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شكر وتقدير
ُيعرب الفريق االستشاري عن تقديره لكل من شاركوا في هذه النسخة المنقحة، التي تعد نتاًجا لعملية تفاعلية، ولذلك 

فهي تعكس بصدق الشواغل المعاصرة، ولها أهمية مباشرة ألغلب الجهات الفاعلة التي تضطلع بأنشطة الحماية.

وتود »اللجنة الدولية« أن تعرب عن خالص شكرها لجميع أعضاء الفريق االستشاري. فقد ُطلب منهم العمل 
بصفتهم الشخصية، استناًدا إلى خبراتهم ومعارفهم العميقة والمتنوعة في مجال الحماية داخل وكاالتهم ومنظماتهم. 

ويتألف الفريق االستشاري من الجهات التالية:

منظمة العفو الدولية: وتمثلها »كارولين فورد« )2008-2009(، و»مايكل بوتشنك« )2011-2013(، و»آن 
فيتزجيرالد«، و»جوان مارينر«، و»تيرانا حسن« )2017-2015(.

المجلس الدنماركي لالجئين: وتمثله »كاثرين ستاراب«.

وزارة التنمية الدولية: ويمثلها »باتريك سايز« )2009-2008(.

مجموعة الحماية العالمية: ويمثلها »سايمون راسل«، و»إيفا غارسيا بوزاس« )2017-2015(.

هانديكاب إنترناشيونال: وتمثلها »سارة رزق« )2011-2012(، و»ناتالي هيرليمونت زوريتشاك«
.)2017-2011(

مجموعة السياسات اإلنسانية: وتمثلها »سورشا أوكاالجان« )2008-2009(، و»فيكتوريا ميتكالف« )2011-
2012(، و»إيفا سفوبودا« )2017-2012(.

هيومان رايتس ووتش: ويمثلها »مايكل بوشنك« )2017-2015(.

اللجنة الدولية للصليب األحمر: ويمثلها »آالن أشليمان« )2008(، و»كاثي هوسر« )2008-2009(، و»بيير 
جينتيل« )مدير مشروع، 2008-2012(، و»أندرياس فيجير« )2008-2013(، و»نيكوالس فارسي« )2011-

2012(، و»غيلم رافييه« )مدير مشروع، 2012-2017(، و»رومان بيرشر« )2011-2013(، و»بيالر 
جيمينو سارسيادا« )مدير مشروع، 2018 وما بعدها(.

المجلس الدولي للوكاالت الطوعية: ويمثله »إد شينكسبيرغ فان مييروب« )2008-2012(، و»نان بوزارد« 
.)2017-2012(

منظمة InterAction: ويمثلها »راي لينش« )2008-2009(، و»جيني ماكافوي« )2017-2011(.

الهيئة اليسوعية لخدمة الالجئين: ويمثلها »مايكل غاالغر« )2011-2008(.

منظمة أطباء بال حدود- مركز عمليات أمستردام: وتمثلها »كيت ماكنتوش« )2008-2009(، و»شون هيلي« 
)2011-2013(، و»جوديث فيشر« )2012-2011(.

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية: ويمثله »سايمون باغشو« )2011-2013(، و»دينا أبو سمرة« )2014-
.)2017

أوكسفام: وتمثلها »ريتشل هيستي« )2017-2011(.

المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان: ويمثلها »ماتياس بينكي« )2007-2009(، و»فرانشيسكا 
ماروتا«، و»مارا ستيكاتسيني« )2017-2015(.
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المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين: ويمثلها »أتلي سولبيرغ« )2008-2009(، و»جوزيف 
زابتار«، و»ليونارد زولو« )2008-2013(، و»أليهوني أبيبي«، و»لويز أوبين«، و»إليزابيث إيستر«، 

و»جريجور شوتين« )2017-2015(.

والشكر واجب أيًضا إلى:

»شانتا راو باريغا«، و»ليا لباكي« )منظمة هيومان رايتس ووتش( على مساهمتهما في الفصل األول.	 
»جيسيكا لينز« )منظمة InterAction( على مساهماتها في الفصل الثاني.	 
»مارليز بول« )مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية(، و»إيرنستو غرانيلو« )»اللجنة الدولية«( على مساهمتهما في 	 

الفصل الثالث.
»صوفي كالفيت«، و»مونيك كريتول«، و»جوليا جورين«، و»ماسيمو ماريلي«، و»يانيا فيسكوفيتش« 	 

)»اللجنة الدولية«(، و»كارولين دولين براس« )مفوضية شؤون الالجئين( على مساهماتهم في الفصل السادس.

وتود »اللجنة الدولية« أن تشكر كذلك جميع من شاركوا في مختلف مراحل إعداد هذه النسخة الثالثة )2018-2015( 
بما في ذلك: 

»أنغراد لينج«، و»ماركوس فورسبرغ«، من الرابطة الدولية للمهنيين في مجال المساعدة اإلنسانية والحماية، 	 
على إجراء دراسة استقصائية وتنظيم ندوة عبر شبكة اإلنترنت بشأن مشروع التنقيح.

»تريفور كيك«، و»سارا أوينز« )»اللجنة الدولية«( على تنظيمهما حلقة عمل استشارية في واشنطن العاصمة 	 
عن الفصل السادس.

