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مذكرة توجيهية بشأن كيفية تعميم الحماية خالل استجابات المنظمة الدولية للهجرة المتعلقة
باألزمات (أو قطاعات المساعدة التابعة لإلطار التنفيذي ألزمات الهجرة)
_______________________________________________

توفر هذه المذكرة التوجيهية مجموعة من التوجيهات المتعلقة بالتعميم االلزامي لمبادئ الحماية
اإلنسانية خالل استجابات المنظمة الدولية للهجرة المتعلقة باألزمات .وتهدف هذه المذكرة إلى
مساعدة جميع موظفي المنظمة الدولية للهجرة المشاركين في االستجابة لألزمات بتطبيق هذه
المعايير خالل أداء وظائفهم عندما يقومون بتقييم و تصميم وتطوير و اقرار و تنفيذ و رصد
وتقدير ما يلي :أ) استجابات المنظمة الدولية للهجرة لألزمات ،ب) المشاريع التي تقع تحت واحدة
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
أو رئيس البعثة المعنية باالتصال بإدارة العمليات والطوارئ .اذ أنه من الملزم لموظفي المنظمة
الدولية للهجرة وبالتحديد لرؤساء البعثات ضمان االلتزام بهذه المذكرة التوجيهية ومتابعة األمر مع
اإلدارة.
.I

السياق العام

 .1تنطوي أبعاد التنقل الناجمة عن األزمات اإلنسانية على تدفقات للهجرة تكون في كثير
من األحيان معقّدة و واسعة النطاق وعلى أنماط تنقل تشتمل عادة على مواطن ضعف
هامة ومتنوعة بالنسبة لألفراد والمجتمعات المتضررة .وتبين هذه المذكرة التوجيهية
مبادئ الحماية اإلنسانية األساسية التي يجب احترامها في كل نشاط تقوم به المنظمة
الدولية للهجرة قبل وأثناء وبعد األزمة ،وذلك للتأ ّكد من أن االستجابة لألزمة و ما بعد
األزمة:
 يقلل من كل العواقب السلبية غير المرغوب فيها ويعطي األولوية لسالمة وكرامة
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.
 .2تشير المذكرة التوجيهية إلى األدوات القائمة المعتمدة من قبل اللجنة الدائمة المشتركة
بين الوكاالت ( ،1)IASCالكتل ،اإلنسانية وغيرها من المعايير 2واألدوات التي تم
وضعها حديثا (المرفقات) لدمج مبادئ الحماية اإلنسانية بصفة عملية في أنشطة المنظمة
 1تتمتع المنظمة الدولية للهجرة بدعوة دائمة لدى اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت
 2اللجنة الدائمة بين الوكاالت ،الكتل ،اإلنسانية ،التعافي المبكر ،نزع السالح ،التسريح ،إعادة اإلدماج ،الحد من مخاطر الكوارث ،القدرة على
مواجهة األزمات ،معايير الحماية و المساءلة ،الخ.
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الدولية للهجرة في سياق اإلطار التنفيذي للمنظمة الدولية للهجرة المتعلق بأزمات
الهجرة ( .3)MCOFفهذه المذكرة هي مك ّملة لمبادئ المنظمة الدولية للهجرة للعمل
اإلنساني 4وتمثل واحدة من تطبيقاتها العملية عبر دورة حياة المشروع .كما أنها تنسجم
أيضا مع سياسة الحماية القادمة للمنظمة الدولية للهجرة ،5سياسة المنظمة الدولية للهجرة
المتعلقة بالمساواة بين انواع الجنس  62019-2015وإطار المنظمة الدولية للهجرة
المتعلق بحوكمة الهجرة.7
 .3تركز هذه المذكرة التوجيهية على تعميم الحماية باعتباره أحد األبعاد األساسية للحماية
و كذلك من منظور كونه مسؤولية جميع موظفي المنظمة الدولية للهجرة الذين يعملون
في مجال تصميم وتطوير وتنفيذ ورصد وتقييم االستجابات قبل وأثناء وبعد أزمات
الهجرة .فهي ال تحدد األحكام المتعلقة بالتدخالت القطاعية للحماية .وسيتم شرح الفرق
بين هذين المفهومين في القسم الثالث ( )IIIالعناصر العامة المحددة.
.II

اإلطار القانوني

تعرف اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت الحماية بأنها "جميع األنشطة التي تهدف إلى
.4
ّ
ضمان االحترام الكامل لحقوق الفرد وفقا لنص وروح القوانين ذات الصلة ،على سبيل المثال،
قانون حقوق اإلنسان ،والقانون اإلنساني الدولي ،وقانون الالجئين" .8و تقوم الجهات الفاعلة في
المجال اإلنساني وحقوق اإلنسان بتقديم الدعم والعمل مع الجهات المسؤولة األولى (الدول) لضمان
معالجة و الحد من تعرض األفراد والمجموعات لمخاطر العنف ،9وأن حقوقهم محترمة
واحتياجاتهم قد تم الوفاء بها.
 .5و في ديسمبر  ،2013أصدرت اللجنة الدائمة البيان المتعلق بمركزية الحماية .و يؤكد
البيان على أن حماية جميع األفراد والمجتمعات المتضررين و المعرضين للخطر يجب أن تنير
سبيل صنع القرار واالستجابة اإلنسانية .ويشير البيان أيضا الى أنه بغض النظر عن واليات
الوكاالت المسؤولة عن الحماية ،فان جميع العاملين في المجال اإلنساني يتح ّملون المسؤولية
في حماية األفراد والمجتمعات المتضررين أو المعرضين للخطر قبل وأثناء وبعد وقوع
األزمة .و تلتزم المنظمة الدولية للهجرة بتعريف اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت للحماية
وبالبيان المتعلق بمركزية الحماية.

