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  المنظمة الدولية للهجرة
  
المتعلقة المنظمة الدولية للهجرة استجابات  خاللالحماية  حول تعميم يةتوجيه مذكرة عنوان الوثيقة: 

  هجرة(ال ألزماتي ألزمات )أو قطاعات المساعدة التابعة لإلطار التنفيذبا

  

   تعليمات نوع الوثيقة: 

  

  إلزامياالمتثال لهذه التعليمات  الميزة: 

  

                IN / 232               الضبط: رقم 

  DOEة العمليات و الطوارئ  رااد مالك الوثيقة: 

  مفعّلة الحالة: 

  2016يناير  20 حيز التنفيذ:تاريخ الدخول  

  :هاء الصالحيةتإن تاريخ 

  N / A     :ب بالسنبة لألرشيف تعوض – ضتعو   

  
مبادئ الحماية اإلنسانية ل االلزامي تعميمالمتعلقة بال مجموعة من التوجيهات توفر هذه المذكرة التوجيهية  :ملخص 

المنظمة  إلى مساعدة جميع موظفيوتهدف هذه المذكرة ألزمات. المتعلقة باالمنظمة الدولية للهجرة  استجابات خالل
و  تقييمب ما يقومونأداء وظائفهم عند المعايير خالل تطبيق هذهبفي االستجابة لألزمات  ينشاركالم ولية للهجرةالد

ب(   استجابات المنظمة الدولية للهجرة لألزمات،أ(   ما يلي: تقديررصد وو تنفيذ و  اقرارو وتطوير  تصميم
و في حال  إلطار التنفيذي ألزمات الهجرة.التابعة ل قطاعات المساعدةالمشاريع التي تقع تحت واحدة أو أكثر من 

 المعني باألمر الموظفيقوم ن هذه المذكرة، وج عخرلل من موظفي المنظمة الدولية للهجرة موظف ما اذا احتاج
للهجرة  منظمة الدوليةلا اذ أنه من الملزم لموظفيأو رئيس البعثة المعنية باالتصال بإدارة العمليات والطوارئ. 

 مع اإلدارة.  األمر ضمان االلتزام بهذه المذكرة التوجيهية ومتابعةرؤساء البعثات ل وبالتحديد
  
 ،الهجرة االستجابة لألزمات، اإلطار التنفيدذي ألزمات  ،حمايةتعميم ال اإلنسانية، حماية،ال :الكلمات المفاتيح 

  ، حماية الطفل.نوع الجنس المساءلة،، التمكين، المشاركة، راضراألالسالمة والكرامة، تجنب التسبب في 

 :االلكتروني الموقع 

https://intranetportal/Pages/ControlNo.aspx?controlNo=IN/00232   

                            ليات و الطوارئادراة العم : أطلقتها

المكاتب االقليمية،  ادارة التعاون و الشراكة، ادارة الشؤون القانونية،  قسم ادراة الهجرة، :بالتنسيق ونالقائم
  التي تم اختيارها  مكاتب الدول

  DGO : مرخص من 
 التوزيع: جميع البعثات في جميع أنحاء العالم، كل اإلدارات في المقر الرئيسي 

                توزيع:  
  المنظمة الدولية للهجرة                          

  

https://intranetportal/Pages/ControlNo.aspx?controlNo=IN/00232
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المنظمة الدولية للهجرة المتعلقة  استجابات خالل حمايةال مذكرة توجيهية بشأن كيفية تعميم 
 )أو قطاعات المساعدة التابعة لإلطار التنفيذي ألزمات الهجرة(  زماتألبا
  _______________________________________________ 
 

توفر هذه المذكرة التوجيهية مجموعة من التوجيهات المتعلقة بالتعميم االلزامي لمبادئ الحماية 
وتهدف هذه المذكرة إلى اإلنسانية خالل استجابات المنظمة الدولية للهجرة المتعلقة باألزمات. 

مساعدة جميع موظفي المنظمة الدولية للهجرة المشاركين في االستجابة لألزمات بتطبيق هذه 
رصد و تنفيذ و  اقرار ون بتقييم و تصميم وتطوير و لمعايير خالل أداء وظائفهم عندما يقوما
مشاريع التي تقع تحت واحدة أ( استجابات المنظمة الدولية للهجرة لألزمات،  ب( ال تقدير ما يلي: و

أو أكثر من قطاعات المساعدة التابعة لإلطار التنفيذي ألزمات الهجرة. و في حال ما اذا احتاج 
موظف من موظفي المنظمة الدولية للهجرة للخروج عن هذه المذكرة، يقوم الموظف المعني باألمر 

اذ أنه من الملزم لموظفي المنظمة . أو رئيس البعثة المعنية باالتصال بإدارة العمليات والطوارئ
رة التوجيهية ومتابعة األمر مع الدولية للهجرة وبالتحديد لرؤساء البعثات ضمان االلتزام بهذه المذك

 اإلدارة. 
 

I. م السياق العا 
  

في كثير  تكون هجرةتدفقات للعلى  األزمات اإلنسانية تنطوي أبعاد التنقل الناجمة عن .1

عادة على مواطن ضعف تشتمل على أنماط تنقل والنطاق  واسعة دة ومعقّ من األحيان 

هذه المذكرة التوجيهية  بينوت  ألفراد والمجتمعات المتضررة. متنوعة بالنسبة لوهامة 

المنظمة تقوم به  في كل نشاط  احترامهاية التي يجب مبادئ الحماية اإلنسانية األساس

بعد و ما  د من أن االستجابة لألزمة، وذلك للتأكّ ة للهجرة قبل وأثناء وبعد األزمةالدولي

   األزمة: 

  سالمة وكرامة لويعطي األولوية  مرغوب فيهاالغير  سلبيةالعواقب ال كلمن يقلل

 األفراد والمجتمعات المتضررة. 

  ضمان وصول معقول للمساعدات والخدمات دون تمييز 

 تعزيز المشاركة والتمكين؛ 

  جعل المنظمة الدولية للهجرة مسؤولة أمام السكان المتضررين، وبالتالي المساهمة في

 احترام وإعمال حقوقهم. 

