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  توكاالالاللجنة الدائمة المشتركة بين سياسـة 
 بشأن الحماية في إطار العمل اإلنساني

 
 الغرض منهاخلفية السياسة و -1
 

اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت  فياألعضاء الرئيسيون ، أكد 2013ديسمبر  يف هم الصادربيانٍ يف
تمثل نظراً لكونها و 1نساني العمل اإلقلب ي الحماية ف وضعإزاء  الجهات االنسانية الفاعلة كافةمسئولية على 

فقد أصبح لزاماً  بعدها ـزمة واألطوال فترة  ـ لحياةوالمنقذة لاألنشطة العاجلة من و ،جزءاً من جهود التأهب
 ،نقوديةالمجموعات العكذلك ، ونسانياإلالفرق القطرية المعنية بالعمل و ،نسانيةالشؤون اإل يمنسقكٍل من على 
ة صناعهي العنصر الموِجه في ، عرضين للاطرتضررين والمالم شاا حماية جميع األكون "أن تكفالة 
 الدولأطراف الصراع من مشاركة ذلك  يبما فاإلنساني، العمل  في مجالاالستجابة وضع منظومة القرار و

اق نطشاملة وواسعة البتطبيق منظومة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت  توقد تعهد  "وغير الدول
تحمل و، احتياجات وتطلعات االشاا  المتضررينتحركها هذه االستجابة للنزاعات والكوارث  لالستجابة 
  نهج الحمايةفي قلبها م

 
جربة لتظهر ات  واالضطهاد، واإلكراه، والحرمان أثناء النزاع المسلح  أغلب األحيان إلى يتعرض المدنيون في 

وبموجب   يةالقتالالعمليات سير أثناء  والتناسب ،والحيطة ،التمييز قواعد ينتهكونما  غالباً طراف الصراع أن أ
 المحلية أن السلطات لىعاللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ه أقرتذي حماية النهج المالقانون الدولي، يؤكد 

 ا شااألحقوق إعمال وحترام وحماية باوااللتزام سؤولية المتتحمل بصفة أساسية ـ كافة مستوياتها بـ 
 الااضعين لواليتها القضائية   أوراضيها أعلى  المقيمين
 
يست لالرغم من كونها  ـ على ةللدولالجماعات المسلحة غير التابعة على  جب، يحةسلالصراعات الم  ظل فى و

تزام بما فى ذلك االل ي،سانناإل يالدولباحترام القانون  االلتزام ـاإلنساني  القانون الدولىطرفاً في معاهدات 
اتااذ جميع االلتزام ب، فضالً عن يةقتالعمليات السير الأثناء التمييز بين المدنيين والمقاتلين األساسي ب

ثار الهجمات  )انظر آالااضعة لسيطرتها من  واألهداف المدنية االحتياطات الممكنة لحماية السكان المدنيين
، تتزايد التوقعات المعقودة كذلكحماية(  لل يالمعيارطار اإللمعرفة المزيد حول  "أ" من هذه السياسة ملحقال

 حكموت  ارس مهام الحكومة ي تمالالت ـ و الجماعات المسلحة غير التابعة للدولةأمر الواقع األسلطات على 
حقوق الى علكها سلور ؤثاحترام القواعد والمعايير الدولية لحقوق االنسان عندما يفي اإلقليم ـ على سيطرتها 

المسلح وغيرها من حاالت العنف  النزاع ي حاالتفو   اتحت سيطرتهعين الواق شاا نسانية لأاإل
فى تقديم ادماتها  يبدور اساسالضطالع المنظمات االنسانية الدولية والوطنية ا، يتعين على والكوارث
مع يقوم ااستراتيجى شامل وجنهج موجود في ظل من الممكن، فمنع وتافيف المعاناة البشرية  على للمساعدة 
وتحديد  ،تحليلعلى قدرة الجهات الفاعلة االنسانية تحسين  اإلنسانية،الحماية فى االستجابة على تعزيز 

نسانى اإل الدولي نسان والقانوناإللحقوق  ينتهاكات القانون الدولللتصدي الواالستجابة بفعالية ، لوياتألوا
، املةوسوء المع ،العنف الناجمة عن عواقبالمااطر ويشمل البما ، "(نتهاكاتال"امصطلح جميعاً بوٌيشار إليها )
 .زمات االنسانيةاأل واكبالتى ت ،والحرمان ،كراهواإل
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 للجنةااألعضاء الرئيسيين في  بيانفي  وفقاً لما ورداإلنساني  العمل فى الحماية محورية السياسة هذهتحدد 
  القطرى المستوى على هاتنفيذ عمليةتحدد كما ، 2013 ديسمبرالصادر في  الوكاالت بين المشتركة الدائمة
 لجهاتا جميع لدى فرةاالمتو ابراتالو ،مهامالو، دوارفي األ تكاملال تعزيزلى إ ذه السياسةهبذلك، تسعى و

 لوكاالتا بين المشتركة الدائمة اللجنة التزام على سياسةهذه ال شددت  ، التحديد وجه وعلى  الصلة ذات الفاعلة
 ينهابواسطة عدة وسائل من ب المساهمة في تحقيق النتائج الجماعية للحمايةو حمايةمسألة اللبإعطاء األولولية 

كات ألاطار واالنتهاالحماية الااصة بالفريق القطري المعني بالعمل اإلنساني لمعالجة ا استراتيجية وضع
 لعملا جوانبكافة  فى االلتزام هذا تنفيذ ضرورةوتؤكد هذه السياسة أيضاً على  األكثر إلحاحاً واستعجاالً 

 لمشتركةا الدائمة لجنةوالمسؤوليات الجماعية لدوار األفسر ت  عليه، و  االنسانى البرنامج دورة عبرو ،اإلنساني
 والياتلالواجب إلى ا مع إيالء االعتبار ،االنسانى العمل صميم فى الحماية وضع، الرامية إلى الوكاالت بين

  االنسانية قواعدلمع ابما يتماشى و ،والابرات
 

 دااليا ً  يننازحالن حماية أسياسة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشوتطوير دعم إلى هذه السياسة تهدف 
، 3"أوالً  اإلنسانحقوق " ال سيما مبادرة، ارى لدعم الحمايةأ مبادراتٍ استكمال لى إسعى تكما ، 2(1999)

لدائمة للجنة اااللتزامات االمتثال التام الجهات االنسانية الفاعلة تعين على وي  مم المتحدةاألالتي أطلقتها 
لعمل واالعتداء الجنسي: وهذا يعنى ا الجنسي توفير الحماية من االستغاللالمتعلقة بالمشتركة بين الوكاالت 
اعتداء العاملين في مجال األنشطة من وحمايتهم المتضررين  شاا األتعرض لمنع على نحٍو استباقيٍ 

 4 اإلنسانية
 
 نسانيالعمل اإلمجال الحماية في مركزية  عريفت -2
 

 فيما يلي تعريف الحماية وفقاً للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت:
 

مجموعة  وروح"    جميع االنشطة الرامية إلى تحقيق االحترام الكامل لحقوق الفرد وفقاً لن  
دولي ، والقانون الاإلنساني  الدوليوالقانون ، ذات الصلة )أي القانون الدولي لحقوق االنسانالقوانين 
 5".لالجئين

 
ث من حيوأيضاً ، حماية )"االحترام الكامل"(لل يالقانونفي نطاقه من حيث اإلطار  هذا التعريف شامالً عد وي  

 نشطة"( حماية )"جميع األالتحقيق تؤدي إلى  يساليب التاالستراتيجيات واأل
 
نسانية الفاعلة في جميع القطاعات، نب الجهات اإلبذولة من جاتشمل الحماية تلك الجهود الممن البديهي أن و
 ةؤولمسهات الوالتزامات الج ،، واالحترام، والحماية لحقوق األشاا  المتضررين من جانبفهمكفالة البغية 
  دون تمييزبالقانون الدولي من جانٍب آار، و بموجب

                                                           
 ، 1999الوكاالت، ديسمبر  بين المشتركة الدائمة ورقة سياسات اللجنة داالياً، نازحينال االشاا  حماية  2 

 https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/FINALIDPPolicy.pdf 

مبادرة حقوق اإلنسان أوالً: اطة عمل لتعزيز دور األمم المتحدة في حماية األشاا  في حاالت الكوارث    3 

www.un.org/sg/humanrightsupfront 

 االلتزام(، والبيان الصادر بشأن 2015الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيين )ديسمبر  اللجنةبيان   4 

 (2016)ديسمبر  المتحدة ممالعاملين وغير العاملين باأل واالعتداء الجنسيين من ِقبل االستغالل على بالقضاء

، 1999ديسمبر  4الوكاالت،     بين المشتركة الدائمة ورقة سياسات اللجنة داالياً، النازحين االشاا  حماية  5 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/FINALIDPPolicy.pdf  انظر أيضاً سيلفي جيوسي

  اعت ِمد 19(، تعزيز الحماية في وقت الحرب: بحث حول المعايير المهنية، جنيف: اللجنة الدولية للصليب األحمر،    2001كافرزاسيو )

  بشأن الحماية  1999في األصل االل ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الدولية للصليب األحمر عام  التعريف

http://www.un.org/sg/humanrightsupfront
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/FINALIDPPolicy.pdf
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فهم  همية بمكانفمن األ، الحمايةنهج ملأاذ بتصبح االستجابة اإلنسانية موجهة  لكيمن الناحية العملية، وو
 ليشمبما ، القضاء عليها، أو ها، أو تافيف حدتهامنعالمااطر الفعلية والمحتملة للحماية، والسعي إلى 

األشاا  ب، التي تتسبب في إلحاق الضرر وحقوق االنسان ينساناإل يالدول القانون ضد الم رتكبة اتنتهاكالا
ي للمااطر التتحليل إجراء يتطلب المداومة على  األمر هذاو الكوارث الطبيعية  أاالل الصراع  أثرينالمت

، فضالً عن مدى المتضررينالشاا  اقدرات مواطن ضعف ولتهديدات، وفضالً عن ا ،يواجهها األفراد
د ححديد التدابير الالزمة للكذلك، يتطلب األمر ت  الجهات المسئولة على معالجة عوامل الاطر التزام وقدرات 

نماط ألا عزيزتجنب تو، ومنعها االنتهاكاتوقف من االل عدة طرق من بينها  هاتفادى تفاقممن تلك المااطر و
ى إلة السالمة والكرامة إعادالسعي إلى فضالً عن ، الحرمان، أو لقسرا ، أو اإلساءات، أوالحالية من العنف

لى عر تاثيلل الحوار، وأنشطة المناصرةلبرامج، والالزمة لدلة األ قاعدةيقدم هذا التحليل   شاا حياة األ
  حمايةللأكثر مواتاة السلوكيات والسياسات وتغييرها على النحو الذي يدعم الق بيئة 

 
اعي ير نحوة، على ضررين االل جميع مراحل االستجابشاا  المتهادفة مع األالمشاركة الحماية تتطلب ال

وار الحمرحلة تجاوز المشاركة الهادفة، التي ت، والنوع، والتنوع   ذلك أن لسنحساسية بعض األمور مثل ا
ا  شاألاولويات االستجابة ألمن ة علالفا اإلنسانية الجهاتعمل على تمكين ينبغى ان ت ،وتقييم المااطر
م وتنفيذ تصميغياب العمل اإلنساني( عليهم، ومن ثّم العمل على )أو نسانى ثر العمل اإلأ تحديدو ،المتضررين
عمل على ، ووالحرمان ،كراهواإل ،وسوء المعاملة ،نماط العنفتهدف إلى معالجة أو منع أنشطة وتبني أ

 اطراً ، يواجهون على سبيل المثال ،شاا  المهمشين اجتماعياً األف  6المطالبة بحقوقهم على  مساعدة األفراد
قلة مواردهم المحدودة أصالً، وضعف الفر  المتاحة لهم للوصول إلى نتيجة ل وقت األزماتفي  متصاعداً 
ااطر تتزايد المبصفٍة ااصة، و   عدم توافر آليات التكيف اآلمنةفضالً عن  ،سبل التواصل وأ ،المعلومات

كن تميوغالباً ما  نصف السكان المتضررين الذين يشكلون حوالي  طفالالضعف التي يواجهها األأوجه و
 لتصدىيدركون قدرتهم على اأنهم كما التي يواجهونها، رين من التعرف على المااطر ضرشاا  المتاأل

رجح أن تؤدي المشاركة الهادفة مع السكان المتضررين إلى الكشف من الم، فلهذه المااطر  وعلى هذا النحو
قد ي القسري الت نزوحال أوسر والفصل بين األ، اطر المتفجراتام، ومااطر مثل العنف الجنسىال بعضعن 
، بشكٍل ماتلف، والتي يصبح رصدها متاحاً بفضل المشاركة رجال والنساء والفتيات والفتيانعلى الر تؤث

  السكان المتضررين الهادفة مع
 
 حمايةال مركزيةفي إطار  مسؤوليةال -3
 

على المنظمات  يتعينفيها،  أشنتالتي  المعقدة السياقاتو الحمايةتعدد أوجه التهديدات التي تحيق بعملية نظراً ل
اني، في قلب العمل اإلنس الحمايةولكي توضع منسقة، وتعاونية  ، وةتكاملم إجراءاتوالسلطات المتعددة اتااذ 

 فاصيلالت من مزيد على لالطالع الثانى ملحقال انظر) المنظومة نطاق على زاملتاالتعزيز فإن األمر يتطلب 
 للجنةا طارإحماية، في الفاعلة في مجال ال والكيانات الجهات ماتلفالمنوطة بها  مسؤولياتالو دواراألن أبش

 ( الوكاالت بين المشتركة الدائمة
 

توجيه باللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت األعضاء الرئيسيون في  قام، 2013 عاموفي بيانهم الصادر في 
: نسانىاال العملقلب  فى الحماية وضعللعمل على  القطرى المستوى على الفاعلةالعناصر الدعوة إلى جميع 

                                                           
 وقد تداهم الجماعات العسكرية المرافق الطبية،  المسلحة القوات جانب من الهجوم على المدنيين االغذية توزيع عمليات المثال، قد يعقب لسبي على  6 

 الادماتو وقد تصبح حركة األفراد مقيدة، فيحرمون من السلع  ليتعرض العاملون الطبيون أثناء ذلك للاطر وليتم نقل المرضى إلى مكان بعيد
 فئات على بعض المتعمد المداومة على فرض الحرمان  الدينية أو العرقية أو الجماعات السياسية بعض ضد الموجهة األساسية، كاحد أساليب العقاب

ملية ع ةطار الناجمة عن المتفجرات في عرقلبالبشر  وقد تتسبب األا االتجار او الجنسي يجعلهم فريسة لضروب االستغالل، كاالعتداء قد السكان
  المساعدة تقديم
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 الشؤون قمنس ويتولى  كتل التنسيق، اإلنسانيالقطرية المعنية بالعمل فرق الاإلنسانية، و الشؤون منسقو
 يةنسانإلا ستجابةمنظومة لال وتنفيذ تصميمبغية  7الصلة ذات المنظمات عمل وتنسيق قيادة مسؤولية االنسانية
 ألمد  لطويل ااالتعافي ، فضالً عن اإلسهام في كفاءة، والفعالية، واالنضباط في الوقت، والقواعدتستند إلى ال
في  ايةحمالالتأكيد على دور  من حيث االنسانية الشؤون منسقالدور الرئيسي الذي يلعبه يتضح ومن هنا، 
 حمايةل، فضالً عن تحديد أولويات االقرار عصنفريق العمل القطري المعني بالشؤون اإلنسانية عند توجيه 

نسانية قطري المعني بالشؤون اإلفريق الكذلك، ينبغي على  نتائج جماعية  تحقيق على النحو الذي يؤدي إلى 
لي في ه المحفل االستراتيجي والتشغيوصفيادته بوي دار تحت ق منسق الشؤون اإلنسانيةتأسس على يد الذي ـ 

بتبادل المعلومات والتحليالت المتعلقة بالحماية، فضالً عن تحديد األولويات، واإلسهام  صناعة القرار ـ االلتزام
لى تعزيز حماية األشاا  المتضررين، وفقاً لابرة ووالية كل عضو من مية إفي الجهود الجماعية الرا

  أعضائه
 

 عن ظرالن، بغض المتضررين االشاا  حماية فى اإلسهام اإلنساني المجال فى الفاعلة العناصرباستطاعة 
 :بما يلي االلتزاممن االل وذلك قطاٍع معين، بابراتها المحددة 

 
 القطاع؛بومسئولياتها المحددة  لرسميةوالياتها ا معداال تت التى الحماية لقضايا التصدى 
 التي تحيق باألشاا  المااطرالحد من تؤدي إلى  مجدية للحمايةنتائج  لتحقيقمشاركة الجماعية ال 

 درات؛قال تعزيزالعمل على والضعف،  أوجهالمتضررين، وذلك من االل تقليل التهديدات، والحد من 
 لإلسهام في تحقيقاالقتضاء حسب، نسانيةاإل المنظومة واارج داال ارىاأل الفاعلة طرافحشد األ ، 

 جماعية؛الحماية ال ائجنت
 نسانيةاإل االستجابةوضع الحماية في قلب  صوب المحرز والتقدم االلتزامات تقييم  
 

 لجهاتاالنقاط األربع السالفة الذكر التي سنتعرض لها تفصيالً فيما بعد، ستزداد قدرة ومن االل االلتزام ب
   اية في قلبهاتضع الحمتتسم بالشمولية والفعالية و نسانيةاإل ستجابةكفالة منظومة لال على نسانيةاإل الفاعلة

 
 القطاع محددةال مسؤولياترسمية والال والياتال معداخل تت التى الحماية لقضايا التصدى 3-1
 

 لقضايا دىالتصو نسانيةاإل ستجابةيمكن االستعانة بها لتوجيه اال لحمايةل قواعد ربعةسفيـر أاحددت معايير 
 :المتاصصة الحماية نشطةأمن االل أو ، أو تكاملها، حمايةال تعميم االل من الحماية

 
 فرادضرار باألألنشطة التي تتسبب في المزيد من اإلا تجنب  
 ويما يتناسب مع االحتياجات أو تميز األفراد على المساعدة بدون تحيز صولح ضمان ، 
  واالكراه لعنفنتيجة ل يوالنفس يالبدن االذىحماية األفراد من  
 االنتهاكات ثارآ من التعافى، والتماس الحلول المتاحة، وبحقوقهم لمطالبةاألفراد على ا مساعدة  

  

                                                           
 انظر إلى ااتصاصات منسق الشؤون اإلنسانية:   7 

https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/HC%20Terms%20of%20Reference.pdf    

https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/HC%20Terms%20of%20Reference.pdf
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 الحمايةتعميــم   3-1-1
دراج إ يضمن ـ اإلنسانية الستجابةالمعنية با الفاعلة الجهات كافةل بالنسبة تميو أمر حهوـ  8الحماية تعميم
 نحوٍ على ا هوتنفيذالبرامج  جميعتؤدي إلى وضع فهو بمثابة الوسيلة التي   داال العملية التنفيذية  حمايةال

م تكون لديه أن   ومن أجل تعميم الحماية، يجب على الفاعلين مااطر الحماية واالنتهاكات المحتملةيراعي 
الذي يتهدده، ناهيك عن أسباب ذلك الاطر،  القدرة على فهم ماهية الشا  المعرض للاطر ومصدر الاطر

، اهأو تقاعسهم عن اتااذاإلجراءات اتااذهم في حالة ، سواًء المترتبة عواقبالأثر كما يتعين عليهم إدراك 
   تهم على مواجهة تلك التهديداتاواطن ضعفهم وقدرمن عفضالً تي يتعرض لها األشاا ، ال التهديداتعلى 
لعنف تعرضهم ل منعبغية   ااال دعمكيف وأين يمكن إحالة هؤالء األشاا  كي يتلقوا ال معرفة ذلك ويشمل

 9 صةإحالة قضايا الحماية المتاص، وكيف، ولمن يتم متى فهم، كما يتعين عليهم هماأو التعافي من أو االستغالل
 

 المتكاملة الحماية 3-1-2
 نطاق اارج ىأ) ارىألالقطاعات افي ستجابة اال رامجضمن ب الحماية هدافأ دماجإ المتكاملة الحمايةتشمل 
 الجهات يعجمالتزام  المتكاملة لحمايةا برمجة وتقتضي نتائج الحماية اً لتحقيق، وذلك (الحماية قطاعاستجابة 
منظومة  بحتص ،ومن ثم   ومناسباً  ممكناً  ذلك كان، حيثما نشطتهاأ تصميمعند  الحماية هدافبأ الفاعلة االنسانية
 لىعالعتمادها نظراً  نطاق المنظومةبتحقيق مركزية الحماية على دعم االلتزام قادرة على  المتكاملة الحماية
كلون يشوغير العاملة في مجال الحماية(، الذبن سجهات العاملة في مجال الحماية ال ىأ) الفاعلة الجهات ماتلف

 معاً جزءاً من منظومة االستجابة اإلنسانية المتعددة القطاعات 
 

  المتخصصة وأ/و محددةأنشطة الحماية ال  3-1-3
 تنفيذ انضميتمثل في  يٍ رئيس دورٍ ب نسانىاإلوالعمل  حمايةال مجال فيالابرة ذات فاعلة ال الجهات تضطلع
ومن الجدير بالذكر  10 من الحمايةرجوة الم هدافاأل لى تحقيق، الرامية إتاصصةحماية المالوادمات  نشطةأ

من جهٍة ااتصا  الجهات الفاعلة  مجاالتومن جهة  شطةاألن هذه ونطاق جمحن أن هناك تبايناً كبيراً بي
وسع نطاقاً، ضمن منظومة االستجابة اإلنسانية األالحجم الصغيرة  الحماية نشطةأ دماجإ منبدءاً  ،أارى
 ةمتاصصبواسطة جهات فاعلة  ، ويتم إدراتهامحددة تقنية مجاالتٍ في مستقلة ورامج ضامة بإلى وصوالً 

بالمثل، فمن األهمية بمكان أن تحر  الجهات الفاعلة في مجال الحماية على إتاحة و  في مجال الحماية
  ارىألا كتل التنسيقا في متناول لهوجعتها اابر
 

  

                                                           
فهو م الحماية، المعني بتعمي التجمع العالمي للحمايةفريق عمل تعريف   ووفقاً لالحماية تعميم الجهات الفاعلة تعاريف ماتلفة لهذا لمصطلحتستادم  8 

)برنامج تعميم مبادئ الحماية التدريبي(   .بادئ الحماية وتعزيز الوصول المفيد والسالمة والكرامة في مجال المساعدات اإلنسانيةإدماج ميعني 

يض، تعتبر النق تنويعاً لمفهوم تعميم الحماية  وعلى لتعميم الحماية أو بوصفه كمرادف إما بعض الجهات الفاعلة مصطلح "البرمجة اآلمنة"وتستادم 
 تتمثل بصفة أساسية في الوفاء"( البرمجة اآلمنة" أو ما ي عرف باسم) المعونة على الحصول والكرامة، وإمكانية أن السالمة، الفاعلة الجهات ضبع
  ذاتها اإلنسانية، وتفصلها بذلك عن الحماية للمساعدة التقنية المعايير من األدنى بالحد

 المتعلقة لمسائلافيما يتعلق ب لسيما، حالةتوافر مسارات اإل لضمان المتاصصة الفاعلة الجهاتو مايةالحكتلة  مع ملالع يتعين على كتل التنسيق  9 

  واالجتماعى يالنفس والدعماألطفال،  وحمايةنوع االجتماعي، ال ساسأ على القائم بالعنف

ية المااطر الناجمة عن الحمادرء  لىإ الرامية نشطةفضالً عن األ ،االبالغآلية الرصد و القائمة بذاتها الحمايةد تشمل أنشطة ق ،المثال سبيل وعلى 10 

