بالكوارث مثل الفیضانات أو 	
األعاصیر أو الزالزل طبقًا لما يحدده تقییم المخاطر.
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 2.3.3 فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز

النتيجة االستراتيجية

التخفیف من تعرض األطفال والمراهقین والنساء لعدوى فیروس نقص المناعة البشرية، وتلبیة احتیاجات الرعاية والعالج
 للمصابین بالفیروس

المقاييس المرجعية  االلتزامات

· إتاحة واستخدام خدمات الوقاية من فیروس نقص المناعة البشرية، ومنها المعلومات 	
المتعلقة بالرعاية بعد االغتصاب، والوقاية بعد التعرض لفیروس نقص المناعة البشرية 

والعالج من العدوى المنقولة جنسیًا
· إتاحة واستخدام اختبارات فیروس نقص المناعة البشرية السرية والطوعیة	

 1: الوقاية واالختبارات

 إتاحة المعلومات والخدمات الخاصة
 بالوقاية من فیروس نقص المناعة البشرية،

 متضمنة اختبارات فیروس نقص المناعة
البشرية، لألطفال والمراهقین والنساء

· إتاحة الرعاية والخدمات العالجیة لفیروس نقص المناعة البشرية واإليدز، ومنها العالج 	
بمضادات الفیروسات الرجعیة، وقدرة 90% من األطفال والمراهقین والنساء المصابین 

بفیروس نقص المناعة البشرية على الوصول إلیها، سواء بالنسبة للحاالت المكتشفة 
حديثًا أو المعروف إصابتها مسبقًا بالفیروس

· إتاحة خدمات منع انتقال اإلصابة بفیروس نقص المناعة البشرية من األم إلى الطفل 	
بل الحوامل والمرضعات، بما في ذلك قدرة %90 منهن على الوصول 

ِ
واستخدامها من ق

إلى اختبارات فیروس نقص المناعة البشرية، وقدرة %90 مّمن يكتشف إصابتهم على 
تلقي العالج بمضادات الفیروسات الرجعیة مدى الحیاة

· إتاحة العالج المستمر لنسبة 90% على األقل من األطفال والمراهقین والنساء الذين 	
يبدؤون العالج، واستمرارهم في تلقي الرعاية

 2: إتاحة عالج فيروس نقص المناعة
 البشرية

 إتاحة خدمات الرعاية المستدامة والعالج
 لألطفال والمراهقین والنساء المصابین

بفیروس نقص المناعة البشرية

· إلمام األطفال ومقدمي الرعاية لهم ومجتمعاتهم المحلیة بكیفیة الوصول إلى خدمات 	
الوقاية والرعاية والعالج الخاصة بفیروس نقص المناعة البشرية وأماكن تقديمها

· إشراك األطفال ومقدمي الرعاية لهم ومجتمعاتهم المحلیة في تدخالت تغییر السلوك 	
التشاركیة الخاصة بالوقاية والرعاية والعالج لفیروس نقص المناعة البشرية

 3: إشراك المجتمع المحلي من أجل
 تغيير السلوك والتغيير االجتماعي

 إتاحة وصول الفئات السكانیة المعرضة
 للخطر والمتضررة، في الوقت المناسب،

 للمعلومات والتدخالت المالئمة لثقافتهم
 والمراعیة العتبارات النوع – االجتماعي

 والعمر، من أجل تحسین ممارسات الوقاية
والرعاية والعالج
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 الدعوة

· ضمان توفار االخيبارات في جمیع السیاقات. يجب أن تكون االختبارات دائمًا سرية، وطوعیة ومرتبطة بتقديم خدمات االستشارات والوقاية 	
والعالج. 

· الير يج الخيبار فار س نقص المناعا البشريا باعيباره نقطا لخول لكل من الوقاية والعالج، ومرتبط بمنع العنف القائم على النوع 	
االجتماعي وتجنب المخاطر واالستجابة لها. 

· تعزيز فهم أن الوقاية من فیروس نقص المناعة البشرية وإجراء االختبارات الخاصة به والعالج منه هي تدخالت شاملا: يؤدي العنف القائم 	
على النوع االجتماعي، الذي يشمل االعتداء الجنسي والمقايضة بالجنس، الذي يتفاقم أثناء حاالت الطوارئ، إلى زيادة التعرض للعدوى 

بفیروس نقص المناعة البشرية وإمكانیة اإلصابة به. 

التنسيق والشراكات

· ضمان الياديد الواضح لمائولاات الشركاس  أ جه اليكامل بانهم فاما ييعلق بالوقايا من فار س نقص المناعا البشريا  عالجه. 	
یًا وعالجها أن 

ِ
ْنس

ِ
على سبیل المثال، يجب على الوكاالت التي تقدم خدمات الصحة الجنسیة واإلنجابیة والمعلومات عن الَعدَوى الَمْنقوَلة ج

تدمج رسائل الوقاية من فیروس نقص المناعة البشرية في عملیها جنبًا إلى جنب مع رسائل الوقاية من العنف.
· ضمان وجود جهات تنااق ذات خبرة في مجال فار س نقص المناعا البشريا والعدوى المنقولة جنسیًا المرتبطة به، وعالجه في 	

األطفال والمراهقین والنساء، ضمن الشركاء. 
· تدريب العاملان في الصفوف األماماا في مجال الصاا  األخصائاان االجيماعاان  الميطوعان على اإلرشادات المعیارية والتوصیات 	

یًا والوقاية بعد التعرض لفیروس نقص المناعة 
ِ

ْنس
ِ
اإلكلینیكیة لرعاية الناجین من االعتداء الجنسي، ويشمل ذلك عالج الَعدَوى الَمْنقوَلة ج

البشرية.

 البرامج والمعايير العالية الجودة

· تعزيز اميجابا ميكاملا  ميعدلة القطاعات. يجب أن يكون منع انتقال اإلصابة بفیروس نقص المناعة البشرية من األم إلى الطفل 	
ورعاية األطفال المصابین بفیروس نقص المناعة البشرية وعالجهم جزئًا من االستجابة الشاملة التي تقدم لألمهات واألطفال الصغار. 
يجب إعطاء األولوية لألطفال الرضع واألطفال المصابین بسوء التغذية الحاد والشديد إلجراء اختبارات فیروس نقص المناعة البشرية 

وبخاصة في حالة عدم استجابتهم للعالجات التغذوية. ينبغي أن تكون الوقاية من فیروس نقص المناعة البشرية مصحوبة بقطاعات 
الحماية والتعلیم ومشاركة المجتمع المحلي من أجل تغییر السلوك والتغییر االجتماعي، وغیرها من القطاعات التي تصل إلى المراهقین 

وتعالج العنف. 
· ضمان إتاحة خدمات لعم الصاا العقلاا )النفااا(  الدعم النفاي االجيماعي، وتشمل دعم التقید بالعالج القائم على المجتمع 	

المحلي، للمصابین بفیروس نقص المناعة البشرية والناجین من االعتداء الجنسي المصابین بفیروس نقص المناعة البشرية أو المعرضین 
لخطر اإلصابة به. 

· يجب أن تراعي الياويالت النقديا في حاالت الطوارا، أ  الياويالت العاناا اعيبارات اإلصابا بفار س نقص المناعا البشريامن خالل 	
استهداف الفتیات والشابات الضعیفات أو األشخاص المصابین بفیروس نقص المناعة البشرية وربط َمن يتلقون المساعدة بخدمات 

الدعم األخرى في حاالت الطوارئ. 
· تصمام تدخالت فار س نقص المناعا البشريا  تنفاذها طبقًا لمعايار الجولة المفصلا في المبادئ التوجیهیة الخاصة باللجنة الدائمة 	

المشتركة بین الوكاالت لفیروس نقص المناعة البشرية/اإليدز.
· تصمام تدخالت فار س نقص المناعا البشريا طبقًا للاااق وخلفیة انتشار فیروس نقص المناعة البشرية. في حالة تفشي وباء 	

فیروس نقص المناعة البشرية بنسبة تزيد عن 1%، ينبغي إعطاء األولوية لتدخالت الوقاية من فیروس نقص المناعة البشرية وعالجه. 
وحیثما كانت نسب االنتشار أقل من ذلك، فإن أعداد المصابین بفیروس نقص المناعة البشرية قد تكون قلیلة، ولكن تدخالت الوقاية من 

فیروس نقص المناعة البشرية قد تظل من التدخالت الهامة التي يحتمها التفكیر المستقبلي. 
· حمايا تمامك الهااكل األمريا وضمان تلقي األطفال الیتامى أو األطفال الذين يعیشون في أسر معیشیة يرعاها أطفال للدعم 	

المناسب وتحقیق نتائج منصفة.
· إنشاء معلومات مادلة بالنابا للاااق في مجال الوقايا من فار س نقص المناعا البشريا  عالجه تبین األماكن الُمتاح فیها 	

لألشخاص تلقي الخدمات.
· استحداث برامج مايجابا العيبارات الان  النوع االجيماعي، تشمل تجنب مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي، مع وضع 	

احتیاجات المراهقین والفتیات الفريدة في االعتبار. 
· إشراك شبكات المجيمع المالي القائما بالفعل من أجل تحديد أنسب محتوى وأنسب استراتیجیة.	

 الربط بين ما هو إنساني وما هو تنموي

· رسم خرائط لخدمات  قدرات فار س نقص المناعا البشريا على المايوى الوطني لياديد الفجوات كأحد تدابیر خفض المخاطر 	
والتأهب.

https://www.who.int/hac/network/interagency/IASC_Guidlines_HIV_AIDS_in_Emergency_Settings.pdf?ua=1
https://www.who.int/hac/network/interagency/IASC_Guidlines_HIV_AIDS_in_Emergency_Settings.pdf?ua=1
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 2.3.4 التغذية

النتيجة االستراتيجية

إتاحة الحمیات الغذائیة والخدمات والممارسات التي تحّسن من الوضع التغذوي لألطفال والمراهقین والنساء51

المقاييس المرجعية االلتزامات

· وجود عدد مناسب من الموظفین ذوي المهارات المناسبة لشغل وظائف تنسیق 	
التغذية داخل القطاعات/المجموعات على المستويین الوطني ودون الوطني.

· تنفیذ المساءلة األساسیة فیما يتعلق بالقیادة والتنسیق	

1: القيادة والتنسيق

 وجود القیادة الفعالة والتنسیق وفاعلیتهما 

 انظر 2.1.2 الينااق

· إتاحة البیانات واألدلة ذات الصلة بشأن نوع سوء التغذية لدى األمهات واألطفال ودرجته 	
ومدى انتشاره ومحدداته ودوافعه والمجموعات األشد تعرضًا للخطر.

· ُترشد البیانات واألدلة المتعددة القطاعات صنع القرار في الوقت المناسب وتدعم الرصد 	
وتمكن من تصحیح مساري التأهب واالستجابة

2: أنظمة المعلومات وتقييمات التغذية

 توفر أنظمة الرصد والمعلومات للتغذية،
 والتي تشمل تقییمات التغذية، بیانات

 وأدلة جیدة النوعیة وفي الوقت المناسب
 إلرشاد السیاسات واالستراتیجیات والبرامج

والمناصرة

· دعم مقدمي الرعاية لألطفال في سن -23 شهرًا لتبني ممارسات تغذية الرضع وصغار 	
األطفال الموصى بها، بما في ذلك كل من الرضاعة الطبیعیة والتغذية التكمیلیة55

· حصول األطفال في سن 0-59 شهرًا على مدخالت غذائیة ُمحسنة ووضع غذائي 	
ُمحسن من خالل الحمیات الغذائیة المناسبة للسن والغنیة بالغذاء، واألغذية التكمیلیة 

بالمغذيات الدقیقة، وزيادة القیمة الغذائیة لألطعمة في المنزل والعالج الوقائي المضاد 
للديدان، حسب السیاق

 3: منع التقّزم52 والهزال53 ونقص 
 المغذيات الدقيقة وزيادة الوزن54 في

األطفال دون سن الخامسة من العمر

  استفادة األطفال دون سن الخمس
 سنوات من الحمیات الغذائیة والممارسات
 والخدمات التي تمنع التقزم والهزال ونقص

المغذيات الدقیقة وزيادة الوزن 

· إتاحة حزمة تدخالت قائمة على المجتمع المحلي والمدارس لألطفال في سن الطفولة 	
 أدنى: ُمكّمالت الحديد والعالج الواقي من الديدان المعوية58، 

ٍ
المتوسطة تتضمن كحد

والتثقیف التغذوي واالستشارات والدعم، طبقًا للسیاق
· إتاحة حزمة تدخالت قائمة على المجتمع المحلي والمدارس للمراهقات والمراهقین 	

 أدنى: ُمكّمالت الحديد وحمض الفولیك والعالج الواقي من الديدان المعوية، 
ٍ
تتضمن كحد

والتثقیف التغذوي واالستشارات والدعم، طبقًا للسیاق

 4: الوقاية من نقص التغذية، ونقص
 المغذيات الدقيقة، وفقر الدم في مرحلة

الطفولة المتوسطة والمراهقة56

  استفادة األطفال في عمر الطفولة
 المتوسطة )5-9 سنوات( والمراهقات

 والمراهقین )10-19 عامًا( من الحمیات
 الغذائیة والممارسات والخدمات التي

 تحمیهم من نقص التغذية ونقص
المغذيات الدقیقة وفقر الد57

51 يتحدد الوضع اليغذ ي لألطفال والمراهقین والنساء من خالل أنظميهم الغذائاا )مثل الرضاعة واألطعمة المغذية المالئمة للسن والمیاه الصالحة للشرب واألمن الغذائي داخل األسر المعیشیة في جمیع األوقات( وجودة الخدمات اليغذ يا التي 

يستفیدون منها )مثل الخدمات التي تحمي وتعزز وتدعم التغذية الجیدة( وممارماتهم التغذوية )مثل اإلطعام المناسب للسن والممارسات المتعلقة بالنظام الغذائي والنظافة الصحیة(.

52 اليقّزم في األطفال ما بین 0-59 شهرًا هو أن يكون الطول بالنسبة للعمر أقل من -2 انحراف معیاري من القیمة المتوسطة طبقًا لمعايیر نمو الطفل الصادرة عن منظمة الصحة العالمیة لألطفال من نفس العمر والجنس. اليقّزم الميومط هو ما دون 

-2 انحراف معیاري وأكبر من أو يساوي -3 انحراف معیاري. اليقّزم الشديد هو ما دون -3 انحراف معیاري.

53 الهزال في األطفال ما بین 0-59 شهرًا هو أن يكون الوزن بالنسبة للطول أقل من -2 انحراف معیاري من القیمة المتوسطة طبقًا لمعايیر نمو الطفل الصادرة عن منظمة الصحة العالمیة لألطفال من نفس العمر والجنس. موس اليغذيا الاال الميومط 

ُيعرَّف بأنه الهزال المتوسط )أن تقل الوزن بالنسبة للطول عن -2 انحراف معیاري وأن يزيد عن أو يساوي -3 انحراف معیاري( و/أو )في حالة األطفال ما بین 6-59 شهرًا( محیط منتصف العضد أقل من 125مم ويزيد عن أو يساوي 115 مم. موس اليغذيا الاال 
الشديد هو وجود الهزال الشديد )أن يقل الوزن بالنسبة للطول عن -3 انحراف معیاري( الوزمة المنطبعة في كال الجانبین )مرض الكواشیوركور( و/أو )في حالة األطفال البالغین من العمر 6-59 شهرًا( أن يكون محیط منتصف العضد 115 مللیمترًا أو أقل.

54 الوزن الزائد في األطفال ما بين 0-59 شهرًا هو أن يكون الوزن بالنسبة للطول أكبر من +2 انحراف معياري من القيمة المتوسطة طبقًا لمعايير نمو الطفل الصادرة عن منظمة الصحة العالمية لألطفال من نفس العمر والجنس. ُيشار إلى زيادة 

الوزن المفرطة )أكثر من 3+ انحراف معياري( بمصطلح السمنة.

55يشیر مصطلح  تغذيا الرضع  صغار األطفال إلى تغذية الرضع وصغار األطفال الذين يبلغ عمرهم ما بین 0-23 شهرًا. تركز برامج تغذية الرضع وصغار األطفال على حماية وتعزيز ودعم البدء المبكر للرضاعة خالل ساعة واحدة من الوالدة، والتغذية 

الحصرية عن طريق الرضاعة خالل الستة أشهر األولى من العمل، وبدء األغذية التكمیلیة المتنوعة وممارسات التغذية التكمیلیة المناسبة للعمر في الوقت المناسب جنبًا إلى جنب مع استمرار الرضاعة حتى سن عامین أو أكثر.

56 يشمل نقص اليغذيا بان المراهقان التقّزم ونقص الوزن أو النحافة. في مرحلة المراهقا، ُيعرف نقص الوزن أ  الناافا بأن يكون تكون قیمة الدرجة المعیارية )Z-score( لمؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر أقل من –2 انحراف معیاري من المرجع الموحد 

لنمو األطفال والمراهقین )5-19 عامًا( لعام 2007 الصادر عن منظمة الصحة العالمیة. تعرف النحافة الشديدة بأن يكون مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر يبلغ -3 انحراف معیاري على مقیاس قیمة الدرجة المعیارية. اليقّزم هو أن يكون الطول بالنسبة 
للعمر أقل من -2 انحراف معیاري. موس اليغذيا الاال  الشديد في المراهقین البالغین من العمر 10-14 عامًا ُيعرَّف بأن يكون محیط منتصف العضد يبلغ 160 مم أو أقل مع وجود عالمات شديدة تدل على الهزال أو الوزمة المنطبعة في كال الجانبین.

57 فقر الدم ُيصنَّف على أساس العتبة الدنیا لتركیزات الهیموغلوبین طبقًا لما يلي: مستويات الهیموغلوبین جرام/لتر: األطفال ما بین 5–11 عامًا ≤115 )ال يوجد فقر دم( 110-114 )خفیف( 80-109 )معتدل( >80 )خطیر(; األطفال ما بین 12-14 عامًا ≤120 

)ال يوجد فقر دم(, 110-119 )خفیف( 80-109 )معتدل(، >80 )خطیر(; النساء غیر الحوامل البالغات من العمر 15 عامًا فأكثر ≤120 )ال يوجد فقر دم(, 110-119 )خفیف( 80–109 )معتدل(, >80 )خطیر(. في البیئات التي يبلغ معدل انتشار فقر الدم فیها بین 
األطفال البالغین من العمر 5-12 عامًا 20% فأكثر، يجب توفیر مكمالت الحديد.  في البیئات التي يزيد فیها معد انتشار فقر الدم فیها بین المراهقات الالتي بلغن سن الطمث، والبالغات من العمر 10-19 عامًا عن 20% فأكثر، يجب توفیر مكمالت الحديد وحمض 

الفولیك للمراهقات.

58 في المناطق التي يبلغ فیها خط األساس لمعدل انتشار أي عدوى للديدان المعوية التي تنتقل عبر التربة 20% أو أكثر بین األطفال البالغین من العمر 5-12 عامًا والمراهقات غیر الحوامل البالغات من العمر 10-19 عامًا.
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· ُيتاح للنساء الحوامل والمرضعات - مع إيالء عناية خاصة بالمراهقات الحوامل وغیرهن 	
من األمهات المعرضات للخطر من ناحیة التغذية - حزمة تدخالت تتضمن على األقل: 

المكمالت الغذائیة الخاصة بالحديد وحمض الفولیك/المغذيات الدقیقة، وأدوية الوقاية 
من الديدان، ومراقبة الوزن، وتقديم االستشارات في مجال التغذية، ودعم التغذية من 

خالل التكمیل بالطاقة والبروتین، طبقًا للسیاق

 5: الوقاية من نقص التغذية59، ونقص
 المغذيات الدقيقة، وفقر الدم في

النساء الحوامل واألمهات المرضعات

  تستفید النساء الحوامل واألمهات
 المرضعات من األنظمة الغذائیة

 والممارسات والخدمات التي تحمیهن من
 نقص التغذية، ونقص المغذيات الدقیقة

وفقر الدم.

· فحص جمیع األطفال دون سن الخامسة في المناطق المتضررة بصورة منتظمة 	
الكتشاف الهزال الشديد وغیره من صور سوء التغذية الحاد المهدد للحیاة وإحالتهم 

للخدمات العالجیة حسب االقتضاء
· استفادة جمیع األطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من الهزال الشديد وغیره من 	

صور سوء التغذية الحاد المهدد للحیاة في المناطق المتضررة من الخدمات القائمة 
على المرافق وعلى المجتمع المحلي التي تقدم عالجًا فعااًل يضمن معدالت نجاة <%90, 

ومعدالت تعافي <75% ومعدالت تخلف عن العالج >60%15

 6: الرعاية التغذوية لألطفال المصابين
بالهزال

 استفادة األطفال دون سن الخامسة من
 الخدمات التي توفر الكشف المبكر عن الهزال

 الشديد وغیره من صور سوء التغذية الحاد
المهدد للحیاة في الطفولة المبكرة، وعالجه

· دعم النظم الوطنیة ودون الوطنیة التي تقدم خدمات الصحة والمیاه والصرف الصحي 	
والتعلیم وحماية األطفال والحماية االجتماعیة من أجل تحقیق اآلتي: 

· اتساق سیاساتها وبرامجها وممارساتها مع المعايیر والمبادئ التوجیهیة المتفق 	
علیها بشأن التغذية 

· تقديم تدخالت تستند إلى األدلة من خالل قوى عاملة مدعومة في مجاالت المعرفة 	
والمهارات والقدرات في مجال التغذية

· شراء وتوزيع مستلزمات التغذية األساسیة في الوقت المناسب من خالل المنصات 	
القائمة على المرافق وعلى المجتمع المحلي

 7: تعزيز نظم تغذية األم والطفل

 تقديم الخدمات التي تقي من سوء التغذية
 بین األطفال والمراهقین والنساء من خالل

 آلیات تقديم الخدمة القائمة على المرافق
 والمجتمعات المحلیة وبطرق تعزز النظم

الوطنیة ودون الوطنیة

 انظر 2.2.4 الربط بان العمل اإلنااني 
 الينماا 

· إلمام األطفال والمراهقین ومقدمي الرعاية لهم ومجتمعاتهم المحلیة بالخدمات 	
التغذوية المتاحة، وكیفیة ومكان الوصول إلیها

· إشراك األطفال والمراهقین ومقدمي الرعاية لهم ومجتمعاتهم المحلیة في تدخالت 	
تغییر السلوك التشاركیة الخاصة بتحسین وضعهم التغذوي

· دعم مقدمي الرعاية والمجتمعات المحلیة وتمكینهم من منع سوء التغذية، باإلضافة إلى 	
تحديد وإحالة األطفال الذين يعانون من أنواع نقص التغذية المهددة لحیاتهم 

 8: إشراك المجتمع المحلي من أجل
تغيير السلوك والتغيير االجتماعي

  إتاحة وصول الفئات السكانیة المعرضة
 للخطر في الوقت المناسب إلى المعلومات
 المناسبة للثقافة والنوع االجتماعي والعمر

 وإلى التدخالت التي تعزز اتباع الحمیات
 الغذائیة والخدمات والممارسات التي تسهم

في تحسین وضعهم التغذوي

 انظر 2.2.7 إشراك المجيمع المالي 
من أجل تغاار الالوك  اليغاار االجيماعي

59 ألغراض هذه الوثیقة، يشار إلى نقص اليغذيا في النااس غار الاوامل في من اإلنجاب بمصطلح “النحافة” ويعرف على أنه كون مؤشر كتلة الجسم أقل من 18.5 كغم/م2. بالنسبة للفتیات )15-19 عامًا(، راجع الحاشیة السفلیة رقم 56 بشأن 

المراهقات.

60 تنص معايیر ‘اسفیر‘ على أن األشخاص الذين ُأنهي عالجهم من سوء التغذية الحاد والشديد يتألفون من األشخاص الذين تعافوا أو توفوا أو تخلفوا عن العالج أو لم يتعافوا. يشیر معدل النجاة في هذه الوثیقة إلى إجمالي عدد األفراد الذين تعافوا أو تخلفوا 

عن العالج أو لم يتعافوا مقسومًا على إجمالي عدد الحاالت التي انتهي عالجها x 100. ُمعّدل اليعافي ُيحسب باستخدام إجمالي عدد األفراد المتعافین مقسومًا على إجمالي عدد الحاالت التي انتهى عالجها x 100. ُمعّدل اليخلف عن العالج ُيحسب باستخدام 
.100 x إجمالي عدد األفراد الذين تخلفوا عن العالج مقسومًا على إجمالي عدد الحاالت التي انتهى عالجها
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االعتبارات الرئيسية

 الدعوة

· الدعوة لمناصرة حق كل طفل في الاصول على اليغذيا المنامبا  الوفاس باالليزامات األماماا إزاس األطفال في مجال العمل 	
اإلنااني لدى جمیع أصحاب المصلحة، باستخدام اتفاقیة حقوق الطفل وخطة التنمیة المستدامة لعام 2030، وهدف التنمیة المستدامة 

رقم 2 وقرار مجلس األمن رقم 2417 بشأن النزاع والجوع.
· الدعوة إلى إلماج اليغذيا ضمن الااامات  االميراتاجاات  البرامج  المعايار الوطناا، بما في ذلك التمويل المتعدد السنوات لبرامج 	

ومستلزمات ومعدات التغذية. 
· الدعوة إلى إلراج األغذيا العالجاا الجاهزة لالميعمال ضمن القوائم الوطنیة لألدوية األساسیة.	
· الدعوة إلى حمايا الرضاعا الطباعاا من ممارمات الياويق غار األخالقاا بما يتماشى مع المدونة الدولیة لقواعد تسويق بدائل لبن 	

األم، وما تالها من قرارات للجمعیة الصحیة الدولیة وإرشادات دولیة. تثباط اليبرع ببدائل لبن األم أ  معدات الرضاعا. 

التنسيق والشراكات

· توفار القاالة  لعم الينااق مع الشركاء على المستويین الوطني ودون الوطني، باعيبارها الوكالا القائدة للمجموعا/القطاع في مجال 	
اليغذيا. دعم وإشراك آلاات الينااق بان القطاعات وبخاصة مع قطاعات/مجموعات الصحة واألمن الغذائي والمیاه والصرف الصحي 

والنظافة الصحیة. 
· إنشاء ودعم فرق عمل فناا تعمل بكفاسة في المجاالت الفنیة ذات الصلة بالسیاق. قد يشمل هذا تغذية الرضع وصغار األطفال، وتغذية 	

األطفال غیر المسجلین بالمدارس، وإدارة سوء التغذية الحاد القائمة على المجتمع المحلي، ونظم معلومات التغذية والمساءلة أمام 
السكان المتضررين.

· بدس  تااان الينااق في مجال برامج الوقايا من موس اليغذيا  عالجه بین وكاالت األمم المتحدة الداعمة للتغذية، ومنها منظمة 	
األغذية والزراعة ومفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمیة.

· إلارة المخاطر  تجنبها عند المشاركا مع القطاع الخاص، ويشمل ذلك صناعة األغذية والمشروبات، من خالل االلتزام باإلرشادات 	
التنظیمیة والقطاعیة بشأن مشاركة القطاع الخاص.

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg2
https://undocs.org/S/RES/2417
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg2
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg2
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254911/WHO-NMH-NHD-17.1-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254911/WHO-NMH-NHD-17.1-eng.pdf?ua=1
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البرامج والمعايير العالية الجودة

· تعزيز االميجابا الميعدلة القطاعات  الميكاملا  اليقارب الجغرافي في قطاعات التغذية والصحة والمیاه والصرف الصحي والنظافة 	
الصحیة والتعلیم وحماية األطفال والسیاسات االجتماعیة والقطاعات الشاملة61. 

· إنشاس أماكن آمنا لإلطعام والرعاية المستجیبة وتعزيز الروابط مع حماية األطفال.	
· تصمیم وتنفیذ برامج رصد التغذية طبقًا لمعايار الجولة الوارلة في أحدث إرشالات الاونااف،	

   انظر المرفق 2 – المراجع

· اليركاز المقصول على األطفال  النااس األشد تهماشًا لخفض أوجه انعدام المساواة )صحیح من حیث المبدأ( وتحسین األثر الواقع 	
على الفئات األشد ضعفًا )صحیح من الناحیة العملیة(. تتركز جمیع صور سوء التغذية بصورة متزايدة بین األطفال والمراهقین والنساء 

واألسر المعیشیة األكثر فقرًا وتهمیشًا.
· شراء بدائل لبن األم الجاهزة لالميخدام لألطفال الرضع الذين ال تيوافر لهم الرضاعا الطباعاا أ  ييلقون تغذيا مخيلطا مع إعطاء 	

األولوية لألطفال الرضع الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر، بما يتماشى مع إرشادات الیونیسف بشأن توفیر واستخدام بدائل لبن األم في 
البیئات اإلنسانیة. 

· المشاركة مع المجتمعات المحلیة بصورة منهجیة من أجل تنفاذ أنشطا اليأهب  األنشطا الوقائاا  أنشطا االميجابا على مايوى 	
المجيمع المالي، ويشمل ذلك تعزيز الممارسات اإليجابیة مثل التغذية الُمثلى للرضع وصغار األطفال، وإتاحة النظم الغذائیة الصحیة 

واتباعها، والتحصینات الروتینیة والمكمالت الغذائیة بالمغذيات الدقیقة، والكشف المبكر عن الهزال الشديد وغیره من صور سوء التغذية 
الحاد المهدد للحیاة، وعالجها.

· العمل مع الجهات الفاعلا في مجال العنف القائم على النوع االجيماعي لخفض مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي المتعلقة 	
ببرامج التغذية. في حالة عدم وجود جهات فاعلة متاحة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي، يتم تدريب موظفي التغذية على دلیل 

الجیب للعنف القائم على النوع االجتماعي.
· إلراج احيااجات األطفال ذ ي اإلعاقا  مقدمي الرعايا لهم في تقییم وتصمیم إجراءات التأهب واالستجابة في مجال التغذية.	
· استخدام آلاات آمنا  مريا ليلقي اليعلاقات  اإلبالغ بناًء على أسالیب التواصل المفضلة لدى السكان المتضررين  اميخدام  جهات 	

نظرهم بصورة منهجاا إلثراس تدخالت اليغذيا  تصاااها.
· ضمان مشاركا األطفال والمراهقین ومقدمي الرعاية والمجتمعات المحلیة في القرارات التي تؤثر على حیاتهم وإتاحة آلاات الشكا ى 	

اآلمنا  الاريا لهم.

الربط بين ما هو إنساني وما هو تنموي

· إنشاس نظم المعلومات  الرصد  تعزيزها  االميثمار فاها , بما في ذلك السیاسات واألدوات وقواعد البیانات التي تضم معلومات 	
مصّنفة طبقًا للجنس والعمر واإلعاقة عن التغذية ورصد المستخدم النهائي.

· لمج إجراسات اليأهب لااالت الطوارا  االميجابا لها ضمن منصات تنااق الينماا، ومنها حركا توماع نطاق اليغذيا.	
·  ضع نظم  برامج مراعاا للمخاطر  لعم قدرات الاكومات  الشركاس على المستويین الوطني ودون الوطني من خالل نقل المهارات. 	
· تقويا مالمل إمدال اليغذيا من أجل تحسین التنبؤ المتكامل باحتیاجات السلع الغذائیة62، وتقدير تكالیفها، وشرائها وتخزينها )الذي 	

يشمل مخزون الطوارئ( وتسلیمها ورصد مستخدمیها النهائیین.

61 على سبيل المثال: يتطلب تحسين تنوع النظم الغذائية لألطفال منظومة غذائية قادرة على إنتاج نطاق من األطعمة المغذية المتاحة والمقبولة بالنسبة لألسر، ومنظومة صحية تضم موظفين مدربين جيدًا على مستوى المرافق والمجتمع المحلي 

من أجل تقديم االستشارات لمقدمي الرعاية توضيحًا لفوائد تنوع النظام الغذائي، ومنظومة للمياه والصرف الصحي توفر مياه شرب نظيفة كجزء من النظام الغذائي الصحي ومن أجل إعداد األطعمة بصورة آمنة، ونظام حماية اجتماعية يساعد على 
توفير األطعمة المغذية بسعر مناسب لألطفال واألسر األشد ضعفًا.

62 وتشمل األغذية العالجیة الجاهزة لالستعمال، ومستلزمات مراكز التغذية العالجیة، والمكمالت الغذائیة بالمغذيات الدقیقة، وأقراص الوقاية من الديدان، والمساحیق التي تحتوي على مغذيات دقیقة متعددة، وألواح قیاس الطول والموازين.

http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/2.3%20Nutrition/Unicef_BMS_R05.1_Interactive.pdf
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/2.3%20Nutrition/Unicef_BMS_R05.1_Interactive.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2019/05/GBV_Background_Note021718-Low.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2019/05/GBV_Background_Note021718-Low.pdf
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 2.3.5 حماية األطفال

النتيجة االستراتيجية

حماية األطفال والمراهقین من العنف واالستغالل واإلساءة واإلهمال والممارسات الضارة

المقاييس المرجعية  االلتزامات

· وجود عدد مناسب من الموظفین ذوي المهارات المناسبة لشغل وظائف القیادة 	
والتنسیق داخل نطاق المسؤولیة/القطاع الخاص بحماية األطفال على المستويین 

الوطني ودون الوطني
· تنفیذ المساءلة األساسیة فیما يتعلق بالقیادة والتنسیق	

1: القيادة والتنسيق

وجود القیادة الفعالة والتنسیق وفاعلیتهما

 انظر 2.1.2 الينااق

· وجود آلیات لتقییم المخاوف المتعلقة بحماية األطفال، وأسبابها الجذرية، وتحلیلها 	
ورصدها واإلبالغ عنها وأدائها لوظائفها على المستويین الوطني والمحلي

· تنفیذ عملیات رسم خرائط القوى العاملة في مجال الخدمات االجتماعیة ووضع خطط 	
بناء القدرات طبقًا لذلك

· فعالیة المنظومة المتكاملة إلدارة الحاالت، وتشمل مسارات اإلحالة إلى الخدمات 	
واألنظمة اآلمنة إلدارة المعلومات

· دعم األسر والمجتمعات المحلیة في وظائف الحماية التي تقوم بها، من خالل وجود تدابیر 	
لتجنب اإلساءة واإلهمال واالستغالل والعنف ضد األطفال والحیلولة دون وقوعها

· توفیر خدمات تسجیل الموالید وإصدار شهادات المیالد بصورة آمنة لألطفال وأسرهم 	
من خالل نظم السجل المدني

 2: تعزيز نظم حماية األطفال

 فعالیة نظم حماية األطفال وتعزيزها
 من أجل الوقاية من جمیع صور العنف

 واالستغالل واإلساءة واإلهمال
والممارسات الضارة واالستجابة لها

 انظر 2.2.4 الربط بان العمل اإلنااني 
 الينماا 

· التعرف على أنظمة الدعم في األسرة والمجتمع المحلي وتعزيزها لتوفیر األنشطة 	
والحماية في مجال الصحة العقلیة والدعم النفسي االجتماعي مع مشاركة مجدية من 

األطفال والمراهقین ومقدمي الرعاية
· تضمن التدخالت وآلیات اإلحالة الخاصة بالصحة العقلیة والدعم النفسي االجتماعي إتاحة 	

الدعم عبر جمیع التدخالت التي يتضمنها هرم تدخالت الصحة العقلیة والدعم النفسي 
االجتماعي التي تقدمها اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت لألطفال والمراهقین 

ومقدمي الرعاية والمجتمعات المحلیة، بحسب المبادئ التوجیهیة التشغیلیة بشأن 
الدعم في مجال الصحة العقلیة والدعم النفسي االجتماعي القائم على المجتمع المحلي 

في البیئات اإلنسانیة 
· توفیر الخدمات المناسبة لجمیع األطفال والمراهقین ومقدمي الرعاية الذين تم 	

تحديدهم من خالل نقاط الدخول إلى خدمات الصحة العقلیة والدعم النفسي االجتماعي 
)ومنها حماية األطفال والتثقیف والصحة( باعتبارهم في حاجة لخدمات الصحة العقلیة 

المتخصصة، أو إحالتهم لها

 3: الصحة العقلية )النفسية( والدعم
النفسي االجتماعي

 تحديد احتیاجات األطفال والمراهقین
 ومقدمي الرعاية في مجال الصحة العقلیة

 )النفسیة( والدعم النفسي االجتماعي
 وتلبیتها من خالل خدمات الصحة العقلیة

 )النفسیة( والدعم النفسي االجتماعي
 المنسقة والمتعددة القطاعات والقائمة

على المجتمع المحلي

· تحديد أسباب انفصال الطفل في الوقت المناسب وتعزيز إجراءات منع االنفصال، ومنها 	
استخدام استراتیجیات تغییر السلوك

· تحديد جمیع األطفال غیر المصحوبین والمنفصلین عن ذويهم، ووضعهم في رعاية 	
قائمة على األسرة أو في ترتیبات رعاية بديلة مناسبة وآمنة، وتوفیر خطة لتقديم الرعاية/

إدارة الحاالت الفردية
· تسجیل األطفال غیر المصحوبین والمنفصلین عن ذويهم، بالتعاون الوثیق مع الوكاالت 	

المخّولة بذلك63، ولم شملهم وإعادة إدماجهم مع مقدمي الرعاية األساسیین أو مع أفراد 
آخرين من األسرة

 4: األطفال غير المصحوبين
والمنفصلين عن ذويهم

 منع انفصال األطفال عن أسرهم
 واالستجابة له وتعزيز الرعاية القائمة على

األسرة لمصلحة الطفل

63 يشمل ذلك الوالية القانونية المحددة لكل من اللجنة الدولية للصليب األحمر والجمعيات الوطنية وكذلك الوالية القانونية لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين )بالنسبة لالجئين(. انظر الكتّيب الميداني بشأن األطفال غير المصحوبين 

والمنفصلين عن ذويهم.

https://www.unicef.org/media/52171/file/Mental%20health%20and%20psychosocial%20support%20guidelines%202019%20.pdf
https://www.unicef.org/media/52171/file/Mental%20health%20and%20psychosocial%20support%20guidelines%202019%20.pdf
https://www.unicef.org/media/52171/file/Mental%20health%20and%20psychosocial%20support%20guidelines%202019%20.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/12198/pdf/handbook-web-2017-0322.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/12198/pdf/handbook-web-2017-0322.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/12198/pdf/handbook-web-2017-0322.pdf
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· وجود آلیة لرصد االنتهاكات الجسیمة ضد األطفال وإثراء جهود الدعوة والبرامج	
· حیثما يتم تنشیط آلية الرصد واإلبالغ 65، تشارك الیونیسف في رئاسة فرقة العمل 	

القطرية للرصد واإلبالغ أو الفريق العامل المكافئ لها وترفع تقاريرها إلى فريق مجلس 
األمن العامل المعني باألطفال والنزاع المسلح

 5: رصد االنتهاكات الجسيمة واإلبالغ
 عنها64

 في أوضاع النزاع المسلح، توّثق االنتهاكات
 الجسیمة ضد األطفال وغیرها من انتهاكات

 الحقوق الخطیرة والمخاوف المتعلقة
 بالحماية، ويجري تحلیلها واإلبالغ عنها، وإثراء

االستجابة البرامجیة وتدخالت الدعوة

· تحديد دوافع وأسباب تجنید األطفال واستخدامهم ومنع حدوث ذلك ومعالجته	
· تحديد األطفال الذين تركوا القوات أو المجموعات المسلحة وتزويدهم بخدمات إعادة 	

اإلدماج اآلمنة والقائمة على المجتمع المحلي طبقًا لمبادئ باريس
· بذل جهود الدعوة المنسقة ضد االعتقال غیر القانوني والتعسفي ومن أجل االلتزام 	

بالمعايیر الدولیة لقضاء األحداث66 بالنسبة لألطفال المتضررين من النزاع، بما في ذلك 
اإلطالق الفوري لسراحهم إلى الجهات الفاعلة المعنیة بحماية األطفال

 6: األطفال المرتبطين بالقوات أو
 الجماعات المسلحة واحتجاز األطفال

في سياق النزاع المسلح

 منع ومعالجة تجنید األطفال واستخدامهم
بل الجهات الفاعلة المسلحة، باإلضافة

ِ
 من ق

 إلى االحتجاز غیر القانوني والتعسفي
 والمعاملة اإلجرامیة لألطفال المتضررين

من النزاعات.

· إتاحة التثقیف المناسب للعمر بشأن مخاطر األسلحة المتفجرة لجمیع األطفال 	
والمجتمعات المحلیة المعرضة للخطر 

· وجود نظم رسمیة/غیر رسمیة لمراقبة اإلصابات وآلیات لترتیب أولويات اإلجراءات 	
المتعلقة باأللغام ومساعدة الضحايا التي تركز على األطفال.

· تنفیذ أنشطة الدعوة وكسب التأيید من أجل تعزيز اإلجراءات اإلنسانیة المتعلقة باأللغام 	
واالمتثال للصكوك الدولیة المتعلقة باألسلحة المتفجرة

 7: اإلجراءات المتعلقة باأللغام
واألسلحة

 مع استخدام األلغام األرضیة وغیرها من
 األسلحة العشوائیة األثر أو غیر المشروعة

بل الدولة أو الجهات الفاعلة غیر التابعة
ِ
 من ق

لدولة ومعالجة آثارها

· قة والتي تركز على الناجین والمناسبة للعمر 	 إتاحة خدمات االستجابة عالیة الجودة والُمنسَّ
بل الناجین من العنف القائم على النوع االجتماعي

ِ
في الوقت المناسب واستخدامها من ق

· تنفیذ برامج الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي 	
· قیام برامج حماية األطفال بتنفیذ إجراءات تعالج العنف القائم على النوع االجتماعي وتقلل 	

من مخاطره

 8: العنف القائم على النوع االجتماعي

 قدرة الناجین من العنف القائم على النوع
 االجتماعي على الوصول إلى خدمات

 االستجابة الموقوتة والعالیة الجودة
 والمتعددة القطاعات، ومنع وقوع العنف

القائم على النوع االجتماعي

· توفیر قنوات اإلبالغ اآلمنة والمتاحة والمستجیبة الحتیاجات األطفال واعتبارات النوع 	
االجتماعي لجمیع األطفال 

· إحالة األطفال الناجین من االستغالل واالنتهاك الجنسیین على وجه السرعة إلى خدمات 	
ومساعدات االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي/حماية األطفال المتكاملة، 

وإتاحتها لهم طبقًا الحتیاجاتهم ورغباتهم

 9: الحماية من االستغالل واالعتداء
 الجنسيين

 حماية األطفال والسكان المتضررين من
بل

ِ
 االستغالل واالنتهاك الجنسیین من ق

العاملین في المجال اإلنساني

 انظر 2.1.5 الامايا من االميغالل 
الجناي  االعيداس الجناي

64 تتضمن االنيهاكات الجااما قتل األطفال وتشويههم؛ وتجنید األطفال أو استخدامهم كجنود؛ والعنف الجنسي ضد األطفال؛ واختطاف األطفال؛ والهجمات على المدارس والمستشفیات؛ والحرمان من إتاحة المساعدات اإلنسانیة لألطفال.

65 آلاا الرصد  اإلبالغ هي آلیة ُمنشأة بموجب قرار مجلس األمن رقم 1612. ومن خالل هذا القرار والقرارات التالیة له، منحت الیونیسف الوالية القانونیة لدعم رصد انتهاكات حقوق األطفال الجسیمة واإلبالغ عنها إلى مجلس األمن. انظر أعاله لالطالع على 

قائمة باالنتهاكات الجسیمة.

66 اتفاقية حقوق الطفل; العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية; قواعد األمم المتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث  )قواعد بيجين(; قواعد األمم المتحدة بشأن حماية األحداث المجردين من حريتهم  )قواعد هافانا(; مبادئ 

األمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح األحداث  )قواعد الرياض(; قواعد األمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير االحتجازية )قواعد طوكيو(; مبادئ األمم المتحدة التوجيهية للعمل المتعلق باألطفال في نظام العدالة الجنائية )مبادئ فيينا التوجيهية(. 

http://www.mrmtools.org/mrm/mrmtk.html
https://www.unicef.org/emerg/files/ParisPrinciples310107English.pdf
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/PreventionOfJuvenileDelinquency.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/res45_113.pdf
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/Digitization/145271NCJRS.pdf
https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Professionalinterest/Pages/CriminalJusticeSystem.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/TokyoRules.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/PreventionOfJuvenileDelinquency.aspx
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· إلمام األطفال ومقدمي الرعاية لهم ومجتمعاتهم المحلیة بخدمات الحماية المتاحة، 	
وكیفیة ومكان الوصول إلیها

· إشراك األطفال ومقدمي الرعاية لهم ومجتمعاتهم المحلیة في العملیات التي يقودها 	
المجتمع المحلي من أجل دعم المعايیر والممارسات االجتماعیة اإليجابیة؛ وتعزيز 

المساواة بین الجنسین؛ ومعالجة أسباب مخاطر حماية األطفال؛ وزيادة التركیز على 
مشاركة الطفال والمراهقین والفئات المهمشة في مجتمعاتهم المحلیة

 10: إشراك المجتمع المحلي من أجل
 تغيير السلوك والتغيير االجتماعي

 إتاحة وصول الفئات السكانیة المعرضة
 للخطر والمتضررة، في الوقت المناسب،

 للمعلومات والتدخالت المالئمة لثقافتهم
 والمراعیة العتبارات النوع االجتماعي والعمر،

 من أجل منع العنف واالستغالل واإلساءة
واإلهمال والممارسات الضارة واالستجابة لها

 انظر 2.2.7 إشراك المجيمع المالي 
من أجل تغاار الالوك  اليغاار االجيماعي

االعتبارات الرئيسية

 الدعوة

· الدعوة إلى تطباق اتفاقاا حقوق الطفل وبروتوكوالتها االختیارية.	
· الدعوة ليوقاع  اعيمال  تنفاذ البروتوكول االختیاري التفاقیة حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في المنازعات المسلحة  واتفاقیة حظر 	

األلغام المضادة لألفراد واالتفاقیة المتعلقة بأسلحة تقلیدية معینة )البروتوكول الخامس والبروتوكول الثاني المعدل( واتفاقیة الذخائر 
العنقودية، باإلضافة إلى الصكوك التي تتضمن قوانین غیر ملزمة مثل مبادئ باريس والمبادئ التوجیهیة بشأن األطفال المرتبطین بالقوات 

المسلحة أو الجماعات المسلحة  ومبادئ فانكوفر بشأن حفظ السالم ومنع تجنید واستخدام الجنود من األطفال.
· مناصرة ودعم اليطباق الشامل لألطر القانوناا المتعلقة بحماية الالجئین وانعدام الجنسیة والتشرد الداخلي والهجرة واألطفال 	

المتضررين من النزاعات المسلحة والمعايیر الدولیة لعدالة األحداث المحاكمة العادلة وسیادة القانون. 
· الدعوة إلى إدماج حمايا األطفال ضمن خطط االميجابا للطوارا  اليعافي، الوطناا  ل ن الوطناا. 	
· الدعوة إلى شمول جماع األطفال، ومنهم الالجئین والمهاجرين واألطفال المشردين داخلیًا، في نظام )نظم( حماية األطفال وإلتاحة 	

الخدمات لجمیع األطفال دون أي صورة من صور التمییز.
· الدعوة إلى إنهاس جماع صور احيجاز األطفال الالجئان  معد مي الجنااا  المهاجرين بناًء على وضعهم أو وضع والديهم المتعلق 	

بالهجرة. وعلى وجه الخصوص، الدعوة إلى تزويدهم بالخدمات الصحیة والتعلیمیة واإلقامة ونطاق الخدمات الواسع الذي يحتاجونه.
· السعي للاصول على اليزامات من الجماعات  القوات المالاا بإنهاس االنيهاكات الجااما، والتي تشمل إيقاف تجنید األطفال 	

واستخدامهم  إطالق مراح األطفال المايجزين في صفوفهم، بما في ذلك الفياات، ل ن قاد أ  شرط.
· الدعوة إلى أن ينظر لألطفال الذين قامت الجماعات والقوات المسلحة بتجنیدهم وأن يعاملوا باعيبارهم ضاايا في المقام األ ل،  لااوا	
· الدعوة إلى مناهضا اليطباق االنيقائي للقانون، الذي يخضع بموجبه األطفال المرتبطین ببعض الجماعات المسلحة أو األطفال الذين 	

تجاوزوا سنًا معینة، لمعايیر أدنى من الحماية القانونیة.
· الدعوة إلى إعالة اإللماج اآلمن لألطفال الذين سبق لهم االرتباط بالقوات والجماعات المسلحة مع أسرهم ومجتمعاتهم المحلیة.	
· الدعوة إلى مناهضا االعيقال اليعافي لألطفال وتااار إتاحا الخدمات القانوناا  خدمات الامايا لهم باإلضافة إلى المساعدات 	

األخرى لألطفال الواقعین تحت طائلة القانون في منظومة عدالة جنائیة صديقة للطفل. الدعوة إلى تفهم أن االعتقال يجب أال يستخدم إال 
كحل أخیر ومؤقت، بما يتماشى مع المعايیر الدولیة.