 

اللجنة الدائمة المشتركة القائمة المعتمدة من قبل  األدوات المذكرة التوجيهية إلىتشير  .2

واألدوات التي تم  2اإلنسانية وغيرها من المعاييرالكتل، ، 1(IASCبين الوكاالت )

في أنشطة المنظمة بصفة عملية ة ها حديثا )المرفقات( لدمج مبادئ الحماية اإلنسانيوضع

                                                             
 اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ة لدىدائمة دعوبالمنظمة الدولية للهجرة تتمتع   1
قدرة على لحد من مخاطر الكوارث، الاإعادة اإلدماج،  ،التسريح ،المبكر، نزع السالح ، التعافي، اإلنسانيةالكتل، بين الوكاالت اللجنة الدائمة  2

 ة، الخ.  المساءل و حمايةال، معايير مواجهة األزمات
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المتعلق بأزمات لمنظمة الدولية للهجرة نفيذي لالدولية للهجرة في سياق اإلطار الت

لة لمبادئ المنظمة الدولية للهجرة للعمل مكمّ هي هذه المذكرة ف. 3(MCOF)الهجرة 

تنسجم كما أنها وتمثل واحدة من تطبيقاتها العملية عبر دورة حياة المشروع.  4اإلنساني

المنظمة الدولية للهجرة ياسة ، س5لمنظمة الدولية للهجرةالحماية القادمة لأيضا مع سياسة 

وإطار المنظمة الدولية للهجرة  20196-2015 اع الجنسنوابين  المساواةالمتعلقة ب

  .7كمة الهجرةالمتعلق بحو  

للحماية  ةساسيباعتباره أحد األبعاد األتعميم الحماية  تركز هذه المذكرة التوجيهية على .3

 الذين يعملونية جميع موظفي المنظمة الدولية للهجرة مسؤولكذلك من منظور كونه  و

أزمات يم االستجابات قبل وأثناء وبعد تصميم وتطوير وتنفيذ ورصد وتقي مجال في

وسيتم شرح الفرق لحماية. تدخالت القطاعية لالمتعلقة بال تحدد األحكامال فهي الهجرة. 

 . ةدالمحد عامةالعناصر ال (III) ن في القسم الثالثن المفهومي  بين هذي  

 

II. قانوني الطار اإل 
 

"جميع األنشطة التي تهدف إلى  احماية بأنهالالمشتركة بين الوكاالت ة الدائمة ف اللجنتعرّ   .4 
ين ذات الصلة، على سبيل المثال، ضمان االحترام الكامل لحقوق الفرد وفقا لنص وروح القوان

و تقوم الجهات الفاعلة في . 8وقانون الالجئين" ،والقانون اإلنساني الدوليقانون حقوق اإلنسان، 
 ( لضمانالعمل مع الجهات المسؤولة األولى )الدولدعم وتقديم الق اإلنسان  بوحقو ياإلنسانالمجال 

، وأن حقوقهم محترمة 9لمخاطر العنف  عاتوموالمجاألفراد الحد من تعرض  معالجة و
 بها.  قد تم الوفاء همواحتياجات

يؤكد  ية. وحماال مركزيةالمتعلق ب بيانال، أصدرت اللجنة الدائمة 2013في ديسمبر و . 5
ضين للخطر يجب أن تنير المتضررين و المعراألفراد والمجتمعات  أن حماية جميعالبيان على 

اليات و أيضا الى أنه بغض النظر عن بيانالويشير صنع القرار واالستجابة اإلنسانية.  سبيل
ون المسؤولية لتحمّ يع العاملين في المجال اإلنساني يجمفان  ، المسؤولة عن الحمايةكاالت الو
خطر قبل وأثناء وبعد وقوع أو المعرضين لل المتضررين والمجتمعات حماية األفراد في 

بين الوكاالت للحماية الدائمة المشتركة  جنةلال تعريفالمنظمة الدولية للهجرة بتلتزم و األزمة. 
   . مركزية الحمايةب المتعلق بيانالبو

                                                             
المنظمة مصادق عليه مكن طرف الدول األعضاء في هو إطار  (MCOF) أزمات الهجرة المتعلق ب منظّمة الدوليّة للهجرةللالتنفيذي طار اإل  نإ  3

    .2012نوفمبر  27 المؤرخ في 1243قرار رقم   حاالت األزمات.ل تإلى أبعاد التنقالبهدف االستجابة الدولية للهجرة 
4  of Humanitarian Action Principles –s humanitarian policy ’C/106/CRP/20 IOM  
بالحماية هي أوسع نطاقا وهي تهدف إلى تعميم نهج يقوم على سياسة المنظمة الدولية للهجرة المتعلقة ناول هذه المذكرة الحماية اإلنسانية فقط. تت  5

  الحقوق في كل سياسات واستراتيجيات ومشاريع وأنشطة المنظمة
6  C/106/INF/8/Rev.1  
ومنظمة  العناصر األساسية لتسهيل هجرة منظمة وآمنة ومنتظمة ومسؤولة وتنقل البشر من خالل سياسات هجرة مخططة - اطار حوكمة الهجرة  7

  .2015نوفمبر  24في  1310معتمدة من قبل الدول األعضاء في المنظمة الدولية للهجرةمن خالل القرار رقم  بشكل جيد؛ 
الدولية  اللجنة قادتها بعد سلسلة من المشاورات الدولية 2001الدولية للصليب األحمر، صدر في عام  يؤيد التعريف الذي تعتمده اللجنةتعريف   8

العمل  قانون، مثل ذات الصلة من المهم االطالع على القوانين األخرى كونيقد فلحماية المهاجرين،  أما بالنسبة للصليب األحمر حول هذا الموضوع.

 .، الخ، القانون البحري، القانون القنصليالدولي
 ات،التهديد االضرار، ،اإلهمال ،االستغالل شمل االعتداء،ي شامل/كمصطلح مظلة مصطلح العنف استخدام سيتم طوال هذه المذكرة التوجيهية،  9

  وفقا للسياق. مصطلحاتال بالتبادل مع هذهلصطلح العنف ستخدم يوسوف  لحقوقا المخاطر وانتهاك

file:///O:/Migration%20Crisis/MCOF%20Workshop%20Material/MCOF%20Key%20Resources/IOM%20MCOF%20Council%20and%20SCPF%20Documents/01_MC2355%20-MCOF-Arabic%20(002).pdf
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-INF-8-Rev1-IOM-Gender-Equality-Policy-2015-2019.pdf
https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/106/C-106-40-Migration-Governance-Framework.pdf
https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/106/C-106-40-Migration-Governance-Framework.pdf
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الهجرة،  اتزماج هذه االلتزامات ضمن استجابتها ألدمالمنظمة الدولية للهجرة با و قد قامت. 6

لحماية )أهمية الحماية( في عمليات استجابة المنظمة من ا مركزيةعلى ؤكد من جديد ت هيو

المساعدة  قطاعاتتمّكن و  الهجرة. اتألزمي باإلطار التنفيذمشمولة الخالل تنفيذ األنشطة 

لمنظمة الدولية للهجرة ا 11وعالقاتها بنظام الكتل 10الهجرة اتإلطار التنفيذي ألزمالتابعة ل 15

)بما في ذلك  للمخاطر ينلنازحالمهاجرين واتعرض مدى معالجة االحتياجات المتنوعة ومن 

داخليا( والمجتمعات  ، أو النازحيواألشخاص عديمي الجنسية ،وطالبي اللجوء ،الالجئين

 12الفئات المذكورة أعاله( و لكنهم يؤوونالمتضررة من األزمة )حتى لو لم يكونوا نازحين 

 اتدة التابعة لإلطار التنفيذي ألزمو تعتبر قطاعات  المساع. محدداللسياق ل ووفقابطريقة شاملة 