، (تنقلال حرية على المفروضة والقيودالوثائق،  على الحصول عدم مثل) نتهاكاتالواعلى النوع االجتماعي(،  القائم العنف مثل)التصدي لها  وأ
 حتتراو وهكذ، فقد  والمهاجرين نازحين،وال ،والمسنين ،والمعوقين ،طفالواأل ،النساء مثل محددة مجموعاتٍ واالحتياجات، بما يشمل احتياجات 

  القانون سيادة، وصوالً إلى واالجتماعية النفسية والرعاية، لغامباأل تعلقة، واألنشطة المتوثيقالبين  نشطةاأل
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  حمايةنتائج مجدية لل لتحقيق يجماعالعمل ال 3-2
 

 تتطلب ،ن للمااطرضرريعرض األشاا  المتتالتي يترتب عليها  ،ةالممتد وأ ،ةجاريأو ال ،الناشئةاألزمات 
 من وتتألف دورة البرنامج اإلنساني   ةدمتعدذات ااتصاصات استراتيجية، وواستجابات متناسقة، ومتماسكة، 

 ارةدأعضاء البرنامج اإلنساني على إو نسانيةشئون اإلال منسقعين التي ت المترابطة دواتاأل من مجموعة
 لمساعدةا قلبها عنصريتضم في ، واالاتصاصاتتتسم بالتنسيق وتعدد ستجابة، منظومة لالوتقديم  وإعداد
في ينصب  ،ةشاملللحماية ال استراتيجيةضرورة وضع ، فقد يستدعي األمر يالتنفيذ لسياقاورهناً ب   والحماية
 طاقنيتجاوز  على نحوٍ  الحماية ولوياتعلى أ الفريق القطري المعني بالشؤون اإلنسانيةوعمل  اهتمام إطارها
  حمايةلاكتلة أو استراتيجية  االنسانية االستجابة اطة

 
 ستمر،وم رابطمتبشكٍل  ستيفاء أربعة التزاماتا آنفاً  النحو المذكورعلى  الحماية استراتيجية تصميمويتطلب 

قطري المعني بالشؤون فريق الال، ونسانيةاإل الشؤون منسقلة من جانب كٍل من مفضالً عن المشاركة الكا
  :يما يليف األربع االلتزامات   وتتمثل تلك حمايةتلك المعنية بال سيما ال ،كتل التنسيقكافة و، ةإلنسانيا

 
 البيانات حماية لمعايير وفقاً  وتبادلها والمعلومات البيانات جمع   
 متكاملال تحليلال  
 والعمل الجماعي  الحماية ولوياتبشأن أ االتفاق 
 تقييمالو رصدمواصلة ال  
 
 الوقت وأن تمثل في نفس، لدورة البرنامج اإلنسانيالنتائج األساسية كون مبنية على ت أن يجب االلتزامات هذه

عة وتيرة نظراً لسردينامية ال   كذلك، يجب أن تتسم تلك االلتزامات باألساس الذي ترتكز عليه تلك النتائج
تطلب التنفيذية والتكيف معها يالتغييرات التي تطرأ على األطر فهم ن وبعبارٍة أارى، فإ   نسانيةاإل زماتاأل

 معلوماتال جمع، والمتضررين شاا األ، والعمل مع والتقييم لرصدضرورة التأكيد على استمرارية أنشطة ا
 الجهات دور تقييموكذلك ، ناجمة عنهاال ضرارها واألنتهاكاتواالحماية  مااطر تحليلفضال  عن بادلها، وت

  ارىاأل الفاعلة
 

 والمعلومات البياناتوتبادل وإدارة  جمع  3-2-1
ة ، يتعين على الجهات اإلنسانية الفاعلوالسرية ابراتبروتوكوالت المعنية بتبادل الوالفي إطار الواليات 

جهات وبذلك، تقدم ال  تضررينالم شاا األ بحماية الصلة ذات والمعلومات البيانات وتبادل جمعالسعي إلى 
 دورة البرنامج عناصر جميعلو، مناصرةالبرمجة، والتحليالت، وللاألدلة الالزمة قاعدة اإلنسانية الفاعلة 

 وتبادل جمعتم يجب أن يهذا، و   شاملةالحماية ال استراتيجيةتحديث و استعراضتطوير ووكذلك لاإلنساني، 
تمكين التداالت السريعة والمحتملة و بكرالم   نذاراإل لياتآ لدعم ،المناسب الوقتوالمعلومات في  البيانات
تحديد الغرض المستهدف من ، والسرية قواعد، والبيانات حماية معاييرااللتزام بمع مراعاة  11،لحياةة لذالمنق

فل كتتم عملية جمع وتبادل البيانات والمعلومات على نحٍو يكذلك يجب أن    وراء جمع وتبادل المعلومات
الحماية من الضرر، من االل االستعانة بعدة آليات من بينها تعزيز  المعلوماتمن مقدمي  والجماعات فرادلأ

 وجيهاتالت من المزيد على لالطالع الثالث ملحقال انظر) المستنيرة المبنية على علم واحترام مبدأ الموافقة 
 ( البيانات حماية ذلك يف بما، والبيانات المعلومات ادارة نبشأ

  حمايةلل متكاملالو متعمقالتحليل ال  3-2-2
                                                           

 ذاراإلن ليات، وآلبياناتمن االل المصادر الثانوية لاستكمالها  يجب، كما والجنس ،العمر حسب موزعة تكون نأ دائما ينبغي جمعةالم   البيانات 11 

  المعلومات دارةإ نظم من وغيرهاالوطنية والدولية،  نساناإل حقوق رصد ياتآل من المتاحة والمعلومات ،المبكر
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 ديناميات وتشكيل ثارةإلى إؤدي ما الذي ي '1' مــلفه، وذلك لحمايةل ومتكامل متعمقال بد من إجراء تحليل 
 االنتهاكات ذلك في بما، التهديداتدفع أو قد يدفع إلى الذي ي ما '2' وضع الحماية؛لى إثره عويترتب  زمةاأل

كيف يؤثر ما سبق ذكره على  '4' ؛ولماذا التهديدات هذهفي مواجهة من هو الشا  الضعيف  '3' ؛المحتملة
معالجة  لىمكلفين بالمسئوليات عالوقدرة  التزاميجب أيضاً تحليل مدى    آليات التكيف لدى األفراد المتضررين

اطر التي تتهدد الفئات السكانية قد يزيد من عوامل الاطر المذكورة، وما إذا كان اإلافاق في األداء عوامل ال
الرؤى و من ذوي التاصصات فاعلةال طرافألاالعديد من  شراكإ متكاملال تحليلهذا، ويتطلب ال  ةستضعفالم

  م أينما انتشرتالسال حفظ عمليات ذلك يف بما، نسانيةاإل المنظومة واارجداال  المتعددة
 

سبب ب، وتزداد تفاقماً التنوع األارى عوامل، وغير ذلك من نوعالو ،السنب الحمايةتتأثر مااطر وانتهاكات 
فإن  ،شاملة تتسم بالمزيد من الفاعليةتحقيق استجابة ومن أجل    ر القسرييلتهجفي حاالت ا السيماات، األزم
 التى المااطر وراء الكامنة الضعف وجهأ، على نحٍو يراعي ومتكامل متعمقإجراء تحليل يتطلب  األمر
  شاا األ من محددة فئاتٍ  علىلتجنب التركيز المحصور  ذلك، ورينمتضرال شاا األ جميع واجههاي
ضالً عن ، فوالفتيان ،والفتيات ،والنساء ،الرجال تجارب ليلتراعي عملية التح نأ نبغيبصفٍة ااصة، يو
 صفات ليوحام، جنسياً  حولينتوالم ،الجنسي الميل وثنائي ،والمثليين ،السحاقياتمثل ) المهمشين شاا األ

 دينية وأ اثنية قلياتأ لىإ المنتمين شاا واأل ،والمهاجرين ،نازحين وال ،والمعوقين، السن وكبار ،12نالجنسي
 ( صليةاأل الشعوب وأ/و لغوية وأ

 
ياناته الصحيحة بالذي يستقي  تكاملوالم متعمقالتحليل ال هذا لدعم الرئيسية المسؤوليةبالحماية كتلة لع تضطو

، كٍل متواصلبش حمايةللأن تكفل الرصد والتحليل  حمايةالكتلة كذلك، يتعين على    من األشاا  المتضررين
شؤون الفريق القطري المعني بالو نسانيةاإل الشؤون منسقكٍل من  معت تحليالتاحة وتبادل العلى إتحر  وأن 

لسياق ا رتطو ضوء في الحماية ولوياتأ وتحديث استعراض، فضالً عن بغية إاطار صانعي القرار ،اإلنسانية
  الجماعية حمايةمنشودة للال نتائجالتحقيق  صوب المحرز التقدم قياس، مع التنفيذي

 
 لدى الفريق القطري المعني بالشؤون اإلنسانية الحمايةوإجراءات  ولوياتأ  3-2-3
 بندٍ كاجها كإدر)منتظم  بشكللحماية مناقشة موضوع  الفريق القطري المعني بالشؤون اإلنسانيةيتعين على 

لة كتذي تجريه عند إجراء المناقشة االستفادة من تحليل الحماية الهذا، وينبغي    (عمالاأل جدولفي  دائم
 الفاعلة لجهاتوا بين الفريق القطري المعني بالشؤون اإلنسانية فضالً عن تجارب العمل التشاركي، الحماية
ية، اإلنسان االستجابةمنظومة  اارجمن أولئك الفاعلين  ـ االقتضاء حسبو ـ ذلك فى بما والدولية الوطنية
جريها يالتي  المناقشاتاالستعانة بتلك من ثّم، يجوز و   فوريةال جراءاتواإل ولوياتاأل تحديدبغية وذلك 

  ةالمنظومطاق ، وعلى نللحماية  شاملة استراتيجية لوضعالفريق القطري المعني بالشؤون اإلنسانية 
 
ب أن تمد وتستمد ، فيجفيما يتعلق باستراتيجية الحماية التي يضعها الفريق القطري المعني بالشؤون اإلنسايةو

وكفالة السالمة والكرامة  إنقاذ األرواح،اطة االستجابة اإلنسانية، كما ينبغي أن تهدف إلى المعلومات من 
لها،  االنتهاكات التي يتعرضون منعأن تعمل على ، ومعاناتهم تافيفوأن تؤدي في نفس الوقت إلى لأفراد، 
، مع ايدونهاالتي يك ضرارواأل االنتهاكاتحيال  نتصاففعالة لال سبل توفيرفضالً عن ، لها والتصدي ها،ووقف

الجهات  نتمكالمواتية التي  بيئةال وتهيئةبحقوقهم،  المطالبة على ومساعدتهم كرامتهم استعادةالحر  على 
 توياتمسعند وضع االستراتيجية أن ت ؤاذ كافة يجب لذا، و   الحمايةة من الوفاء بالتزاماتهم بشأن مسؤولال

 انظر) المواتية البيئةلتهيئة ، أو االنتصاف، أو ستجابةبغرض االالتدال كان  سواءً في الحسبان،  التدال
 ( حماية جلأ من التدال مستويات لماتلف وصف على لالطالع الرابع ملحقال

                                                           
   الجنسين صفات جنسياً، وحاملي حولينتوالم الجنسي، الميل وثنائي والمثليين، السحاقيات،إلى   LGBTيشار في اللغة اإلنجليزية بمصطلح 12 
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لحماية ـ عند وضع استراتيجيته في مجال ا فريق القطري المعني بالشؤون اإلنسانيةللجوز ي تقدم، ما ضوء يوف
واًء كانت س ،أارى راتيجيةأي استلى إالحماية أو كتلة تها أقراستراتيجية الحماية القائمة التي االستناد إلى ـ 
 ستراتيجياتتعميم اال ضمانمن وراء ذلك هو  الهدف يكون نأ ينبغىكذلك،    محلية وأ وطنية وأ دولية

 مستوىاليشمل  بما، على كافة المستويات االزدواجية تفاديمع  ،وأن تعضد بعضها البعضوتكاملها، 
لكونها ك ، وذلالحمايةبكتلة ااصة ال الحماية استراتيجية عنوبهذا، تصبح االستراتيجية متميزة  13 التنفيذي
 يمكن ا، على نحٍو يفوق موالفعلية المحتملة االنتهاكات ذلك يف بما ،لحمايةمااطر ا وقادرة على معالجةشاملة 
القطري  فريقااصة بالال الحماية استراتيجية وضحعليه، ينبغي أن تو   بمفردهاالجهات الفاعلة  تحققه نأ

كذلك،   يرالتاثالداعي لضرورية هذا  السببي منطقال نفضالً عمنها، المعني بالشؤون اإلنسانية األثر المنشود 
 نشطةفضالً عن اإلجراءات واأل الجماعية، حمايةمستهدفة للنتائح الاليتعين على تلك االستراتيجية توضيح 

هذا، ومن   اطة االستجابة اإلنسانيةتلك النتائج التي سبق ذكرها في  ذلك فى بما، بها االضطالع يتعين التى
ما يب وتصومن معالجة  التمكن بغية المعلومات ورصد دارةإل نظماألهمية بمكان أن يتم االتفاق المسبق على 

 بشكٍل منهجي، وعند االقتضاء  المنشودة االستراتيجية النتائجنحو من تقدم  هتم إحراز
 

لصعيد على ا استراتيجيات وتنفيذ وضعإلى  ،مم المتحدةتي أقرتها األال أوالً" نساناإل حقوق"مبادرة  وتدعو
 دراتقال من االستفادة االل منوذلك  ،فعلية وأ محتملة، سواًء كانت الجسيمة نتهاكاتللتصدي لال قطريال

قطري الفريق الالحماية الااصة بستراتيجيات يمكن البذلك، و  كملهابأ المتحدة مماأل منظومةالمتوافرة لدى 
صادرة جيات الاالستراتي زيوتعز ليتكمفضالً عن  نسانىاإل العنصردعم ن تسهم في المعني بالشؤؤن اإلنسانية أ

 " ًاإلنسان أوال"حقوق  ،مبادرة األمم المتحدةعن 
 
  الجماعية الحمايةنتائج  فى سهاملإل خرىاأل الفاعلة طرافاأل تعبئة  3-3
 

 تتجاوز بحيث وجهاأل تعددةمتنوعة وم رينضرالمت شاا األ حماية علىمؤثرة ال العواملغالباً ما تكون 
 بتلك للوفاء الالزمة جراءاتواإل الجماعية الحماية ولوياتأ تحديدوعند  14 الفاعلة االنسانية الجهات قدرة
الشؤون طري المعني بفريق القلة عن االصادر الحماية استراتيجيات استعراض وأوضع  ذلك يف بما ،ولوياتاأل

 ،مرالمعنيين باألإشراك القطاع العريض من إلى  سعيال، الفاعلة نسانيةاإل الجهاتاإلنسانية، يتعين على 
 15 االنسانية االستجابةمنظومة نطاق يتجاوز ، على نحٍو أنشطة المناصرةن معهم في تنفيذ والتعاو

 
 اعلةالف الجهاتمن بينها جهات ماتلفة،  معتفاعل ال فمن األهمية بمكان الحر  علىتعظيم األثر، ومن أجل 

اظ في نفس التكامل مع الحفتهدف ينبغي أن يسفاعل الت هذا مثل نأ بيد   السالم حفظ وعملياتالمعنية بالتنمية 
قطاع  نطاق التشارك معقد يسهم توسيع و  والمسؤوليات دواراأل بين الالط عدمو نسانيةاإل قواعدال على الوقت

                                                           
يادة وتنسيق وإيجاد الحلول لهم، تحت ق الجئينحماية ال استراتيجية عن، المثال سبيل لى، عالحماية فريق العمل القطري في مجال استراتيجيةتاتلف  13 

زدواجية اال تفاديمع إحداهما األارى، وأن تعضد ينبغي الحر  على تعميم االستراتيجيتين وضمان تكاملهما،   الالجئين لشؤون السامية المفوضية
 المستوى التنفييذي على 

 لتفاوضا ،وشيكاً  اطراً المستمرة ويجابهون  العدائية عمالاأل بسبب حوصروا الذين شاا اإلنساني لأ جالءاإل ، تتطلب عمليةالمثال سبيل على 14 

 المجتمعات عملية اإلجالء إقامة حوار مع تطلبكذلك، ت  ألولئك األشاا  مناآل المرور لضمان سالمال حفظ قواتمع  وربما النزاع طرافأ مع
، الصحةو ادمات اللوجستية،والتبرعات كالمأوى، الومن األهمية بمكان جمع   نتقل إليها أولئك األشاا سي التى المناطق يف المحلية والسلطات
  كافة األشكال األارى من التبرعاتو، والغذاء

 القادةو ؛المسلحة والجماعات المسلحة القوات ذات الصلة؛ الحكومية السلطة جهزةأ ماتلف: مرباأل المعنيينلمجموعات المتنوعة ومن بين ا 15 

 وقلحق الوطنية والمؤسسات ؛والمحلية الوطنية المنظماتالمتضررين؛ ومؤسساتهم؛ والقادة؛ و شاا األ من متنوعةال مجموعات؛ والوالمقاتلين
نظمات ؛ والمالمانحين؛ والاا  القطاع كياناتو ؛الدائمة بعثاتوفود الرسمية للدول والوال ؛السالم حفظ وبعثات السياسيةوالبعثات  ؛االنسان
 مراكز البحوث المتاصصة و ؛االكاديمية والمؤسسات الدعوية؛
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 ذلك فى بما) لموسةمال تداالتال جانب لىإ والتحليالت المعلومات في توفير المصلحة صحابأعرض من أ
ومن األهمية بمكان أن يكون الهدف من    نتهاكاتالا معالجة وأ وقفإلى  دفالتي ته( والتمويل مناصرةال

لمجاالت ا غيرفي  الفاعلة الجهات مع ارتباطي ال يؤدي أأضرورة هو التأكيد على مبذول وراء أي مجهود 
، وأن يةطري المعني بالشؤون اإلنسانالمنبثقة عن الفريق الق الحماية ةاستراتيجيإلى تقويض أهداف  سانيةاإلن

تبعة، طواتالاتستهدف   بما منها، أو التقليل ،منعها، استباق أسباب اآلثار السلبية، أو ممكناً  ذلك كان كلما الم 
  اإلنسانية للاطر قواعدالعرض ت قد التى الااطئة والتصورات لةضلِ الم   المعلومات ذلك فى
 

 المفروضة دوقيالبما في ذلك ، تحدياتالعديد من ال نسانيةاإلبالشؤون  المعنية الفاعلة الجهاتكثيراً ما تواجه 
ة وتجدر اإلشار   المباشرة العسكرية الهجماتالتي قد تصل إلى/وتشمل األمنية شواغل ال وأ على الوصول
 ايةمالرامية إلى التصدي لمااطر وانتهاكات الح العامة مناصرةلل المحتمل ثراأل بين توازن قامةإإلى ضرورة 

ى وعليه، يتعين عل  المتضررين شاا األ لىلوصول المستمر إامن جهة والعواقب التي قد تترتب على 
 والقدرات وارداأل منالمثلى  االستفادةتحقيق  كيفية على االتفاقريق القطري المعني بالشؤون اإلنسانية الف

على المستويين  والعمليات الفاعلة الجهاتكٍل من الستعانة با وكيفيةالماتلفة  لكياناتالماتلفة التي تتمتع بها ا
 منع عن ، فضالً الحماية نتائج تحقيق دعمالرامية إلى  المناصرةأنشطة تنفيذ  كفلاإلقليمي والعالمي، بما ي
، والعاملين، الدعم حشد الفاعلةوالجهات  الكيانات هذهففي مقدور  16 لها التصديوانتهاكات القانون الدولي 

 بما، الحكومات مع المنهجية المشاركة تتطلبالتي قد  جهود المناصرة دعم في المشاركة فضالً عنوالتمويل، 
ن لأمم يالتابع ،نساناإل حقوق مجلسو ،مناأل مجلس مثل الرئيسية الدولية الحكومية الهيئات ضاءأع ذلك يف

 17 المتحدة
 
 نسانىاإل العملقلب  فى الحماية وضعمن أجل التقدم المحرز  ورصد االلتزامات تقييم  3-4
 

يتعين على الفريق القطري المعني بالشؤون اإلنسانية القيام بالرصد والتقييم المنتظم لما أحرزه من تقدم صوب 
 للمااطرضررين المت شاا األ تعرض من حدوال الحمايةنتائج  تحقيقمن أجل العمل الجماعي تعزيز 

يق القطري الفر وينبغي على   تمييز دون بحقوقهم تمتعلل المتضررين شاا األ دعمناهيك عن ، واالنتهاكات
 التى لياتآلا لىع مسبقاً ، االتفاق شاملةالحماية ال استراتيجية وضعقيامهم ب عندالمعني بالشؤون اإلنسانية، 

، بالشفافية تسمتا قد القرار صنع عملية، وكذلك تحديد ما إذا كانت االستراتيجية ثرأ تقييمالستعانة بها بيتم اس
  ينضررتالم شاا األأمام عامة ال المساءلة تعزيزباإلضافة إلى 

 
 

                                                           
 حقوقل يالسام المفوضو ،الطوارئ حاالت في غاثةاإل منسق ،الحصر ال المثال سبيل علىالفاعلة، التي يمكن ذكرها  الكياناتو الجهاتمن بين  16 

 لياتآ، والطوارئ، وفريق إدارة الوكاالت بين المشتركة الدائمة اللجنة، واألعضاء الرئيسيون في الالجئين لشؤون يالسام والمفوض ،االنسان
  ، التجمع العالمي للحمايةالااصة واالجراءات معاهداتال بموجب الم نشأة الهيئات ذلك في بما) المتحدة لالمم التابعة االنسان حقوق

 مثل ةالمتوفر لياتالفعال لآل ستادامالا مهام نساناإل لحقوق السامي والمفوض  الطوارئ حاالت في غاثةاإل منسقتتيح المهام المنوط بها كٌل من  17 

 ، ومجلسالعامة والجمعية مناأل مجلس ىإل قدمةالم  لأمم المتحدة  العام ميناأل تقارير، والمساهمة في نساناإل حقوق ومجلس مناأل مجلسااطبة م
 غاثةإلا منسقحتل كلٌ من ي ،ذلك على وعالوة  لحمايةلمااطر ا الدولي المجتمع انتباهواالجتماعي، بغية جذب  االقتصادي والمجلس ،نساناإل حقوق
 العام مينأل التابعة التنفيذية اللجان يفلمهام الموكلة إليهما بوصفهما عضوين ـ في ضوء ا نساناإل لحقوق السامي والمفوض، الطوارئ حاالت في

لتصدي ل منسقةفاعلة و استجابةالتنفيذي، مركزاً قوياً داال منظومة األمم المتحدة يّمكنهم من تعزيز  المجلس في السياسات لجنة رئيسـ وكذلك 
  ظهورها عند المشاكللتلك 
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 السياسة تنفيذ -4

 كاالتالو بين المشتركة الدائمة اللجنة يف المشتركة المنظماتجميع المستويات القيادية داال  علىيجب 
يتطلب هذا  ،بشكٍل محددو   السياسة هذهل سقوالمت الفعال التنفيذ عنللمساءلة العاملين لديهم نفسهم وإاضاع أ
 :لتأكيد على ما يليمن االل ا بالنهوض بالحماية االلتزاماألمر 

  من االل ة أنفسهم، حمايقدرتهم على التكيف و بناء عادةإبغية  المتضررين شاا األ دوجهدعم
  صناعة القرار يف المشاركةفضالً عن ، الفاعلة االنسانية جهاتاالشتراك الهادف والمتسق مع ال