· الدعوة إلى الياجال الشامل للموالاد  الوفاات في منظومات التسجیل المدني واإلحصاءات الحیوية لتحقیق ما يلي: 1( أن تكون لجمیع 	
األطفال شهادات میالد، بما في ذلك الحیلولة دون انعدام الجنسیة؛ 2( وجود خطط التأهب واالستجابة لدى التسجیل المدني واإلحصاءات 

الحیوية؛ 3( تحديث نظم التسجیل المدني واإلحصاءات الحیوية، والنسخ االحتیاطي للبیانات وتخزينها خارج الموقع وقابلیتها للعمل مع نظم 
الصحة والتعلیم والدعم االجتماعي.

· الدعوة إلى توفیر الرعايا األمريا الفوريا،  غارها من صور الرعايا في حاالت الطوارا لألطفال غیر المصحوبین بذويهم، ومنع انفصال 	
األطفال أثناء التشرد أو الصعوبات االقتصادية الشديدة.

· الدعوة إلى مناهضا اميخدام األملاا الميفجرة ذات اآلثار الواسعة النطاق في المناطق المأهولة بالسكان.	
· الدعوة، في حاالت التبني بان البلدان، إلى أن تكون مصلحة الطفل هي االعتبار األكثر أهمیة. وال يعتبر التبني )سواء كان محلیًا أو بین البلدان( 	

استجابًة مناسبة أثناء حاالت الطوارئ أو في أعقابها طبقًا للمبادئ التوجیهیة للرعاية البديلة لألطفال.

https://www.apminebanconvention.org/
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx
https://www.clusterconvention.org/
https://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/4F0DEF093B4860B4C1257180004B1B30?OpenDocument
https://www.apminebanconvention.org/
https://www.unicef.org/mali/media/1561/file/ParisPrinciples.pdf
https://www.clusterconvention.org/
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/human_rights-droits_homme/principles-vancouver-principes-pledge-engageons.aspx?lang=eng
https://www.unicef.org/mali/media/1561/file/ParisPrinciples.pdf
https://unicef.typepad.com/main/2009/06/article-21-adoption.html
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c3acd612
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التنسيق والشراكات

· نشر المعايیر الدنیا لحماية الطفل في إطار األعمال اإلنسانیة والمعايیر الدنیا المشتركة بین الوكاالت للعنف القائم على النوع االجتماعي في 	
حاالت الطوارئ وتكییفها للسیاق وتطبیقها. 

·  فعال منذ بدء 	
ٍ
اإلسهام في إنشاء وتشغیل شبكا مشيركا بان الوكاالت للامايا من االميغالل الجناي  االعيداس الجناي على نحو

االستجابة اإلنسانیة، من خالل التنسیق الداخلي مع القطاعات األخرى والتعاون الخارجي مع الشركاء المشتركین بین الوكاالت.
· تولي قاالة مجال مائولاا حمايا الطفل ضمن قطاع/مجموعا الامايا بشكل أعم وضمان وضع اميراتاجاا حمايا شاملا، 	

وتنفیذها واالستناد إلى األنظمة القائمة بالفعل، والتعبیر بصورة مناسبة عن قضايا الطفل في جهود الوقاية واالستجابة.
· اليعا ن، باعتبارها القائدة لمجال مسئولیة حماية األطفال، مع جماع أصااب المصلاا ذ ي الصلا من القطاعات األخرى التي تشمل 	

اليعلام  الصاا  اليغذيا  األمن الغذائي  لعم مبل العاش  الامايا االجيماعاا، لتنفیذ برامج ميكاملا ومتعددة القطاعات، تتجنب 
المخاطر وأوجه الضعف في مجالي حماية األطفال والعنف القائم على النوع االجتماعي وتستجیب لها. 

· اليعا ن مع الفريق العامل المعني بامايا الالجئان الذي تقوله مفوضاا األمم الميادة لشؤ ن الالجئان في األوضاع التي تتسم 	
بوجود طالبي اللجوء، والالجئین، واألشخاص معدومي الجنسیة، والعائدين، وقیادة الفرق العاملة الفرعیة المعنیة بحماية األطفال طبقًا لما 

هو متفق علیه داخل البلد. 

 البرامج والمعايير العالية الجودة

· تعزيز النهج الميكامل  الميعدل القطاعات.  التعاون مع جمیع أصحاب المصلحة ذوي الصلة من القطاعات األخرى والتي تشمل التعلیم 	
والتغذية واألمن الغذائي ودعم سبل العیش والحماية االجتماعیة، لصالح البرامج المشتركة بین القطاعات والمتكاملة التي تتجنب المخاطر 

وأوجه الضعف الخاصة بحماية األطفال والعنف القائم على النوع االجتماعي؛ وتصمیم أنشطة حماية األطفال بالتعاون الوثیق مع التعلیم 
وإشراك المجتمع المحلي من أجل تغییر السلوك والتغییر االجتماعي والنوع االجتماعي واإلعاقة ونماء المراهقین ومشاركتهم

· جمع المعلومات  تالالها  تخزينها  تباللها طبقًا لمبادئ حماية األطفال الدولیة والمبادئ الخاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي 	
مع االحترام الكامل للسرية وحماية البیانات وبروتوكوالت تبادل المعلومات، بما يتفق مع المعايیر الدنیا لحماية الطفل في إطار األعمال 

اإلنسانیة ونظم إدارة العنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ.

  انظر 1.4.9 تولاد األللا بصورة أخالقاا  حمايا الباانات

· االستثمار في أنظما الباانات الميطورة )مثل برايمیرو )Primero((، وبناء قدرات الموظفین والشركاء على استخدام هذه األنظمة والنظر 	
في استخدام التقییمات اآلنیة لتولید األدلة بسرعة تكفي لتمكین صنع القرار في الوقت المناسب.

  انظر 1.4.9 تولاد األللا بصورة أخالقاا  حمايا الباانات

· ضمان استخدام نظم بیانات حماية الطفل والعنف القائم على النوع االجتماعي المصدق علیها والمتماشیة مع السیاسات لتحقیق الاريا 	
 أمن الباانات  المااسلا، بما يتفق مع المعايیر الدنیا لحماية الطفل في إطار األعمال اإلنسانیة ونظم إدارة العنف القائم على النوع 

االجتماعي في حاالت الطوارئ. تؤدي هذه األنظمة إلى تجنب جمع البیانات بطريقة غیر آمنة، وتعزيز اإلحاالت، وتبادل البیانات، ومنع تقوقع 
البیانات والتقلیل من ازدواجیة جمع البیانات وإعادة إيذاء الضحیة67.

· ضمان إلارة الااالت بجولة عالاا بما يتفق مع المعايیر الدنیا لحماية الطفل في إطار األعمال اإلنسانیة ونظم إدارة العنف القائم على النوع 	
االجتماعي في حاالت الطوارئ، التي تناصر وجود الهیاكل اإلشرافیة القوية التي يمكن أن توفر اإلشراف المستمر والتوجیه ألخصائي الحاالت.

· تعزيز إتاحا المعلومات للاكان الموجولين في األماكن مرتفعا المخاطر ويشمل ذلك المعلومات المتعلقة باإلتاحة وأماكن الخدمات 	
واإلبالغ عن المخاوف المتعلقة بحماية األطفال.

· اإلحاطة بأن المناطق الاضريا تمثل تحديات محددة بالنسبة لحماية األطفال، حیث تزيد من مخاطر التعرض لالستغالل والعنف والجريمة 	
والمخدرات وبخاصة بالنسبة لألطفال األشد حرمانا.

· ضمان إتاحة خدمات الدعم/اإلحالا الميكاملا للناجین الذين يفصحون عن تعرضهم للعنف القائم على النوع االجتماعي، قبل بدء أي أنشطة 	
للتوعیة بالعنف القائم على النوع االجتماعي أو الوقاية منه. 

· إشراك األطفال ومقدمي الرعاية وأفراد المجتمع المحلي والسلطات المحلیة من أجل تقرير ما إذا كانت األنشطا الجماعاا، التي تشمل 	
األماكن الصديقة للطفل أو األماكن اآلمنة للنساء والفتیات، مناسبة، وكیف يمكن أن تصبح آمنة ومتاحة وشاملة وعالیة الجودة ومناسبة 

للسیاق/الثقافة. انظر المعايیر الدنیا لحماية الطفل في إطار األعمال اإلنسانیة و نظم إدارة العنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت 
الطوارئ.

· ينبغي تنفیذ جمیع األنشطة الجماعیة، والتي تشمل األماكن الصديقة للطفل أو األماكن اآلمنة للنساء والفتیات، من خالل موظفان أ  	
ميطوعان لربان في مجال الصاا العقلاا  الدعم النفاي االجيماعي ومزودين بآلیات التعامل اآلمن واألخالقي مع األطفال والنساء. 

· ينبغي أن تتجنب برامج خدمات لعم الصاا العقلاا  الدعم النفاي االجيماعي انيقاس المجموعات الاااما )مثل الناجین من العنف 	
القائم على النوع االجتماعي أو األطفال الذين سبق لهم االرتباط بالقوات أو الجماعات المسلحة( من خالل أنشطة منفصلة، بطرق تزيد من 

تمییزهم وإقصائهم عن مجتمعاتهم المحلیة. وبداًل من ذلك، من األفضل العمل لكسب الدعم الواسع وتعزيز إدماج ورفاه جمیع أفراد 
المجتمع المحلي. ويعد تحقیق التوازن بین الحاجة لتحسین نطاق تدخالت خدمات دعم الصحة العقلیة والدعم النفسي االجتماعي، مع 

ضمان الجودة واإلنصاف من األمور البالغة األهمیة. 

67 يؤدي تعميم استخدام األنظمة القياسية، مثل نظام برايميرو )Primero(، عبر االستجابات اإلنسانية إلى زيادة سرعة تقديم الخدمات وتقوية التنسيق وضمان توافق البيانات.

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/19-200_Minimun_Standards_Report_ENGLISH-Nov.FINAL_.pdf
https://spherestandards.org/ar/resources/minimum-standards-for-child-protection-in-humanitarian-action-cpms/
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/19-200_Minimun_Standards_Report_ENGLISH-Nov.FINAL_.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/19-200_Minimun_Standards_Report_ENGLISH-Nov.FINAL_.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/19-200_Minimun_Standards_Report_ENGLISH-Nov.FINAL_.pdf
https://spherestandards.org/ar/resources/minimum-standards-for-child-protection-in-humanitarian-action-cpms/
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/19-200_Minimun_Standards_Report_ENGLISH-Nov.FINAL_.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/19-200_Minimun_Standards_Report_ENGLISH-Nov.FINAL_.pdf
https://spherestandards.org/ar/resources/minimum-standards-for-child-protection-in-humanitarian-action-cpms/
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/19-200_Minimun_Standards_Report_ENGLISH-Nov.FINAL_.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/19-200_Minimun_Standards_Report_ENGLISH-Nov.FINAL_.pdf
https://spherestandards.org/ar/resources/minimum-standards-for-child-protection-in-humanitarian-action-cpms/
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/19-200_Minimun_Standards_Report_ENGLISH-Nov.FINAL_.pdf
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· إنشاء وإنفاذ آلیات تنظیمیة لرعاية الموظفین والمتطوعین، مع التأكید على األشخاص المشاركین في خطوط الحماية األمامیة والعاملین 	
في مجال الصحة العقلیة والدعم النفسي االجتماعي، والعاملین الوطنیین المتضررين من حاالت الطوارئ.

· تعزيز رصد حقوق الطفل وفعالیة االستجابة من خالل المشاركة مع الجهات الفاعلة القانونیة وأمناء المظالم ومنظمات المجتمع المدني، 	
ومع األطفال أنفسهم إن تیسر ذلك.

· حمايا الموظفان وخفض المخاطر المرتبطة بآلیة الرصد واإلبالغ وغیرها من آلیات الرصد واإلبالغ والعمل في الخطوط األمامیة لحماية 	
الطفل من خالل تدابیر لضمان سالمة الموظفین وواجب الرعاية. 

· بدء أنشطا الييبع المناقا  لم الشمل لألطفال المنفصلین وغیر المصحوبین بذويهم في مرحلة مبكرة، جنبًا إلى جنب مع الرعاية 	
الطارئة والحماية. العمل مع القطاعات األخرى من أجل الحیلولة بصورة نشطة دون االنفصال الثانوي لألطفال عن أسرهم و/أو مقدمي 

الرعاية لهم.
· توفیر لم شمل األمر القائم على المجيمع المالي على نحو مخصص لالحتیاجات الفردية للفتیات والفتیان ويسهم في زيادة القبول 	

االجتماعي، وتمكین األطفال واألسر والمجتمعات المحلیة وتطوير العالقات المناسبة، وتقلیل وصمة العار والتأكید على اإلتاحة المنصفة 
للخدمات. 

· استهداف الفئات األشد ضعفًا أواًل، وبكثافة أشد، حیثما وجدت الذخائر المتفجرة، بيدخالت اإلجراسات الميعلقا باأللغام بناًء على المراقبة 	
المستمرة لإلصابات )والتي تشمل آلیة الرصد واإلبالغ حیثما ينطبق ذلك( والبیانات المتعلقة بالتلوث وحركة السكان.

· إدراج اليخفاف من مخاطر العنف القائم على النوع االجيماعي ضمن جمیع برامج حماية األطفال، مثل خدمات تتبع األسر ولم الشمل 	
واالندماج وخدمات الصحة العقلیة والدعم النفسي االجتماعي. تزويد األفراد بدلیل الجیب للعنف القائم على النوع االجتماعي وتدريبهم علیه.

· توفار المااعدة للناجان من االميغالل  االنيهاك الجنااان طبقًا للمبادئ والمعايیر الواردة في بروتوكول األمم المتحدة بشأن تقديم 	
المساعدة لضحايا االستغالل واالنتهاك الجنسیین كمالذ أخار ليقديم الرعايا إلى األطفال الناجان.

· ضمان أن تكون خدمات الدعم واإلحالة وأنظمة إدارة الحالة شاملا لذ ي اإلعاقا. وضع خرائط إلتاحتها ومالءمتها. تدريب أخصائیي الحاالت 	
على كیفیة العمل مع األطفال والنساء من ذوي اإلعاقة.

· استخدام آلاات آمنا  مريا ليلقي اليعلاقات  اإلبالغ بناًء على أسالیب التواصل المفضلة لدى السكان المتضررين  اميخدام  جهات 	
نظرهم بصورة منهجاا إلثراس تدخالت الامايا  تصاااها.

· ضمان مشاركا األطفال والمراهقین ومقدمي الرعاية والمجتمعات المحلیة في القرارات التي تؤثر على حیاتهم وإتاحة آلاات الشكا ى 	
اآلمنا  الاريا لهم.

 الربط بين ما هو إنساني وما هو تنموي

· تعزيز األنظما الوطناا  المالاا القائما في مجالي حمايا األطفال  الامايا االجيماعاا، ومنها المنظمات النسائیة ومنظمات 	
األطفال المحلیة لالستعداد للصدمات والضغوط وتنسیق االستجابة اإلنسانیة والتعافي. عدم استحداث نظم جديدة أو موازية إال 

كمالذ أخیر. 
· ضمان إتاحا نظم حمايا األطفال  الخدمات االجيماعاا لجماع األطفال  النااس، من خالل تعزيز إدماج الجمیع، بما في ذلك الفئات 	

األشد تهمیشًا مثل أطفال األقلیات والشعوب األصلیة والنساء والالجئین والمهاجرين.
· رعاية  بناس الشراكات المالاا من أجل تقديم خدمات حماية األطفال وخدمات العنف القائم على النوع االجتماعي في البیئات النائیة 	

والعالیة المخاطر. 
· تحديد ومعالجة عوامل المخاطرة األكثر شاوعًا التي تؤدي إلى العنف واالستغالل واإلساءة وإهمال األطفال والنساء.	

https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2019/05/GBV_Background_Note021718-Low.pdf
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/sites/www.un.org.preventing-sexual-exploitation-and-abuse/files/un_victim_assistance_protocol_arabic_final.pdf
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/sites/www.un.org.preventing-sexual-exploitation-and-abuse/files/un_victim_assistance_protocol_arabic_final.pdf
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2.3.6 التعليم

النتيجة االستراتيجية

إتاحة التعلیم والتعلم الشاملین بجودة عالیة لألطفال والمراهقین في بیئات آمنة وتوفر الحماية

المقاييس المرجعية  االلتزامات

· وجود عدد مناسب من الموظفین ذوي المهارات المناسبة لشغل وظائف القیادة 	
والتنسیق68 داخل المجموعات/القطاعات الخاصة بالتعلیم على المستويین الوطني ودون 

الوطني
· تنفیذ المساءلة األساسیة فیما يتعلق بالقیادة والتنسیق	

1: القيادة والتنسيق

وجود القیادة الفعالة والتنسیق وفاعلیتهما

 انظر 2.1.2 الينااق

· إتاحة واستخدام برامج التعلیم الرسمیة وغیر الرسمیة، والتي تشمل التعلم المبكر 	
والمهارات69

· كفالة اإلتاحة الشاملة لفرص التعلیم مع االهتمام على وجه التحديد بالفتیات واألطفال 	
ذوي اإلعاقة والالجئین واألطفال المشردين وغیرهم من األطفال المهمشین أو 

الضعفاء70
· تدريب المعلمین وغیرهم من العاملین في مجال التعلیم من أجل توفیر تجربة تعلم عالیة 	

الجودة
· قیاس التعلم من أجل رصد جودة التعلیم	

 2: اإلتاحة المنصفة للتعلُّم

 إتاحة فرص التعّلم الشاملة والعالیة الجودة
لألطفال والمراهقین على قدم المساواة

· اتخاذ التدابیر الوقائیة لجعل بیئات التعلم آمنة وُمتاحة	
· خلو بیئات التعلم من التحرش الجنسي واإلساءة والعنف	
· اتخاذ التدابیر الوقائیة لجعل بیئات التعلم صحیة وخالیة من انتشار األمراض	

 3: بيئات التعلم اآلمنة

 إتاحة بیئات التعّلم التي توفر السالمة واألمن
لألطفال والمراهقین على قدم المساواة

· تنفیذ برامج الصحة العقلیة والدعم النفسي االجتماعي المناسبة للنوع االجتماعي والعمر 	
في المدارس وبیئات التعلم

 4: الصحة العقلية والدعم النفسي
 االجتماعي

 توفیر الصحة العقلیة والدعم النفسي
 االجتماعي للطالب والمعلمین وغیرهم من

أفراد التعلیم في بیئات التعّلم

68 تعد اليونيسف هي الوكالة القائدة للمجموعة على المستوى القطري وتشارك في القيادة على المستوى العالمي، من خالل مذكرة التفاهم الموقعة مع منظمة ‘انقذوا األطفال‘.

69 تشمل المهارات التأسيسية والمهارات القابلة للنقل والمهارات الرقمية والمهارات المحددة لوظيفة معينة. انظر استراتيجية اليونيسف التعليمية 2030-2019.

70 أ جه الضعف هي مقدار تأثر بعض األشخاص بصورة غیر متناسبة نتیجة اضطراب بیئتهم المادية وآلیات الدعم االجتماعي في أعقاب كارثة أو نزاع. وتكون أوجه الضعف محددة بالنسبة لكل شخص وكل موقف. الفئات الضعافا هي األكثر تعرضًا للمخاطر 

والمعرضة بصفة خاصة آلثار الصدمات والمخاطر البیئیة واالقتصادية واالجتماعیة والسیاسیة. وقد تتضمن هذه الفئات: األطفال والمراهقین وكبار السن والحوامل من المراهقات والنساء، واألسر المعیشیة التي يقودها طفل أو امرأة، والمعاقین واألحداث 
بل مجتمعاتهم نتیجة العرق أو العمر أو النوع االجتماعي أو الهوية الجنسیة أو حالة اإلعاقة أو الطبقة أو الطائفة أو االنتماء السیاسي أو الدين. 

ِ
غیر المصحوبین بذويهم واألشخاص المنتمین لفئات مهمشة وأشد الناس فقرًا،  األشخاص المهمشان من ق

وقد يتطور تصنیف الفئات الضعیفة طبقًا للسیاق والمخاطر.

https://www.unicef.org/reports/UNICEF-education-strategy-2019-2030
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· إثراء خطط التعلیم وموازناته وبرامجه بالمعلومات المستقاة من تحلیل المخاطر والنزاع	
· كفالة استمرار التعلیم لجمیع األطفال مع االهتمام على وجه التحديد بالفتیات واألطفال 	

ذوي اإلعاقة والالجئین واألطفال المشردين وغیرهم من األطفال المهمشین أو 
الضعفاء. إدراج المجموعات الضعیفة71 ضمن خطط التعلیم وموازناته وبرامجه

5: تعزيز نظم التعليم

 إلمام نظم التعلیم بالمخاطر لضمان تعلیم
 شامل وعالي الجودة وبیئات تعلم آمنة وتوفر

 الحماية

 انظر 2.2.4 الربط بان العمل اإلنااني 
 الينماا

· إلمام األطفال ومقدمي الرعاية لهم ومجتمعاتهم المحلیة بخدمات التعلیم المتاحة، 	
وكیفیة ومكان الوصول إلیها

· إتاحة المعلومات عن الخدمات االجتماعیة في الوقت المناسب من خالل بیئات التعّلم	
· إشراك األطفال ومقدمي الرعاية لهم ومجتمعاتهم المحلیة في إجراءات التأهب وتصمیم 	

البرامج 

 6: إشراك المجتمع المحلي من أجل
تغيير السلوك والتغيير االجتماعي

 إتاحة المعلومات المالئمة للثقافة والمراعیة
 العتبارات النوع االجتماعي والسن لألطفال
 ومقدمي الرعاية فیما يخص فرص التعلم

 وغیرها من الخدمات االجتماعیة، وإشراكهم
في التدخالت التي تنشئ بیئة تعلم مالئمة

 انظر 2.2.7 إشراك المجيمع المالي 
من أجل تغاار الالوك  اليغاار االجيماعي

71 المرجع السابق
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االعتبارات الرئيسية

الدعوة

· الدعوة إلى الوفاس باقوق جماع األطفال، بغض النظر عن حالة والديهم أو األوصیاء القانونیین علیهم، في اليعلام امينالًا إلى مبدأ تكافؤ 	
الفرص  ل ن تمااز، طبقًا التفاقیة حقوق الطفل. 

· الدعوة إلى معالجة العوائق المادلة اليي تواجهها الفياات  النااس الشابات للوصول إلى اليعلام في  قت األزمات، استنادًا إلى اتفاقیة 	
حقوق الطفل واتفاقیة السیداو.

· الدعوة إلى ضمان إتاحا اليعلام العالي الجولة بصورة شاملا  منصفا  تعزيز فرص اليعلم على مدار الاااة للجماع ضمن استجابات 	
التعلیم، وطبقًا لهدف التنمیة المستدامة رقم4. 

· دعم تنفاذ إعالن المدارس اآلمنة    نداء للعمل لجعل التعلم آمنًا من أجل تحسین حماية الطالب والمعلمین وغیرهم من األفراد العاملین 	
في مجال التعلیم والمدارس أثناء األزمات، لدعم استمرار التعلیم ووضع تدابیر محددة لردع االستخدام العسكري للمدارس واحتاللها. 

· الدعوة لدى السلطات ذات الصلة، والمشاركة معها، ومنها الجهات الفاعلة غیر الحكومیة حسب االقتضاء، ولدى الشركاء من أجل ضمان 	
حمايا األطفال  المعلمان باإلضافة إلى منع الهجوم على مرافق التعلیم وغیره من االنتهاكات الجسیمة ضد األطفال، بما يتفق مع قانون 

حقوق اإلنسان الدولي والقانون اإلنساني الدولي.
· الدعوة لدى السلطات ذات الصلة، والمشاركة معها ومع الشركاء في تعزيز التكافؤ والتعاون من أجل الحصول على اعيمالات معيرف بها 	

لجماع برامج اليعلام، حیثما كان ذلك مناسبًا.
· حشد الجهات الماناا لتمويل اللعب  اليعلم المبكر على ناو آمن  شامل في االستجابات اإلنسانیة. 	
· الدعوة للمشاركة مع النظم التعلیمیة باعتبارها منصات لخفض االنقاامات االجيماعاا  اليعصب  عدم الياامح من خالل المناهج 	

التعلیمیة والتدريس والتعلم وحوكمة قطاع التعلیم؛ ولتعزيز التماسك االجتماعي بین األطفال والمجتمعات المحلیة.

التنسيق والشراكات

· باعتبارها الوكالا القائدة/المشاركا في القاالة للقطاع/المجموعا في مجال التعلیم: تحديد الفجوات؛ ودعم الدعوة الفعالة واالستجابات 	
الموقوتة والفعالة لسد الفجوات في مجال التعلیم، عملیات الرصد والتقییم وإدارة المعرفة المنهجیة؛ 

· ضمان إلراج تدخالت اليعلام في جماع خطط االميجابا اإلنااناا، ومنها األنشطة مثل: توفیر مجموعات التعلیم في حاالت الطوارئ، 	
وقیاس ورصد التعّلم؛ وإعادة إنشاء المدارس باعتبارها من األولويات؛ وإنشاء خیارات تعلیم مستدامة وخیارات تعلم أخرى لألطفال 

المشردين والالجئین في األزمات المطولة.
· ضمان اتساق االستجابات مع معايیر التعلیم الدنیا الصادرة عن الشبكة المشتركة لوكاالت التعلیم في حاالت الطوارئ: التأهب واالستجابة 	

والتعافي والتي تشمل المذكرة التوجیهیة في مجال النوع االجتماعي الصادرة عن الشبكة المشتركة لوكاالت التعلیم في حاالت الطوارئ 
وغیرها من اإلرشادات ذات الصلة

· ضمان االرتباط بان آلاات الينااق اإلنااناا )مثل قطاع/مجموعة التعلیم(  الينمويا )مثل الفريق العامل المعني بقطاع التعلیم، 	
ومجموعة شركاء التنمیة، ومجموعة التعلیم المحلي(.

 البرامج والمعايير العالية الجودة

· تعزيز االميجابات الميكاملا  الميعدلة القطاعات من أجل زيادة إتاحة التعلیم الجید الذي يحقق السالمة واألمن، باستخدام نماذج 	
مثل آلیات االستجابة السريعة للعمل اإلنساني. التعاون مع مجاالت الصحة والتغذية وحماية األطفال والمیاه والصرف الصحي والنظافة 

الصحیة والسیاسات االجتماعیة وإشراك المجتمع المحلي من أجل تغییر السلوك والتغییر االجتماعي، باإلضافة إلى النوع االجتماعي 
والمعاقین وتنمیة المراهقین، من أجل اميخدام المدارس كمنصات خدما ميكاملا تقدم نطاقًا  امعًا من اليدخالت والنتائج لألطفال.

· ضمان تنسیق اليثقاف الجناي الشامل والدعم النفاي االجيماعي/لعم العنف القائم على النوع االجيماعي مع البرامج األخرى ذات 	
الصلة مثل حماية األطفال، والصحة، وفیروس نقص المناعة البشرية/اإليدز.

· ضمان إدراج اميمراريا اليعلم باعيبارها من القضايا الماوريا في جماع الخطط. يجب توجیه عناية خاصة الستهداف احتیاجات األطفال 	
غیر المسجلین بالمدارس والفتیات واألطفال ذوي اإلعاقة والالجئین واألطفال المشردين وغیرهم من الفئات المهمشة أو الضعیفة72.

· ضمان إنتاج وتسلیم اللوازم األماماا لليعلام في الوقت المناسب من خالل نظم تعتمد على المرافق والمجتمعات المحلیة.	
· المشاركا مع الفئات الميضررة بصورة منهجاا، وبخاصة األطفال غیر المسجلین بالمدارس، ويشمل ذلك المراهقین والشباب، 	

باإلضافة إلى المجتمعات المحلیة المهمشة، لتحديد أولوياتهم التعلیمیة والتأثیر على بیئات الخدمات التعلیمیة وبنیتها التحتیة. 
· المشاركة مع المجتمعات المحلیة بصورة منهجیة من أجل تنفاذ أنشطا اليأهب  األنشطا الوقائاا  أنشطا االميجابا على مستوى 	

المجتمع المحلي طبقًا لمعايیر التعلیم الدنیا الصادرة عن الشبكة المشتركة لوكاالت التعلیم في حاالت الطوارئ: التأهب واالستجابة 
والتعافي.

72  المرجع السابق.

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg4
https://www.end-violence.org/safetolearn/call
http://www.protectingeducation.org/sites/default/files/documents/safe_schools_declaration-final.pdf
https://inee.org/standards
https://inee.org/ar/standards
https://inee.org/standards
https://unicef.sharepoint.com/sites/EMOPS-RRMHA
https://inee.org/standards
https://inee.org/ar/standards
https://inee.org/standards
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· لمج تجنب مخاطر العنف القائم على النوع االجيماعي في جمیع البرامج التعلیمیة. العمل مع الجهات الفاعلا  آلاات الينااق في 	
مجال العنف القائم على النوع االجيماعي لخفض مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي وكفالة توفیر الرعاية للناجین من العنف 

القائم على النوع االجتماعي. تجهیز وتدريب العاملین في مجال التعلیم بمعلومات ُمحدثة عن خدمات االستجابة المتاحة للعنف القائم على 
النوع االجتماعي وإجراءات اإلحالة لدعم الناجین من العنف القائم على النوع االجتماعي، وتزويدهم بالمعلومات المتاحة عنها. في حالة عدم 

وجود جهات فاعلة متاحة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي، يتم تدريب موظفي التعلیم على دلیل الجیب للعنف القائم على النوع 
االجتماعي.

· استخدام آلاات آمنا  مريا ليلقي اليعلاقات  اإلبالغ بناًء على أسالیب التواصل المفضلة لدى السكان المتضررين  اميخدام  جهات 	
نظرهم بصورة منهجاا إلثراس تدخالت اليعلام  تصاااها.

· ضمان مشاركا األطفال والمراهقین ومقدمي الرعاية والمجتمعات المحلیة في القرارات التي تؤثر على حیاتهم وإتاحة آلاات الشكا ى 	
اآلمنا  الاريا لهم.

الربط بين ما هو إنساني وما هو تنموي

· المشاركة في تقاامات مخاطر األخطار الميعدلة  اليخطاط   ضع البرامج في مجال التعلیم، بما يتفق مع المعايیر الدنیا الصادرة عن 	
الشبكة المشتركة لوكاالت التعلیم في حاالت الطوارئ وغیرها من اإلرشادات العالمیة. 

· تنفیذ اإلطار الشامل لسالمة المدارس، والذي يشمل مرافق التعلم اآلمنة )البنیة التحتیة القادرة على الصمود في مواجهة الكوارث(، وإدارة 	
الكوارث في المدارس والحد من أخطار الكوارث؛ وتعلیم الصمود في مواجهة الكوارث. 

· العمل مع الشركاء الوطنیین والمحلیین من أجل بناء القدرات  لمج الُماارين  المعلمان ضمن المنظومات مع مناهم المقابل 	
المنامب. 

· المشاركة في تالاالت النزاع إلثراء التخطیط للتعلیم والبرامج التعلیمیة في سیاقات النزاع أو الهشاشة أو التحديات الكبرى التي تهدد 	
التماسك االجتماعي، بما يتفق مع إرشادات الشبكة المشتركة لوكاالت التعلیم في حاالت الطوارئ بشأن التعلیم المراعي العتبارات النزاع 

وغیرها من اإلرشادات العالمیة.
· تقوية قدرة نظم التعلیم )أنظمة اإلدارة والمناهج واإلداريین والمعلمین( على تعزيز اليمامك االجيماعي. 	
· تحسین دور نظم التعلیم في تطوير مهارات األطفال، بما في ذلك المراهقین والشباب، للمشاركا ضمن مجيمعاتهم المالاا وتحقیق 	

إسهامات مجدية سواء في قدرة المجتمع المحلي على الصمود أو التماسك االجتماعي أو السالم.

https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2019/05/GBV_Background_Note021718-Low.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2019/05/GBV_Background_Note021718-Low.pdf
https://inee.org/ar/standards
https://inee.org/ar/standards
https://gadrrres.net/what-we-do/gadrrres-global-activities/comprehensive-school-safety-framework
https://inee.org/ar/resources/almalhzat-aalrshadyt-llshbkt-almshtrkt-lwkaalt-altlym-fy-haalt-altwary-bshan-altlym
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2.3.7 المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

النتيجة االستراتيجية

  إتاحة المیاه وخدمات الصرف الصحي على قدم المساواة لألطفال ومجتمعاتهم المحلیة واستخدامهم لها واتباعهم
لممارسات النظافة الصحیة

المقاييس المرجعية  االلتزامات

· وجود عدد مناسب من الموظفین ذوي المهارات المناسبة لشغل وظائف القیادة 	
والتنسیق داخل المجموعات/القطاعات الخاصة بالمیاه والصرف الصحي والنظافة 

الصحیة على المستويین الوطني ودون الوطني
· تنفیذ المساءلة األساسیة فیما يتعلق بالقیادة والتنسیق	

1: القيادة والتنسيق

وجود القیادة الفعالة والتنسیق وفاعلیتهما

 انظر 2.1.2 الينااق

· تحقیق كمیة المیاه للمستوى المبدئي للحد األدنى الالزم للبقاء الذي يبلغ 7.5 لتر، أو على 	
األقل 15 لترًا للفرد في الیوم )منظمة ‘اسفیر‘(73

· مطابقة خدمات مصادر میاه الشرب للمستوى »األساسي« 74 على األقل، طبقًا لمعايیر 	
برنامج الرصد المشترك75

· مطابقة جودة المیاه لمعايیر منظمة الصحة العالمیة أو المعايیر الوطنیة	

2: مصادر المياه

 إتاحة كمیة كافیة من المیاه الجیدة، بصورة
 آمنة، وعلى قدم المساواة، للسكان

 المتضررين من أجل تلبیة احتیاجات الشرب
واالحتیاجات المنزلیة الخاصة بهم

· عدم ممارسة التغوط في العراء مطلقًا	
·  أقصى لكل مرحاض مشترك76 يعمل بكفاءة، ويفصل 	

ٍ
ضمان تحقیق نسبة 20 فرد كحد

بین الرجال والنساء، ويحتوي على أقفال وخصائص مناسبة لألطفال ومرافق لغسیل 
الیدين ويالئم األشخاص ذوي اإلعاقة77

· تحقیق خدمات الصرف الصحي للمستوى »المحدود«78 على األقل، طبقًا لمعايیر برنامج 	
الرصد المشترك 

· تجمیع الفضالت بصورة آمنة وجمعها ونقلها ومعالجتها والتخلص منها بطريقة تحفظ 	
الصحة العامة

 3: الصرف الصحي

 إتاحة مرافق الصرف الصحي المناسبة
 بصورة آمنة للسكان المتضررين،

  واستخدامهم لها، وإدارة الفضالت على
نحو آمن

· تحقیق مرافق الرعاية الصحیة والعالج الغذائي لمستويات برنامج الرصد المشترك 	
»األساسیة«79 بالنسبة لخدمات المیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة 

· وجود مستويات الخدمة »األساسیة«80 على األقل من خدمات المیاه والصرف الصحي 	
والنظافة الصحیة، طبقًا لما يحدده برنامج الرصد المشترك، في مرافق التعلم/المدارس 

الخاصة باألطفال واألماكن الصديقة للطفل ومراكز الحماية الخاصة بالمرور العابر 
· استفادة السكان المتضررين من أنشطة زيادة الوعي بالنظافة الصحي وإتاحة 	

المعلومات الصحیة لهم في مجالي النظافة الصحیة والدورة الشهرية

 4: المياه والصرف الصحي والنظافة
 الصحية في مرافق الرعاية الصحية

وبيئات التعلم

 إتاحة وصول السكان المتضررين إلى خدمات
 المیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة

 المناسبة في مرافق الرعاية الصحیة والتعلم
المخصصة لألطفال، واستخدامهم لها

73 تعيمد جولة المااه الالزما للشرب  النظافا الصااا  األعمال المنزلاا على الاااق وقد تتأثر بعوامل مثل االستخدام والعادات في مرحلة ما قبل األزمة، وتصمیم طرق ُمجمعات البراز والعادات الثقافیة. يعتبر الحد األدنى البالغ 15 لترًا لكل شخص 

يومیًا هو الممارسة الراسخة في مجال االستجابة اإلنسانیة وال يعتبر ‘الحد األقصى‘ مطلقًا، وقد ال يناسب جمیع السیاقات. في حاالت الجفاف الحادة، قد تكون 7.5 لترًا لكل شخص يومیًا كمیة مناسبة لفترة قصیرة. في السیاق الحضري المتوسط الدخل، قد 
يبلغ الحد األدنى المقبول للحفاظ على الصحة والكرامة 50 لترًا لكل شخص يومیًا.

ن، بشرط أال يزيد وقت الحصول علیها عن 30 دقیقة ذهابًا  74 يشیر مصطلح المايوى “األمامي” لخدمات مصالر مااه الشرب طبقًا لبرنامج الرصد المشيرك بان منظما الصاا العالماا/الاونااف, إلى “میاه الشرب المتحصل علیها من مصدر محسَّ

وعودة بما في ذلك االنتظار في الصف.”

75 يوفر برنامج الرصد المشيرك بان منظما الصاا العالماا/الاونااف لمصالر المااه  الصرف الصاي  النظافا الصااا تقارير دورية على المستوى العالمي عن تغطیة میاه الشرب والصرف الصحي من أجل تیسیر التخطیط واإلدارة على مستوى 

القطاع، ودعم البلدان في جهودها الرامیة لتحسین أنظمة الرصد لديها، ولتوفیر المعلومات لجهود الدعوة.

 ممكن. نسبة على المدى المتوسط تبلغ على األقل 1 لكل 20 شخصًا، مع نسبة 3:1 بین مراحیض اإلناث إلى الرجال.
ٍ
 ألنى أثناس األيام  األماباع األ لى من األزمات المفاجئا  يجب تااانها في أمرع  قت

ٍ
76 تايهدف نابا 1 لكل 50 شخصًا كاد

77 إتاحة وصول األطفال وذوي اإلعاقة بنسبة تبلغ على األقل 1 من بين كل 10 مقصورات مراحيض.

78 يشیر مصطلح مايوى خدما الصرف الصاي “الماد ل” بحسب تعريف برنامج الرصد المشترك إلى “استخدام المرافق المحسنة المشتركة بین أسرتین معیشیتین أو أكثر.”

79 يشیر مصطلح خدمات المااه  الصرف الصاي  النظافا الصااا “األماماا” في مرافق الرعايا الصااا بااب تعريف برنامج الرصد المشيرك إلى 1( إتاحة المیاه من مصدر ُمحسن موجود في أماكن المرافق; 2( قابلیة مرافق الصرف الصحي 

المحسنة لالستخدام مع تخصیص مرحاض واحد على األقل للموظفین، ومرحاض واحد على األقل يفصل بین الجنسین ويحتوي على مرافق النظافة الصحیة المتعلقة بالدورة الشهرية; 3( إتاحة مرافق فعالة للنظافة الصحیة للیدين )مع وجود المیاه 
والصابون و/أو مستحضرات فرك الیدين القائمة على الكحول( في نقاط الرعاية وعلى مسافة أقل من 5 أمتار من المراحیض.

80 يشیر مصطلح خدمات المااه  الصرف الصاي  النظافا الصااا “األماماا” في المدارس بااب تعريف برنامج الرصد المشترك إلى 1( إتاحة میاه الشرب من مصدر محسن في المدارس; 2( إتاحة مرافق الصرف الصحي المحسنة الصالحة 

لالستخدام والتي تفصل بین الجنسین في المدارس; 3( إتاحة مرافق غسیل الیدين المزودة بالمیاه والصابون.

https://washdata.org/
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· إجراء تقییمات المخاطر الدورية وإثراء السیاسات القطاعیة وخطط التأهب 	
· توفیر بناء القدرات والدعم الفني لجمیع أصحاب المصلحة على المستويین الوطني ودون 	

الوطني بشأن ربط المساعدات اإلنسانیة والتنموية وبناء السالم81

 5: تعزيز نظم المياه والصرف الصحي
والنظافة الصحية

 تزويد نظم المیاه والصرف الصحي والنظافة
 الصحیة الوطنیة والمحلیة باإلمكانیات

 الالزمة لتقییم المخاطر ومنعها ومعالجتها
 سواء على مستوى تقديم الخدمة أو على

 مستوى المستخدم

 انظر 2.2.4 الربط بان العمل اإلنااني 
 الينماا 

· إلمام األطفال ومقدمي الرعاية لهم ومجتمعاتهم المحلیة بخدمات المیاه والصرف 	
الصحي والنظافة الصحیة المتاحة، وكیفیة ومكان الوصول إلیها

· إشراك األطفال ومقدمي الرعاية لهم ومجتمعاتهم المحلیة في تدخالت تغییر السلوك 	
التشاركیة 

· تلقي السكان المتضررين مواد التواصل الرئیسیة بشأن النظافة الصحیة في الوقت 	
المناسب

· إلمام 70% على األقل من الفئات السكانیة المستهدفة بالمخاطر الرئیسیة على الصحة 	
العامة المرتبطة بالمیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة وتمُكنُهم من اتخاذ تدابیر 

للتقلیل من هذه المخاطر
· إتاحة مرافق غسل الیدين طبقًا لمعايیر ‘اسفیر‘ 	
· إتاحة العناصر الالزمة للنظافة الصحیة للسكان المتضررين من أجل القیام باألنشطة 	

الیومیة األساسیة للنظافة الصحیة، سواء الشخصیة أو المنزلیة، بشكل مناسب 
· استفادة السكان المتضررين من أنشطة زيادة الوعي بالنظافة الصحي وإتاحة 	

المعلومات الصحیة لهم في مجالي النظافة الصحیة والدورة الشهرية. إتاحة لوازم 
ومرافق الدورة الشهرية للنساء والفتیات في المجتمع المحلي

 6: تعزيز النظافة الصحية وإشراك
 المجتمع المحلي من أجل تغيير السلوك

والتغيير االجتماعي

إتاحة وصول الفئات السكانیة المعرضة 
للخطر والمتضررة، في الوقت المناسب، 

للمعلومات والخدمات والتدخالت المالئمة 
لثقافتهم والمراعیة العتبارات النوع 

االجتماعي والعمر، والمتعلقة بتعزيز النظافة 
الصحیة وتبني ممارسات النظافة الصحیة 

اآلمنة 

 انظر 2.2.7 إشراك المجيمع المالي 
من أجل تغاار الالوك  اليغاار االجيماعي

ة بالمخاطر، والتمويل 81 يهدف بناء القدرات والدعم الفني إلى تقوية الترتيبات المؤسسية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، والتنسيق، وسياسات وخطط واستراتيجيات القطاع الُمِلمَّ
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االعتبارات الرئيسية

 الدعوة

· الدعوة لتنفیذ االلتزامات األساسیة في مجال المیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة لألطفال استنادًا إلى الاق اإلنااني الشامل في 	
الاصول على المااه  الصرف الصاي, طبقًا لقرار الجمعیة العامة رقم 292/64 )2010(, والمادة 11 بشأن الحق في مستوى معیشي 

.)E/C.12/2002/11( الئق من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، والتعلیق العام رقم 15 بشأن الحق في المیاه
· دعوة أطراف النزاع إليقاف الهجمات على البناا الياياا للمااه  الصرف الصاي واألفراد العاملین فیها، والمشاركة في ذلك مع 	

السلطات ذات الصلة والشركاء، بما يتفق مع قانون حقوق اإلنسان الدولي والقانون اإلنساني الدولي.82

التنسيق والشراكات

· باعتبارها الوكالا القائدة/المشاركا في القاالة للقطاع/المجموعا في مجال المیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة: تحديد الفجوات؛ 	
ودعم الدعوة الفعالة واالستجابات الموقوتة لسد الفجوات الحاسمة، وإنشاء عملیات الرصد والتقییم وإدارة المعرفة، ووضع االحتیاجات 

المحددة الخاصة بالنوع االجتماعي واإلعاقة والسن في االعتبار. 
· توضاح أل ار قطاع المااه  الصرف الصاي  النظافا الصااا  الاونااف في مرحلا مبكرة، في حالة انتشار األمراض، في مجال تدابار 	

الوقايا من العد ى  مكافايها المتخذة في مرافق الرعاية الصحیة، بالتنسیق الوثیق مع قطاع الصحة.
· التعاون مع القطاع الخاص , في إطار حقوق الطفل ومبادئ األعمال التجارية.	