  ي،و بالتال الهجرة. ةكمو  حتلك المتعلقة ب و يةية واألمنووالتنم ةاإلنساني باألطر حاطةمالهجرة 

 الفاعلة في مجاللدور الذي تلعبه الجهات اإلنسانية في سياق العمل اإلنساني، يمكن لفانه 

التنمية في سياق  مجال اعلة فياألطراف الفالدور الذي تلعبه ذاك فهم على أنه الحماية أن ي  

ب القانون الدولي حقوق األشخاص المتضررين بموج و حماية ضمان احترامالتعافي و ذلك ل

    . 13دون تمييزلحقوق اإلنسان 

  

المنظمة  جميع مجاالت عملالتي تتقاطع مع لمنظمة الدولية للهجرة القادمة ل سياسةضمن ال و. 7

ات واستراتيجيات ومشاريع  سياسأيضا أن "المنظمة الدولية للهجرة تؤكد الدولية للهجرة، 

الذي لهجرة لالدولي قانون طة المنظمة تقوم على الحقوق، ويتم وضعها و تنفيذها وفقا للأنشو

، لعملالدولي لقانون ال ،قانون الالجئين، حقوق اإلنسانالعديد من قواعد ومعايير قانون  يتضمن

قانون ون الجنائي عبر الحدود الوطنية، القانحار، القانون البحري، قانون الباإلنساني، القانون 

 " ات الدولية واإلقليمية والوطنية.القانون القنصلي على المستويو  الجنسية

 

 

 

 

 

 

                                                             
 ؛ الغذائيّة غير والمواد المأوى -2 ؛ السّكان نزوح وتتبع المخيّمات إدارة -1لهجرة هي: إدارة ا زماتالطار التنفيذي ألالتابعة لطاعات المساعدة ق  10

 بدعم لمتعلقةاألنشطة ا -7 دعم اعادة االدماج؛  -6 الدعم النفسي واالجتماعي؛  -5 الدعم الصحي ؛  -4؛ رين المتضرّ  للسكّان النقل في المساعدة -3

 مكافحة -10 ؛ والملكيّة راضيباأل المتعلق الدعم -9 ؛ األزمات لمواجهة القدرات وبناء الكوارث مخاطار من الحدّ  -8 ؛ المجتمعات انتقال استقرار و

  -13 ؛الطاوارئحاالت  في القنصليّ  الدّعم -12 ؛ للحدود االنسانية ا اإلدارة و التقني الدعم -11 ؛ الحال ضعاف المهاجرين وحماية بالبشر االتجار

 . اإلنساني التواصل -15بالتشريعات المتعلق والدعم الهجرة سياسات -14؛ البشريّة   الموارد   و تعبئة الشتات
أخرى  ألمم المتحدة ومنظمات تابعة لمجموعات من المنظمات اإلنسانية، التكتالت أصبحت ، 2005 سنةفي النطاق للنظام  واسع نتيجة إلصالح 11

المشتركة  تم تصنيفها من قبل اللجنة الدائمة و قد  .غيرها و مداداتواال ،والصحة ،المياهلعمل اإلنساني، مثل لمن القطاعات الرئيسية  قطاع ، في كل ال

( والفريق RC / HCالمنسق المقيم و / أو منسق الشؤون اإلنسانية )ف  لتنسيق االستجابة في هذا القطاع. اضحةو لها مسؤوليات ( وIASC)بين الوكاالت 

ادة باسم وكاالت قي ونعرفي  تصال، اال ن عنمسؤولوالكتل لديها  و جميع .لكتلنسانية من خالل ااإلستجابة اال يدير( HCTإلنساني )للعمل ا طريالق  

الكوارث في حاالت  اتالمخيمو تنسيق المنظمة الدولية للهجرة تشارك في قيادة كتلة إدارة ف طري.، والتي تعمل على المستوى العالمي والق  كتلال

  .2015ديسمبر  18تاريخ الدخول  ،كتلنهج ال .مكتب االمم المتحدة لتنسيق شؤون الالجيئن  رسالة. الطبيعية
12   C/106/CRP/20 الجزء األول ،السياسة اإلنسانية( المنظمة الدولية للهجرة للعمل اإلنساني ) مبادئ (I )،  ،5.1السياق اإلنساني. 
13  tions of natural disasters, 2011Brookings,  Operational guidelines for the protection of persons in situa -IASC  

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/Operational_guidelines_nd.pdf
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III. المحددة ةالعام العناصر 
  
المتعلقة  المستقلة والفرق مع التدخالت القطاعيةالحماية يوضح هذا القسم مبادئ تعميم  

    .بالحماية

  

أنها فيمكن تعريفها بالمسؤولية.  مختلفة من أبعاد ومستويات علىاإلنسانية الحماية شتمل ت. 8

إدراج مبادئ الحماية هو  تعميم الحمايةفأو مجموعة من األنشطة.  يةنهجموهو أهدف، 

ستجابة بطريقة تتفادى ا تنفيذ أياالستجابة لألزمة عن طريق ضمان أن يتم  اإلنسانية ضمن

تعطي و وفقا لالحتياجات،  ر(، يتم تقديمهاضرحاق العدم الأي آثار سلبية غير مقصودة )

ت المحلية، وفي نهاية المطاف رتكز على المشاركة وتمكين القدراالكرامة، وتاألولوية للسالمة و

و يعالج . 14المتضررة األفراد والمجتمعات أمامللمساءلة  خاضعةالفاعلة الجهات اإلنسانية  جعل

جميع األطراف تحدد مسؤوليات بعد األزمة وما زمة واالستجابة لألتنفيذ " ةيحماية "كيفيم المتع

و تعمل  تعميم الحمايةبتعريف كتلة الحماية الدولية لالمنظمة الدولية للهجرة و تلتزم  15الفاعلة.

  . على ادراجه في مختلف أعمالها

 

المساعدة في النقل للسكان  –ألزمات الهجرة  يمن االطار التنفيذ 3: قطاع المساعدة أمثلة

المتضررين: يتم وضع معايير األولوية لنقل المهاجرين المتضررين من األزمة وفقا لمستوى 

هم أو جنس نوعأو  همأو جنس همالتعرض لخطر العنف وليس على أساس جنسيتهم أو عرق

ألزمات الهجرة  يطار التنفيذمن اال 2قطاع المساعدة . الخلمجموعة عرقية معينة،  انتماءهم 

التوزيع ونوع المواد غير  نقاطالوقت، يتم االتفاق بشأن المأوى والمواد غير الغذائية:  -

توزيعها في مراكز عبور المهاجرين بالتشاور مع األفراد والمجتمعات  التي سيتم الغذائية

مقبولة في الوقت ثقافيا نها أو حتاج اليهام بالنظر الى كونها المواديتم اختيار كما المتضررة. 