 3إن اإلطار التنفيذي للمنظ ّمة الدوليّة للهجرة المتعلق بأزمات الهجرة ( )MCOFهو إطار مصادق عليه مكن طرف الدول األعضاء في المنظمة
الدولية للهجرة بهدف االستجابة إلى أبعاد التنقالت لحاالت األزمات .قرار رقم  1243المؤرخ في  27نوفمبر .2012
C/106/CRP/20 IOM’s humanitarian policy – Principles of Humanitarian Action 4
 5تتناول هذه المذكرة الحماية اإلنسانية فقط .سياسة المنظمة الدولية للهجرة المتعلقة بالحماية هي أوسع نطاقا وهي تهدف إلى تعميم نهج يقوم على
الحقوق في كل سياسات واستراتيجيات ومشاريع وأنشطة المنظمة
6
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 7اطار حوكمة الهجرة  -العناصر األساسية لتسهيل هجرة منظمة وآمنة ومنتظمة ومسؤولة وتنقل البشر من خالل سياسات هجرة مخططة ومنظمة
بشكل جيد؛ معتمدة من قبل الدول األعضاء في المنظمة الدولية للهجرةمن خالل القرار رقم  1310في  24نوفمبر .2015
 8تعريف يؤيد التعريف الذي تعتمده اللجنة الدولية للصليب األحمر ،صدر في عام  2001بعد سلسلة من المشاورات الدولية قادتها اللجنة الدولية
للصليب األحمر حول هذا الموضوع .أما بالنسبة لحماية المهاجرين ،فقد يكون من المهم االطالع على القوانين األخرى ذات الصلة ،مثل قانون العمل
الدولي ،القانون البحري ،القانون القنصلي ،الخ.
 9طوال هذه المذكرة التوجيهية ،سيتم استخدام مصطلح العنف كمصطلح مظلة/شامل يشمل االعتداء ،االستغالل ،اإلهمال ،االضرار ،التهديدات،
المخاطر وانتهاك الحقوق وسوف يستخدم لصطلح العنف بالتبادل مع هذه المصطلحات وفقا للسياق.
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 .6و قد قامت المنظمة الدولية للهجرة بادماج هذه االلتزامات ضمن استجابتها ألزمات الهجرة،
وهي تؤكد من جديد على مركزية الحماية (أهمية الحماية) في عمليات استجابة المنظمة من
خالل تنفيذ األنشطة المشمولة باإلطار التنفيذي ألزمات الهجرة .و تم ّكن قطاعات المساعدة
 15التابعة لإلطار التنفيذي ألزمات الهجرة 10وعالقاتها بنظام الكتل 11المنظمة الدولية للهجرة
من معالجة االحتياجات المتنوعة ومدى تعرض المهاجرين والنازحين للمخاطر (بما في ذلك
الالجئين ،وطالبي اللجوء ،واألشخاص عديمي الجنسية ،أو النازحي داخليا) والمجتمعات
12
المتضررة من األزمة (حتى لو لم يكونوا نازحين و لكنهم يؤوون الفئات المذكورة أعاله)
بطريقة شاملة ووفقا للسياق المحدد .و تعتبر قطاعات المساعدة التابعة لإلطار التنفيذي ألزمات
الهجرة محاطة باألطر اإلنسانية والتنموية واألمنية و تلك المتعلقة بحوكمة الهجرة .و بالتالي،
فانه في سياق العمل اإلنساني ،يمكن للدور الذي تلعبه الجهات اإلنسانية الفاعلة في مجال
الحماية أن يفهم على أنه ذاك الدور الذي تلعبه األطراف الفاعلة في مجال التنمية في سياق
التعافي و ذلك لضمان احترام و حماية حقوق األشخاص المتضررين بموجب القانون الدولي
لحقوق اإلنسان دون تمييز.13
 .7و ضمن السياسة القادمة للمنظمة الدولية للهجرة التي تتقاطع مع جميع مجاالت عمل المنظمة
الدولية للهجرة ،تؤكد المنظمة الدولية للهجرة أيضا أن "سياسات واستراتيجيات ومشاريع
وأنش طة المنظمة تقوم على الحقوق ،ويتم وضعها و تنفيذها وفقا للقانون الدولي للهجرة الذي
يتضمن العديد من قواعد ومعايير قانون حقوق اإلنسان ،قانون الالجئين ،القانون الدولي للعمل،
القانون اإلنساني ،القانون البحري ،قانون البحار ،القانون الجنائي عبر الحدود الوطنية ،قانون
الجنسية و القانون القنصلي على المستويات الدولية واإلقليمية والوطنية".