  في  الشريكةالمنظمات  واليات ماتلف تساير جلأ من التعاونتشجيع و دعمأن تحر  القيادة على
لعمل في نفس وا ،الحماية نتائج تحقيقا تتمتع به من ابرات ل، بمالوكاالت بين المشتركة الدائمة اللجنة

 أمام األشاا  المتضررين   المساءلة ذلك يف بما، المساءلة تعزيزالوقت على 
 قدراتالضعف وال ومواطن ،المااطر تحليل ذلك يف بما، بشكٍل مسبق الحماية عتباراتمراعاة ا 

افة )في ك نسانيةإلا ستجابة، وذلك من االل منظومة االالمقصودة غير السلبية النتائجفضالً عن 
  التنمية، بما يشمل األنشطة المعنية بالتعافي و(جوانب دورة عمل البرنامج اإلنساني

  نية بما يلزم من قدرات تقوالفرق القطرية المعنية بالشؤون اإلنسانية  نسانيةاإل الشؤون منسقىدعم
 وإعداد التقارير التي ترصد ـحددة للحمايةلتمكينهم من المضي قدماً نحو تحقيق النتائج الم   ،وموارد

 التقدم الم حرز في هذا الشأن 
  ،معنية بروتوكوالت الالبموجب الواليات ونطاق الحدود المسموح بها في قيام الجهات اإلنسانية الفاعلة

االل  وذلك من ،حمايةفي تحقيق نتائج ال بالمساهمة النشطةبتبادل الابرات والحفاظ على السرية، 
 شتراكواال، االنتهاكات عن بالغفي اإل سهام، فضالً عن اإلوتحليلها والمعلومات البيانات بادلوت جمع
م لدع ارى، وتاصي  البرامج، واألنشطة، والتمويل، وغير ذلك من الموارد األجهود المناصرة ي ف

  الحماية نتائج
  ين   ويتعين على العاملالسياسة هذهعلى النحو الذي يتوافق مع  نسانيةواألنشطة اإل البرامجتنفيذ

 ساسألا فهم الوكاالت بين المشتركة الدائمة اللجنة فىعضاء األ المنظمات من الشركاءالعاملين لدى و
  ومضمونها، وااللتزامات الملقاة على عاتقهم بموجبها السياسة هذه اليه ستندالذي ت المنطقي

  افيةك دراية على والشركاء ،الحكومية وغير ،الدولية والحكومية ،الحكومية المنظمات جميعأن تكون 
 جنهم ضمن والمحلية والوطنية قليميةاإل الفاعلةجهات ال دراجإ بغية، االقتضاء حسب ،السياسة هذهب

  السياسة هذه فى بينالم   النحو علىحماية، جامع وشامل لل
  عند  ،الوكاالت بين المشتركة الدائمة اللجنة يفعضاء األ المنظماتمن جانب  السياسة هذهمراعاة

  هاالعاملين لدي داءأ دارةوإ تدريبتعيين وبقيامها 
 

، األمر لحمايةا معايير علىأتقيد بال، زماتلأالتصدي معنية بالاإلنسانية  منظومة االستجابةعند وضع ينبغي، 
 لوكاالتا بين المشتركة الدائمة اللجنة فى عضاءاأل المنظمات من منظمة كلالتزام  بدوره ضرورة يتطلب الذي
 ،الذي سيضفي على الحماية مفهوم المسئولية المشتركة على نطاق المنظومة دعم التغيير الثقافيالعمل على ب

 على كافة المستويات القيادية في وعليه، يجب   نسانىاإل لعملايدان في م ساسيةاألركيزة السيمثل بل و
 ميعجأن تحر  على تشجيع، ودعم، وتحفيز  الوكاالت بين المشتركة الدائمة اللجنة فى عضاءاأل المنظمات
قائم على لالعمل اإلنساني انهج باتباع المتواصل لتزام واال أاذ بمفهوم الحماية في جميع ممارساتهم،لالعاملين 

 يف المساهمة، فضالً عن فيهاأو المؤثرة لأزمة م حركة ال السياسية الديناميات عن النظر بصرف ،قواعدال
 حقتل يالت ضرارواأل واالنتهاكات المااطر اإلبالغ عنوالحج من المااطر واالنتهاكات، ووقفها، ومعالجتها، 

  زماتاألهذه في  ينرتضرالم شاا باأل
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 ختصراتالم

AAP  المتضررة مجتمعاتللقابلية المساءلة 

AoR مجاالت المسئولية 

AU االتحاد األفريقي 

DSRSG نائب الممثل الاا  لأمين العام لأمم المتحدة 

EDG  الطوارئفريق إدارة 

ERC منسق عمليات االغاثة فى حاالت الطوارئ 

ERW المتفجرات من مالفات الحرب 

GBV اإلجتماعي العنف القائم على النوع 

GPC التجمع العالمي للحماية 

HC منسق العمل اإلنساني 

HCT الفريق القطري المعني بالشؤون اإلنسانية 

HLP راضي والممتلكاتسكان واألاإل 

HNO  على االحتياجات اإلنسانيةنظرة عامة 

HPC  برنامج اإلنسانيالدورة 

HRP اطة االستجابة اإلنسانية 

HRUF  حقوق اإلنسان أوالا 

IASC اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت 

ICC  ما بين الكتلالتنسيق 

ICRC اللجنة الدولية للصليب األحمر 

IDP  ًاألشاا  النازحون دااليا 

IFRC  األحمر والهالل األحمرالصليب االتحاد الدولي لجمعيات 
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IHL  اإلنساني  الدولي القانون 

IHRL لقانون الدولي لحقوق اإلنسانا 

IRL لي لالجئينولدن القانوا 

L3 المستوى الثالث 

MA اإلجراءات المتعلقة بااللغام 

NRC لالجئين النرويجي مجلس ال 

OAS منظمة الدول االمريكية 

OAU منظمة الوحدة االفريقية 

OCHA مكتب تنسيق الشؤون االنسانية 

OHCHR مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان 

PC الحماية كتلة 

PSEA الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسي 

RC المنسق المقيم 

TA  التحويلياألعمال جدول 

UN األمم المتحدة 

UNFPA  للسكانصندوق االمم المتحدة 

UNHCR المتحدة لشؤون الالجئينمم السامية لأمفوضية ال 

UNICEF منظمة االمم المتحدة للطفولة 

UNMAS  المتعلقة باأللغام لإلجراءاتدائرة األمم المتحدة 

WG لمع مجموعة 
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 التعــاريف
 
 راهــكاإل
  أو إرادتها رادتهإ ضد شئ فعل على شا الحمل 

 
 البيانات حماية
 في حقالالتي تحافظ على  والمادية ،والتقنية ،المؤسسيةالضمانات  من مجموعةل المنهجى التطبيقوتعني 

 عنها  كشفالو ها،واستادام ها،وتازينالبيانات الشاصية،  بجمع، وذلك فيما يتعلق الاصوصية
 

 (البيانات حماية) غرضتحديد ال
ن أحماية المعلومات  ارةإدمن طبيعة حساسة وشاصية، يتعين على معلومات الحماية لما تنطوي عليه  نظراً 
من    ومن هذا المنطلق، يجب أن يكون الغرضمعلوماتلاجمع من محددة الغراض األو حتياجاتالاادم ت

 تجابةالسوالتكاليف المقابلة ل من جهة المحدد اطرالعنصر  معمحدداً بوضوح، وأن يكون متناسباً  المعلومات
  من جهٍة أارى المتوقعة

 
 التنــوع
، ثنيةاإل ةالالفيو، عتقداتنظورات الثقافية، والموالم، لمواقف، واالقيماالاتالف في هذا المصطلح إلى  يشير
 يروغ ،والمهارات ي،االجتماع والوضع ،والصحة ،اتوالقدر ،الجنسية الهويةي، والجنس التوجه، وةجنسيوال
، فراداأل جميعبين  العامل المشتركبعض الاصائ  مثل ت بينماو  محددةال شاصيةال اصائ ال من ذلك
  رآلا شا  مناصائ  أارى تتباين هناك السن والجنس، إال أن ك
 

 الحرمــان
 مدةمتع بصورةيحتاجون إليها، سواًء كان ذلك  التى والادمات السلع لىإ الوصول من الناس منعيعني وهو 
  التمييزعنصر قد يتضمن الحرمان و   مباشر أو غير مباشر، أو كان بشكٍل قصد غيركان ذلك عن  أو
 

 الجنس نوع
تي يطلقها المجتمع على الجنسين )الرجال والنساء(، والتي تتمحور غالباً دوار الاأللى إمصطلح شير هذا الي

كونها بتعريف األفراد ألنفسهم وتعريف اآلارين لهم  وتتسم تلك األدوار اإلطار الذي يتم من االله حول 
ون غالباً ما يكو تاتلف داال الثقافات وفيما بينها  فضالً عن كونها مع مرور الزمان، متغيرة مكتسبة، و

، لرجالبالنسبة للنساء وا ،متيازاتالوا، فر ، والقيودالو ،مسؤولياتالو ،واجباتالجنس هو العنصر المحدد لل
 التمتع في تيانوالف ،والفتيات ،والرجال ،النساءبين  لمساواةإلى ا الجنسين بين المساواة شيرتو  أياً كان السياق
 من كلٍ  ولويات، وأواحتياجات ،مصالحكفالة االحترام ل ضمناً ، كما تعني والفر  والمسؤوليات بالحقوق
  الجنسين
 

 جتماعياال نوعال على القائم العنف
 بينمكرسة اجتماعياً  فروقرتكب ضد إرادة الشا ، ويستند إلى مصطلح كل عمل ضار ي  يشمل هذا ال
أو  الجنسي، أو النفسي، وأ بدنىاألذى ال تلحق التي عمالتلك األ ذلك ويشمل   جنسانية(أي ) الذكور واإلناث

م على إثرها ينجتي ال شكالاأل وسائر ،كراهاإلباإلضافة إلى تتسبب في المعاناة من تلك األعمال أو التهديد بها، 
  الحرية من حرمانال
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 مستنيرالالقبول 
ما  اً غالبو   وضحعلى النحو الم المعلوماتاستادام  على المشارك موافقةهو  مستنيرالالمقصود من القبول 

تم  لتيا والمعلومات البيانات جميع مكن استاداميكان  ذاإ اتحديد م، يجب لذا  وقيودبال ممنوحاً يكون القبول 
 يةهويجوز استادامها شريطة التكتم على  المعلومات هذه نأ م، أالمشارك هوية ذلك في بما الحصول عليها،

التي أدلوا بها تعتبر سرية، على عكس  علوماتالمأن أجزاًء معينة من  المشاركينوقد يرى بعض    المشارك
 يستقر الرأي على أن، قد المثال سبيل علىف  هدوينوتهذا األمر  توضيحما يراه البعض اآلار: لذا، يجب 

سرية، عتبر ت، الجوار ال يزال الجناة قابعين في حيث، داالياً  نازحينال مايمات حدت رتكب في أ التي االنتهاكات
  النزوح بقضية رتبطا سبق ارتكابه من انتهاكات تالرأي الذي ال يضفي السرية على م على عكس

 
 العواقب ن، فضالً عوتداعياتها لحقائقل تفهمالو تقديرهو قبول طوعي، وحر، ويستند إلى ال مستنيرالقبول ال
 جميع ني، أن يتوافر لدى الشا  المعمستنيرعلى ذلك القبول  ويتطلب إبداء القبول ال المترتبةالمستقبلية 
  قبولالعواقب المترتبة على ال استيعابو تقييم على قادراً  ونلقبول، وأن يكوقت إبدائه ا الصلة ذات الوقائع
قادراً على ممارسة ذلك الحق المتمثل أن يكون ه ووقاً بحقمستنير يكونذلك، يجب على الشا  المعني أن ك
 وأ وةالقيتم إاضاعه لالقتناع إما باستادام  نأ ىأ) التعرض لإلكراه وأ/و ،عملاالشتراك في أي  رفضفي 
لدى  تنيرمسمراعاة مسألة القبول الويتعين كذلك  ات(، وكذلك رفض التأثير عليه على نحٍو ال يليق  التهديد

، يجب أن يكون القبول سنة 18 عن عمارهمأ تقل الذين طفالفبالنسبة لأ   قدراتهم تطور ضوء األطفال، في
دم متى كان ذلك يا، وأن يكون مستنيراً سواًء بالنسبة للطفل، أو والديه، أو الشا  الوصي عليه، طوعياً 

باألشاا  المعوقين، فقد يتطلب األمر معاونتهم على اإلدالء بقبولهم وفقاً  وفيما يتعلق  مصالح الطفل الفضلى
  إعاقتهم، سواًء كانت بدنية، أو ذهنية، أو عقلية طبيعةل

 
رين المتضر فراداأل لها يتعرضفي مجال الحماية، قد تتزايد المااطر التي  لمتاصصةوفي إطار األعمال ا

، حوالاأل هذه وفى  نسانيةاإل عمالألألنواع األارى من ار المقترنة بانتيجة لتبادل المعلومات عن تلك المااط
 من اليةابسيطة وتفسيرات  ،المعلوماتح ب" أن يتلقى الشا  الم صرٍ مستنيريتضمن مصطلح "القبول ال
 :فيما يتعلق بالنقاط التالية المصطلحات المتاصصة

 
 ؛المنظمة واليةماتصر بشأن  شرح مع، المعلوماتجمع قائم على الشا  ال هوية 
 المستادمة في جمعها، فضالً عن الغرض من  طريقةالو ا،ونطاقه ،المعلومات جمعمن اية الغ

أغراض تتعلق بحاالت راهنة، أو لألغراض سواًء كان ذلك ) المجمعة المعلومات استادام
 ؛( الخ ،حصائيةاإل

 في مابمن وراء عملية جمع المعلومات،  المحتملة والفوائد ااطرستفيضة المتعلقة بالمالمتفاصيل ال 
 تلك المترتبة على استادامها؛ ذلك

 المدلي  الشا توضيح حق  على اا  بوجهٍ  التركيز معية انطباقها، وكيف السرية معنى
 ؛المعلومات التي قد تكشف عن هويتهاإلبقاء على سرية بالمعلومات في المطالبة ب

 ليه؛إ الوصولتسنى للمشارك ي كيبجمع المعلومات ف كلالمالااصة بالشا   االتصال معلومات 
  ؛(ازينهات)بها  االحتفاظ سيتم، وكيف وأين المعلومات هذه ماستادا مدةالبيانات التفصيلية بشأن 
 لوماتالمع بإعدامفي أي وقت، وحقه في المطالبة  لمشاركةالتوقف عن افي  المشاركبحق  ريتذكال 

  ممكناً  ذلك كان حيثماالتي أدلى بها، 
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ات بجمع المعلوم قائمعلى عاتق الشا  اليقع زال ال ي ،مستنيرحتى مع ضمان الحصول على القبول الو
قام  ذيلامعني ال الشا  سالمةلى ع ـ المعلومات هذه استادام على المترتبةـ  المحتملة ثاراآل تقييممسؤولية 
  افيةضإ مااطرمن احتمال تكبد أي مشاركين آارين ل تقليلالمعنيين، والعمل على ال، وغيره من بتقديمها

 
 التمييز عدم
 علىية ، المبنفرادمعاملة الجماعات الماتلفة أو األ في الجائرة التفرقةالحماية ضد  التمييز عدم دأمبيكفل 
، أو السياسي السياسي، أو غير الرأي، أو الدين، أو اللغة، أو السن، أو الجنس ، أواللون ، أوالعرق ساسأ
أيضاً  ذلك ويتضمن، أو العجز، أو المولد، أو على أي أساٍس آار  ةاالجتماعي، أو الثرو أو يالقوم صلاأل

  حقوقهم عن الدفاعلتقلي  من قدرتهم على للإلضرار بهم، أو لحرمانهم، أو فرادهم عدم است
 

 لدفاعا، أو الحد من قدرتهم على نعهمضرار بهم، أو مإلمعينين ل أفرادفراد ستا عدم كفالة لىإ نشطةوتهدف األ
، أو الجنس، أو اللون، أو العرق اسأس على، سواًء كان ذلك أو حرمانهم بأي شكل من األشكال ،حقوقهم عن
االجتماعي، أو الثروة، أو العجز،  وأ يالقوم صلاأل و، أالسياسي لسياسي أو غيرا ى، أو الرألدين، أو االلغة

  أو المولد، أو السن، أو على أي أساٍس آار، وبمعني آار أي ضرب من ضروب التمييز
 

 تعميم الحماية
جمع العالمي التفريق عمل تعريف ووفقاً ل   تعميم الحماية صطلحمتعاريف ماتلفة ل الجهات الفاعلةتستادم 
فيد مبادئ الحماية وتعزيز الوصول المإدماج يعني مصطلح تعميم الحماية فإن المعني بتعميم الحماية،  للحماية 

 بعض الجهات الفاعلة مصطلح "البرمجة اآلمنة"وتستادم  .والسالمة والكرامة في مجال المساعدات اإلنسانية
 لجهاتا النقيض، تعتبر بعض وعلى تنويعاً لمفهوم تعميم الحماية   لتعميم الحماية أو بوصفه كمرادف إما

ل تتمث ،"(البرمجة اآلمنة" عرف باسمأو ما ي  ) المعونة على الحصول وإمكانية ،والكرامة أن السالمة، الفاعلة
 الحماية نبشكٍل منفصل عاإلنسانية، و للمساعدة التقنية المعايير من األدنى الحد اءستيفبصفة أساسية في ا

  ذاتها
 

 حمايةالدمج 
منظومة  اارج ىأ) الماصصة لقطاع محدداالستجابة  برامجالحماية ضمن  هدافإدراج أ يتضمندمج الحماية 
 متكاملةال الحماية تقتضي برامج دمجو   المتوااة من الحمايةالنتائج (، بغية تحقيق الحمايةقطاع  استجابة
اً ما كان ذلك ممكنحيث، عند تصميم أنشطتهاالحماية مبادىء بإدراج  الفاعلة نسانيةاإل الجهات جميعالتزام 
حماية تحقيق مركزية الالمنعقد إزاء لتزام الا دعموعليه، تصبح منظومة الحماية المتكاملة قادرة على    ومناسباً 
في وغير العاملة جهات العاملة ال ىأ) الفاعلة الجهات ماتلف علىالعتمادها نظراً  ،نطاق المنظومةعلى 

 اإلنسانية المتعددة القطاعات يشكلون معاً جزءاً من منظومة االستجابة الذين سمجال الحماية(، 
 

 النتائج المتوخاة في مجال الحماية
إلى الحد يجة تلك النتتؤدي حين ماية داعمة للحباعتبارها  نشاط وستجابة أالنتيجة المترتبة على أي اي نظر إلى 

وفي ذات الوقت، تنافض عوامل الاطر مع انافاض   من المااطر التي يجابهها األشاا  المتضررون 
  ررينالمتض شاا في نفس الوقت على تعزيز قدرات األوالعمل ، الضعف حاالتتقلي  التهديدات وحدة 
 ،المعرفةو ،والسياسات ،والمواقف ،السلوكفي  التغييرالمتوااة في مجال الحماية مرهون ب النتائجفتحقيق 

وفيما يلي بعض األمثلة على النتائج المتوااة في مجال  األطراف المعنية   جانب من المتبعة والممارسات
 :الحماية

 



 

16 
 

 وفرض الحظر الصريح المعزز  ،الجنود طفالاأل سراح طالقعلى إ الصراع طرافاتفاق أ
  قواتهاجانب  من طفالاأل تجنيد لمنع ديبيةتأ جراءاتإب

  األراضي حيازةفي  نازحينالبحق السكان  سميا  ر الوطنية التشريعاتإعتراف  
 الجنسي للعنف التعرض اطرللحد من  يالطه وقودل بديلةال مصادرإلى ال اآلمن الوصول  
  فراد، وااصة األ لى سرعة إجالءللمساعدة ع المبكر نذاراإل لياتآتوفير و مجتمعيتأهب الالدعم

  العنيفة الهجمات لاطر افيه تعرضونيقد من المناطق التي ، منهم فئات الضعيفةال
   قائمال العنفالتي تدين  االجتماعيةعراف األ تعزيزعلى تجديد و المحلية المجتمعات قادةحر 

  مرتكبيهلنوع االجتماعي وا على
 لمناطقا فى سلوكها تغييربغية  ،تكوين لجان مجتمعية معنية بالحماية للتأثير على قوات األمن 

 التواصل والتفاوض معهم  مداومة علىال االل من، وذلك ما حولهاو المدنية
 االل منوذلك  ،المتضررين شاا لأ الطوعي االنتقالت الحكومية على دعم سلطاحر  ال 

  على اتااذ قرارات حرة ومستنيرة همالكاملة، على النحو الذي يساعد المعلومات لىإ الوصول كفالة
 
 المتخصصة الحماية نشطةأ

ي التي تتوافر لديها الابرة فنساني، اإل المجال فى الفاعلة والجهات حمايةال مجال فى العاملة الجهاتتضطلع 
تي الالمحددة  وأ/و متاصصةالحماية الوادمات أنشطة  تنفيذ ضمان يتمثل في جوهريٍ  دورٍ ، بحمايةمجال ال
  حمايةإلى تحقيق أهداف الترمي 

 
 العنف

   أو النفسي البدني ذاءينطوي على إإلي تهديدكل فعل أو يطلق هذا المصطح على 
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 ولاأل قلحالم
 اريــالمعي ارــطاإل
 

  الدولي االنساني لقانونا أوالا 
 

 اإلنساني؟ الدولي القانون هو ما -1
مم العام الدولي القانون عالدولي اإلنساني هو أحد فرو القانون  النزاعات ثارآ من لحدل اصيصاً   وقد ص 
 مبادئ نبي وسطاً  حالً  يمثلأنه  ، كماالدولية وغير الدولية المسلحة  النزاعات على القانون ينطبقو   المسلحة
كما ، الحرب ساليبوأ وسائلالقيود على  ينسانالدولي اإل القانونويضع    واالنسانية العسكرية الضرورة
شكٍل ب العدائية عمالأو الذين كفوا عن المشاركة في األ ركونايشالذين ال  شاا كفالة احترام األ لىإ يهدف
 ( معتقلينالو جرحىال لمقاتلينا مثل) مباشر
 
  اإلنساني الدولي القانون مصادر -2

  1864في عام  صليةاأل جنيف اتفاقية إبـرام مع الوجود حيز إلـى المعاصر نسـانياإل الدولـي القانـون ظهـر
طرأ التي ت راتتغييال، وليواكب سـلحةألا تكنولوجيـاللتقدم المحرز في ستجابة لال ياً مراحـلاً طـورشهد ت وقـد
 ح  المسـل النـزاع بيعـةعلى ط
 
 الدولي القانون من اً كبير اً جزء، ي حظيت بالتصديق العالمي، الت1949 لعام ربعاأل جنيف اتفاقياتتضمن وت

المعاهدات للتطوير وتم استكمالها من االل إضافة اتفاقين آارين تلك اضعت ، 1977في عام و   اإلنساني
 الدولية المسلحة ضحايا النزاعاتيتعلق البروتوكول األول والبروتوكول الثاني على التوالي بحماية : إليها
إضافية،  ممّيزة شارة باعتماد الثالث المتعلّق اإلضافي البروتوكول اعتماد تم 2005وفي عام     الدولية وغير
  األحمر لالاله أو األحمر الصليب سواءً مكانة الدولية التي يتمتع بها ، التي تتمتع بنفس ال"الحمراء لبلُّورةا"

 عينةم اسلحة استادام حظر ذلك فى بما ،الحرب ساليبوأ وسائل تنظيمتتعلق ب ارىأ اتفاقاتهناك أيضاً 
 حماية بشأن 1954 عام اتفاقية: االتفاقات هذه وتشمل  ممتلكاتوال شاا األ من معينة فئات حمايةو