 .نفسه

  

  ما يلي: تتمثل فيحماية تعميم المبادئ لتعريف كتلة الحماية الدولية، فان  وفقا . 9

 الضرر إلحاق في التسبب وتجنب والكرامة، السالمة لجوانب األولوية إعطاءأ( 

 ةالجسدي فظ على السالماتقديم الخدمات والمساعدة بطرق تحبتقوم المنظمة الدولية للهجرة 

سلبية غير ن من تجنب أي عواقب لألفراد والمجتمعات، تكون مناسبة ثقافيا وتمكّ 

 مقصودة.

  

( يتم اختيار المواد غير الغذائية وأوقات التوزيع بالتشاور مع 1: على سبيل المثال

شطتهم االقتصادية اليومية، بشكل األفراد المتضررين حتى ال يتعارض ذلك مع أن

                                                             
  تعميم الحمايةل دوليةالحماية ال كتلةتعريف   14
 يسعى التعميم الى معالجة قضية معينة )على سبيل المثال الحماية( أو المساهمة في تحقيق نتيجة معينة دون خلق قطاع أو برنامج أو مشروع  15

  معين لذلك.
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أو تهديدات.  خارجيةهجمات   يعرضهم لمخاطريتناسب مع ثقافتهم وتقاليدهم وال

فانه يتم بعناية تحليل عالقات ( في برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، 2

ويشمل ذلك أيضا  .القوة داخل السكان الذين سيتم تسريحهم أثناء تصميم البرنامج

و النظر الذين استبعدوا من المساعدة األفراد  على  ذلك االعتبار تأثيربعين األخذ 

أي آثار  فيالبرنامج  يف التي من شأنها ضمان عدم تسببخفعوامل الت في ماهي

  .سلبية غير مقصودة على كل من المسرحين وبقية السكان

  

 الوصول الهادف و اآلمنب( 

 على أساس المساعدة والخدمات وفقا لالحتياجات وليس الدولية للهجرة تقدم المنظمة 

 . ية أو العرق أو االنتماء العرق أو غيرهنسأو الج يجنسالسن أو الجنس أو النوع ال

المتناول بطريقة آمنة  يتم تقديم الخدمات والمساعدة في نطاق مناسب، يكون فيو

من قبل جميع  اويمكن الوصول إليه ،من قبل األفراد المتضررين وسهلة، معروف

التي تتعرض  ، والمجموعاتذلك: الحاالت الطبية، واألفراد ذوي االعاقةالفئات بما في 

 لتمييز، وما شابه ذلك. ل

 

ن من التمتع ( يتم ايواء المهاجرين في مركز عبور يمكّ 1: على سبيل المثال

بالخصوصية بالنسبة للعائالت والنساء الحوامل والمرضعات، كما يمكن لألفراد 

ضمن اطار برنامج إعادة إدماج النازحين ( 2بسهولة.  اليه ذوي االعاقة الوصول

المجتمعات  فانه يتم دعم أفراد / مجموعات  يستقرار المجتمعاالداخليا و العائدين و

المساعدة  خلل فيأي  من قبل البرنامج لضمان عدم بروز المضيفة على قدم المساواة

 . أوتوترات ال لزوم لها بين المجموعات

 

  ضمان المساءلة:                 ج( 

في قياس  ايجابيالقيام بدور  جرة األفراد والمجتمعات المتضررة منالمنظمة الدولية لله نتمكّ 

نظرهم لتحسين  وجهاتت التي تؤثر عليهم و هي تسعى بنشاط الى تلقي نوعية التدخال

 من خالل معالجة الشواغل والشكاوى. و ذلك السياسات والبرامج

 

نظمة الدولية للهجرة : ضمن مشروع التحويالت النقدية للنازحين داخليا، تستخدم الممثال

خط ساخن متعدد الوظائف لالتصال المباشر مع النازحين داخليا والمجتمعات المضيفة 

 لالعالم  والتشجيع على االستفادة من الخدمات المتاحة والرد على الشكاوى والمشاغل.
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  المشاركة والتمكين:ضمان                    د( 

عمليات صنع القرار، و االرتكاز الى تعزز المشاركة الشاملة في  المنظمة الدولية للهجرةتسعى 

دعم تطوير تطوير وتقديم الخدمات واإلغاثة والمتضررين في مجتمعات واألفراد قدرات على 

 لمطالبة بحقوقهم. ا ة السكان فيساعدنفسه مالوقت في و  ،قدرات الحماية الذاتية

  

تقوم المنظمة الدولية للهجرة  ،(، ضمن اطار برنامج النقد مقابل العمل1: على سبيل المثال

بتشجيع إنتاج المواد غير الغذائية من قبل الالجئين والنازحين أنفسهم و ذلك لكي يتمكنوا 

من المساهمة بفعالية في االستجابة باالضافة الى مساهمة ذلك في تقويتهم من خالل نشاط 

نزع السالح برنامج  اطار( ضمن 2مدر للدخل سيكون له آثار إيجابية على المدى الطويل ؛ 

تصميم ورصد في ن على أساس طوعي والسكان المسرح، يشارك والتسريح وإعادة اإلدماج 

 االستفادة منيح تتالتي وتقييم البرنامج، بما في ذلك التحقق من صحة معايير األهلية 

 البرنامج. 

 

( ب، االستجابةتهدف الى أ( لحماية وهي ى لخرادا أبعللحماية أالتدخالت القطاعية تمثل . 10

محددة وسوء المعاملة وانتهاك التهديدات بعض الأو بناء بيئة خالية من ، ج( الوقاية ستعادةاال

ملة )نموذج اكتمهي عزز بعضها البعض ومن األنشطة يات الثالثة و هذه المستويالحقوق. 

هي من مسؤولية  فالتدخالت القطاعية للحماية .16الدولية للصليب األحمر(للجنة  ةبيضال

المنظمة الدولية  موظفوحماية )على سبيل المثال، للالممارسين العاملين في المجال االنساني 

 مثل الدعم النفسي واالجتماعي، و مكافحة تخصصهم التقني متخصصون في مجالللهجرة ال

  .17(، الخوالممتلكات والتعويضات االتجار بالبشر، والعقارات،

 

 

 

 

 

                                                             
  2013العمل، اثناء  حماية ل، المعايير المهنية لللصليب األحمر اللجنة الدولية  16
لتمييز، وسوء المعاملة، بمعايير مهنية محددة وتهدف إلى ضمان أن ال يتعرض األفراد الى مخاطر اإلهمال وا حماية للتلتزم التدخالت القطاعية   17

باالطار التنفيذي ألزمات  وتشمل بعض قطاعات المساعدة المشمولةواالستغالل، وانتهاك الحقوق وفقا للسياق التنفيذي واإلطار القانوني المنطبق. 

ة ألسر الفتيات المختطفات الالتي ينتمين إلى الدعم النفسي االجتماعي: يتم توفير المساعدة النفسي -5مثال: قطاع عية للحماية. التدخالت القطا الهجرة
يتم تسهيل عملية الوصول إلى وثائق العقارات واألراضي  ؛ والملكيّة باألراضي المتعلق الدعم -9قطاع أقلية عرقية في بلد متضرر من النزاع المسلح. 

