
المفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤون الالجئين

حماية الفئات المستضفة



اهداف الجلسة

ت التعرف على الفئات المختلفة التي يمكن اعتبارها فئا•

.  مستضعفة

. التعرف على بعض احتياجات الحماية الخاصة•

لى التعرف على الحقوق الخاصة المتعلقة بالنساء واالطفال ع•

.  وجه الخصوص



ماهية الفئات المستضعفة وتعريفها

ة تعرف الفئة المستضعفة على انها مجموعة من االشخاص تواج

لى معاملة تمييزية بشكل سلبي ، مجموعة من االشخاص تحتاج ا

عة اهتمام خاص لتجنيبها اي استغالل محتمل، ويشار اليها مجتم

.  بالفئات المستضعفة



الفئات المستضعفة

.  الكبار في السن•

.  االطفال•

. النساء•

. الناجون من العنف•

.  ذوي االعقات البدنية والعقلية•

.  االقليات العرقية•



ما هي احتياجات هذه الفئات



احتياجات كبار السن

اء او نس)نقصد بالكبار بالسن االشخاص الذين تقدم بهم العمر•

.  ولم يعودا قادرين على خدمة انفسهم او من يعيلون( رجال

، ماء، طعام)ينبغي التاكد من حصولهم على االحتياجات االساسية•

(كساء، وماوئ

.  الوصول والحصول على الرعاية الصحية المناسبة•

.  الحصول على الخدمات المقدمة من مراكز الخدمة المجتمعية•

.  الحصول على الرعاية المجتمعية الكاملة•



االطفال

. لعمريقصد بالطفل هو كل شخص لم يبلغ سن الثامنة عشرة من ا

.  الحصول على التعليم•

.  الرعاية الصحية•

. مساحات امنة ومناسبة للعب•

ال عدم لم الشمل مع االسر ، او توفير رعاية االسر البديلية في ح•

. توفر االسرة االساسية

(طعام، ماء، كساء، وماوئ)الحصول على االحتياجات االساسية•



النساء

.  الحماية الجسدية•

. الرعاية الصحية بعد الوالدة•

.  الحصول على ماء والوقود•

.  الحصول على فرص عمل مدرة للدخل•



الناجون من العنف

الوصول والحصول على الخدمات الصحية المناسبة •

.  الحصول على الخدمات النفسية المناسبة•

.االنتقال الى بيئة امنة•

. الحصول على الدعم المجتمعي المناسب•

.  الحصول على المشورة القانونية•



االشخاص ذو االعاقة البدنية والعقلية

.  الحصول على الرعاية الصحية المناسبة•

.  الحصول على خدمات تساعد على ادماجهم بالمجتمع•

إعداد مراكز الخدمة العامة بطريقة تناسبهم للحصول على •

.  خدماتها



(العرقية، الدينية، اللغوية)االقليات 

التمتع بالسالمة البدنية •

. ان يمثلوا بطريقة عادلة•

. فرص متكافئة في الحصول على الخدمات•

.  ممارسة الشعائر الخاصة بهم سواء كان دينية او ثقافية•



اخيرا  

أعظم المعروف إغاثة الملهوف