 10قطاعات المساعدة التابعة لالطار التنفيذي ألزمات الهجرة هي :إدارة  -1إدارة المخيّمات وتتبع نزوح السّكان؛  -2المأوى والمواد غير الغذائيّة؛
المتضر رين؛  -4الدعم الصحي ؛  -5الدعم النفسي واالجتماعي؛  -6دعم اعادة االدماج؛  -7األنشطة المتعلقة بدعم
 -3المساعدة في النقل للسكّان
ّ
استقرار و انتقال المجتمعات؛  -8الحد ّ من مخاطار الكوارث وبناء القدرات لمواجهة األزمات؛  -9الدعم المتعلق باألراضي والملكيّة؛  -10مكافحة
ي في حاالت الطاوارئ؛ -13
االتجار بالبشر وحماية المهاجرين ضعاف الحال؛  -11الدعم التقني و اإلدارة ااالنسانية للحدود؛  -12الدّعم القنصل ّ
الشتات و تعبئة الموارد البشريّة؛  -14سياسات الهجرة والدعم المتعلق بالتشريعات -15التواصل اإلنساني.
 11نتيجة إلصالح واسع النطاق للنظام في سنة  ،2005أصبحت التكتالت مجموعات من المنظمات اإلنسانية ،منظمات تابعة لألمم المتحدة و أخرى
ال  ،في كل قطاع من القطاعات الرئيسية للعمل اإلنساني ،مثل المياه ،والصحة ،واالمدادات و غيرها .و قد تم تصنيفها من قبل اللجنة الدائمة المشتركة
بين الوكاالت ( )IASCو لها مسؤوليات واضحة لتنسيق االستجابة في هذا القطاع .فالمنسق المقيم و  /أو منسق الشؤون اإلنسانية ( )RC / HCوالفريق
القطري للعمل اإلنساني ( )HCTيدير االستجابة اإلنسانية من خالل الكتل .و جميع الكتل لديها مسؤولون عن االتصال ،يعرفون باسم وكاالت قيادة
الكتل ،والتي تعمل على المستوى العالمي والقطري .ف المنظمة الدولية للهجرة تشارك في قيادة كتلة إدارة و تنسيق المخيمات في حاالت الكوارث
الطبيعية .رسالة مكتب االمم المتحدة لتنسيق شؤون الالجيئن  .نهج الكتل ،تاريخ الدخول  18ديسمبر .2015
 C/106/CRP/20 12مبادئ المنظمة الدولية للهجرة للعمل اإلنساني (السياسة اإلنسانية)  ،الجزء األول ( ، )Iالسياق اإلنساني.5.1 ،
IASC- Brookings, Operational guidelines for the protection of persons in situations of natural disasters, 2011 13
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يوضح هذا القسم مبادئ تعميم الحماية والفرق مع التدخالت القطاعية المستقلة المتعلقة
بالحماية.
 .8تشتمل الحماية اإلنسانية على أبعاد ومستويات مختلفة من المسؤولية .فيمكن تعريفها بأنها
هدف ،أوهو منهجية أو مجموعة من األنشطة .فتعميم الحماية هو إدراج مبادئ الحماية
اإلنسانية ضمن االستجابة لألزمة عن طريق ضمان أن يتم تنفيذ أي استجابة بطريقة تتفادى
أي آثار سلبية غير مقصودة (عدم الحاق الضرر) ،يتم تقديمها وفقا لالحتياجات ،و تعطي
األولوية للسالمة والكرامة ،وترتكز على المشاركة وتمكين القدرات المحلية ،وفي نهاية المطاف
جعل الجهات اإلنسانية الفاعلة خاضعة للمساءلة أمام األفراد والمجتمعات المتضررة .14و يعالج
تعميم الحماية "كيفية" تنفيذ االستجابة لألزمة وما بعد األزمة وتحدد مسؤوليات جميع األطراف
الفاعلة 15.و تلتزم المنظمة الدولية للهجرة بتعريف كتلة الحماية الدولية لتعميم الحماية و تعمل
على ادراجه في مختلف أعمالها.
أمثلة :قطاع المساعدة  3من االطار التنفيذي ألزمات الهجرة – المساعدة في النقل للسكان
المتضررين :يتم وضع معايير األولوية لنقل المهاجرين المتضررين من األزمة وفقا لمستوى
التعرض لخطر العنف وليس على أساس جنسيتهم أو عرقهم أو جنسهم أو نوع جنسهم أو
انتماءهم لمجموعة عرقية معينة ،الخ .قطاع المساعدة  2من االطار التنفيذي ألزمات الهجرة
 المأوى والمواد غير الغذائية :يتم االتفاق بشأن الوقت ،نقاط التوزيع ونوع المواد غيرالغذائية التي سيتم توزيعها في مراكز عبور المهاجرين بالتشاور مع األفراد والمجتمعات
المتضررة .كما يتم اختيار المواد بالنظر الى كونها محتاج اليها وأنها ثقافيا مقبولة في الوقت
نفسه.
 .9وفقا لتعريف كتلة الحماية الدولية ،فان مبادئ تعميم الحماية تتمثل في ما يلي:
أ) إعطاء األولوية لجوانب السالمة والكرامة ،وتجنب التسبب في إلحاق الضرر
تقوم المنظمة الدولية للهجرة بتقديم الخدمات والمساعدة بطرق تحافظ على السالم الجسدية
لألفراد والمجتمعات ،تكون مناسبة ثقافيا وتم ّكن من تجنب أي عواقب سلبية غير
مقصودة.
على سبيل المثال )1 :يتم اختيار المواد غير الغذائية وأوقات التوزيع بالتشاور مع
األفراد المتضررين حتى ال يتعارض ذلك مع أنشطتهم االقتصادية اليومية ،بشكل
 14تعريف كتلة الحماية الدولية لتعميم الحماية
 15يسعى التعميم الى معالجة قضية معينة (على سبيل المثال الحماية) أو المساهمة في تحقيق نتيجة معينة دون خلق قطاع أو برنامج أو مشروع
معين لذلك.
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يتناسب مع ثقافتهم وتقاليدهم وال يعرضهم لمخاطر هجمات خارجية أو تهديدات.
 )2في برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج ،فانه يتم بعناية تحليل عالقات
القوة داخل السكان الذين سيتم تسريحهم أثناء تصميم البرنامج .ويشمل ذلك أيضا
األخذ بعين االعتبار تأثير ذلك على األفراد الذين استبعدوا من المساعدة و النظر
في ماهي عوامل التخفيف التي من شأنها ضمان عدم تسبب البرنامج في أي آثار
سلبية غير مقصودة على كل من المسرحين وبقية السكان.
ب) الوصول الهادف و اآلمن
تقدم المنظمة الدولية للهجرة المساعدة والخدمات وفقا لالحتياجات وليس على أساس
السن أو الجنس أو النوع الجنسي أو الجنسية أو العرق أو االنتماء العرق أو غيره.
ويتم تقديم الخدمات والمساعدة في نطاق مناسب ،يكون في المتناول بطريقة آمنة
وسهلة ،معروف من قبل األفراد المتضررين ،ويمكن الوصول إليها من قبل جميع
الفئات بما في ذلك :الحاالت الطبية ،واألفراد ذوي االعاقة ،والمجموعات التي تتعرض
للتمييز ،وما شابه ذلك.
على سبيل المثال )1 :يتم ايواء المهاجرين في مركز عبور يم ّكن من التمتع
بالخصوصية بالنسبة للعائالت والنساء الحوامل والمرضعات ،كما يمكن لألفراد
ذوي االعاقة الوصول اليه بسهولة )2 .ضمن اطار برنامج إعادة إدماج النازحين
داخليا و العائدين واالستقرار المجتمعي فانه يتم دعم أفراد  /مجموعات المجتمعات
المضيفة على قدم المساواة من قبل البرنامج لضمان عدم بروز أي خلل في المساعدة
أوتوترات ال لزوم لها بين المجموعات.
ج)