يتم توفير  الحال:  ضعاف المهاجرين وحماية بالبشر االتجار مكافحة 10  -القطاع بالنسبة للنازحين داخليا الراغبين في العودة إلى قراهم األصلية.

والمصلحة الفضلى. فكل  مذين يتم تحديدهم وفقا الحتياجاتهأماكن آمنة، وإعادة التأهيل، اعادة االدماج والدعم النفسي واالجتماعي لضحايا االتجار ال

اية، على الرغم من عدم اعتبارها تدخل قطاعيا خاصا بالحموالخبرات والكوادر المتخصصة. و من هذه القطاعات له معاييره المميزة الخاصة به واحد

و باإلضافة إلى ذلك، فان لمقدمي الرعاية الصحية دورا مهما في الكشف وسيلة هامة لتوفير الحماية للفئات الضعيفة.  يفان توفير الرعاية الصحية ه

الرعاية الصحية تساهم في تقديم تدابير  تعرضوا لالستغالل وغيره من أشكال العنف. و بناء على ذلك، فانقد  عن االنتهاكات ضد األفراد الذين يكونوا

   متعلقة بالحماية.

https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc-002-0999.pdf
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ألفراد المتضررين مثل المهاجرين والنازحين يمكن ل ،في سياق الهجرة / التنقل. 11

، ضحايا الالجئين)على سبيل المثال،  فئة معينةفي نطاق  تدخلال المعنية أن والمجتمعات 

وسوء  ،مخاطر اإلهمالهم لتعرضلديهم /  ضعفوى المستكما أن (. همشابه االتجار، ومن

من  حقوق يختلف من فرد إلى آخر والوانتهاكات  ،ان المتعمدوالحرم ،واالستغالل ،المعاملة

 مجتمع إلى آخر. 

و بناء على من خالل استراتيجيات المساعدة والحماية الجاهزة.  ال يمكن معالجة هذه األمور و

من ألفراد والجماعات ليمكن و تعميم الحماية أمر بالغ األهمية بشكل خاص. هذه الخلفية، فان 

لمخاطر  ةل مختلفأشكأبأن يكونوا عرضة المتضررة داخليا أو المجتمعات  ينالمهاجرين والنازح

تعرضهم للمخاطر المذكورة أعاله عن  مدى يتم تحديدو واالستغالل.  ،وسوء المعاملة ،اإلهمال

 : جملة من العواملطريق تفاعل 

 ئص االجتماعية والديموغرافية للمهاجرين و السكان النازحين والمجتمعات الخصا

 واالنتماء العرقي و غيره(؛  جنسلمتضررة )و تشمل الجنس والعمر ونوع الا

 (؛ و غيرها)بما في ذلك المعارف والشبكات، والوصول إلى الموارد  قدراتهم 

 على الحدود، عبوركز اعفوية، في مر ات، في مستوطنات)في المخيم موقعهم ،

 ( ، و غيرهاةط حضرياوسأفي 

 وفقدان عليهم )مثل االنفصال، لناجمة عن األزمة التي لها تأثيرالعوامل ا

   18وانعدام الموارد والفرص، والتهديدات في الحياة، الخ(.

 

                                                             
18  C / 106 / CRP  /20،  اإلنسانية(، الجزء الرابعمبادئ العمل اإلنساني )السياسة (IVا ) ،لحماية اإلنسانيةIV.4   

 

 لألزمات االستجابة في اإلنسانية الحماية مبادئ إدراج هو

 وبعد(. وأثناء قبل)

 

 فاألمر ال يتعلق .االستجابة تقديم يتم" كيف" على يركز

ان المسؤولية  بل الحماية، الفاعلة في مجال الجهات بعمل

 للهجرة الدولية في المنظمة الزمالء جميع عاتق تقع على

 .وما بعدها لألزمة االستجابة في الذين يشاركون

 

لالطار التنفيذي ألزمات التابعة  15جميع قطاعات المساعدات 

 الهجرة.

 التدابير ووضع االستجابة، إلى تهدف التي األنشطةهي مجموعة 

 والمخاطر والعنف، المحددة، بعض االنتهاكات الوقاية من أو

  تسهم في تفاقمها.  األزمة أو تسببها التي والتهديدات

  

 من تنفيذها ويتم المتضررين السكان من أصغر بجزء تتعلق وهي

 قطاع كل في المتخصصين للهجرة الدولية المنظمة موظفي قبل

 .محدد

 

الطار التنفيذي اعات محددة من قطاعات المساعدات التابعة لقط

 ألزمات الهجرة. 

 التدخالت القطاعية للحماية

 

 الحماية تعميم
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مخاطر. للالشخص تعرض  لحد منل استراتيجية للتأقلم و ذلك لوح أفضزما يكون التنقل أو الن غالبا

تنفيذ استجابات أن يكون أمر بالغ األهمية لضمان  كيفية تفاعل بعضها مع بعض فهم هذه العوامل وف

باالضافة الى صودة ة غير مقال تسبب أي آثار سلبي ةقيطرلألزمات بالمنظمة الدولية للهجرة 

محددة لمدى التعرض / مدى العوامل ال. الى قدرات الحماية الذاتية لألفراد والمجتمعات االستناد

المهاجرين  ضد وانتهاك حقوق االنسان ،واالستغالل ،وسوء المعاملة ،مخاطر اإلهمالالضعف ل

   :المتضررةوالنازحين والمجتمعات 

 
 

IV. ة خاصال محددةلعناصر الا  

  

 استجابة المنظمة الدولية للهجرةفي  الحماية مبادئ كيفية إدماج شرحسيتم تحت هذا القسم 

   ي.المستويين اإلستراتيجي والتنفيذ على و ذلك ،لألزمات

  

مبادئ اآلنفة الذكر عبر مختلف اليمكن تعميم الحماية إال من خالل جهد نشط من إدراج ال . 12

جميع موظفي المنظمة ف)قبل وأثناء وبعد(. االستجابة لألزمة ياة المشروع ومن مراحل دورة ح

ما  الرصد وتقديروتنفيذ و اقرارتطوير و في تقييم وتصميم و ونشاركالدولية للهجرة الذين ي

إطار واحد ب( المشاريع التي تندرج في  و ،زمةجرة لألظمة الدولية للهيلي: أ( استجابة المن

، زمات الهجرة و الكتل المناسبةالطار التنفيذي ألالتابعة ل قطاعات المساعدة أو أكثر من 

   19.حمايةال تعميمعن  وا مسؤولينكونأن ي ينبغي
                                                             

، فان رئيس البعثة أو رئيس المكتب هو المسؤول عن إدارة وتنسيق االستجابة، و هو بالتالي المسؤول كذلك L1حاالت الطوارئ مستوى بالنسبة ل  19

، فان المدير اإلقليمي هو المسؤول عن L2لق بحاالت الطوارئ مستوى أما فيما يتع عن ضمان تعميم الحماية عبر عمليات المنظمة الدولية للهجرة.