 اتفاقية؛ 1972 لعام البيولوجية سلحةاأل اتفاقيةبروتوكوليها؛ و مسلّح نزاع حدوث حالة في الثقافية الممتلكات
 اتفاقية؛ 1993 لعام الكيميائية سلحةاأل اتفاقية؛ الامس هاوبروتوكوالت التقليدية سلحةبشأن األ 1980 عام
 اكاشتر نبشأ الطفل حقوق التفاقية االاتيارى البروتوكول؛ 1997لعام  رادلأف المضادة غاماألل نبشأ وتاواأ
 ونالقان تشكل يالت لمعاهداتل كاملةال قائمةيمكن العثور على ال)  2000لعام  المسلحة الصراعات يف طفالاأل

، البند "سئلتكأ على جاباتمن وثيقة "القانون الدولي اإلنساني: إ 15و 14 الصفحتينفي  الدولي اإلنساني
  ((/www.icrc.org/ihlمن االل زيارة الموقع االلكتروني  وأ دناهأ لرابعا

 
نساني من القانون العرفي أيضاً، وهو عبارة عن وباإلضافة إلى قانون المعاهدات، يتألف القانون الدولي اإل

 ملزمة قانوناً مع الوقت اعت برت و الدول ممارسات نعنبثقت لتي اقواعد امجموعة من ال
 
  االنساني الدولي القانون بموجب االساسية االلتزامات -3
من جهة، وبين  هداف العسكريةواألالمقاتلين  بين التمييزـ  األوقاتجميع  فيو ـ النزاع أطراف على يجب

المقاتلين واألهداف العسكرية،  ضدإال  لهجماتال يجوز شن او المدنيين واألهداف المدنية من جهٍة أارى  
و إصابتهم، ، أالمدنيين رواحالعرضية في أالاسائر لحاق إ غية تفاديب الممكنة التدابيركافة ضرورة اتااذ مع 
 بالدور يضاً لدولي اإلنساني أا القانونوي سلم    لحد من ذلك كله مهما كانت الظروفالضرر، وا لحاقإ وأ

 تحت واقعينال المدنيين السكان رفاه ضمانفي  ،الدول وغير الدول من ات المسلحةالصراع ألطراف الرئيسى
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 دماتهاابتقديم  زيهةوالن محايدةال االغاثة منظمات بحقالدولي اإلنساني  القانونكذلك، يعترف   سيطرتها
وتاصع عمليات اإلغاثة التي تضطلع بها الجهات المعنية بالعمل اإلنساني    المتضررين السكان معاناة لتافيف

 لسكاناعندما ال يتم تلبية احتياجات لموافقة الدولة، إال أنه ال يجوز حجب تلك الموافقة ألسباٍب تعسفية 
لعمل ا الصراع فى طرافاأل غير الدول وجميع اعالصر طراف   ويتعين على أالااضعين لسيطرة تلك الدولة
 لىإتلك المساعدات كي تصل  ،اإلنسانية بالمرور السريع، دون عرقلته لمساعداتلعلى تيسير/ والسماح 

  المحتاجين المدنيين
 

 :الدولي اإلنساني القانونوفيما يلي استعراض موجزاللتزامات 
 
   18:وقاتاأل جميع يف التالية لعمااألر تحظ 

 ؛المدنية هدافأواأل المدنيين ضدسواًء  عشوائيةمباشرة أو الال الهجمات 
  تالف اإلأو زالةاإلأو  التدمير أو الهجوم شن ياحظ ر للحرب، كما كأسلوب المدنيين السكان تجويع

  ؛المدنيين السكان لبقاء عنها غنى ال التي ضروريةال شياءلأ
 ؛المدنيين ضد جماعيةال عقوباتال وأ االنتقام 
 وأ، إسناد أو ،تغطيةل أو العسكرية األهداف عن الهجوم رءلد ةع بشريودرك المدنيين استادام 

 ة؛العسكري العمليات إعاقة
 أعمال العنف التي تستهدف إشاعة الرعب؛ 
 أو  ،معاناة غير ضروريةمفرطة أو  والتسبب في آالم، طبيعتهااألثر ب عشوائية سلحةأ استادام

  لبيئةل االمد ةوطويل االنتشار ةواسع راضرأ يفالتسبب 
 
  قواعد المعاملة اإلنسانية 

 عاملواي   نالعدائية يجب أ األعمال في األشاا  الذين ال يشاركون أو الذين كفوا عن المشاركة 
الجسدية ، أو الصحة، أو السالمة حياةال ضد لعنفأن يتم حمايتهم من أعمال او نسانيةإ معاملة
  ، أو الالإنسانيةالمهينة والمعاملة ،والتعذيب ،والتشويه ،القتل ذلك، بما في العقليةأو 

  هتك شكالأ من شكلالقسري، وأي  والبغاء ،االغتصابيحظر في جميع الظروف واألوقات 
  يذاءواإل ،واالستغالل يالجنس االسترقاقفضالً عن  ،العرض

 
 القسرى نزوح ال 

  المحتلة أو إجبارهم على ألراضي اال يجوز ألطراف النزاع المسلح ترحيل السكان المدنيين في
ما لم يكن ذلك مطلوباً لدواعي أمنية أو ألسباب عسكرية قهرية  كذلك، ال يجوز االنتقال، 

 السكان المدنيين   تهجيربأن تأمر ألطراف النزعات المسلحة غير الدولية 
  أسباب زالت متى المعتادة إقامتهم أماكن أو منازلهم إلى واآلمنة الطوعية العودة نازحينلليحق 

  نزوحهم
 أرض تحتلها لىإ المدنيين سكانها من جزءترحيل أو نقل  للدول يجوز ال  

 
 ساسيةاأل المعيشة وظروف المساعدة 

 رقل للمساعدات  السماحو تيسيرال الصراع طرافيجب على جميع أ عا بالمرور السريع غير الم 
  اإلغاثية الالزمة للناجين من المدنيين 

                                                           
 ، الصديشر ن  التجمع العدلمي للحمديةحمدية الندزحي  ياخليد  شرادي  ن  اإلدليل ال 18 

http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/protection_of_idps/IDP_Handbook_EN.pdf 

http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/protection_of_idps/IDP_Handbook_EN.pdf
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 حيث من النازحين للمدنيين م رضية ظروف توفير لضمان الممكنة التدابيركافة  اتااذ يجب 
 والتغذية  والصحة، والسالمة، العامة، المأوى، والنظافة

 
 الااصة أو الحقوق االحتياجات ذوى والجماعات فراداأل 

 عونال، والصحة، ولحمايةفي مجال االنساء الااصة ب حتياجاتيجب إيالء االحترام لال  
 الذين األطفال   كذلك، ال يجب تجنيد ، بصفةٍ ااصةحترام والحمايةباال األطفال يحظى أن يجب 

لهم بالمشاركة  المسلحة، أو السماح الجماعات أو المسلحة القواتفي  سنةً  15ن ع أعمارهم تقل
 19 مباشر غير او مباشر كان ذلك بشكلٍ  ة، سواءفي األعمال العدائي

  والعجزة ،قيناوالمع ،السن كباربشكٍل اا  لالحماية ويجب إيالء االحترام  
  والعناية، وعلى الطبية الرعايةتزويدهم بما يحتاجون إليه من و والجرحى المرضىيجب حماية 

 أن يتم ذلك دون أدنى تأاير وبأقصى حد عملي ممكن 
 الواحدة ةسراأل فرادأانفصال  عدم لضمانالالزمة  تدابيرال اتااذ، وسرةلأ حمايةتوفير ال ينبغى  

  ممكن وقتٍ  قربفي أ بالفعل، يجب الحر  على لم شمل األسرةفصال االن وفي حالة وقوع
 
 :الدولي اإلنساني القانون حول المعلومات من مزيدلحصول على الل -4
 
  :يالتال على الموقعمتاح ـ  2014، جابات على اسئلتكإ: الدولي اإلنسانيلقانون ، احمراألصليب دولية لللجنة الال

0703.pdf-002-https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc 

 

 ـ متاح على الموقع التالي: قاعدة بيانات القانون الدولي اإلنساني العرفي، الدولية االحمر الصليب لجنة
ihl/eng/docs/home-https://www.icrc.org/customary 

 
ألسئلة ابالعمل اإلنساني وحقوق اإلنسان،  والمعني الوكاالت بين المشتركة الدائمة للجنة لتابعالعمل ايق فر

ي سياق الالجئين ف وقانون اإلنسان حقوق وقانون اإلنساني الدولي القانون بشأن طرحها يتكّررالشائعة التي 
 ـ متاح على الموقع التالي: 2004المسلح،  الصراع

https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/faqs.pdf 

 
 نساناإل لحقوق الدولى القانون ثانياا 

 
 ما هو القانون الدولي لحقوق اإلنسان -1

 االنسان حقوق وتعزيز حماية لىإ الرامية الدولية القواعد منمجموعة  هو االنسان لحقوق يالدول القانون
م، ، أو مكان إقامتهم، أو جنسهجنسيتهممهما كانت ـ البشر بنى جميع يف صلةالمتأ الحقوق هذه   األفراد لجميع

هي حقوق عالمية، ومترابطة،  ع آار ـأي وض ي، أو لونهم، أو ديانتهم، أو لغتهم أوالعرق وأ طنيوأو أصلهم ال
  للتجزئة قابلة غيرومتآزرة، و

 
  

                                                           
للتجنيد، سواًء كان التجنيد اإلجباري المفروض من جانب الدول أو أي نوع آار من  دنىسن األال يرفع الطفل حقوق التفاقية االاتيارى البروتوكول 19 

 في المباشرة المشاركة لسن دنىاأل الحد البروتوكول ، يرفعوبالمثلعام    18التجنيد من قبل الجماعات المسلحة ـ حتى ولو كان طوعياً ـ إلى 

 جانب من الحربية عمالفي األ االشتراكآار من أنواع  نوع عام، وكذلك الحال بالنسبة ألي 18إلى  الحكومية القوات صفوف فى القتالية االعمال

  الحكومية غير المسلحة الجماعات

https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc-002-0703.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/faqs.pdf
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 مصادر القانون الدولي لحقوق اإلنسان  -2
 

 يةالصكوك العالم -أ
 يالدول القانونعززها وكملها  التى الدولية المعاهدات سلسلةيستقي القانون الدولي لحقوق اإلنسان مصدره من 

 غير الملزم  قانون، وصكوك الالعامة والقواعد ، يالعرف
 
 الجمعية العامة لأمم المتحدةقيام إلى حيز الوجود مع  لحقوق اإلنسانالمعاصر القانون الدولي يتزامن ظهور و

معنية معاهدات دولية أساسية  عشروجد تهذا، و  1948عام  فينسان إللحقوق ا عالن العالميإلباعتماد ا
 هدة من جانبالمعاهدات لجنة ابراء لرصد تنفيذ أحكام المعاهذه معاهدة من كل   وقد أ نشئت لحقوق اإلنسانب

 :الدول األطراف فيها
 
 ( 1965) العنصرى التمييز اشكال جميع على للقضاء الدولية االتفاقية 
 االاتيارى وبروتوكولها( 1966) والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الاا  الدولى العهد  
 االاتياريين والبروتوكولين( 1966) والسياسية المدنية بالحقوق الاا  الدولى العهد  
 االاتيارى وبروتوكولها( 1979) المراة ضد التمييز شكالأ جميع على القضاء اتفاقية  
 المهينة وأ الالانسانية وأ القاسية العقوبة وأ المعاملة ضروب من وغيره التعذيب مناهضة اتفاقية 

(1984) 
 وأ ةالقاسي العقوبة وأ المعاملة ضروب من وغيره التعذيب مناهضة التفاقية االاتيارى البروتوكول 

 ( 2002) المهينة وأ نسانيةالالإ
 ااتيارية بروتوكوالت ثالثة( 1989) الطفل حقوق اتفاقية  
 ( 1990) سرهمأ فرادوأ المهاجرين العمال جميع حقوق لحماية الدولية االتفاقية 
 ( 2006) القسرى االاتفاء من االشاا  جميع لحماية الدولية االتفاقية 
 االاتيارى وبروتوكولها( 2006) األشاا  ذوي اإلعاقة حقوق اتفاقية  
 

 مثل، ةمحدد شواغلعالج تل( عالهة إليه أشاركما تم اإل) اتياريةا بروتوكوالتبتم استكمالها  المعاهدات بعض
؛ أو لمسلحةا الصراعاتفي  االطفال شتراكإ بشأن ،الطفل حقوق اتفاقيةالبروتوكوالت االاتيارية الملحقة ب

الثاني  االاتيارى والبروتوكول ؛باحيةاإل الموادفي  طفالغالل األاست وأ األطفال، بغاءوأ، طفالاأل بيعبشأن 
  عداماإل عقوبة لغاءلرامي إلى إا ،والسياسية المدنية بالحقوق الاا  يالدول لعهدالملحق با

 
 بيرةك مجموعة هناك نأ بيد   بتعهداتها اللتزامأو االنضمام إليها ل ةالمعاهدالتصديق على  لدولةيجب على ا

 لقواعدا هذه نأ هذايعني و   العرفي الدولي القانون من جزءاً  تشكل يالت االنسان لحقوق الدولية المعايير من
  نأالش بهذا معاهدة إلىقامت بالتصديق أو االنضمام  سواءً  للدولة لزمةم   عدت

 
 تحديدو فهم على تساعد يالت الملزمة غير الصكوك من كبيرةيشمل القانون الدولي لحقوق اإلنسان مجموعة 

 :مثلةفيما يلي بعض األ  و"(الملزم غير القانون)" االنسان حقوق التزامات
 
 ؛االنسان لحقوق العالمى عالناإل 
 القسري؛ االاتفاء من شاا اال حمايةالاا  ب عالنإلا 
 ؛الداالى النزوح نبشأ التوجيهية المبادئ 
  ؛ةمسلحال جماعاتالب وأ المسلحة القواتين بالمرتبط طفالبشأن حماية األ باريسمبادئ وتوجيهات 
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 ؛القوانين فاذنبإ المكلفين الموظفين قبل من النارية سلحةواأل القوة استادامالمتعلقة ب االساسية المبادئ 
 مكافحةاتااذ إجراءات  االل من ،نساناإل حقوقوتعزيز  بحماية تعلقةدثة المحً الم   المبادئ مجموعة 

 ؛العقاب من فالتاإل
 لقانونل الجسيمة االنتهاكات لضحايا والجبر االنتصاف في الحق نبشأ والتوجيهية ساسيةاأل المبادئ 

 الدولي؛ اإلنساني للقانون الاطيرة واالنتهاكات نساناإل لحقوق الدولى
  ؛ قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء() مانديال نيلسونقواعد 
 االنسان حقوقبشأن األعمال التجارية و التوجيهية المبادئ  
 

  يالعرف الدولي القانون ،الصكوك هذه بعضتي تتضمنها ال ،حكاماأل بعضوقد تعكس 
 
 االنسان لحقوق قليميةاإل الصكوك -ب
الذي ينطبق على جميع الدول، مع تطوير معاهدات حقوق  اإلنسان لحقوققانون الدولي تطور الواكب يت
 ليميةقحكام المنصو  عليها في المعاهدات اإلأيكون ل ربماو وآليات الرصد على الصعيد اإلقليمي   نساناإل

أثيراً ااصاً ت ـ قليميةاإل لمحاكمالصادرة عن االملزمة  لقراراتاالسيما  ـ آليات الرصد اإلقليميةوتلك المتعلقة ب
م أكثر معروفة بدرجة أكبر وتتمتع باحترا قليميةاإل المعايير تكون قد، البلدان بعض يوف   المعنية الدولعلى 

 لدستوراوحيثما اندرجت المعايير اإلقليمية ضمن  ،وبالمثل  تتطابق معها كاد من تلك المعايير الدولية التي ت
  المعايير، يتعين األاذ بتلك يالوطن القانون وأ
 
 فاقيةاالتألوروبي بالتصديق على ا مجلسالو االوروبى االتحادعضاء في ت جميع الدول األ، قاموروبافي أ
ل اإلنسان بالفص لحقوق وروبيةاأل المحكمةقامت كما ، ساسيةاأل والحريات االنسان حقوق لحماية وروبيةاأل

 ،1961م ي في عاوروباأل ياالجتماع الميثاقهذا، وقد تم اعتماد    تفاقيةلالالدول متثال افي قضايا تتعلق ب
 جنةالل، ويتم رصده من قبل والثقافية واالجتماعية االقتصاديةيتناول الحقوق ، وهو 1996 عامفي ثم ن ِقح 
  ةوضع نظام لتلقي الشكاوى الجماعيوبموجب بروتوكول الحق، تم الن  على   االجتماعية للحقوق وروبيةاأل
ضعت إلى ما سبق،  ضافةوباإل  ضروب نم وغيره التعذيب لمنع وروبيةاأل االتفاقيةمعاهدات متاصصة مثل و 
  يةالقوم قلياتاأل لحماية طاريةاإل واالتفاقية، لمهينةا وأ نسانيةالالإ وأ القاسية العقوبة وأ المعاملة
 
، 1948 عام في نساناإل وواجبات لحقوق مريكىاأل عالنباعتماد اإل مريكيةاأل الدول منظمة عضاءقام أ

 لحقوق ريكيةاألم البلدان لجنةياضعان لكٍل من وهما ، 1969 عام فى االنسان لحقوق مريكيةاأل واالتفاقية
ذلك، كعان بمهمة اإلشراف على تنفيذهما   اللتان تضطل االنسان لحقوق مريكيةاأل البلدان ومحكمة االنسان
لصادرة ا لمعاهداتاو نساناإل لحقوق مريكيةاأل التفاقيةإضافية ل بروتوكوالت مريكيةاأل الدول منظمة اعتمدت
  نساناإل لحقوق قليميةاإل الحماية تعزيزبغية  ،محددة قضايا نبشأ
 

تضطلع و   والشعوب نساناإل لحقوق األفريقي الميثاق علىاالفريقي بالتصديق  االتحاد دولقامت غالبية 
 لمبادئا، كما اعتمدت طرافاأل الدولبمهمة رصد تنفيذه من قبل  والشعوب ساناإلن لحقوق فريقيةاأل لجنةال

 فريقىاأل ميثاقلل إضافياً  بروتوكوالً  االفريقى االتحاد اعتمد وقد   حكامهأ تفسر التي العامة والمبادئ التوجيهية
 االتحاد، قام 2005 عام وفي   الطفل حقوق، كما اعتمد معاهدة إضافية بشأن ةالمرأ حقوق وحماية لتعزيز
  والشعوب نساناإل لحقوق فريقيةاأل المحكمةبإنشاء  يفريقاأل
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، ةالمعاهدهذه وبموجب    االنسان لحقوق العربى الميثاق العربية الدول جامعة مجلس، تبنى 2004وفي عام 
 الميثاق تنفيذل المتاذة التدابير نبشأ طرافاأل الدول تقارير يف للنظر نساناإل لحقوق العربية اللجنةتأسست 
  العربى

 القانون الدولي لحقوق اإلنسان انطباق -3
اء أثن ذلك فى بما وقاتاأل جميع فيهو التزام قائم  نساناإل حقوق عمالوإ ،وحماية ،احترامب الدولةالتزام 
م علن قيامها وال مةاأل حياة تتهدد التى ةالعام الطوارئ حاالت"وفي    الكوارثفي أوقات و المسلح النزاع

 العهد من 4 المادة انظر) بشكٍل مؤقت (هاتعليق ىأعدم التقيد ببعض الحقوق ) دولةلل، يجوز "بشكٍل رسمي
 رقم العام ليقهاتع فى االنسان بحقوق المعنية اللجنةوكذلك تفسير  ؛والسياسية المدنية بالحقوق الاا  الدولي
 تعارضوشريطة عدم  ،وضعقتضيه الوفق ما ي، والحدود ضيقأ وال يجوز تعليق الحقوق إال في (  29
   مييزتعنصر ال علىوعدم انطوائها  يالدول القانون بموجبالدولة  التزامات معفي هذا األطار  تاذةالم   التدابير
 انتكعلى اإلطالق أياً  تعليقها يجوز ال اى) للتقييد قابلة غيرحقوق معينة إلى ما سبق، هناك  باالضافةو

 :ييل ما تشمل، و(المسلح الصراع حالة في ، حتىالظروف
 
 ؛الحق في الحياة 
 الشا اضاع إ، أو المهينة وأ الالانسانية وأ القاسية العقوبة وأ المعاملةأو  لتعذيبتحرر من اال 

 إال برضاه؛ العلمية وأ الطبية للتجارب
 ؛والعبودية الرق وتجارة العبودية من التحرر 
  االعتراف بشاصيته أمام القانون؛الحق لكل إنسان في 
  ؛والدين والوجدان، ،الفكرحرية 
  شكل ي كني لمالذي  فعلفي حالة ال عقوبةال حظر ذلك في بما ،الجنائى القانون في مجالمبدأ الشرعية

  ارتكابه وقت جريمة
 

  مطلقاً تحريماً  الجماعية بادةرم اإلكذلك، ت حا 
 
كما أكدت  االستثناء، من أي بند يجيز والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الاا الدولي  العهديالو و
  العامة ئالطوار وأ الصراع اوقات يف حتىعلى انطباق العهد  والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق ةلجن
قع االلتزام األساسي الذي ي على والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق جنةل، تؤكد 3 رقم العام تعليقها وفى

 لحقوقا من حق لكل الدنيا ساسيةاأل ستوياتالوفاء، على أقل تقدير، بالم ضمانل طرافاأل الدولعلى عاتق 
الذكر ونا  ب ،العهد تفسيرفي تعليقاتها العامة الالحقة، قامت اللجنة بتوسيع نطاق و   العهد يف الواردة

 اللجنة، حيث أكدت المياه يف الحق نبشأ 15 رقم العام والتعليق، الصحة بشأن الحق في 14التعليق العام رقم 
دير بالذكر ، فمن الجذلك على وعالوة   للتقييد قابلةغير  الحقوق بتلك المتعلقة ساسيةاأل االلتزاماتعلى أن 
 وقاتي أسواًء ف ،أنها تنطبق في جميع األزمنةكما ، ستثناءتالو من أي ن  يجيز اال الطفل حقوق تفاقيةأن ا
  الطوارئ حاالتفي  وأ، المسلح النزاع، أو أثناء السلم

 
 وقحق جميععمال لواإل ،والحماية، االحتراممفادها كفالة  تزاماتقانون الدولي لحقوق اإلنسان الال يفرضو
 حقوق المج فى الدولية اللتزاماتت لاهناك انتهاك كانت ذاإ ما تحديدكفيلة ب الثالث المصطلحات هذه  نساناإل
اتااذ  عن االمتناعب أو( يجابيةإلا تزاماتلاال)تااذ اإلجراءات الالزمة با لزمةم   الدول ان وحيث   نساناإل

ذلك و للقانون الدولي لحقوق اإلنسان انتهاك، فهي إذن مسؤولة عن أي (سلبيةال زاماتااللت)إجراءات معينة 
 حيال ذلك االنتهاك   التدابير الالزمةاتااذ أو إغفالها، أو تقصيرها في في حال تطبيقها، 
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 الفرد متعت لتدال فيا شانه من لعف ىأ عن المتناعلمكلفين بهذا الواجب باا التزامإلى  حترامالا واجبويشير 
لكف ا لدوليتعين على ا، المثال سبيل علىففي حالة الصراع،    نساناإل حقوق من حقأي  على هحصول وأ

