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اإلنسانية إلنقاذ األرواح وتخفيف المعاناة اإلنسانية، تلتزم المنظمة الدولية للهجرة بتقديم المساعدات اإلنسانية والحماية وفقًا  الضرورةانطالقًا من 

مة الدولية تعمل المنظاإلنساني. العمل الدولية للهجرة قيمة مضافة إلى مشاركة المنظمة  تشّكلحيث ووبناء على االحتياجات للقواعد واألعراف الدولية، 

. اظ على حقوقهموالحف والفئات المتضررةالمساهمة في تلبية احتياجات المهاجرين والنازحين المتمثل بالهدف العام للعمل اإلنساني للهجرة على تحقيق 

في العمل  مركزية الحمايةبيان و 1اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالتعن  الحماية الصادر ، تلتزم المنظمة الدولية للهجرة بتعريفتحقيقًا لهذا الهدف

ها عليالنص تم كما ات هذه االلتزامتعميم إلى الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة  لحماية في إطار العمل اإلنسانيا. تهدف خارطة طريق 2اإلنساني

)المنصوص عليها في هذه  للحماية في إطار العمل اإلنسانيالمتكامل يهدف التنفيذ كما . 3سياسة المنظمة الدولية للهجرة في المجال اإلنساني ضمن

 منظمة الدولية للهجرة من الوصولإلى الحد من مخاطر الحماية التي يتعرض لها المهاجرون والنازحون والسكان المتضررون الذين تتمكن ال الوثيقة(

الدولية للهجرة مة للمنظ الداخلية سياساتالمع  تتواءموعن تنفيذ البرامج اإلنسانية  الناجمةالحماية في إطار العمل اإلنساني القضايا سياسة تعالج إليهم. 

 يجوهرمن المفترض أن تكون أداة ألداء استراتيجي، متوقع، حيث واألطر والتعليمات واإلرشادات وكذلك االلتزامات المشتركة بين الوكاالت، 

 .حترفوم

                                                           
القانون ذات الصلة  ، "... جميع األنشطة التي تهدف إلى الحصول على االحترام الكامل لحقوق الفرد وفقًا لنص وروح هيئات2016، اإلنساني العمل إطار في الحماية سياسةاللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، 1 

 ". أي القانون الدولي لحقوق اإلنسان، القانون الدولي اإلنساني ، القانون الدولي لالجئين
 .2013، اإلنساني العمل إطار في الحماية مركزيةاللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، 2    

 .2015، اإلنساني المجال في للهجرة وليةالد المنظمة سياسة3    

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_policy_on_protection_in_humanitarian_action.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/sites/default/files/the_centrality_of_protection_in_humanitarian_action_english_.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DOE/humanitarian_emergencies/IOM-Humanitarian-Policy-Principles-on-Humanitarian-Action.pdf
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 2016 اإلنساني، العمل إطار في الحماية بشأن الوكاالت بين المشتركة الدائمة اللجنة سياسة4 

 األعمدة التشغيلية الخمسة للحماية -الكيفية 

حول مواضيع محددة متعلقة  توجيهات :اإلرشادات الموضوعية

 .بالحماية لكل من الموظفين والشركاء

المباشرة والخدمات لتلبية  المساعدةتقديم  :تقديم المساعدة والخدمات

ي بما فاحتياجات الحماية للمهاجرين والنازحين والسكان المتضررين، 

 .اإلحاالت ذلك

 واضيع م إعداد وإنتاج ونشر الرسائل التي تركز على :التوعية والتواصل

االشتراك مع الشركاء، والتي تساهم في تسليط الضوء على بالحماية 

ترام حقوق المهاجرين والنازحين والسكان احتياجات الحماية وتعزيز اح

 .المتضررين

أو ه لوج وجًهانظرية وعملية  تدريبات تقديم :التدريب وبناء القدرات

ثناء أوالتدريب  والتمرينالتوجيه باإلضافة إلى جلسات عبر اإلنترنت 

 العمل للموظفين والجهات الفاعلة الخارجية.

جمع وتحليل ونشر واستخدام البيانات األولية أو  :البيانات والبحوث

 .تطبيق البرامجالثانوية المتعلقة بالحماية، وخاصة ألغراض 

 االلتزامات األساسية

يتعهد بيان اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت رسميًا  مركزية الحماية:

سؤولية على المالبيان  يؤكد كما بوضع الحماية في صلب العمل اإلنساني. 