ت الطوارئ تنسيق وإدارة االستجابة، وبالتالي فعليه مسؤولية إدماج مبادئ تعميم الحماية عبر عمليات المنظمة الدولية للهجرة. أما فيما يخص حاال

، فان منسق األزمات الطارئة للهجرة يكون هو المسؤول عن اإلدارة واإلشراف على تنفيذ استجابة المنظمة الدولية للهجرة، وبالتالي فان L3مستوى 

 ئعلى بوابة ادارة العمليات و الطوار L3و  L1 ،L2عليه مسؤولية دمج مبادئ الحماية في صلب استجابة المنظمة الدولية للهجرة. انظر بروتوكوالت 

  http://doe.eu.iom.net/doe_portal/documents?f%5b0%5d=field_type%3A401على: 

األحداث الناجمة عن 
على سبيل )األزمة 

فراد المثال، الفصل بين أ
األسرة، فقدان الموارد،

(.  وما شابه ذلك

المخيمات، )لمواقع ا
الحدود، المناطق 
(الحضرية وما شابها

القدرات

مثل المعرفة،الوصول)
(إلى الموارد، الخ

ة الخصائص الديموغرافي
و االجتماعية

على سبيل المثال، )
الجنس، العمر، نوع 

،جنسال

(االنتماء العرقي، الخ

http://doe.eu.iom.net/doe_portal/documents?f%5b0%5d=field_type%3A401
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 ن: ن أساسيي  ينبغي تعميم الحماية عبر مستويي   . 13

  

األكثر عرضة للخطر األشخاص االستجابة تستهدف أن ضمان  ( المستوى االستراتيجي:أ 

ان المتضررين أي عواقب سلبية غير مقصودة تؤثر على السياق العام لألزمة أو السك وال تنشئ

 والمجتمعات المضيفة لهم(؛  ،السكان النازحين، المهاجرين)على سبيل المثال، 

والتحليالت مات التقيي، يجب أن تتضمن المستوى االستراتيجيلضمان إدماج تلك الحماية على  

من هم في األكثر عرضة للخطر، وبالتالي،  العناصر التي من شأنها أن تسمح بتحديد من هم

في التخطيط لالستجابة )على تائج هذه التحليالت ن كما يجب تضمين. للمساعدة أمس الحاجة

الوكاالت  الستجابة سبيل المثال، التخطيط الستجابة المنظمة الدولية للهجرة، التخطيط 

طبيعة  مجموعات المتضررة وتحديدألفراد أو المنح األولوية لالمشتركة( والمساعدة في 

   انظر أدناه. التدخل. 

  

تنفذه  كل مشروع في لتعميم الحماية ربعة األمبادئ دمج الالتأكد من  ي:ب( المستوى التنفيذ 

ية على المستوى تعميم الحما و لضمان دمجل وأثناء وبعد األزمة. ، قبالمنظمة الدولية للهجرة

مراحل دورة حياة  من كل مرحلة من اجزءصبح مبادئ تعميم الحماية ، ينبغي أن تالتنفيذي

م وتقيي ، المشروعورصد تنفيذ   المشروع، المشروع: تطويرو تصميم المشاريع،المصادقة على

   انظر أدناه. المشاريع. 

  

 عملية تبدأ االستراتيجي(:والتقييمات )المستوى  ت الحاال تعميم الحماية في تحليل. 14 

وسوء  ،والتمييز ،اإلهمالمخاطر  لتزايد األشخاص األكثر عرضة تحليلمن الحماية تعميم 

والمجتمعات  ،والسكان النازحين ،بين المهاجرينمن وانتهاك الحقوق  ،واالستغالل ،المعاملة

و ذلك ألجل إعطاء نفذ في بداية األزمة ويجب أن ي سياقو يخضع هذا التحليل لل المتضررة. 

لهذا المستوى االستراتيجي يمكن و حاجة واألكثر عرضة للخطر. أمس الفي  ين هملذاألولوية ل

الدولية للهجرة  البيانات المقررة من قبل المنظمةوجمع  من التحليل أن يتبع التقييمات التشاركية

وسوف تطوير المشروع. عند القيام بها يمكن أيضا كما كاالت. المشتركة بين الو تلك و / أو

 نتائجتطوير وصياغة في المشروع لضمان  التي يجب دمجها العوامل المخففة يحدد ذلك

ات جمع البيانات مثل مراجعة ويستند هذا التحليل على عمليالمشروع بأمان.  مخرجاتو

تقييمات المشتركة بين الوكاالت، ال ات، التقييمجمع البيانات المرجعية الموجودة، الوثائق

تتبع محددة و / أو من خالل استخدام أدوات المنظمة الدولية للهجرة مثل مصفوفة القطاعية ال

تحليل الاالعتبار خالل  عناصر الخاصة التي ينبغي أخذها بعينو بالنسبة لل(. DTM)النزوح 

ثيقة الوو 1عرضة للخطر، يرجى استخدام أداة كثر ألالمتكررة لالشخصية  المواصفات وبعض

   (. 1المرفق مرجعية )ال
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المشروع كتيب  ما ورد في مع اانسجام  )مستوى المشروع(:المشروع  وإقرارتطوير . 15

مصادقة أن التطوير المشروع وخالل مرحلة  خالل  فانه من المهملمنظمة الدولية للهجرة، ل

 . الحماية بكل نشاط والتحقق من وجودها تعميم تضمين عناصر من شأنها أن تعالج مبادئيتم 

ويمكن أن تشمل  ،وكيف ،ومتى ،ولماذا ،حتاج ماذاي، من على األسئلةهذه العناصر جيب تسو 

احترام مبادئ حماية  ،الجنس والعمربيانات مفصلة حول : كذلك من جملة عوامل أخرى

طار القانوني السائد معرفة اإلة؛ يشاركية وتتشاور، عمليات لمنظمة الدولية للهجرةالبيانات ل

أو قد ال يكون لها  إدراج هذه العناصر في المشروع قد يكون لهاإن . والمعمول به، و غيره

والدورات التدريبية  ،محددةالعمليات ال في المقابل فان ولكنالميزانية  على فوري تأثير

قائمة من تحتاج إلى النظر فيها خالل تطوير مشروع. ة مناسب، و الموارد البشرية الللموظفين

موجودة  في مقترح المشروع  جعتهاو / أو مرا حددة والعناصر التي يجب ادماجهااألسئلة الم

بشكل مناسب، فان على المشاريع العناصر  لضمان ادماج هذهو . I جزء 2أداة  - 2المرفق في 

االلتزامات على تنفيذ أن تحتوي على مؤشرات محددة تساعد منطقية ا أطرالتي تتضمن 

ا منطقية أطرقائمة من المؤشرات المقترحة للمشاريع التي تتطلب  المتعلقة بتعميم الحماية.