 ن االحتالل العسكريعواإلمتناع ، الصحية المرافق لىإ الوصولحق أعضاء الجماعة المعارضة في  نكارعن إ
  والتعليم صحةبال التمتعحق  يف الدولة جانب منمباشراً  تداالً  تمثلتلك األفعال    للمدارس

 
ع بحقوقه، من التمت بحرمان الشعب ثالثة طرافأن تكفل الجهات المسؤولة عدم قيام أ بالحماية االلتزام يويقتض

الً عن ، فضعليها والمعاقبة ،فيها والتحقيق ،ثالثة طرافم رتكبة من جانب أال فعالاأل بعض نعبما يشمل م
 المجموعات اتشنه يالت الهجماتمة بشأن زالال تدابيرال تااذا فعلى سبيل المثال، يتعين على الدول معالجتها  
  ليموالتع الصحة يف بالحق التمتعنظراً لما لها من أهمية في  ،والتعليمية الصحية المرافق ضد المسلحة
 
 غيرهاوائية المالية والقضو داريةواإل التشريعية التدابير جميع باتااذ الدول التزامإلعمال إلى با االلتزاميشير و
 اتااذ لدولا على يتعين ،المثال سبيل علىف   نساناإل لحقوق الكامل عمالالرامية إلى اإل الفعالة التدابير من

 يرتوف ضمانأو، إذا لزم األمر،  واالجتماعية االقتصاديةإعمال حقوقهم  من راداألف لتمكين الالزمة التدابير
أن  ماعيةالجتااألساسية  بنيةال تدميرالنزاعات، قد يعني أوقات ففي    بشكٍل مباشر والادمات السلع بعض

، يجب أن تحر  الحاالت هذهمثل  وفى م  نفسهأإطعام يحول دون قدرتهم على األفراد يعيشون في وضع 
واضحة ليس فقط على ، نظرا لما لهذا األمر من داللة السكان لىإ الغذائية المعونةالدول على ضمان وصول 

 لحقل ساسياأل المضمونمن  دنىاأل الحد واحترام ،الجوع من التحرربل وضمان  ،الصحة فى بالحق التمتع
  الغذاء يف
 
وق التي ترتكب ضد القانون الدولي لحق الجسيمة االنتهاكات فى بالتحقيق لزمةم   الدولالجدير بالذكر أن  ومن

ه وعند إجراء التحقيق في هذ   يالدول القانون بموجب الجرائم مستوى لىإ ترقى يالت تلك وااصةاإلنسان، 
همة وأن يتم التحقيق بصورة سريعة، المزاعم، ينبغي اللجوء إلى هيئات مستقلة ومحايدة لالضطالع بهذه الم

 لكذ يف بماوصول إلى سبل انتصاف فعالة، ال نسانإلا حقوق انتهاكات ضحاياويحق ل   فعالةونزيهة، و
  والجبر التعويض

 
 سلطاتة لوتتزايد التوقعات بالنسب وتقع االلتزامات المتعلقة بحقوق اإلنسان على عاتق الدول بصفة أساسية  

 لىعوتفرض سيطرتها  الحكومة مهامضطلع بت التي ،للدولة التابعة غير المسلحة الجماعات وأ الواقع مراأل
 حقوقال علىكها سلوؤثر ي عندما االنسان لحقوق الدولية والمعايير القواعد باحترام، من حيث التزامها قليماإل
  سيطرتها تحتالواقعين  لالفراد يةنساناإل
 
 طبيق المتزامن لكٍل منالت، والمسلح الصراع ثناءاإلنسان أ قالقانون الدولي لحقو انطباق -4

 اإلنساني الدولي  الدولي لحقوق اإلنسان والقانون  القانون
 

إطار  يفو   المسلح الصراع حاالت يضابما يشمل أ، وقاتاأل جميع فىينطبق القانون الدولي لحقوق اإلنسان 
 الإ يالذي ال يسر) ينساناإل يالدول قانونبالتزامن مع ال دولي لحقوق اإلنسانالالقانون  ينطبقهذا السياق، 

بدأ، ينبغي تطبيق القانونين معاً على نحٍو متكامل ومتعاضد الم حيث منو   (المسلح اعالصر حاالت يف
حكام ر أو األبين القانونين، ت طبق أنسب المعايي تناقضاتالتي تشهد  قليلةال حاالتتلك ال وفى لبعضهما البعض  
ضع من أجله المحدد واقعال يعكس حكمال وأ المعيارذلك  الواقعة المعنية، ألنمعالجة القادرة على   بيد   الذي و 
اقعة معايير أو األحكام المنطبقة على وال تحديدالقانونين فضالً عن  بين التفاعل تقييم نأ مالحظةأنه تجدر ال

  معقدةبعينها، تعد عملية 
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 القانون الدولي لحقوق اإلنسان حول المعلومات منالمزيد  -5
إطار " :5 الفصلدليل التدريب على رصد حقوق اإلنسان ): لحقوق اإلنسدن السامية المتحدة األمم مفوضية

 :من االل الرابط التالي متاحـ  "يالدول ياالنسان والقانون االنسان لحقوق يالدول القانون تطبيق
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter05-MHRM.pdf 

 

، سلحةالم النزاعات في اإلنسان لحقوق الدولية القانونية الحمايةاإلنسان:  لحقوق السامية المتحدة األمم مفوضية
 ـ متاح من االل الرابط التالي: 2011

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_in_armed_conflict.pdf 

 
 ةشائعلا سئلة: األنساناإل وحقوق االنساني بالعمل المعني الوكاالت بين المشتركة الدائمة اللجنةمل ق عيفر
 2004 ،المسلح الصراع سياق في الالجئين وقانون ،نساناإل حقوق وقانون ، ياالنسان يالدول القانون حول
 https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/faqs.pdf :من االل الرابط التالي متاحـ 

 
 الجئينالقانون الدولي ل ثالثاا 

  
 ما هو القانون الدولي لالجئين -1
 لذيناحماية ومساعدة األفراد، مثل الالجئين، الرامي إلى هو فرع من فروع القانون  الجئينالدولي ل لقانونا
 حاياض، أو كذلك للاطربلدانهم األصلية، والمعرضون  اارججدون يتوادهم، وبال بحماية يتمتعون يعودوا لم

 قانونين  الو   يةصلاأل همانبلد فىالذي يتعرضون له  الجسيم الضرر شكالأ من ارآ شكلأي  وأ االضطهاد
 يالدول القانونتم وضعها على أساس بشأن معاملة الالجئين،  محددةومعايير  حقوقعلى  الجئيندولي لال

  اللجوء بلد في قامتهمإتنظيم بغية  نساناإل لحقوق
 
تكمن و   "لالجئين الدولية لحمايةباسم "ا الالجئين حقوق حمايةات  بالم يالقانون لنظامذلك اشار إلى وي  

 رتوفي لىإ تدعو ااصة محنةهم أفراد يمرون ب الالجئين نأ حقيقةفي  النظام هذا لىإ الحاجة وراء الفكرة
  همانبلد حمايةيفتقدون  والالجئين اللجوء يطالبذلك أن    ضافيةإ ضمانات

 
منذ و   به والتمتع اللجوء التماس يف فرد كل حق على االنسان لحقوق يالعالم عالناإل من 14 المادةوتؤكد 

 لحماية ياالفريق االتحاد معاهدة مثل ،الحق ومؤكدة على هذا قانوناً  ملزمة ارىأ وثائقذلك الحين، ظهرت 
 يظهر على الصعيد الدولي تعريفاً واضحاً  لم، ذلك ومع(   كمباالمعاهدة ) فريقياأ يف دااليا النازحين ومساعدة

التي  ["1951" عام اتفاقية]" الالجئين وضعب المتعلقة 1951 عام اتفاقيةإلى أن تم اعتماد  اللجوء مفهومل
هد إلى  هذا، وتعد كٌل من    تنفيذها على االشراف مهمة جئينالال لشؤونألمم المتحدة السامية ا مفوضيةع 
 ملعا االفريقية الوحدة منظمة اتفاقية مثل قانونيةال صكوكالو، 1967 لعام وبروتوكولها 1951 عام اتفاقية
، 1984 لعام قرطاجنة عالن، فضالً عن إريقياأف يف الالجئين مشاكل من محددة جوانب تنظم التى، 1969
 ساسيةألا والواجبات الحقوق حددالتي ت الالجئين حمايةي المنظومة الحديثة المعنية بف الزاوية حجربمثابة 
  لالجئين

 
 الالجئين لمعاملة عالمية مدونة 1967 لعام وبروتوكولها الالجئينبوضع  المتعلقة 1951 عام اتفاقيةوتتضمن 
امة واإلق الداول تجريم وعدم، القسرية عادةاإل وعدم ،التمييز عدم مثل ساسيةاأل الحماية مبادئتن  على 

ويعد مبدأ عدم اإلعادة القسرية من    ناالزم مر على بها والتمتع نساناإل حقوق واكتساب، النظامية غير
م األصلية، انهبلد لىإ لالجئين القسرية العودة حظر، وهو يعني الجئيندولي لال لقانونفي ا ساسيةالمبادئ األ

دأ )مب القسرى الترحيل عدم وقد حظي مبدأ   االضطهاد لاطر الشا على تلك العودة تعرض ترتب  ذاإ

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter05-MHRM.pdf
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إلى الحد  ،واسع نطاق علىباالعتراف والتطبيق  لالجئين يالدول القانونالذي ين  عليه عدم الطرد أو الرد( 
 يف طرافاأل غير للدولحتى  اً مملزِ أصبح  ، ومن ثمّ يالعرف الدولي القانونالذي جعله يرقى إلى مستوى 

  الالجئين بوضع الااصة 1951 عام اتفاقية
 

الواردة  ليةهاأل معاييرتنطبق عليه  شا  أي هوال يعد الجئاً كل عابٍر للحدود الدولية   فالالجئ، بوجٍه عام، 
 من 1 لمادة   وتن  ابالالجئين ذات الصلة قليميةاإل وأ دوليةللصكوك القانونية ال وفقاً  الالجئ تعريففي 
 :باعتباره ينطبق علىالالجئ  فيتعرعلى  الالجئينوضع ب المتعلقة 1951 عام اتفاقية
 

]أ[أي شا  لديه مااوف تستند إلى أسباب مقبولة، من التعرض لالضطهاد ألسباب عرقية أو دينية أو أسباب 
تتعلق بجنسيته أو بانتمائه إلى فئة اجتماعية معينة، أو تتعلق بآرائه السياسية، ويكون ذلك الشا  اارج البلد 

ول تحت حماية ذلك البلد بسبب تلك الذي يحمل جنسيته، ويكون غير قادر على، أو غير راغب في، الدا
 المااوف

 
 ترك الى ااضطرو الذين شاا األ ليشمل التعريف هذا نطاق، فقد اتسع قليميةاإل القانونية الصكوكبموجب و
 الضطراب العام ظامعرض النالتي ت   حداثاأل منذلك  غير او العشوائي العنف بسببإما  ،األصلي مبلده
 1969 لعام االفريقية الوحدة منظمة اتفاقية البلدان األفريقية، األعضاء فياعتمدت فقد ، هكذاو   اطير
 عالنطبق إحيث ين الالتينية مريكالبلدان في أاكذلك ، وريقياأف فى الالجئين مشاكل من محددة جوانبة لظممنال

 ، تعريفاً قد يكون أكثر اتساعاً 1984 لعام قرطاجنة
 

بمجرد  (والعالج الحماية بعض على الحصوليحق له  ثم ومن) الجئاً  لشا يعتبر االدولي،  القانون بموجب
   ، أم الكالجئ يرسم اعتراف علىقد حصل  كان ذاإ النظرعما بغضعليه، و الصلة ذات المعاييرانطباق 

  الالجئينبالفعل من  نهأل بل الرسمي، االعتراف بسبب الجئاً  تبرذلك أن الشا  ال يع
 

من جرائم  جريمة وأ السالم ضد جريمة الذين ارتكبوا شاا أولئك األ الالجئين حماية وال تشمل منظومة
كبوا ارت و؛ أاللجوء بلد اارج سياسية غير جسيمة جريمة الذين ارتكبوا؛ أو نسانيةاإل ضد جريمة او حربال

 هذه مثلوعلى الرغم من أن قانون الالجئين قد ال ينطبق في    المتحدة مم مناقضة لمقاصد مبادئ األأفعاالً 
  قائمة ،اإلنساني والقانون نساناإل حقوق قانونالتي يكفلها  ،، تظل منظومة الحمايةالحاالت
 
 مصادر القانون الدولي لالجئين -2

أ سبغت ، حيث العرفي الدولي القانونكذلك و واإلقليمية الدولية القانونية الصكوك الجئيندولي لال قانونال يشمل
 التمتع لهم يحق التى الحقوق، كما تم تحديد الدولية الحماية الى يحتاجون الذين شاا صفة الالجئين على األ

 :قليميةاإلو الدولية الصكوك همفيما يلي أ   بها
 
 ؛الالجئينااصة بوضع ال 1951 عام اتفاقية 
  الاا  بوضع الالجئين؛ 1967بروتوكول عام 
  ريقياأف يف الالجئين مشاكل من محددة جوانب تنظم التى 1969 لعام فريقيةاألاتفاقية منظمة الوحدة  
 

مكانة  ،قانونيا ملزماً  يكن لم، وإن 1984 لعام الالجئين نبشأ قرطاجنة عالنإاحتل  وباإلضافة إلى ذلك، فقد
في  ، تمثل حماية الالجئينذلك على وعالوة   الوطنية القوانين نتيجة لدمجه في ،الالتينية مريكابارزة في أ
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الااصة  1951 عام اتفاقية، التي تستند على المشترك األوروبي اللجوءجزءاً من منظومة  االوروبى االتحاد
  الالجئينبوضع 
القوانين غير الملزمة ذات  من هامة مجموعة، هناك أيضاً االنسان لحقوق يالدول القانون مع الحال هو وكما
 المفوض امجلبرن التنفيذية لجنةالتي الصت إليها ال الدولية لحمايةبشأن ا االستنتاجات ذلك يف بماالصلة، 
ن األمم المتحدة لشئو مفوضيةصادرة عن ال الدولية الحماية نبشأ التوجيهية والمبادئالمتحدة ي لأمم السام

طاقه اإلنساني بكامل ن الدولي لقانونمن اكٌل وينطبق    االشرافيةالالجئين، في إطار ممارستها لمسؤوليتها 
 متساٍو ، وعلى نحٍو الالجئين على االنسان حقوق وقانون( المسلح النزاع حالة في)
 المزيد من المعلومات حول القانون الدولي لالجئين -3
من  تاحمـ  (والتوجيه الحماية سياسة مرجع) ، دليل الحمايةالالجئين لشؤون المتحدة ممالسامية لأ مفوضيةال

 www.refworld.org :االل الرابط التالي

 
الل ـ متاح من ا ةالشائع سئلةاأل: والمهاجرين الالجئين، الالجئين لشؤون المتحدة مملأ السامية مفوضيةال

 الرابط التالي:
http://www.unhcr.org/56e95c676.html  

 
 http://www.unhcr.org :الرابط التاليمتاح من االل  ـ الالجئين لشؤون المتحدة السامية لأمم مفوضيةال

 
The Refugee Law Reader (والموادوالوثائق ،الحاالت ، ) من االل الرابط التالي متاحـ: 

www.refugeelawreader.org 

 
 وطنيةالقوانين المحلية / ال -4

وفي    الوطنيةأو  المحليةلقوانين م األكثر دراية باهالجهات المسئولة ربما يكون األشاا  المتضررين أو 
 قدوهذا،    دعم الحمايةلإطار الحدود التي تتوافق فيها تلك القوانين مع القانون الدولي، ينبغي االستعانة بها 

اإلنسان    حماية حقوقفي مجال تتفوق الدساتير والقوانين المعمول بها في بعض البلدان على القانون الدولي 
قدر من  لتي توفر أكبرا المنطبقة معاييراذ بالاأل الفاعلةعلى الجهات اإلنسانية  تعيني ،الحاالتي تلك وف

وغيرها من األعمال الرامية إلى تماثل  المناصرةقد تسهم و   محلية وأ وطنية وأ دولية كانت سواءً الحماية، 
ن مسؤولية ضمان أ الدول جميع كاهل على تقعو   الحمايةفي تعزيز  الدولية المعايير مع المحلية القوانين

 الواردةتزامات االل تلك ذلك في بماي، الدول القانون بموجب التزاماتهاتحترم/تعكس قوانينها وسياساتها الوطنية 
من  يلزمما  اتااذ ، يتعين على الدولاولذالدولي اإلنساني    والقانون نساناإل حقوقالدولي ل قانونال يف
  الوطنى الصعيد على الدولية القانونية التزاماتهما لتنفيذمكنة، الم الوسائلكافة ب، جراءاتإ

 
 والثقافية ،واالجتماعية ،التقليديةاألعراف  -5
 زاعالن أطرافو ،الوطنية السلطات ذلك يف بما الجهات المسؤولة ـو تضرريننتهج من جانب المالم سلوكال
 وأ فكاراألتوجهه أو تحركه بشكٍل أساسي،  قد ـ ارىاأل الفاعلة طرافاألكذلك و ،الدول غير ومن الدول من

أو  ما تحركهأكثر م ثقافيةال وأ دينيةال وأ جتماعيةالا وأ التقليديةاألعراف  من مستمدةال سياساتأو ال المعتقدات
  يالدول القانون موجبااللتزامات المفروضة ب توجهه
 
ون له ، مما يكنساناإل حقوقالقانون الدولي لوالدولي اإلنساني  القانون مع ما حدٍ  لىقد تتفق تلك األعراف إو

 وثيقاً  رتباطاً ا" المحارب" فكرةترتبط  ،المثال سبيل علىففي كثير من المجتمعات   تأثيراً إيجابياً على الحماية 
ض ووفقاً لبع   اارجه وأداال ميدان القتال المشرف واألاالقي، سواًء  السلوكبالمثل العليا المتمثلة في 

 ني، بينما تميز األارى بحرماتمالمن  المسلحةمنازعات ال يف طفالاألإشراك ، يعتبر الثقافيةعراف ألا

http://www.unhcr.org/
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وقد تعترف    القتال يفحمايتهم ألنهم من غير المشاركين  ينبغىأولئك الذين و القتال يف نمشاركيال شاا األ
ئلهم، اع فقدوا أولئك الذين أو ديارهم من ش ردوا الذين بحق األشاا ، والدينية والثقافية جتماعيةاألعراف اال

  المجتمع مواردفي الحصول على 
 

دمير، إما للتتعرض هذا المجتمع نتيجة لما إلى الضغوط  عراف التقليدية والقيم في مجتمعٍ وقد تتعرض األ
ين ح سيما ال، أصالً  الشحيحة هموارد علىالمتوالية  طوالضغو المتكررة الكوارثبسبب أو  لحرببسبب ا
 لقيادات التقليديةاصبح ت، والتقليديةللتشرذم والتشريد من ديارهم وأراضيهم  المجتمعات تلكالسكان في تعرض ي

  حمائيةا كونهبدالً من مسيئة أو ضارة قد تكون التي  التقليدية عرافاأل بعضوهناك    ضغوطلا فريسة لوطأة
لك من واكب ذوما قد ي المجتمع في والنساء الفتيات دوربشأن ، تلك المعتقدات الدارجة المثال سبيل علىو

  النوع االجتماعي على القائم العنف في مناهضة الرغبةانعدام  وي أالقسر الزواج مثل ،ضارة الزج بآليات
ضالً عن رد على الهجمات فاالنتقامية للعمال األإلى تشجيع  الطائفيةنزاعات بال المرتبطة التقاليدوقد تؤدي 
  الممتلكات نهب

 
تعزيز االمتثال للقانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان يتطلب من الجهات الفاعلة في  نأ يعنى هذا

  زماتء األأثنا السلوك على تؤثر التيالمجال اإلنساني أن تكون واعية بالنطاق األوسع من ألعراف التقليدية 
 ذريعة لتبرير االنتهاك المرتكب ضدك والثقافية، واالجتماعية ،التقليديةهذا، وال يجوز استادام األعراف 

 الكوارث وا بالنزاعات المتاثر مجتمعسارية في الال قواعدالو عرافواأل التقاليدبيد أن اإللمام ب   الدولي القانون
 وأ عزيزتكان ذلك يعني  سواءً ، أمام الجهات الفاعلةجعل فرصة االقتناع بتغيير السلوك المسئ سانحة يقد 
  من وطأة تقليد مسئ تافيفال وأ تقليٍد إيجابي أو حمائي حياءإ
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 الثاني ملحقال
 لحماية مركزيةفي إطار  والمسؤوليات االدوار

 
 على الصعيد القطري -1
 

 منسق الشؤؤن اإلنسانية
 افيفتبهدف  ،القطري الصعيد على االنساني العمل تنسيقعن  ةة الشاملولياضطالعه بالمسؤفضالً عن 
 نالشؤو منسق، يتعين على المحتاجين السكان كرامةو ،العيش وسبلاألرواح،  وحماية نسانيةاإل المعاناة
 ما يلي:كفالة 20 نسانيةاإل
 
 صنعو عند وضع التاطيط االستراتيجي للعمل اإلنسانيجتها، معالسبل و حمايةتحديد أولويات ال 

ريق القطري فلي أقرها االحماية الت استراتيجية وتنفيذ وضععملية  وتنسيق قيادة ذلك في بما، القرار
 المعني بالشؤون اإلنسانية؛ 

  ؛لحمايةفي مجال ا لالستجابة كافيةال موالألاتاصي   لضمان الالزمة الجهود كافةبذل 
  جهاتال ذلك يف بما، طرافاأل جميع جانب منلدولي اإلنساني ا والقانون نساناإل حقوق احترامتعزيز 

، الصلة ذات المنظمات تبذلها التىالمناصرة  جهود تنسيق االل من ذلك، والحكومية غير الفاعلة
 ؛االقتضاء حسب، العامة مناصرةال وأ/و الاا  القطاع االل منوأيضاً 

  حرمنظمات اإلنسانية إلى السكان المتضررين بشكٍل وصول اللضمان الالزمة  الجهود كافةبذل ،
 ذات طرافاأل مع المفاوضات تعزيز وأ/ووذلك من االل قيادة ، ودون أية عراقيل، وآمنسريع، و

  الدول غير من الفاعلة الجهات ذلك في بما، الصلة
 

 المجال ىف العاملين بين التعاون تعزيز مسؤولية نسانيةاإل الشؤون منسقما سبق، يتحمل  لىإ وباالضافة
الذي  ، األمرالمعقدة الحمايةقضايا عند معالجة التحليل وااللتزام الجماعي ضمن االعتماد على مما ي ،اإلنساني

التعاون معاً من أجل التصدي و الراهن الوضع يتحدعلى  الفاعلة نسانيةاإل الجهات تشجيعقد يؤدي إلى 
  صعبةال لقضايال

 
المستنيرة، والقيام باألعمال الدعوية وإجراء المفاوضات القائمة على المعلومات، لضمان اتااذ القرارات و

 الحماية وغيرها من األطراف كتلةحر  على التواصل المنتظم مع يتعين على منسق الشؤون اإلنسانية أن ي
ضع وبشأن ومتعمق  لتحليل شامبغية الحصول على  ،على المستويين الوطني والدولي ،الفاعلة المعنية

 نسانيةاإل الشؤون منسق منظومة الحماية   وبالتعاون مع الفريق القطري المعني بالشؤون اإلنسانية، يتحمل
 لفاعلةا االنسانية وغير االنسانية المنظمات من متنوعة ةمجموع معوالعمل  التعاون وتنسيق تيسير مسؤولية