ضمان المساءلة:
تم ّكن المنظمة الدولية للهجرة األفراد والمجتمعات المتضررة من القيام بدور ايجابي في قياس
نوعية التدخالت التي تؤثر عليهم و هي تسعى بنشاط الى تلقي وجهات نظرهم لتحسين
السياسات والبرامج و ذلك من خالل معالجة الشواغل والشكاوى.
مثال :ضمن مشروع التحويالت النقدية للنازحين داخليا ،تستخدم المنظمة الدولية للهجرة
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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د)

ضمان المشاركة والتمكين:
تسعى المنظمة الدولية للهجرة الى تعزز المشاركة الشاملة في عمليات صنع القرار ،و االرتكاز
على قدرات األفراد ومجتمعات المتضررين في تطوير وتقديم الخدمات واإلغاثة ودعم تطوير
قدرات الحماية الذاتية ،و في الوقت نفسه مساعدة السكان في المطالبة بحقوقهم.
على سبيل المثال ،)1 :ضمن اطار برنامج النقد مقابل العمل ،تقوم المنظمة الدولية للهجرة
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
مدر للدخل سيكون له آثار إيجابية على المدى الطويل ؛  )2ضمن اطار برنامج نزع السالح
والتسريح وإعادة اإلدماج  ،يشارك السكان المسرحون على أساس طوعي في تصميم ورصد
وتقييم البرنامج ،بما في ذلك التحقق من صحة معايير األهلية التي تتيح االستفادة من
البرنامج.
 .10تمثل التدخالت القطاعية للحماية أبعادا أخرى للحماية وهي تهدف الى أ) االستجابة ،ب)
االستعادة ،ج) الوقاية أو بناء بيئة خالية من بعض التهديدات المحددة وسوء المعاملة وانتهاك
الحقوق .و هذه المستويات الثالثة من األنشطة يعزز بعضها البعض وهي متكاملة (نموذج
البيضة للجنة الدولية للصليب األحمر) .16فالتدخالت القطاعية للحماية هي من مسؤولية
العاملين في المجال االنساني الممارسين للحماية (على سبيل المثال ،موظفو المنظمة الدولية
للهجرة المتخصصون في مجال تخصصهم التقني مثل الدعم النفسي واالجتماعي ،و مكافحة
االتجار بالبشر ،والعقارات ،والممتلكات والتعويضات ،الخ).17

 16اللجنة الدولية للصليب األحمر ،المعايير المهنية للحماية اثناء العمل2013 ،
 17تلتزم التدخالت القطاعية للحماية بمعايير مهنية محددة وتهدف إلى ضمان أن ال يتعرض األفراد الى مخاطر اإلهمال والتمييز ،وسوء المعاملة،
واالستغالل ،وانتهاك الحقوق وفقا للسياق التنفيذي واإلطار القانوني المنطبق .وتشمل بعض قطاعات المساعدة المشمولة باالطار التنفيذي ألزمات
الهجرة التدخالت القطاعية للحماية .مثال :قطاع  -5الدعم النفسي االجتماعي :يتم توفير المساعدة النفسي ة ألسر الفتيات المختطفات الالتي ينتمين إلى
أقلية عرقية في بلد متضرر من النزاع المسلح .قطاع  -9الدعم المتعلق باألراضي والملكيّة؛ يتم تسهيل عملية الوصول إلى وثائق العقارات واألراضي
بالنسبة للنازحين داخليا الراغبين في العودة إلى قراهم األصلية .القطاع 10 -مكافحة االتجار بالبشر وحماية المهاجرين ضعاف الحال :يتم توفير
أماكن آمنة ،وإعادة التأهيل ،اعادة االدماج والدعم النفسي واالجتماعي لضحايا االتجار الذين يتم تحديدهم وفقا الحتياجاتهم والمصلحة الفضلى .فكل
واحد من هذه القطاعات له معاييره المميزة الخاصة به والخبرات والكوادر المتخصصة .وعلى الرغم من عدم اعتبارها تدخل قطاعيا خاصا بالحماية،
فان توفير الرعاية الصحية هي وسيلة هامة لتوفير الحماية للفئات الضعيفة .و باإلضافة إلى ذلك ،فان لمقدمي الرعاية الصحية دورا مهما في الكشف
عن االنتهاكات ضد األفراد الذين يكونوا قد تعرضوا لالستغالل وغيره من أشكال العنف .و بناء على ذلك ،فان الرعاية الصحية تساهم في تقديم تدابير
متعلقة بالحماية.
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تعميم الحماية
التدخالت القطاعية للحماية
هو إدراج مبادئ الحماية اإلنسانية في االستجابة لألزمات
(قبل وأثناء وبعد).

هي مجموعة األنشطة التي تهدف إلى االستجابة ،ووضع التدابير
أو الوقاية من بعض االنتهاكات المحددة ،والعنف ،والمخاطر
والتهديدات التي تسببها األزمة أو تسهم في تفاقمها.

يركز على "كيف" يتم تقديم االستجابة .فاألمر ال يتعلق
بعمل الجهات الفاعلة في مجال الحماية ،بل ان المسؤولية
تقع على عاتق جميع الزمالء في المنظمة الدولية للهجرة
الذين يشاركون في االستجابة لألزمة وما بعدها.

وهي تتعلق بجزء أصغر من السكان المتضررين ويتم تنفيذها من
قبل موظفي المنظمة الدولية للهجرة المتخصصين في كل قطاع
محدد.

جميع قطاعات المساعدات  15التابعة لالطار التنفيذي ألزمات
الهجرة.

قطاعات محددة من قطاعات المساعدات التابعة لالطار التنفيذي
ألزمات الهجرة.

