
المفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤون الالجئين

الحماية الدولية 

في المخيمات واماكن تجمع الالجئين 
والنازحين



أهداف الجلسة التدريبية 

.الحمايةماهيةعلىالتعرف

.ةالدوليالحمايةتنفيذووسائلالمقاربات

.حمايةكاداةالتسجيل

.المستضفةالفئات

والمشاركةوالتفاعلالمشاركة،مبادئ

.مايةللحوالتنفيذالتخطيطفيالمجتمعية



ماهية الحماية

تيالالنشاطاتكلالدوليةبالحمايةيقصد»

لحقوقالكاملاالحترامالىالوصولتهدف

وحورنصمعويتماشىيتوافقبمااالفراد

الخصوصوجهوعلىالعالقةذاتالقوانين

الدوليالقانوناالنسان،حقوققانون

«لالجئينالدوليالقانونواالنساني،



المقاربات
التقييم والمالحظة تتم بالتناغم مع

.فريق متعدد االغراض كلما كان ذاك ممكنا-

. العمر ، والجنس االجتماعي، والتعددية-

. مشاركة الالجئين والمجتمعات المضيفة-

الحماية المجتمعية  .

المسؤولية اتجاه المجتمات المتوثرة.

، inter agency standing committee IASCاللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت) 

(  2011وااللتزامات الخمسة بخصوص المسؤولية اتجاه المجتمعات المتأثرة في كانون اول 

وليس قائمة من نشاطات المحاسبة المسؤولية اتجاه المجتمعات المؤترة حول المقاربات للعمل)

(  والمسؤولية



المقاربات
القيام بالتقييم والمشاركة من خالل:

.  بفريق عمل متعدد المهام كلما كان ذلك ممكنا-

.العمر، والنوع االجتماعي، ووجهات النظر المتعددة-

.مشاركة الالجئين والمجتماع المضيفة-

الحماية المجتمعية.

المسؤولية امام المجتمعات المؤترة.

، inter agency standing committee IASCاللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت) 

(  2011وااللتزامات الخمسة بخصوص المسؤولية اتجاه المجتمعات المتأثرة في كانون اول 

وليس قائمة من نشاطات المحاسبة المسؤولية اتجاه المجتمعات المؤترة حول المقاربات للعمل)

(  والمسؤولية



التنقل واالستقرار

عناصر رئيسة الخذها بعين االعتبار؟

التسجيل.

يوليو 22مفوضية الالجئين )التعامل خارج المخيمات

2014)

كذلكالمستقبلة و المجتمعات/مشاركة السلطات المضيفة.

موقع االرض.

فرض المعيشة والعمل  .



التسجيل
حمايةكاداةالتسجيل.

اجاتاالحتي/المستضعقةالفئاتعلىوالتعرفتحديد

(ياقالسحسبوالتعريف،والتحديداالولويات،)الخاصة

يؤديانيمكنواضحة،تسجيلاستراتيجاتتبنيغياب

ببالتساوالالجئينمفوضيةمصادقيةتقويضالي

.المساعداتوبرنامجالحمايةتطبيقفيبالتاخير

اوعلى(1الطبقة)العائلةربمستوىعلىالتسجيل

.(2الطبقة)فرديمستوى

االنلغايةموحدةسياسةاليوجد:الدوليةالحماية.



االمن والحماية
.تحديد المجتمات المشاركة: اسباب و استجابة

االعتقال واالحتجاز

وثائق اثبات الشخصية/ التسيجل.

و التاييد/ المراقبة.

.الهجمات عبر الحدود، نشاطات المجموعات المسلحة، المجتمعات المضيقة: االمن

الجيش، دوريات الشرطة.

النقل او التنقيل.

 (  وتحتاج الى متابعة وتقييم) انظمة المراقبة المجتمعية

(العنف المبني على الجنس والنوع االجتماعي)الحماية الجسدية

وسائل المساعدة.