البرامج والمعايير العالية الجودة

· إجراء تقاامات ميعدلة القطاعات، والتخطیط ووضع البرامج والرصد من أجل اليصدي لمخاطر الصاا العاما وسوء التغذية عن طريق 	
إنشاء حواجز على طول المسارات الرئیسیة لمسببات األمراض المعدية لإلنسان. 

· تبني نهج ميعدل القطاعات  ميكامل لإلسهام في خفض عوامل المخاطرة المتعلقة بالمیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة على 	
مستوى المجتمع المحلي/األسرة المعیشیة وفي مرافق الصحة العامة والتعلیم والحماية.  التعاون مع قطاعات الصاا  اليعلام   

حمايا األطفال  النوع االجيماعي  اإلعاقا عند التخطیط لمرافق المیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة للمراكز الصحیة والمدارس 
وأماكن التعلم المؤقتة واألماكن الصديقة للطفل ومراكز الحماية. 

· النظر في استخدام الياويالت النقديا من أجل تنفیذ استجابات المیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة: تنفیذ تقییمات االحتیاجات 	
وتحلیالت السوق وتنظیم أدوات إدارة األموال النقدية/القسائم.

· استهداف من هم أشد حاجا  يصعب الوصول إلاهم. السعي لسد الفجوات بما يتماشى مع جدول أعمال »عدم تخلف أحد عن الركب«.	
· السعي لرفع معايار تقديم الخدما حیثما كان ذلك ممكنًا، بدئًا من تلبیة أدنى معايیر منظمة ‘اسفیر‘ ومؤشرتها واميهداف مايويات 	

خدما أعلى طبقًا لبرنامج الرصد المشيرك. ينبغي السعي ألن تحقق جودة المیاه وكمیتها المبادئ التوجیهیة الصادرة عن منظمة الصحة 
العالمیة أو المعايیر الوطنیة أو ما يكافئها. 

· تعزيز المراحاض المنزلاا  مرافق االميامام، باعتبارها الحل األمثل الذي يحقق سالمة المستخدم واألمن والراحة والكرامة، حیثما 	
أمكن نظرًا للروابط المثبتة بین الملكیة والصیانة. أو توفیر، بداًل من ذلك، المرافق المشاعیة/المشتركة المنفصلة للجنسین مع خصائص 

السالمة المالئمة للسیاق مثل أقفال األبواب واإلضاءة. 
· ضمان أن تكون أنظمة المیاه والصرف الصحي )بما في ذلك مواقعها وتقنیاتها وآلیات تقديم خدماتها(؛ 1( قالرة على الصمول في مواجها 	

حوالث الطقس القاماا )يجب إجراء تقییم المخاطر وتحديد التدخالت المناسبة وتنفیذها(؛ 2( اميخدام الطاقا الميجدلة حاثما أمكن؛ 
3( عدم زيادة حدة آثار المناخ )عدم إلحاق الضرر(.

· المشاركة في إدارة المخلفات الصلبة حالًة بحالة على مستوى األسرة المعیشیة أو المؤسسة أو المجتمع المحلي، ويشمل ذلك النفايات 	
الطبیة ونفايات النظافة الصحیة والطمث.

· تتطلب المیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة نُُهجًا مادلة في البائات الاضريا. إذ تؤثر الكثافة العالیة ومحدودية ظهور الفئات 	
المعرضة للخطر والملكیة المتنوعة لألصول على اختیار خیارات االستجابة وأسالیب التنفیذ.

· المشاركا بصورة منهجاا مع المجيمعات المالاا الميضررة، مع اليركاز بصفا مادلة على النااس  الفياات، من أجل تخطاط 	
 تنفاذ ما يلي؛ 1( إجراءات التأهب واإلجراءات الوقائیة على مستوى المجتمع المحلي؛ 2( تقییم االحتیاجات واستجابة المیاه والصرف 

الصحي والنظافة الصحیة، والتي تشمل التعرف على أماكن نقاط المیاه؛ وتصمیم ومواءمة مرافق االستحمام والغسیل؛ وتحديد عناصر 
النظافة الصحیة ذات األولوية لكي يتم تضمینها ضمن مجموعات النظافة الصحیة؛ وتصمیم الرسائل الرئیسیة المتعلقة بالنظافة الصحیة 
ومواءمتها مع السیاق المحلي. إنشاء آلیات الستقاء التعلیقات العكسیة، إلعطاء السكان المتضررين، وبخاصة النساء والفتیات، قدرًا أكبر 

من السیطرة على االستجابة وأثرها علیهم.
· ضمان تزويد المراهقات  النااس بإمكانیة اختیار مواد صحة الطمث والنظافة الصحیة وتصمیمات مرافق الصرف الصحي المفضلة 	

لديهن.

82 أنظر أيضًأن قائمة جنيف لمبادئ حماية البنية التحتية الخاصة بالمياه. 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://undocs.org/ar/A/RES/64/292
https://www.undocs.org/ar/e/c.12/2002/11
https://www.undocs.org/ar/e/c.12/2002/11
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://unicef.sharepoint.com/sites/OED-CS/DL1/childrens_rights_and_business_principles.pdf
https://www.genevawaterhub.org/sites/default/files/atoms/files/gva_list_of_principles_protection_water_infra_www.pdf
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· ضمان شعور جمیع الفئات المعرضة للخطر، ومنها النساء والفتیات، وكبار السن وذوي اإلعاقة وغیرهم مّمن لهم مخا ف مادلة 	
تيعلق بالامايا، باألمن  حماييهم من اليمااز  من العنف القائم على النوع االجيماعي عند جلب المیاه أو استخدام المراحیض ومرافق 
االستحمام، نهارًا أو لیاًل، من خالل التخطیط التشاركي وآلیات استقاء التعلیقات العكسیة المفیدة بصفة منتظمة. تجهیز األفراد العاملین 
في مجال المیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة وتدريبهم على إحالة الناجین من العنف القائم على النوع االجتماعي. في حالة عدم وجود 

جهات فاعلة متاحة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي، يتم تدريب موظفي المیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة على دليل 
الجيب للعنف القائم على النوع االجتماعي. 

· إشراك األشخاص ذ ي اإلعاقا في جمیع المراحل عند تصمیم مرافق المیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة التي يسهل 	
الوصول إلیها.

· استخدام آلاات آمنا  مريا ليلقي اليعلاقات بناًء على أسالیب التواصل المفضلة لدى السكان المتضررين  اميخدام  جهات نظرهم 	
بصورة منهجاا إلثراس تدخالت المااه  الصرف الصاي  النظافا الصااا  تصاااها. 

· ضمان مشاركا المجتمعات المحلیة في القرارات التي تؤثر على حیاتهم وإتاحة آلاات الشكا ى اآلمنا  الاريا لهم.	

الربط بين ما هو إنساني وما هو تنموي

· المشاركة في تقاامات احيماالت اليعرض لمخاطر ميعدلة،  اليخطاط   ضع برامج المااه  الصرف الصاي  النظافا الصااا، بما 	
يتفق مع إطار سینداي وغیره من المعايیر واإلرشادات العالمیة بشأن الحد من أخطار الكوارث.

· ضمان أن تكون تدخالت المیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة مدعوما بيالال للنزاع، ومراعیة لحساسیات النزاع، في جمیع السیاقات 	
المتضررة من النزاعات أو الهشاشة أو التحديات الكبرى المتعلقة بالتماسك االجتماعي. 

· ضمان تخزين باانات المااه  الصرف الصاي  النظافا الصااا الميعلقا بنقاط المااه  البناا الياياا للمااه بطريقا ماكما )ُتنسخ 	
احتیاطیًا على وسائط رقمیة وخارج الموقع( والتي يمكن أن تستخدم في برامج التعافي من الكوارث وإعادة التأهیل. 

· المشاركة في تقاام احيااجات ما بعد الكارثا  اميراتاجاات اليعافي إليجاد حلول مستدامة وقادرة على الصمود. 	
· تعزيز الر ابط بان العمل اإلنااني  الينماا  الاالم من خالل االنيقال من الالول المؤقيا إلى الالول األطول أمدًا  المايداما 	

)مثل إنشاء البنیة التحتیة الفعالة من حیث التكلفة للمیاه والصرف الصحي في أقرب وقت ممكن واستخدام شاحنات نقل المیاه في أضیق 
الحدود(.

· تصمیم تدخالت المیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة القالرة على الصمول في مواجها اآلثار المناخاا الاالاا  المايقبلاا  تعزيز 	
أنظما المااه  الصرف الصاي  النظافا الصااا القالرة على اليكاف  المايداما بائاًا، باستخدام الطاقة الشمسیة حیثما أمكن.

· تدريب المجتمعات المحلیة وبناس القدرات الوطناا  المالاا على إدارة منظومات المیاه والصرف الصحي المحلیة التي يمكنها االستمرار 	
بعد انتهاء االستجابة لحالة الطوارئ.

· تاقاق االتااق بان أرقام األهداف  النيائج مع معايار برنامج الرصد المشيرك  الاونااف بالنسبة للتنسیق والمیاه والصرف الصحي 	
والنظافة الصحیة في المدارس والمراكز الصحیة وغیرها من المؤسسات لمساعدة البلدان على ميابعا اإلنجازات في مجال تاقاق 

أهداف الينماا المايداما أثناء حاالت الطوارئ.

https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2019/05/GBV_Background_Note021718-Low.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2019/05/GBV_Background_Note021718-Low.pdf
https://undocs.org/ar/A/RES/69/283
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 2.3.8 الحماية االجتماعية

الحماية االجتماعیة هي مجموعة من السیاسات والبرامج التي تهدف إلى منع أو حماية جمیع السكان من الفقر وأوجه الضعف واإلقصاء 
االجتماعي على مدار دورة حیاتها، مع التركیز بصفة خاصة على المجموعات الضعیفة83.

النتيجة االستراتيجية

إتاحة الوصول إلى الدعم المالي لألطفال والمراهقین المعرضین للخطر، ولمقدمي الرعاية لهم، لتلبیة احتیاجاتهم األساسیة

المقاييس المرجعية  االلتزامات

· وجود التنسیق بین الحماية االجتماعیة ونظم تنسیق المساعدات النقدية اإلنسانیة 	
وفعالیته

1: التنسيق

وجود التنسیق وفاعلیته

· تقديم المساعدة الفنیة إلى نظم الحماية االجتماعیة القائمة للحفاظ على وجود برامج 	
حماية اجتماعیة منتمة ومنها نظم التحويل االجتماعي

· تصمیم التحويالت النقدية اإلنسانیة المتعددة القطاعات، من أجل تعزيز و/أو بناء نظم 	
الحماية االجتماعیة الناشئة، حیثما كان ذلك مناسبًا وممكنًا. 

· تقديم المساعدة الفنیة و/أو المالیة من أجل ضبط و/أو توسیع نطاق التحويالت 	
االجتماعیة لالستجابة إلى االحتیاجات التي تم التعرف علیها حديثًا، حیثما كان ذلك مناسبًا 

وممكنًا.85

 2: دعم نظم الحماية االجتماعية84

 تقديم الدعم الكافي من أجل أداء نظم
 الحماية االجتماعیة لدورها بفعالیة

 انظر 2.2.4 الربط بان العمل اإلنااني 
 الينماا 

· توسیع نطاق برامج التحويالت االجتماعیة لكي تشمل الفئات المعرضة لخطر اإلقصاء 	
االجتماعي86 حیثما كان ذلك ذا صلة وممكنًا 

· تعزيز الروابط بین التحويالت االجتماعیة والخدمات االجتماعیة	
· إجراء تقییمات المخاطر من أجل تنفیذ أكثر أنماط اإلتاحة أمانًا للفئات المعرضة للخطر، 	

ومنها الفتیات والنساء

 3: إتاحة التحويالت االجتماعية

 دعم النظم الوطنیة لمعالجة العوائق المالیة
 التي تواجه األسر األشد حرمانًا وضعفًا لتلبیة

احتیاجاتهم األساسیة

· إثراء عملیة توسیع نطاق نظم الحماية االجتماعیة من خالل التشاور مع المجتمع المحلي 	
· التواصل مع السكان بشأن أية تغییرات في إجراءات التحويالت االجتماعیة ومتطلباتها 	
· فاعلیة اآللیات التي تسعى الستقاء التعلیقات ومعالجة المظالم	

 4: مشاركة المجتمع المحلي والمساءلة
  أمام السكان المتضررين

 استشارة المجتمعات المحلیة واطالعها
 على تخطیط برامج الحماية االجتماعیة

 وتصمیمها وتنفیذها.

 انظر 2.1.6 المااسلا أمام الاكان 
الميضررين

 انظر 2.2.8 الياويالت النقديا اإلنااناا

83  أ جه الضعف هي مقدار تأثر بعض األشخاص بصورة غیر متناسبة نتیجة اضطراب بیئتهم المادية وآلیات الدعم االجتماعي في أعقاب كارثة أو نزاع. وتكون أوجه الضعف محددة بالنسبة لكل شخص وكل موقف. الفئات الضعافا هي األكثر تعرضًا للمخاطر 

والمعرضة بصفة خاصة آلثار الصدمات والمخاطر البیئیة واالقتصادية واالجتماعیة والسیاسیة. وقد تتضمن هذه الفئات: األطفال والمراهقین وكبار السن والحوامل من المراهقات والنساء، واألسر المعیشیة التي يقودها طفل أو امرأة، والمعاقین واألحداث 
بل مجتمعاتهم نتیجة العرق أو العمر أو النوع االجتماعي أو الهوية الجنسیة أو حالة اإلعاقة أو الطبقة أو الطائفة أو االنتماء السیاسي أو الدين. 

ِ
غیر المصحوبین بذويهم واألشخاص المنتمین لفئات مهمشة وأشد الناس فقرًا، واألشخاص المهمشین من ق

وقد يتطور تصنیف الفئات الضعیفة طبقًا للسیاق والمخاطر.

84  نظام الامايا االجيماعاا هو نظام يتألف من المكونات الرئیسیة التالیة: )1( األدلة; )2( السیاسات واإلطار القانوني والتمويل والتنسیق; )3( البرامج )وتشمل التحويالت النقدية(؛ )4( الترتیبات المؤسسیة.

85  توسيع النطاق يشير إلى نطاق من الخيارات التي تشمل )لكنها ال تقتصر على( استحداث الحكومة لبرامج جديدة، وتوسيع البرامج القائمة، واستخدام بعض نظم تشغيل البرامج أو كلها من ِقبل وزارات أخرى )وبخاصة في مجال إدارة مخاطر 

الكوارث( و/أو من ِقبل جهات فاعلة إنسانية أخرى مثل اليونيسف، من أجل تقديم المساعدة اإلنسانية.

86  قد يتطور تصنیف الفئات المعرضا لخطر اإلقصاس االجيماعي طبقًا للسیاق والمخاطر. وقد يتضمن هذا التصنیف الحوامل واألسر المعیشیة التي يقودها أطفال وإناث واألشخاص ذوي اإلعاقة والمصابین بفیروس نقص المناعة البشرية واألشخاص 

المشردين والالجئین والمهاجرين..



اليزامات البرامج65

االعتبارات الرئيسية

 الدعوة

· الدعوة من أجل استغالل الموارد الوطنیة لصالح: نظم الحماية االجتماعیة التي تستجیب للصدمات وزيادة استخدام نظم الحماية 	
االجتماعیة في االستجابة اإلنسانیة؛ ومخصصات الموازنة الرامیة لدعم التحويالت االجتماعیة؛ وبسط الحماية االجتماعیة لغیر المواطنین 

)وبخاصة في سیاق التشرد القسري والهجرة(. 
· تعزيز دور الحماية االجتماعیة في البرامج االجتماعیة، بما في ذلك استغالل األنظمة القائمة لتوصیل التحويالت النقدية اإلنسانیة.	

التنسيق والشراكات

·  ممكن بان الياويالت النقديا اإلنااناا وبین برامج/خدمات الحماية االجتماعیة القائمة أو المخططة، 	
ٍ
تاقاق االتااق إلى أقصى قدر

طبقًا إلرشادات الحماية االجتماعیة المستجیبة للصدمات.
· وضع خطط عمل مشيركا مع الالطات الوطناا لدعم تعديل و/أو زيادة نطاق التحويالت االجتماعیة في حاالت الطوارئ واإلسهام في 	

بناء القدرة على التكیف على المدى الطويل.

البرامج والمعايير العالية الجودة

· إعطاء األولوية للياويالت النقديا الميعدلة القطاعات لتحسین إتاحة الخدمات األساسیة المختلفة، ومنها الصحة والتغذية والمیاه 	
والصرف الصحي والنظافة الصحیة والتعلیم وحماية األطفال. 

· تعزيز تقوية أو إنشاء الروابط بین نظم الحماية االجتماعیة وغیرها من الخدمات األساسیة، مثل الصحة والتغذية والمیاه والصرف الصحي 	
والنظافة الصحیة والتعلیم وحماية األطفال. 

· تعزيز إجراء التحويالت في الوقت المناسب، وتغطیة الفئات الضعیفة الجديدة، وخفض العوائق التي تحول دون التسجیل وضمان تقديم 	
المساعدات بصورة آمنة، وبخاصة إلى الفئات األشد ضعفا.

· تعزيز إتاحة برامج الامايا االجيماعاا اآلمنا  المنصفا  الشاملا للفئات األشد ضعفًا والمعرضة لخطر اإلقصاء االجتماعي87.	
· استحداث برامج مايجابا العيبارات الان  النوع االجيماعي، مع وضع احتیاجات النساء، المراهقین والفتیات الفريدة في االعتبار.	
· لمج تجنب مخاطر العنف القائم على النوع االجيماعي في جمیع برامج الحماية االجتماعیة. العمل مع الجهات الفاعلا  آلاات الينااق 	

في مجال العنف القائم على النوع االجيماعي لخفض مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي وكفالة توفیر الرعاية للناجین من العنف 
القائم على النوع االجتماعي. تجهیز وتدريب أفراد الحماية االجتماعیة بمعلومات ُمحدثة عن خدمات االستجابة المتاحة للعنف القائم على النوع 

االجتماعي وإجراءات اإلحالة لدعم الناجین من العنف القائم على النوع االجتماعي، وتزويدهم بالمعلومات المتاحة عنها. في حالة عدم وجود 
جهات فاعلة متاحة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي، يتم تدريب موظفي الحماية االجتماعیة على دلیل الجیب للعنف القائم على 

النوع االجتماعي.

 الربط بين ما هو إنساني وما هو تنموي

· تعزيز قاالة الاكوما  ملكايها، على المستويین الوطني ودون الوطني، عند تصمیم برامج الحماية االجتماعیة وتخصیص الموارد لها 	
ورصدها وتنفیذها.

· تعزيز الروابط بین أنظما اإلنذار المبكر  أنظما الامايا االجيماعاا لكي تصبح مستجیبة للصدمات )مثل االستهداف والتسجیل 	
الشاملین؛ وتعزيز آلیات توصیل المبالغ النقدية للتمكین من توسیع النطاق في الوقت المناسب؛ وتخصیص موازنات الطوارئ على 

المستويین الوطني ودون الوطني لزيادة دعم المساعدات اإلنسانیة؛ وتغیر المناخ والحد من أخطار الكوارث(. 
· ضمان اميغالل برامج الياويالت النقديا اإلنااناا لتطوير وتقوية نظم الحماية االجتماعیة الناشئة.	

87  انظر المرجع السابق لالطالع على تعريف الفئات الضعيفة والفئات المعرضة لخطر اإلقصاء االجتماعي

https://www.unicef.org/media/63846/file
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2019/05/GBV_Background_Note021718-Low.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2019/05/GBV_Background_Note021718-Low.pdf
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2.4 االلتزامات المشتركة بين القطاعات
.تعتبر التزامات البرامج المشتركة بین القطاعات شاملا  تطبق عبر جماع مجاالت البرامج

2.4.1 المساواة بين الجنسين وتمكين الفتيات والنساء

النتيجة االستراتيجية

استفادة األطفال والمراهقین ومجتمعاتهم المحلیة من البرامج والخدمات المستجیبة العتبارات النوع االجتماعي

المقاييس المرجعية  االلتزامات

· تصمیم البرامج لمنع العنف القائم على النوع االجتماعي وتجنب مخاطره.	
· إنشاء التنسیق مع الجهات الفاعلة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي لضمان 	

إدماج العنف القائم على النوع االجتماعي في جمیع القطاعات. 
· تدريب جمّیع العاملین واألفراد في الخطوط األمامیة من جمیع القطاعات على خدمات 	

االستجابة المتاحة للعنف القائم على النوع االجتماعي وإجراءات اإلحالة لدعم الناجین من 
العنف القائم على النوع االجتماعي، وتزويدهم بالمعلومات المتاحة عنها.

 1: القضاء على العنف القائم على النوع
 االجتماعي

 تضمین البرامج منع العنف القائم على النوع
 االجتماعي وتخفیف مخاطره88 للجمیع89، مع

 التركیز على سالمة الفتیات والنساء وقدرتهن
على الصمود

 انظر 2.3.1 تقاام االحيااجات 
 اليخطاط  الرصد  اليقاام

· مشاركة المنظمات التي تمثل حقوق المراهقات والنساء والشباب في تصمیم البرامج 	
وتنفیذها ورصدها

· تمثیل النساء والمراهقات على قدم المساواة في آلیات استقاء تعلیقات المجتمع 	
المحلي والشكاوى 

· حشد الرجال والفتیان لدعم وتعزيز المساواة بین الجنسین وإشراك النساء والفتیات	

 2: مشاركة المجتمع المحلي والمساءلة
 أمام السكان المتضررين مع الفتيات

 والنساء

 إشراك المراهقات والنساء والمنظمات
 الخاصة بهن بصورة نشطة في تصمیم

البرامج وتنفیذها

 انظر 2.2.7 إشراك المجيمع 
المالي من أجل تغاار الالوك  اليغاار 

االجيماعي  2.1.6 المااسلا أمام الاكان 
الميضررين

· إثراء تحلیالت النوع االجتماعي المحددة بالنسبة للسیاق لتصمیم البرامج وتنفیذها في 	
جمیع القطاعات

· تضمین البیانات المصنفة بالنسبة للجنس والنوع، ومؤشرات النوع االجتماعي 	
االستراتیجیة في التخطیط للبرامج ورصدها وتقییمها، طبقًا لخطة عمل الیونیسف 

للمسائل الجنسانیة
· تعزيز البرامج، بشكل متعمد، للسلوك اإليجابي والتغییر االجتماعي تجاه المساواة بین 	

الجنسین، وبخاصة عن طريق تمكین المراهقات
· استجابة البرامج وخدمات البیئات التمكینیة المقدمة و/أو المدعومة العتبارات النوع 	

االجتماعي ومعالجتها لالحتیاجات المختلفة للفتیات والفتیان والرجال والنساء

 3: البرامج المستجيبة العتبارات النوع
 االجتماعي، وتشمل منظور خاص

 للمراهقات

 استجابة التحلیالت وتقییمات االحتیاجات
 والبرامج والبیئات التمكینیة )مثل الشراكات

 واالتصاالت( لالحتیاجات والتجارب الفريدة
للفتیات والنساء والفتیان والرجال

 انظر 2.3.1 تقاام االحيااجات 
 اليخطاط  الرصد  اليقاام

 

88 تتضمن برامج العنف القائم على النوع االجتماعي الشاملة خدمات الوقاية وتخفيف المخاطر واالستجابة للناجيات. يؤكد هذا االلتزام على الحاجة لبرامج متعددة القطاعات عالية الجودة في مجاالت الوقاية وتخفيف المخاطر، والتي تعد أقل تقدمًا من 

خدمات االستجابة. انظر نطاق المسؤولية الخاص بالعنف القائم على النوع االجتماعي, المعايير الدنيا المشتركة بين الوكاالت لبرامج العنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ, 2019.

ز العنف القائم على النوع االجتماعي بین الضحايا بناًء على الجنس أو العمر، ويشمل ذلك العنف الجنسي. ولكن معدالت العنف القائم على النوع االجتماعي الُمبلغ عنه وغیر المبلغ عنه أعلى بكثیر بین الفتیات والنساء. لذلك، طبقًا إلرشادات برامج  89 ال ُيمیِّ

د مع الفتیات والنساء ومن أجلهن، باإلضافة إلى إشراك الفتیان والرجال. الیونیسف، يجب إعطاء األولوية للنهج إعداد البرامج متعمَّ

https://www.unicef.org/gender-equality/gender-action-plan-2018-2021
https://www.unicef.org/gender-equality/gender-action-plan-2018-2021
https://unicef.sharepoint.com/sites/EMOPS-HKR/GBV/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/EMOPS-HKR/GBV/The%20Inter-Agency%20Minimum%20Standards%20for%20Gender-Based%20Violence%20in%20Emergencies%20Programming%202019%20(ENG).pdf&parent=/sites/EMOPS-HKR/GBV&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly91bmljZWYuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmI6L3MvRU1PUFMtSEtSL0ViZUlsMTJDWHJkQ2pxdjhjdEJSbDFnQlVuazhKbzdURzV6UlM5eEtOcXBscEE_cnRpbWU9UU5aaWtLNTkxMGc
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االعتبارات الرئيسية

الدعوة

· تعزيز فهم ليناماات الالطا-النوع االجيماعي، وتشمل التنشئة االجتماعیة لبعض الرجال والفتیان على العنف وفرص تغییر هذه المعايیر 	
االجتماعیة الضارة من خالل المشاركة مع كال الجنسین ومع جمیع األعمار.

· تعزيز فهم أن السیاقات اإلنسانیة، على الرغم من أنها قد تفاقم أوجه انعدام المساواة بین الجنسین الموجودة مسبقًا، قد تتیح أيضًا فرصا 	
لليغاار الياويلي، وبخاصة عند العمل مع المراهقات والمراهقین ومن أجلهم.

· ضمان برهنا الاونااف على مبالا الماا اة بان الجناان في إدارة الموارد البشرية، وكذلك في القیادة والتطوير الوظیفي.	

 التنسيق والشراكات

· التعاون عن كثب مع آلاات الينااق األخرى في الاونااف أ  المشيركا بان الوكاالت أ  المشيركا بان القطاعات )مثل الفريق 	
المواضیعي المعني بالنوع االجتماعي والمساءلة أمام السكان المتضررين(.

· تاديد المنظمات النسائیة وشبكات الشباب المحلیة  الدخول في شراكا معها.	
· تعزيز استخدام مؤشر النوع االجتماعي والعمر الخاص باللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت.	

 البرامج العالية الجودة

· ضمان جمع الباانات المصنفا طبقًا للجنس  العمر  اإلعاقا  غارها من الباانات المادلة بالنابا للاااق وتحلیلها واستخدامها.	
· اإلدماج المنهجي ليالال النوع االجيماعي والذي يشمل العنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ، ضمن جمیع خطط اليأهب 	

 االميجابا.
· ضمان إقرار جماع البرامج باليعرض النظامي للعنف القائم على النوع االجيماعي  خطر اليعرض له الذي يختلف طبقًا للجنس والسن 	

واإلعاقة. 
· ضمان أن تايند االميجابات اإلنااناا على تالال النوع االجيماعي وأن تقر بأوجه الضعف المحددة بالنسبة للفتیات والفتیان نتیجة 	

المعايیر الجنسانیة والممارسات الثقافیة، واالستجابة لها. 
· العمل مع الجهات الفاعلا  آلاات الينااق في مجال العنف القائم على النوع االجيماعي لخفض مخاطر العنف القائم على النوع 	

االجتماعي وكفالة توفیر الرعاية للناجین من العنف القائم على النوع االجتماعي. تجهیز وتدريب العاملین في الخطوط األمامیة بمعلومات 
ُمحدثة عن خدمات االستجابة المتاحة للعنف القائم على النوع االجتماعي وإجراءات اإلحالة لدعم الناجین من العنف القائم على النوع 

االجتماعي، وتزويدهم بالمعلومات المتاحة عنها. في حالة عدم وجود جهات فاعلة متاحة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي، يتم 
تدريب جمیع األفراد على دلیل الجیب للعنف القائم على النوع االجتماعي.

 الربط بين ما هو إنساني وما هو تنموي

· تعزيز جماع األنظما الميعدلة القطاعات ليقديم خدمات مايجابا العيبارات النوع االجيماعي عبر جمیع القطاعات، وبخاصة بالنسبة 	
لتجنب مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي، والوقاية منه واالستجابة للناجین نظرًا لتفاقم العنف القائم على النوع االجتماعي في 

البیئات اإلنسانیة.
· تمكین جمیع المراهقین وتزويدهم بما يلزم لكي يصبحوا عوامل لليغاار االجيماعي اإليجابي قبل األزمات وأثنائها وبعدها، من أجل معالجة 	

أوجه عدم المساواة والفجوات بین الجنسین. 
· ضمان إدراج وضع النساء والفتیات بصورة منهجیة في تالال النزاع في السیاقات المتأثرة بالنزاع أو الهشاشة أو التغییرات الكبرى في 	

التماسك االجتماعي.

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc-gam-information-sheet.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2019/05/GBV_Background_Note021718-Low.pdf
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 2.4.2 اإلعاقة

النتيجة االستراتيجية

اإلتاحة الشاملة للخدمات والبرامج اإلنسانیة لذوي اإلعاقة من األطفال والمراهقین ومقدمي الرعاية لهم بصورة شاملة وآمنة

المقاييس المرجعية  االلتزامات

· تضمین تحديد المخاطر والعوائق التي يواجهها األطفال ذوو اإلعاقة في تقییمات 	
االحتیاجات وتحلیلها، ودمجه في تخطیط البرامج اإلنسانیة ورصدها

 انظر 2.3.1 تقاام االحيااجات  اليخطاط  الرصد  اليقاام

 1: عمليات تقييم االحتياجات والتخطيط
والرصد الشاملة

 تحديد احتیاجات األطفال ذوي اإلعاقة90
 ومقدمي الرعاية لهم ومراعاتها في التخطیط

والرصد

· تضمین اإلتاحة الجسدية لألطفال ذوي اإلعاقة ضمن تخطیط وتصمیم الخدمات 	
والمرافق اإلنسانیة

· دمج إتاحة االتصاالت والمعلومات لألطفال ذوي اإلعاقة ضمن تخطیط وتصمیم البرامج 	
اإلنسانیة

 2: اإلتاحة الشاملة واآلمنة للمعلومات
 والخدمات

 إتاحة البرامج اإلنسانیة لألطفال ذوي اإلعاقة
ومقدمي الرعاية لهم بصورة آمنة

· وجود آلیات/منصات تعتمد على المجتمع المحلي إلشراك األطفال ذوي اإلعاقة بصورة 	
منهجیة

 انظر 2.2.7 إشراك المجيمع المالي من أجل تغاار الالوك  اليغاار االجيماعي

3: المشاركة

 اشتراك األطفال ذوي اإلعاقة في تصمیم
 البرامج وفي اتخاذ القرارات التي تؤثر على

حیاتهم

االعتبارات الرئيسية

الدعوة

· الدعوة إلى تنفیذ المبادئ التوجیهیة إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل اإلنساني الصادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت. 	
· تعزيز مفهوم أن اليكلفا النهائاا لإلتاحا تكون أقل كثارًا إذا  ضعت في االعيبار أثناس مرحلا اليخطاط  اليصمام )بداًل من تعديل 	

الهیاكل القائمة بالفعل(. 
· الدعوة لتخصیص الموارل المنامبا في خطط االميجابا اإلنااناا التي تضمن اإلتاحة الشامة والمیسورة للخدمات الخاصة باألطفال 	

واألشخاص ذوي اإلعاقة.

التنسيق والشراكات

· الدخول في شراكا مع المنظمات المعناا باألشخاص ذ ي اإلعاقا والمنظمات ذات الخبرة في قضايا المعاقین لتحسین التأهب 	
اإلنساني واالستجابة اإلنسانیة. ويجب تحديد هذه المنظمات ورسم خرائط لها كأحد إجراءات التأهب. 

· بناس قدرات موظفي الاونااف  شركائها في مجال تخطیط وتنفیذ البرامج والخدمات الشاملة والمتاحة لألطفال واألشخاص ذوي 	
اإلعاقة.

· ينبغي أن تيضمن جماع اتفاقات الشراكات الموارل اإلضافاا الالزمة لوضع حقوق احتیاجات األطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة في االعتبار 	
على نحو مناسب، ويجب أن تستند إلى تقییم لالحتیاجات وتخطیط ُيصنِّف البیانات طبًقا للجنس والعمر واإلعاقة.

· دعم إنشاء فريق عمل معني بالمعاقان  ميوازن من ناحاا النوع االجيماعي ضمن آلیات التنسیق على المستوى القطري.	

90  تنص اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على أن »مصطلح األشخاص ذوي اإلعاقة يشمل كل من يعانون من عاهات طويلة األجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حّسَية، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة 

وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع اآلخرين.«

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_on_the_inclusion_of_persons_with_disabilities_in_humanitarian_action_2019.pdf
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
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91 التقرير العالمي حول اإلعاقة، منظمة الصحة العالمية, 2011.

 البرامج والمعايير العالية الجودة

· اليعا ن مع جماع القطاعات من أجل تصمام  مواسما برامج إنااناا شاملة ومتاحة لجمیع األطفال ذوي اإلعاقة. المشاركا مع 	
قطاعات اليعلام  حمايا األطفال  المااه  الصرف الصاي  النظافا الصااا لتحديد قضايا محددة تتعلق بالحماية والسالمة وتؤثر 

على كاًل من الفتیات والفتیان ذوي اإلعاقة، واالستجابة لها. 
· اميخدام اليقدير الصالر عن منظما الصاا العالماا/البنك الد لي بأن 15% من مكان العالم من المعاقان91، عند التخطیط 	

لالستجابة اإلنسانیة، في حالة عدم توافر البیانات بشأن السكان ذوي اإلعاقة أو عدم موثوقیتها.
· بالنسبة ليصناف الباانات, استخدم المجموعة القصیرة من أسئلة اإلعاقة الصادرة عن مجموعة واشنطن ووحدة تأدية الوظائف لدى 	

الطفل المشتركة بین الیونیسف ومجموعة واشنطن. 
· تنفیذ تدخالت موجها لمعالجا احيااجات األطفال الميعلقا باإلعاقا بشكل مباشر حیثما أمكن.	
· التخطیط لتعزيز إتاحا اليقناات المااعدة لألطفال وذوي اإلعاقة وتخصیص الموارد لها.	
· العمل مع الجهات الفاعلا  آلاات الينااق في مجال العنف القائم على النوع االجيماعي من أجل تعزيز الفهم الذي يقضي بأن 	

المراهقات ذ ات اإلعاقا يواجهن مخاطر مرتفعة، وخفض هذه المخاطر المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي وضمان توفیر 
الرعاية للناجیات من العنف القائم على النوع االجتماعي. في حالة عدم وجود جهات فاعلة متاحة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي، 

يتم تدريب الموظفین على دلیل الجیب للعنف القائم على النوع االجتماعي. 
· ضمان مشاركة األطفال والبالغین من ذوي اإلعاقة ومقدمي الرعاية لهم في تصمام البرامج  تنفاذها، وكذلك في اختیار مواقع تقديم 	

الخدمة. 
· ضمان مشاركة األطفال والبالغین ذوي اإلعاقة ومقدمي الرعاية لهم في القرارات التي تؤثر على حیاتهم وإتاحة آلیات الشكاوى اآلمنة 	

والسرية لهم. اميخدام آلاات آمنا  مريا ليلقي اليعلاقات  اإلبالغ بناًء على أسالیب التواصل المفضلة لديهم  اميخدام  جهات 
نظرهم بصورة منهجاا إلثراس اليدخالت  تصاااها.

 الربط بين ما هو إنساني وما هو تنموي

· ضمان أن تشمل تقاامات مخاطر األخطار الميعدلة لألسر المعیشیة والمجتمعات المحلیة ومنظومة تقديم الخدمات تالااًل يراعي 	
األطفال لشمول ذ ي اإلعاقا  إتاحا الخدمات لهم.

· لعم األنظما الوطناا  المالاا في ترسیخ وتعزيز الخدمات المختلفة الُمنشأة لصالح األطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة أثناء االستجابة 	
اإلنسانیة.

 

https://data.unicef.org/resources/module-child-functioning/
http://www.washingtongroup-disability.com/wp-content/uploads/2016/01/The-Washington-Group-Short-Set-of-Questions-on-Disability.pdf
https://data.unicef.org/resources/module-child-functioning/
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2019/05/GBV_Background_Note021718-Low.pdf
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 2.4.3 النماء في مرحلة الطفولة المبكرة92

النتيجة االستراتيجية

إتاحة الخدمات األساسیة لألطفال الصغار93 على قدم المساواة ودعم الوالدين ومقدمي الرعاية للمشاركة في رعاية التنشئة94

المقاييس المرجعية  االلتزامات

· دمج التدخالت الموجهة لألطفال الصغار ضمن برامج الصحة والتغذية والمیاه والصرف 	
 الصحي والنظافة الصحیة وحماية األطفال والتعلیم والتعلم المبكر 

وتنشئة األطفال

1: إتاحة الخدمات

 إتاحة الخدمات األساسیة لألطفال الصغار
 في أمان وعلى قدم المساواة من أجل تلبیة

احتیاجاتهم النمائیة

· إتاحة الدعم لممارسة رعاية التنشئة بصورة شاملة ومراعیة للنوع االجتماعي واستخدامه 	
بل الوالدين ومقدمي الرعاية مع االهتمام بالمراهقین 

ِ
 من ق

والوالدين الشباب

 2: دعم الوالدين ومقدمي الرعاية

 دعم الوالدين ومقدمي الرعاية من أجل
ممارسة رعاية التنشئة

· تنفیذ التدريب في مجالي النماء في مرحلة الطفولة المبكرة ورعاية التنشئة للعاملین 	
في الخطوط األمامیة والوالدين في مجاالت الصحة والتغذية والمیاه والصرف الصحي 

والنظافة الصحیة وحماية األطفال والتعلیم

 3: بناء القدرات

 تعزيز قدرات العاملین في الخط األمامي في
 مجال النماء في مرحلة الطفولة المبكرة

ورعاية التنشئة

92 الطفولا المبكرة هي الفترة العمرية التي تبدأ من الحمل وحتى دخول المدرسة. النماء يمثل نتیجة، وهو عملیة مستمرة من تعلم المهارات والقدرات عبر مجاالت اإلدراك واللغة والحركة والنماء االجتماعي والعاطفي وهي تحدث نتیجة التفاعل بین البیئة 

والطفل.
93 األطفال الصغار يشمل المصطلح األطفال الذين يبلغ عمرهم 0-8 أعوام أو في سن دخول المدرسة.

94 رعاية التنشئة هي الظروف التي تنشئها السیاسات العامة والبرامج والخدمات، والتي تمّكن المجتمعات المحلیة ومقدمي الرعاية من ضمان تلبیة احتیاجات األطفال النمائیة من خالل الممارسات الجیدة في مجاالت الصحة والتغذية والنظافة الصحیة، 

والتعلم المبكر وحمايتهم من التهديدات وتقديم الرعاية المستجیبة الحتیاجاتهم.
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االعتبارات الرئيسية

 الدعوة

· تعزيز النماس في مرحلا الطفولا المبكرة لدى الجهات الماناا  هااكل الاكوما المضافا وسیاساتها من أجل معالجة احتیاجات النماء 	
 أفضل.

ٍ
لدى األطفال الصغار على نحو

التنسيق والشراكات

· ضمان تمثال النماس في مرحلا الطفولا المبكرة لاخل هااكل الاكومات المضافا  في آلاات الينااق بان القطاعات/المجموعات، 	
وبخاصة التعلیم والتغذية والصحة والمیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة وحماية األطفال.

 البرامج والمعايير العالية الجودة

· التعاون مع جمیع القطاعات لضمان دمج إرشالات النماس في مرحلا الطفولا المبكرة  أل اته  مايلزماته ضمن الخطط وضمان 	
تدريب موظفي القطاع والعاملین في الخطوط األمامیة على كیفیة تنفیذها على النحو األمثل عبر جمیع القطاعات. 

· إدماج الباانات المصنفا طبقًا للعمر  اإلعاقا  الجنس، لألطفال البالغان من العمر 0-8 أعوام، ضمن التقییمات والتخطیط والرصد 	
التي تناظر احتیاجات النماء في مرحلة الطفولة المبكرة وبرامجه95. 

· تصمام  تنفاذ البرامج طبقًا لمعايیر الجودة التي تتضمنها إرشادات برنامج النماء في مرحلة الطفولة المبكرة.	
· تكییف أدوات ومستلزمات النماء في مرحلة الطفولة المبكرة طبقًا للاااق  توطانها. 	
· لمج تجنب مخاطر العنف القائم على النوع االجيماعي في جمیع برامج النماء في مرحلة الطفولة المبكرة. العمل مع الجهات الفاعلا 	

 آلاات الينااق في مجال العنف القائم على النوع االجيماعي لخفض مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي وكفالة توفیر الرعاية 
للناجین من العنف القائم على النوع االجتماعي. تجهیز وتدريب أفراد الحماية االجتماعیة بمعلومات ُمحدثة عن خدمات االستجابة المتاحة 
للعنف القائم على النوع االجتماعي وإجراءات اإلحالة لدعم الناجین من العنف القائم على النوع االجتماعي، وتزويدهم بالمعلومات المتاحة 
عنها. في حالة عدم وجود جهات فاعلة متاحة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي، يتم تدريب موظفي النماء في مرحلة الطفولة 

المبكرة على دلیل الجیب للعنف القائم على النوع االجتماعي.
· ضمان مشاركة األطفال ومقدمي الرعاية لهم في تصمام  تنفاذ برامج النماس في مرحلا الطفولا المبكرة، والمشاركة في القرارات التي 	

تؤثر على حیاتهم، وقدرتهم على الوصول إلى آلاات الشكا ى اآلمنا  الصديقا للطفل  الاريا.

 الربط بين ما هو إنساني وما هو تنموي

· تطباق نهج ‘على ماار الاااة‘ ليعظام االميثمارات عبر العقدين األ لان من حااة الطفل. على سبیل المثال، سوف تؤثر البرامج 	
 اإلنسانیة التي ُيقصد منها تحسین تطوير األمهات والوالدين ونماء الرضع وصغار األطفال تأثیرًا إيجابیًا على المراهقین 

)والعكس بالعكس(.

 

95  انظر اليونيسف إرشادات برنامج النماء في مرحلة الطفولة المبكرة، صفحة 34-33.

https://www.unicef.org/earlychildhood/files/FINAL_ECD_Programme_Guidance._September._2017.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2019/05/GBV_Background_Note021718-Low.pdf
https://www.unicef.org/earlychildhood/files/FINAL_ECD_Programme_Guidance._September._2017.pdf
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2.4.4 تنمية قدرات المراهقين ومشاركتهم

النتيجة االستراتيجية

إتاحة الخدمات والبرامج للمراهقین على قدم المساواة وإشراكهم بصورة منهجیة ومجدية

المقاييس المرجعية االلتزامات

· وجود الخدمات والبرامج المستجیبة العتبارات العمر والنوع االجتماعي والتي تتناول 	
احتیاجات المراهقات والفتیان، والقدرة على الوصول إلیها واستخدامها

 1: إتاحة المعلومات والخدمات

إتاحة الخدمات والبرامج اآلمنة والمستجیبة 
العتبارات النوع االجتماعي للمراهقات 

والمراهقین والتي تعزز مشاركتهم 
وتستجیب لحقوقهم واحتیاجاتهم

· إتاحة التدريب وبناء القدرات للمراهقات والمراهقین، بما في ذلك تنمیة المهارات، 	
وسهولة الوصول إلیه وتنفیذه عبر القطاعات 

· دعم المراهقین وتعزيزهم كعوامل للتغییر	

 2: تطوير القدرات

إتاحة فرص بناء القدرات على قدم المساواة، 
ويشمل ذلك تنمیة المهارات من أجل اتخاذ 
قرارات مستنیرة بشان المسائل المتعلقة 
بحیاتهم، ولكي يصبحوا عوامل تغییر فعالة 

داخل مجتمعاتهم المحلیة
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· فعالیة اآللیات/المنصات القائمة على المجتمع المحلي من أجل إشراك المراهقین بصورة 	
منهجیة في تصمیم البرامج وتنفیذها 

3: إشراك المراهقين ومشاركتهم

إشراك المراهقات والمراهقین في تصمیم 
وتنفیذ البرامج اإلنسانیة ومبادرات بناء 

السالم

 انظر 2.2.7 إشراك المجيمع المالي 
من أجل تغاار الالوك  اليغاار االجيماعي

االعتبارات الرئيسية

 الدعوة

· الدعوة لدمج االحيااجات  األ لويات المادلة للمراهقان في جمیع قطاعات العمل اإلنساني. 	
· الدعوة ليخصاص الموارل المنامبا للخدمات  البرامج الخاصا بالمراهقان وبخاصة من هم أشد حرمانًا. 	
· الدعوة إلى أن يكون المراهقون بمثابة عوامل لليغاار ومناصرين للسالم والتماسك االجتماعي.	

التنسيق والشراكات

· الدخول في شراكا مع المنظمات  الشبكات  المجموعات اليي يقولها المراهقون/الشباب، لبناء قدراتهم ولتقديم الخدمات والبرامج. 	
ويجب تحديد هذه المنظمات والشبكات والمجموعات ورسم خرائط لها كأحد إجراءات التأهب. 

· تعزيز المبالرات  االبيكارات اليي يقولها المراهقون/الشباب من أجل تحسین التأهب واالستجابة.	

  البرامج والمعايير العالية الجودة

· الاعي النشط لياديد المراهقان األشد تهماشًا  حرمانًا، ودعم جهود معالجة التمییز وتحسین اإلتاحة المنصفة للخدمات 	
والمعلومات. 

· تصمیم ومواءمة البرامج اإلنسانیة الشاملا  المنامبا للان  النوع االجيماعي، بمشاركة المراهقین )مثل 10-14 ,15-19( ومن أجلهم. 	
· راجع المبادئ التوجیهیة بشأن العمل مع الشباب ومن أجلهم في حاالت الطوارئ اإلنسانیة واألزمات المطولة، ومجموعة أدوات المراهقین 	

للتعبیر واالبتكار لدعم برامج المراهقین والمراهقات. 
· العمل مع الجهات الفاعلا  آلاات الينااق في مجال العنف القائم على النوع االجيماعي لخفض مخاطر العنف القائم على النوع 	

االجتماعي للمراهقات وكفالة توفیر الرعاية للناجین من العنف القائم على النوع االجتماعي. إعداد وتدريب األفراد لهم المخاطر المحددة 
بالنسبة للنوع االجتماعي التي تواجهها الفتیات وكیفیة إحالتهن إلى الخدمات بصورة آمنة وسرية. في حالة عدم وجود جهات فاعلة متاحة في 

مجال العنف القائم على النوع االجتماعي، يتم تدريب الموظفین على دلیل الجیب للعنف القائم على النوع االجتماعي.