الفردية والجماعية لجميع المنظمات اإلنسانية في تخطيط وتنفيذ 

تساعد على حماية األشخاص المستضعفين  بطريقة نسانيةاإل اتستجاباإل

 .من األذى

بين أصحاب ما  متوائمةأدوار ومسؤوليات  وضع الشراكات والتنسيق:

لحماية ا برامج نتائجتحقيق المصلحة في المجال اإلنساني للمساهمة في 

لسكان ل مستدامةالرامية إلى تحقيق أهداف الحماية المشتركة وتنمية حلول 

 .المتضررين

تحديد وفهم ودعم تدابير الحماية الخاصة بالسكان  المساءلة والشمولية:

الة فعّ ال كافة المجموعات السكانية المتنوعة شاركةمالمتضررين من خالل 

 .اءات التي لها تأثير مباشر على حياتهمجميع القرارات واإلجراتخاذ في 

ضمن ي بشكلإدراج مبادئ الحماية في اإلستجابة اإلنسانية  تعميم الحماية:

حداث إقصودة )عدم مآثار سلبية غير  تحقيق تتجنب اتتقديم إستجاب

عطاء إوفقًا لالحتياجات و وتقديم االستجابة(، أو المزيد من الضرر ضرر

 اركةالمش على باإلضافة إلى بناء االستجابةة، األولوية للسالمة والكرام

 اإلنسانية الجهات مساءلة المطاف نهاية وفي المحلية القدرات تمكين و

 .الفاعلة

 الحماية برامج الهدف من -األسباب
تهدف المنظمة الدولية للهجرة من خالل التطبيق المتسق للحماية في إطار 

العمل اإلنساني للمساهمة في تلبية احتياجات المهاجرين والنازحين 

 وروحوالحفاظ على حقوقهم وفقًا لنصوص  ينالمتضرر والسكان

 .القوانين والهيئات القانونية ذات الصلة

 الحماية مخرجات برامج
 والفئاتطر التي يتعرض لها المهاجرون والنازحون الحد من المخا

  من خالل تطبيق هذه المعادلة: ةالمتضرر

  نقاط الضعف  Xالتهديداتالخطر = مستوى 

 القدرات                                              

ستهدف أنشطة الحماية للمنظمة الدولية للهجرة إلى الحد من التهديدات و 

الجهات المسؤولة القدرات بما في ذلك قدرات  ورفع/ أو نقاط الضعف 

 .عن الحماية

 

 الحماية نتائج برامج
ستؤدي أنشطة الحماية المقدمة من قِبل المنظمة الدولية للهجرة إلى 

 ،اتالمهارتحسين المتعلقة بالحماية و إلى المعلومات تحسين الوصول

 رّكزتر تقارير يوالخدمات. يمكن أن يشمل ذلك توف االنتاجية ،الكفاءات

تحسين جودة ومساءلة البرامج،  بغية اإلنسانية الحماية جوانب على

أدوات  ريوتعزيز المهارات في تحديد المخاوف ذات الصلة بالحماية وتوف

 .الحاالت تعزيز الحماية مع تحسين إدارة

 

 أنشطة الحماية -المضمون

تتبع أنشطة الحماية للمنظمة الدولية للهجرة ضمن سياق الحماية في إطار 

 .4" ة الحمايةالعمل اإلنساني "نموذج بيض

 وروصالنتهاكات حقوق اإلنسان  يتصدىأي نشاط : أنشطة االستجابة

ة. الفوري او / أو التخفيف من آثاره اإنهائه ا،يهدف إلى منعهو، التعسف

رصد الحماية، إخالء المهاجرين من المناطق أنشطة على سبيل المثال: 

 للحيلولة دون حدوثالشبكات المجتمعية  تعزيزالمتأثرة باألزمة، 

نتهاكات حقوق المهاجرين وإحالة الناجين من جرائم االتجار بالبشر إلى إ

 .فوريةالمساعدة الالجهات المعنية للحصول على 

 صاألشخاستعادة كرامة أي نشاط يتم القيام به ال :الحيةاإلص األنشطة

بعد تعرضهم لإليذاء. على  لهم ظروف معيشية مالئمةتوفير وضمان 

سبيل المثال: توفير مأوى آمن للمهاجرين المستضعفين، دعم العودة 

 المصحوبينشمل األطفال غير  لمّ الطوعية وإعادة اإلدماج، و

 .والمنفصلين

يئة ببناء أو تعزيز  لبناءجميع الجهود المبذولة  :بناء البيئة أنشطة

حترم فيها حقوق المهاجرين وقانونية ت   اتيةاجتماعية وثقافية ومؤسس

والنازحين والسكان المتضررين. على سبيل المثال: تعزيز معرفة 

مناصرة واحترام حقوق المهاجرين والنازحين والسكان المتضررين، 

 ةتقنيالمساعدة التقديم التصديق على المعاهدات ذات الصلة،  دعوات

 حول مسائل السياسات ذات الصلة.

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