ملية مشاركة الحكومات لتحمل مسؤولية لفيادة ع

الفصل بين المقاتلين السابقين عند 

وضح وحدد اصحاب الشان لبيان )المدنيين

(.االدوار

 تطبق ونفذ نشاطات تهدف الى عدم بقاء

لك المقاتلين في المخيمات او التجماعت ، وكذ

.منع التجنيد بما في ذلك تجنيد االطفال

 المخيمات والتجمعات على مسافة معقولة من

.الحدود

مفوضية الالجئين وبمرحلة الحقة يمكن ان

ص تقدير فيما اذا كان اولئك االفرد من االشخا

.محط االهتمام ام ال



حماية المدنيين
 حماية المدنيين مسؤولية مهمات قوات حفظ السالم :UNMISS  في

في MINUSCA ,في مالي، MINUSMAجنوب السودان، 

....  جمهورية افريقيا الوسطى

في تشمل اجراءات لحماية االرواح، وكرامة المدنيين: حماية المدنيين

نية النزاعات المسلحة، لتمكينهم من الوصول الى المساعدات االنسا

الضرورية والالزمة، وكذلك ايجاد وخلق بيئة امنة على المدى 

.  الطويل

هديد التاكيد من سالمة المدنيين من االخطار والت/حماية: مفهوم ضيق

.البدنية المحدقة او وشيكة الحدوث

مهمات االمم المتحدة دعم العمليات االنسانية  .



ة العمل مباشرة على تاسيس اليات ذات عالق

.للتعرف على االطفال في خطر

توسيع اطار الخيارات.

ي على وجه الخصوص ف) البناء على االنظمة القائمة-

(االطار الحضري

بما في ذلك الشركاء على اهبة)توسيع الشراكات-

(االستعداد

حمر التعاون مع اليونيسف، والمنظمة الدولية للهالل اال-

ما والطليب االحمر عند تاسيس نظام واليات االحالة، ب

.يشمل المصلحة الفضلي، وتتبع ووحدة العائلة

ة التوعية االستباقية او الوقائية، ومشارك

.تنفيذهااالطفال واليافعين في تصميم البرامج و

حماية الطفل



العنف المبني على اساس الجنس والنوع االجتماعي

االت التاسيس الفوري النظمة التنسيق واالحالة لتحديد ح

.العنف الجنسي والمبني على اساس النوع االجتماعي

معاتالعمل مع المجت: التعرف على التهديد والحلول الممكنة.

التاكد من الفهم الثقافي.

دة التاكد من ان اعتبارات الحماية تتكامل مع انشطة المساع

.  واالستجابة



التعليم

 2016-2012استراتيجية التعليم.

توفير التعليم بشكل فوري.

تاسيس المدارس الرسمية بشكل سريع  .

التنسيق والشركات.



كبار السن واالشخاص ذوي االعاقة

 يهم من الذين ال يتم تسجل)«غير المرئيين»االشخاص

-ةذو مكانة اجتماعي( قبل الجهات االنسانية الفاعلة

. اقتصادية ضعيفة

ال تفترض بان االعاقات مشاهدة ومعروفة  .

اقيالتعرف على االشخاص ذوي االعاقة بشكل استب.

التاكد من مشاركة والسماع آالراء االشخاص الكبار

.بالسن وذوي االعاقة في فيما يخصهم من برامج



الوقاية من العنف واالستغالل الجنسي

ة نشرة االجراءات الخاص: الوقاية من العنف واالستغالل الجنسي

الصادرة عن االمين العام للحماية من االعنف الستغالل الجنسي 

(ST/SGB/2003/13)  والتي تلزم جميع موظفي االمم المتحدة

.  واي شخص له عالقة للتعهد بااللتزام بقواعد سلوك معينة

كل اقل عدد من التحديات، اهمها عدم تقديم تقارير او تقديم تقارير بش

.  من الواقع

الوقاية  .

آليات لتقديم الشكاوى  .

االلتزام بتقديم التقارير لمكتب المفتش العام  .



التخطيط والتنفيذ

له االستجابة للحماية يجب ان يكون شامل ومخطط له و

.  مخصصات مالية

عيالتخطيط يجب ان يكون منسجم مع التخطيط القطا .

 وضع متطلبات استرايتجات الحماية بشكل خطط

.واضحة ومحددة

يسمبر، نموذج تنسيق الالجئين، د)الشراكات و التنسيق

2013.)



المراقبة، وتقديم التقارير والتقييم

ما هل قمنا بما قمنا بااللتزام بالقيام به،
هو االثر؟ واذا كانت االجابة ال، مالذي كان

يتوج فعله؟

قم بوضع االليات ذات العالقة.

 مفوضية )اعمل تفاعل الشركاء

يا بين الالجئين، واللجنة المشتركة العل

(الوكاالت



الخالصة

الحماية الدولية وان طالت فهي بديل للحماية الوطنية وهي 

عمل انساني محض