الربط بين ما هو إنساني وما هو تنموي

· تطباق نهج ‘على ماار الاااة‘ ليعظام االميثمارات عبر العقدين األ لان من حااة الطفل وعبر المسار المتصل بین العمل اإلنساني 	
والتنموي. على سبیل المثال، يؤدي تحسین صحة األمهات واألطفال الرضع واألطفال بدوره إلى آثار إيجابیة على المراهقین، باإلضافة إلى 

والدي المستقبل.
· تحديد وخلق فرص للمراهقین للمشاركا المجديا في بناس اليمامك االجيماعي  الاالم داخل مجتمعاتهم المحلیة والمجتمع بصورة 	

أعم.
· تعزيز قدرة صناع القرار واألنظمة والمؤسسات على المشاركا مع المراهقان واالستجابة ألولوياتهم وتطلعاتهم.	

http://www.adolescentkit.org
https://www.unicef.org/adolescence
http://www.adolescentkit.org
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2019/05/GBV_Background_Note021718-Low.pdf
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2.5 االلتزامات المحددة بالنسبة للحالة
 تيطلب االليزامات المادلة بالنابا للموقف نهجًا ميكاماًل  ميعدل القطاعات. تنطبق جمیع التزامات وُنهج البرامج المذكورة أعاله، سواء

.المحددة بالنسبة للقطاع أو المتعددة القطاعات على االلتزامات المحددة بالنسبة للحالة

96  يمكن أن تشمل حاالت الطوارئ في مجال الصحة العامة أيضًا الحوادث الكیمیائیة والبیولوجیة واإلشعاعیة والنووية. وال تعتبر جمیع حاالت الطوارئ في مجال الصحة العامة حاالت طوارئ إنسانیة.

97  انظر القسم 2.1.2 أعاله، االلتزامات الشاملة بشأن التنسیق.

 2.5.1 حاالت الطوارئ في مجال الصحة العامة

 حاالت الطوارئ في مجال الصحة العامة هي الحدوث أو التهديد الوشیك بحدوث مرض أو حالة صحیة تشكل خطرًا كبیرًا قد يسبب وقوع عدد كبیر
 من حاالت الوفاة و/أو اإلعاقة. وتركز هذه السیاسة على انتشار األمراض المعدية، وهي أكثر أنواع حاالت الطوارئ في مجال الصحة العامة شیوعًا96.

النتيجة االستراتيجية

حماية األطفال ومجتمعاتهم المحلیة من التعرض لحاالت الطوارئ في مجال الصحة العامة ومن آثارها

المقاييس المرجعية االلتزامات

· وجود آلیات التنسیق بین الوكاالت وبین القطاعات، وتشمل التنسیق العابر للحدود 	
وتخصیص أدوار ومسئولیات واضحة عبر القطاعات، دون فجوات أو ازدواجیة

· تزويد القطاعات التي تقودها الیونیسف بما يكفي من الموظفین والمهارات على 	
المستويین الوطني ودون الوطني

· تنفیذ المساءلة األساسیة للیونیسف فیما يتعلق بالقیادة والتنسیق97	
· تنشیط عملیات نشر الموارد وإجراءات الطوارئ المفاجئة على أساس مبدأ »عدم الندم«	
· في حالة تنشیط االستجابة بروتوكول اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت لمكافحة 	

حوادث األمراض المعدية، يتم تكییف األنماط وتوسیع نطاقها طبقًا لذلك

1: التنسيق والقيادة

 إنشاء التنسیق الفعال مع الحكومات
 والشركاء

 انظر 2.1.2 الينااق

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/190404_iasc_infectious_disease_scale-up_activation_protocol_web.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/190404_iasc_infectious_disease_scale-up_activation_protocol_web.pdf
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· الوصول إلى المجتمعات المحلیة برسائل متاحة ومناسبة للنوع االجتماعي والسن 	
والثقافة واللغة بشأن الوقاية من األمراض وتعزيز االستخدام المستمر والمناسب 

للخدمات الصحیة
· دعم الجهات الفاعلة المحلیة وتمكینها لزيادة الوعي وتعزيز الممارسات الصحیة	
· وجود أنظمة لكي تتیح للمجتمعات المحلیة توجیه االستجابة وتقديم التعلیقات التخاذ 	

اإلجراءات التصحیحیة

 2: االتصال بشأن المخاطر والمشاركة
98)RCCE( المجتمعية 

 الوصول إلى المجتمعات المحلیة برسائل
 موجهة بشأن الوقاية والخدمات، وإشراكها

 من أجل مواءمة السلوكیات والممارسات
 لخفض نقل األمراض وتأثیرها. ومشاركتهم

 في تصمیم وتنفیذ ورصد االستجابة التخاذ
اإلجراءات التصحیحیة باستمرار

 انظر 2.2.7 إشراك المجيمع 
المالي من أجل تغاار الالوك  اليغاار 

االجيماعي  2.1.6 المااسلا أمام الاكان 
الميضررين

· رصد خطر االنتشار الجغرافي للوباء وإمكانیة تأثیره، إلثراء االستجابة المبكرة والتأهب في 	
المناطق المعرضة للخطر

· النظر بعین االعتبار إلى االحتیاجات وأوجه الضعف المحددة لألطفال والنساء في 	
بروتوكوالت المكافحة والعالج، ويشمل ذلك في تصمیم البرامج العالجیة التي تركز على 

المريض
· الوصول إلى المجتمعات المحلیة المتضررة بصورة مباشرة من حاالت الطوارئ في 	

مجال الصحة العامة من خالل أنشطة الوقاية من العدوى ومكافحتها99، والتي تشمل 
توفیر اللوازم والخدمات الطبیة الهامة ولوازم وخدمات المیاه والصرف الصحي والنظافة 

الصحیة على مستوى المنشأة والمجتمع المحلي واألسر المعیشیة وفي المجاالت 
العامة

· إتاحة خدمات الدعم النفسي االجتماعي، التي تسهم في خفض انتقال األمراض وحاالت 	
الطوارئ في مجال الصحة العامة المتعلقة باالعتالل، لألفراد المتضررين بصورة مباشرة 

أو غیر مباشرة من حاالت الطوارئ في مجال الصحة العامة وأسرهم  
· تلقي األطفال المتضررين بصورة مباشرة من حاالت الطوارئ في مجال الصحة العامة 	

لحزمة متكاملة من الرعاية الطبیة والتغذوية والنفسیة االجتماعیة
· تدريب العاملین على الخط األمامي على مستوى الُمنشأة والمجتمع المحلي في مجال 	

الوقاية من العدوى ومكافحتها وتوفیر معدات الوقاية الشخصیة100 لهم حسب االقتضاء 
لكل موقف ودور

زة:  3: استجابة الصحة العامة الُمعزَّ
 الوقاية والرعاية والعالج للفئات

السكانية المتضررة والمعرضة للخطر

 إتاحة الوقاية والرعاية والعالج بأسلوب آمن
 وعلى قدم المساواة للسكان في المناطق

 المعرضة للخطر والمتضررة، من أجل خفض
 انتقال األمراض ومنع زيادة انتشارها. ُيعطى

النساء واألطفال عناية خاصة

· إجراء تقییم االحتیاجات في وقت مبكر وبانتظام للتأكد من أثر انتشار الوباء على السكان 	
واالحتیاجات السكانیة واالحتیاجات الكامنة التي لم ُتلّبى بعد

· الحفاظ على الخدمات األساسیة والمساعدات اإلنسانیة في الصحة والمیاه والصرف 	
الصحي والنظافة الصحیة والتغذية وفیروس نقص المناعة البشرية وتوسعة نطاقها 

حسب االقتضاء، وتمّكین المجتمعات المحلیة من الوصول إلیها في بیئة آمنة وعلى قدم 
المساواة.

· إتاحة خدمات الحماية، ومنها خدمات إدارة الحالة والدعم النفسي االجتماعي لألفراد 	
وأسرهم في بیئة آمنة وعلى قدم المساواة

· الحفاظ على اإلتاحة المستمرة واآلمنة للتعلیم	
· الحفاظ على آلیات الحماية االجتماعیة القائمة وتوسیعها حسب االقتضاء، بما في ذلك 	

من خالل إنشاء التحويالت النقدية اإلنسانیة أو توسعة نطاقها

 4: استمرار الخدمات األساسية101
والمساعدات اإلنسانية

 الحفاظ على الخدمات األساسیة والمساعدة
 اإلنسانیة وتوسیع نطاقها حسب االقتضاء،

 وقدرة المجتمعات المحلیة على الوصول
إلیها بسالم وعلى قدم المساواة

98  االتصال بشأن المخاطر  المشاركا المجيمعاا )RCCE( يضم نطاقًا من استراتیجیات االتصاالت وتغییر السلوك والحشد االجتماعي وحشد المجتمعات المحلیة المستخدمة في احتواء تفشي المشكالت الصحیة. 

99 الوقايا من العد ى  مكافايها هو نهج علمي وحل عملي مصمم لمنع األذى الذي تسببه عدوى المرضى والعاملین في مجال الصحة. وهو يستند إلى األمراض المعدية وعلم األوبئة والعلوم االجتماعیة وتعزيز النظم الصحیة.

100 تتألف معدات الوقايا الشخصاا )PPE( من المالبس أو المعدات الخاصة التي يرتديها العاملون في مجال الصحة وغیرهم من العاملین للحماية من مخاطر العدوى.

101 اميمرار الخدمات األماماا يشمل تقديم االستجابة المستمرة في مجال الرعاية الصحیة األساسیة )والتي تشمل االستجابة في مجال صحة األمهات واألطفال الحديثي الوالدة واألطفال والمراهقین والصحة الجنسیة واإلنجابیة وفیروس نقص المناعة 

البشرية/اإليدز ورعاية االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي والتغذية واإلتاحة المستمرة لخدمات المیاه والصرف الصحي اآلمنة، والتوفیر المستمر لخدمات حماية األطفال، والصحة العقلیة والدعم النفسي االجتماعي واستمرار التعلم من خالل الحفاظ 
على إتاحة التعلیم واستمرار نظم الحماية االجتماعیة وغیرها من الخدمات طبقًا للوضع.
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االعتبارات الرئيسية

الدعوة
· الدعوة إلى جمع الباانات اإلكلاناكاا المصنفا طبقًا للفئات العمريا  الجنس،  اإلبالغ عنها، بصورة منهجیة، باإلضافة إلى تصنیفها 	

طبقًا لحالة الحمل، حسب االقتضاء.
· الدعوة إلى إدماج الحقوق واالحتیاجات وأوجه الضعف المحددة بالنسبة لألطفال والنساء وغیرهم من الفئات الضعیفة األخرى، مثل 	

األشخاص ذوي اإلعاقة، ضمن استراتیجیات وبرامج الوقاية والكشف المبكر والرعاية والعالج.
· الدعوة إلى تقاام العواقب اإلنااناا األشمل لااالت الطوارا في مجال الصاا العاما في الوقت المنامب  ل ن تااز102. 	
· الدعوة إلى بذل الجهود لتحسین االستجابة اإلنسانیة  إتاحا الخدمات األماماا بصورة آمنا  منصفا للمجتمعات المحلیة المتضررة 	

التي تأثرت باألزمات اإلنسانیة قبل وقوع حاالت الطوارئ في مجال الصحة العامة، وإلى قیادة تلك الجهود. وينبغي أن تشمل الدعوة 
الياديات اإلنااناا القائما من قبل103 وعواقبها.

التنسيق والشراكات
· تسهم الیونیسف، بالتعاون مع الحكومة ومنظمة الصحة العالمیة والشركاء في قاالة  تنااق العديد من أركان االميجابا النيشار 	

األمراض، وتشمل اليواصل بشأن المخاطر  المشاركا المجيمعاا  الياصانات  الدعم النفاي االجيماعي  المااه  الصرف 
الصاي  النظافا الصااا، باإلضافة إلى استمرار تقديم الخدمات الصااا األماماا اليي تشمل اليعلام  حمايا األطفال. تعتمد 

أركان االستجابة104 التي يجري تنشیطها على نوع حالة الطوارئ في مجال الصحة العامة وعلى الترتیبات القطرية المحددة، وعلى القدرات 
التشغیلیة وغیرها من العوامل المرتبطة بالسیاق.

· في حالة تنشیط بروتوكول اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت لمكافحة حوادث األمراض المعدية, تحشد الیونیسف القدرات والموارد 	
لإلسهام في االستجابة الشاملة طبقًا للمجاالت التي تقع في نطاق واليتها ومسئولیتها باعتبارها الوكالة القائدة للمجموعة. ويشمل هذا 

نشر اللوازم واللوجستیات، والزيادة المفاجئة للقدرات ودعم التنسیق على المستوى الوطني ودون الوطني. 

 البرامج والمعايير العالية الجودة
· الرصد المايمر ليطور االحيااجات اإلنااناا لضمان استجابة مناسبة وغیر منحازة ومبكرة لآلثار األولیة والثانوية الواقعة على السكان. 	
· يجب أن تؤخذ في االعتبار االحيااجات المادلة لألطفال  النااس  غارهم من الفئات المعرضا للخطر أثناس تصمام االميجابا. يجب 	

إعطاء األولوية لإلرشادات المحددة بالنسبة لألطفال واللوازم الصديقة للطفل في جهود الوقاية والرعاية والعالج. ويجب كفالة تقديم 
الخدمات الطبیة وخدمات التمريض والتغذية وإعادة التأهیل وخدمات دعم الصحة العقلیة والدعم النفسي االجتماعي، باإلضافة إلى خدمات 

النماء في مرحلة الطفولة المبكرة. 
· تعزيز االميجابا الميكاملا  الميعدلة القطاعات من أجل الحد من زيادة االنتشار والحد من اآلثار السلبیة التي تؤثر على األفراد 	

والمجتمعات المحلیة في مجاالت الرعاية الصحیة والتغذوية ورعاية األطفال، والمیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة، والصحة 
العقلیة والدعم النفسي االجتماعي، والتعلیم وأبحاث علم االجتماع وحماية األطفال وإشراك المجتمع المحلي من أجل تغییر السلوك 

والتغییر االجتماعي. قد تتضمن أركان الوقايا مزيجًا من الوقاية من العدوى ومكافحتها على مستوى المنشأة والمجتمع المحلي واألسرة 
المعیشیة، وفي األماكن العامة؛ والتواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعیة من أجل تعزيز النظافة الصحیة والممارسات الصحیة؛ 

وتعزيز األنظمة الصحیة للكشف عن حاالت المخالطة وإحالتها؛ والتحصینات؛ وتدخالت الصحة البیئیة وأنشطة أخرى، طبقًا لنوع حاالت 
الطوارئ في مجال الصحة العامة. قد يتضمن ركن إلارة الاالا مزيجًا من توفیر الرعاية الصحیة والتغذوية ورعاية األطفال؛ وتوفیر 

المساعدات المادية والنفسیة االجتماعیة لألسر المتضررة؛ وإحالة المرضى والمخالطین وعزلهم بصورة مناسبة، وغیرها من األنشطة طبقًا 
ألنواع حاالت الطوارئ في مجال الصحة العامة.

· تعزيز الخدمات االجيماعاا  لعم اميمرارها لخفض اآلثار السلبیة لحاالت الطوارئ في مجال الصحة العامة على السكان، وتداركها، مثل 	
خفض التحصینات الروتینیة أو انقطاع الخدمات الصحیة أو التعلیمیة أو التغذوية أو غیرها من الخدمات االجتماعیة نتیجة إعادة تخصیص 

الموارد البشرية والمالیة لالستجابة لحالة الطوارئ ذاتها. 
· لعم قدرات المنظوما الصااا للحفاظ على التحصینات الروتینیة ورعاية األمهات وحديثي الوالدة واألطفال الصغار والمراهقین، وعالج 	

فیروس نقص المناعة البشرية، والخدمات التغذوية والقدرة على االستجابة لألمراض األخرى المهددة للحیاة.
· االهيمام بالمناطق الاضريا بصفا خاصا، والتي تشكل تحديات محددة بالنسبة للصحة العامة لألطفال، حیث تیسر الكثافة السكانیة 	

َية.
ِ
االنتشار السريع لألمراض الُمعد

102 بما يتماشى مع بروتوكول اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت لمكافحة حوادث األمراض المعدية, 2019.

103 قد تشمل هذه التحديات انتشار األمراض )مثل المالريا والحصبة والكوليرا(، والتشرد القسري، والكوارث الطبيعية واالنهيار الصحي وغيرها من الخدمات نتيجة النزاعات وما إلى ذلك.

104 تتضمن عادًة أركان االستجابة في حاالت الطوارئ في مجال الصحة العامة ما يلي: المراقبة وتعقب المخالطة والتحصین والوقاية من العدوى ومكافحتها، واالتصال بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعیة، وإدارة الحاالت وما إلى ذلك.

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/190404_iasc_infectious_disease_scale-up_activation_protocol_web.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/190404_iasc_infectious_disease_scale-up_activation_protocol_web.pdf
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· المشاركا مع المجيمعات المالاا بصورة منهجاا من أجل تنفیذ أنشطة التأهب واألنشطة الوقائیة وأنشطة االستجابة على مستوى 	
المجتمع المحلي. قد تتضمن األنشطة مراقبة المجتمع المحلي ونظم الكشف واإلحالة وتطوير قدرات العزل؛ ومكافحة ناقالت المرض؛ 

واستمرار الخدمات الصحیة واالجتماعیة؛ وغیرها طبقًا ألنواع حاالت الطوارئ في مجال الصحة العامة.
· يجب اليخفاف من مخاطر العنف القائم على النوع االجيماعي، ويجب إعداد جمیع األفراد وتدريبهم باستخدام المعلومات الحديثة على 	

الخدمات المتاحة لالستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي وإجراءات اإلحالة لدعم الناجین من العنف القائم على النوع االجتماعي. في 
حالة عدم وجود جهات فاعلة متاحة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي، يتم تدريب الموظفین على دلیل الجیب للعنف القائم على 

النوع االجتماعي.
· ضمان استخدام وجهات نظر السكان المتضررين بصورة منهجیة الستعراض وإثراء ومواءمة جمیع أركان الصحة العامة واالستجابة 	

اإلنسانیة باستخدام آلیات استقاء التعلیقات العكسیة الموثوقة. 
· ضمان مشاركا المجتمعات المحلیة في القرارات التي تؤثر على حیاتهم وإتاحة آلاات الشكا ى اآلمنا  الاريا لهم	

 الربط بين ما هو إنساني وما هو تنموي
· تعزيز قدرات اليأهب الوطناا لااالت الطوارا طبقًا للقدرات األساسیة وإطار رصدها وتقییمها الوارد في اللوائح الصحیة الدولیة. 	
· ينبغي أن يتضمن إطار الرصد والتقییم لحاالت الطوارئ في مجال الصحة العامة الوارد في اللوائح الصحیة الدولیة منظور يركز على الطفل 	

 يرشد أنشطا اليأهب  االميجابا، ويشمل التقییمات اآلنیة واستعراض الخبرة المكتسبة.
· تضمین نقل الكفاسات  بناس القدرات وتعزيز األنظمة الوطنیة والمحلیة في مجاالت الصحة والمیاه والصرف الصحي ومنظومة الحماية 	

االجتماعیة باعتبارها مكون رئیسي من مكونات الوقاية واالستجابة.  
· المشاركا في اميعراض الخبرة المكيابا بعد انيشار المرض، والتقییمات الخارجیة وعملیات المحاكاة وخطط العمل الوطنیة لألمن 	

الصحي.
· ضمان أن تكون االستجابة لحاالت الطوارئ في مجال الصحة العامة مراعاا لااامات النزاع في السیاقات المتضررة من النزاع، أو 	

الهشاشة أو التحديات التي تجابه التماسك االجتماعي، وأال تؤدي إلى تفاقم دينامیات النزاع األساسیة.

https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2019/05/GBV_Background_Note021718-Low.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2019/05/GBV_Background_Note021718-Low.pdf
http://www.emro.who.int/international-health-regulations/about/ihr-core-capacities.html
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105 قرار الجمعية العامة رقم A/RES/71/1، لعام 2016.

106تسترشد جميع اإلجراءات المتعلقة بالالجئين باتفاقية الالجئين لعام 1951 والبروتوكول الخاص بها. وتحدد المبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي أوجه الحماية المتاحة لألشخاص المشردين داخليًا.

 107 تتضمن هذه األطر ما يلي: االتفاق العالمي بشأن الالجئين; االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية; خطة العمل العالمية الرامية إلى إنهاء انعدام الجنسية: 2014-2024; المذكرة التوجيهية لألمين العام: األمم المتحدة 

وانعدام الجنسية.

108 ضمان التكامل بين نظام المجموعات وغيره من نماذج التنسيق، ومنها نموذج تنسيق األنشطة المتعلقة بالالجئين وتنسيق المخيمات وإدارتها, والرجوع إلى والمذكرة المشتركة بين مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ومكتب تنسيق 

الشؤون اإلنسانية للتنسيق في الحاالت المختلطة.

109 المرجع السابق

110 انظر القسم 2.1.2 أعاله، االلتزامات الشاملة بشأن التنسيق.

111 يجب إعطاء األولوية للرعاية القائمة على المجتمع المحلي وعلى األسر، بداًل من الرعاية المؤسسية مثل المالجئ.

112 قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم )A/RES/64/142(، المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال.

النتيجة االستراتيجية

حماية األطفال وأسرهم ومجتمعاتهم المحلیة المضیفة من العنف واالستغالل واإلهمال واإلساءة وتوفیر الخدمات والحلول المستدامة لهم

المقاييس المرجعية  االلتزامات

· وجود آلیات التنسیق بین الوكاالت وبین القطاعات، وتشمل التنسیق العابر للحدود 	
وتخصیص أدوار ومسئولیات واضحة عبر القطاعات، دون فجوات أو ازدواجیة108 

· مواءمة أنماط االستجابة في الحاالت التي توجد فیها منظومة تنسیق الشؤون اإلنسانیة 	
وآلیة تنسیق األنشطة المتعلقة بالالجئین معًا، طبقًا للموقف109 

· تزويد القطاعات التي تقودها الیونیسف بما يكفي من الموظفین والمهارات على 	
المستويین الوطني ودون الوطني

· تنفیذ المساءلة األساسیة للیونیسف فیما يتعلق بالقیادة والتنسیق110	

1: التنسيق والقيادة

إنشاء التنسیق الفعال بمشاركة الیونیسف

 انظر 2.1.2 الينااق

· وجود إجراءات المصالح الفضلى ، وتزويدها بالموارد المناسبة ورصدها	
· وجود آلیات لدى جمیع مقدمي الخدمات لتحديد األطفال الضعفاء واألطفال المعرضین 	

لخطر العنف واإلساءة واالستغالل وإحالتهم إلى عملیات إدارة الحالة التي تتضمن 
إجراءات المصالح الُفضلى

· التدريب المناسب لألفراد المخالطین لألطفال بشكل مباشر، وتزويدهم بالمهارات 	
المناسبة

· مشاركة سلطات/الجهات الفاعلة المختصة بحماية األطفال في تحديد مصلحة الطفل 	
كجزء من إجراءات تحديد الحالة

2: مصلحة الطفل

 توّجه مصلحة الطفل جمیع اإلجراءات
 المتعلقة باألطفال، ومنها إجراءات تحديد

الحالة والتعرف على الحلول الدائمة

· إتاحة ترتیبات االستقبال والتسكین والرعاية111 التي توفر مستوى معیشي مناسب وتدعم 	
بقاء األسر/اإلخوة معًا

· دمج سیاسات رعاية األطفال وحماية األطفال ونظم الرصد في جمیع مراكز االستقبال 	
واألماكن التي تستضیف األطفال وأسرهم 

· إتاحة خیارات الرعاية البديلة التي تفي بمعايیر الحد األدنى لألطفال غیر المصحوبین 	
والمنفصلین عن ذويهم112

3: االستقبال والتسكين والرعاية

 إتاحة االستقبال والتسكین والرعاية لألطفال
 آمن ومناسب للعمر

ٍ
 وأسرهم على نحو

والنوع االجتماعي واإلعاقة

2.5.2 حركة الالجئين والمهاجرين واألشخاص المشردين داخليًا على نطاق واسع

 تنطوي التحركات الواسعة النطاق105 على تدفقات مختلطة للبشر
 الذين ينتقلون ألسباب مختلفة ولكنهم قد يستخدمون مسارات

 متشابهة. ويشمل هؤالء كاًل من الالجئان  المهاجرين  األشخاص
 المشرلينداخلاًا106،  طالبي اللجوس،  األشخاص معد مي الجنااا

  األطفال المهربان أ  الُمياَجر فاهم  أمرهم. وتتسم التحركات
 الواسعة النطاق بنسبة عالیة من األطفال وأسرهم المحتاجین إلى

 المساعدات اإلنسانیة.

 يايند عمل الیونیسف إلى القانون الدولي لالجئین وغیره من القوانین
 الدولیة واإلقلیمیة،  األطر  المعايار107 الخاصا بالالجئان  انعدام

الجنااا  اليشرل الداخلي  الهجرة.

 ينطبق هذا القام على جماع األطفال المينقلان بغض النظر عن
 وضعهم القانوني أو جنسیتهم أو قومیتهم أو سبب انتقالهم. وهو

 ينطبق في بلدان المنشأ  المر ر العابر  الوجها النهائاا  العولة.

https://undocs.org/ar/A/RES/71/1
https://undocs.org/ar/A/RES/71/1
https://www.unhcr.org/en-us/protection/idps/43ce1cff2/guiding-principles-internal-displacement.html
https://www.refworld.org/docid/5c580e507.html
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5d9312754
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/global-action-plan-end-statelessness-2014-24
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/global-action-plan-end-statelessness-2014-24
https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf
https://www.unhcr.org/gcr/GCR_English.pdf
https://www.refworld.org/docid/5c580e507.html
https://www.unhcr.org/53679e679.pdf
https://emergency.unhcr.org/entry/42974/camp-coordination-camp-management-cccm
https://emergency.unhcr.org/entry/38270/refugee-coordination-model-rcm
https://www.unhcr.org/53679e679.pdf
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c3acd612
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c3acd612
https://www.refworld.org/pdfid/5c18d7254.pdf
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113 تشمل التعلیم والرعاية الصحیة والتغذية وحماية األطفال والصحة العقلیة والدعم النفسي االجتماعي والمیاه والصرف الصحي والملجأ والتسجیل المدني ووسائل الترفیه والمساعدات القانونیة والحماية االجتماعیة والتمثیل المستقبل والرعاية لألطفال

· إتاحة المعلومات لألطفال في الوقت المناسب بشأن حقوقهم وآلیات الشكاوى 	
واستقاء التعلیقات، بلغة وصیغة يمكن لألطفال من جمیع األعمال والخلفیات فهمها 

واستخدامها

 انظر 2.2.7 إشراك المجيمع المالي من أجل تغاار الالوك  اليغاار االجيماعي 
 2.1.6 المااسلا أمام الاكان الميضررين

 
·  تمكین األطفال ودعمهم من أجل المشاركة المجدية في جمیع القرارات المؤثرة 	

على حیاتهم

4: إتاحة المعلومات والمشاركة المجدية

 إتاحة المعلومات الصديقة للطفل في
 الوقت المناسب لألطفال بشأن حقوقهم

 والخدمات المتاحة ومعلومات الصحة العامة
 والعملیات القانونیة واإلدارية والحلول

المستدامة

· توفیر الخدمات األساسیة لجمیع األطفال، بما يتفق مع التزامات الیونیسف القطاعیة، 	
من خالل دعم عملیات التخطیط والموازنات الوطنیة؛ وتعزيز نظم تقديم الخدمة، وتقديم 

الخدمات مباشرة إلى جمیع القطاعات، حسب االقتضاء.
· إنشاء مسارات وخطط اإلحالة لضمان استمرار إتاحة الخدمات أثناء األزمة	

5: إتاحة الخدمات

 إتاحة الوصول للخدمات األساسیة113
 لألطفال، دون تمییز، بغض النظر عن

وضعهم القانوني
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االعتبارات الرئيسية

 الدعوة

· الدعوة إلى اليطباق الشامل التفاقاا حقوق الطفل وبروتوكولها االختیاري، ودعم هذا التطبیق، على جمیع األطفال بغض النظر عن 	
قومیتهم أو جنسیتهم أو وضعهم القانوني. 

· مناصرة ودعم التطبیق الشامل لألطر القانونیة المتعلقة بامايا الالجئان  اليشرل الداخلي  الهجرة  انعدام الجنااا والمعايار الد لاا 	
الميعلقا بالمااكمات العاللا  ماالة القانون.

·  الدعوة إلى إنهاس جماع صور احيجاز األطفال الالجئان  معد مي الجنااا  طالبي اللجوس  المهاجرين بناًء على جنسیتهم أو 	
وضعهم القانوني. 

· الدعوة إلى الياجال الشامل للموالاد  الوفاات في منظومات التسجیل المدني واإلحصاءات الحیوية لتحقیق ما يلي: حتى تكون لجمیع 	
األطفال شهادات میالد، بما في ذلك الحیلولة دون انعدام الجنسیة؛ ووجود خطط التأهب واالستجابة لدى التسجیل المدني واإلحصاءات 

الحیوية؛ وتحديث نظم التسجیل المدني واإلحصاءات الحیوية، والنسخ االحتیاطي للبیانات وتخزينها خارج الموقع وقابلیتها للعمل مع نظم 
الصحة والتعلیم والدعم االجتماعي.

· الدعوة لمناهضا اإلعالة القاريا  اإلبعال  اليرحال  الطرل الجماعي للمهاجرين  األطفال المشرلين  أمرهم من أجل ضمان عدم 	
عودة األطفال وأسرهم إلى البلد الذي يواجهون فیه التعذيب أو المعاملة الوحشیة أو غیر اإلنسانیة أو المهینة أو العقاب أو غیره من صور 

األذى الذي ال سبیل إلى تداركه. في أثناء حاالت الطوارئ في مجال الصحة العامة، تهدد هذه الممارسات حقوق األطفال وصحتهم وتعد 
خطرًا على الصحة العامة.

· الدعوة إلى اعتبارات محددة بالنسبة لألطفال في جمیع إجراءات الهجرة واإلجراءات اإلدارية والقضائیة للجوء، بغض النظر عن وضع 	
األطفال القانوني.

· الدعوة إلى اإلتاحا المنصفا للخدمات األماماا لألطفال الالجئین ومعدومي الجنسیة والمهاجرين، على قدم المساواة مع األطفال 	
الوطنیین، وبما يتفق مع اتفاقیة حقوق الطفل. 

· الدعوة إلى إزالا العوائق القانوناا أ  اإللاريا أ  اللغويا أ  المالاا التي تحول دون إتاحة الخدمات األساسیة لألطفال الالجئین والمهاجرين 	
والمشردين داخلیًا. 

· الدعوة إلى مناهضا  صم العار لالجئان  المهاجرين  معد مي الجنااا  األطفال المشرلين لاخلاًا، التي تؤجج الخوف من الغرباء 	
وتصنیفهم كتهديد أو استخدام الخطاب اإلجرامي.

· الدعوة إلى لعم الالطات الوطناا  تز يدها بالموارل لحماية وشمول الالجئین والمهاجرين ومعدومي الجنسیة واألطفال المشردين داخلیًا.	

 التنسيق والشراكات

· لعم نموذج الينااق/خطا الينااق الموجولة  العمل مع مفوضاا األمم الميادة لشؤ ن الالجئان  المنظما الد لاا للهجرة 	
 الالطات الوطناا من أجل ضمان التعبیر عن احتیاجات األطفال والمراهقین بصورة مناسبة في التقییمات واالستراتیجیات والبرامج 

القطاعیة/المشتركة بین الوكاالت.114
· العمل مع الشركاء من أجل تاقاق اليناغم بان الُنهج  تجنب الفجوات  خفض االزل اجاا. ضمان اليكامل داخل منظومة المجموعة 	

ومع نماذج التنسیق األخرى، ومنها نموذج تنسیق الالجئین ومجموعة تنسیق المخیمات وإدارة المخیمات، وغیرها من آلیات التنسیق 
المنشأة لالستجابة لحركة السكان الواسعة النطاق.

· لعم اليعا ن  إلارة الااالت عبر الاد ل بین وزارات حماية الطفل و/أو وزارات الهجرة والخارجیة و/أو وزارات الداخلیة، ويشمل ذلك تضمین 	
تتبع األسر ولم الشمل والعودة وإعادة اإلدماج مع مراعاة حساسیات الطفل.

· العمل مع الشركاء من أجل الربط بان آلاات الينااق اإلنااناا  الينمويا لضمان البرامج العالیة الجودة وتطبیق المعايیر ذات الصلة 	
وإدماج األطفال المهاجرين أو المشردين داخلیًا ضمن األنظمة المحلیة أو الوطنیة.

 البرامج والمعايير العالية الجودة

· ضمان أن تشمل أيضًا البرامج التي تعالج احتیاجات الالجئین والمهاجرين واألطفال المشردين داخلیًا، تقییمات االحتیاجات وتقديم الخدمات 	
التي تستهدف المجيمعات المالاا المضافا. 

· توفیر الرعايا األمريا  الرعايا القائما على المجيمع المالي لجمیع األطفال، مع اإلبقاء على األسر واإلخوة معًا، حیثما أمكن.	
· ضمان أن تتم إجراءات تيبع األمر  لم شملها بسرعة وفعالیة وطبقًا لما يحقق سالمة الطفل ومصلحته الفضلى. 	
· تحديد وتنفیذ  االميثمار في الرعايا البديلا لألطفال غیر المصحوبین والمنفصلین عن ذويهم. 	
· إعطاء األولوية لإلتاحة المؤمنة للالول الدائما التي تحقق المصلحة الفضلى للطفل مثل اإلدماج المحلي أو تسوية األوضاع القانونیة أو 	

إعادة التوطین أو العودة.115 ويجب عدم التضحیة بهذه األولويات أبدًا نتیجة اعتبارات أخرى، مثل حاالت الطوارئ في مجال الصحة العامة.

114 طبقًا لمذكرات التفاهم وغيرها من اتفاقات التعاون االستراتيجية على المستوى القطري واإلقليمي والعالمي، والتي تشمل تلك الموقعة مع مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين والمنظمة الدولية للهجرة.

115 راجع مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين )2016( الحلول المستدامة – الدليل التشغيلي األولي ومنظمة الهجرة الدولية )2019( كتّيب إعادة اإلدماج – إرشادات عملية بشأن تصميم مساعدات إعادة اإلدماج وتنفيذها ورصدها.

https://cccmcluster.org
https://emergency.unhcr.org/entry/38270/refugee-coordination-model-rcm
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iom_reintegration_handbook.pdf
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=57441d774&skip=0&query=durable%20solutions
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· تعزيز نظم المعلومات الوطناا من أجل لمع باانات األطفال الالجئین والمهاجرين ومعدومي الجنسیة والمشردين داخلیًا، مصنفة طبقًا 	
للعمر والنوع االجتماعي واإلعاقة.

 انظر 1.4.9 تولاد األللا بصورة أخالقاا  حمايا الباانات

· إعطاس اهيمام خاص بالمناطق الاضريا: فهي توفر، باعتبارها مراكز اقتصادية، فرصًا لسبل العیش وتكون عادًة بمثابة نقاط يتركز فیها 	
المشردون والمهاجرون. 

· ضمان مشاركا الالجئان  المهاجرين  األشخاص المشرلين لاخلاًا، وبخاصة األطفال والمراهقین والنساء، في تنفیذ البرامج. 	
· استخدام آلاات آمنا  مريا ليلقي اليعلاقات  اإلبالغ بناًء على أسالیب التواصل المفضلة لدى السكان المتضررين  اميخدام  جهات 	

نظرهم بصورة منهجاا إلثراس تدخالت الامايا  تصاااها.
· ضمان مشاركا األطفال والمراهقین ومقدمي الرعاية والمجتمعات المحلیة في القرارات التي تؤثر على حیاتهم وإتاحة آلاات الشكا ى 	

اآلمنا  الاريا لهم.

 الربط بين ما هو إنساني وما هو تنموي

· المشاركة مع الجهات الفاعلة الوطنیة والمحلیة في التأهب وتعزيز األنظما  القدرات المالاا منذ بدء األزمة عبر جمیع القطاعات من 	
أجل توحاد الالجئان  المهاجرين  األطفال المشرلين لاخلاًا  أمرهم، واالستناد إلى الشركات القائمة مع الوزارات المختصة والسلطات 

المحلیة ومنظمات المجتمع المدني. 
· اإلقرار بالهجرة اآلمنا  المنظما، حینما ال تكون قسرية، باعتبارها حافزًا ممكنًا للينماا.	
· اإلقرار بأنه ال ينبغي لبرنامج أن يهدف صراحًة إلى منع الهجرة. ولكن يمكن للبرامج أن تعالج ل افع اليشرل القاري المادلة بالنابا 	

لألطفال كجزء من برامج التنمیة المستمرة وكأحد تدابیر التأهب. 
· في السیاقات المتضررة من النزاعات أو الهشاشة أو التحديات الكبرى التي تواجه التماسك االجتماعي، ينبغي ضمان أن تكون االستجابات 	

 أدنى.
ٍ
للحركة الواسعة النطاق مايندة إلى تالال للنزاع ومراعاا لاااماات النزاع كحد

· تحديد واغتنام فرص خفض التوترات المحتملة ورعايا اليمامك االجيماعي بین المهاجرين/الالجئین/المشردين داخلیًا والمجتمعات 	
المحلیة المضیفة من خالل تدخالت بناء السالم.
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االلتزامات التشغيلية
 تصف االليزامات اليشغالاا اإلجراسات  المعايار اليي تليزم بها الاونااف لتمكین تنفیذ البرامج من خالل االستخدام الفعال للموارد والدعم

 التشغیلي المناسب.

   تصف المقاياس المرجعاا مايويات األلاس الميوقعا في مقابل االلتزامات. وهي تستند إلى المعايیر اإلنسانیة العالمیة، ومنها معايير اسفير
والمعيار اإلنساني األساسي للنوعية والمساءلة.

وهي تتسق مع إجراءات الیونیسف للطوارئ وُترَصد من خالل إطار الرصد التشغیلي لاللتزامات األساسیة إزاء األطفال في مجال العمل اإلنساني.

 3.1 اإلدارة والتمويل
المقاييس المرجعية االلتزامات

· وجود آلیات المساءلة المالیة والحوكمة الداخلیة وآلیات الرقابة وإدارة المخاطر وتحديثها 	
بصورة دورية

· تفويض مستويات مناسبة من السلطة داخل المكتب القطري لتیسیر االستجابة 	
السريعة والمرنة على المستوى المیداني

 1: استخدام الموارد بكفاءة

 تنفیذ البرامج عن طريق استخدام الموارد
بشفافیة وكفاءة

· وجود عملیات لتجديد الموارد النقدية وتحديد خیارات بديلة	
· وجود آلیات للتحويالت النقدية وتحويل األموال وتقییم مدى إتاحة األموال السائلة بانتظام	
· صرف األموال في الوقت المناسب، لألغراض المقررة ومع االمتثال لإلجراءات المتبعة	

2: صرف األموال في الوقت المناسب

 صرف األموال النقدية إلى الشركاء والبائعین
 في الوقت المناسب وباتباع اإلجراءات

المعلنة

· تزويد الموظفین بالموارد المالئمة والمكاتب والمعدات والنقل واإلسكان واألمن والدعم 	
اللوجیستي الذي يفي بمبادئ واجب الرعاية ويیسر تنفیذ البرامج

· وجود خطط استمرار األعمال وإجراء اختبارات بصورة منتظمة	

 3: تواجد اليونيسف الميداني

 وجود بیئات العمل اآلمنة والمناسبة
 واإلقامة المالئمة لتمكین التواجد المیداني

للیونیسف وتنفیذ البرامج

.3

االلتزام الشامل

  مالءمة جمیع مكاتب الیونیسف للغرض الذي أنشئت من أجله وإلمام األفراد بكیفیة تطبیق معايیر التأهب الدنیا وإجراءات الطوارئ
 وإسهامهم في تطبیقها، من أجل تمكین تقديم المساعدات اإلنسانیة في الوقت المناسب بواسطة الیونیسف وشركائها

https://handbook.spherestandards.org/
https://handbook.spherestandards.org/
https://corehumanitarianstandard.org/resources/chs-guidance-notes-and-indicators
https://corehumanitarianstandard.org/resources/chs-guidance-notes-and-indicators
https://unicef.sharepoint.com/:x:/r/teams/EMOPS-CCC/Shared%20Documents/CCCs%20Operational%20Monitoring%20Framework%20and%20Source%20of%20Verification.xlsx?d=w7c4fb347360040df9e2c3ae8550781ac&csf=1&e=sfK9na
https://unicef.sharepoint.com/teams/EMOPS-EmergProc/DocumentLibrary1/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000E367E645D5BB134399ABA36E3499C394&id=/teams/EMOPS-EmergProc/DocumentLibrary1/Revision%20of%20UNICEF%20Emergency%20Procedures
https://unicef.sharepoint.com/teams/EMOPS-EmergProc/DocumentLibrary1/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000E367E645D5BB134399ABA36E3499C394&id=/teams/EMOPS-EmergProc/DocumentLibrary1/Revision%20of%20UNICEF%20Emergency%20Procedures
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االعتبارات الرئيسية

· تطباق إجراسات الطوارا، باإلضافا إلى المعايار الدناا لليأهب نم أجل تااان مدى فاعلاا  موقوتاا االستجابة اإلنسانیة للیونیسف.	
· تطوير األصول المالاا  البشريا،  الهااكل المكيباا  خطا تاكان الموظفان، استنادًا إلى احتیاجات البرنامج واالحتیاج إلى الموظفین 	

والوجود المیداني المتوقع الذي يالئم الوصول إلى الفئات السكانیة المتضررة ومعالجة احتیاجاتها السكانیة. 
· ضمان أن يتیح الوجود المیداني للیونیسف وعملیاتها التعرف المناسب على احتیاجات الفئات السكانیة المتضررة واالستجابة لها، بما في 	

ذلك الفئات الموجودة في مناطق يصعب الوصول إلیها. 
· السعي للبقاس  تاقاق النيائج في بیئات التهديدات الكبیرة والمعقدة والرجوع إلى المبادئ اإلنسانیة إلرشاد إجراءات الیونیسف وقراراتها 	

في البیئات التشغیلیة المعقدة.
· إعدال خطا قويا الميمرار األعمال تستند إلى سیناريوهات ألزمات الطوارئ محددة بالنسبة للسیاق، من اجل ضمان قدرة الیونیسف 	

وشركائها على تقديم استجابة لحاالت الطوارئ ذات مستوى مقبول، وأن يتمكن الموظفون من االستمرار في العمل والتعافي خالل إطار 
زمني مقبول إذا كانت األصول األساسیة غیر متاحة أو ال يمكن الوصول إلیها. 

· إنشاس منظوما قويا إللارة المخاطر المؤمااا لضمان اإلتاحة الفورية لتحلیل المخاطر وطرق التخفیف منها وخطط العمل وغیرها 	
من المعلومات المتعلقة بالمخاطر. 

· تاقاق أفضل تفويض للالطات إلى المكاتب المیدانیة و/أو المكاتب النطاقیة. 	
· تعهد الاوار المفيوح  تبالل المعلومات مع الشركاس بشأن إلارة المخاطر ودعم تطوير قدرات الشركاء لمنع المخاطر المالیة وإدارتها، 	

مع احترام المبادئ اإلنسانیة وحماية حقوق األطفال واالمتثال لسیاسة الیونیسف في مجال حماية الطفل. 
· بناس قدرات األفرال العاملان لدى كل من الاونااف  شركائها على إلارة األموال، وبخاصة عند توسیع نطاق الشراكات والبرامج.	
· تعزيز الشراكات مع  كاالت األمم الميادة األخرى لالستفادة من أنظمتها وعملیاتها ومعارفها. تعظیم التعاون من خالل استراتیجیة 	

 ممكن.
ٍ
تسییر األعمال. تحديد خیارات المقار المشتركة، إلى أقصى حد

· الممثل القطري هو المسئول في المقام األول عن ضمان وجود تقاام المخاطر  الضوابط الداخلاا لتجنب المخاطر، ويشمل ذلك الحاالت 	
التي يفوض فیها سلطاته. ومدراء الیونیسف مسئولون عن اإلدارة المالیة الفعالة.
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 3.2 الموارد البشرية
 يغطي هذا القسم التزامات الیونیسف وأولوياتها في مجال اإلدارة، والتي تعتبر جمیع شعب الیونیسف ومكاتبها )القطرية واإلقلیمیة والمقر

 العام( مسئولة عنها.

المقاييس المرجعية  االلتزامات

· تحديد األفراد المؤهلین وذوي الخبرة في غضون 48 ساعة بعد البدء المفاجئ لألزمة 	
اإلنسانیة أو تدهورها ونرهم من خالل آلیات تلبیة االحتیاجات اإلضافیة المفاجئة

 1: االنتشار في الوقت المناسب

 انتشار الموظفین في الوقت المناسب عند
 بدء حاالت الطوارئ يمّكن من مواجهة حاالت

الطوارئ بسرعة

· وضع خطط الموارد البشرية طبقًا لالحتیاجات الفورية واالحتیاجات على المدى المتوسط 	
وعلى المدى الطويل، بما في ذلك استراتیجیات توسیع النطاق وتضییق النطاق 

والخروج116

 2: التخطيط

 توفیر العدد المناسب من الموظفین في
 المكاتب اإلقلیمیة والقطرية والمیدانیة

لتمكین استمرار االستجابة اإلنسانیة

وجود التدابیر الخاصة بواجب العناية  ·	

· تلقي أفراد الیونیسف للمعلومات بشأن سبل الرعاية/الدعم المتاحة	
3: الرفاه

ضمان واجب العناية ألفراد الیونیسف

· إتمام األفراد لتدريب إلزامي تطبیقي وإتاحة التدريب/التعلم التكمیلي لهم في مجال التأهب 	
لحاالت الطوارئ واالستجابة لها

 4: القدرات

 امتالك أفراد الیونیسف للمعارف المناسبة
 في مجال التأهب لحاالت الطوارئ

واالستجابة لها

· تنشر معايیر السلوك ويحضر موظفو الیونیسف تدريبًا إلزامیًا علیها.	
· تتخذ إجراءات مناسبة وموقوتة استجابة ألي انتهاكات.	
· تعزز القیادة ثقافة تتسق مع معايیر السلوك في المنظمة.	
· وجود آلیات الشكاوى واستقاء التعلیقات وإتاحتها للسكان المتضررين وأصحاب 	

المصلحة الخارجیین117

 5: معايير السلوك

 يلتزم موظفو الیونیسف بمعايیر السلوك
 التنظیمیة، سواء باعتبارها مسئولیة فردية

 أو أحد التزامات المنظمة. ويشمل هذا
 معايیر التمییز والتحرش والحرش الجنسي
 وإساء استغالل السلطة وحماية الطفل

واالستغالل واالنتهاك الجنسیین.