 21 الحمايةفي سبيل معالجة مااطر 
                                                           

 الحاالت يف ، إال أنهراضيهاأ داال الشروع بالمساعدة اإلنسانية، وتنظيمها، وتنسيقها، وتنفيذها رئيسيٍ في دورٍ ب المتضررةالدولة تضطلع بينما  20 

 انظر  دالبال يف عنيةالم المنظمات به تقوم الذي اإلنساني العمل وتنسيق قيادة عن المسؤول، فإنه يصبح نسانيةاإل لشؤونل منسقيتم فيها تكليف  التى
ة منسق الشؤون اإلنساني دعمالدور الرئيسي في  االنسانية الشؤون تنسيقاألمم المتحدة ل كتبمويتولى   نسانيةاإل الشؤون منسق ااتصاصاتإلى 
  المسؤوليات بهذه لوفاءل

ن إدراج آلية الحماية من االستغالل أ 2015 ديسمبر 11 الصادر في الوكاالت بين المشتركة الدائمة اللجنةجاء في بيان األعضاء الرئيسيين في  21 

المنظومة  العمل على نطاق الوكاالت بين المشتركة الدائمة اللجنةأضحى أمراً جلياً، بل ويتعين على  قد نسانيةاإل نيةالب داالواالعتداء الجنسيين 
 يززضفاء الطابع المؤسسي عليها من االل تعمل في مجال الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيين، فضالً عن إعلوضع استراتيجيات واطط 

رابط ، يرجى النقر على الالكامل البيان  لالطالع على يناإلنسانية في مجال الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسي الشؤونمنسفي  مسؤوليات
 :التالي

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_statement_on_psea_20151211_2.pdf  

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_statement_on_psea_20151211_2.pdf
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 بالشؤون اإلنسانيةالقطري المعني  الفريق
والتشغيلي  ياالستراتيج بوصفه المحفلالذي تأسس ، القطري المعني بالشؤون اإلنسانية الفريقينبغي على 

الذي ي دار تحت قيادة منسق الشؤون اإلنسانية، العمل على تبادل المعلومات  المعني بصناعة القرارات والمراقبة
والتحليالت المتعلفة بالحماية، فضالً عن تحديد األولويات والمساهمة في الجهود الجماعية لتعزيز حماية 
 األشاا  المتضررين، وذلك في ضوء الابرات والواليات الااصة بكل عضو من أعضاء الفريق القطري 

 اتيجيةاالستر القضايا على االتفاقويعد الفريق القطري المعني بالشؤؤون اإلنسانية هو الجهة المنوط بها 
لك أن ذ   الشاملة نسانيةاإل االستجابةفي مجال  المشتركة ولوياتواأل هدافاأل تحديد ذلك في بما ،المشتركة

، األمر لحمايةا استراتيجية وتنفيذوضع لعملية الدافع الفريق القطري المعني بالشؤون اإلنسانية هو المحرك 
 ولوياتاأل تحديدل حمايةمنظومة ال بشأن منتظمبشكٍل  ناقشاتمن الفريق القطري إجراء م بدورهالذي يتطلب 

 وحماية ةالبشري المعاناة تافيف إلى الرامية مناصرةال نشطةأ تنسيق ذلك في بما، فوريةال جراءاتإلا اتااذو
  المحتاجين السكان كرامة، فضالً عن العيش وسبل رواحاأل
 

 الكتل بين فيما المشترك  التنسيقآلية 
ن دورة ة ضمومفهوم تعميم الحماي الحماية دماجإلى تيسير إ كتلال بينفيما المشترك  التنسيقتهدف آلية 

نسقة والتحليالت التقييموذلك من االل عدة طرق من بينها البرنامج المعني بالشؤون اإلنسانية،  ات الم 
، وكذلك اطرلل الشا  المعرضبشأن تعريف  كتل التنسيقبين  مشترك فهمبغية التوصل إلى المشتركة، 

 نهجم باعاتطريق ن ع كتل التنسيقويدعم التنسيق المشترك مفهوم تعميم الحماية لدى  اطر  جهة أو مصدر ال
تي يتعين عليها المشاركة بابرتها ال حمايةال كتلة مع الوثيق التعاونمن االل و، السياقيتالءم مع  جماعى
ية في تقديم أحدث المستجدات على ساحة التطورات العملياتالكتل هذا، ويسهم التنسيق المشترك بين   التقنية 

 الشؤون منسق، ومن ثم فهو يساعد على دعم الجهود المبذولة من جانب كٍل من االستجابة لىالتي تؤثر ع
 ذلك يف بما، الحماية ولوياتأ ومعالجة تحديدمن أجل والفريق القطري المعني بالشؤون اإلنسانية  االنسانية
  مناصرةلل ساسيةاأل القضايا

 
 كتلة الحماية 
إجراء تقييمات و، حمايةمحددة في مجال الو متاصصةأنشطة  22كتلة الحماية دعمي، تالقطر الصعيد على

ي وضع فتها، وكذلك التنسيق واإلسهام ستراتيجيالتنفيذ الالتاطيط وناهيك عن وتحليالت بصفٍة منتظمة، 
  منظومة دعوية قوية

 
تمكين منسق الشؤون اإلنسانية والفريق القطري في  كتلة الحمايةالمحددة، تسهم  هامسؤوليات لىإ ضافةوباإل

جراء المداومة على إمن االل وذلك ، وقت المناسبالفي المعني بالشؤون اإلنسانية من اتااذ القرار المستنير 
   المتضررين شاا األ مع ةهادفللمشاركة ااأمر  متاح بفضل هو وضع الحماية، ول عميق ومتكامل تحليل

المتواصل للتغييرات التي قد تطرأ على مااطر  تقييمالوعلى الرصد  كتلة الحمايةكذلك، يجب أن تحر  
 يةالشؤون اإلنسانية والفريق القطري المعني بالشؤون اإلنسانالحماية وكيفية حدوثها حتى يتسنى لكٍل من منسق 

ئج صوب تحقيق نتا المحرز التقدم وقياس ،شغيليالت طارإلا تطور ضوء في ،الحماية لوياتاستعراض أو
معلومات المبنية على أساس ال لرصد الفريق القطري المعني بالشؤون اإلنسانية أي دعم) جماعية للحماية

 ( والمارجات في الزمن الحقيقيالنتائج 
                                                           

شتركة ي، تن  المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المالقطر الصعيد وعلى  قيادة التجمع العالمي للحماية الالجئين لشؤون المتحدة مماأل مفوضيةتتولى  22 

ما تتولي  كثيراً  ،اعاتالصر عن الناجمة زمات  وفيما يتعلق باأل"المثاليةالعالمية  الترتيبات"قائدة لكتل التنسيق تمثل ال الوكاالتبين الوكاالت على أن 
وظ غير المصحوبة بنزوح ٍ ملح عقدةفي حاالت الكوارث أو حاالت الطوارئ المقيادة كتل التنسيق، بيد أنه  الالجئين لشؤون المتحدة مماأل مفوضية

  واليونيسيف نساناإل لحقوق السامية المفوضية بين التشاورللسكان، تتحدد قيادة كتلة الحماية من االل 
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 لفنيةا ابراتهاألارى وتمدهم با كتل التنسيق مع عملت، كما الحمايةتعميم مبادئ  أيضاً  كتلة الحمايةتدعم 
لتابعة ا قطاعاتالب اصةاالستجابة الا معأكثرها انتشاراً، حيث أنها تتداال ومااطر الحماية صعب للتصدي أل

  الكتلتلك ل
 

 والمنظمات خرىاأل كتل التنسيق
تل ك، هناك مسؤولية تقع على عاتق جميع عالهالمذكورة أ كتلة الحماية تلعبه يالذ هامال الدورعلى الرغم من 

جب على عليه، يو   تتمثل في اإلسهام في وضع الحماية في قلب العمل اإلنساني، ئدةالقاووكاالتها  التنسيق
ه، مراحل جميعبرنامج العمل اإلنساني بدورة في بالشكل المناسب  الحمايةاج رضمان إد كتل التنسيقمنسقي 

 ضمن البرنامج المحدد لكل قطاع والعمل على تعميم الحماية 
 
نظراً لدورها في توجيه صناعة القرار ووضع  عمليات تحليل الحمايةغذي أن ت كتل التنسيقعلى جميع  يجبو

ضمان لأن تعمل مع الجهات الفاعلة المعنية بالحماية الكتل كذلك، يتعين على تلك    اطة االستجابة اإلنسانية
 العنف مثل)مرتبطة بالحماية ال قضايالفي مجال الحماية من االستجابة ليتمكن الفاعلون  كي حالةسبل اإلتوافر 
 ( ياالجتماع يالنفس الدعم وتقديم ،طفالاأل وحمايةالنوع االجتماعي،  ساسأ على القائم

 
ي نطاق فوذلك  تضررين،الم شاا األ بحماية المتعلقة المعلومات بتبادلأيضاً  ملزمة كتل التنسيق جميع

 التى ةالكيفي تقرر ان عليها يتعين اذ   سريةالحدود المتاحة بموجب الواليات، والابرات، وبروتوكوالت ال
، فضالً حمايةال مجالفريق القطري المعني بالشؤون اإلنسانية في ال استراتيجيةفي  تسهم انمن االلها  تستطيع

 الياتهاوالنحو الذي يؤدي إلى تساير ، على االستراتيجيةدعوية الرامية إلى دعم العن التعهد بتنفيذ األنشطة 
  الحمايةالنتائج المتوااة من  لتحقيق اتهاوابر هامواردو
 
 العالمي الصعيد -2
 

 وارئطفي حاالت ال غاثةعمليات اإل منسق
 ،الوكاالت بين المشترك االنسانى العمل تنسيق عن مسؤولهو ال 23حاالت الطوارئعمليات اإلغاثة في  منسق
لتام االحترام امع إيالء  ،نسانيةاإل اتالمساعدتتعامل مع  التى الصلة ذات والكيانات المنظمات مع بالتعاون
 لحماية التالوكا بين التنسيقيتمثل في محوريٍ  دورٍ ب الطوارئ حاالت في غاثةاإل منسق ويضطلع   لوالياتها
 الحماية لأج من مناصرةال الطارئة غاثةاإل منسق مسؤوليات وتشمل   داالياً  النازحين شاا األ ومساعدة
 وارح في ناراطواإلعلماً بمجريات األمور،  مناأل مجلسحاطة والمالي، وإ السياسي الدعم وتعبئةوالمساعدة، 

ي ف غاثةاإل منسقويتعين على    الصلة ذات الفاعلة الجهات من وغيرها نسانيةاإل والوكاالت الحكومات مع
 منسقى ينتعيتم ي نأ ضمان لىإ السعي ،الوكاالت بين المشتركة الدائمة اللجنة مع لتشاورا، ب حاالت الطوارئ

 لعملاصميم  في الحماية ضعوب المنظومة نطاق علىالمنعقد  تزاملاال ضوء يف مدارتهوإ نسانيةاإل الشؤون
 نسقم، يتعين على نسانيةاإل الشؤون منسقي مع منتظمراء والحوار بشكٍل اآل تبادل االل منو   اإلنساني
 صعيد القطريال علىقائمة ال الحمايةإجراءات تحليل  أن يحر  على تعزيزفي حاالت الطوارىء  غاثةاإل

ألشاا  ايتعرض لها التي  المااطرالحد من  لىإتي ترمي ال المنسقة االستجاباتبشأن  القرار صنعلتوجيه 
في تزويد منسق اإلغاثة في حاالت  القطرية لتحليالتي أن تسهم اينبغوبالمثل،    بوجٍه عام نالمتضررو

                                                           
 تنسيق تعزيز نبشأ الالحقة والقرارات 46/182قرار الجمعية العامة لأمم المتحدة في حاالت الطوارىء في  اثةاإلغ منسقوردت ااتصاصات  23 

 توفير نبشأ الالحقة والقرارات( 2001) 56/164 العامة الجمعية قرار ايضا انظر  المتحدة مماأل تقدمها التي الغوثية والمساعدة االنسانية المساعدة

  داالياً  نازحينال شاا لأ والمساعدة الحماية
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 المتحدة مماأل في عضاءاأل الدول جانب من والمشاركة الدعم حشدتساعده على  دلةأ قاعدةالطوارئ ب
  طرافاأل المتعددة والمنتديات

 
 الوكاالت بين المشتركة الدائمة اللجنة
 ذلك يف بما ،نسانيةاإل االستجابة تحسين فى 24الوكاالت بين المشتركة الدائمة اللجنة من العام الهدفيتمثل 
 حاالت ىف الوكاالت بين المشتركة الدائمة للجنة الرئيسية هداففيما يلي األ   المتضررين شاا األ حماية
 :والمعقدةرئيسية ال الطوارئ

 
 عليها؛ والموافقة المنظومة نطاق على اإلنسانية المساعدات لتقديم سياسات وضع  
 اإلنسانية؛ البرامجإطار  فيمنظمات ال بينفيما  المسؤوليات تحديد 
 عليه؛ والموافقة اإلنسانية األنشطة لجميع مشترك أاالقي إطار وضع 
  الوكاالت؛ بين المشتركة الدائمة اللجنة اارج من لأطراف مشتركة إنسانية مبادئالدعوة إلى 
  القانون الصلة )أي  الكامل لحقوق الفرد وفقاً لن  وروح مجموعة القوانين ذاتاالحترام مناصرة

 الدولي لحقوق اإلنسان، والقانون الدولي اإلنساني، وقانون الالجئين( 
 ة؛التنفيذي القدرة إلى تفتقر التي أو المهام في تشوبها ثغرات التي المجاالت تحديد 
 نطاق على ةنسانياإل مسائلبشأن ال بينهافيما و اإلنسانية بالوكاالت المتعلقة الاالفات أو النزاعات حل 

 مة المنظو
 

 الوكاالت بين المشتركة الدائمة اللجنةاألعضاء الرئيسيون في 
 الحماية عوضتهم المشتركة إزاء مسؤوليب الوكاالت بين المشتركة الدائمة اللجنةاألعضاء الرئيسيون في أقر 
 لقطريا الصعيد على المبذولة الجهود دعماإلنساني، وذلك باالستعانة بعدة طرق من بينها  العملي صميم ف
 للجنةااألعضاء الرئيسيون في وقد تعهد    الدول مع والعمل ،مناصرةوال ،والحوار، السياسات وضع االل من
، والفرق يةنساناإل الشؤون منسقي مع لعمل، واالالزم الدعم تقديمااللتزام ب على الوكاالت بين المشتركة الدائمة

 اللجنة اءعضأ جميع، فضالً عن حمايةالوكتل ، كتل التنسيق القطرية المعنية بالشؤون اإلنسانية، ومنسقي
حماية تحتل ال، استجابة شاملة للكوارث على نطاق المنظومة قيقبغية تح ،الوكاالت بين المشتركة الدائمة
  المتضررين شاا األ احتياجاتلتلبية بؤرتها، 

 
 الوكاالت بين المشتركة الدائمة لجنةل ةتابعلا ملعال مجموعة
 السياسات وضع: ما يلي الوكاالت بين المشتركة الدائمة للجنة مجموعة العمل التابعة مسؤولياتتشمل 
 تقديم ؛وكاالتال بين المشتركة الدائمة اللجنة تهاي اتاذالت االستراتيجية القرارات مع شىايتم بما اتوالتوجيه
ديرين المعنيين الم مع التعاون ؛االستراتيجية القضايا نبشأ الوكاالت بين المشتركة الدائمة اللجنة لىإ مقترحات

كذلك،    سانيةناإل العمليات علىالتي تؤثر تأثيراً مباشراً  ةيسياسمسائل الال ووضع تحديد في الطوارئ دارةإب
 علىشراف واإلفرق العمل أسيس ت مسؤولية الوكاالت بين المشتركة الدائمة للجنة التابع العمل فريقيتحمل 
  المرجعية المجموعات ورصد، فضالً عن تكوين هاعمالأ
 

  

                                                           
على  واالطالع الوكاالت بين المشتركة الدائمة لجنةالللمزيد حول األدوار المنوطة بها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، يرجى زيارة موقع  24 

 التنفيذية  راءاتلن  الموجزللشروط المرجعية وإإلجا
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/IASC%20TOR%20-%2011Feb2014.pdf 

 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/IASC%20TOR%20-%2011Feb2014.pdf
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 الوكاالت بين المشتركة الدائمة لجنةل الطوارئ التابعإدارة مجموعة 
 مشتركةال الدائمة للجنةتي أقرتها ابتنفيذ سياسة الحماية ال يتعلقهام  دورٍ بطوارئ إدارة التضطلع مجموعة 

ؤؤن وللفريق القطري المعني بالش نسانيةاإل الشؤون منسقل عمتقديم الد ، من االل عدة طرق منهاالوكاالت بين
   شكٍل منتظمب الطوارئ عمليات واستعراض رصدالقيام بفضالً عن ، والمسؤولية القيادةاإلنسانية على صعيدي 

 :المسؤوليات التاليةتتولى المجموعة ، التحديد وجه وعلى
 

 ر من الشواغل التي تعتب التشغيلية المسائل بشأن الوكاالت بين المشتركة الدائمة للجنة المشورة سداءإ
سيين األعضاء الرئي عمالأ جدول على المدرجة ، بما في ذلك جميع المسائل التشغيليةالستراتيجيةا
 ؛الوكاالت بين المشتركة الدائمة اللجنةفي 

  الميدانية البعثات، بما في ذلك عن طريق بصفٍة منتظمة الطوارئ عملياترصد واستعراض 
 ؛المشتركة

 الشؤون منسقى دعمالتشغيلية ل والثغرات التحديات لمعالجة العالمية كتلةوال الوكالة موارد تعبئة 
 بالشؤون اإلنسانية؛اإلنسانية والفرق القطرية المعنية 

 دعمل مناسبةال مبكرةال جراءاتوتحديد اإل ،بحث السيناريوهات المستقبلية ذات المااطر العالية 
 اإلنسانية والفرق القطرية المعنية بالشؤون اإلنسانية؛ الشؤون منسقى

 االستجابة ليات عم وتنفيذ تفعيللاللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت األعضاء الرئيسيين في  دعم
 عمالاأل جدولبروتوكوالت  يموضح فكما هو ، على نطاق المنظومةمن المستوى الثالث لطوارئ ل
 لتحويلي؛ا

  لجةلمعا الوكاالت بين المشتركة الدائمة للجنة ةالتابع ملالع مجموعة مع علوماتللم تبادلضمان 
 تها؛صياغتوجيه و السياسات فى الثغرات

 وبناء القدرات، رصدال االل من ذلك في بمالتحويلي، ا عمالألا جدول تنفيذفي  بدءال ضمان ،
 تنفيذ جدول األعمال التحويلي المعني بفريق ال مع الوثيق التعاونوذلك من االل ، والتوجيه

 
 التجمع العالمي للحماية

 ركاء ذويلشبمثابة المنبر لالمفوضية السامية لشؤون الالجئين،  الذي تقوده، التجمع العالمي للحمايةعد ي
 اإلسهام فيو قيتنساالضطالع بمهمتي المن وهو ما يمكنه في مجال الحماية،  والقدرات ،مواردوال ،ابراتال

لمعنية ا كتل التنسيق وإرشاد ي؛ملعلى الصعيد العا السياسات العامة بين الوكاالتفي نطاق إسداء المشورة 
 دارةإ، واالستراتيجياتوضع  ذلك في ماجماعية )بالمسؤوليات البشأن  ايةلحملعمل الميداني في مجال ابا

 االنساني العمل في مجال الحمايةاستجابات  دعمفضالً عن ، (العملياتإنجاز ، وكذلك المعلوماتوتقييم وتحليل 
ة في في وضع المعايير والسياسات المتعلقة بالحماي قياديٍ  ، والقيام بدورٍ (الالجئين غيرالمتعلقة بوضاع األ اي)

 ( كوارثما ينجم عنها من و الصراعات اى) المعقدة الطوارئ حاالت
 
 مايةحبتحديد نطاقات المسؤولية فيما يلي:  التجمع العالمي للحماية، قام الحمايةنظراً للتعريف الموسع لمفهوم و

 األراضيإلى جانب اإلسكان و؛ لغامباأل المتعلقة عمالاألوعلى النوع االجتماعي؛  القائم العنف؛ والطفل
قع التي توتهدف نطاقات المسؤولية المذكورة إلى إسداء المشورة والدعم التقني في المجاالت    والممتلكات

ناهيك عن  ،فرعيةال كتل التنسيق مع الميداني الصعيدكما أنه من الممكن تطبيقها على  في دائرة ااتصاصها،
 ،المنظماتهذا، وتضطلع   سياق محددب مرتبطةال 25قضايا الحمايةلمعالجة  تقنيةإمكانية تكوين فرق عمل 

  كتلة التنسيقائد المنوط بها ق الميدانية، بنفس المسؤولياتكتل التنسيق الفرعية / نطاقات المسؤولية و تقود يالت
                                                           

نحو أداء مهام محددة االل فترة محددة، ويتم تكوينها وفقاً لالحتياجات  ويجب أن ت حل مجموعة العمل بمجرد مجموعات العمل التقنية م وجهة  25 

 اكتمال مهامها 
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 طفلال حماية

 ،لمتحدةا مماأل ووكاالت ،الحكومية غير المنظماتبين ، اليونيسيفقيادة ب، الطفل حمايةيجمع نطاق مسؤولية 
 تجاباتمنظومة لالستحقيق  يف تمثلالم   المشترك الهدف تحقيق طارإ فى ، وذلكوغيرها كاديميةاأل والمؤسسات
 ولتحقيق   ةفعالي، والمساءلة، واللتنبؤا قابليةحماية الطفل في حاالت الطوارئ، تتسم بقدر أكبر من في مجال 
، ةحمايال مجالفاعلة المتاصصة في ال الجهات، يعمل نطاق مسؤولية حماية الطفل عن كثب مع الغايات هذه
 لعقليةا الصحة دعم في المتاصصة الفاعلة الجهات، فضالً عن جتماعياال نوعال على القائم العنف سيما ال

  التعليم وكذلك والنفسية
 

الهم، وإهماإلساءة لأطفال،  منع" على أنه الطفل حماية، فقد تم تعريف الطفل مايةووفقاً لنطاق مسؤؤلية ح
  معالجة ذلك"العمل على و ،واستغاللهم، وممارسة العنف ضدهم في حاالت الطوارئ

 
 النوع االجتماعيعلى  القائم العنف
الذي ي دار في الوقت الراهن تحت قيادة كٍل من والعنف القائم على النوع االجتماعي، نطاق مسؤولية يهدف 
ع عند وضع البرامج الرامية إلى من تناسقوم شامل نهجم زيزتع، إلى اليونسيف للسكان المتحدة مماأل صندوق

 :رئيسية عمل مجاالت ربعةأ طريق عن هذا ويتحققالعنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له   
 

 نسانيةالادمات الموجهة إلنقاذ الحياة في الحاالت اإل دعم  
 العنف القائم على النوع االجتماعي منعارف والقدرات في مجال المع بناء  
 والمعايير القواعد وضع  
 ي والمحل يالعالم الصعيدين على والمساءلة، والبحوث، العمل زيادة لىإ الدعوة 

 
جهات وال الكتل جميععلى  نمسئولية العنف القائم على النوع االجتماعي على مفهوٍم مؤداه أنطاق ويستند 
 بينماو العنف القائم على النوع االجتماعي   لمعالجة الالزمة جراءاتإلا تااذاإلنساني افي مجال العمل  الفاعلة
وتزداد  ،مجتمع كل يف تحدثإال أنها  ،ال يتم التبليغ عنهاحاالت العنف القائم على النوع االجتماعي نجد أن 