 .11في سياق الهجرة  /التنقل ،يمكن لألفراد المتضررين مثل المهاجرين والنازحين
والمجتمعات المعنية أن ال تدخل في نطاق فئة معينة (على سبيل المثال ،الالجئين ،ضحايا
االتجار ،ومن شابههم) .كما أن مستوى الضعف لديهم  /تعرضهم لمخاطر اإلهمال ،وسوء
المعاملة ،واالستغالل ،والحرمان المتعمد ،وانتهاكات الحقوق يختلف من فرد إلى آخر و من
مجتمع إلى آخر.
و ال يمكن معالجة هذه األمور من خالل استراتيجيات المساعدة والحماية الجاهزة .و بناء على
هذه الخلفية ،فان تعميم الحماية أمر بالغ األهمية بشكل خاص .و يمكن لألفراد والجماعات من
المهاجرين والنازحين داخليا أو المجتمعات المتضررة أن يكونوا عرضة بأشكأل مختلفة لمخاطر
اإلهمال ،وسوء المعاملة ،واالستغالل .و يتم تحديد مدى تعرضهم للمخاطر المذكورة أعاله عن
طريق تفاعل جملة من العوامل:
 الخصائص االجتماعية والديموغرافية للمهاجرين و السكان النازحين والمجتمعات
المتضررة (و تشمل الجنس والعمر ونوع الجنس واالنتماء العرقي و غيره)؛
 قدراتهم (بما في ذلك المعارف والشبكات ،والوصول إلى الموارد و غيرها)؛
 موقعهم (في المخيمات ،في مستوطنات عفوية ،في مراكز عبور ،على الحدود،
في أوساط حضرية ،و غيرها)
 العوامل الناجمة عن األزمة التي لها تأثيرعليهم (مثل االنفصال ،وفقدان
18
وانعدام الموارد والفرص ،والتهديدات في الحياة ،الخ).

18
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غالبا ما يكون التنقل أو النزوح أفضل استراتيجية للتأقلم و ذلك للحد من تعرض الشخص للمخاطر.
ففهم هذه العوامل و كيفية تفاعل بعضها مع بعض أمر بالغ األهمية لضمان أن يكون تنفيذ استجابات
المنظمة الدولية للهجرة لألزمات بطريقة ال تسبب أي آثار سلبية غير مقصودة باالضافة الى
االستناد الى قدرات الحماية الذاتية لألفراد والمجتمعات .العوامل المحددة لمدى التعرض  /مدى
الضعف لمخاطر اإلهمال ،وسوء المعاملة ،واالستغالل ،وانتهاك حقوق االنسان ضد المهاجرين
والنازحين والمجتمعات المتضررة:

الخصائص الديموغرافية
و االجتماعية
(على سبيل المثال،
الجنس ،العمر ،نوع
الجنس،

القدرات
(مثل المعرفة،الوصول
إلى الموارد ،الخ)

المواقع (المخيمات،
الحدود ،المناطق
الحضرية وما شابها)

االنتماء العرقي ،الخ)

.IV

األحداث الناجمة عن
األزمة (على سبيل
المثال ،الفصل بين أفراد
األسرة ،فقدان الموارد،
وما شابه ذلك).