116 يخطط لدعم تلبية االحتياجات المفاجئة لمدة ثالثة أشهر، ويمكن أن يمتد لستة أشهر.

117 يتحمل كل مسئول عن برنامج مسئولية إنشاء آليات الشكاوى واستقاء التعليقات.

https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/hr/Documents/Duty%20Of%20Care%20(Task%20Force).pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/Prohibition%20of%20discrimination,%20harassment,%20sexual%20harassment%20and%20abuse%20of%20authority%20%5b06%20APRIL%202018%5d.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/Prohibition%20of%20discrimination,%20harassment,%20sexual%20harassment%20and%20abuse%20of%20authority%20%5b06%20APRIL%202018%5d.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/UNICEF%20Procedure%20on%20Child%20Safeguarding%20Framework.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/Prohibition%20of%20discrimination,%20harassment,%20sexual%20harassment%20and%20abuse%20of%20authority%20%5b06%20APRIL%202018%5d.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/UNICEF%20Procedure%20on%20Child%20Safeguarding%20Framework.pdf


االليزامات اليشغالاا85

االعتبارات الرئيسية

· تحسین استخدام آلاات الزيالة المفاجئا الداخلاا  الخارجاا، ومنها الشراكات االحتیاطیة والقوائم وغیرها من مبادرات رسم خرائط 	
المواهب، لتحسین قدرة الیونیسف على توسیع نطاق استجابتها عند بدء حالة الطوارئ وتحقیق التوازن الصحیح في األفراد بین المكاتب 

القطرية والمیدانیة و/أو المكاتب النطاقیة.
· ينبغي أن تؤخذ عوامل الينوع في االعتبار عند نشر األفراد إلتاحة تقديم استفادة أكثر ابتكارًا والتمثیل المالئم للجهات المستفیدة، مما يؤدي 	

إلى نواتج برامجیة أفضل. بالنسبة لبعض البرامج التي تعتبر فیها خبرات العیش في ظل اإلعاقة من المهارات المطلوبة، ينبغي النظر في 
نشر أفراد من ذوي اإلعاقة.

· النظر في االحيااجات من الموظفان على المدى الميومط إلى الطويل في مجاالت العملاات  الينااق  البرامج. التفكیر االستباقي 	
حتى تتسم خطط التوظیف بخفة الحركة والقدرة على التكیف. ضم موظفین على المدى الطويل إلى فريق العمل بسرعة لضمان 

االستمرارية في االستجابة وتمكین الخروج الفعال من آلیة الزيادة المفاجئة وخفض التكالیف التي تتحملها الیونیسف. 
· تدابار  اجب الرعايا تتضمن حزمة شاملة لمرحلة ما قبل عملیة نشر األفراد وأسرهم، تستجیب الحتیاجات الموظفین، ومنهم النساء 	

والمثلیات والمثلیون ومزدوجو المیل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانیة وأحرار الهوية والمیول الجنسیة وحاملو صفات الجنسین 
واألشخاص ذوي اإلعاقة؛ وتدريب ودعم المديرين الذين يعملون في بیئات مرتفعة المخاطر؛ وإتاحة االستشارات ودعم النظراء للموظفین 
العاملین في بیئات مرتفعة المخاطر وقدرتهم على الوصول إلیها؛ وتحديد المعايیر المتسقة بشأن ظروف العمل والمعیشة للموظفین 

العاملین في البیئات المرتفعة المخاطر، مع إيالء اهتمام خاص بالموظفین الذين تم توظیفهم محلیًا والموظفات. بسط واجب الرعاية 
لكي يشمل األفراد من غیر الموظفین على النحو المبین في المبادئ التوجیهیة الخاصة بواجب الرعاية الصادرة عن اللجنة الرفیعة المستوى 

المعنیة باإلدارة، حیثما كان ذلك ذا صلة وممكنًا.



االليزامات اليشغالاا86

 3.3 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
المقاييس المرجعية االلتزامات

· قیام جمیع المكاتب القطرية المرتفعة المخاطر بالنشر المسبق لمجموعة أدوات 	
تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت األساسیة والجاهزة لالستخدام في حاالت الطوارئ

· وجود نظم المعلومات األساسیة للیونیسف والبنیة التحتیة المرتبطة بها، وتشمل 	
إمكانیة نقل البیانات المؤّمنة على مستوى المؤسسة

· توفیر المنصات واألدوات وأجهزة المستخدم النهائي لجمع البیانات وتحلیلها والتواصل 	
مع السكان المتضررين 

· تحديد خیارات تقديم خدمات االتصاالت ونقل البیانات المشتركة مع الشركاء	

 1: االنتشار في الوقت المناسب

 نشر البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات
 واالتصاالت في الوقت المناسب، ودعم تنفیذ

البرامج بكفاءة وأمن الموظفین

· تدريب أفراد تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت المیدانیین وإشراكهم في تدريبات محاكاة 	
حاالت الطوارئ على المستوى القطري واإلقلیمي والمشترك بین الوكاالت

 2: القدرات

 امتالك موظفي تكنولوجیا المعلومات
 واالتصاالت للقدرات الالزمة لالستجابة

 لحاالت الطوارئ بما يتماشى مع المعايیر
 األمنیة الخاصة بشركات االتصاالت والمعايیر

المشتركة بین الوكاالت

· تنفیذ اإلجراءات والضمانات الفنیة والتنظیمیة لضمان إدارة البیانات على النحو 	
المناسب118، وحماية البیانات والخصوصیة119

 انظر 1.4.9 تولاد األللا بصورة أخالقاا  حمايا الباانات

3: حماية البيانات

 ُتضمن خصوصیة البیانات وااللتزام بمبادئ
 ومعايیر الحماية أثناء معالجة البیانات

 الشخصیة والحساسة المتعلقة بالسكان
المتضررين أو المعرضین للخطر.

118 تماشيًا مع سياسة اليونيسف الستبقاء البيانات.

119 ببما يتفق مع توصیة مجموعة األمم المتحدة اإلنمائیة بشأن حماية البیانات واألمن والحوكمة )سوف يتم تحديث الرابط(, المبادئ التوجيهية األخالقية الصادرة عن فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم , كتيّب حماية البيانات في العمل اإلنساني وسياسة 

اليونيسف بشأن حماية البيانات الشخصية.

االعتبارات الرئيسية

· المشاركا الفعالا في فرق العمل المعناا بيكنولوجاا المعلومات  االتصاالت/االتصاالت،  مجموعا االتصاالت في حاالت الطوارا 	
وغیرها من هیاكل التنسیق.

· ضمان اليأهب واميمراريا األعمال من خالل اختبارات االتصال من البعد؛ وخطط استمرار األعمال؛ وتوفیر القدرة على الوصول إلى 	
السجالت الحیوية عن بعد لتنفیذ العملیات الحاسمة للموظفین المهمین؛ ودمج خطة إمداد تغطي معدات تكنولوجیا المعلومات 

واالتصاالت ومعدات االتصاالت واشتراطات الخدمة. 
· تعزيز قدرات تكنولوجاا المعلومات  االتصاالت من خالل الشراكات والتعاون مع الشركاء االحتیاطیین ووكاالت األمم المتحدة 	

والمنظمات غیر الحكومیة والسلطات الوطنیة والقطاع الخاص الذين يملكون خبرات وقدرات محددة.
· استخدام اليقناات المبيكرة، حینما يكون ذلك مالئمًا وممكنًا، والتي تشمل التقنیات الجغرافیة المكانیة وجمع البیانات الرقمیة.	

 انظر 1.4.9 تولاد األللا بصورة أخالقاا  حمايا الباانات

https://unicef.sharepoint.com/sites/ICTD-InfoGovernance/SitePages/UNICEF-Procedure-on-Retention-of-Recorded-Information.aspx?web=1
https://www.icrc.org/en/data-protection-humanitarian-action-handbook
http://www.unevaluation.org/document/detail/102
https://www.icrc.org/en/data-protection-humanitarian-action-handbook


االليزامات اليشغالاا87

 3.4 االتصاالت والدعوة
المقاييس المرجعية االلتزامات

القیام بما يلي بما يتفق مع سیاسة الیونیسف في رعاية األطفال ومعايیر السالمة 
والمعايیر األخالقیة:

· تنفیذ استراتیجیات التواصل بأسلوب متسق على المستويات القطري واإلقلیمي 	
والعالمي

· نشر المعلومات بسرعة وبانتظام تحسبًا لحاالت الطوارئ الجديدة أو التطورات الجديدة 	
في األزمات المطولة، وفي أعقابها مباشرة )خالل 24 ساعة(

· مشاركة الرسائل الرئیسیة والحقائق المحّدثة بصورة منتظمة مع الجماهیر الخارجیة 	
من خالل اإلعالم والقنوات الرقمیة ومقومات الوسائط المتعددة لدعم إشراك الجماهیر 

وحشد الموارد

 1: االتصاالت

  تبادل المعلومات الدقیقة بشأن الوضع
 واحتیاجات األطفال والنساء ومجتمعاتهم

 المحلیة واستجابة الیونیسف في الوقت
 المناسب

· تفعیل استراتیجیات الدعوة بأسلوب متسق على المستوى القطري واإلقلیمي والعالمي 	
من أجل معالجة القضايا ذات األولوية في مجال حقوق األطفال والبرامج الهامة أو 

فجوات السیاسات 
· جمع البیانات الموثوقة والمعلومات الخاصة باألطفال على وجه التحديد بصورة منتظمة 	

واستخدامها بصورة آمنة وأخالقیة للتأثیر على صّناع القرار

 2: الدعوة

  ُتبذل جهود الدعوة والمناصرة على
 المستويات القطرية واإلقلیمیة وعلى

 المستوى العالمي لحماية حقوق األطفال
 والنساء ومجتمعاتهم المحلیة وتعزيز

 االلتزام بالقوانین والمعايیر الدولیة وتیسیر
 إمكانیة إيصال المساعدات اإلنسانیة بصورة

 تستند للمبادئ وتنفیذ البرامج وتعزيز
السیاسات والممارسات الصديقة للطفل

 انظر 1.4.2 المناصرة اإلنااناا



االليزامات اليشغالاا88

االعتبارات الرئيسية

· الدعوة لامايا األطفال، من خالل حشد أصحاب المصلحة الخارجیین، وذلك عن طريق المزيد من الدعم السیاسي واإلنساني والمالي؛ 	
وتحسین إمكانیة إيصال المساعدات اإلنسانیة، وااللتزام بالقوانین والمعايیر الدولیة ومساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الطفل.  

· الدعوة إلى احترام حقوق األطفال والنساء ومجتمعاتهم المحلیة، وتعزيزها وتحقیقها، حتى في ظل عدم وجود استجابة برامجیة مستمرة، 	
وبخاصة عند توافر أدلة على انتهاك حقوق األطفال. ويجب أن تضع القرارات المتعلقة بكافاا اليادث عالناا أ  الدعوة بأي  مالا أخرى 

نصب أعینها دائمًا المصلحة الفضلى لألطفال وأن تستمد معلوماتها من خالل تقییم شامل للمخاطر. 
· باان أثر البقاس  تقديم الخدمات لألطفال ومجتمعاتهم المحلیة في األوضاع اإلنسانیة الملیئة بالتحديات. 	
· بناس اميراتاجاات الدعوة على األللا  تالال الااامات والذكاء السیاسي وتحلیل السلطة وتحلیل الحماية والنوع االجتماعي والشراكات 	

ونظرة الجمهور.
· المشاركة مع األطفال  المراهقان  تمكانهم بصورة مجديا في حاالت الطوارا باعيبارهم عوامل تغاار، ومساعدتهم إليصال 	

أصواتهم لمناصرة وجهات نظرهم ومخاوفهم وحلولهم. 
· الافاظ على المعايار األخالقاا اليي تاقق المصلاا الفضلى لألطفال من أجل حمايتهم عند إشراك األطفال كمناصرين وعند إنشاء 	

قصص وإعداد تقارير صحفیة بشأن األطفال. الدعوة إلى إعداد التقارير عن األطفال في وسائل اإلعالم بصورة أخالقیة وبما يتماشى مع 
المبادئ التوجیهیة للیونیسف للصحفیین الذين يعدون تقارير عن األطفال وسیاسة الیونیسف لحماية األطفال. 

· لعم  تعزيز األبااث التي تولد أدلة عالیة الجودة وذات صلة من أجل إثراء وإرشاد الدعوة لصالح األطفال في البیئات اإلنسانیة، طبقًا 	
لإلرشادات الخاصة بتولید األدلة بصورة أخالقیة وحماية البیانات

 انظر 1.4.9 تولاد األللا بصورة أخالقاا  حمايا الباانات

· تنفیذ الدعوة المشيركا مع األمم المتحدة والمجتمع المدني الدولي والمحلي والحكومات أو غیرها، حیثما أمكن، على المستوى القطري 	
واإلقلیمي والعالمي. 

https://www.unicef.org/eca/media/ethical-guidelines


االليزامات اليشغالاا89

 3.5 الشراكات مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني
لتنفيذ البرامج

المقاييس المرجعية االلتزامات

· التعهد المستمر لتحديد ُمحّدث للشركاء الحالیین والمنتظرين من الحكومة والمجتمع 	
المدني على المستوى القطري واإلقلیمي والعالمي 

· إنشاء التخطیط لحاالت الطوارئ والشركات مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني 	
في البلدان ذات المخاطر المرتفعة، مع وجود بروتوكوالت تنشیط مبسطة لتمكین 

التفعیل السريع120

1: التأهب

 تحديد البرامج والشراكات اإلنسانیة مسبقًا
 من خالل التخطیط لحاالت الطوارئ وتدابیر

التأهب

· تخضع الشراكات اإلنسانیة الستعراض وإجراءات قبول على مسار سريع 	
· توقع الشراكات اإلنسانیة مع منظمات المجتمع المدني خالل فترة ال تزيد عن 15 يوم 	

عمل من تقديم الوثائق المطلوبة

 2: اإلجراءات المبسطة

 تستخدم اإلجراءات المبسطة إلنشاء
اتفاقات شراكة خالل وقت مناسب

· تصرف األموال للحكومات ومنظمات المجتمع المدني خالل فترة ال تزيد عن 10 أيام عمل 	
من طلبها

3: صرف األموال في الوقت المناسب

صرف األموال للشركاء في الوقت المناسب

· توفیر بناء القدرات واألدوات المناسبة والتدريب للشركاء من أجل ضمان إعداد برامج 	
عالیة الجودة وتستند إلى النتائج

 انظر الفصل الثاني اليزامات البرامج

· ترسیخ فرص تبادل المعارف لالستفادة من خبرات الشركاء وقدراتهم 	

 4: المساعدة الفنية في مجال البرامج
 العالية الجودة والبرامج المستندة إلى

 النتائج

 توفیر المساعدة الفنیة وبناء القدرات
 للشركاء من أجل تعزيز البرامج العالیة

الجودة

·  تضمین الشراكات اإلنسانیة إطارًا للرصد، مع التركیز بصفة خاصة على 	
البرامج عالیة الجودة

 انظر 2.2.1 نوعاا البرامج

· تنفیذ مهام الرصد المیداني لدعم جودة تنفیذ البرامج وتحديد مجاالت التحسین في 	
البرامج والشراكات بما يتفق مع إرشادات الرصد المیداني الصادرة عن الیونیسف

 انظر 2.3.1 تقاام االحيااجات  اليخطاط  الرصد  اليقاام

 5: الرصد

استغالل الحوار مع الشركاء وآلیات استقاء 
التعلیقات والرصد المیداني واإلجراءات 
التصحیحیة للمضي قدمًا في التحسین 
المستمر في جودة البرامج وتغطیتها 

وإنصافها

 

120 انظر إرشادات لمنظمات المجتمع المدني بشأن الشراكة مع الیونيسف.

https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/UNICEF%20GUIDANCE%20ON%20FIELD%20MONITORING.pdf
https://www.unicef.org/about/partnerships/files/Guidance-for-CSOs-on-Partnership-with-UNICEF.pdf
https://www.unicef.org/about/partnerships/files/Guidance-for-CSOs-on-Partnership-with-UNICEF.pdf
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االعتبارات الرئيسية

· اميخدام جماع اليبااطات المياحا لخفض االخيناقات في مناقشة اتفاقیات الشراكة والتوقیع علیها وصرف األموال.	
· استخدام األنشطة والمعايیر والمؤشرات المتسقة مع االلتزامات األساسیة إزاء األطفال في مجال العمل اإلنساني من أجل اليصمام 	

المشيرك للبرامج  اتفاقاات الشراكا مع الشركاس. 
· اإلبقاس على حوار مفيوح على مدار فيرة تصمام البرامج  تنفاذها, إحیاًء لروح الشراكة والمساءلة المشتركة بشأن تفعیل االلتزامات 	

األساسیة إزاء األطفال في مجال العمل اإلنساني. 
· ضمان  فاس الاونااف بمائولاات شراكاتها على النحو الوارد باتفاق التعاون البرنامجي )انظر المربع أدناه(. ضمان إتاحة آلیات استقاء 	

التعلیقات العكسیة المناسبة، ومنها مسارات االنتصاف، لجمیع الشركاء محلیًا، وعلى مستوى المكتب القطري والمكتب المیداني.
· الدخول في شراكا مع المنظمات  الهائات المليزما بالقام األماماا للیونیسف واألمم المتحدة، وكذلك بالمبادئ اإلنسانیة، ومبادئ 	

الشراكة، ومبادئ الحوكمة الرشیدة ومنها الشفافیة والمساءلة واإلدارة المالیة السلیمة. عدم الدخول في شراكة إال مع المنظمات 
والهیئات التي تمنع بصورة نشطة االستغالل واالنتهاك الجنسیین وانتهاكات حماية الطفل وغیرها من انتهاكات حقوق األطفال والتزوير، 

وتتصدى لهذه الجرائم. 
· ضمان تفهم شركاء الیونیسف، بصورة صحیحة، للتطبیق التشغیلي للمبادئ اإلنسانیة  الافاظ على االنخراط مع الشركاس  المجيمعات 	

المالاا لضمان فهم المبادئ اإلنسانیة وتطبیقها.
· توطان اميجابا الاونااف اإلنااناا من خالل اليعا ن مع الجهات الفاعلا المالاا )الالطات  منظمات المجيمع المدني 	

 المجيمعات المالاا  القطاع الخاص( وبناء قدراتها. االستفادة من قدرتها على الوصول إلى السكان المحلیین والمعارف البالغة 
األهمیة للسیاق المحلي والسكان المحلیین. السعي النشط للتعرف على المنظمات/الجماعات المالاا الخاصا بالنااس  المراهقان 

 األطفال  الدخول في شراكات معها.



االليزامات اليشغالاا91

الشراكات والمسئوليات المشتركة لتحقيق االلتزامات األساسية إزاء األطفال في مجال العمل االنساني

 يسهم اتفاق التعاون البرنامجي ووثائق البرامج المرتبطة به الموقعة على المستوى القطري في تاقاق االليزامات البرامجاا اليي  رل
  صفها في االليزامات األماماا إزاس األطفال في مجال العمل اإلنااني

· القاام باألنشطا المذكورة في الوثیقة، طبقًا للنيائج،  األنشطا  األطر الزمناا  الموازنات 	
الميوقعا

· االليزام بأعلى معايار الالوك طبقًا التفاقیة حقوق الطفل	
· تقديم اليقارير المطلوبة بموجب اتفاق التعاون البرنامجي في الوقت المناسب وبصورة مرضیة بالنسبة 	

للیونیسف.
· إنشاء وتعهد منظومة لرصد الينفاذ  اليقدم المارز  النيائج المحققة باستخدام المخرجات 	

والمؤشرات واألهداف الموجودة في وثیقة البرنامج
· اتخاذ جمیع التدابیر المناسبة لمنع االميغالل  االنيهاك الجنااان  غارهما من انيهاكات الافاظ 	

على األطفال، من قبل الموظفین أو األفراد أو المتعاقدين الفرعیین؛ واإلبالغ بسرعة وسرية، وبأسلوب 
يضمن سالمة جمیع المشاركین عن اتهامات االستغالل واالنتهاك الجنسیین أو أي شك )أو اتهام( 

معقول بانتهاك سالمة األطفال

 عند التوقیع على اتفاق التعاون
 البرنامجي ووثائق البرنامج مع

 الیونیسف، يليزم الشركاس
 باآلتي:

· بدء وإنهاء المائولاات المخصصا لها في الوقت المناسب، بشرط توافر جمیع التقارير والوثائق 	
األخرى المطلوبة

· إجراء الياويالت النقديا  إرمال المايلزمات  المعدات طبقًا لالتفاق	
· القیام بعملیات الرصد  اليقدير  الضمان  اليقاام والرقابة التي تنص علیها وثیقة البرنامج وإتمامها	
· اليواصل حاب االقيضاس مع الاكوما وأعضاء فريق األمم المتحدة القطري والجهات المانحة 	

وغیرها من أصحاب المصلحة 
· توفار اإلرشالات اإلجمالاا  الرقابا  المااعدة الفناا  القاالة حسب االقتضاء، من أجل تنفیذ 	

وثیقة البرنامج
· إجراس الرصد المشيرك 	

 عند اليوقاع على اتفاق
 اليعا ن البرنامجي   ثائق
 البرنامج مع أحد الشركاس،

فإن الاونااف تليزم باآلتي:
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 3.6 حشد الموارد
المقاييس المرجعية االلتزامات

· حشد التمويل المرن121 والمتعدد السنوات والذي يسهل التنبؤ به من القطاعین الخاص 	
والعام لسد الفجوة ما بین االحتیاجات اإلنسانیة والموارد المتاحة لتلبیتها

· كفالة التمويل من أجل دعم التأهب لتحقیق استجابات أكثر سرعة وفعالیة من حیث 	
التكلفة وفي الوقت المناسب

· تستخدم آلیات التمويل الداخلیة )صندوق برامج الطوارئ والصندوق المواضیعي( 	
لالستجابة السريعة وتوسیع نطاق البرامج

 1: حشد الموارد المالئمة والعالية
 الجودة

 حشد الموارد المالئمة والعالیة الجودة في
 وقت مناسب وبأسلوب يمكن التنبؤ به لدعم

 التأهب واالستجابة لالحتیاجات اإلنسانیة
 واحتیاجات الحماية، وبخاصة بالنسبة للفئات

السكانیة األشد ضعفًا

· تخصیص االستثمارات االستراتیجیة من مجموعات أدوات التمويل الموضوعیة 	
للیونیسف لدعم التأهب واالستجابة اإلنسانیة واألنشطة المتعلقة بتعزيز النظم وبناء 

القدرة على الصمود
· دعم توطین البرامج اإلنسانیة والتنموية من خالل التمويل المرن والمتعدد السنوات 	

والذي يسهل التنبؤ به. وجود نظم لتتبع هذه االستثمارات ورصدها وإعداد التقارير بشأنها

 2: ربط الموارد اإلنسانية بالتنموية

تحسین إدماج الموارد اإلنسانیة والتنموية

· تخصیص الموارد المتاحة بناًء على تقییم االحتیاجات	

 انظر 2.2.3 العدل

· وجود إجراءات إلدارة شروط الجهات المانحة على مستوى المكاتب القطرية	
· إلمام الجهات المانحة بسیاسات الیونیسف إلدارة المخاطر وتفهمها لها	

3: عدم االنحياز والمشاركة المخاطر

 تخصیص الموارد دون تحیز، واستنادًا إلى
احتیاجات الفئات السكانیة المتضررة

عات مواضيعية; حيث تسهم الجهات المانحة في التمويل المواضيعي ردًا على نداء إنساني، على  121 يتضمن التمويل المرن الموارد المنتظمة )المبالغ التي ُيسَهم بها دون قيود على استخدامها( والموارد الموضوعية )التمويل المخصص لُمجمَّ

المستوى العالمي أو اإلقليمي أو الُقطري(.
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االعتبارات الرئيسية

· االستجابة إلى طبیعة األزمات اإلنسانیة التي يتزايد طولها باستمرار من خالل حشد اليمويل المرن  الذي يمكن الينبؤ به  األطول أمدًا 	
والذي يرد من الشركاء، حیثما كان ذلك ذا صلة وممكنًا.

· االستفادة من الموارد والشراكات من أجل األطفال، ويشمل ذلك التأثیر على التخطیط والتمويل وتقديم الخدمات لألطفال على المستوى 	
المحلي.

· المشاركة مع وكاالت األمم المتحدة لضمان اتباع نهج منّاق  تشاركي إزاس حشد الموارل لخفض فجوات التمويل.	
· تعمیق الشراكا  اليعا ن مع القطاعان العام  الخاص، بما في ذلك المؤسسات المالیة الدولیة واإلسهام في تطوير حلول تمويل 	

جديدة ويمكن التنبؤ بها لتحقیق استجابة أطول أمدًا. يمتد التعاون والشراكة إلى ما هو أبعد من التمويل من أجل الجمع بین الموارد 
المتباينة بطرق يمكنها تحقیق المزيد من األثر االجتماعي واالستدامة والقیمة.

· ضمان تخصاص الموارل ل ن اناااز  طبقًا لالحيااجات، وأن يأتي الدافع اإلنساني في المقام األول عند تخصیص المساعدات، حتى في أكثر 	
البیئات تعقیدًا. 

· الحفاظ على االميقاللاا اليشغالاا والسعي لتجنب االعتماد على مصدر تمويل وحید.	
· تجنب مخاطر شر ط الجهات الماناا  اليمويل المرتبط بأهداف يمكن أن تهدل حااليا االميجابا اإلنااناا  عدم انااازها 	

 اميقاللها. االبتعاد عن ترتیبات التمويل التي تقوض حقوق األطفال والنساء أو مصالح األطفال أو التي تعرض أمن وسالمة العاملین في 
المجال اإلنساني للخطر.

· تعزيز الشفافاا من خالل نشر باانات عالاا الجولة  موقوتا  تيام بالشفافاا بشأن التمويل اإلنساني مع استخدام المبادرة الدولیة 	
للشفافیة في المعونة ونظام التتبع المالي، لتحسین إمكانیة التتبع من المصدر حتى المتلقي.

· االستناد إلى ترتابات اليمويل المصمما لياقاق النيائج اإلنااناا الجماعاا، مثل الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ وصناديق التمويل 	
الجماعي الُقطرية اإلنسانیة. 

· تحسین اإلبالغ القائم على النيائج  تخصاص الموازنات القائم على النيائج، وبیان القیمة مقابل النقود والعمل نحو تحقیق نتائج 	
· تحسین اإلقرار بد ر الجهات الماناا  إبرازه، وبخاصة تلك الجهات التي تسهم بموارد مرنة. 	
· استكشاف الفرص الجديدة والسعي الغتنامها من خالل اليمويل المبيكر، والذي يشمل أدوات التمويل المختلطة والشراكات بین 	

القطاعین العام والخاص، باإلضافة إلى التعاون بین الجنوب والجنوب والتعاون األفقي.



االليزامات اليشغالاا94

3.7 إدارة األمن
المقاييس المرجعية  االلتزامات

· وضع عملیة إدارة المخاطر األمنیة ودعمها لقرارات إدارة المخاطر الصحیحة والمحددة 	
بالنسبة للسیاق والموقوتة 

·  تحقیق قرارات إدارة المخاطر األمنیة للتوازن بین المخاطر األمنیة 	
واألهمية الحيوية للبرنامج

1: إدارة المخاطر األمنية

 تحديد المخاطر األمنیة التي يمكن أن تؤثر على
 األفراد والمقار واألصول أو على القدرة على
 تنفیذ برامج الطوارئ وتقییمها وإدارتها بما
يتماشى مع سياسة إدارة المخاطر األمنية

· تخصیص الموارد البشرية والمادية والمالیة الكافیة، في الوقت المناسب، لدعم تقییم 	
المخاطر األمنیة وتنفیذ تدابیر اإلدارة

2: الموارد المناسبة

 مالءمة قدرات إدارة المخاطر األمنیة إلدارة
 المخاطر التي يتعرض لها األفراد واألصول

والمقار ولتمكین تنفیذ البرامج

· فعالیة التعاون مع الشركاء ودعمهم في المسائل األمنیة واسترشاده بنظام األمم 	
المتحدة إلدارة األمن وبإطار ‘معًا من أجل إنقاذ األرواح‘

· ضمان المشاركة الفعالة في المنتديات التالیة: خلیة إدارة األمن وفريق إدارة األمن 	
على المستوى الوطني، والشبكة المشتركة بین الوكاالت إلدارة المسائل األمنیة على 

المستوى العالمي، وإطار ‘معًا من أجل إنقاذ األرواح‘ على المستوى العالمي والمستوى 
الوطني

3: التنسيق

 تضمن المشاركة النشطة في المنتديات
 األمنیة المشتركة بین الوكاالت على

 المستويین العالمي والوطني أن تمكن تدابیر
 إدارة المخاطر األمنیة وسیاساتها ومبادئها

 التوجیهیة الیونیسف وشركائها من تنفیذ
البرامج.

http://www.unicefinemergencies.com/programmecriticality/story_content/external_files/Programme%20Criticality%20Framework%202013.pdf
https://unicef.sharepoint.com/teams/EMOPS-OSC/SiteAssets/SitePages/EMOPS-OSC/SRM%20Manual%20-%20March%202019.pdf
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االعتبارات الرئيسية

· اليعا ن مع ملطات الد لا المضافا  أعضاس نظام األمم الميادة إللارة األمن  الشركاس من أجل تقییم التهديدات المحددة وتحديد 	
مستويات المخاطر المرتبطة بها، وتدابیر إدارة المخاطر األمنیة ومستويات المخاطر المقبولة لتمكین الحد األقصى من تنفیذ البرامج.

· لعم شركاس الاونااف لوضع أ  تعزيز إطار إلارة المخاطر األمناا الخاص بهم. عند الدخول في اتفاق التعاون البرنامجي، تتحقق 	
الیونیسف من أن جمیع الشركاء قد برهنوا على قدرتهم على إدارة المخاطر األمنیة لجمیع موظفیهم وعملیاتهم وعلى تحقیق واجب الرعاية 
)المسئولیات القانونیة( لموظفیهم. وعند الطلب، يمكن للیونیسف أن توفر المساعدة التقنیة و/أو الموارد الالزمة لدعم الشركاء في تعزيز 

إطار إدارة المخاطر الخاص بهم.  
· ضمان اليعا ن الوثاق بان أفرال األمن  أفرال البرنامج طبقًا لمتطلبات عملیات إدارة المخاطر األمنیة ووضع األهمیة الحیوية للبرامج 	

والتنفیذ.
· تليزم الاونااف بيوفار اإلجابات في الوقت المنامب عن جماع ما ييعلق بمبالرة »معًا من أجل إنقاذ األر اح« من استفسارات؛ وجمع 	

المعلومات والتحقق منها إلعداد التقارير األمنیة الدورية وتنسیق المساعدات المشتركة لتعهد قواعد بیانات الحوادث األمنیة؛ ودعم تسوية 
المشكالت المتعلقة بالتنسیق األمني؛ وتنسیق االستجابة للحوادث األمنیة في المیدان؛ وتوفیر التدريب لمديري األمن من شركاء مبادرة 

»معًا من أجل إنقاذ األرواح«؛ وتنظیم ورش عمل لتحسین تبادل المعلومات بشأن التعاون األمني بین األمم المتحدة والمنظمات الدولیة 
غیر الحكومیة والمنظمات الدولیة؛ والسعي لتحقیق االبتكار والكفاءة في إدارة األمن.

· استخدام القبول كنهج إللارة المخاطر األمناا يمكن أن يدعم إمكانیة إيصال المساعدات اإلنسانیة. يمكن أن يؤدي قبول المجتمعات 	
المحلیة و/أو الجهات الفاعلة التي تمثل تهديدًا إلى خفض احتمال وقوع األحداث الضارة وزيادة فرص االستجابة الفعالة في حال وقوع 

حادث ضار. تدعم المبالا اإلنااناا القبول – إذ تثمر عن عالقات جید وقبول لألنشطة اإلنسانیة بین السكان المحلیین والجهات الفاعلة 
الرئیسیة122.

· بناس قدرة المتخصصین في مجال األمن والمدراء الذين يتحملون مسئولیات أمنیة على تولید القبول , وتقییم درجة القبول ودمج القبول 	
ضمن عملیة إدارة المخاطر األمنیة.

· عدم استخدام الحراسة المسلحة المرافقة إال إذا خلص تحلیل شامل ضمن عملیة إدارة المخاطر األمنیة إلى تحديد عدم وجود تدابیر أخرى 	
من تدابیر إدارة المخاطر األمنیة يمكنها خفض المخاطر األمنیة إلى المستويات المقبولة، طبقًا لما تنص علیه المبادئ التوجیهیة غیر الُملزمة 

بشأن استخدام الحراسة المسلحة لمرافقة قوافل المساعدات اإلنسانیة الصادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت.
· راجع المبادئ التوجیهیة غیر الُملزمة بشأن استخدام الحراسة المسلحة لمرافقة قوافل المساعدات اإلنسانیة الصادرة عن اللجنة الدائمة 	

المشتركة بین الوكاالت عند اإلسهام في تقییم فريق إدارة األمن لآلثار المحتملة الستخدام الحراسة المسلحة المرافقة. يجب أن يكون 
التقییم محددًا بالنسبة للسیاق والموقع ويجب أيضًا أن يسترشد بالمبادئ اإلنسانیة

· الرجوع إلى إطار المساءلة الخاص بنظام األمم المتحدة إلدارة األمن وإطار المساءلة الخاص بأمن الیونیسف  الذي يحدد األدوار األمنیة 	
لجمیع موظفي الیونیسف ومسئولیاتهم وكیفیة خضوعهم للمساءلة. 

· الممثل القطري مائول وخاضع للمساءلة أمام األمین العام من خالل المدير التنفیذي عن أمن وسالمة أفراد الیونیسف وأفراد أسرهم 	
المستحقین والمقار واألصول في البلدان المخصصة لهم123. وباعتباره عضوًا في فريق إدارة األمن، يتوقع من ممثل المكتب القطري أن 

يطبق نهج إدارة المخاطر األمنیة على جمیع أنشطة الیونیسف وعملیاتها، وأن يضمن تنفیذ أنشطة الیونیسف بطريقة تدير المخاطر 
األمنیة الواقعة على األفراد وأفراد األسرة المستحقین، والمقار واألصول للوصول بها إلى مستوى مقبول، وضمان أن يستخدم التعاون 

األمني مع شركاء الیونیسف إطار معًا من أجل إنقاذ األرواح. 

122 كتّيب إدارة المخاطر األمنية، المرفق هـ: انعكاس القبول في إدارة المخاطر األمنية، صفحة 110-106.

123 راجع إطار المساءلة األمنية لليونيسف لالطالع على قائمة كاملة بالمسئوليات وأوجه المساءلة.

https://reliefweb.int/report/world/iasc-non-binding-guidelines-use-armed-escorts-humanitarian-convoys
https://reliefweb.int/report/world/iasc-non-binding-guidelines-use-armed-escorts-humanitarian-convoys
https://reliefweb.int/report/world/iasc-non-binding-guidelines-use-armed-escorts-humanitarian-convoys
https://reliefweb.int/report/world/iasc-non-binding-guidelines-use-armed-escorts-humanitarian-convoys
https://unicef.sharepoint.com/teams/EMOPS-OSC/SiteAssets/SitePages/EMOPS-OSC/UNICEF%20Security%20Framework%20of%20Accountability.pdf
https://unicef.sharepoint.com/teams/EMOPS-OSC/SiteAssets/Forms/AllItems.aspx?id=/teams/EMOPS-OSC/SiteAssets/SitePages/EMOPS-OSC/Security%20Policy%20Manual%20(SPM)%20E-Book%20(v2.0).PDF&parent=/teams/EMOPS-OSC/SiteAssets/SitePages/EMOPS-OSC
https://unicef.sharepoint.com/teams/EMOPS-OSC/General%20Library/Forms/AllItems.aspx?id=/teams/EMOPS-OSC/General%20Library/CCCs/Security%20Risk%20Management%20(SRM)%20Manual%20-%20Annex%20E%20-%20Reflecting%20Acceptance%20in%20the%20SRM.pdf&parent=/teams/EMOPS-OSC/General%20Library/CCCs
https://unicef.sharepoint.com/teams/EMOPS-OSC/General%20Library/Forms/AllItems.aspx?id=/teams/EMOPS-OSC/General%20Library/CCCs/Security%20Risk%20Management%20(SRM)%20Manual%20-%20Annex%20E%20-%20Reflecting%20Acceptance%20in%20the%20SRM.pdf&parent=/teams/EMOPS-OSC/General%20Library/CCCs
https://unicef.sharepoint.com/teams/EMOPS-OSC/SiteAssets/SitePages/EMOPS-OSC/UNICEF%20Security%20Framework%20of%20Accountability.pdf
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 3.8 اإلمداد واللوجستيات
المقاييس المرجعية  االلتزامات

· الحفاظ على إتاحة إمدادات الطوارئ في مراكز شعبة اإلمداد و/أو مقار الموردين، و/أو 	
على مستوى المكتب اإلقلیمي/المكتب القطري، ويشمل ذلك في بعض الحاالت مخازن 

الحكومات أو الشركاء
· وجود ترتیبات طويلة األمد أو تعاقدية لشراء إمدادات الطوارئ والخدمات اللوجستیة على 	

المستوى العالمي واإلقلیمي والقطري 
· تحسین القدرات الوطنیة والمحلیة لتقسیم خدمات سلسلة اإلمداد وتعهیدها إلى 	

القطاع الخاص.

1: التأهب

 وجود تدابیر تأهب لإلمداد واللوجستیات على
 المستوى العالمي واإلقلیمي والقطري،

 تشمل التمركز المسبق لإلمدادات والترتیبات
 التعاقدية للخدمات اللوجستیة والسلع األكثر

طلبًا

· نشر الموارد المالیة والمادية والبشرية لدعم تسلیم اإلمدادات في الوقت المناسب 	
· تسلیم اإلمدادات إلى نقاط الدخول القطرية خالل 72 ساعة بالنسبة لالستجابة السريعة 	

وفي غضون 14 يومًا جوًا أو 60 يومًا بحرًا بالنسبة لالستجابات اإلنسانیة 
· توزيع اإلمدادات على الشركاء و/أو نقاط االستخدام في الوقت المناسب ووجود 	

بروتوكوالت لرصد المستخدم النهائي

 2: شراء اإلمدادات ونقلها وتسليمها
في الوقت المناسب

 تسلیم اإلمدادات المنقذة ألرواح األطفال
 والمجتمعات المحلیة إلى الشركاء و/أو نقاط

االستخدام في الوقت المناسب

· تحديد إمكانیات اإلمداد المحلیة/اإلقلیمیة ومنحها األولوية 	
· إعطاء األولوية للشحن البحري/البري بالنسبة للمشتريات الخارجیة عقب انتهاء الموجة 	

األولى من التسلیمات
· التعرف على ترتیبات الخدمات اللوجستیة داخل البالد )اإلفراج الجمركي والتخزين والنقل( 	

وتفعیلها، بما في ذلك التعاون مع الشركاء

 3: استدامة ترتيبات المشتريات واإلمداد
واللوجستيات

 إتاحة ترتیبات المشتريات واإلمداد
 واللوجستیات المستدامة )العقود و/أو
 الترتیبات و/أو الخطط( عند اندالع األزمة

اإلنسانیة أو تدهورها
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االعتبارات الرئيسية

التنسيق والشراكات

·  ضع اميراتاجاات اإلمدال  اللوجاياات استنادًا إلى تقییم االحتیاجات وخطط التأهب واالستجابة. اليمركز المابق للمستلزمات 	
األساسیة، بما في ذلك ما يتم من خالل الشركاء، وتعزيز قدرات سلسلة اإلمداد الوطنیة.

· إ نشاس خاارات لليخزين  المايولعات )المحلیة وعلى مستوى المقاطعة/المنطقة، والوطنیة(، و/أو اتفاقات طويلة األمد و/أو عقود/	
شراكات لليخزين/المايولعات لاخل البالل، عند الضرورة.

· ضمان اليعا ن الوثاق بان فرق اإلمدال  فرق البرنامج خالل جمیع المراحل مع التركیز على تذلیل أي عوائق تحول دون اإلتاحة )مثل اختیار 	
المنتج وتأهیله واالستخدام المناسب ورصد المستخدم النهائي(. 

· التواصل مع السلطات الوطنیة والمحلیة )ومع جمیع أطراف النزاع في السیاقات المتضررة من النزاعات(، باإلضافة إلى التواصل مع 	
الجهات المانحة، وغیرها من الوكاالت، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل تعظام اليعا ن القائم على المبالا وتنسیق 

االستجابة مع جمیع الشركاء اللوجستیین.
· اإلسهام كعضو فاعل في مجموعا الموال غار الغذائاا  مجموعا اللوجاياات.	

البرامج والمعايير العالية الجودة

· ضمان توريد وتوزيع الموال المنزلاا األماماا بصورة تراعي النوع االجيماعي  منامبا للثقافا  األ ضاع االجيماعاا  االقيصاليا 	
 البائا وفي الوقت المناسب للسكان المتضررين.

· ضمان إتاحا المايلزمات في الوقت المنامب من خالل صاغ ميعدلة: التوزيع أو القسائم أو النقد أو مزيج مما سبق.	
· النظر في قاام الشركاس بشراس الالع  الخدمات، حسب االقتضاء. 	
· بناس قدرات الشركاء الوطنیین والمحلیین، ويشمل ذلك الحكومات ومنظمات المجتمع المدني، لضمان تنفیذ تدخالت اإلمداد في الوقت 	

المناسب.
· دعم الشركاء لضمان توزيع اإلمدادات مع األخذ في االعتبار مراعاة اعيبارات النوع االجيماعي، والتي تشمل حماية الفتیات والنساء.	
· بل المستخدمین النهائیین.	

ِ
إنشاء منظوما رصد لتسلیم اإلمدادات واستخدامها من ق

· ضمان اليزام المورلين  الميعاقدين بمبالا الاونااف األخالقاا  مد نا قواعد الالوك الخاصا بها، وبخاصة فیما يتعلق بالحماية 	
من االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي وحماية األطفال. 

· استكشاف اليكنولوجاات المبيكرة واستخدامها، لتعظیم الفعالیة والكفاءة ولضمان التوصیل إلى األماكن التي يصعب الوصول إلیها.	

 الربط بين ما هو إنساني وما هو تنموي

· إعطاس األ لويا للمصالر المالاا/اإلقلاماا من خالل الترتیبات اللوجستیة المحلیة لشراء المستلزمات األساسیة.	
· تعزيز أنماط الشراء المنخفضة الكربون  المايداما بائاًا. إعطاس األ لويا للمورلين الذين يقدمون منيجات  عبوات  خدمات خضراس 	

)صديقة للبیئة(. تطبیق اعتبارات الشراء المسئولة تجاه البیئة حیثما أمكن لتقلیل األثر على البیئة المحلیة.
· بناء القدرات الوطنیة على توفیر مقدمي خدمات سلسلة اإلمداد، وتقّدمهم بالعطاءات ورصدهم وتمويلهم. تعزيز مالمل اإلمدال 	

الوطناا لضمان القدرة على الوصول إلى األدوية والمعدات والمستلزمات المطلوبة في نقاط الرعاية، استنادًا إلى تحلیل القدرة التشغیلیة 
لسلسلة اإلمداد كجزء من استراتیجیة االستدامة واالعتمادية. 

· تعزيز قدرات الالطات الوطناا من أجل تطوير وإدارة وتشغیل مالمل اإلمدال العاما التي تملك القدر الكافي من الصالبة المتصاص 	
الصدمات الطارئة وتحفیز التطور األسرع. 