مسئولية العنف القائم على من هذا المنطلق، وجه نطاق و   نزوح الوطأتها في أوقات األزمات اإلنسانية و
لممارسة عملهم وهم واضعين في حسبانهم  االنسانية المساعدة النوع االجتماعي الدعوة إلى العاملين في مجال

تعامل ، وأن عليهم الالمتضررين لسكاناً لتهديديشكل أمًر واقع كما أنه أن العنف القائم على النوع االجتماعي 
اق ويحر  أعضاء نط   نسانيةاإل االستجابةفي جميع حاالت  الحياة تهدد اطيرةمعه باعتباره يمثل قضية 

والتعاون  لكتل التنسيققائدة ال الوكاالت سائر مع مسئولية العنف القائم على النوع االجتماعي على االشتراك
طها ربو نسانيةاإل االستجابة العنف القائم على النوع االجتماعي ضمن منظومة اعتباراتدمج  لضمان هامع

  بالقضايا المتداالة
 

 بااللغام المتعلقة األعمال
ى ضمان إل، لغامباأل المتعلقة لإلجراءات  المتحدة مماأل دائرة، تحت قيادة غامباألل المتعلقة نطاق األعمال هدفي

، مساءلة، والنبؤلتا قابليةأكبر من  باأللغام في حاالت الطوارئ تتسم بقدرٍ  علقةتوفير منظومة لالستجابات المت
لمتعلقة في مجال األعمال ا ميدانيةال نشطةلأ دعم   ويتأتى ذلك من االل عدة وسائل، من بينها تقديم الفعاليةوال

 باأللغام، وآلليات تنسيق األعمال المتعلقة باأللغام 
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 رضيةاأل لغامالناجمة عن األ والمااطر ثارتحديد اآلفي  لغامباأل المتعلقة جراءاتاإل من الهدفيتمثل 
 لغامباأل قةالمتعل جراءاتاإل تشملذلك، ك   مانبأ العيشالذي يتيح للناس  وتقليلها إلى المستوى والمتفجرات

 على حقول عالماتال ووضع ،الارائط إعدادو ،المسح)ويشمل ذلك عمليات  لأغراض اإلنسانية لغاماأل زالةإ
إتاحة و ،ليصبحوا قادرين على تحقيق اكتفائهم الذاتي لغاماأل ضحايا مساعدةوإحاطتها بالسياج(، و األلغام
 بالمااطر الناجمة عن مالفات المعرضين السكان، وتوعية واالستقرار المستدامة التنميةلتحقيق  فر ال

  الذاائر مازونات تدمير عن فضالً ، المتفجراتاألرضية و لغامالحرب من األ
 
 واألراضي والممتلكات سكاناإل

المجلس النرويجي لالجئين  ، تحت قيادةاإلسكان واألراضي والممتلكاتمسؤولية مقصد من نطاق اليتمثل 

االت حستجابة في ضمان توفير منظومة لالفي  األحمر، والهالل االحمر الصليب لجمعيات الدولى االتحادو

، مساءلةال، ولتنبؤا قابليةتتسم بقدر أكبر من ، اإلسكان واألراضي والممتلكاتاإلنسانية في مجال  الطوارىء

 االستفادةرض بغ الشاملوة اإلسكان واألراضي والممتلكات بمثابة المنبرالمفتوح مسؤوليويعد نطاق    فعاليةوال

في مجال اإلسكان واألراضي والممتلكات    على المستوى المجتمعي المتوافرةو، الابرات الواسعة النطاق من

المشمول في  حمايةقطاع ال، يشكل ملف اإلسكان واألراضي والممتلكات جزءاً من القطرى الصعيد علىو

من المعتاد أن يتم تاصي  آلية لتنسيق العمليات قد أصبح ، كما أنه لطوارئمنظومة االستجابة في حاالت ا

ق وتحر  فر الحماية الميدانية  كتل عمل  ذات الصلة باإلسكان واألراضي والممتلكات وإدراجها ضمن

ي متاصصة في مجال اإلسكان واألراضال تداالتال تنسيقالعمل التابعة لإلسكان واألراضي والممتلكات على 

اج إدرفي حسبانها مسألة القطاعات األارى المعنية بالمساعدة اإلنسانية ضع أن ت مع ضمان ،والممتلكات

  على نحٍو فعال القضايا ذات الصلة باإلسكان واألراضي والممتلكات
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 الثالث ملحقال

 المعلومات دارةدليل اإلرشادي إلال
 

 متاح على الرابط التالي: ـ، إدارة المعلومات والبيانات التجمع العالمي للحماية
http://www.globalprotectioncluster.org/en/tools-and-guidance/information-and-data-management.html 
 

 التشغيلي بشأن إدارة المعلومات ـ متاح على الرابط التالي:توجيه الوكاالت، الاللجنة الدائمة المشتركة بين 
https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space/document/iasc-operational-guidance-
information-management 
 

تنسيق الشؤون اإلنسانية، المبادئ التوجيهية إلدارة المعلومات: حاالت الطوارئ المباغتة األمم المتحدة لمكتب 
 متاح على الرابط التالي: ـ

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/toolbox/files/1.%20Gui
dance%20for%20OCHA%20Information%20Management%20in%20Sudden%20Onset%20Emergencies.pdf 
 

 المتعلقة حساسةمعلومات الال ادارة: 6 الفصل) الحماية مالعأل المهنية المعايير، اللجنة الدولية للصليب األحمر
 pdf-002-https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc.0999 :الرابط التالي على متاحـ ( بالحماية

 

 ةدار، الوثيقة الاتامية لورشة عمل إئينالسامية لشؤون الالج ضيةالمفوو لالجئين الدنماركي مجلسال

 :ـ متاح على الرابط التالي 2015الااصة بالحماية،  المعلومات

http://www.globalprotectioncluster.org/en/tools-and-guidance/information-and-data-
management.html 
 

 ، التى15 – 7 من الفصول) على رصد حقوق اإلنسان دليل التدريب، اإلنسان لحقوق السامية المفوضية
 غيرهمو الضحايا، والشهود، وتحليلها، وحماية صحتها، من والتحقق المعلومات جمع المثال سبيل على تتناول
  متاح على الرابط التالي: – المتعاونين األفراد من

 .www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/MethodologicalMaterials.aspx 

 
، الدليل التدريبي بشأن إدارة المعلومات الااصة بحماية الطفل بين طفلال حمايةنطاق المسؤولية المعني ب

 :متاح على الرابط التالي –الوكاالت 
http://cpwg.net/resources/inter-agency-child-protection-information-management-system-training-manual-
zip-13mb/ 
 

 الشاصية اتالبيان حماية نبشأ شبكة الروابط األسريةفي قواعد السلوك مدونة ،  اللجنة الدولية للصليب األحمر
 conduct-code-https://www.icrc.org/en/document/rflمتاح على الرابط التالي:  –

 

 :متاحة على الرابط التالي –، القواعد الااصة بحماية البيانات الشاصية  اللجنة الدولية للصليب األحمر
https://www.icrc.org/en/document/data-protection 

 

بة للمفوضية المعنيين بالنس سياسة المفوضية السامية لشؤون الالجئين بشأن حماية البيانات الشاصية لأفراد
 http://www.refworld.org/docid/55643c1d4.html: السامية لشؤون الالجئين ـ متاح على الرابط التالي

  

https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space/document/iasc-operational-guidance-information-management
https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space/document/iasc-operational-guidance-information-management
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/toolbox/files/1.%20Guidance%20for%20OCHA%20Information%20Management%20in%20Sudden%20Onset%20Emergencies.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/toolbox/files/1.%20Guidance%20for%20OCHA%20Information%20Management%20in%20Sudden%20Onset%20Emergencies.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc-002-0999.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/en/tools-and-guidance/information-and-data-management.html
http://www.globalprotectioncluster.org/en/tools-and-guidance/information-and-data-management.html
http://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/MethodologicalMaterials.aspx
http://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/MethodologicalMaterials.aspx
http://cpwg.net/resources/inter-agency-child-protection-information-management-system-training-manual-zip-13mb/
http://cpwg.net/resources/inter-agency-child-protection-information-management-system-training-manual-zip-13mb/
https://www.icrc.org/en/document/rfl-code-conduct
https://www.icrc.org/en/document/data-protection
http://www.refworld.org/docid/55643c1d4.html
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 الرابع ملحقلا
 26حمايةرامية إلى الالنشطة األ عمل إطار

 
بيد أنه  ،دناهأ وضحعلى النحو الم مستويات التدال الماتلفةل وفقا المتاصصة الحماية نشطةيمكن تصنيف أ
أية  وعلىفي مستوى واحد من مستويات التدال   الحماية نشطةأ جميع حصر الحاالت ضفي بعقد يصعب 

ألنشطة ااإلبالغ ودعم العمل على و، نساناإل لحقوق الدولي القانونالدولي اإلنساني و القانونحال، فإن تعميم 
ق الترابط تحقيناهيك عن ، التدال من ماتلفة مستوياتدعم ؤدي إلى يعلى سبيل المثال،  المناصرة،المعنية ب
  فيما بينها

 

عن  تجنيكون قد و اً أو راسا اً ناشئ سواً كان مسيءنمط في سياق أي نفذ نشاط ي   ليشمل كو: ستجابةاالإجراء 
ما إ االنشطة هذهفذ ت نو المباشرة  أو تافيف آثاره ه مي إلى منعالقسري، وير لعنف، أو اإلكراه، أو الحرمانا

ويهدف اإلجراء    المدنيين على ثارهامن آ تافيفال محاولةل مباشرةً عند التهديد باإلساءة أو عقب وقوعها 
تاذ إ اإلفصاح العلني، بغية اتااذ التدابير  وأ الحوارمن االل  سواءً ، الماتصة السلطات على الضغط لىالم 
ما يلة طوزمنية  فترةمتد ليد قبيد أنه ) يتسم بالسرعة ستجابةإجراء اال   تكرارها ومنعاإلساءة  لوقفالالزمة 
 أثره فوري ، كما أن اً(قائمال يزال  تهديددام ال

 

ذلك ى يتأتو، في الميدان  التواجدمن االل  حمايةتوفير ال: المتاذة في مجال االستجابةجراءات اإلومن أمثلة 
 ورةالمشء ادإس ؛المتاصصة الوكاالت جانب منالمرتكبة  نتهاكاتالا في مجال مناصرةوال الغواإلب الرصدب
 األفراد قلن ؛معاييرضمانات والوال الحقوقعند تناول المسائل المتعلقة ب ارىاألمعنية ال والجهات السلطات لىإ

 ائلةالع فرادأ مساعدة مثل) الالزمة االتصاالتوسائل و المعلوماتوفير وت زماتأثرة باألالمت المناطقاارج 
 نشاءوإ ،الطفل حقوق انتهاكات لمنع المجتمعية الشبكات وتعزيز البعض، بعضهامع  التواصلعلى الواحدة 

 نتهاكاتالا من الناجينالمتاصصة، وإحالة الوكاالت التبليغ عن انتهاكات حقوق اإلنسان إلى ، وحالةإلا لياتآ
ن الحاالت بالغ عإلل نظاموضع القانونية، فضالً عن  المساعدة وأ النفسانيةالرعاية  وأ الطبية المساعدةلتلقي 

 ( الجوية الضربات من المدنية التحتية والبنيةالمدنيين حماية  يكفلاإلنسانية، على نحٍو 
 

 ،يلهأالتالظروف المعيشية الكريمة، من االل إعادة  استعادة الى يرمى نشاط ىويشمل أ :صالحياإل  االجراء
إلى أشااٍ  يعانون من آثار  دعمالو مساعدةتقديم ال علىاإلصالحي ويركز اإلجراء    التعويضالجبر، وو

لهم  مالئمة معيشية ظروف ضمانفراد مع األ كرامة استعادة لىإ يهدف، كما أنه والحرمان ،والقسر ،العنف
 لدعما، ورد االعتبار، وتوفير والتعويض، والجبر، التاهيل عادةإبعدة وسائل منها ، وذك لعنفتعرضهم ل بعد
 أن إال ،رةمناصالمن حيث أنشطة مع إجراء االستجابة اإلصالحي وقد يتشابه اإلجراء   يواالجتماع يالنفس
  كرامتهم استعادةأطول أمداً وتنصب على مساعدة األفراد على التعافي واإلصالحي ة اإلجراء أنشط

 

 لعنف، ا ضحايالى إ مباشرةً  الادمات تقديم: اإلصالحيةاإلجراءات ومن بين األمثلة التي يمكن ذكرها في مجال 
ل استكمااإلدماج، أو  وأ، التوطين عادةإ وأإلى الوطن، العودة الرامية إلى تقديم المساعدة  ؛والحرمان والقسر،
ل تحقيق العدالة ؛ تعزيز سبسراأل شمل وجمع المفقودين إلفتقاء أثر ظموضع نباإلضافة إلى  ؛النهائية الترتيبات

رفع  ؛االنسان حقوق عن الدفاع مجال فى العاملة المنظمات وحماية دعم؛ الجناةواالقتصا  من  لضحايال
 يالنفس والدعم يالمهن التدريب توفير ؛يجنسال لعنفوصم الناجين من اللحد من  الصحية المراكزالوعي لدى 

                                                           
ـ الوثيقة متاحة من االل  2002: حماية الحقوق من االل العمل اإلنساني، "زراعة شجرة اإليواء" ، وثيقةجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالتالل 26 

 التالي: الرابط
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/IASC_Growing_Sheltering_Tree_2002_EN.pdf  

http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/IASC_Growing_Sheltering_Tree_2002_EN.pdf
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 منفجرات والمت  غاماألل ضحايا لىإ المساعدة تقديم؛ العيش كسب سبل برنامج من كجزء السابقين للمقاتلين
  الحرب مالفات
 

تؤدي إلى االحترام الكامل لحقوق التي  بيئةالأو دعم الق أي نشاط يهدف إلى وهو ما يشمل : البيئةتهيئة 
فراد  هذا، وتهدف أنشطة التهيئة البيئية إلى تغيير السياسات، والمواقف، والمعتقدات، والسلوكيات، سعياً األ

 إلحداث تغييرات هيكلية في القوانين والمواقف  
 

اصرة منمبادئ اإلنسانية؛ وال نساناإل حقوقل حترامالمعرفة واال تعزيزوتشمل إجراءات التهيئة البيئية: 
ر نظام دعم تطوي ؛معاهدات، المساعدة على إدماج وتنفيذ القانون الدولي على األصعدة المحليةالتصديق على ال
 ماتومنظ ،الدعم والمساعدة التقنية لمنظمات حقوق اإلنسان الوطنيةقديم وتبناء القدرات  ؛منصف للعدالة
 ةوطني منظمات انشاءعاونة على ؛ الم(القانون مؤسسات إنفاذ مثل) الحكومية والمؤسسات المدنى، المجتمع
يذ أو تلك المنظمات المعنية بتنف ذلك، بما في الدولى والقانون نساناإل حقوق احترام تعزيز على قادرة ودولية

الموظفين العموميين الذين يتعاملون مع توعية ، و(مكتب تلقي الشكاوى أي)رصد معايير القانون الدولي 
 المااطر الناجمة عن األلغام والمتفجرات من مالفات الحرب بشأن األشاا  المعرضين لأاطار 

 

من وفي مجال أنشطة الحماية    التدال مستويات ماتلفل مرئياً  تمثيالً الوارد أدناه " ةالبيض" موذجويقدم ن
موعة مع مجمن االل عملية تشاورية  حمراأل لصليبلالدولية  لجنةاالجدير بالذكر أن هذا النموذج، الذي أعدته 

سانية حيث تحر  المنظمات اإلن النطاق واسع تقديرا، يلقى عديدةامتدت لسنوات متنوعة من الابراء المعنيين 
  كٍل متزامنبش وإما بشكٍل تتابعي أ تنفيذها يمكن ةالبيض نموذج مبينة فيال دااالتتال  ه الستعانة بعلى ا

 

 
 

 أساليب العمل في مجال الحماية
 :امسة أساليب رئيسية للعمل في مجال الحماية، تشمل ما يليهناك  ،لتدالا مستويات لىإ ضافةباإل
 أو  تهااسسياغيير بت هاإلقناعمن أنشطة المناصرة  تهدفةة المسالفئعلى انفراد مع تحدث ال :اعــقناإل

 ممارساتها 
 على  اإماألمور كي يتمكنوا من التأثير  حدثاتعلماً بم ارىاأل الكيانات وأ المنظماتإحاطة  :ةــالتعبئ

  عند تبادل رين االلتزام بالحممارساتهم   كذلك، يتع لتغيير الجناة على ولتغيير سياستهم أ السلطات
 الضغط اإليجابي  إحداثمن أجل المعلومات 

 ة أنشطالفئة المستهدفة من لممارسة الضغط على  تسليط الضوء على محدثات األمور :ديدــالتن
 أو ممارساتها  سياستهاة لتغيير المناصر

 :القائمة الهياكلدعم  الدعــم  
 مباشرادمات بشكٍل ال تقديم :لاإلحال  
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 الخامس ملحقال

 مرجعيةوالمعايير ال وثائقال
 
 عــام -1
 

األعضاء ـ بيان حول مركزية الحماية في العمل اإلنساني، الذي أقره  الوكاالتبين المشتركة  مةالدائ اللجنة
 على الرابط التالي: متاح   2013ديسمبر  17اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، ن في والرئيسي

https://goo.gl/EMGQSL 

 
 التالي:ط الراب  الوثيقة متاحة على وثيقة المبادئ اإلنسانيةـ  اإلنسانيةتنسيق الشؤون األمم المتحدة لمكتب 

https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM-humanitarianprinciples_eng_June12.pdf 
 

  يةلمنسقي الشؤون اإلنسان االنسان حقوق نبشأ توجيهيةال مذكرةال ـ الوكاالت بين المشتركة الدائمة اللجنة
 :التاليعلى الرابط  متاح

https://interagencystandingcommittee.org/human-rights-and-humanitarian-action/documents-
public/human-rights-guidance-note-humanitarian 

 

المذكرة التوجيهية األولية بشأن  ـ الوكاالت بين المشتركة الدائمة لجنةل ةالتابعإدارة الطوارئ مجموعة عمل 
 :على الرابط التالي متاحاإلنساني    البرنامج دورة في المتضررة المجتمعاتأمام المساءلة الحماية ودمج 

http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/protection_of_civilians/edg-
aap_protection_guidance_note_2016.pdf 

 
 أجل من النشط التعلم شبكةدليل الوكاالت اإلنسانية، الصادر عن  ، الحماية:بونويك سليم، وهوجو، وأندرو

 متاح على الرابط التالي: – 2005 ،(االنسانية والحماية ساسيةاأل لمفاهيمفي ا مقدمة) واألداء لةللمساء القابلية
             guide.pdf-protection-www.alnap.org/pool/files/alnap 

 

 وقانون، اناالنس حقوق وقانون الدولي، االنساني القانون حول ةالشائع سئلةاأل ،حمراأل للصليب الدولية اللجنة
   https://goo.gl/mCPJBn:على الرابط التالي متاحـ  2004 ،المسلح الصراع سياق في الالجئين

 
، المسلح اعالصرفي حالة  نساناإل لحقوق الدولية القانونية الحماية توفير ،حقوق اإلنسانالسامية ل المفوضية
  ـ متاح على الرابط التالي: 2011

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_in_armed_conflict.pdf 

 
، يسيةالرئ المفاهيم على موجزة عامة نظرةمشروع اسفير، دليل اسفير، )الفصل الاامس حول مبادئ الحماية: 

 على الرابط التالي:ـ متاح  2011اإلنساني(،  االل العملالحماية بشأن مراعاة  عملية رشاداتوإ
http://www.spherehandbook.org/en/how-to-use-this-chapter-5/ 

  
 يف حمايةال جوانب ماتلفل الدنيا المعايير) الحماية العمال المهنية المعايير، حمراأل للصليب اللجنة الدولية
 ،السالم حفظ وبعثات االنسان حقوق منظمات مع والتفاعل ،البيانات دارةإ ذلك فى بما ،صراععنف والال حاالت
 :ـ متاح على الرابط التالي 2013 ، إصدار(النتائج على قائمةحماية الال دارةاستراتيجيات إو

http://www.spherehandbook.org/en/how-to-use-this-chapter-5/ 

 

https://goo.gl/EMGQSL
https://interagencystandingcommittee.org/human-rights-and-humanitarian-action/documents-public/human-rights-guidance-note-humanitarian
https://interagencystandingcommittee.org/human-rights-and-humanitarian-action/documents-public/human-rights-guidance-note-humanitarian
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/protection_of_civilians/edg-aap_protection_guidance_note_2016.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/protection_of_civilians/edg-aap_protection_guidance_note_2016.pdf
http://www.alnap.org/pool/files/alnap-protection-guide.pdf
https://goo.gl/mCPJBn
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_in_armed_conflict.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_in_armed_conflict.pdf
http://www.spherehandbook.org/en/how-to-use-this-chapter-5/
http://www.spherehandbook.org/en/how-to-use-this-chapter-5/
http://www.spherehandbook.org/en/how-to-use-this-chapter-5/
http://www.spherehandbook.org/en/how-to-use-this-chapter-5/
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 كتوبراإلنساني، أ العمل مبادئ: نسانيمنظمة الهجرة الدولية في المجال اإل سياسة، دوليةهجرة الال منظمة
 ـ متاحة على الرابط التالي: 2015

https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/106/C-106-CRP-20-IOMs-Humanitarian-Policy.pdf 
 

 :على الرابط التالي متاحـ  2011 ،االنسان حقوقالسامية لحقوق اإلنسان، دليل رصد  المفوضية
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/OHCHRIntro-12pp.pdf 

 
 :على الرابط التالي متاحـ  - نساناإل حقوق رصد على التدريب دليل: نساناإل حقوقالسامية ل مفوضيةال

https://www1.umn.edu/humanrts/monitoring/monitoring-training.html 

 
رمجة تعميم وبعملية في  مقدمة) حمايةال مجال فى تدريبية حزمة: المدنيين سالمة تحسينأوكسفام جي بي، 

 لمعرفةا مستويات ماتلف مع لتكيفا ةيقابل، مع للطوارئ االستجابة مجال يفللمهنيين العاملين  حمايةال
 :على الرابط التالي متاحـ  2008 ،(المسبقة

http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/improving-the-safety-of-civilians-a-protection-training-pack-
115396 

 
لحماية ا نهج وتعزيز تطويرلمبادرة شبكية المنصة ال) ، الحماية القائمة على النتائجInterAction انتـر أكشن
 :ـ متاح على الرابط التالي (النتائج على القائم

https://protection.interaction.org  

 
ـ متاحة على  2013، العامة السياسة ورقة ـ المجتمعية الحماية مفهومالسامية لشؤون الالجئين،  المفوضية
 :الرابط التالي

http://www.refworld.org/pdfid/5209f0b64.pdf 

 
متاح ري، القس النزوحفي حاالت والقائم على االحترام  السامية لشؤون الالجئين، التواصل الفعال المفوضية

  :على الرابط التالي
http://www.unhcrexchange.org/communities/9159/contents/215098?PHPSESSID 

 
يركز على المجتمع، غني باألدوات ويتسم  ميدانيإرشادي  دليل) كرامةوال سالمة، الActionAidأكشن ايد 

  :على الرابط التالي متاحـ  2010(، واضحة عملية توجيهاتورشادات إبالوضوح، فضالً عن كونه يقدم 
http://www.actionaid.org/publications/safety-dignity-field-based-manual-integrating-community-based-
protection-across-humanit 

 
واد ، محمايةال عن ساسيةأ علومات)م للتجمع العالمي للحمايةااللكتروني  موقع، الالتجمع العالمي للحماية

