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 .1المقدمة:
في أوقات األزمات  -سواء الناجمة عن النزاع المسلح أو الكوارث المفاجئة أو نتيجة األوبئة  -يواجه األطفال قضايا
كبيرة متعلقة بالحماية .يدعم النطاق المسؤول عن حماية الطفل ( )CP AoRمجموعات التنسيق الميدانية التي تقود
وتنسق الجهود المخصصة لحماية الطفل في األوضاع اإلنسانية (التي تم تعريفها وسياقات لإلنذار المبكر وتنسيق
الشؤون اإلنسانية) لضمان تنسيق جهود الجهات الفاعلة اإلنسانية المحلية والدولية لحماية األطفال ،وتحقيق أقصى قدر
من الجودة والتأثير .والهدف من ذلك هو ضمان حماية الفتيات والفتيان من سوء المعاملة واإلهمال واالستغالل
والعنف.
وقد أكدت القمة العالمية للعمل اإلنساني ( )WHSو  Grand Bargainعلى الحاجة إلى تعزيز المساءلة أمام السكان
المتضررين ( )AAPوالمشاركة المحلية .وفي هذا السياق ،يواصل النطاق العالمي المسؤول عن حماية الطفل جهوده
لجعل استجابات حماية األطفال أكثر تنبؤا ً ومساءلةً وفعاليةً لحاالت الطوارئ وسياقات اإلنذار المبكر  /اإلجراءات
المبكرة .تتعزز االستجابات المترابطة لحماية األطفال فيما بين الوكاالت من خالل مناصرة النطاق المسؤول عن
حماية الطفل ،وتشجيع المعايير الدنيا ،ووضع السياسات ،وبناء القدرات ،وتطوير األدوات .وعند االقتضاء ،يتعاون
النطاق المسؤول مع اآلليات األخرى ما بين الوكاالت ،بما في ذلك التحالف من أجل حماية الطفل في العمل اإلنساني.1

 .2سبب عضويتك:
•

باعتبارها هيئة مشتركة بين الوكاالت للمساءلة أمام  ،IASCمن خالل قطاع الحماية ،ومنسقي الشؤون اإلنسانية
وفرق التنسيق الخاصة ببالدهمّ ،
فإن النطاق المسؤول عن حماية الطفل العالمي يقدم إلى أعضاءه ما يلي:
صوت جماعي ومكثف من أجل مناصرة قضايا حماية الطفل ضمن المجال اإلنساني العالمي وخارجه من خالل
مشاركة النطاق المسؤول عن حماية الطفل ( )CP AoRفي قطاعات الحماية العالمية ()GPC

ّ 1
إن الـ  CP AoRمسؤول عن  IASCلضمان جودة ومستوى استجابة حماية الطفل وهو المتلقي األساسي لطلبات الدعم القادمة من
ً
مجموعات تنسيق حماية الطفل في الحقل الميداني .ووفقا لالحتياجات ،يتم مشاركة الطلبات مع تحالف حماية الطفل في العمل اإلنساني
أو الكيانات األخرى التي قد تدعم في التوجيه والسياسات.

واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( )IASCوما بين القطاعات وغيرها من الجهات المانحة والحكومية  /منتديات
حكومية دولية.
•

•
•

فرص لتكوين شبكة العمل والتواصل والتبادل ضمن شبكة عضوية عالمية متنوعة لحماية األطفال في حاالت
الطوارئ ( ،)CPiEوالتي تضم منظمات غير حكومية دولية وإقليمية ومحلية ،ووكاالت تابعة لألمم المتحدة،
والحكومة ،فضالً عن الجهات المعنية األخرى في مجال العمل اإلنساني.
تعزيز الروابط بين أعضاء فريق التنسيق المعني بحماية الطفل على المستوى الميداني والهيئات المسؤولة عن
صنع السياسات اإلقليمية والعالمية.
المعلومات والتحليالت آلخر التطورات المتعلقة بالتنسيق وإدارة المعلومات في مجال حماية الطفل في حاالت
الطوارئ ،مثل الشراكة والممارسة والسياسة والمواضيع الرئيسية التي تؤثر على القطاع اإلنساني.