· االميثمار في النظم  القدرات  الرصد  نظم إلارة النفايات  مراقبا الجولة لدى الالطات الوطناا  المالاا،  مالمل اإلمدال لدى 	
الشركاس من منظمات المجيمع المدني، لمنع التسرب أو تحويل الوجهة أو إساءة االستخدام أو نفاد المخزون من اللوازم الضرورية على 

مدار سلسلة اإلمداد. 
· تلتزم الیونیسف بالتأثیر على القطاع الخاص واألعمال التجارية واألسواق لصالح أشد األطفال حرمانًا، بسبل تتضمن: 	

· تعماق شراكاتها مع مخيلف شركات القطاع الخاص – لالستفادة من أعماله األساسیة، ومنتجاته وما يقوم به من بحث وتطوير 	
وابتكارات لتلبیة احتیاجات األطفال الذين يصعب الوصول إلیهم

· اليأثار على األمواق العالماا  المالاا من أجل األطفال – كسر العوائق السوقیة التي تحول دون وصول األطفال إلى المستلزمات 	
األساسیة، والسعي إلتمام مشاريع بحث وتطوير قید اإلعداد في مجال التحصینات واألدوية والتكنولوجیات التي تؤدي إلى تحقیق أهداف 

التنمیة المستدامة.
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ملحق 1: مسرد
 إمكاناا إيصال المااعدات

)اإلنااناا(:
  تنطوي إمكانیة إيصال المساعدات اإلنسانیة على قدرة الجهات الفاعلة اإلنسانیة على الوصول إلى

 السكان المتضررين من األزمة، باإلضافة إلى قدرة السكان المتضررين على الوصول إلى المساعدات
 والخدمات اإلنسانیة. ومن الناحیة العملیة، يعني هذا قدرة الیونیسف وشركائها على التنفیذ و/أو أن

 يتلقى األطفال الضعفاء، المساعدات اإلنسانیة والحماية بطريقة سريعة ودون عوائق ومتسقة؛
 ومتماشیة مع القانون الدولي ومبادئ الیونیسف اإلنسانیة ومبادئ اتفاقیة حقوق الطفل، ومعايیر

 االلتزامات األساسیة إزاء األطفال في مجال العمل اإلنساني؛ والوصول إلى الفئات السكانیة المستهدفة
 بالمساعدات المطلوبة وخدمات الحماية؛ وتمكین التقییم وتقديم المساعدات/الخدمات باإلضافة إلى

الرصد والتقییم. )الیونیسفـ دلیل اإلتاحة المیداني، 2020(

  تعني عدم وجود عوائق عملیة أو مالیة أو مادية أو أمنیة أو هیكلیة أو مؤسسیة أو ثقافیة تحول دوناإلتاحا)للخدمات(:
 الوصول إلى الخدمات أو المرافق. ويمكن أن يشیر هذا إلى السكان بصفة عامة )اإلتاحة الشاملة(، أو إلى
اإلتاحة على قدم المساواة لألشخاص ذوي االحتیاجات المحددة. )اسفیر، مسرد اسفیر، 2019، صفحة 1(

 المااسلا أمام الاكان
الميضررين:

 االلتزام باستخدام السلطة على نحو يتسم بالمسئولیة عن طريق وضع األشخاص الذين تسعى
 المنظمات اإلنسانیة لمساعدتهم في االعتبار، وتقديم كشوف الحساب إلیهم والخضوع للمساءلة

 أمامهم، من خالل وضع المجتمعات المحلیة والشعوب في مركز العمل اإلنساني وتعزيز احترام حقوق
 اإلنسان األساسیة التي تستند إلى الحق في الحیاة بكرامة، والحق في الحماية واألمن على النحو المبین في
 القانون الدولي. )الیونیسف، كتّیب المساءلة أمام السكان المتضررين )مسودة(، 2019، صفحة 5( ويؤدي

 هذا إلى قدرة جمیع الفتیات والنساء والرجال الضعفاء، والمعرضین للخطر والمتضررين من األزمات
 الذين يتلقون الدعم من خالل إجراءات الیونیسف اإلنسانیة على مساءلة الیونیسف كمنظمة عن تعزيز

وحماية حقوقهم وتحقیق النتائج الفعالة لهم، مع أخذ

ن من كرامتهم وقدراتهم وقدرتهم  احتیاجاتهم ومخاوفهم وتفضیالتهم في االعتبار، والعمل بطرق تحسِّ
 على الصمود. )الیونیسف، وضع البشر في محور العمل اإلنساني: دمج المساءلة أمام األشخاص

المتضررين، آذار/مارس 2017(

  عملیة، تستند إلى أدلة مثبتة، لكي تؤثر بطريقة مباشرة أو غیر مباشرة على صّناع القرار، وأصحابالدعوة )لصالح الاونااف(:
 المصلحة والجماهیر ذات الصلة من أجل دعم وتنفیذ اإلجراءات التي تسهم في تحقیق حقوق األطفال

والنساء. )الیونیسف، مجموعة أدوات الدعوة لعام 2010، 2010، صفحة 3.(

 األشخاص الذين يطلبون األمان من االضطهاد أو األذى البالغ في بلد غیر بلدهم وينتظرون قرارًا بشأنطالبي اللجوس:
 طلبهم الحصول على وضع اللجوء. )المنظمة الدولیة للهجرة، مسرد مصطلحات الهجرة، سلسلة قانون

الهجرة الدولي، رقم 25، المنظمة الدولیة للهجرة، 2011، صفحة 12.(

 تاقاق اليوازن بان اليغطاا
 اإلنصاف)للاونااف(:

  عملیة تتألف من تحقیق التوازن بین الهدف المتمثل في الوصول إلى أكبر عدد من السكان )التغطیة(
 والهدف المتمثل في الوصول إلى أكثر األشخاص احتیاجًا )العدل( مع الحفاظ على جودة البرنامج.

 ويعتبر تحقیق التوازن هذا من األمور الحاسمة في السیاقات ذات التمويل المحدود. تسترشد التغطیة
 بتقديرات عدد األشخاص المحتاجین إلى المساعدة. وتقاس الجودة من خالل معايیر الیونیسف والمعايیر

م العدل من خالل إعطاء  المشتركة بین الوكاالت ومعايیر اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت. وُيقیَّ
 األولوية المناسبة لألشخاص األشد احتیاجًا، مع استقاء المعلومات من تقییم وتحلیل أوجه الضعف

 والحرمان، ومبدأ عدم ترك أي طفل يتخلف عن الركب. يتطلب تحقیق التوازن بین التغطیة واإلنصاف إتاحة
 واستخدام بیانات عن االحتیاجات المختلفة للفئات المختلفة من السكان المتضررين، لكي تتمكن من

 استهداف أشد الفئات حرمانًا والوصول إلیها. )تقییم تغطیة ونوعیة االستجابة اإلنسانیة للیونیسف في
حاالت الطوارئ اإلنسانیة المعقدة، كانون الثاني/يناير 2019(

الااجز )الاواجز( )لألشخاص 
ذ ي اإلعاقا(:

  العوامل التي تحول دون حصول الشخص على فرص الوصول والمشاركة الكاملة والمتساوية في
 المجتمع. وقد تكون هذه الحواجز بیئیة، بما في ذلك الحواجز المادية )مثل وجود الدرج وعدم وجود منحدر أو
 مصعد( والحواجز في التواصل )مثل استخدام صیغة واحدة فقط لتوفیر المعلومات( والحواجز السلوكیة

 )مثل التصورات السلبیة لكبار السن أو األشخاص ذوي اإلعاقة( والحواجز المؤسسیة )مثل السیاسات
 التي قد تؤدي إلى التمییز ضد فئات معینة(. وتكون بعض الحواجز قائمة قبل الصراع أو الكارثة الطبیعیة؛

وقد تنشأ حواجز أخرى كنتیجة غیر مقصودة لالستجابة اإلنسانیة.
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حق الطفل في أن تقیَّم مصالحه وتؤخذ كاعتبارالمصالح الُفضلى للطفل:

 رئیسي عند الوصول إلى قرار. وهي تشیر إلى رفاه الطفل وتتحدد من خالل العديد من الظروف الفردية
 )العمر ومستوى النضج ووجود الوالدين أو غیابهم وبیئة الطفل وتجاربه(. )المعايیر الدنیا لحماية الطفل

في إطار األعمال اإلنسانیة، 2019(

 عملیة رسمیة ذات ضمانات إجرائیة صارمة ُمصّممة لتحديد مصالح الطفل الفضلى بالنسبة للقراراتتاديد المصلاا الُفضلى:
 ذات األهمیة الخاصة التي تؤثر على الطفل. وينبغي أن تیسر مشاركة األطفال مشاركة على نحو مالئم

 ودون تمییز، وإشراك صانعي القرار من أصحاب الخبرة في المجاالت ذات الصلة وتحقیق التوازن بین جمیع
 العوامل ذات الصلة بغیة تحديد أفضل خیار والتوصیة به. )دلیل مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین

لتقرير المصالح الفضلى لعام 2011، صفحة 110(

  اإلجراء الذي تتبعه مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین في إدارة الحاالت الفردية من أجل ضمانإجراس »المصالح الفضلى«:
 احترام

 مبدأ المصلحة الفضلى )المنصوص علیه في المادة 3 من اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق الطفل( في
 العمل مع األطفال المعنیین. وهي عملیة متعددة الخطوات يجري تنفیذها من خالل التحديد والتقییم

 وتخطیط إجراءات الحالة والتنفیذ والمتابعة وإغالق الحالة. وتتضمن عنصرين إجرائیین مهمین هما:
 تقییم المصالح الفضلى وتحديد المصالح الفضلى. وتلتزم الدول وغیرها من الجهات الفاعلة أيضًا بإنشاء

 إجراءات رسمیة لتقییم المصالح الفضلى وتحديدها بالنسبة لطفل معین أو لمجموعة من األطفال
 حیثما يكون للقرارات أثر كبیر على الطفل أو مجموعة األطفال. )المعايیر الدنیا لحماية الطفل في إطار

األعمال اإلنسانیة، 2019(

 استمرارية األعمال هي قدرة المنظمة على مواصلة تقديم المنتجات أو الخدمات على مستويات مقبولةاميمراريا األعمال:
 محددة مسبًقا في الوقت المناسب بعد وقوع حدث ُمعّطل. وهذا يعني أن تتمكن مكاتب الیونیسف على
 جمیع المستويات )على مستوى مقر القیادة، والمستوى اإلقلیمي، والقطري( من الحفاظ على استمرارية

الوظائف الحرجة أثناء وقوع كارثة و/أو أزمة أو عقب وقوعها.

 خطة توثِّق التدابیر واإلجراءات الالزمة، قبل وقوع الحدث المعّطل، لضمان استمرار الخدمات التجاريةخطا اميمراريا األعمال:
 الحیوية، مما يسمح للیونیسف باالستجابة على نحو أفضل لألحداث الُمعّطلة واتخاذ اإلجراءات الالزمة

للتخفیف من أثر ذلك على أصولها وعملیاتها.

 شخص يقدم للطفل الرعاية الیومیة والحماية واإلشراف. وهذا ال يعني بالضرورة وجود مسئولیة قانونیة.مقدم الرعايا:
 وحیثما أمكن ينبغي أن يتاح للطفل استمرارية من يقدمون له الرعاية الیومیة. ومقدم الرعاية العرفي هو

َل المجتمع، سواء من خالل التقالید أو الممارسات الشائعة، أن يقدم الرعاية الیومیة والحماية
ِ
 شخص َقب

واإلشراف للطفل. )المعايیر الدنیا لحماية الطفل في إطار األعمال اإلنسانیة، 2019(

 نهج لمعالجة احتیاجات الطفل المنفرد وأسرته بطريقة مناسبة ومنهجیة وفي الوقت المناسب، منإلارة الاالا:
 خالل الدعم المباشر و/أو اإلحاالت. بالنسبة لألطفال، يجري هذا وفقًا للمصلحة الفضلى للطفل. يمكن

 تقديم خدمات إدارة الحالة لمعالجة احتیاجات األطفال والنساء الذين تعرضوا لألذى بالفعل )مثل األطفال
 المنفصلین عن ذويهم( أو لمنع وقوع األذى على النساء واألطفال ذوي أوجه الضعف أو المخاطر

المرتفعة. )المعايیر الدنیا لحماية الطفل في إطار األعمال اإلنسانیة،2019(

أي شخص عمره أقل من 18 عامًا.الطفل:

الطفل الرضیع: أقل من 12 شهرًا

الطفل الصغیر: 0-8 أعوام

األطفال في سن ما قبل المدرسة: 2-5 أعوام

الطفولة المتوسطة: 5-9 أعوام

المراهق: 10-19 عامًا )المراهقة المبكرة: 10-14 عامًا، المراهقة المتأخرة: 15-19 عامًا(

الشباب: 15-24 عامًا

الشباب: 10-24 عامًا
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 طرق العمل التي ال تمیز ضد األطفال والتي تأخذ في اعتبارها أعمارهم وقدراتهم اآلخذة في التطورصديقا للطفل:
 وتنوعهم وإمكانیاتهم. وتعزز هذه الطرق ثقة األطفال وقدرتهم على التعلم والتعبیر عن أنفسهم وتبادل
 وجهات نظرهم والتعبیر عنها. يمنح األطفال الوقت الكافي والمعلومات والمواد المناسبة ويتم توصیلها

 إلیهم بشكل فعال. ويكون فريق العمل والبالغون ودودين ومحترمین وسريعي االستجابة. )المعايیر
الدنیا لحماية الطفل في إطار األعمال اإلنسانیة، 2019(

 هي مساحات آمنة يمكن للمجتمعات المحلیة )والجهات الفاعلة اإلنسانیة( أن تنشئ فیهااألماكن الصديقا للطفل:

 بیئات حاضنة يتاح فیها لألطفال أنشطة اللعب الهدف والترفیه وقضاء وقت الفراغ والتعلم. )المعايیر
الدنیا لحماية الطفل في إطار األعمال اإلنسانية، 2019(

 إظهار حق كل طفل في التعبیر عن وجهة نظره وأن ينظر إلى وجهة النظر هذه باالعتبار الواجب وفي التأثیرمشاركا األطفال:
 على صنع القرار وتحقیق التغییر. وهي عبارة عن المشاركة الواعیة والعازمة من جمیع األطفال، ومنهم

 األشد تهمیشًا ومن مختلف األعمار واألنواع االجتماعیة واإلعاقة، في أي مسألة تخصهم. )المعايیر الدنیا
لحماية الطفل في إطار األعمال اإلنسانية، 2019(

 المسئولیة التي تقع على عاتق المنظمات من أجل ضمان عدم تسبب موظفیها وعملیاتها وبرامجهاحمايا الطفل:
 في إلحاق األذى باألطفال. وهي تتضمن السیاسات واإلجراءات والممارسات الرامیة إلى منع إلحاق األذى

بل المنظمات اإلنسانیة باإلضافة إلى خطوات االستجابة والتحقیق عند وقوع األذى.
ِ
 باألطفال من ق

)المعايیر الدنیا لحماية الطفل في إطار األعمال اإلنسانية، 2019(

الطفل المرتبط بقوة مالاا 
أ  جماعا مالاا:

َد أو استخدم حالیًا أو في الماضي، من قبل قوة مسلحة  يشیر المصطلح إلى أي شخص دون 18 عامًا ُجنِّ
 أو جماعة مسلحة، أيا كانت المهام التي اضطلع بها، بما في ذلك، على سبیل الذكر ال الحصر، األطفال

 واألوالد والبنات المستخدمون كمحاربین أو طهاة أو حمالین أو سعاة أو جواسیس أو ألغراض جنسیة.
 وال يقصد بها فقط األطفال المشاركون أو الذين سبق أن شاركوا مباشرة في أعمال قتالیة. )مبادئ

باريس والمبادئ التوجیهیة بشأن األطفال المرتبطین بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة” )2007(

 ينطوي على الحوار والتفاعل األساسیین بین الجهات الفاعلة المدنیة والعسكرية في حاالت الطوارئاليعا ن المدني-العاكري:
 اإلنسانیة الالزمین لحماية وتعزيز المبادئ اإلنسانیة وتجنب التنافس وخفض أوجه عدم االتساق،

 والسعي لتحقیق األهداف المشتركة، حیثما كان ذلك مناسبًا )مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة، التنسیق
بین الجانبین المدني والعسكري في العملیات اإلنسانیة(

 تشمل المنظمات األهلیة والمنظمات غیر الحكومیة والنقابات المهنیة والجماعات الدينیة والمنظماتمنظمات المجيمع المدني:
 النسائیة والمؤسسات األكاديمیة وغیرها من الجماعات الخاصة والتطوعیة.

مجموعات صغیرة وغیر رسمیة في العادة تخدم المجتمعات المحلیة.األهلاا:
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 يوفر نظام المجموعات، الذي أنشأته اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت عام 2005، إطارًا للشراكةالمجموعا: 
 الفعالة بین الجهات الفاعلة الدولیة في المجال اإلنساني، والحكومات المضیفة والسلطات المحلیة

 ووكاالت المجتمع المدني المحلیة والسكان المتضررين وغیرهم من أصحاب المصلحة ذوي الصلة )مثل
 القطاع الخاص( في 9 قطاعات: الصحة، والتغذية، والمیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة، واألمن

 الغذائي، واللوجستیات والمأوى واالتصاالت عن بعد، والحماية، والتعلیم، والتعافي المبكر. على المستوى
 القطري، يهدف النظام إلى تعزيز الشراكات والقدرة على التنبؤ بالعمل اإلنساني الدولي وإخضاعه

للمساءلة، من خالل تحسین ترتیب األولويات والتحديد الواضح ألدوار ومسئولیات المنظمات اإلنسانیة.

دعم تقديم الخدمات من خالل توفیر منصة لالتفاق على الُنُهج والقضاء على االزدواجیة.  .1 
بل منسق الشؤون اإلنسانیة/فريق تنسیق المساعدات اإلنسانیة 

ِ
إثراء عملیة صنع القرار من ق  .2 

لالستجابة اإلنسانیة من خالل تنسیق تقییم االحتیاجات وتحلیل الفجوة وترتیب األولويات
التخطیط ووضع االستراتیجیات والتي تشمل الخطط القطاعیة وااللتزام بالمعايیر واحتیاجات التمويل  .3 

الدعوة إلى التصدي للمخاوف التي تم تحديدها بالنیابة عن المشاركین في المجموعة   .4 
والسكان المتضررين

رصد استراتیجیة ونتائج المجموعة وإعداد التقارير بشأنها، والتوصیة باإلجراءات التصحیحیة حسب   .5 
االقتضاء

التخطیط/التأهب/بناء القدرات لحاالت الطوارئ حسب االقتضاء وحیثما وجدت القدرات داخل   .6
المجموعة

 على المستوى العالمي، تعتبر الیونیسف مسئولة عن قیادة ثالث مجموعات/المشاركة في قیادتها: المیاه
 والصرف الصحي والنظافة الصحیة، والتغذية، والتعلیم )تشارك في قیادتها مع منظمة ‘أنقذوا األطفال‘(

– باإلضافة إلى مجال واحد من مجاالت المسئولیة وهو حماية األطفال ضمن مجموعة الحماية.

 هي نتیجة ملموسة وقابلة للقیاس ترغب الجهات الفاعلة اإلنسانیة واإلنمائیة وغیرها من الجهات الفاعلةالنياجا الجماعاا:
 ذات الصلة في تحقیقها بشكل مشترك على مدى فترة تتراوح بین 3 إلى 5 سنوات للحد من احتیاجات

األشخاص وما يتعرضون له من مخاطر ونقاط ضعفهم وزيادة قدرتهم على الصمود.

 عملیة دينامیكیة تربط المجتمع المحلي وأصحاب المصلحة اآلخرين لكي يكون لألشخاص المتضررينالمشاركا المجيمعاا:
 باألزمة قدر أكبر من السیطرة على االستجابة وتأثیرها علیهم. وهي وسیلة لضمان مساءلة الجهات

 الفاعلة في المجال اإلنساني عن طريق تیسیر وتنظیم التواصل المستمر بشأن مدى مالءمة وفعالیة
 المبادرات وإشراك المجتمعات المحلیة بصورة مباشرة في تخطیط األنشطة وتصمیمها وتنفیذها

 وتقییمها. )اسفیر، مسرد اسفیر، 2019، والیونیسف، المعايیر والمؤشرات الدنیا للجودة في إشراك
المجتمع المحلي، .2020(

البائات المعقدة  العالاا 
المخاطر:

 السیاقات اإلنسانیة التي تؤثر فیها عوامل متعددة ومعقدة على بیئة التشغیل، وتشمل على سبیل
 الذكر ال الحصر النزاع المسلح ومحدودية قدرة الوصول للسكان المتضررين، والنزاع المدني أو السیاسي،
 واالنتهاكات الواسعة النطاق للقانون اإلنساني الدولي أو قانون حقوق اإلنسان الدولي. وُتجرى االستجابة

 اإلنسانیة في هذه السیاقات في بیئة سیاسیة صعبة وغیر آمنة لدرجة كبیرة. )تقییم تغطیة ونوعیة
االستجابة اإلنسانیة للیونیسف في حاالت الطوارئ اإلنسانیة المعقدة، كانون الثاني/يناير .2019(

 قدرة المنظمة على فهم سیاق تشغیلها، والتفاعل بین التدخالت والسیاق، والتصرف طبقًا لهذا الفهمحااماا النزاع:
من أجل تجنب اآلثار السلبیة )»عدم إلحاق الضرر«( وتعظیم اآلثار اإليجابیة على عوامل النزاع.

 مدى وصول العمل اإلنساني إلى الفئات السكانیة الرئیسیة التي تواجه معاناة مهددة لألرواح. )الیونیسف،اليغطاا:
تقییم تغطیة ونوعیة االستجابة اإلنسانیة للیونیسف في حاالت الطوارئ اإلنسانیة المعقدة، 2019(

 يشمل مصطلح األشخاص ذوي اإلعاقة كل من يعانون من عاهات طويلة األجل بدنیة أو عقلیة أو ذهنیةاإلعاقا:
 أو حّسَیة، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع

على قدم المساواة مع اآلخرين.

 نهج لتجنب العواقب السلبیة غیر المقصودة في أي وضع تعمل فیه الوكاالت اإلنسانیة حتى ال تؤديعدم إلااق الضرر:
 االستجابة اإلنسانیة إلى تعريض األشخاص المتضررين لمزيد من المخاطر وحتى ال تقّوض قدرات

 المجتمعات المحلیة على بناء السالم وإعادة البناء.

 واجب ال يجوز التنازل عنه من جانب الیونیسف للتخفیف من المخاطر المتوقعة التي قد تضر بموظفیها اجب الرعايا:
 وأفراد أسرهم المستحقین أو تتسبب في إصابتهم، أو تتصدى لهذه المخاطر بأية بطريقة أخرى.



المرفقات103

النماس في مرحلا الطفولا 
المبكرة:

 نهج شامل للسیاسات والبرامج المتعلقة باألطفال من فترة ما قبل الوالدة إلى سن الثامنة من العمر.
 تشیر مرحلة الطفولة المبكرة إلى الفترة العمرية من سن صفر إلى 8 سنوات أو سن االلتحاق بالمدارس

 )تشمل ثالث مراحل متباينة هي: من الحمل إلى الوالدة، ومن الوالدة إلى سن 3 سنوات، مع التركیز على
 أول 1000 يوم، وسنوات ما قبل المدرسة أو ما قبل المرحلة االبتدائیة )سن االلتحاق بالمدارس(. ُيعرَّف

 النماء باعتباره نتیجة، وهو عبارة عن عملیة مستمرة الكتساب المهارات والقدرات خالل هذه الفترة
 العمرية عبر مجاالت اإلدراك واللغة والحركة والتطور االجتماعي والعاطفي. ويعد هذا النماء نتیجة

للتفاعل بین البیئة والطفل )الجوانب األساسیة من البیئة هي ‘رعاية التنشئة‘(.

 هي وضع يهدد حیاة ورفاه عدد كبیر من السكان ويتطلب إجراًء خارج عن المألوف لضمان نجاتهمحالا الطوارا:
 ورعايتهم وحمايتهم )اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت(.

·  أو إقلیم أو مجتمع تسبب انهیارًا كبیرًا أو جزئیًا للسلطة 	
ٍ
حالا الطوارا المعقدة: أزمة إنسانیة في بلد

مما يؤدي غلى نزاع داخلي أو خارجي يتطلب استجابة دولیة تتجاوز والية وكالة واحدة أو قدراتها. 
· حالا الطوارا المميدة: أزمة إنسانیة كبرى يتعرض فیها جزء كبیر من السكان في البالد لخطر الموت 	

أو المرض أو تعطیل سبل العیش على مدار فترة زمنیة طويلة. 
· الطوارا المفاجئا: أزمة إنسانیة تحدث دون إنذار ُيذكر أو دون إنذار على اإلطالق.	

إلارة المخاطر المؤمااا 
:)ERM(

  عملیة تحديد وتقییم المخاطر ووضع تدابیر أو ضوابط لخفض المخاطر حتى تصل إلى درجة تحمل
 المخاطر التنظیمیة المقبولة. وتتضمن هذه األنشطة التي تهدف إلى استغالل الفرص مع تخفیف

 العواقب السلبیة لألحداث المحتملة. تتیح إدارة الموارد البشرية تحديد وتقییم وإدارة المخاطر والفرص
 بصورة منهجیة واستباقیة باستخدام نفس اللغة والهیكل واألداة )eGRC(، تزود الیونیسف بنظرة

 متعمقة وسیاق إلدارة المخاطر بفعالیة وكفاءة وسرعة، واتخاذ قرارات مستنیرة بالمخاطر، وفهم األداء،
 وتحقیق نتائج أفضل لألطفال والشباب.

  يعني النهج القائم على اإلنصاف الذي تتبناه الیونیسف في العمل اإلنساني أن تسعى استجابة الیونیسفاإلنصاف )للاونااف(:
 اإلنسانیة جاهدة إلى التركیز على المجتمعات المحلیة األكثر حرمانًا من أجل تحقیق حقوق كل طفل بدئًا
 بمن هم أشد حرمانًا. وتسعى الیونیسف إلى فهم ومعالجة األسباب الجذرية للتمییز والالمساواة، التي

 كثیرا ما تتفاقم بفعل حاالت الطوارئ، حتى تتاح لجمیع األطفال والنساء، وال سیما أكثرهم ضعفًا، فرصة
 للبقاء على قید الحیاة والنماء وتحقیق كامل إمكاناتهم، دون تمییز أو تحیز أو محاباة. ويعني اإلنصاف

 أيضا تحديد المخاطر وأوجه الضعف األساسیة، وتوجیه العمل اإلنساني إلى الفئات األكثر ضعفًا وحرمانًا
وإعطاء األولوية الحتیاجاتهم.

 حین يستغل فرد في منصب صلتة و/أو يحظى بالثقة، طفاًل، أو يحاول استغالله، لتحقیق مصلحةاالميغالل:
 شخصیة أو میزة أو إشباع أو ربح. وقد تتخذ هذه المصلحة الشخصیة صورًا مختلفة: جسدية أو جنسیة

 أو مالیة أو مادية أو اجتماعیة أو عسكرية أو سیاسیة. )المعايیر الدنیا لحماية الطفل في إطار األعمال
اإلنسانية، .2019(

 تقدير ُيجرى بصورة منهجیة وغیر منحازة بقدر اإلمكان، لنشاط أو مشروع أو برنامج أو استراتیجیة أواليقاام:
 سیاسة أو موضوع أو سمة أو قطاع أو مجال تشغیلي أو أداء مؤسسي. وهو يحلل مدى تحقیق كاًل

 من النتائج المتوقعة وغیر المتوقعة من خالل فحص سلسلة النتائج والعملیات والعوامل السیاقیة
 والسببیة باستخدام معايیر مناسبة مثل مدى الصلة والفعالیة والكفاءة واألثر واالستدامة. )فريق األمم

المتحدة المعني بالتقییم، المعايیر والنظم القیاسیة الخاصة بالتقییم، .2016(

آلاات اليعلاقات العكااا 
 اإلبالغ:

 نظام رسمي ُينشأ ويستخدم لكي يتیح لمتلقي العمل اإلنساني )وفي بعض الحاالت السكان المتضررين
من األزمة( من تقديم معلومات بشأن

 تجاربهم مع والوكالة أو مع المنظومة اإلنسانیة بصفة أعم. ثم تستخدم مثل هذه المعلومات ألغراض
 مختلفة، تشمل اتخاذ اإلجراءات التصحیحیة من أجل تحسین بعض عناصر االستجابة. )المعايیر الدنیا

لحماية الطفل في إطار األعمال اإلنسانیة، .2019(
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 الصفات والفرص االجتماعیة المرتبطة بكون المرء ذكرًا أو أنثى، وبالعالقات بین النساء والرجال والفتیاتالنوع االجيماعي:
 والفتیان. وهو يختلف عن الجنس الذي يتحدد غالبًا عند الوالدة استنادًا إلى التشريح البیولوجي. تشیر هوية
 النوع االجتماعي غیر الثنائیة إلى أي هوية للنوع االجتماعي أو تعبیر عنه ال يالئم مع القالب الثنائي ذكر/أنثى أو

فتى/فتاة. )المعايیر الدنیا لحماية الطفل في إطار األعمال اإلنسانیة، 2019(

· الماا اة بان الجناان: حین تتمتع النساء والرجال والفتیات والفتیان بنفس الحقوق والموارد 	
والفرص والحمايات. تتطلب المساواة بین الجنسین معالجة أوجه انعدام التوازن في األنظمة 

االقتصادية والسیاسیة واالجتماعي التي تؤدي بشكل عام إلى میل هذه الحقوق والموارد والفرص ضد 
النساء والفتیات. كما تعني أيضًا قدرة النساء والفتیات على استخدام حقوقهن وقدراتهم لالختیار 
واتخاذ القرارات بشأن حیاتهن دون خوف من إكراه أو عنف. وال تشترط المساواة بین الجنسین أن 
تتشابه الفتیات والفتیان أو النساء والرجال، أو أن يعاملوا بالمثل تمامًا، ولكنها تعني ضمنیًا غیاب 

التحیز أو التمییز. 
· تعمام مراعاة النوع االجيماعي: استراتیجیة تهدف إلى جعل مخاوف النساء والرجال أيضًا بعدًا 	

ال يفصل عن تصمیم وتنفیذ ورصد وتقییم السیاسات والخطط والبرامج في جمیع المجاالت – 
السیاسیة واالقتصادية واالجتماعیة والبیئیة - حتى يمكن للنساء والرجال أن يتمتعوا على قدم 

المساواة بنفس الحقوق والموارد والفرص والحمايات.

العنف القائم على النوع 
االجيماعي:

 يرتكب ضد رغبة الشخص
ٍ
مصطلح جامع ألي فعل مؤذ

 ويستند إلى الفوارق التي يحددها المجتمع )أي النوع االجتماعي( بین الذكور واإلناث. وهو يتضمن األفعال
 التي تسبب األذى أو األلم الجسدي والجنسي والعقلي واالقتصادي؛ أو التهديد بمثل هذه األفعال؛

 واإلكراه؛ والحرمان من الحرية سواء كان في الحیاة العامة أو الخاصة. يستخدم المصطلح بصفة أساسیة
 لوصف العنف الذي يسببه التعبیر عن أوجه عدم تساوي السلطة بین النساء والرجال مما يعطي النساء
 والفتیات سلطة اجتماعیة واقتصادية وسیاسیة أقل بالنسبة للرجال والفتیان. )المبادئ التوجیهیة إلدماج

 تدخالت العنف القائم على النوع االجتماعي ضمن العمل اإلنساني الصادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة
بین الوكاالت، .2015(

  )1( ممارسة السلطة السیاسیة واالقتصادية واإلدارية في إدارة شؤون البلد على جمیع المستويات،الاوكما:
 والتي تتألف من اآللیات والعملیات والعالقات والمؤسسات المعقدة التي يعبر المواطنون والجماعات

 من خاللها عن مصالحهم، ويمارسون من خاللها حقوقهم والتزاماتهم، ويسّوون خالفاتهم.3 )2( التقالید
 ما لتحقیق الصالح العام، بما في ذلك العملیات

ٍ
 والمؤسسات التي ُتماَرس بموجبها السلطة في بلد

 التي ُيختار بموجبها أصحاب السلطة، ويخضعون للرقابة واالستبدال؛ وقدرة الحكومة على إدارة مواردها
 بفعالیة وتنفیذ سیاسات سلیمة؛ واحترام المواطنین والدولة للمؤسسات التي تحكم التفاعالت

 االقتصادية واالجتماعیة بینهم 4؛ )3( عملیة خلق رؤية ورسالة للمنظمة - ما سوف تصیر إلیها وما سوف
 تؤديه- باإلضافة إلى تحديد األهداف والغايات التي ينبغي تحقیقها لتحقیق الرؤية والرسالة؛ وعملیة توضیح

 صیاغة المنظمة ومالكیها والسیاسات التي تستمد من هذه القیم -للسیاسات المتعلقة بالخیارات التي
 ينبغي أن تتوفر ألعضائها من أجل تحقیق النتائج المرجوة؛ وتبني أسلوب اإلدارة الالزم لتحقیق تلك النتائج

وتقییم أداء المديرين والمنظمة بأسرها )مسرد مصطلحات منظمة الصحة العالمیة(.

حقوق اإلناان / حقوق 
الطفل:

 حقوق يستحق كل إنسان أن يتمتع بها لمجرد كونه إنسان. وهي تحدد الحد األدنى من الظروف الالزمة
 للعیش بكرامة الذي ينطبق علینا جمیعًا. وهي شاملة وال يمكن مصادرتها: أي ال يمكن انتزاعها. باعتبارهم

 بشر، فإن األطفال يتمتعون بحقوق اإلنسان. وباإلضافة إلى ذلك، هناك مجموعة محددة من حقوق
 اإلنسان - التي يشار إلیها عادًة بمصطلح حقوق الطفل - تتعلق باألشخاص دون سن 81 عامًا وتنص

 علیها

اتفاقیة حقوق الطفل، 1989. )المعايیر الدنیا لحماية الطفل في إطار األعمال اإلنسانية، 2019(

124  تعرَّف األزمة اإلنسانية على أنها أي ظروف تكون فيها االحتياجات اإلنسانية كبيرة ومعقدة إلى درجة تكفي ألن تتطلب قدرًا كبيرًا من المساعدات والموارد الخارجية، وتنشأ فيها الحاجة إلى استجابة متعددة القطاعات، بمشاركة نطاق واسع من 

الجهات الفاعلة اإلنسانية )اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت( وقد يتضمن هذا حاالت طوارئ على نطاق أضيق؛ إذ أن العتبة تكون أدنى في البلدان المحدودة القدرات عنها في البلدان ذات القدرات القوية. حالة الطوارئ هي وضع يهدد حياة ورفاه 
عدد كبير من السكان ويتطلب إجراًء خارج عن المألوف لضمان نجاتهم ورعايتهم وحمايتهم. 
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  يشمل التدخالت التي تهدف إلى إنقاذ األرواح والتخفیف من المعاناة والحفاظ على الكرامة اإلنسانیةالعمل اإلنااني )للاونااف(:
 وحماية السكان المتضررين، حیثما توجد االحتیاجات اإلنسانیة، وبغض النظر عن نوع األزمة )حالة طارئة

 مفاجئة أو طويلة األمد، أو كوارث طبیعیة أو حالة طوارئ تتعلق بالصحة العامة أو حاالت طوارئ معقدة،
 مثل النزاعات الدولیة أو الداخلیة المسلحة وما إلى ذلك124(، بغض النظر عن مستوى الدخل القومي

 اإلجمالي )منخفض أو متوسط أو مرتفع( ، أو الوضع القانوني للسكان المتضررين. يشمل العمل
 اإلنساني أيضًا التدخالت التي تتصدى لمخاطر الكوارث األساسیة وأسباب الضعف والهشاشة والنزاعات
 مثل تعزيز المنظومات وبناء القدرة على الصمود، والتي تسهم في خفض االحتیاجات اإلنسانیة والمخاطر

 وأوجه الضعف لدى السكان المتضررين.

 توفیر المساعدة في صورة أموال )إما عملة مادية/نقد أو نقد إلكتروني( لألفراد أو األسر المعیشیة أوالياويالت النقديا اإلنااناا:
 المجتمعات المحلیة كجزء من االستجابة اإلنسانیة. تعتبر التحويالت النقدية نمط مختلف عن كل من

القسائم والمساعدات العینیة.

 تعطیل خطیر لعمل المجتمع المحلي أو المجتمع األعم ينطوي على انتشار الخسائر واآلثار البشرية أواألزما اإلنااناا:
 المادية أو االقتصادية أو البیئیة التي تتجاوز قدرة المجتمعات المحلیة المتضررة على التكیف باستخدام

 مواردها الذاتیة، ولذلك تتطلب إجراءات عاجلة. أي ظروف تكون فیها االحتیاجات اإلنسانیة كبیرة ومعقدة
 إلى درجة تكفي ألن تتطلب قدرًا كبیرًا من المساعدات والموارد الخارجیة، وتنشأ فیها الحاجة إلى استجابة
 متعددة القطاعات، بمشاركة نطاق واسع من الجهات الفاعلة اإلنسانیة )اللجنة الدائمة المشتركة بین

 الوكاالت(.

 يرتكز العمل اإلنساني بأسره على مبادئ اإلنسانیة وعدم االنحیاز والحیاد واالستقالل. وقد تبنت األممالمبالا اإلنااناا:
 المتحدة هذه المبادئ، المستمدة من القانون الدولي اإلنساني، من خالل قراري الجمعیة العامة رقم

 182/46 ورقم 114/58. وتستند االلتزامات األساسیة إزاء األطفال في مجال العمل اإلنساني إلى المبادئ
اإلنسانیة وتلتزم الیونیسف بتطبیق المبادئ اإلنسانیة في عملها اإلنساني.

 توفیر الخدمات والمساعدات أثناء حالة طوارئ محددة، أو في أعقابها مباشرة، إلنقاذ األرواح وخفض اآلثاراالميجابا اإلنااناا:
 الصحیة وضمان السالمة العامة والحفاظ على الكرامة اإلنسانیة والوفاء باحتیاجات السكان المتضررين

 األساسیة من متطلبات اإلعاشة. وينبغي أن تحكم المبادئ اإلنسانیة األساسیة هذه االستجابة.
 )الیونیسف، إرشادات وضع البرامج على أساس معلومات المخاطر، 2018 صفحة 9(. انظر العمل

 اإلنااني.

 استجالب الدخول غیر الموثق لشخص في دولة ال يحمل هذا الشخص جنسیتها ولیس من سكانهاتهريب البشر:
 الدائمین، مقابل فائدة مالیة أو غیرها من الفوائد المادية سواء بصورة مباشرة أو غیر مباشرة. )بروتوكول

 مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكّمل التفاقیة األمم المتحدة، لمكافحة الجريمة
المنظمة عبر الوطنیة، المادة 3)أ(، .2000(

 اآلثار اإليجابیة أو السلبیة الطويلة األمد على الفئات السكانیة الناتجة من تدخل، مباشر أو غیر مباشر،األثر:
 مقصود أو غیر مقصود. وقد تكون هذه اآلثار اقتصادية أو اجتماعیة-ثقافیة أو مؤسسیة أو بیئیة أو

 تكنولوجیة أو من أنواع أخرى. )منظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي، مسرد المصطلحات
الرئیسیة في مجال التقییم واإلدارة القائمة على النتائج، 2010، صفحة 24(.

 يشیر هذا المصطلح في العمل اإلنساني إلى اإلجراءات المتخذة لكفالة الحق في المعلومات والحمايةشامل:
 والمساعدة لجمیع األشخاص المتضررين من األزمة، بغض النظر عن السن أو الهوية الجنسیة وهوية

 النوع االجتماعي أو حالة اإلعاقة أو الجنسیة أو األصول أو الهوية العرقیة أو الدينیة أو االجتماعیة. يركز
 العمل الشامل على تحديد وإزالة العوائق حتى يمكن لألفراد والمجموعات األشد ضعفًا و/أو المهمشین

و/أو الُمقَصْین المشاركة في صنع القرار واالستفادة من العمل اإلنساني على قدم المساواة مع اآلخرين.

الوقايا من العد ى 
 مكافايها:

  هو نهج علمي وحل عملي مصمم لمنع األذى الذي تسببه العدوى للمرضى والعاملین في مجال الصحة.
 وهو يستند إلى األمراض المعدية وعلم األوبئة والعلوم االجتماعیة وتعزيز النظم الصحیة. )الیونیسف،

 التأهب لحاالت الطوارئ الناجمة عن فیروس كوفید-19 واالستجابة لها، المیاه والصرف الصحي والنظافة
 الصحیة والوقاية من العدوى ومكافحتها في المرافق الصحیة، مذكرة توجیهیة، 2020؛ ومنظمة الصحة

العالمیة، الرعاية النظیفة هي رعاية أكثر أمنًا: الوقاية من العدوى ومكافحتها(.



المرفقات106

النهج الميعدل القطاعات 
 الميكامل )بالنابا 

للاونااف(:

 الدمج المتعمد بین تدخلین أو أكثر من التدخالت القطاعیة في تصمیم وتنفیذ البرامج الرامیة إلى تحقیق
 النتائج اإلنسانیة. ويشمل ذلك تطبیق التقارب الجغرافي. وُيشّجع القطاع على العمل داخل نفس

 المواقع الجغرافیة؛ وتنسیق تخطیط البرامج وتمويلها وتنفیذها؛ واإلسهام في أهداف ونتائج بعضها
 البعض، من أجل تحقیق نتائج أكثر استدامة وفعالیة من حیث التكلفة وعلى نطاق واسع. ومن أمثلة

 البرامج المتعددة القطاعات والمتكاملة الجمع بین الصحة والتغذية والمیاه والصرف الصحي والنظافة
 الصحیة والنماء في مرحلة الطفولة المبكرة وفیروس نقص المناعة البشرية من أجل عالج سوء التغذية

 الحاد والشديد؛ والجمع بین الصحة والمیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة وإشراك المجتمع
 المحلي من أجل إحداث تغییر السلوك والتغییر االجتماعي خالل االستجابة لتفشي األمراض؛ والجمع بین
 التعلیم والمیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة من أجل تحقیق صحة الطمث والنظافة الصحیة في
المدارس؛ والجمع بین التعلیم وحماية الطفل من أجل دعم الصحة العقلیة والدعم النفسي االجتماعي.

 هم األشخاص أو المجموعات الذين الو اضطروا للفرار أو اجبروا على مغادرة منازلهم أو أماكن إقامتهماألشخاص المشرل ن لاخلاا:
 المعتادة، وال سیما نتیجة للصراعات المسلحة، وحاالت العنف المعمم، وانتهاكات حقوق اإلنسان،
 والكوارث الطبیعیة أو الناجمة عن الكوارث البشرية، والذين لم يعبروا حدود دولة معترف بها دولیا.

)المبادئ التوجیهیة بشأن التشرد الداخلي، 1998(

 مجموعة من القواعد التي تحمي األشخاص غیر المشاركین في األعمال العدائیة أو الذين أصبحوا غیرالقانون الد لي اإلنااني:
 مشاركین فیها، وتنظم كیفیة شن الحروب. وتنطبق هذه القواعد على الحكومات وقواتها المسلحة،

 وعلى الجهات الفاعلة غیر الحكومیة. يتألف القانون الدولي اإلنساني من اتفاقیات جنیف األربع لعام 1949
 وبروتوكولیها اإلضافیین لعام 1977، فضاًل عن المعاهدات الالحقة، والسوابق القضائیة، والقانون اإلنساني

)OCHA الدولي العرفي. )مسرد

 تنطوي »التحركات الكبرى« على تدفقات مختلطة للبشر، ينتقل فیها الالجئون أو المهاجرون ألسبابالياركات الكبرى:
 مختلفة، ولكنهم قد يستخدمون مسارات متشابهة. ويعكس هذا عددا من االعتبارات، منها: عدد

 األشخاص القادمین، والسیاق االقتصادي واالجتماعي والجغرافي، وقدرة الدولة المتلقیة على االستجابة،
وتأثیر الحركة المفاجئة أو المطولة. )إعالن نیويورك بشأن الالجئین والمهاجرين، 2016(

مايويات االميجابا لااالت 
الطوارا )للاونااف(:

  المستوى 1: حجم حالة الطوارئ يمّكن المكتب القطري من االستجابة مستعینًا بموظفیه وتمويله
 ولوازمه وموارده األخرى، وبالدعم المعتاد من المكتب اإلقلیمي/مقر القیادة. المستوى 2: حجم حالة

 الطوارئ يجعل المكتب القطري في حاجة إلى دعم إضافي من أجزاء أخرى من المنظمة )مقر القیادة
 والمكاتب اإلقلیمیة والمكاتب القطرية( لكي يتمكن من االستجابة، وإلى أن يوفر المكتب اإلقلیمي القیادة

والدعم. المستوى 3: حجم حالة الطوارئ يتطلب الحشد على مستوى المنظمة بأكملها.

 نهج يهدف إلى زيادة فعالیة التدخالت طیلة حیاة الشخص. وهو يركز على بداية صحیة للحیاة ويستهدفنهج ماار الاااة:
 احتیاجات األشخاص في فترات حرجة طیلة حیاتهم. يستند نهج مسار الحیاة إلى التفاعل بین العديد من

 العوامل التحفیزية والوقائیة ومخاطر متعددة طیلة حیاة الناس. وهو يعتمد منظورًا زمنیًا ومجتمعیًا
بشأن صحة األفراد واألجیال، بما في ذلك محددات الصحة المشتركة بین األجیال.

 المهارات والقدرات التي تتیح لألفراد التكیف والتعامل بفعالیة مع مطالب الحیاة الیومیة وتحدياتها. وهيالمهارات الاااتاا:
 تساعد األشخاص في التفكیر والشعور والتصرف والتفاعل مع األفراد كأفراد مشاركین في المجتمع.

)المعايیر الدنیا لحماية الطفل في إطار األعمال اإلنسانية، 2019(

الربط بان ما هو إنااني  ما 
هو تنموي )للاونااف(:

 تعزيز االتساق والتكامل بین العمل اإلنساني والعمل التنموي من أجل تقوية األنظمة المسئولة
 عن تقديم الخدمات األساسیة إلى الفئات السكانیة األشد ضعفًا وتهمیشًا. تعالج البرامج اإلنسانیة

 للیونیسف االحتیاجات العاجلة لألطفال المتضررين من األزمات على المدى القصیر والمتوسط، في حین
 تسهم برامجها التنموية في خفض احتیاجاتهم ونقاط ضعفهم والمخاطر التي يتعرضون إلیها على

 نحو أكثر استدامة وأطول أمدًا. لذلك فإن كال النوعین يسهم في تحقیق أهداف التنمیة المستدامة ألكثر
 أطفال العالم حرمانًا وقد صممت البرامج لتقوية السیاسات والبرامج المتعلقة بتغیر المناخ والحد من
 أخطار الكوارث وبناء السالم، وتستهدف تجنیب األطفال ومجتمعاتهم المحلیة المخاطر وبناء قدرتهم
 على الصمود. )تحديث العمل اإلنساني في الیونیسف، مع التركیز على الربط بین ما هو إنساني وما هو

تنموي، شباط/فبراير 2019(

 توطین االستجابة اإلنسانیة هو عملیة اإلقرار بقیادة وقدرات المجتمعات المحلیة ومنظمات المجتمعاليوطان:
 المدني والسلطات المحلیة في العمل اإلنساني، واحترامها وتعزيزها من أجل معالجة احتیاجات

 األطفال المتضررين من األزمة اإلنسانیة على نحو أفضل وإعداد الجهات الفاعلة الوطنیة ودون الوطنیة
 لالستجابات اإلنسانیة المستقبلیة. )الیونیسف، نهج التوطین في العمل اإلنساني للیونیسف، 2019،

صفحة 1.(
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 األفراد الذين ينتقلون أو انتقلوا عبر الحدود الدولیة أو بعیدًا عن مكان إقامتهم المعتاد داخل دولة ما –المهاجر ن:
 بغض النظر عن وضعهم القانوني أو كون انتقالهم طوعیًا أم قسريًا، أو سبب انتقالهم أو طول فترة

 مكوثهم. )المنظمة الدولیة للهجرة، مسرد مصطلحات الهجرة، سلسلة قانون الهجرة الدولي، رقم 25،
المنظمة الدولیة للهجرة، 2011، صفحة 61.(

 المجموعات التي تشترط في خصائص عرقیة و/أو ثقافیة و/أو دينیة و/أو لغوية، وعادة ما تكون غیر سائدةاألقلاات:
في مواجهة األغلبیة، في مجاالت الحیاة االقتصادية و/أو السیاسیة و/أو االجتماعیة و/أو الثقافیة.