و االستكمال  المالءمةإلى هذه المؤشرات . و تحتاج IIجزء  2أداة  - 2في المرفق موجودة 

   سابقا. تحاليل التي أجريت وفقا لل

  

تنفيذ المشروع التحقق  ي قصد برصد ع(:)مستوى المشروالمشروع تقييم رصد و .16

 بناء على النتائج والمخرجات مستوى المشروع على في انجازالمحرز من التقدم باستمرار 

بشكل فعال أثناء الحماية عناصر تعميم قد تم دمج  أما مراقبة ما إذا كانالمحددة. المؤشرات 

 3المرفق و يقترح المؤشرات. لتقييم تنفيذيتطلب خطوات ملموسة  فهو أمر ،تنفيذ المشروع

 تقويم ن منفالرصد هو عملية مستمرة يمكّ مجموعة من األسئلة والعناصر التي يتعين رصدها. 

   تنفيذ المشروع.

  

، وتحقيق المخرجات والنتائج للمشروع تصميم الشاملالتقييم المشروع في  و تنظر عملية 

دمج ن إوالفعالية.  ، والنجاعة،عناصر مثل تأثير المشروع، واالستدامةلبعض اتقييم بتقوم و

بتلك العمليات عبر  القيام تمعمليات التقييم يعني أيضا ضمان أن يحماية في تعميم الاعتبارات 

االعتماد فقط شاورات، وليس )تنوع الجنس والعمر خالل الم ةشاملمنهجية تشاركة و 

و بالنسبة (. اوما شابه الفئات المهمشة يضا اشراكأيجب  الحصري على قادة المجتمع، ولكن

أيضا ، فيمكن لعمليات التقييم أن تشمل الطارئة و طويلة األمدألزمات لمشاريع االستجابة ل

ليين واألفراد والمجتمعات وتعزيز قدرات الشركاء المح ،واالستدامة ،تقييم األثر المحتمل

الرجوع إلى  يرجى، التقييمتخطيط والقيام بالكيفية  د من التوجيه حولو لمزي. المتضررين

   الشبكة الداخلية للمنظمة الدولية للهجرة.  على المبادئ التوجيهية للتقييم
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 :الطار التنفيذي ألزمات الهجرةالتابعة ل المساعدة من قطاعاتمعايير محددة لكل قطاع .17

 في جميع مراحل دورة حياةالشاملة للحماية تعميم لاعناصر النشط  ل دراجاإلباإلضافة إلى 

لالطار التنفيذي ألزمات  التابعة من قطاعات المساعدة كل قطاع على يجب  هفان، المشروع 

، االلتزامات تعكس، من بين أمور أخرىفنية محددة  معاييرات و توجيهب يلتزم الهجرة أن

بين  العمل المشترك فيما مستمدة منهذه المعايير هي علما بأن . الحماية تعميمالمتعلقة ب

لمنظمة األخرى لسياسات الو ،الدائمة المشتركة بين الوكاالت اللجنة عمليات الكتل،الوكاالت، 

مبادئ الحماية في صلب التدخالت القطاعية. لتي تمكّن من التطبيق العملي لاالدولية للهجرة 

، لحماية الطفل الدنيا معاييرال، بما في ذلك وقد تم توفير مجموعة من المعايير القابلة للتطبيق

الطار التنفيذي التابعة لقطاعات المساعدة  الحماية فيبمبادئ تعميم  ةتعلقة المالفني اتوالتوجيه

 .5المرفق رة في ألزمات الهج

: في حاالت الطوارئ الحادة وسياقات ما بعد األزمة، تعميم الحماية في القطاع الصحي

تقوم المنظمة الدولية للهجرة بتفعيل استجابتها للطوارئ الصحية و ذلك بهدف توفير الرعاية 

القدرات لتحسين النظم الصحية. وانسجاما  للمجتمعات المتأثرة باألزمات وكذلك بناء الصحية

الوكاالت، كتلة الصحة العالمية، تلتزم المنظمة الدولية للهجرة بسياسة ثابتة مشتركة بين مع 

 في ضوئها: 

يجب على المساعدات اإلنسانية الفورية أن تقوم بتعزيز النظام الصحي القائم، وتقوية  .1

جميع ت قّدم لالخدمات  نظرا ألنقدرته على التعافي ومواجهة تحديات ما بعد األزمة 

  ؛السكان

 بقدرات تضر أن لها  ينبغيال  و تحكمها الحاجةالمساعدة اإلنسانية في قطاع الصحة  .2

 له؛مح أن تحل النظام الصحي القائم وال 

ال  ، يجب على المساعدة اإلنسانية أنستجابة الفورية العاجلةبقطع النظر عن اال .3

م خدمات لن تكون مستدامة بمجرد سحب المساعدات تقدتوقعات، أو  تنشئ

  الخارجية.

 

  

V-  ةخاصعلى جوانب  التركيز  

العناصر الهامة متعددة  الروابط بين تعميم الحماية وغيرها من تحديد يتم في الجزء التالي
   في االستجابة لألزمات.  الجوانب

  
إلى األدوار والسلوكيات واألنشطة  20جنسنوع اليشير  :المنظور الجنساني تعميم. 18

نوع أساس  و التي تعتبر مناسبة بالنسبة لألفراد بناء علىمجتمع معين  التني ينشئها والصفات

األدوار والمسؤوليات والفرص  االجتماعيالنوع ويحدد عند الوالدة.  ي منح لهمالجنس الت

واالمتيازات، والتوقعات، والقيود المفروضة على األفراد في أي مجموعة اجتماعية معينة. 

                                                             
 IOM Gender Equality Policy 2015,C/106/INF/8-2019.تمشايا مع   20
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عمل  م اآلثار المترتبة على األفراد في كلتعميم مراعاة المنظور الجنساني هو "عملية تقييف

والبرامج في جميع المجاالت وعلى جميع  ،والسياسات ،، بما في ذلك التشريعاتله مخطط

نها بعدا التجارب بشأ سانية وهتمامات الجناالجعل تهدف الى إنها استراتيجية المستويات. 

تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والبرامج في جميع المجاالت السياسية أساسيا في 

انعدام  حتى ال يتواصلواالقتصادية واالجتماعية بحيث يستفيد األفراد على قدم المساواة و

المنظور  تعميمف 2122" .انيةالجنسف النهائي هو تحقيق المساواة الهدففاقم[. تالمساواة ]أو ي

فهو يرتكز على تحليل دقيق  ا.مكّمل لهو هو  الحماية منظور تعميمالجنساني يندرج ضمن 

والفتيان لألدوار والعالقات بين األشخاص من جميع األجناس، بما في ذلك الرجال والنساء 

 الحياتية ، ويعترف بأن حياة األفراد، وبالتالي الخبراتىخراس أجنوالفتيات واألشخاص من أ

منظور الحماية  تعميم فانوبالمثل، . باستمرارمختلفة هي واالحتياجات والقضايا واألولويات، 

 من بين عناصرو  األفراد والمجتمعات المتأثرة للمخاطر.تعرض مدى ن تحليل دقيق ليبدأ م

المهاجرين  على بشكل مختلف هاريثية  تأ، وكيفانيةالجنس أخرى، فإنه يبحث في العالقات

بة استراتيجية االستجا ضمن" جنسنتائج تحليل نوع ال و تندرجوالنازحين والمجتمعات. 