 .3معايير العضوية العامة:
العضوية مفتوحة عالميا ً للمنظمات غير الحكومية المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية ،والمجتمع المدني ،والمنظمات
المجتمعية والدينية ،والحكومات ،ووكاالت األمم المتحدة ،والشبكات ،والشراكات ،والمؤسسات األكاديمية وغيرها من
المؤسسات.2
لتكون عضوا ً في  AoR /CPعليك كمنتسب ْ
أن تتواجد لديك المعايير التالية:
•

•
•
•
•
•

أن يكون لك سجل مثبت في تنفيذ مباشر ألنشطة حماية الطفل في سياق إنساني أو إنذار مبكر والمشاركة
في هياكل التنسيق على المستوى القطري (حيثما أمكن) ،أو المشاركة النشطة على المستوى المحلي أو
الوطني أو اإلقليمي أو العالمي لألطفال الحماية في حاالت الطوارئ.
 oالمتقدمين العاملين في مجال آخر مرتبط ارتباطا ً وثيقا ً بحماية الطفل يمكن أن يتم اعتبارهم على أساس
ك ّل حالة على حدة أو كحاالت منفصلة.
أن يكون هناك تدابير لحماية الطفل أو على األقل مدونة سلوك موقعة من قبل جميع الموظفين.
امتالك القدرة على المساهمة في نشاط واحد على األقل ضمن خطة عمل  CP AoRالعالمية.3
بالنسبة للمنظمات غير الحكومية :تقديم دليل على التسجيل أو غيرها من وسائل االعتراف الرسمي من قبل
السلطات أو الكيانات ذات الصلة.
بالنسبة للوزارات الحكومية المسؤولة بشكل مباشر عن حماية الطفل :اليونيسف ( )UNICEFبصفتها
الوكالة الرائدة للقطاع ستعطي القرار النهائي لعضوية الوزارات الحكومية.
4
يجب ْ
أن تقدم الكيانات المهتمة التي تستوفي معايير العضوية تعبئ نموذج التعبير عن االهتمام .
عند تبادلها مع منسق  CP AoRحول مجاالت تعاون محددة ،قم بتوقيع خطاب التزام للمساهمة في خطة
عمل  AoR CPووظائف التنسيق بما يتماشى مع إرشادات  ،IASCولتأكيد الرغبة في تلبية مسؤوليات
العضوية باإلضافة إلى المعايير المشتركة بين الوكاالت ،المبادئ التوجيهية واألدوات .سيتم توفير مسودة
الصيغة من قبل .CP AoR

2لتشجيع الحكومة الوطنية ومشاركة المجتمع المدني ،يقوم  CP AoRبتقديم مكاتب مساعدة خاصة باللغات اإلنجليزية
والفرنسية واإلسبانية والعربية والتي تسمح للممارسين من مجموعة واسعة من الخلفيات باالنخراط في لغتهم العاملة.
3تشجع المشاركة في هياكل التنسيق على المستوى القطري وقد تكون منتدى مشاركة أكثر مالءمة للمنظمات التي ال
تفضل أو ال تفضل عدم تخصيص موارد لألنشطة على المستوى العالمي.
4يمكن الوصول إلى هذا من خاللwww.surveymonkey.com/r/SCK6JB2 :