العناصر المحددة الخاصة

سيتم تحت هذا القسم شرح كيفية إدماج مبادئ الحماية في استجابة المنظمة الدولية للهجرة
لألزمات ،و ذلك على المستويين اإلستراتيجي والتنفيذي.
 .12ال يمكن تعميم الحماية إال من خالل جهد نشط من إدراج المبادئ اآلنفة الذكر عبر مختلف
مراحل دورة حياة المشروع ومن االستجابة لألزمة (قبل وأثناء وبعد) .فجميع موظفي المنظمة
الدولية للهجرة الذين يشاركون في تقييم وتصميم وتطوير و اقرار وتنفيذ والرصد وتقدير ما
يلي :أ) استجابة المنظمة الدولية للهجرة لألزمة ،و ب) المشاريع التي تندرج في إطار واحد
أو أكثر من قطاعات المساعدة التابعة لالطار التنفيذي ألزمات الهجرة و الكتل المناسبة،
19
ينبغي أن يكونوا مسؤولين عن تعميم الحماية.
 19بالنسبة لحاالت الطوارئ مستوى  ،L1فان رئيس البعثة أو رئيس المكتب هو المسؤول عن إدارة وتنسيق االستجابة ،و هو بالتالي المسؤول كذلك
عن ضمان تعميم الحماية عبر عمليات المنظمة الدولية للهجرة .أما فيما يتعلق بحاالت الطوارئ مستوى  ،L2فان المدير اإلقليمي هو المسؤول عن
تنسيق وإدارة االستجابة ،وبالتالي فعليه مسؤولية إدماج مبادئ تعميم الحماية عبر عمليات المنظمة الدولية للهجرة .أما فيما يخص حاالت الطوارئ
مستوى  ، L3فان منسق األزمات الطارئة للهجرة يكون هو المسؤول عن اإلدارة واإلشراف على تنفيذ استجابة المنظمة الدولية للهجرة ،وبالتالي فان
عليه مسؤولية دمج مبادئ الحماية في صلب استجابة المنظمة الدولية للهجرة .انظر بروتوكوالت  L2 ،L1و  L3على بوابة ادارة العمليات و الطوارئ
علىhttp://doe.eu.iom.net/doe_portal/documents?f%5b0%5d=field_type%3A401 :
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 .13ينبغي تعميم الحماية عبر مستويين أساسيين:
أ) المستوى االستراتيجي :ضمان أن تستهدف االستجابة األشخاص األكثر عرضة للخطر
وال تنشئ أي عواقب سلبية غير مقصودة تؤثر على السياق العام لألزمة أو السكان المتضررين
(على سبيل المثال ،المهاجرين ،السكان النازحين ،والمجتمعات المضيفة لهم)؛
لضمان إدماج تلك الحماية على المستوى االستراتيجي ،يجب أن تتضمن التقييمات والتحليالت
العناصر التي من شأنها أن تسمح بتحديد من هم األكثر عرضة للخطر ،وبالتالي ،من هم في
أمس الحاجة للمساعدة .كما يجب تضمين نتائج هذه التحليالت في التخطيط لالستجابة (على
سبيل المثال ،التخطيط الستجابة المنظمة الدولية للهجرة ،التخطيط الستجابة الوكاالت
المشتركة) والمساعدة في منح األولوية لألفراد أو المجموعات المتضررة وتحديد طبيعة
التدخل .انظر أدناه.
ب) المستوى التنفيذي :التأكد من دمج المبادئ األربعة لتعميم الحماية في كل مشروع تنفذه
المنظمة الدولية للهجرة ،قبل وأثناء وبعد األزمة .و لضمان دمج تعميم الحماية على المستوى
التنفيذي ،ينبغي أن تصبح مبادئ تعميم الحماية جزءا من كل مرحلة من مراحل دورة حياة
المشروع :تطويرو تصميم المشاريع،المصادقة على المشروع ،تنفيذ ورصد المشروع ،وتقييم
المشاريع .انظر أدناه.
 .14تعميم الحماية في تحليل الحاالت والتقييمات (المستوى االستراتيجي) :تبدأ عملية
تعميم الحماية من تحليل األشخاص األكثر عرضة لتزايد مخاطر اإلهمال ،والتمييز ،وسوء
المعاملة ،واالستغالل ،وانتهاك الحقوق من بين المهاجرين ،والسكان النازحين ،والمجتمعات
المتضررة .و يخضع هذا التحليل للسياق ويجب أن ينفذ في بداية األزمة و ذلك ألجل إعطاء
األولوية للذين هم في أمس الحاجة واألكثر عرضة للخطر .و يمكن لهذا المستوى االستراتيجي
من التحليل أن يتبع التقييمات التشاركية وجمع البيانات المقررة من قبل المنظمة الدولية للهجرة
و  /أو تلك المشتركة بين الوكاالت .كما يمكن أيضا القيام بها عند تطوير المشروع .وسوف
يحدد ذلك العوامل المخففة التي يجب دمجها في المشروع لضمان تطوير وصياغة نتائج
ومخرجات المشروع بأمان .ويستند هذا التحليل على عمليات جمع البيانات مثل مراجعة
الوثائق ،جمع البيانات المرجعية الموجودة ،التقييمات المشتركة بين الوكاالت ،التقييمات
القطاعية المحددة و  /أو من خالل استخدام أدوات المنظمة الدولية للهجرة مثل مصفوفة تتبع
النزوح ( .)DTMو بالنسبة للعناصر الخاصة التي ينبغي أخذها بعين االعتبار خالل التحليل
وبعض المواصفات الشخصية المتكررة لألكثر عرضة للخطر ،يرجى استخدام أداة  1والوثيقة
المرجعية (المرفق .)1
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 .15تطوير وإقرار المشروع (مستوى المشروع) :انسجاما مع ما ورد في كتيب المشروع
للمنظمة الدولية للهجرة ،فانه من المهم خالل تطوير المشروع وخالل مرحلة المصادقة أن
يتم تضمين عناصر من شأنها أن تعالج مبادئ تعميم الحماية بكل نشاط والتحقق من وجودها.
و تسجيب هذه العناصر على األسئلة ،من يحتاج ماذا ،ولماذا ،ومتى ،وكيف ،ويمكن أن تشمل
كذلك من جملة عوامل أخرى :بيانات مفصلة حول الجنس والعمر ،احترام مبادئ حماية
البيانات للمنظمة الدولية للهجرة ،عمليات تشاورية وتشاركية؛ معرفة اإلطار القانوني السائد
والمعمول به ،و غيره .إن إدراج هذه العناصر في المشروع قد يكون لها أو قد ال يكون لها
تأثير فوري على الميزانية ولكن في المقابل فان العمليات المحددة ،والدورات التدريبية
للموظفين ،و الموارد البشرية المناسبة تحتاج إلى النظر فيها خالل تطوير مشروع .قائمة من
األسئلة المحددة والعناصر التي يجب ادماجها و  /أو مراجعتها في مقترح المشروع موجودة
في المرفق  - 2أداة  2جزء  .Iو لضمان ادماج هذه العناصر بشكل مناسب ،فان على المشاريع
التي تتضمن أطرا منطقية أن تحتوي على مؤشرات محددة تساعد على تنفيذ االلتزامات
المتعلقة بتعميم الحماية .قائمة من المؤشرات المقترحة للمشاريع التي تتطلب أطرا منطقية
موجودة في المرفق  - 2أداة  2جزء  .IIو تحتاج هذه المؤشرات إلى المالءمة و االستكمال
وفقا للتحاليل التي أجريت سابقا.
 .16رصد وتقييم المشروع (مستوى المشروع) :يقصد برصد تنفيذ المشروع التحقق
باستمرار من التقدم المحرز في انجاز المشروع على مستوى النتائج والمخرجات بناء على
المؤشرات المحددة .أما مراقبة ما إذا كان قد تم دمج عناصر تعميم الحماية بشكل فعال أثناء
تنفيذ المشروع ،فهو أمر يتطلب خطوات ملموسة لتقييم تنفيذ المؤشرات.و يقترح المرفق 3
مجموعة من األسئلة والعناصر التي يتعين رصدها .فالرصد هو عملية مستمرة يمكّن من تقويم
تنفيذ المشروع.
و تنظر عملية تقييم المشروع في التصميم الشامل للمشروع ،وتحقيق المخرجات والنتائج
وتقوم بتقييم بعض العناصر مثل تأثير المشروع ،واالستدامة ،والنجاعة ،والفعالية .إن دمج
اعتبارات تعميم الحماية في عمليات التقييم يعني أيضا ضمان أن يتم القيام بتلك العمليات عبر
منهجية تشاركة و شاملة (تنوع الجنس والعمر خالل المشاورات ،وليس فقط االعتماد
الحصري على قادة المجتمع ،ولكن يجب أيضا اشراك الفئات المهمشة وما شابها) .و بالنسبة
لمشاريع االستجابة لألزمات الطارئة و طويلة األمد ،فيمكن لعمليات التقييم أن تشمل أيضا
تقييم األثر المحتمل ،واالستدامة ،وتعزيز قدرات الشركاء المحليين واألفراد والمجتمعات
المتضررين .و لمزيد من التوجيه حول كيفية القيام بالتخطيط والتقييم ،يرجى الرجوع إلى
المبادئ التوجيهية للتقييم على الشبكة الداخلية للمنظمة الدولية للهجرة.
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.17معايير محددة لكل قطاع من قطاعات المساعدة التابعة لالطار التنفيذي ألزمات الهجرة:
باإلضافة إلى اإلدراج النشط لعناصر التعميم الشاملة للحماية في جميع مراحل دورة حياة
المشروع  ،فانه يجب على كل قطاع من قطاعات المساعدة التابعة لالطار التنفيذي ألزمات
الهجرة أن يلتزم بتوجيهات و معايير فنية محددة تعكس ،من بين أمور أخرى ،االلتزامات
المتعلقة بتعميم الحماية .علما بأن هذه المعايير هي مستمدة من العمل المشترك فيما بين
الوكاالت ،الكتل ،عمليات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ،والسياسات األخرى للمنظمة
الدولية للهجرة التي تمكّن من التطبيق العملي لمبادئ الحماية في صلب التدخالت القطاعية.
وقد تم توفير مجموعة من المعايير القابلة للتطبيق ،بما في ذلك المعايير الدنيا لحماية الطفل،
والتوجيهات الفنية المتعلقة بمبادئ تعميم الحماية في قطاعات المساعدة التابعة لالطار التنفيذي
ألزمات الهجرة في المرفق .5
تعميم الحماية في القطاع الصحي :في حاالت الطوارئ الحادة وسياقات ما بعد األزمة،
تقوم المنظمة الدولية للهجرة بتفعيل استجابتها للطوارئ الصحية و ذلك بهدف توفير الرعاية
الصحية للمجتمعات المتأثرة باألزمات وكذلك بناء القدرات لتحسين النظم الصحية .وانسجاما
مع كتلة الصحة العالمية ،تلتزم المنظمة الدولية للهجرة بسياسة ثابتة مشتركة بين الوكاالت،
في ضوئها:

 .1يجب على المساعدات اإلنسانية الفورية أن تقوم بتعزيز النظام الصحي القائم ،وتقوية
قدرته على التعافي ومواجهة تحديات ما بعد األزمة نظرا ألن الخدمات تقدّم لجميع
السكان؛
 .2المساعدة اإلنسانية في قطاع الصحة تحكمها الحاجة و ال ينبغي لها أن تضر بقدرات
النظام الصحي القائم وال أن تحل محله؛
 .3بقطع النظر عن االستجابة الفورية العاجلة ،يجب على المساعدة اإلنسانية أن ال
تنشئ توقعات ،أو تقدم خدمات لن تكون مستدامة بمجرد سحب المساعدات
الخارجية.

 -Vالتركيز على جوانب خاصة
يتم في الجزء التالي تحديد الروابط بين تعميم الحماية وغيرها من العناصر الهامة متعددة
الجوانب في االستجابة لألزمات.
 .18تعميم المنظور الجنساني :يشير نوع الجنس 20إلى األدوار والسلوكيات واألنشطة
والصفات التني ينشئها مجتمع معين و التي تعتبر مناسبة بالنسبة لألفراد بناء على أساس نوع
الجنس التي منح لهم عند الوالدة .ويحدد النوع االجتماعي األدوار والمسؤوليات والفرص
واالمتيازات ،والتوقعات ،والقيود المفروضة على األفراد في أي مجموعة اجتماعية معينة.
20