أية عواقب سلبية غير مقصودة للمهاجرين في تسبب وتطوير المشاريع للتأكد من أنها ال ت

)الحماية( لمختلف المجموعات  احتياجات انالمتضررين واألشخاص والمجتمعات النازحة، و

 . الحماية مبادئ تعميمعند القيام بذلك فانه يجب احترام و. السكانية قد تم معالجتها

  

. لها ومكّملة تعميم الحمايةبمشمولة تعميم حماية الطفل  تتعبر :الطفلتعميم حماية . 19

وبالنظر إلى أن األطفال غالبا ما يشكلون جزءا كبيرا من المهاجرين والنازحين والمجتمعات 

الى  أن تسعى المنظمة الدولية للهجرة لألزمات فان من واجب استجابةالمتأثرة باألزمات، 

خالل تصميم وتنفيذ أي مشروع. ي يتعرض لها األطفال دون قصد مخاطر التالمن تقليل ال

واإلهمال واالستغالل  إلساءةاألطفال في حاالت الطوارئ الوقاية و االستجابة ل حمايةتعني و

في اإلجراءات  تلعب دورا في حين أن المنظمة الدولية للهجرةف. 23والعنف ضد األطفال

 علقةتالم تعتبارااال يتمثل في ضمان تعميم 25ا مهمايها التزام، فان عل24لحماية الطفل ةمستقلال

الخاصة عني تقييم االحتياجات ت 26حماية الطفلفتعميم ألزمة. بحماية الطفل خالل اساجابتها ل

 مصفوفة تتبع النزوح،أثناء عمليات جمع البيانات ) هاالطفل والمخاطر التي قد يتعرض لب

DTM، ،)وتنفيذ المشاريع التي تقع  الصديقة للطفل في تطويربما في ذلك االعتبارات أو غيرها

                                                             
  .4الخمسون ، رقم  و . الجمعية العامة الوثائق الرسمية. الملحق  الثاني1997تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي لسنة   21
ليحل محل "الرجال والنساء" مصطلح "األفراد" لكي على هذا التعديل تعديل طفيف  ، تم ادخالبشأن نوع الجنسبالتشاور مع وحدة التنسيق   22

 الحتياجات األشخاص من جميع األجناس. كون شامالي بحيث نوع الجنس أساسيقوم على عكس نهجا ي
  ةدوليالحماية ال كتلة المعني بمجال مسؤولية حماية الطفل، الفرعيوفقا لتعريف الفريق  الطفل حماية تعريف  23
بالنسبة تشارك المنظمة الدولية للهجرة بنشاط في تنفيذ األنشطة المستقلة المتعلقة بحماية الطفل: التحديد، النقل، تقصي األثر، لم شمل األسر   24

من لألطفال غير المصحوبين بذويهم واألطفال المنفصلين عن أسرهم؛ الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي لألطفال ضحايا العنف في كل 
؛ تحديد البيئات الطبيعية والنزاعات المسلحة؛ الوقاية واالستجابة لألطفال ضحايا االتجار، بما في ذلك األطفال الذين يقعون ضحية عمل األطفال

  وإحالة األطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة، وما شابه ذلك.
في الفريق العامل الدولي المعني بحماية الطفل، وهو مجال المسؤولية تحت ، أصبحت المنظمة الدولية للهجرة عضوا أساسيا 2014منذ أكتوبر   25

وتعزيز المعايير الدنيا المتعلقة بحماية الطفل في األعمال  استعمال كتلة الحماية الدولية. ونتيجة لذلك، التزمت المنظمة الدولية للهجرة بدعم، و
  جميع المستويات. اإلنسانية خالل جميع عملياتها وأنشطتها ومشاريعها على

 لتعميم حماية الطف، قسم المعايير الدنيا لحماية الطفل  26

http://www.un.org/documents/ga/docs/52/plenary/a52-3.htm
http://www.refworld.org/pdfid/5211dc124.pdf
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الطار التنفيذي التابعة ل قطاعات المساعدةمن  إطار واحد أو أكثر ضمن تحت طائلة/مندرجة

ل المشاركة في اجتماعات التنسيق المنتظمة مث و فيما يتعلق ببعض التدابير. ألزمات الهجرة

، والتشاور والتنسيق معهم 27، وتحديد الشركاء في مجال حماية الطفلالطفل المتعلقة بحماية

طفل، فانه يجب حماية العلى تصميم وتنفيذ المشاريع التي يمكن أن يكون لها آثار بخصوص 

المشتركة بين الوكاالت  هاعملمن خالل و تصميم المشروع وتنفيذه.  أن تكون مضّمنة في

 تجميع العديدمن المنظمة الدولية للهجرة تمكنت قد ، فطريعلى الصعيد الدولي واإلقليمي والق  

لألزمة و لما  اعتبارات حماية الطفل ضمن استجابتها ما يتصل بتعميممن الممارسات الجيدة في

وضعهم وباألزمات  األفراد المتأثريننقل الصديقة للطفل أثناء أمثلة: ضمان االعتبارات . بعدها

 ( والتقاريرDTMالنزوح ) قييمعمليات تعناصر المحددة لبما في ذلك ال  في مرافق عبور مؤقتة،

أثناء عمليات اإلجالء التفرقة الرسائل  تحديد وتوزيع ايا حماية الطفل،قض تركز على التي

وفقا للسياق، التأكد من و . النوزح األخرى الناجمة عنة و / أو غيرها من األحداث اإلنساني

ساهم المنظمة غيرها من األماكن المشابهة. وت و اتفي المخيم توفر المساحات الصديقة للطفل 

ة بين الوكاالت لحماية الطفل وهي تعمل على بفعالية في األدوات المشتركالدولية للهجرة 

في المنظمة الدولية للهجرة الزمالء  . و ي رجى من28ز التعاون والشراكة في هذا المجاليعزت

ل في دخول على الموقع االلكتروني لحاالت الطوارئ لمزيد من المعلومات حول حماية الطفال

 (www.cpwg.net   لضمان استخدام أحدث األدوات المشتركة بين ) اتالوكاالت والتوجيه 

 المناسب. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
مية يتمثل الشركاء في مجال حماية الطفل، وفقا للسياق، في السلطات الوطنية المسؤولة عن الشؤون االجتماعية واألطفال، المنظمات غير الحكو  27

، معالدولية و الوطنية المتخصصة، واليونيسيف وغيرها من الشركاء المتخصصين في مجال الحماية التابعين لمنظمة األمم المتحدة، أفراد المجت
 واألطفال أنفسهم. 

المعايير ولمزيد من المعلومات حول المنظمة الدولية للهجرة وااللتزامات لمتعلقة بحماية الطفل، يرجى الرجوع إلى كتيب المنظمة الدولية للهجرة   28
  .( للمنظمة الدولية للهجرةintranetالدنيا المتعلقة بحماية الطفل المتاح على الموقع اإللكتروني الداخلي )

https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.cpwg.net
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