 والقوالب، (العالم حول كتل الحمايةما يصدر عن  ذلكفي  بما والمستجدات، التقارير حدث، أتدريبية
ـ ( ايةمالحفي مجال  باألشاا  ذوي الابرة التصال، وبيانات االحمايةلكتل المرجعية  لشروطوا النموذجية
 www.globalprotectioncluster.org :الموقع التالي على متاح

 
سع التي وتن  على االلتزامات الت) والمساءلة لجودةل ساسيةاأل نسانيةاإل المعايير ،ساسيةاأل نسانيةاإل المعايير

 وفعالية يةنوع تحسيناإلنسانية ل االستجابة مجال في العاملين فرادواأل المنظماتيمكن االستعانة بها من قبل 
 السكانو المحلية لمجتمعاتأمام ا المساءلةقدراً أكبر من تلك المعايير تيح ، تكذلك   يقدمونها التى المساعدة
 :الرابط التالي على ةمتاحـ ( زمةمن األ المتضررين

 standard-http://www.corehumanitarianstandard.org/the 

https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/106/C-106-CRP-20-IOMs-Humanitarian-Policy.pdf
https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/106/C-106-CRP-20-IOMs-Humanitarian-Policy.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/OHCHRIntro-12pp.pdf
https://www1.umn.edu/humanrts/monitoring/monitoring-training.html
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/improving-the-safety-of-civilians-a-protection-training-pack-115396
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/improving-the-safety-of-civilians-a-protection-training-pack-115396
https://protection.interaction.org/
http://www.refworld.org/pdfid/5209f0b64.pdf
http://www.unhcrexchange.org/communities/9159/contents/215098?PHPSESSID
http://www.actionaid.org/publications/safety-dignity-field-based-manual-integrating-community-based-protection-across-humanit
http://www.actionaid.org/publications/safety-dignity-field-based-manual-integrating-community-based-protection-across-humanit
http://www.globalprotectioncluster.org/
http://www.corehumanitarianstandard.org/the-standard
http://www.corehumanitarianstandard.org/the-standard
http://www.corehumanitarianstandard.org/the-standard
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  حمايةتعميم ال -2
 

بشأن المبادئ األساسية لتعميم الحماية،  الوكاالت بينمن المعايير المشتركة  دنىاأل الحد ،العالمية الرؤية
  اإلنساني لعملفي مجال ا ساسيةأ قطاعات ستة عبر تطبيقهاواإلرشادات العملية ل

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_3752.pdf 
 

 الستادامل كاملة ماصصة بيةالحماية )حزمة تدري تعميم، الحزمة التدريبية في مجال التجمع العالمي للحماية
 :الرابط التالي على متاحـ ( الحكوميين والموظفين العاملة في المجال االنساني فرقال مع

http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/aors/protection_mainstreaming/PM_training/1_GPC_P
rotection_Mainstreaming_Training_Package_FULL_November_2014.pdf 
 

ـ  2015 ويوليعنصري السن والعجز،  دراجإل معاييرحد األدنى من الال، المسنين لمساعدة الدولية الرابطة
 http://goo.gl/diZvGc متاح على الرابط التالي:

 
لعنف /االتجمع العالمي للحماية، الوكاالت بين المشتركة الدائمة اللجنةمنظومة االستجابة الااصة بكٍل من 
 النوع االجتماعي ضمن على القائم العنفتداالت  دماجإل وجيهيةالت مبادئالقائم على النوع االجتماعي ـ ال

 http://goo.gl/yqCDK2 :اإلنساني ـ متاحة على الرابط التالي العمل
 
 طفلال حماية -3

 
 سانىاالن العملمنظومة  في الطفل حمايةإدماج  معايير، الحد األدنى من طفلال حمايةالمعني بمسؤولية النطاق 

 standards/-http://cpwg.net/minimum :ـ متاح على الرابط التالي

 
حماية الطفل )المعلومات األساسية  لمجموعة عمل، الموقع االلكتروني الطفل حمايةالمعني بمسؤولية النطاق 
( ـ متاح من االل الرابط باألشاا  ذوي الابرة االتصال مواد في مجال حماية الطفل، وبياناتالوأحدث 
 /http://cpwg.net التالي:

 
 النوع االجتماعي على القائم العنف -4

 
المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت والعنف القائم على النوع االجتماعي ـ المبادئ 

 من الحد :نوع االجتماعي في منظومة العمل اإلنسانيال على القائم عنفمعنية بالالالتوجيهية إلدماح التداالت 
 الموقع االلكتروني الذي يحتوي على)على التعافي  مساعدةالعوامل الوالقدرة على الصمود  تعزيزالمااطر، و
ـ 2015(، 13، فضالً عن اإلرشادات بشأن المجاالت الموضوعية الثالثة عشر )بالكامل التوجيهية المبادئ
 www.gbvguidelines.org :على الرابط التالي ةحمتا

 
تشمل  واردم قاعدةنقاذ الدولية، شبكة المستجيبين للعنف القائم على النوع االجتماعي )وهي عبارة عن لجنة اإل
 على ةمتاح ـ( نسانيةفي الحاالت اإل والفتيات النساء ضد للعنف للتصدى، والمواد البحثية والدعوية دواتاأل

 /http://gbvresponders.org :الرابط التالي
 

ع االلكتروني ، الموقالعالمي للحمايةللتجمع التابع  االجتماعي النوع على القائم العنفالمعني ب المسؤولية نطاق
لنطاق مسؤولية العنف القائم على النوع االجتماعي )يحتوي الموقع على المعلومات األساسية، واألدوات، 

http://goo.gl/diZvGc
http://cpwg.net/minimum-standards/
http://www.gbvguidelines.org/
http://www.gbvguidelines.org/
http://www.gbvguidelines.org/
http://gbvresponders.org/
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والمواد التدريبية، فضالً عن المعايير والمبادئ التوجيهية في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي، إلى 
 :الرابط التاليمن االل  متاحـ ( ألشاا  ذوي الابرةجانب بيانات التواصل مع ا

http://gbvaor.net/ 

 
 اإلسكان واألراضي والممتلكات -5
 

كتروني ـ الموقع االل للتجمع العالمي للحمايةالتابع  نطاق المسؤولية المعني باإلسكان واألراضي والممتلكات،
لنطاق المسؤولية المعني باإلسكان، واألراضي، والممتلكات )يحتوي الموقع على المعلومات األساسية وبيانات 

 :من االل الرابط التالي متاحـ  (التواصل مع األشاا  ذوي الابرة
http://www.globalprotectioncluster.org/en/areas-of-responsibility/housing-land-and-property/hlp-area-of-
responsibility.html  

 
ـ متاح من  2013لالجئين ، الدليل التدريبي في مجال اإلسكان، واألراضي، والممتلكات،  النرويجي مجلسال

 http://www.nrc.no/?did=9165948#.VjybdYSS1C8االل الرابط التالي: 

 
ي، في اإلسكان، واألراض النازحات ، الموقع االلكتروني لكفالة حقوق السيدات المجلس النرويجي لالجئين 

 والممتلكات )يحتوي الموقع على المعلومات األساسية، وأحدث التقارير ـ متاح من االل الرابط التالي:
 http://womenshlp.nrc.no 

  
 لغامباأل المتعلقة جراءاتاإل ـ 6
 

 :ـ متاح على الرابط التالي 2010 مارس، لغامباألالمتعلقة  برامجفي ال جنسانيةال توجيهيةال مبادئدمج ال
WEB.pdf-Guidelines-http://www.mineaction.org/sites/default/files/publications/MA 

 

 ساعدةمال فى لغامباأل المتعلقةاإلجراءات  دوررئيسية حول  مثلةأ امسةـ  فرادلأ المضادة لغاممعاهدة حظر األ
 :التاليأطر عمل أوسع نطاقاً ـ متاح من االل الرابط  فى الضحاياعلى إدراج مساعدة 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Five_Key_Examples_of_the_Role_of_Mine_Action.pdf 

 
 القسرى النزوح  ـ7
 

 ينب المشتركة الدائمة اللجنة سياسة ورقةـ  داالياً  النازحين حماية، الوكاالت بين المشتركة الدائمة اللجنة
 :من االل الرابط التالي متاحـ  1999 ،الوكاالت

https://interagencystandingcommittee.org/focal-points/documents-public/protection-internally-displaced-
persons-iasc-policy-paper 

 
أطر و ،ساسيةاأل والمبادئ، المفاهيممقدمة في ) داالياً  النازحين حمايةحول كتيب ، التجمع العالمي للحماية
 ،التنفيذية االستجابات نأبش، فضالً عن المبادئ التوجيهية داالياً  النازحين بحماية صلةالعمل األساسية ذات ال

والتداالت واألنشطة في مجال بالحماية(، 2010 ـ متاح من االل الرابط التالي: 
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/protection_of_idps/IDP_Handboo
k_EN.pdf 

 
هات، التوجي) الحكومية غير للمنظمات ميدانى دليل: الالجئين حماية ،السامية لشؤون الالجئين  المفوضية

والمتطلبات الااصة لحماية فئاٍت ، الالجئين حماية حولالتي ت طرح  ةالشائع سئلةالمرجعية، واأل القوائمو

http://gbvaor.net/
http://www.globalprotectioncluster.org/en/areas-of-responsibility/housing-land-and-property/hlp-area-of-responsibility.html
http://www.globalprotectioncluster.org/en/areas-of-responsibility/housing-land-and-property/hlp-area-of-responsibility.html
http://www.nrc.no/?did=9165948#.VjybdYSS1C8
http://www.nrc.no/?did=9165948#.VjybdYSS1C8
http://www.nrc.no/?did=9165948#.VjybdYSS1C8
http://womenshlp.nrc.no/
http://womenshlp.nrc.no/
https://interagencystandingcommittee.org/focal-points/documents-public/protection-internally-displaced-persons-iasc-policy-paper
https://interagencystandingcommittee.org/focal-points/documents-public/protection-internally-displaced-persons-iasc-policy-paper
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من  تاحـ م1999(، مجموعة الشركاءالمفوضية السامية لشئون الالجئين و شارك في إعداد الدليل   معينة
  :االل الرابط التالي

http://www.unhcr.org/3bb9794e4.html 
 

 النزوح المتاذة حيال اتالمسئوليات واإلجراء البرلماني الدولي ـ االتحادالسامية لشؤون الالجئين و المفوضية
  :ـ من االل الرابط التالي 2013(، 2012لعام  20رقم  البرلمانيين دليل) المسؤولية: الداالى

http://www.unhcr.org/525bee0c9.html 
 

ـ  2013، المسلحة الصراعات ي حاالتف النزوحو ، الجهات الفاعلة المسلحة غير التابعة للدولة،جنيف نداء
 http://goo.gl/BL3lPt االل الرابط التالي:متاح من 

 
 الكوارث حاالتفي  الحماية -8
 

 الكوارث حاالت في شاا األ حماية نبشـأ توجيهيةال مبادئال ،الوكاالت بين المشتركة الدائمة اللجنة
 متاحة من االل الرابط التالي: - 2011 ،الطبيعية

http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/IASC_Guidelines_Natural_Disaster
s_EN.pdf 

 
 لتالي:على الرابط ا ةمتاحـ  الطبيعية الكوارث حاالت في الحماية، أوراق مرجعية بشأن العالمي للحمايةالتجمع 

http://goo.gl/mqBCoZ 
 
 الجنسي واالعتداءالجنسي  االستغالل من الحماية -9
 

 واالعتداء الجنسي االستغالل من بالحماية الااصة التدابير نبشأ العام ميناأل نشرة، المتحدةاألمانة العامة لأمم 
 :على الرابط التالي ةـ متاح 2003 كتوبرأ 9، بتاريخ ST/SGB/2003/13، الجنسي

https://interagencystandingcommittee.org/focal-points/documents-public/special-measures-protection-
sexual-exploitation-and-sexual-abuse 

 
 تداء الجنسيي واالعالجنس االستغالل على القضاءب االلتزامبشأن  بيان، الوكاالت بين المشتركة الدائمة اللجنة
 ـ متاح على الرابط التالي: 2006 يسمبر، دأو من غير المنتمين لها المتحدةموظفي األمم  بلقٍ منسواًء 

https://interagencystandingcommittee.org/focal-points/documents-public/statement-commitment-
eliminating-sexual-exploitation-and-abuse-un-and 

 
 11اية من االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي، ، بيان بشأن الحمالوكاالت بين المشتركة الدائمة اللجنة
 ـ متاح على الرابط التالي: 2015ديسمير 

https://interagencystandingcommittee.org/principals/documents-public/statement-iasc-principals-
protection-against-sexual-exploitation-and 

 
 الحماية ية بشأنلالتشغي معاييرال من االدنى الحد تنفيذ: التوجيهية المبادئ ،الوكاالت بين المشتركة الدائمة اللجنة
  ـ متاح على الرابط التالي: 2015ي، الجنس واالعتداء الجنسي االستغالل من

https://interagencystandingcommittee.org/node/11441 

 

http://www.unhcr.org/525bee0c9.html
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/IASC_Guidelines_Natural_Disasters_EN.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/IASC_Guidelines_Natural_Disasters_EN.pdf
http://goo.gl/mqBCoZ
https://interagencystandingcommittee.org/focal-points/documents-public/statement-commitment-eliminating-sexual-exploitation-and-abuse-un-and
https://interagencystandingcommittee.org/focal-points/documents-public/statement-commitment-eliminating-sexual-exploitation-and-abuse-un-and
https://interagencystandingcommittee.org/principals/documents-public/statement-iasc-principals-protection-against-sexual-exploitation-and
https://interagencystandingcommittee.org/principals/documents-public/statement-iasc-principals-protection-against-sexual-exploitation-and
https://interagencystandingcommittee.org/node/11441
https://interagencystandingcommittee.org/node/11441
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أن الحماية الحد األدنى من المعايير التشغيلية بشاللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، المبادئ التوجيهية لتنفيذ 
بتيسير )أو من غير المنتمين لها،  المتحدةموظفي األمم  بلقٍ منسواًء  ي واالعتداء الجنسيالجنس االستغاللمن 

 االعتداءوالجنسي  االستغالل من بالحماية المعنية الوكاالت بين المشتركة الدائمة اللجنة عمل فرقةمن جانب 
 :على الرابط التالي ةـ متاح 2013 مارسي، الجنس

https://interagencystandingcommittee.org/protection-sexual-exploitation-and-abuse/documents-
public/guidelines-implement-minimum-operating 

 
 المتحدة االمم بعثات مع العمل -10

 
لى الصعيد ع كتل الحماية بين التفاعلالتشايصية والمبادئ التوجيهية بشأن  داة، األالتجمع العالمي للحماية

 http://goo.gl/ierh3على الرابط التالي:  ةـ متاح المتحدة االمم بعثاتو الميداني

 
 جلأ من واناق توحيدالرامية إلى  السالم عملياتشأن بالمستوى  رفيعةال مستقلةال لجنةال تقرير، المتحدة مماأل

 :ـ متاح على الرابط التالي 2015 ، يونيوS/2015/446-A/70/95 ، واألفرادوالشراكة ،السياسة: السالم
http://goo.gl/zguzCJ 

 
في اللجنة المستقلة الرفيعة المستوى المعنية بعمليات حفظ السالم،  شركاءال ساهماتم، التجمع العالمي للحماية

 http://goo.gl/fjJvxIعلى الرابط التالي:  ةـ متاح 2015يناير 

 
 حمايةإدارة المعلومات الخاصة بال -11

 
، إدارة المعلومات الااصة بالحماية، صحيفة ئينالسامية لشؤون الالج ضيةالمفوو لالجئين الدنماركي مجلسال

 https://goo.gl/rtQnyDعلى الرابط التالي:  ةـ متاح 2015وقائع، أغسطس 
 
 لمعلوماتا دارة، الوثيقة الاتامية الجتماع إئينالسامية لشؤون الالج ضيةالمفوو لالجئين الدنماركي مجلسال

 https://goo.gl/08P3Wo :على الرابط التالي ةـ متاح 2015الااصة بالحماية، 

 
 البيانات ةحماي نبشأ الروابط األسرية ستعادةافي شبكة ، مدونة قواعد السلوك اللجنة الدولية للصليب األحمر

  conduct-code-https://www.icrc.org/en/document/rflعلى الرابط التالي: ةـ متاح 2016 يناير، الشاصية

 
 2016 ايرن، القواعد الااصة بحماية البيانات الشاصية لأشاا  المعنيين، ياللجنة الدولية للصليب األحمر

 :على الرابط التالي ةـ متاح
 protection-https://www.icrc.org/en/document/data 

 

ن بالنسبة لأفراد المعنيي ، السياسة المتعلقة بحماية البيانات الشاصيةالمفوضية السامية لشؤون الالجئين
 http://www.refworld.org/docid/55643c1d4.htmlعلى الرابط التالي:  ةـ متاح 2015للمفوضية، مايو 

  
 السكان المتضررين أمامالمساءلة  -12

 
 على الرابط التالي: متاح  2014السكان المتضررين: إطار العمل التشغيلي،  أمامالمساءلة 

https://goo.gl/61WZwK 

https://interagencystandingcommittee.org/protection-sexual-exploitation-and-abuse/documents-public/guidelines-implement-minimum-operating
https://interagencystandingcommittee.org/protection-sexual-exploitation-and-abuse/documents-public/guidelines-implement-minimum-operating
http://goo.gl/ierh3
http://goo.gl/ierh3
http://goo.gl/ierh3
http://goo.gl/zguzCJ
http://goo.gl/fjJvxI
http://goo.gl/fjJvxI
http://goo.gl/fjJvxI
https://goo.gl/rtQnyD
https://goo.gl/rtQnyD
https://goo.gl/rtQnyD
https://goo.gl/08P3Wo
https://goo.gl/08P3Wo
https://goo.gl/08P3Wo
https://www.icrc.org/en/document/rfl-code-conduct
https://www.icrc.org/en/document/data-protection
http://www.refworld.org/docid/55643c1d4.html
https://goo.gl/61WZwK
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 التعاون مع الجهات الفاعلة المحلية -13
 

دورة عمل البرنامج اإلنساني، العمل اإلنساني في اإلسالم ـ ورقة عمل مقدمة من دورة البرنامج اإلنساني، 
 http://goo.gl/okfgo3 :على الرابط التالي متاحة  2015 فبراير

 
 :على الرابط التالي متاح    2014العمل اإلنساني فيما بين بلدان الجنوب، تقرير كلية جيندال، 

http://goo.gl/zHPDM 

 
 دائمةال حلولال -14
 

والتجمع ر، للتعافي المبك والكتلة العالميةلشؤون الالجئين،  الساميةمفوضية البرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، و
لنازحين ل دائمة حلول يجادلقرار األمين العام لأمم المتحدة بشأن إ ي األوليـ الدليل التنفيذ العالمي للحماية

 على الرابط التالي: متاح   2016 يناير، الدائمة الحلولإيجاد ب يالمعن التقنى العمل فريقـ  داالياً 
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/gcer_durable_solutions_premilinary_operational_gu
ide.pdf 

 
  2010داالياً، أبريل  نازحين حلول الدائمة لل، إطار العمل المتعلق بالة الدائمة المشتركة بين الوكاالتاللجن
 http://www.unhcr.org/50f94cd49.pdf على الرابط التالي: متاح

 
 على الرابط التالي: متاح  2019الحلول الدائمة، أكتوبر إيجاد قرار األمين العام بشأن ، األمم المتحدة

http://goo.gl/W5jY12 
 

 على الرابط التالي: ةـ متاح 2001 الداالي،النزوح المبادئ التوجيهية بشأن ، األمم المتحدة
http://www.brookings.edu/~/media/Projects/idp/GPEnglish.pdf 

 

 مبادرة حقوق اإلنسان أوال -15
 

 على الرابط التالي:  متاحةاألمم المتحدة، مبادرة حقوق اإلنسان أوالً ـ 
http://www.un.org/sg/humanrightsupfront/ 

 
 :التالي الرابط على متاحةاألمم المتحدة، حقوق اإلنسان أوالً في العمليات الميدانية ـ 

https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/013_fact_sheet_-
_rights_up_frontin_the_field_draft_2014-08-21_2.pdf 

 
 :التالي الرابط على متاحةمجموعة األمم المتحدة اإلنمائية، مبادرة حقوق اإلنسان أوالً ـ 

https://undg.org/home/guidance-policies/country-programming-principles/human-rights/rights-up-front-
initiative/ 

 
  :التالي الرابط على متاحةالمتحدة اإلنمائية، استعراض مبادرة حقوق اإلنسان أوالً ـ  مجموعة األمم

https://undg.org/wp-content/uploads/2015/09/Overview-of-Human-Rights-up-Front-2015-07-24.pdf 
 

 وثائق أخرى -16
 

http://goo.gl/okfgo3
http://goo.gl/okfgo3
http://goo.gl/okfgo3
http://goo.gl/zHPDM
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/gcer_durable_solutions_premilinary_operational_guide.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/gcer_durable_solutions_premilinary_operational_guide.pdf
http://www.unhcr.org/50f94cd49.pdf
http://www.unhcr.org/50f94cd49.pdf
http://www.unhcr.org/50f94cd49.pdf
http://goo.gl/W5jY12
http://goo.gl/W5jY12
http://www.brookings.edu/~/media/Projects/idp/GPEnglish.pdf
http://www.un.org/sg/humanrightsupfront/
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/013_fact_sheet_-_rights_up_frontin_the_field_draft_2014-08-21_2.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/013_fact_sheet_-_rights_up_frontin_the_field_draft_2014-08-21_2.pdf
https://undg.org/home/guidance-policies/country-programming-principles/human-rights/rights-up-front-initiative/
https://undg.org/home/guidance-policies/country-programming-principles/human-rights/rights-up-front-initiative/
https://undg.org/wp-content/uploads/2015/09/Overview-of-Human-Rights-up-Front-2015-07-24.pdf
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 سيدق فى ةالحمديبدلكدمل الستعراض  لمستق نيالند، نوشره، شريكدشريو بوالسترو، أنطونيو يونيني، أمرة لي، نظدم

 للجنة ةتدبعال مجمونة العمل، بندء  نلى طلب العدلمي للحمدية التجمع م  بتكليف مستقلة يشراسة) ياالنسدن العمل

 نلى الرابط التدلي: ةمتدح – 2015، مديو (الوكدالت بي  المشتركة الدائمة
https://interagencystandingcommittee.org/sites/default/files/independent_whole_of_system_protection_re
view_report_may_2015.pdf 
 

موراي، جوليان، وجوزيف الندري، دراسة حول تمويل الحماية في حاالت الطوارئ اإلنسانية المعقدة )دراسة  
 على الموقع التالي: متاحةـ  2013(، سبتمبر التجمع العالمي للحمايةمستقلة بتكليف من 

http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/news_and_publications/GPC_funding_study_online_E
N.pdf 
 

 ريالنكا،س في المتحدة األمم أعمال بشأن العام لأمن التابعة الداالية االستعراض لجنة تقريرحول المتحدة، األمم
 http://goo.gl/J1xDA التالي:  الرابط على متاح – 2012 نوفمبر

 

في  مدنيينال بحمايةعلقة المت المسائل فى النظر نبشأ اإلنسانية، مذكرة الشؤون تنسيقاألمم المتحدة ل مكتب
 :على الرابط التالي ةمتاحـ  2014، المسلحة الصراعات

https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/aide%20memoire%202014%20-%20English.pdf 
  

، إدارة عمليات حفظ السالم فظعمليات األمم المتحدة لح فى المدنيين ماية، حالسالم حفظ عمليات ادارة
 ـ متاح على الرابط التالي: 2015السالم/إدارة الدعم الميداني، أبريل 

http://www.ccopab.eb.mil.br/biblioteca/documentos/150323%20POC%20policy%20final.pdf 
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