تمشايا مع C/106/INF/8,IOM Gender Equality Policy 2015-2019.
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فتعميم مراعاة المنظور الجنساني هو "عملية تقييم اآلثار المترتبة على األفراد في كل عمل
مخطط له ،بما في ذلك التشريعات ،والسياسات ،والبرامج في جميع المجاالت وعلى جميع
المستويات .إنها استراتيجية تهدف الى جعل االهتمامات الجنسانية و التجارب بشأنها بعدا
أساسيا في تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والبرامج في جميع المجاالت السياسية
واالقتصادية واالجتماعية بحيث يستفيد األفراد على قدم المساواة وحتى ال يتواصل انعدام
المساواة [أو يتفاقم] .فالهدف النهائي هو تحقيق المساواة الجنسانية 2221" .فتعميم المنظور
الجنساني يندرج ضمن تعميم منظور الحماية و هو مك ّمل لها .فهو يرتكز على تحليل دقيق
لألدوار والعالقات بين األشخاص من جميع األجناس ،بما في ذلك الرجال والنساء والفتيان
والفتيات واألشخاص من أجناس أخرى ،ويعترف بأن حياة األفراد ،وبالتالي الخبرات الحياتية
واالحتياجات والقضايا واألولويات ،هي مختلفة باستمرار .وبالمثل ،فان تعميم منظور الحماية
يبدأ من تحليل دقيق لمدى تعرض األفراد والمجتمعات المتأثرة للمخاطر .و من بين عناصر
أخرى ،فإنه يبحث في العالقات الجنسانية ،وكيفية تأثيرها بشكل مختلف على المهاجرين
والنازحين والمجتمعات .و تندرج نتائج تحليل نوع الجنس "ضمن استراتيجية االستجابة
وتطوير المشاريع للتأكد من أنها ال تتسبب في أية عواقب سلبية غير مقصودة للمهاجرين
المتضررين واألشخاص والمجتمعات النازحة ،وان احتياجات (الحماية) لمختلف المجموعات
السكانية قد تم معالجتها .وعند القيام بذلك فانه يجب احترام مبادئ تعميم الحماية.
 .19تعميم حماية الطفل :تتعبر تعميم حماية الطفل مشمولة بتعميم الحماية ومك ّملة لها.
وبالنظر إلى أن األطفال غالبا ما يشكلون جزءا كبيرا من المهاجرين والنازحين والمجتمعات
المتأثرة باألزمات ،فان من واجب استجابة المنظمة الدولية للهجرة لألزمات أن تسعى الى
التقليل من المخاطر التي يتعرض لها األطفال دون قصد خالل تصميم وتنفيذ أي مشروع.
وتعني حماية األطفال في حاالت الطوارئ الوقاية و االستجابة لإلساءة واإلهمال واالستغالل
والعنف ضد األطفال .23ففي حين أن المنظمة الدولية للهجرة تلعب دورا في اإلجراءات
المستقلة لحماية الطفل ،24فان عليها التزاما مهما 25يتمثل في ضمان تعميم االعتبارات المتعلقة
بحماية الطفل خالل اساجابتها لألزمة .فتعميم حماية الطفل 26تعني تقييم االحتياجات الخاصة
بالطفل والمخاطر التي قد يتعرض لها أثناء عمليات جمع البيانات (مصفوفة تتبع النزوح،
،DTMأو غيرها) ،بما في ذلك االعتبارات الصديقة للطفل في تطوير وتنفيذ المشاريع التي تقع
 21تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي لسنة  .1997الجمعية العامة الوثائق الرسمية .الملحق الثاني و الخمسون  ،رقم .4
 22بالتشاور مع وحدة التنسيق بشأن نوع الجنس ،تم ادخال تعديل طفيف على هذا التعديل ليحل محل "الرجال والنساء" مصطلح "األفراد" لكي
يعكس نهجا يقوم على أساس نوع الجنس بحيث يكون شامال الحتياجات األشخاص من جميع األجناس.
 23تعريف حماية الطفل وفقا لتعريف الفريق الفرعي المعني بمجال مسؤولية حماية الطفل ،كتلة الحماية الدولية
 24تشارك المنظمة الدولية للهجرة بنشاط في تنفيذ األنشطة المستقلة المتعلقة بحماية الطفل :التحديد ،النقل ،تقصي األثر ،لم شمل األسر بالنسبة
لألطفال غير المصحوبين بذويهم واألطفال المنفصلين عن أسرهم؛ الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي لألطفال ضحايا العنف في كل من
البيئات الطبيعية والنزاعات المسلحة؛ الوقاية واالستجابة لألطفال ضحايا االتجار ،بما في ذلك األطفال الذين يقعون ضحية عمل األطفال؛ تحديد
وإحالة األطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة ،وما شابه ذلك.
 25منذ أكتوبر  ،2014أصبحت المنظمة الدولية للهجرة عضوا أساسيا في الفريق العامل الدولي المعني بحماية الطفل ،وهو مجال المسؤولية تحت
كتلة الحماية الدولية .ونتيجة لذلك ،التزمت المنظمة الدولية للهجرة بدعم ،و استعمال وتعزيز المعايير الدنيا المتعلقة بحماية الطفل في األعمال
اإلنسانية خالل جميع عملياتها وأنشطتها ومشاريعها على جميع المستويات.
 26المعايير الدنيا لحماية الطفل ،قسم تعميم حماية الطفل
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تحت طائلة/مندرجة ضمن إطار واحد أو أكثر من قطاعات المساعدة التابعة لالطار التنفيذي
ألزمات الهجرة .و فيما يتعلق ببعض التدابير مثل المشاركة في اجتماعات التنسيق المنتظمة
المتعلقة بحماية الطفل ،وتحديد الشركاء في مجال حماية الطفل ،27والتشاور والتنسيق معهم
بخصوص تصميم وتنفيذ المشاريع التي يمكن أن يكون لها آثار على حماية الطفل ،فانه يجب
أن تكون مض ّمنة في تصميم المشروع وتنفيذه .و من خالل عملها المشتركة بين الوكاالت
على الصعيد الدولي واإلقليمي والقطري ،فقد تمكنت المنظمة الدولية للهجرة من تجميع العديد
من الممارسات الجيدة فيما يتصل بتعميم اعتبارات حماية الطفل ضمن استجابتها لألزمة و لما
بعدها .أمثلة :ضمان االعتبارات الصديقة للطفل أثناء نقل األفراد المتأثرين باألزمات ووضعهم
في مرافق عبور مؤقتة ،بما في ذلك العناصر المحددة لعمليات تقييم النزوح ( )DTMوالتقارير
التي تركز على قضايا حماية الطفل ،تحديد وتوزيع الرسائل التفرقة أثناء عمليات اإلجالء
اإلنسانية و  /أو غيرها من األحداث األخرى الناجمة عن النوزح .و وفقا للسياق ،التأكد من
توفر المساحات الصديقة للطفل في المخيمات و غيرها من األماكن المشابهة .وتساهم المنظمة
الدولية للهجرة بفعالية في األدوات المشتركة بين الوكاالت لحماية الطفل وهي تعمل على
تعزيز التعاون والشراكة في هذا المجال .28و يرجى من الزمالء في المنظمة الدولية للهجرة
الدخول على الموقع االلكتروني لحاالت الطوارئ لمزيد من المعلومات حول حماية الطفل في
(  ) www.cpwg.netلضمان استخدام أحدث األدوات المشتركة بين الوكاالت والتوجيهات
المناسب.

 27يتمثل الشركاء في مجال حماية الطفل ،وفقا للسياق ،في السلطات الوطنية المسؤولة عن الشؤون االجتماعية واألطفال ،المنظمات غير الحكومية
الدولية و الوطنية المتخصصة ،واليونيسيف وغيرها من الشركاء المتخصصين في مجال الحماية التابعين لمنظمة األمم المتحدة ،أفراد المجتمع،
واألطفال أنفسهم.
 28لمزيد من المعلومات حول المنظمة الدولية للهجرة وااللتزامات لمتعلقة بحماية الطفل ،يرجى الرجوع إلى كتيب المنظمة الدولية للهجرة والمعايير
الدنيا المتعلقة بحماية الطفل المتاح على الموقع اإللكتروني الداخلي ( )intranetللمنظمة الدولية للهجرة.
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