 .4مسؤوليات العضوية:
يتحمل أعضاء  CP AoRمسؤولية ما يلي:
• توفير نقطة اتصال لتفاعلهم مع  CP AoRالعالمي وإبقاء تفاصيل االتصال  /التواصل مواكبة لجميع التطورات.
• المساهمة بنشاط في األنشطة المتعلقة بحماية الطفل بهدف التخفيف من مخاطر حماية األطفال و  /أو االستجابة
الحتياجات حماية الطفل على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية و  /أو العالمية والمشاركة في آليات التنسيق
الميدانية حيثما أمكن.
• الدعم المباشر لنشاط أو أكثر من أنشطة خطة العمل الخاصة ب  ،CP AoRوتقديم تحديثات ربعية موجزة عن
التقدم في التنفيذ.
• المشاركة ،كلما كان ذلك ممكنا ً ،في المكالمات العادية والندوات عبر اإلنترنت واالجتماعات السنوية وغيرها من
األحداث التي ينظمها .CP AoR
• تشجيع ودعم مشاركة وإشراك الجهات الفاعلة على المستوى المحلي.
• تبادل المعارف والخبرات والمعلومات التقنية بشأن الدروس المستفادة ،والنجاحات والممارسات الواعدة ،ودراسات
الحالة ،ونهج التنسيق والسياسات ،ونتائج البرامج التي تدعم اإلنذار المبكر والعمل المبكر ( )EWEAوكذلك تعزيز
االستجابة لحماية الطفل في حاالت الطوارئ.
• تعزيز عمل  ،CP AoRمن خالل تبادل األدوات والدعوة إلى تطبيق المبادرات  /المعايير العالمية داخل منظماتهم
لضمان االعتراف بأهمية تنسيق حماية الطفل وإدارة المعلومات (على المستويين المحلي ودون المحلي) والمعايير
الخاصة بالبرمجة الجيدة لحماية الطفل يتم تعزيزها ودعمها.
• المحاولة إلى أقصى حد ممكن ،تعبئة وتخصيص موارد تنظيمية لدعم عمل ( AoRوهذا يمكن أن يكون موارد مالية
أو تقنية أو عينية أو بشرية).
• المصادقة على المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل اإلنساني والتقيد بها واستخدامها ،فضالً عن المعايير
والمبادئ التوجيهية واألدوات األخرى المشتركة بين الوكاالت لحماية األطفال ،عند الحاجة.5
• االلتزام بالتدابير التنظيمية حماية الطفل ،ورصد وتحسين سياسة وإجراءات حماية الطفل بشﮐل منتظم للمحاذاة مع
المعايير والتوصيات الدولية.

 .5التزام النطاق المسؤول عن حماية الطفل تجاه األعضاء:
• مشاركة الموارد الجديدة والمبادرات والممارسات الواعدة والتحديثات من قطاعات الحماية العالمية والعنف القائم
على النوع االجتماعي ومخاطر األلغام الخاصة ب AoRوالمجموعة المرجعية لبرنامج الصحة النفسية وعمل OCHA
ما بين المجموعات ،وما إلى ذلك.
• تعزيز الروابط بين الهيئات والخبراء القطريين واإلقليميين والعالميين ،حيثما يكون ذلك مالئما ً ومناسبا ً.
• تقديم تحديثات وتقارير عن التقدم المحرز في خطة العمل.
• مشاركة تحديثات  AoR CPعلى أساس ربع سنوي (على سبيل المثال ،ملخصات نشر فريق االستجابة السريعة،
تقارير مكتب المساعدة ،ملخصات وأدوات من مبادرات  ،CP AoRإلخ).
• مشاركة المعلومات من اجتماعات المجموعة االستشارية االستراتيجية.
• التفاعل في القضايا المتعلقة بتنسيق حماية الطفل ،وإدارة المعلومات ،واالتجاهات والمواضيع الناشئة في إطار
منسق الشؤون اإلنسانية وسياقات اإلنذار المبكر  /اإلجراءات المبكرة.
• قائمة المنظمات األعضاء والشعارات الخاصة بهم على موقعنا على االنترنت.
 5يشمل ذلك المعايير اإلنسانية األساسية ،والقمة العالمية للعمل اإلنساني ،والتزامات  ، Grand Bargainواتفاقية
حقوق الطفل  ،وغيرها من االتفاقيات الدولية ذات الصلة.

 .6تعاون األعضاء المنتسبين إلى النطاق المسؤول عن حماية الطفل:
بالنسبة للمؤسسات المهتمة باتصال أقل رسمية مع  CP AoRأو غير قادرة على تلبية جميع معايير العضوية ،يسعى
 CP AoRلكي تكون المنظمات أعضاء منتسبين .كما يمكن أن يكون جميع األفراد والمستشارين المستقلين والجهات
المانحة الحكومية والوزارات أعضاء منتسبين.
كحد أدنى ،يتحمل األعضاء المنتسبون مسؤولية إقرار المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل اإلنساني وغيرها من
المعايير المشتركة بين الوكاالت وااللتزام بها واستخدامها ،وكذلك االلتزام بتدابير حماية الطفل.
ستتيح هذه الحالة أيضا ً للمنظمات المشاركة مع  CP AoRبشأن األسئلة المتعلقة بتنسيق حماية الطفل وإدارة
المعلومات واالتجاهات الجديدة في إطار األوضاع اإلنسانية .هذا يمكن أن يهيئهم لتلبية جميع معايير العضوية في
المستقبل.