الصاا العقلاا )النفااا( 
 الدعم النفاي االجيماعي:

 أي نوع من الدعم المحلي أو الخارجي يهدف إلى حماية أو تعزيز الرفاه النفسي االجتماعي ومنع أمراض
 الصحة العقلیة أو معالجتها. تهدف برامج الصحة العقلیة والدعم النفسي االجتماعي إلى )1( خفض

 األذى ومنعه، )2( تعزي القدرة على التكیف من أجل التعافي من الظروف غیر المواتیة، )3( تحسین ظروف
 الرعاية التي تمكن األطفال وأسرهم من البقاء واالزدهار. )المعايیر الدنیا لحماية الطفل في إطار األعمال

اإلنسانية، 2019(

 أنشئت آلیة الرصد واإلبالغ عام 2005، بناء على طلب من مجلس األمن التابع لألمم المتحدة في قرارهآلاا الرصد  اإلبالغ:
 رقم 1612، من أجل توفیر المعلومات الموثوقة في الوقت المناسب بشأن ستة انتهاكات جسیمة لحقوق

بل أطراف النزاع؛ واالغتصاب
ِ
 األطفال: قتل األطفال وتشويههم، وتجنید األطفال واستخدامهم من ق

 أو غیره من صور العنف الجنسي الجسیم ضد األطفال؛ واختطاف األطفال؛ والهجمات على المدارس أو
 المستشفیات، وقطع سبیل المساعدات اإلنسانیة عن األطفال. تدار آلیة الرصد واإلبالغ من خالل فرق

عمل قطرية تشارك الیونیسف في قیادتها مع أعلى ممثل لألمم المتحدة في البالد.

 عملیة التأثیر على األفراد أو المجموعات من خالل صنع القرار المشترك. وهي تتطلب موافقة جمیعالمفا ضات:
 األطراف على المشاركة في العملیة وقبول النواتج المتفق علیها واحترامها. )مكتب تنسیق الشؤون

اإلنسانیة، المفاوضات اإلنسانیة مع الجماعات المسلحة: دلیل للممارسین، 2006، صفحة 5.(

 مبدأ يقضي بضرورة عدم التفرقة غیر العادلة بین األطفال أو األشخاص أو المجتمعات المحلیة أليعدم اليمااز:
 سبب من األسباب، بما في ذلك العمر أو الجنس أو النوع االجتماعي أو العرق أو اللون أو اإلثنیة أو األصل

 الوطني أو االجتماعي أو التوجه الجنسي أو حالة اإلصابة بفیروس نقص المناعة البشرية أو اللغة أو الوثائق
 المدنیة أو الدين أو اإلعاقة أو الحالة الصحیة أو الرأي السیاسي أو غیره من اآلراء أو أي وضع آخر. )المعايیر

الدنیا لحماية الطفل في إطار األعمال اإلنسانية، 2019(

 تشمل الجهات الفاعلة غیر الحكومیة الجماعات المسلحة أو غیر المسلحة، ويمكن أن تشمل، حسبالجهات الفاعلا غار الاكوماا:
 السیاق، المیلیشیات، وجماعات المعارضة المسلحة، وجماعات حرب العصابات، وجماعات الباندا )أي
 العصابات( والجماعات شبه العسكرية؛ أو جماعات شبیهة بالدولة )أي الدولة الُمعلن عنها ذاتیًا وال

 يعترف بها المجتمع الدولي، أو يعترف بها جزئیًا فقط(؛ أو »سلطات األمر الواقع«، التي تتمتع بالسیطرة
 الفعلیة على األراضي وإدارة الحكم الذاتي ولكنها ال تسعى إلى االستقالل أو االنفصال.

  هي الظروف التي تنشئها السیاسات العامة والبرامج والخدمات، والتي تمّكن المجتمعات المحلیةرعايا الينشئا:
 ومقدمي الرعاية من ضمان تلبیة احتیاجات األطفال النمائیة من خالل الممارسات الجیدة في مجاالت

 الصحة والتغذية والنظافة الصحیة، والتعلم المبكر وحمايتهم من التهديدات وتقديم الرعاية المستجیبة
الحتیاجاتهم.

 العملیات واألنشطة التي تتیح لألشخاص المتضررين من األزمات القیام بدور نشط في جمیع عملیاتالمشاركا: 
 صنع القرار التي تؤثر علیهم. تمثل المشاركة أحد الحقوق، وهي طوعیة. )المعايیر الدنیا لحماية الطفل في

إطار األعمال اإلنسانية، 2019(

 عملیة طويلة األجل لتهیئة الظروف الالزمة لتحقیق السالم والتنمیة المستدامین عن طريق الحد منبناس الاالم:
 خطر الجنوح إلى النزاع أو تجدده وتعزيز القدرات الوطنیة على جمیع المستويات إلدارة الصراعات. وهي

 تشمل نطاقًا متعدد األبعاد من التدابیر والتدخالت التي تسعى إلى الحد من خطر االنزالق إلى النزاع
 العنیف أو االنتكاس إلیه، عن طريق معالجة دينامیات الصراع وأسبابه األساسیة وعواقبه، ومن خالل

 تعزيز القدرات الوطنیة على إرساء أسس السالم المستدام والتنمیة القادرة على الصمود. لبناء السالم
 أبعاد متعددة )سیاسیة وأمنیة واجتماعیة واقتصادية(، ويتم على جمیع المستويات في أي مجتمع

 )من المستوى الوطني إلى مستوى المجتمع المحلي(، ويضم العديد من أصحاب المصلحة، ومنهم
 الحكومات، والمجتمع المدني، ومنظومة األمم المتحدة، فضاًل عن مجموعة من الشركاء الدولیین

والوطنیین. )مصطلحات إدارة عملیات حفظ السالم باألمم المتحدة(
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المرفقات108

حمايا المدناان أثناس النزاع 
المالح:

 عبارة عن الهیاكل والسیاسات التي وضعتها األمم المتحدة والدول وغیرها من الجهات الفاعلة اإلنسانیة،
 والتي تستند إلى القانون الدولي اإلنساني، وقانون حقوق اإلنسان والالجئین، لحماية السكان الضعفاء من

 آثار النزاع المسلح، التي تتراوح ما بین األولويات األكثر إلحاحًا التي تتمثل في الحد من الخسائر في صفوف
 المدنیین، بما في ذلك القتل والتشويه والعنف الجنسي، إلى األولويات األطول أمدًا المتمثلة في تعزيز

سیادة القانون واألمن والقانون والنظام داخل الدولة. )مسرد مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة(

 تتألف من مالبس توضع لحماية عمال الرعاية الصحیة أو أي أشخاص آخرين من العدوى المحتملة. وعادةمعدات الوقايا الشخصاا:
 ما تتألف من قفازات وقناع ومئزر. في حاالت عدوى الدم أو العدوى التي تتنقل بالهواء، سوف تشمل

 تلك المعدات حماية الوجه والنظارات الواقیة والقناع أو واقي الوجه أو القفازات أو الُبرد أو المآزر أو غطاء
الرأس أو األحذية المطاطیة )منظمة الصحة العالمیة، األجهزة الطبیة: )معدات الوقاية الشخصیة(

  آلیات وأنظمة توضع مسبقًا لتمكین االستجابة الطارئة الفعالة لألزمة اإلنسانیة في الوقت المناسب،اليأهب )لااالت الطوارا(:
 استنادًا إلى تحلیل للمخاطر في سیاق معین، ومع أخذ القدرات الوطنیة واإلقلیمیة في االعتبار.

)الیونیسف؛ االستعداد لالستجابة لحاالت الطوارئ في الیونیسف: المذكرة التوجیهیة،2016، صفحة .44(

 عنصر من عناصر المبادئ التوجیهیة لنظام إدارة األمن في األمم المتحدة بشأن المخاطر المقبولة، وهواألهماا الااويا للبرنامج:
 نهج ينطوي على تحديد البرامج األكثر أهمیة في جزء معین من البلد )من حیث إنقاذ األرواح أو يتطلب

 تقديم فوري للخدمات( وبالتالي، يستلزم قبول مستوى أكبر من المخاطر أو تخصیص موارد أكبر للحد من
هذه المخاطر. )إطار األهمیة الحیوية للبرامج في منظومة األمم المتحدة، 2013(

تقاام األهماا الااويا 
للبرنامج: 

 تقییم مستويات األهمیة الحیوية بالنسبة لجمیع مهام األمم المتحدة وأنشطة برامجها، يتم على فترات
 منتظمة على المستوى القطري، وهو مطلوب لضمان تنفیذ البرامج الحیوية ضمن مستويات المخاطر

المقبولة. )إطار األهمیة الحیوية للبرامج في منظومة األمم المتحدة، 2013(

الامايا من االميغالل 
الجناي  االعيداس الجناي:

 يعني مصطلح “االستغالل الجنسي” أي إساءة فعلیة أو محاولة استغالل وضع يتسم بالضعف، أو
 تفاوت السلطة، أو الثقة، ألغراض جنسیة، منها على سبیل المثال ال الحصر، التربح مالیًا أو اجتماعیًا

 أو سیاسیًا من االستغالل الجنسي لشخص آخر. ويعني مصطلح “االعتداء الجنسي” التعدي الفعلي
 أو التهديد بالتعدي الذي يحمل طبیعة جنسیة، سواء بالقوة أو في ظل ظروف غیر متكافئة أو

 قسرية«. )نشرة األمین العام لألمم المتحدة بشأن الحماية من االستغالل الجنسي واإلساءة الجنسیة
 )ST/SGB/2003/13( ).ويستخدم مصطلح »الحماية من االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي«

 من قبل مجتمع األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة لإلشارة إلى التدابیر المتخذة لمنع أعمال
 االستغالل واالعتداء الجنسیین والتخفیف من حدتها واالستجابة لها، التي يرتكبها موظفوها واألشخاص

 المرتبطون بها، بما في ذلك المتطوعین من المجتمع المحلي والمسؤولین العسكريین والحكومیین
 المشاركین في تقديم المساعدة اإلنسانیة.

عملیة إدماج مبادئ الحماية وتعزيز اإلتاحةتعمام مراعاة الامايا:

 المجدية والسالمة والكرامة في المساعدات اإلنسانیة. )المعايیر الدنیا لحماية الطفل في إطار األعمال
اإلنسانية، 2019(

 يجب على قیادة المجموعة، بوصفها المالذ األخیر في تقديم الخدمة، أن تكون مستعدة لضمان توفیرالمالذ األخار في تقديم الخدما:
 الخدمات الالزمة لسد الثغرات الحرجة التي حددتها المجموعة والتي تعكسها خطة االستجابة اإلنسانیة،
 وذلك حسب االقتضاء، وطبقًا إلمكانیة الوصول واألمن وتوافر التمويل. أما حین يتعذر ذلك بسبب عدم

 القدرة على الوصول أو لقلة الموارد، فیتعین على المالذ األخیر في تقديم الخدمة االستمرار في الدعوة إلى
 توفیر إمكانیة الوصول للمحتاجین والموارد الالزمة لتلبیة االحتیاجات المحددة.

 في القطاع اإلنساني، تعني الجودة الفعالیة )األثر(، والكفاءة )التوقیت والتكالیف(، والمالءمة )مراعاةالجولة:
 الحقوق واالحتیاجات والثقافة والسن والنوع االجتماعي واإلعاقة والسیاق(، واإلنصاف )عدم التمییز

 واإلتاحة على قدم المساواة( في عناصر االستجابة اإلنسانیة. )المعايیر الدنیا لحماية الطفل في إطار
األعمال اإلنسانية، 2019(

 استعادة المرافق وسبل العیش والظروف المعیشیة للمجتمعات المحلیة المتضررة من الكوارث،اليعافي:
وتحسینها حسب االقتضاء، بما في ذلك الجهود الرامیة إلى الحد من عوامل خطر الكوارث.
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 آخر، بسبب خوف له ما يبرره من التعرضالالجئون:
ٍ
َح الحماية في بلد

ِ
 كل شخص يوجد خارج بلده األصلي، وُمن

 لالضطهاد بناًء على أحد األسباب المبینة في اتفاقیة عام 1951 )بسبب عرقه أو دينه أو جنسیته أو انتمائه
إلي فئة اجتماعیة معینة أو آرائه السیاسیة(، أو بسبب نزاع أو عنف عام أو غیر ذلك من الظروف التي

 أدت إلى تعطیل خطیر للنظام العام، ويطلب، نتیجة لذلك، الحماية الدولیة. )االتفاقیة المتعلقة بوضع
الالجئین، المادة 1أ)2(، 1951، طبقًا للتعديل الذي تم بموجب بروتوكول عام 1967(

 إعداد البرامج دون تواجد الموظفین نتیجة وجود مخاطر أمنیة غیر مقبولة أو رفض السلطات السماحإعدال البرامج عن بعد: 
بالدخول. )الیونیسف، إعداد البرامج عن بعد في مجال العمل اإلنساني: إرشادات البرنامج، .2012(

 هي قدرة النظام أو المجتمع أو المجتمع المحلي أو الفرد المعرض للمخاطر، على التغلب على اآلثارالقدرة على الصمول:
 الضارة المترتبة على المحن، وعلى مقاومة آثار المخاطر واستیعابها والتكیف معها والتعافي منها،

 على نحو فعال وفي الوقت المناسب، ويشمل ذلك ما يتم من خالل الحفاظ على هیاكلها ووظائفها
 األساسیة. )المعايیر الدنیا لحماية الطفل في إطار األعمال اإلنسانية، 2019(. وتعرِّف الیونیسف القدرة
 على الصمود بأنها قدرة األطفال والمجتمعات المحلیة والنظم على توقع الضغوط والصدمات ومنعها

 وتحملها والتكیف معها والتعافي منها، مما يعزز حقوق كل طفل، وال سیما األطفال األشد حرمانا.
)ورقة موقف الیونیسف بشأن القدرة على الصمود(

 في العمل اإلنساني، يتمثل الخطر في احتمال وقوع ضرر ناتج عن مصدر للخطر ويتمثل في الخسائرالخطر:
 المحتملة في األرواح وسبل العیش واألصول والخدمات. وهو احتمال وقوع تهديدات خارجیة وداخلیة
 بالتزامن مع وجود نقاط ضعف فردية. وبالنسبة لحماية الطفل، يعني مصطلح الخطر احتمال وقوع

 انتهاكات لحقوق األطفال وتعرضها لتهديدات وإلحاق الضرر بها. )المعايیر الدنیا لحماية الطفل في إطار
األعمال اإلنسانية، 2019(

 إدارة المخاطر هي عملیة تحديد وتقییم المخاطر ووضع تدابیر أو ضوابط لخفض المخاطر حتى تصل إلىإلارة المخاطر:
 درجة تحمل المخاطر التنظیمیة المقبولة. وتتضمن إدارة المخاطر األنشطة التي تهدف إلى استغالل

ل إدارة المخاطر  الفرص مع تخفیف العواقب السلبیة لألحداث. في نظام األمم المتحدة إلدارة األمن، تشكِّ
 نهجًا منظمًا لتحديد وتقییم التهديدات التي تواجه األمم المتحدة، مّما يمكن من تحديد تدابیر إدارة المخاطر

 األمنیة من أجل الحد من مستوى المخاطر التي يتم تقییمها، وتعزيز عملیة صنع القرار بما يتفق مع إطار
 المساءلة، والسیاسات والمبادئ التوجیهیة الصادرة عن نظام األمم المتحدة إلدارة األمن. )دلیل سیاسة

نظام األمم المتحدة إلدارة األمن، سیاسة إدارة مخاطر األمن، الفصل الرابع، القسم أ، صفحة 53(

االتصال بشأن المخاطر 
:)RCCE( مشاركا المجيمع 

  مجموعة من استراتیجیات االتصال وتغییر السلوك وحشد المجتمع المحلي المستخدمة في احتواء
 حاالت تفشي األمراض )الیونیسف، التواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي من أجل

 الوقاية من فیروسات زيكا والحد من انتشاره، حزمة من اإلرشادات والموارد للمكاتب القطرية للتنسیق
والتخطیط والرسائل واإلجراءات الرئیسیة، 2016، صفحة 1(.

 ضع البرامج على أماس 
معلومات المخاطر:

 نهج إلعداد البرامج يهدف إلى الحد من خطر التعرض للصدمات والضغوط على رفاه األطفال
 ومجتمعاتهم المحلیة وأنظمتهم، مما يسهم في النمو القادر على الصمود. وهو يستند إلى تحلیل قوي
 للصدمات )وهي ظاهرة مفاجئة أو خطر مفاجئ قد يتسبب في إلحاق األذى( والضغوط )وهي مزمنة في

 طبیعتها ويمكن أن تحدث على مدى فترة زمنیة أطول(، باإلضافة إلى أوجه الضعف والقدرات الكامنة في
 سیاق معّرض للخطر أو متأثر بالصراعات أو هش. )الیونیسف؛ االستعداد لالستجابة لحاالت الطوارئ في

الیونیسف: المذكرة التوجیهیة، 2016، صفحة 6.(.

 هي سلسلة من التوصیات الرامیة إلى تعزيز التعاون األمني بین األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیةمعًا من أجل إنقاذ األر اح:
م بالتهديدات األمنیة التي يتعرض لها الجمیع وبأهمیة التعاون  الدولیة والمنظمات الدولیة. وهي تسلِّ

 لضمان إيصال المساعدة اإلنسانیة والتنموية بصورة آمنة. وتهدف مبادرة معًا من أجل إنقاذ األرواح إلى
 تعزيز قدرة المنظمات الشريكة على اتخاذ قرارات مستنیرة وتنفیذ ترتیبات أمنیة فعالة لتحسین سالمة
 وأمن الموظفین والعملیات. )دلیل سیاسة نظام إدارة األمن في األمم المتحدة، الفصل الثاني، القسم

“ز”، معًا من أجل إنقاذ األرواح، صفحة 49(

 هي عملیة تحلیلیة يجريها نظام األمم المتحدة إلدارة األمن تهدف إلى تقییم سیاق تشغیل األمم المتحدةإلارة المخاطر األمناا:
 لتحديد مستوى الخطر الذي تسببه التهديدات التي قد تؤثر على موظفي األمم المتحدة وأصولها ومقارها

وعملیاتها، والتي تتخذ على أساسها قرارات إدارة األمن. )دلیل إدارة المخاطر األمنیة، صفحة. 1(
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العنف الجناي  العنف القائم 
على النوع االجيماعي:

 أي عمل ُيرتكب ضد إرادة شخص استنادًا إلى معايیر النوع االجتماعي وعالقات القوة غیر المتكافئة. وهو
 يشمل تهديدات العنف واإلكراه. وقد يكون ذو طبیعة جسدية أو عاطفیة أو نفسیة أو جنسیة، وقد يتخذ

 شكل الحرمان من الموارد أو من الحصول على الخدمات. وهو يلحق الضرر بالنساء والفتیات والرجال
والفتیان. )المعايیر الدنیا لحماية الطفل في إطار األعمال اإلنسانية، 2019(

 نوعیة الروابط والدينامیات القائمة بین مختلف الفئات داخل المجتمع. ويمكن أن تتفاوت الفئات مناليمامك االجيماعي:
 حیث الهويات اإلقلیمیة أو اإلثنیة أو االجتماعیة – الثقافیة، أو المعتقدات الدينیة والسیاسیة، أو الطبقة

 االجتماعیة أو القطاع االقتصادي، أو على أساس خصائص مثل النوع االجتماعي والعمر. )حساسیات
النزاع وبناء السالم: دلیل وضع البرامج، 2016، صفحة 12.(

 عملیة إلشراك شبكات واسعة من أصحاب المصلحة )على سبیل المثال، الزعماء التقلیديین، والدينیین،الاشد المجيمعي:
 وقادة المجتمع المحلي والرأي، والمجتمع المدني والقطاع الخاص( من أجل هدف مشترك أو قضیة

 مشتركة. فالحشد المجتمعي يحفز مختلف الفئات على اتخاذ إجراءات و/أو دعم التغییر من أجل قضیة
 مشتركة. ومن خالل بناء التحالفات والشراكات التي كثیرا ما تقترن بحمالت إعالمیة، يعمل الحشد

 المجتمعي أيضا على إشراك مختلف الشركاء على الصعیدين الوطني والمحلي وتحفیزهم على زيادة
 الوعي بهدف معین والطلب علیه وعلى توفیر حلول مستدامة متعددة األوجه للقضايا االجتماعیة

الواسعة النطاق.

 نطاق من الخدمات العامة المقدمة من الحكومة والمنظمات الخاصة ومنظمات الهادفة للربح وغیرالخدمات األماماا:
 الربحیة الخاصة بالرعاية الصحیة والتعلیم وإتاحة المیاه والصرف الصحي واإلسكان والكهرباء وغیرها من
 الخدمات التي من شأنها، إذا تعطلت، أن تعرض حیاة السكان أو صحتهم أو سالمتهم الشخصیة للخطر

 سواء كلیًا أو جزئیًا)منظمة العمل الدولیة، تقرير لجنة الخبراء المعنیة بتطبیق االتفاقیات والتوصیات،
 2001، الصفحة 293(. وبالنسبة للیونیسف، فإنها تشمل الخدمات المتعلقة بالرعاية الصحیة األولیة،

 والتغذية، وفیروس نقص المناعة البشرية، والمیاه والنظافة الصحیة والصرف الصحي، والتعلیم،
 والحماية االجتماعیة، وحماية األطفال. تعني استمرارية الخدمات األساسیة ضمان استمرار توفیر الرعاية

 الصحیة األولیة )بما في ذلك التحصین، وصحة األم واألطفال حديثي الوالدة واألطفال والمراهقین،
 والصحة الجنسیة واإلنجابیة، ورعاية المصابین بفیروس نقص المناعة البشرية/اإليدز، ورعاية االستجابة

 للعنف القائم على النوع االجتماعي(، والتغذية، واستمرار إتاحة المیاه المأمونة والمرافق الصحیة،
 ومواصلة توفیر خدمات حماية األطفال، والصحة العقلیة والدعم النفسي االجتماعي، واستمرارية التعلم
 من خالل الحفاظ على إمكانیة الحصول على التعلیم، واستمرارية نظم الحماية االجتماعیة، وغیر ذلك من

الخدمات تبعًا للحالة.

 الشخص الذي ال تعتبره أية دولة مواطنًا فیها، وبالتالي فإنه ال يتمتع بالحقوق التي توفرها الحمايةالشخص عديم الجنااا:
 الدبلوماسیة الوطنیة للدولة وقد ال يحق له العودة في حالة خروجه من البالد. )اتفاقیة األمم المتحدة بشأن

 وضع األشخاص عديمي الجنسیة، المادة 1، 1954; المنظمة الدولیة للهجرة، ‘المصطلحات الرئیسیة
للهجرة’،

 نهج لبناء السالم موضح في قراري األمم المتحدة المتالزمین اللذين يدعمان السالم )A/RES/70/262الافاظ على الاالم:
 وS/RES/2282(، ويدعوان الجهات الفاعلة إلى تقديم الدعم االستباقي لقدرات السالم حیثما وجدت. ورغم
 أن النزاع يمثل نقطة االنطالق نحو بناء السالم، فإن نهج الحفاظ على السالم يسعى إلى فهم وتعزيز ما

يقوم علیه بالفعل التماسك االجتماعي، والتنمیة المستدامة، وسیادة القانون، واألمن البشري

تعزيز النظم )بالنابا 
للاونااف(:

  ُيعرف النظام بأنه يتألف من جمیع األشخاص والمؤسسات والسیاسات والموارد واألنشطة التي
 يتمثل هدفها األساسي في تقديم خدمة أساسیة عامة للسكان. انظر الخدمات األساسیة. وبالنسبة

 للیونیسف، فإنه يهدف إلى دعم نظم الصحة، والتعلیم، والمیاه والنظافة الصحیة والصرف الصحي،
 والحماية االجتماعیة، وحماية الطفل، وذلك بدعم إحدى المهام التالیة أو جمیعها: الموارد البشرية؛

 التمويل؛ والسیاسات؛ واإلدارة؛ وإدارة المعلومات وجمع البیانات؛ وتوريد المنتجات والمعدات
 والتكنولوجیات؛ وتقديم الخدمات، من أجل تحسین إتاحة النظام وتغطیته ونوعیته وكفاءته.

 تجنید أشخاص أو نقلهم أو تنقیلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بوسائل مثل اإلكراه أو االحتیال أو استغاللاالتجار بالبشر:
 حالة استضعاف، أو بإعطاء مبالغ مالیة لشخص له سیطرة على الضحیة المقصودة. وبالنسبة لألطفال

 فإن الوسائل ال تشكل أهمیة، ما دام الغرض هو االستغالل. ويمكن أن يحدث االتجار داخل حدود الدولة
 أو عبر الحدود. بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، و بخاصة النساء واألطفال ، المكمل

 التفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنیة، المادة 3)أ(، 2000; المنظمة الدولیة
 للهجرة، المصطلحات الرئیسیة للهجرة’،

 )https://www.iom.int/key-migration-terms

 )https://www.iom.int/key-migration-terms

http://cpwg.net/minimum-standards/
http://cpwg.net/minimum-standards/
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_service
https://www.iom.int/key-migration-terms
https://www.iom.int/key-migration-terms


المرفقات111

األطفال غار المصاوبان 
 المنفصلان عن ذ يهم:

 األطفال »غیر المصحوبین« هم الذين انفصلوا عن كال والديهم وأقاربهم اآلخرين وال يعتني بهم شخص
 بالغ مسؤول عن ذلك بحكم القانون أو العرف. أما األطفال »المنفصلون« فهم منفصلون عن كال

 والديهم أو عن مقدم الرعاية األساسي السابق المسئول عنهم بحكم القانون أو العرف، ولكنهم غیر
 منفصلین بالضرورة عن األقارب اآلخرين. ومن ثم، قد تشمل هذه الحاالت أطفااًل يرافقهم أفراد آخرون

بالغون من األسرة. )المعايیر الدنیا لحماية الطفل في إطار األعمال اإلنسانية، 2019(

 جمیع األفراد الذين يحملون خطاب تعیین صادر بموجب القاعدة 4-1 من النظام اإلداري لموظفي األممأفرال الاونااف:
 المتحدة، وكذلك األفراد الذين يعملون لدى الیونیسف بموجب اتفاق فردي مع الیونیسف، ويشمل ذلك

 على سبیل المثال ال الحصر: المتطوعون، والمتدربون، والمستشارون، والمتعاقدون األفراد، والموظفون
المقدمون دون مقابل، والموظفون االحتیاطیون.

 جمیع األفراد الذين يحملون خطاب تعیین صادر بموجب القاعدة 4-1 من النظام اإلداري لموظفي األممموظفو الاونااف:
 المتحدة، بمن فیهم الموظفون الدولیون والموظفون المعینون محلیا، بصرف النظر عن أنواع تعیینهم

)تعیین محدد المدة، مستمر/دائم، مؤقت(.

 يختلف تعريف »المناطق الحضرية« من دولة إلى أخرى. يمكن تحديد المنطقة الحضرية باستخدام واحدالاااقات الاضريا:
 أو أكثر من المعايیر التالیة: المعايیر اإلدارية أو الحدود السیاسیة )على سبیل المثال، المنطقة التي تقع
 في النطاق القضائي لمجلس بلدي أو لجنة بلدة(، أو الحد األدنى لحجم السكان، أو الكثافة السكانیة، أو
 الوظیفة االقتصادية، أو طبقًا لوجود خصائص حضرية )مثل، الشوارع المرصوفة، واإلضاءة الكهربائیة،

والصرف الصحي(. )المعايیر الدنیا لحماية الطفل في إطار األعمال اإلنسانية، 2019(

 هي مقدار تأثر بعض األشخاص بصورة غیر متناسبة نتیجة اضطراب بیئتهم المادية وآلیات الدعمأ جه الضعف:
 االجتماعي في أعقاب كارثة أو نزاع. وتكون أوجه الضعف محددة بالنسبة لكل شخص وكل موقف. وقد
 يتحدد ذلك بعوامل مادية واجتماعیة واقتصادية وبیئیة. وبالنسبة لحماية األطفال، تشیر أوجه الضعف
 إلى الخصائص الفردية واألسرية والمجتمعیة التي تحد من قدرة األطفال على تحمل التأثیرات السلبیة

 الناجمة عن انتهاكات حقوقهم وما تتعرض له من تهديدات. )المعايیر الدنیا لحماية الطفل في إطار
األعمال اإلنسانية، 2019(

 الفئات الضعیفة هي األكثر تعرضًا للمخاطر والمعرضة بصفة خاصة آلثار الصدمات والمخاطر البیئیةالفئات الضعافا:
 واالقتصادية واالجتماعیة والسیاسیة. تتضمن الفئات الضعیفة: األطفال والمراهقین وكبار السن

 والحوامل من المراهقات والنساء، واألسر المعیشیة التي يقودها طفل أو امرأة، والمعاقین واألحداث غیر
 المصحوبین بذويهم واألشخاص المنتمین لفئات مهمشة وأشد الناس فقرًا، واألشخاص المهمشین

بل مجتمعاتهم نتیجة العرق أو العمر أو النوع االجتماعي أو الهوية الجنسیة أو حالة اإلعاقة أو
ِ
 من ق

 الطبقة أو الطائفة أو االنتماء السیاسي أو الدين. وقد يتطور تصنیف الفئات الضعیفة طبقًا للسیاق
 والمخاطر.
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الفصل األول. اإلطار والمبادئ والمساءلة

 نطاق االليزامات
 األماماا إزاس األطفال

 في مجال العمل
اإلنااني

· اتفاقية حقوق الطفل، 1989 وبروتوكوالتها االختيارية بشأن: مشاركة األطفال في النزاعات المسلحة، 2000;  	
بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية، 2000; و إجراء تقديم البالغات، 2011

· األمم المتحدة، أهداف التنمية المستدامة،2015	
· خطة عمل من أجل اإلنسانية 	
· برنامج األمم المتحدة على نطاق المنظومة لدعم السالم، 2016	
· المنهاج اإلنساني العالمي، مبادئ الشراكات، 2007	

القانون الد لي لاقوق اإلنااناإلطار القانوني الد لي

· اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، 1948 	
· االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 1965 	
· العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1966	
· العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 1966	
· اتفاقية حقوق الطفل، 1989 وبروتوكوالتها االختيارية بشأن: مشاركة األطفال في النزاعات المسلحة، 2000;  	

بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية، 2000; و إجراء تقديم البالغات، 2011
· اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 1979 وبروتوكولها االختياري، 1999	
· اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو المهينة( ----، 	

1984 وبروتوكولها االختياري، 2002
· العهد الدولي لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري، 2007	
· االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، 1990	
· اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها، 1951	
· اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكولها االختياري، 2006 	
· نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 1998	

القانون الد لي اإلنااني

· اتفاقيات جنيف، 1949 وبروتوكوالتها اإلضافية	
· البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل الخاص بمشاركة األطفال في النزاعات المسلحة، 2000	
· اتفاقية حماية األعيان الثقافية في حالة النزاع المسلح والبروتوكولين المصاحبين لها، 1954	
· اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين األسلحة البكتريولوجية )البيولوجية( والتكسينية وتدمير تلك 	

األسلحة، 1972
· االتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة وبروتوكوالتها الخمسة، 1980	
· اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمير تلك األسلحة )اتفاقية 	

األسلحة الكيميائية(، 1993
· اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد، وتدمير تلك األلغام، 1997 	

 القوانان  المعايار الد لاا  اإلقلاماا الميعلقا بالالجئان  انعدام الجنااا  اليشرل الداخلي

· االتفاقية والبروتوكول المتعلقين بوضع الالجئين، 1951 و1967	
· اتفاقية بشأن وضع األشخاص عديمي الجنسية، 1954	
· اتفاقية تخفيض حاالت انعدام الجنسية، 1961	
· المبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي، 2004	
· االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، 1990	
· 	2016 ،A/RES/71/1،’األمم المتحدة، قرار الجمعية العامة، ‘إعالن نيويورك من أجل الالجئين والمهاجرين

ملحق 2: المراجع
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اإلقلاماا

· اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكالت الالجئين في أفريقيا، 1969	
· اتفاقية االتحاد األفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخليا في أفريقيا )اتفاقية كمباال(، 2009	
· االتحاد األوروبي ، التوجيه الصادر عن مجلس االتحاد األوروبي، »المعايير الدنيا لتأهيل ووضع مواطني 	

البلدان الثالثة واألشخاص عديمي الجنسية كالجئين أو كأشخاص بحاجة إلى حماية
· 	2004 ،EC/83/2004 ،»دولية ألي سبب آخر، ومحتوى الحماية الممنوحة
· إعالن قرطاجنة بشأن الالجئين، 1984 	

أطر الالجئان  انعدام الجنااا  اليشرل الداخلي

· االتفاق العالمي بشأن الالجئين، 2018	
· االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية، 2018	
· خطة العمل العالمية الرامية إلى إنهاء انعدام الجنسية: 2014 - 2024	
· المذكرة التوجيهية لألمين العام: األمم المتحدة وانعدام الجنسية، 2018	

المبالا اليوجاهاا  المعايار  النظم القااماا الميعلقا بالالجئان  انعدام الجنااا  اليشرل الداخلي

· مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، المبادئ التوجيهية بشأن تحديد المصلحة الُفضلى للطفل، 2008	
· مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، دليل إجراءات ومعايير تحديد وضع الالجئين، 2011	
· مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، المبادئ التوجيهية بشأن الحماية الدولية رقم 12، 2016	
· مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، كتيب حماية األشخاص المعدومي الجنسية، 2014	

قرارات مجلس األمن

· 	 ،S/RES/1882 ;2005 ،S/RES/1612 :األمم المتحدة، قرارات مجلس األمن بشأن األطفال والنزاع المسلح
 S/RES/2225 ;2014 ،S/RES/2143 ;2012 ،S/RES/2068 ;2011 ،S/RES/1998 ;2009، 2015; و 

2018 ،S/RES/2427
· 	 ;2008 ،S/RES/1820 :األمم المتحدة، قرارات مجلس األمن بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع 

 ،S/RES/2331 ;2015 ،S/RES/2242 ;2013 ،S/RES/2106 ;2010 ،0S/RES/1960 ;2009 ،S/RES/1988
2019 ،S/RES/2467 2016; و

· 	2016 ،S/RES/2298 ،’األمم المتحدة، قرار مجلس األمن، ‘حماية المدنيين في النزاع المسلح
· 	2019 ،A/RES/2475 ،›األمم المتحدة، قرار مجلس األمن، ›حماية األشخاص ذوي اإلعاقة في النزاع

قرارات الجمعاا العاما

· 	2017 ،A/RES/62/141 ،›األمم المتحدة، قرار الجمعية العامة، ›حقوق الطفل
· األمم المتحدة، خطة التنمية المستدامة لعام 2030	
· األمم المتحدة، قرار الجمعية العامة، › تعزيـز تنـسيق المـساعدة اإلنـسانية الـتي تقـدمها األمـم المتحـدة 	

2003 ،A/RES/58/114 ،‹ في حاالت الطوارئ
·  األمم المتحدة، قرار الجمعية العامة، › - إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030‹، 	

2015 ،A/RES/69/283

 آلاات حقوق اإلناان

· دعوة األمين العام إلى العمل من أجل حقوق اإلنسان، 2020 	
· األمم المتحدة، مبادرة حقوق اإلنسان أواًل، 2015	
·  المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان، القرارات السنوية بشأن حقوق الطفل وتشمل: 	

2018 ،A/HRC/RES/37/20 ،›حماية حقوق الطفل في الحاالت اإلنسانية ‹
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https://www.unhcr.org/dach/wp-content/uploads/sites/27/2017/04/CH-UNHCR_Handbook-on-Protection-of-Stateless-Persons.pdf
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https://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2289(2016)
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https://undocs.org/ar/A/RES/58/114
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https://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/The_Highest_Asperation_A_Call_To_Action_For_Human_Right_English.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/overview_of_human_rights_up_front_july_2015.pdf
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/37/20
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 المعايار  المبالا
العالماا

المبالا اإلنااناا

· األمم المتحدة، قرار الجمعية العامة، › تعزيـز تنـسيق المـساعدة اإلنـسانية الـتي تقـدمها األمـم المتحـدة 	
1991 ،A/RES/46/182 ،›في حاالت الطوارئ

· األمم المتحدة، قرار الجمعية العامة، › تعزيـز تنـسيق المـساعدة اإلنـسانية الـتي تقـدمها األمـم المتحـدة 	
2003 ،A/RES/58/114 ،‹ في حاالت الطوارئ

· مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، ما هي المبادئ اإلنسانية؟، 2012	
·  اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، المبادئ التوجيهية غير الُملزمة بشأن استخدام الحراسة المسلحة 	

لمرافقة قوافل المساعدات اإلنسانية الصادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، 2013
· الیونیسف، الرسائل والتوجیهات الرئیسیة بشأن مشاركة الیونیسف في جدول أعمال منع ومكافحة التطرف 	

العنیف

 المشاركا مع الجهات الفاعلا غار الاكوماا

· اليونيسف، المذكرة التوجيهية للبرامج بشأن المشاركة مع الجهات غير التابعة لدول في العمل اإلنساني، 	
2011 )يصدر الياديث قريبًا(

· مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، المفاوضات اإلنسانية مع الجماعات المسلحة: دليل للممارسين، 2006	
· اليونيسف، إطار اإلتاحة، 2020 )يصدر قريبًا(	

بائات مهام األمم الميادة الميكاملا

· األمين العام لألمم المتحدة، قرارات األمين العام – اجتماع لجنة السياسات في 25 حزيران/يونيو، المقرر 	
رقم 24/2008 - التكامل، 2008 )إضافا رابط(

· األمين العام لألمم المتحدة، سياسة األمم المتحدة للتقييم والتخطيط المتكاملين، 2013	
· الفريق العامل المعني بالتقييم والتخطيط المتكاملين، كتّيب التقييم والتخطيط المتكاملين، 2013	
· اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، استعراض أثر تكامل األمم المتحدة على العمل اإلنساني، 2015	
· اليونيسف، مذكرة إرشادية فنية بشأن العمل في ظل الوجود المتكامل لألمم المتحدة، 2014	

 المعايار اإلنااناا العالماا

· منظمة ‘اسفير‘، كتّيب منظمة »اسفير«: الميثاق اإلنساني والمعايير الدنيا في االستجابة اإلنسانية، 2018	
· تحالف المعايير اإلنسانية األساسية )CHS(، ومجموعة Group URD ومشروع اسفير، المعيار اإلنساني 	

األساسي للنوعية والمساءلة، 2014
· الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ، المعايير الدنيا للتعليم: التأهب واالستجابة 	

والتعافي، 2010
· التحالف من أجل حماية الطفل في إطار األعمال اإلنسانیة، المعايیر الدنیا لحماية الطفل في إطار األعمال 	

اإلنسانیة، 2019

 مبدأ »ال ضرر«

· 	2018 ، CDA مبدأ »ال ضرر«: مقدمة موجزة من ،CDA تعاونية

 ماوريا الامايا

· اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، سياسة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن الحماية في 	
العمل اإلنساني، 2016

· اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، بيان صادر عن رؤساء الوكاالت األعضاء في اللجنة الدائمة 	
المشتركة بين الوكاالت، المكانة المركزية للحماية في العمل اإلنساني، 2013

· اللجنة الدولية للصليب األحمر، المعايير المهنية ألعمال الحماية، 2018	
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 مشاركا األطفال

· لجنة حقوق الطفل التابعة لألمم المتحدة )اتفاقية حقوق الطفل( التعليق العام رقم 12 )2009(: حق 	
الطفل في االستماع إليه، 20 تموز/يوليو 2009

· منظمة Educo ومنظمة بالن الدولية، وصندوق إنقاذ الطفولة في المملكة المتحدة، ،ومنظمة أطفال 	
الحرب في المملكة المتحدة ومنظمة الرؤية العالمية، الدراسة المشتركة بين الوكاالت حول آليات تقديم 

التعليقات العكسية والشكاوى الصديقة للطفل في برامج المنظمات غير الحكومية، 2015
	· Cyril Bennouna، Hani Mansourian and Lindsay Stark، Ethical considerations for children‘s 

participation in data collection activities during humanitarian emergencies: A Delphi review، 
Conflict and Health، 11:5 7102 

· منظمة ‘انقذوا األطفال‘، التقييم األولي السريع المتعدد لألطفال: اإلنصات لألطفال خالل حاالت 	
الطوارئ)أداة إلجراء تقييمات أولية سريعة متعددة لألطفال(، 2016

· مؤتمر القمة العالمي للعمل اإلنساني، االتفاق من أجل الشباب في العمل اإلنساني، 2016	
· منظمة الرؤية العالمية مشاركة األطفال والشباب: نهج أساسي إلنهاء العنف ضد األطفال، 2017	
· الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني بمشاركة األطفال، مشاركة األطفال في صنع القرار: لماذا 	

نقوم به، ومتى نقوم به، وكيف نقوم به، 2007
· صندوق إنقاذ الطفولة، حق كل طفل في اإلنصات إليه:دليل موارد لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل 	

للتعليق العام رقم 12، 2011
· صندوق إنقاذ الطفولة، المبادئ التوجيهية لمشاركة األطفال في البرامج اإلنسانية، 2013	
· صندوق إنقاذ الطفولة، مجموعة أدوات لمراقبة وتقييم مشاركة األطفال، 2014	
· صندوق إنقاذ الطفولة في السويد، حق كل طفل في اإلنصات إليه والحماية الفعالة لألطفال: دليل 	

الحكومات والمناصرين لحقوق األطفال في إشراك األطفال والشباب في إنهاء جميع أشكال العنف، 2010
· اليونيسف، خذونا على محمل الجد! إشراك األطفال ذوي اإلعاقة في القرارات التي تؤثر على حياتهم، 2013	

المصلاا الُفضلى للطفل 

· لجنة حقوق الطفل التابعة لألمم المتحدة )اتفاقية حقوق الطفل( التعليق العام رقم 14)2013( المتعلِّق 	
بحّق الطفل في إيـالء االعتبار األول لمصالحه الُفضلى )المادة  3، الفقرة 1(، 29 أيار/مايو 2013

· المبادئ التوجيهية لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين في مجال تحديد مصالح الطفل الفضلى، 	
2008 )تصدر قريبًا ناخا جديدة(

 لمااسلا أمام الاكان الميضررين

  انظر مراجع االليزامات الشاملا للبرامج

حمايا الطفل

· اليونيسف، السياسة الخاصة بالسلوك الذي يعزز حماية األطفال ووقايتهم، 2016	
· اليونيسف، إجراء اليونيسف الخاص بإطار حماية الطفل، 2019	

 الامايا من االميغالل الجناي  االعيداس الجناي

·  األمم المتحدة، نشرة األمين العام، ›تدابير خاصة  للحماية من االستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسي’ 	
2003, ST/SGB/2003/13

· األمم المتحدة، بروتوكول بشأن ادعاءات االستغالل واالعتداء الجنسيين، يشمل الشركاء المنفذين، 2018	
· األمم المتحدة، بروتوكول تقديم المساعدة لضحايا االستغالل واالعتداء الجنسيين، 2019	
· مجموعة عمل الحماية من االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي	
· اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، المبادئ األساسية الستة المتعلقة باالستغالل واالعتداء 	

الجنسيين، 2019

 انظر مراجع االليزامات الشاملا للبرامج

حمايا الباانات

· األمم المتحدة، مبادئ األمم المتحدة بشأن خصوصية وحماية البيانات الشخصية، 2018	
· اليونيسف، إجراء خاص بالمعايير األخالقية في البحث والتقييم وجمع البيانات وتحليلها 2015	
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 الفصل الثاني االلتزامات الشاملة

·اليأهب اليونيسف، إجراءات اليونيسف بشأن االستعداد لالستجابة لحاالت الطوارئ، 2020	
· اليونيسف، مذكرة توجيهية: االستعداد لالستجابة لحاالت الطوارئ في اليونيسف، 2016	
· اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، المبادئ التوجيهية للتأهب لالستجابة في حاالت الطوارئ، 2015	
· اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، اإلطار المشترك للتأهب، 2013	

اليأهب  االميجابا اإلنااناا في المناطق الاضريا

· اليونيسف، ميزة أم معضلة؟ التحدي الذي يواجه األطفال والشباب الذي يتمثل في النمو في المناطق 	
الحضرية، 2018

· اليونيسف، تشكيل التوسع الحضري لصالح األطفال: كتيب عن التخطيط الحضري الذي يستجيب 	
لألطفال، 2018

·الينااق  األمم المتحدة، قرار الجمعية العامة، ‘تعزيز تنسيق المساعدة اإلنسانية التي تقدمها األمم المتحدة في 	
.A/RES/46/128 ،’حاالت الطوارئ

· اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، الوحدة المرجعية لتنسيق المجموعات على المستوى القطري، 2015	
· اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، التوجيه التشغيلي بشأن مفهوم »المالذ األخير في تقديم الخدمة«، 	

2008
· اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، بروتوكول اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت لمكافحة حوادث 	

األمراض المعدية، 2019
· مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، دورة البرنامج اإلنساني، 2019	
· اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، بروتوكوالت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت لتوسيع 	

النطاق،2018
· اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت،  إجراءات التشغيل القياسية المشتركة بين الوكاالت من أجل 	

العمل المبكر خالل فترتي النينو وال نينا، 2018
· اليونيسف، إرشادات تنسيق المجموعة للمكاتب القطرية، 2015	
· اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، الوحدة المرجعية لتنسيق المجموعات على المستوى القطري، 2015	
· اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، إرشادات رصد االستجابة اإلنسانية، 2015	
· اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، آلية االستجابة السريعة المشتركة بين الوكاالت، 2013	

 إمكاناا إيصال
المااعدات اإلنااناا

· الاونااف، إطار اإلتاحة، سيتم تأكيده )يصدر قريبًا(	
· مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، عمليات اإلغاثة اإلنسانية أثناء النزاع المسلح: إطار القانون اإلنساني 	

الدولي، 2019
· مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أن تظل وتعمل: الممارسات الفضلى للقائمين على العمل اإلنساني في 	

البيئات األمنية المعقدة، 2011
· وزارة الخارجية الفيدرالية السويدية و مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ومنظمة ديناميات النزاع الدولية، 	

ملخص دليل الممارسين في مجال إتاحة المساعدات اإلنسانية في بيئات النزاع المسلح، 2017
· المنظمة الدولية لديناميات النزاع، التفاوض بشأن إمكانية إيصال المساعدات اإلنسانية: إرشادات 	

للمفاوضين في المجال اإلنساني، 2017

 الامايا من االميغالل
 الجناي  االعيداس

الجناي

· اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، التزامات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن المساءلة 	
أمام السكان المتضررين والحماية من االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي، 2017.

· اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، خطة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت للتعجيل بالحماية من 	
االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي في االستجابات اإلنسانية على المستوى القطري، 2018 

· اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، استراتيجية اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت: الحماية من 	
االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي واالستجابة لهما، 2018

· اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، الحماية من االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي; التعاون بين 	
الوكاالت في آليات الشكاوى القائمة على المجتمع المحلي،، 2016

· كتيب الحماية من االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي )يصدر قريبًا(	
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 المااسلا أمام الاكان
الميضررين

·  اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، التزامات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن المساءلة 	
أمام السكان المتضررين والحماية من االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي، 2017.

· اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، مرفقات مساءلة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت أمام 	
السكان المتضررين - األدوات واإلرشادات ودراسات الحالة، 2018

· تحالف المعايير اإلنسانية األساسية، ومجموعة Group URD ومشروع اسفير، المعيار اإلنساني األساسي 	
للنوعية والمساءلة، 2014

· اليونيسف، دمج المساءلة أمام السكان المتضررين، 2017 	
· كتيب المساءلة أمام السكان المتضررين )يصدر قريبًا(	

  انظر مراجع االليزامات اليشغالاااإلمدال  اللوجاياات

الفصل الثاني نُُهج البرامج

 الربط بان ما هو إنااني
 ما هو تنموي

· اليونيسف، إجراء اليونيسف بشأن الربط بين إعداد البرامج اإلنسانية والتنموية، 2019 	
· اليونيسف، تحديث عن عمل اليونيسف اإلنساني مع التركيز على الربط بين إعداد البرامج اإلنسانية 	

والتنموية، 2019
· إطار تعاون األمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة، القطعة المرافقة بشأن عالقة الترابط بين 	

الجوانب اإلنسانية والتنموية والسالم، 2019
· اليونيسف، إرشادات وضع البرامج على أساس معلومات المخاطر، 2018	
· اليونيسف، دليل تحليل النزاعات، 2016	
· اليونيسف، دليل إعداد البرامج مع مراعاة حساسيات النزاع وبناء السالم:، 2016	
· األمم المتحدة، إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015,2030-2015	

اليمامك االجيماعي – الربط بان العمل اإلنااني  الينموي  الاالم

· األمم المتحدة، كتّيب التقييم والتخطيط المتكاملين، 2013 	
· اليونيسف، إدماج/عمل األمم المتحدة في سياق المهمة، 2018	
· اليونيسف، مذكرة إرشادية فنية بشأن العمل في ظل الوجود المتكامل لألمم المتحدة، 2014	
· اليونيسف، التكامل بين االستجابة اإلنسانية والتنمية: إطار البرامج للسياقات الهشة، 2018	

 االميداما البائاا  تغار
المناخ

· األمم المتحدة، العمل المناخي	
· اليونيسف، البيئة وتغير المناخ	
· اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، 	

العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة
· اليونيسف 2019، مجموعة أدوات الجيل الجديد من تحليل الموقف )CEE صفحة.18(	
· 	SharePoint اليونيسف، المناخ والطاقة والبيئة وموقع الحد من أخطار الكوارث على منصة
· صفحات مبادئ وسياسات وإجراءات اليونيسف )PPPX( الخاصة بالمناخ والطاقة والبيئة – المبادئ 	

والسياسات واإلجراءات الخاصة بالمناخ والطاقة والبيئة
· اليونيسف، اإلطار االستراتيجي لليونيسف بشأن االستدامة البيئية لألطفال من 2016 إلى 2017	
· 	 CF/EXD/2016-002 اليونيسف، التوجيه التنفيذي بشأن معالجة تأثير تغير المناخ على األطفال

10/03/2016

·اليوطان اليونيسف، استعراض لنهج التوطين في العمل اإلنساني لليونيسف، 2019	
· مذكرة فنية عن الترجمة )تصدر قريبًا(	
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 إشراك المجيمع
 المالي من أجل تغاار

 الالوك  اليغاار
االجيماعي

· اليونيسف، المعايير والمؤشرات الدنيا للجودة في إشراك المجتمع المحلي، 2020	
· اليونيسف، مجموعة أدوات االتصال من أجل العمل اإلنساني، 2015	

 الياويالت النقديا
اإلنااناا

· اليونيسف، اإلرشادات البرامجية للتحويالت النقدية اإلنسانية، 2018	
· اليونيسف، مجموعة أدوات لتنفيذ التحويالت النقدية اإلنسانية	
· اليونيسف، إرشادات البرامج: تعزيز الحماية االجتماعية المستجيبة للصدمات، 2019	
· إجراءات التشغيل القياسية التشغيلية للتحويالت النقدية اإلنسانية)تصدر قريبًا(	
· اليونيسف، الشرطية في التحويالت النقدية: نهج اليونيسف، 2016	

الفصل الثاني االلتزامات القطاعية

 تقاام االحيااجات
  اليخطاط  الرصد

 اليقاام

· منظمة ‘اسفير‘، كتّيب منظمة »اسفير«: الميثاق اإلنساني والمعايير الدنيا في االستجابة اإلنسانية، 2018 	
· تحالف المعايير اإلنسانية األساسية المعيار اإلنساني األساسي للنوعية والمساءلة، 2014	
· اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، المبادئ التوجيهية لعمليات التقييم اإلنساني المشتركة بين 	

الوكاالت، 2018
· اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، دليل التقييم السريع المتعدد المجموعات/القطاعات، 2015	
· اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، الوحدة المرجعية لتنفيذ دورة البرامج اإلنسانية، 2015	
· ق في األزمات اإلنسانية، 2012	 اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، التوجيهات التشغيلية للتقييم الُمنسَّ
· الیونیسف، إرشادات الرصد المیداني، 2018	
· اليونيسف، سياسة التقييم في اليونيسف، 2018 	
· اليونيسف، إجراءات تنفيذ سياسة التقييم في اليونيسف لعام 2018، 2018	
· اليونيسف، إجراء خاص بالمعايير األخالقية في البحث والتقييم وجمع البيانات وتحليلها، 2015	
· اليونيسف، كتّيب اإلدارة القائمة على النتائج: العمل مًعا مع أجل األطفال، 2017	
· شبكة التعلم اإليجابي للمساءلة واألداء في مجال العمل اإلنساني، دليل تقييم العمل اإلنساني، 2016	
· مجال مسئولية العنف القائم على النوع االجتماعي، وصندوق األمم المتحدة للسكان، المعايير الدنيا 	

المشتركة بين الوكاالت في برامج العنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ، 2019

·الصاا أهداف التنمية المستدامة: ضمان الحياة الصحية وتعزيز الرفاه للجميع في جميع األعمار	
· األمم المتحدة، قرار مجلس األمن S/RES/2286 بشأن إدانة الهجمات الموجهة ضد المرافق الطبیة واألفراد 	

في أوضاع النزاع؛، 2016
	· Darmstadt GL، Bhutta ZA، Cousens S، Adam T، Walker N، de Bernis L، Lancet Neonatal Survival 

Steering  Team: NSS،
  Lancet. 2005، 365 )9463(: 977-988. 10.1016/S0140-6736)05(71088-6

· منظمة الصحة العالمیة توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن الرعاية أثناء الحمل من أجل تجربة حمل 	
إيجابية.

· منظمة الصحة العالمیة، معايير تحسين جودة الرعاية المقدمة لألمهات واألطفال حديثي الوالدة في 	
المرافق الصحية، 2016

· منظمة الصحة العالمیة والیونیسف البقاء واالزدهار: تحويل الرعاية لكل األطفال حديثي الوالدة الصغار 	
والمرضى، 2019.

· خطة العمل العالمية للقاحات 2011-2020 وخطة العمل العالمیة للقاحات 2021-2030 التي ستصدر قريبًا. 	
· منظمة الصحة العالمیة، ما هي شبكة جودة الرعاية؟	
· الیونیسف، نهج اليونيسف لتعزيز النظم الصحية ، 2016.	

التدخالت القائمة على األدلة والفعالة من حيث التكلفة: كم طفل حديث الوالدة
يمكننا إنقاذه؟
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· منظمة الصحة العالمية، حول اللوائح الصحية الدولية	
· اليونيسف، مؤتمر األستانة العالمي بشأن الرعاية الصحية األولية: التزام متجدد بالرعاية الصحية األولية 	

لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، 2018
· اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت المبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين 	

الوكاالت بشأن الصحة العقلية والدعم النفسي االجتماعي في بيئات الطوارئ، 2007
· رعاية التنشئة للنماء في مرحلة الطفولة المبكرة إطار رعاية التنشئة	
· الشراكة من أجل صحة األمهات وحديثي الوالدة واألطفال، عملنا	
· منظمة الصحة العالمية، دستور منظمة الصحة العالمية، 1946	
· منظمة الصحة العالمية وصندوق األمم المتحدة للسكان ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين 	

اإلدارة السريرية للناجين من االغتصاب: وضع بروتوكوالت الستخدامها مع الالجئين والمشردين داخليًا، 
 2004

· الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني بالصحة اإلنجابية في حاالت األزمات، وحدة التعلم عن بعد 	
ضمن حزمة الخدمات األولية التي تمثل الحد األدنى 

· منظمة الصحة العالمية، االستجابة لعنف الشريك الحميم والعنف الجنسي ضد النساء، 2013	

 فار س نقص المناعا
البشريا/اإليدز

· اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، المبادئ التوجيهية للتدخالت المتعلقة بفيروس نقص المناعة 	
البشرية/اإليدز في حاالت الطوارئ، 2005

· اليونيسف، فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز في العمل اإلنساني	
· الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني بالصحة اإلنجابية في حاالت األزمات، الصحة اإلنجابية في 	

البيئات اإلنسانية، 2018
· منظمة الصحة العالمية فيروس نقص المناعة البشرية وتغذية الرضع في حاالت الطوارئ: إرشادات 	

تشغيلية، 2018
· منظمة الصحة العالمية المبادئ التوجيهية بشأن الوقاية بعد التعرض لفيروس نقص المناعة البشرية، 	

 2015
· صندوق األمم المتحدة للسكان، مجموعة موارد وأدوات حزمة التدريب األولية التي تمثل الحد األدنى، 2015	

·اليغذيا هدف التنمية المستدامة رقم 2: إنهاء الجوع وتحقيق األمن الغذائي وتحسين التغذية وتشجيع الزراعة 	
المستدامة 

· 	 2018 ،A/RES/2417 ،2417 األمم المتحدة قرار مجلس األمن رقم
· موارد مجموعة التغذية العالمية	
· منظمة الصحة العالمية، المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم: األسئلة الشائعة، 2017	
· اليونيسف، تحسين األنظمة الغذائية لألطفال الصغار أثناء فترة التغذية التكميلية. إرشادات اليونيسف 	

لوضع البرامج. نيويورك، 2020.
· اليونيسف، إرشادات بشأن توفير واستخدام بدائل لبن األم واستخدامها في البيئات اإلنسانية، )إضافة 	

ارتباط إلى نسخة 2020( 
· اليونيسف، 2017 ملتزمون بالتغذية: مجموعة أدوات للعمل، اليونيسف، 2017	
· اليونيسف تغذية الرضع واألطفال الصغار في حاالت الطوارئ، اإلصدار الثالث، المجموعة األساسية 	

لتغذية الرّضع في حاالت الطوارئ،  2017 
· مبادرة الرصد والتقييم المعياريين لإلغاثة والتحوالت )SMART(، قياس الوفيات والحالة التغذوية واألمن 	

الغذائي في حاالت األزمات، 2015
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· الشركاء العالميون في التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي، الدليل الفني للتصنيف المتكامل 	
لمراحل األمن الغذائي اإلصدار 3.0، 2019 

· حزمة التدريب المنسقة )التقييم وجميع مجاالت التغذية في برامج الطوارئ. العروض التقديمية بصيغة 	
باور بوينت متاحة على الموقع اإللكتروني لمجموعة التغذية العالمية(، 2011

· المجموعة االستشارية الفنية لتحصين المنازل إرشادات خطوة بخطوة للمغذيات الدقيقة، المجموعة 	
االستشارية الفنية لتحصين المنازل، 2015

· المجموعة االستشارية الفنية لتحصين المنازل، اإلحاطة الفنية حول استخدام التحصين المنزلي 	
باستخدام مسحوق المغذيات الدقيقة الذي يحتوي على الحديد في المناطق الموبوءة بالمالريا، 2018

· اليونيسف، 2015 إدارة سوء التغذية الحاد والشديد لدى األطفال	
· اليونيسف ، النوع االجتماعي والتغذية في حاالت الطوارئ	
· منظمة الصحة العالمية توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن الرعاية أثناء الحمل من أجل تجربة حمل 	

إيجابية.
· اليونيسف، إرشادات بشأن رصد برامج معالجة الملح باليود وتحديد حالة اليود لدى السكان، 2018	
· منظمة الصحة العالمية، إرشادات: تنفيذ إجراءات فعالة لتحسين تغذية المراهقين، 2018	
· منظمة الصحة العالمية وبرنامج األغذية العالمي واليونيسف، بيان مشترك حول الوقاية من نقص 	

المغذيات الدقيقة والسيطرة عليه خالل حاالت الطوارئ، 2007
· اليونيسف، إرشادات برامج تغذية األطفال في مرحلة الطفولة المتوسطة والمراهقة ، )يصدر قريبًا خالل 	

الربع الثالث من عام 2020(

·حمايا األطفال مجموعة الحماية العالمية، دليل تنسيق حماية األطفال في حاالت الطوارئ، 2016	
· التحالف من أجل حماية الطفل في إطار األعمال اإلنسانية، المعايير الدنيا لحماية الطفل في إطار األعمال 	

اإلنسانية، 2019
· اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل األطفال رقم 182، 1999	
· منظمة العمل الدولية، اتفاقية الحد األدنى لسن االلتحاق بالعمل رقم 138، 1973   	
· اتفاقية حظر االتجار باألشخاص واستغالل دعارة الغير، 1949	
· بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص ، و بخاصة النساء واألطفال ، المكمل التفاقية األمم 	

المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 2000
· مؤتمر الهاي بشأن القانون الدولي الخاص، اتفاقية الهاي بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني 	

على الصعيد الدولي، 1993

الصاا العقلاا  الدعم النفاي االجيماعي

· اليونيسف، المبادئ التوجيهية التشغيلية بشأن الدعم في مجال الصحة العقلية والدعم النفسي 	
االجتماعي القائم على المجتمع المحلي في البيئات اإلنسانية: دعم األطفال واألسر الثالثي المستويات 

)إصدار االختبار الميداني(، 2018. مع حزمة التوجيه ومجموعة الموارد المصاحبتين
· اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت المبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين 	

الوكاالت بشأن الصحة العقلية والدعم النفسي االجتماعي في بيئات الطوارئ، 2007
· اليونيسف، مذكرة فنية بشأن الصحة العقلية والدعم النفسي االجتماعي، 2019	
· اليونيسف، موجز الدعوة لمناصرة دعم الصحة العقلية والدعم النفسي االجتماعي، 2018	

األطفال غار المصاوبان  المنفصلان عن ذ يهم

· التحالف من أجل حماية الطفل في إطار األعمال اإلنسانية، كتّيب ميداني حول األطفال غير المصحوبين 	
والمنفصلين عن ذويهم، 2016

· التحالف من أجل حماية الطفل في إطار األعمال اإلنسانية، مجموعة أدوات األطفال غير المصحوبين 	
والمنفصلين عن ذويهم،2017

آلاا الرصد  اإلبالغ

· مكتب الممثل الخاص لألمين العام المعني باألطفال والنزاع المسلح واليونيسف، وإدارة عمليات حفظ 	
السالم، المبادئ التوجيهية - آلية الرصد واإلبالغ الخاصة باالنتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد األطفال في 

حاالت النزاع المسلح، 2014
· مكتب الممثل الخاص لألمين العام المعني باألطفال والنزاع المسلح واليونيسف، وإدارة عمليات حفظ 	

السالم، الدليل الميداني - آلية الرصد واإلبالغ الخاصة باالنتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد األطفال في 
حاالت النزاع المسلح، 2014
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األطفال المرتبطون بالقوات  الجماعات المالاا

· اليونيسف، مبادئ باريس والمبادئ التوجيهية بشأن األطفال المرتبطين بالقوات المسلحة أو الجماعات 	
المسلحة، 2007

· مبادئ فانكوفر بشأن حفظ السالم ومنع تجنيد واستخدام الجنود من األطفال، 2017	
· قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث، 1986	
· قواعد األمم المتحدة بشأن حماية األحداث المجردين من حريتهم 1990(، 1990	
· مبادئ األمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح األحداث، 1990	
· قواعد األمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير االحتجازية، 1990	
· مبادئ توجيهية للعمل المتعلق باألطفال في نظام العدالة الجنائية، 1997	
· جامعة األمم المتحدة، في النزاع من المهد: مشاركة األطفال في الجماعات المسلحة في النزاعات 	

المعاصرة والسلسلة الموجزة لـ“حالة األبحاث” ، 2018

األعمال الميعلقا باأللغام  األملاا الميفجرة

· اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد، وتدمير تلك األلغام، 1999	
· االتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة )البروتوكول الخامس والبروتوكول الثاني المعّدل(، 2001	
· اتفاقية الذخائر العنقودية، 2008	
· المعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغام، المعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغام	
· المعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغام، الكتيب اإلرشادي رقم 9 بشأن الممارسات الفضلى للتوعية 	

بمخاطر األلغام، 2005
· مركز جنيف الدولي إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية، التوعية بشأن الذخائر المتفجرة، 2019	
· اليونيسف، مجموعة أدوات التوعية بمخاطر األلغام في حاالت الطوارئ، 2008	
· اليونيسف مساعدة ضحايا األلغام األرضية ومخلفات الحرب من المتفجرات: إرشادات حول مساعدة 	

الضحايا التي تركز على األطفال، 2016
· مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية، المبادئ التوجيهية لمراقبة اإلصابات، 2001	
· مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، األسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان	

العنف القائم على النوع االجيماعي

· اليونيسف، الدليل التشغيلي للعنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ وحزمة موارد البرامج، 	
2019

· مجال مسئولية العنف القائم على النوع االجتماعي، وصندوق األمم المتحدة للسكان، المعايير الدنيا 	
المشتركة بين الوكاالت في برامج العنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ، 2019

· اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، المبادئ التوجيهية لدمج تدخالت العنف القائم على النوع االجتماعي 	
ضمن العمل اإلنساني، 2015

· اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، المبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكاالت إلدارة حاالت العنف 	
القائم على النوع االجتماعي، 2017 

· نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي، أدوات نظام إدارة معلومات العنف القائم على 	
النوع االجتماعي

· اليونيسف، رعاية المجتمعات المحلية: تحويل الحياة ومنع العنف، 2014	
· لجنة اإلنقاذ الدولية واليونيسف، رعاية األطفال الناجين من االعتداء الجنسي في البيئات اإلنسانية، 2012	
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الامايا من االميغالل الجناي  االعيداس الجناي

  انظر مراجع االليزامات الشاملا للبرامج

إلارة الاالا

· اليونيسف، مبادئ الممارسة الجيدة في مجال التعامل مع المعلومات وإدارتها في نظام إدارة معلومات 	
حماية الطفل، 2016

· المبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكاالت إلدارة الحاالت وحماية األطفال، 2014	
· لجنة اإلنقاذ الدولية واليونيسف، رعاية األطفال الناجين من االعتداء الجنسي في البيئات اإلنسانية، 2012	
· برايميرو 	
· اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، المبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكاالت إلدارة حاالت العنف 	
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·المراهق جدول أعمال اإلنسانية، االتفاق من أجل الشباب في العمل اإلنساني	
· المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن العمل من أجل الشباب، ومعهم، في 	

البيئات اإلنسانية )يصدر قريبا( 
· اليونيسف، إرشادات برنامج اليونيسف للعقد الثاني: إعداد البرامج بمشاركة المراهقين ومن أجلهم، 2018	
· اليونيسف، مشاركون وُينصت إليهم: المبادئ التوجيهية لمشاركة المراهقين والمشاركة المدنية )تصدر 	

قريبا( 
· األمم المتحدة، استراتيجية األمم المتحدة للشباب	
· صندوق األمم المتحدة للسكان ومكتب دعم بناء السالم، السالم المفقود: دراسة مستقلة عن التقدم 	

المحرز في مجال الشباب والسالم واألمن ، 2018
· اليونيسف ، مجموعة أدوات المراهقين للتعبير واالبتكار، 2015	
· اليونيسف، مجموعة أدوات المراهقات	
· اليونيسف، سالمتي، رفاهي: تزويد الفتيات المراهقات بالمعارف والمهارات األساسية لمساعدتهن على 	

تخفيف حدة العنف القائم على النوع االجتماعي ومنعه والتصدي له، 2014
· اليونيسف، مذكرة اليونيسف التوجيهية: مشاركة المراهقين في رصد وتقييم اليونيسف، 2019	

الفصل الثاني االلتزامات المحددة بالنسبة للحالة

 حاالت الطوارا في
مجال الصاا العاما

· اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، بروتوكول مكافحة حوادث األمراض المعدية، 2019	
· منظمة الصحة العالمية، الشبكة العالمية لإلنذار بتفشي األمراض والتصدي لها	
· منظمة الصحة العالمية، القدرات األساسية للوائح الصحية الدولية وإطار رصدها وتقييمها	

 حركا الالجئان
  المهاجرين  األشخاص

 المشرلين لاخلاًا على
 نطاق  امع

· 	2016 ،A/RES/71/1 ،’األمم المتحدة، قرار الجمعية العامة، ‘إعالن نيويورك من أجل الالجئين والمهاجرين
· 	 2010 ،A/RES/64/142 ،›األمم المتحدة، قرار الجمعية العامة، ›المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال
· اتفاقية حقوق الطفل، التعليق العام رقم 6، ‘معاملة األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 	

خارج بلدهم األصلي‹، 2005
· لجنة األمم المتحدة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التعليق العام 	

المشترك رقم 4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 23 للجنة 
حقوق الطفل بشأن التزامات الدول في مجال حقوق اإلنسان الخاصة بالطفل في سياق الهجرة الدولية 

في بلدان المنشأ والعبور والمقصد والعودة، 2017
· مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، مذكرة عن تنسيق المواقف 	

المختلطة في الممارسة العملية، 2014
· مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، المبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي، 2004	
· مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، نموذج تنسيق الالجئين     	
· مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، إدارة المخيمات وتنسيق المخيمات	
· اليونيسف، إطار البرنامج العالمي المعني باألطفال المتنقلين، 2017	
· المنظمة الدولية للهجرة، كتيب المنظمة الدولية للهجرة: حماية المهاجرين المعرضين للعنف واالستغالل 	

واإلساءة ومساعدتهم )المرفق الخاص باألطفال(، 2018
· مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، المبادئ التوجيهية بشأن تقييم وتحديد المصلحة الُفضلى 	

للطفل، 2018
· مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، الحلول المستدامة – الدليل التشغيلي األولي، 2016	
· المنظمة الدولية للهجرة، كتيب إعادة اإلدماج - إرشادات عملية بشأن تصميم مساعدات إعادة اإلدماج 	

وتنفيذها ورصدها، 2019
· االئتالف الدولي لشؤون االحتجاز، هناك بدائل: دليل لمنع االحتجاز غير الضروري للهجرة، 2015	
· à انظر القوانان  المعايار الد لاا  اإلقلاماا الميعلقا بالالجئان  انعدام الجنااا  اليشرل الداخلي 	

الفصل الثالث. االلتزامات التشغيلية

·اإللارة  اليمويل اليونيسف، إدارة المخاطر المؤسسية	

·الموارل البشريا اليونيسف، تقرير فرقة العمل المشتركة بين الوظائف المعنية بواجب الرعاية للموظفين في البيئات 	
العالية المخاطر، 2008
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 تكنولوجاا المعلومات
  االتصاالت

· اليونيسف، سياسة اليونيسف بشأن حماية البيانات الشخصية، 26 حزيران/يونيو 2020	
· اليونيسف، إجراءات االحتفاظ بالمعلومات المسجلة، 2019	
· مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية، خصوصية البيانات واألخالقيات والحماية: المذكرة التوجيهية بشأن 	

استخدام البيانات الضخمة لتحقيق جدول أعمال 2030
· فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم المبادي التوجيهية األخالقية لفريق األمم المتحدة المعني بالتقييم، 	

2008
· اللجنة الدولية للصليب األحمر، دليل حماية البيانات في العمل اإلنساني، 2017 	
· اليونيسف، دليل االتصاالت في حاالت الطوارئ، 2017 	
· تحليل فجوة االتصاالت في حاالت الطوارئ	

·االتصال  الدعوة اليونيسف،  المبادئ التوجيهية للصحفيين الذين يقدمون تقارير عن األطفال	
· اليونيسف، إجراءات صنع القرار في مجال الدعوة العامة بشأن االنتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل في 	

البيئات المعقدة والعالية التهديدات، 2016
· اليونيسف، نموذج أولويات الدعوة، 2012	
· اليونيسف، اإلعالم واالتصاالت في العمل اإلنساني	
· اليونيسف، مذكرة توجيهية بشأن استخدام وسائل التواصل االجتماعي، 2017	
· اليونيسف، المبادئ التوجيهية الستخدام الصور والفيديو في حاالت الطوارئ	
· اليونيسف، المبادئ التوجيهية إلعداد التقارير بشكل أخالقي،، 2015	

·الشراكات مبادئ الشراكات، 2007	
· اليونيسف، إرشادات لمنظمات المجتمع المدني بشأن الشراكة مع اليونيسف، 2020	
· الیونیسف، إرشادات بشأن الرصد الميداني، 2018	
· الیونیسف، إجراءات اليونيسف لشراكات التنفيذ بين المكاتب القطرية واإلقليمية ومنظمات المجتمع 	

المدني، 2019
· الیونیسف ، التقرير السنوي للترتيبات االحتياطية، 2018	
· البوابة اإللكترونية لشركاء األمم المتحدة  	

القطاع الخاص

· منظمة إنقاذ الطفولة، واالتفاق العالمي لألمم المتحدة، واليونيسف، حقوق األطفال، والمبادئ التجارية، 2012	
· اليونيسف، األطفال في األزمات اإلنسانية: ما الذي تستطيع األعمال التجارية تقديمه، 2016	
· المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان، المبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق 	

اإلنسان، 2011 

·حشد الموارل اليونيسف، استراتيجية حشد الموارد 2018 - 2021 	
· اليونيسف،  المبادئ التوجيهية بشأن قيام القطاع الخاص بجمع األموال في حاالت الطوارئ	
· اليونيسف،  الدورة التدريبية اإللكترونية في مجال حشد الموارد	
· اليونيسف، حشد الموارد في مجال العمل اإلنساني	
· اليونيسف، شراكات اليونيسف العامة: التمويل المواضيعي	
· اليونيسف، شراكات اليونيسف العامة: التمويل اإلنساني 	
· تقرير الفريق الرفيع المستوى المعني بتمويل أنشطة المساعدة اإلنسانية إلى األمين العام،  أهم من أن 	

يترك عرضة للفشل—معالجة فجوة التمويل اإلنساني، 2016
·إلارة األمن إطار األهمية الحيوية للبرامج في منظومة األمم المتحدة، 2013 	

· نظام األمم المتحدة إلدارة األمن، دليل السياسات األمنية، 2017	
· نظام األمم المتحدة إلدارة األمن، دليل إدارة المخاطر األمنية، 2019	
· نظام األمم المتحدة إلدارة األمن، دليل إدارة المخاطر األمنية، المرفق هـ: انعكاس القبول في إدارة المخاطر 	

األمنية، 2019
· اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، المبادئ التوجيهية بشأن استخدام الحراسة المسلحة لمرافقة 	

قوافل المساعدات اإلنسانية، 2013
· اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، معًا من أجل إنقاذ األرواح:إطار تحسين الترتيبات األمنية فيما بين 	

المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية واألمم المتحدة في الميدان، 2015 
· المبادئ التوجيهية لتنفيذ إطار »معًا من أجل إنقاذ األرواح«، 2016	
· اليونيسف، إطار المساءلة عن األمن، 2018	

·اإلمدال  اللوجاياات أضف مراجع/روابط	
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AAPالمساءلة أمام السكان المتضررين

ADAPتنمية قدرات المراهقين ومشاركتهم

ANCالرعاية قبل الوالدة

AoRنطاق المسؤولية

BMIمؤشر كتلة الجسم

CCCsااللتزامات األساسية إزاء األطفال في مجال العمل اإلنساني

CEDAWاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

CFSاألماكن الصديقة للطفل

CHSالمعيار اإلنساني األساسي للنوعية والمساءلة

CLAالوكالة القائدة للمجموعة

CMTفريق اإلدارة القطري

COالمكتب القطري

CPMSالمعايير الدنيا لحماية الطفل

CRVSالتسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية

CRCاتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل

CSOمنظمة مجتمع مدني

ECDالنماء في مرحلة الطفولة المبكرة

FOمكتب ميداني

GBVالعنف القائم على النوع االجتماعي

GBViEالعنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ

HCمنسق الشؤون اإلنسانية

HCTالفريق القطري للمساعدات اإلنسانية

مقر القيادةةدايقلا زكرم

IASCاللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت

IASMNالشبكة المشتركة بين الوكاالت إلدارة المسائل األمنية

ICTتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

INEEالشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في الحاالت الطارئة

IPCالوقاية من العدوى ومكافحتها

IYCFتغذية الرضع وصغار األطفال

JMPبرنامج الرصد المشترك

MAMسوء التغذية الحاد المتوسط

MHPSSالصحة العقلية )النفسية( والدعم النفسي االجتماعي

MPAsإجراءات التأهب الدنيا

ملحق 3: االختصارات
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MPSمعايير التأهب الدنيا

MRMآلية الرصد واإلبالغ

MUACمحيط منتصف العضد

NGOمنظمة غير حكومية

NSAالجهات الفاعلة غير الحكومية

PCAاتفاق التعاون البرنامجي

PHEحاالت الطوارئ في مجال الصحة العامة

PMTCTمنع انتقال اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية من األم إلى الطفل

PPEمعدات الوقاية الشخصية

PSEAالحماية من االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي

RCCEاالتصال بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية

ROالمكتب اإلقليمي

RUTFأغذية عالجية جاهزة لالستعمال

SAMسوء التغذية الحاد والشديد

SEAاالستغالل واالنتهاك الجنسيين

SDGsأهداف التنمية المستدامة

SLTمعًا من أجل إنقاذ األرواح

SMTفريق إدارة األمن

SRMإدارة المخاطر األمنية

STIالَعدَوى الَمْنقوَلة ِجْنِسيًا

TPMsجهات الرصد التابعة لطرف ثالث

UASCاألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم

UNCTفريق األمم المتحدة القطري

VISIONنظام المعلومات االفتراضي المتكامل

UNSMSنظام األمم المتحدة إلدارة األمن

UNSMTفريق األمم المتحدة إلدارة األمن

WASHالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

WGSSاألماكن اآلمنة للنساء والفتيات

WHOمنظمة الصحة العالمية
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 ملحق 4: إرشادات مؤشرات
 االلتزامات األساسیة إزاء
 األطفال في مجال العمل
 اإلنساني بشأن التزامات

البرامج
 متاحة على موقع Teamsite اإللكتروني من خالل الرابط التالي إرشادات مؤشرات االلتزامات األساسية إزاء األطفال في مجال العمل اإلنساني

يجرى اآلن تحديثها لتشمل أحدث إصدار من االلتزامات األساسیة إزاء األطفال في مجال العمل اإلنساني والمقايیس المرجعیة

 ملحق 5: إطار رصد
 االلتزامات األساسیة إزاء
 األطفال في مجال العمل

 اإلنساني لاللتزامات
التشغیلیة

 متاحة على موقع Teamsite اإللكتروني من خالل الرابط التالي إطار رصد االلتزامات األساسية إزاء األطفال في مجال العمل اإلنساني
 لاللتزامات التشغيلية
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 سيسيل إحدى الناجيات من اإليبوال، وهي تعتني بصوفي بينما تتعافى والدة صوفي في
 مركز عالج اإليبوال القريب. يتم توفير رعاية فردية مستمرة لكل طفل للمساعدة في تقليل

ضغوط االنفصال عن الوالدين أثناء العزل.

الغالف األمامي
© UNI231370/Rose

جمهوريا الكونغو الديمقراطاا، 2019

 ريما، 5 سنوات )على اليسار( ولدت في مخيم الزعتري لالجئين وتنتمي إلى الجيل األول من
 األطفال الذين بدؤوا الدراسة ممن ولدوا بشكل حصري تقريبًا في المخيم. يضم المخيم

أكثر من 44,000 ألف طفل، وقد أتّم ستة أعوام في 29 تموز / يوليو 2018.

صفحة 2 وصفحة 4
© UNICEF/UN0241705/Herwig

األرلن، 2018

 فتاة نازحة تغسل وجهها في بئر تم حفره بدعم من اليونيسف في مخيم دونيالي للنازحين
 داخليًا، في غالكايو، بونتالند، الصومال. ال يزال نقص المياه النظيفة هو المسبب األول

 للنزوح وسوء التغذية في الصومال.

صفحة 2 وصفحة 24
© UNICEF/UN0316287/Knowles-

Coursin
الصومال، 2018

 في 13 آب / أغسطس 2014، موظف من اليونيسف وفتاتان صغيرتان يلعبون بُدمى يدوية
 من مجموعة ترفيه، داخل خيمة صديقة لألطفال تابعة لليونيسف في مدينة فشخابور،

قرب الحدود مع سوريا في محافظة دهوك.

صفحة 3 وصفحة 82
© UNICEF/UNI169308/Khuzaie

العراق، 2014

 في 2 أيار / مايو 2019، رقية عباس، مسؤولة تعليم في اليونيسف في نيجيريا، تجالس طالبًا
 في مدرسة كولوسولوم في مايدوغوري، عاصمة والية بورنو في شمال شرق نيجيريا.

 تقول رقية: »أشعر بالحماس عندما أرى األطفال وهم يذهبون إلى المدرسة«.

صفحة 5 والغالف الخلفي
© UNICEF/UN0322355/Kokic

ناجاريا، 2019

 أطفال الجئون من جنوب السودان في مخيم مؤقت، بالقرب من حدود بوسيا. لقد أدى
الصراع والمجاعة في جنوب السودان إلى نزوح جماعي لالجئين إلى أوغندا.

صفحة 13
© UNICEF/UN068645/Oatway

أ غندا، 2017

 جنا، 9 سنوات، جالسة في المدرسة في الصف األول في مدرسة سلطان ديسوميمبا
 االبتدائية، بالقرب من مدينة ماراوي في منطقة بانجسامورو ذاتية الحكم في منطقة

 مينداناو المسلمة بالفلبين. احتلت الجماعات المسلحة غير الحكومية المدينةـ ثم
استعادتها القوات المسلحة الفلبينية. نزحت جنا بعد أن دمر منزلها.

صفحة 18
© UNICEF/UNI217301/Kokic

الفلبان، 2019

 طفالن سعيدان في صف حضانة، في مدرسة ابتدائية أعيد تأهيلها، في قرية كيريبادوغو،
شمال غرب كوت ديفوار.

صفحة 20
© UNICEF/UNI240388/

Frank Dejongh
كوت ليفوار، 2019

 في 25 تشرين األول / أكتوبر 2018، في قرية تاليس، بالو، إندونيسيا، يشارك طالب
 المدارس االبتدائية في برنامج للتعافي من الصدمات النفسية بعد أن تدمرت قريتهم

بسبب زلزال تسونامي في 28 أيلول / سبتمبر.

صفحة 23
© UNICEF/UN0251797/Wilander

إند ناااا، 2018

 بتمويل من الحكومة األلمانية، تم إيصال مالبس شتوية إلى أكثر من 20,000 ألف طالب،
في 37 مدرسة في المجتمع المضيف، في منطقة القيارة الكبرى جنوب الموصل.

صفحة 29
© UNICEF/UN0154738/

العراق، 2018

الصور
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 طفل يبتسم بعد أسبوعين من الفيضانات التي هطلت في مدغشقر وأثرت على 120,000
 ألف شخص. بذل أصحاب المصلحة الوطنيون والحكومة ووكاالت اإلغاثة في مدغشقر

قصارى جهدهم لتلبية االحتياجات الطارئة.

صفحة 32
© UNICEF/UNI302591/Ralaivita

مدغشقر، 2020

 خالل زيارة منزلية، عاملة صحية مجتمعية تحادث مجموعة من النساء حول أهمية النظافة
 الصحية والتغذية للحوامل والمرضعات وكذلك لألطفال الصغار في قرية في جينيس

بمحلية الروصيرص بوالية النيل األزرق في السودان.

صفحة 35
© UNICEF/UNI236382/Noorani

الاولان، 2019

موظفان في اليونيسف يجريان تقييم احتياجات في موقع للمهجرين داخليًا في الصومال. صفحة 38
© UNICEF/UNI279287/Suarez 

Argueta
الصومال، 2013

 حملة التحصين في سوريا للفترة 18–27 نيسان / أبريل 2017، شرق حلب، جزء من أسبوع
 التحصين العالمي. أطلقت اليونيسف مع شركاء صحة وطنيين حملة تحصين للتحصينات

 الدورية في سوريا. كان هدف الحملة تلقيح األطفال دون سن الخامسة، بمن فيهم من
 لم يتم تحصينهم بشكل كامل واألطفال األكثر ضعفًا الذين يعيشون في مراكز اإليواء

والمناطق التي يصعب الوصول إليها أو المحاصرة.

صفحة 40
© UNICEF/UNI272846/Al-Issa

موريا، 2017

 أوالد يعرضون بطاقات التحصين الخاصة بهم. أثناء توثيق التطعيم ضد الحصبة والحصبة
 األلمانية وشلل األطفال في مدرسة أجوكيت االبتدائية في قرية أجوكيت، مقاطعة بوسيا
 ضمن حملة اللقاح الثالثي الوطنية التي أطلقتها الحكومة بدعم من اليونيسف ومنظمة

الصحة العالمية.

صفحة 44
© UNICEF/UNI240296/Abdul

أ غندا، 2019

 امرأة تطعم ابنتها التي تعاني من سوء التغذية طعامًا عالجيًا جاهزًا لالستعمال، في مركز
روتغونا الصحي الذي تدعمه اليونيسف، في بلدة مرية، إدارة مرية، منطقة زندر.

صفحة 49
© UNICEF/UNI122674/Asselin 

الناجر، 2012

 فتاة تلعب في مساحة صديقة لألطفال تدعمها اليونيسف في روميتشاكا، على الجانب
 اإلكوادوري من الحدود مع كولومبيا، بينما تنتظر والدتها أن يرسل أحد أقاربها المال

لتواصال الرحلة.

صفحة 50
© UNICEF/ UN0253257/Gonzalez 

اإلكوال ر، 2018

 ثالث فتيات يبتسمن أثناء اللعب بطوق في مساحة صديقة للمراهقين في قرية
 بيت فوريك، شرق مدينة نابلس. توفر المساحة الصديقة للمراهقين التي تدعمها

 اليونيسف أنشطة لـ 70 فتاة مراهقة، ومنها دروس اللغة العربية والرياضيات والمهارات
الحياتية والرياضة والفنون الجميلة والموسيقى.

صفحة 55
© UNICEF/UNI9425/Pirozzi 

المناطق الفلاطاناا المايلا، 2009

 في مدرسة سلطان ديسومبا االبتدائية، قرب مدينة ماراوي في مقاطعة الناو ديل سور،
 وهي جزء من منطقة بانجسامورو ذاتية الحكم في منطقة مينداناو المسلمة بالفلبين،

 تقود المعلمة هاياميرا حصة روضة تفاعلية.

صفحة 57
© UNICEF/UNI217274/Kokic 

الفلبان، 2019

 الصغيرة جوديث تشرب الماء من صنبور مياه تدعمه اليونيسف في منطقة سيبان في
 كوكوتا، حيث يمر آالف الفنزويليين يوميًا طالبين الرعاية الطبية أو في طريقهم لبدء رحلة

الهجرة.

صفحة 61
© UNICEF/UN0304111/Arcos 

كولومباا، 2019

 كاينات، 12 سنة، سعيدة لجلوسها في صف دراسي في الصف الرابع في مجموعة زانغورا
 للتعليم المجتمعي التي تدعمها اليونيسف، في ناحية سوركرود، والية ننكرهار، أفغانستان.

صفحة 67
© UNICEF/UN0309028/Kokic 

أفغانايان، 2019
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 سجى، 13 عامًا، تقول: »عندما ألعب كرة القدم، ال أشعر أنني فقدت أي شيء على
 اإلطالق«. فقدت سجى أربعة من أعز صديقاتها وساقها أيضًا في هجوم في حي باب

 النيرب شرق حلب منذ أكثر من عامين. وهي ال تزال تحلم بأن تكون العبة جمباز في
 األولمبياد الخاص.

صفحة 69
© UNICEF/UN055882/Al-Issa

الجمهوريا العرباا الاوريا، 2017

 يستمتع األطفال بنشاط غنائي في مساحة صديقة لألطفال تدعمها اليونيسف في مخيم
 بان بوك، أتابو، جمهورية الو الديمقراطية الشعبية بعد أن فاضت كمية هائلة من المياه

 في أحد مواقع البناء في البالد.

صفحة 70
© UNICEF/UN0232097/Nazer 

ال ، 2018

 شابات خالل تدريب في مركز العمل التنموي في غوينغريني. تدعم اليونيسف المركز ليوفر
التدريب المدني والمهني للمراهقات الضعيفات، لمنحهن فرص االندماج المهني.

صفحة 72
© UNICEF/UNI371179/Dejongh 

كوت ليفوار، 2020

 طالب في مدرسة برياه نورودوم االبتدائية، بنوم بنه، كمبوديا. خالل اليوم الثاني من إعادة
 فتح المدرسة. يرتدي جميع الطالب والمعلمين ومدير المدرسة الكمامات في المدرسة،

 ويحافظون على التباعد ويتبعون أفضل الممارسات األخرى وإرشادات وزارة التعليم
والشباب والرياضة للبقاء في مأمن من الكورونا.

صفحة 74
© UNICEF/UNI368182/Lychheang

كمبوليا، 2020

 أحد أفراد األسرة يحمل صبيًا بين خيام مؤقتة في إيدوميني. هناك 14,000 شخص
 ينتظرون عبور الحدود من اليونان إلى مقدونيا. ُأجبر األطفال على النوم في العراء في

ظروف مزرية، حيث يفتقرون إلى الخدمات األساسية، مثل الحمامات والطعام. 

صفحة 79
© UNICEF/UN012792/Georgiev

الاونان، 2016

 تعمل جيسكا مختصة تغذية مع اليونيسف في جنوب السودان. وتوضح لنا كيف تعايش
في عملها اليومي مع الوالدين واألطفال ما يمكن أن يحققه دعم المتبرعين في الميدان.

صفحة 85
© UNICEF/UNI338492/ 

جنوب الاولان، 2020

فتاة صغيرة في مخيم األزرق لالجئين. صفحة 87
© UNICEF/UNI327234/Herwig

األرلن، 2018

 طالبات في الصف الثالث يجلسن في الهواء الطلق أثناء الدرس في مدرسة بودياالي
 للبنات، قرية بودياالي، ناحية كوز كونار، والية ننكهار، أفغانستان، 9 نيسان / أبريل 2019.
 الطالبات سعيدات بوجودهن في المدرسة، وقد التحقن بالصف األول في عام 2016 —

وهن أول العائدين بعد أن دمرت قنبلة المدرسة قبل عام.

صفحة 90
© UNICEF/UN0309009/Kokic  

أفغانايان، 2019

 صبي يضحك أثناء مشاركته في أنشطة في مساحة صديقة لألطفال تدعمها اليونيسف
في مخيم بان بوك، أتابو، جمهورية الو الديمقراطية الشعبية.

صفحة 92
© UNICEF/UN0232094/Nazer  

ال ، 2018

 في مدارس حلب، يتعلم الطالب كيف يتنقلون بأمان في المدينة. عليهم مثاًل تجنب األزقة
والبقاء في منتصف الطريق لتجنب الدوس على شيء قد يكلفهم حياتهم.

صفحة 94
© UNICEF/UN0287091/

Grove Hermansen  
موريا، 2019

أطفال يلهون في شوارع أدجامي، إحدى ضواحي العاصمة. صفحة 98
© UNICEF/UN0313115/

FrankDejongh  
كوت ليفوار، 2019
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طالب في الصف في مدرسة في هابينا، إحدى ضواحي نجامينا، عاصمة تشاد. الغالف الخلفي
© UNICEF/UN0291244/

Frank Dejongh
تشال، 2019

 المضيفة، آنتا تمبين، تلعب مع ياتي سيبا )في الوسط( وطفلتين أخريين في مركز تنمية
الطفولة المبكرة في قرية كيندي.

الغالف الخلفي
© UNICEF/UN0268485/Dicko

مالي، 2018

 رحلة اليونيسف الميدانية لزيارة ويكساريكا، نويفا كولونيا، سانتا كاتارينا، خاليسكو،
المكسيك، 16 تشرين األول / أكتوبر 2014.

الغالف الخلفي
© UNICEF/UNI177578/Richter

المكااك، 2014

 طفل يتلقى جرعة من لقاح شلل األطفال الفموي من عامل صحي مجتمعي، داخل خيمة
 في مخيم ماهاما لالجئين البورونديين، في مقاطعة كيريهي في المنطقة الشرقية، خالل

حملة التحصين الشاملة. 

الغالف الخلفي
© UNICEF/UN074446/Pflanz

ر اندا، 2015

  »نحن نحب المدرسة ولكننا نحب اإلجازة أيًضا ألننا نستطيع اللعب طوال اليوم!«
قال أحد األطفال في آخر يوم لهم في المدرسة. األطفال من

 مجتمع أصلي من 
،Huehuetenango مقاطعة

الغالف الخلفي
© UNICEF/UNI235471/Willocq

غواتاماال، 2019

 طفلة تعرض الطريقة الصحيحة لغسل اليدين خالل زيارة منزلية من قبل عاملين صحيين
معتمدين أثناء فترة إغالق الكورونا في والية غوجارات.

الغالف الخلفي
© UNICEF/UNI342569/Panjwani

الهند، 2020

 سوافيني كالرتا )الثانية من اليسار(، 14 عامًا، تدرس في مدرسة بيرانو الثانوية )منطقة
 آنوسي(. وبفضل برنامج اللحاق بالركب الذي تدعمه اليونيسف، أصبحت اآلن في الصف

الثالث بعد انقطاعها عن المدرسة لعام.

الغالف الخلفي
© UNICEF/UNI303892/Ralaivita

 مدغشقر، 2019

 أليماتو غوتا، 23 شهرًا، تعاني من التقزم، خالل زيارة متابعة مع والدتها. تستفيد أليماتو في
المنزل من المكمالت الغذائية المدعمة بمسحوق المغذيات الدقيقة.

الغالف الخلفي
© UNICEF/UN0342204/Keïta

مالي، 2019

 طبيب يستخدم شريط قياس محيط منتصف العضد على طفل يعاني من سوء التغذية
الحاد الوخيم في بني الحارث، صنعاء، اليمن، الثالثاء 14 شباط / فبراير 2017.

الغالف الخلفي
© UNICEF/UN057347/Almang

الامن، 2017

Chicoy of Todos Santos Cuchumatánin
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