»نيل ديلون«، و»جون ميتشل«، من شبكة التعلم النشط للمساءلة واألداء في العمل اإلنساني، واللذان نظما 	 
باالشتراك مع منظمة InterAction اجتماًعا تشاورًيا مع الخبراء والممارسين بعنوان »إدارة استراتيجيات 

الحماية: قابلية الحماية للقياس والتكييف والتقييم«، في لندن في كانون األول/  ديسمبر 2016.
»مارغوت شامبيكس«، و»كيارا كابوبيانكو«، و»مارتا غيتوني«، و»سيارا الفرتي«، و»جوانا بوهل«، 	 

و»إيزابيل مينين«، و»باميال خيمينيس كارديناس« )»اللجنة الدولية«(، الذين ساهموا في التنقيح ودعموا عمل 
الفريق االستشاري في مراحل مختلفة من التنقيح.

»إميلي ريتشارد« )»اللجنة الدولية«( على تنقيحها الدقيق للجوانب القانونية للنص.	 
»آميلين بيترسكيمت نوسباومر«، و»مارلين سينيوريت« )»اللجنة الدولية«( على ما قدماه من دعم في تطوير 	 

التطبيق وأداة التعليم اإللكترونية المرفقين بهذه الوثيقة.
»نينيا ناديج«، و»كريستين كنودسن« )اسفير( على ما قدمتاه من مساعدة في ضمان االتساق واإلحالة 	 

المرجعية بين معايير »اسفير« والمعايير المهنية.

وتود »اللجنة الدولية« أن تتقدم بالشكر أيًضا إلى وزارة الخارجية االتحادية السويسرية )شعبة األمن اإلنساني( على 
ما قدمته من دعم مالي لتنقيح المعايير المهنية ونشرها وتعزيزها.
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المصطلحات مسرد 
بعض المصطلحات الواردة في هذه الوثيقة عامة وقد تختلف عن الصياغة المحددة التي تستخدمها منظمات أخرى.1

التعريف المصطلح

القوات العسكرية وقوات الشرطة وغيرها من قوات األمن الحكومية، فضالاً عن المؤسسات القضائية السلطة
والوزارات التي تضطلع بمسؤوليات محددة، مثل كفالة إمكانية اللجوء إلى القضاء وسبل االنتصاف 
الفعالة وتقديم المساعدة الطبية الطارئة وغيرها من الخدمات الضرورية لسالمة السكان ورفاههم. 
والقوات  الحكومية  الجهات  من  األسلحة–  حملة  جميع  إلى  أيًضا  »السلطات«  يشير مصطلح  وقد 
المتعددة الجنسيات، والجماعات المسلحة وغيرها من  القوات  المسلحة وحفظة السالم وغيرها من 
القدرة على شن أعمال عدائية ضد األشخاص أو  لديهم  للدول - ممن  التابعة  الفاعلة غير  الجهات 

السكان، وممن يضطلعون بالمسؤولية عن حماية من يخضعون لسيطرتهم.

إجراء استراتيجي ينفذ قبل أنشطة الحماية وأثناء هذه األنشطة من أجل تحديد المسارات الواجب األسباب المنطقية
اتباعها واإلنجازات المرحلية التي ُيتوقع أن يمر بها تحقيق نتيجة معينة، وتحديد تسلسل اإلجراءات 
المقرر اتخاذها )واالفتراضات المقترنة بها(، ويشمل هذا القطاعات والمجاالت المتنوعة التي ينبغي 
المختلفة.  الفاعلة  الجهات  أدوار  وتحديد  المرجوة،  النتيجة  تحقيق  في  اإلسهام  أجل  من  حشدها 
وينبغي أن يؤسس هذا التحليل لجميع اإلجراءات المقرر اتخاذها لتحقيق النتيجة المذكورة. ويشار 

إليه في بعض األحيان باسم »نظرية التغيير«.

أي تشويه منهجي للمعلومات سواء بقصد أو من دون قصد.التحيز

المعلومات الدالة على 
مجتمع محلي

أو  تصنيفها  أو  مميزة  مجموعة  أو  مجتمع  لتحديد  استخدامها  يمكن  التي  والبيانات  المعلومات 
تتبعها من خالل عوامل تحديد ديموغرافية– سواء كانت جغرافية أو عرقية أو دينية أو اقتصادية 
أو سياسية أو عسكرية– قد يؤدي الكشف عنها إلى تعريض األرواح للخطر. وقد يشار إليها أحياًنا 

باسم »معلومات التحديد الديموغرافية«.

الخدمات التي تلبي االحتياجات المهمة األساسية لألفراد بعد أن ُتلبى احتياجاتهم المنقذة لألرواح الخدمات األساسية
النفسية  الخدمات  إلى  الصحية  الرعاية  من  الخدمات  هذه  تمتد  وقد  والمأوى(.  والمشرب  )المأكل 
واالجتماعية والتدابير األمنية وخدمات البحث عن األشخاص المفقودين وخدمات التوثيق للفئات التي 
تفتقر إلى وثائق الهوية األساسية والخدمات القانونية لألشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة قانونية 

أو مشورة قانونية بشأن كيفية الوصول إلى آليات المساءلة واالنتصاف.

ا عبر اإلنترنت( التعهيد الجماعي إجراء الحصول على المعلومات أو األفكار أو الخدمات من مجموعات كبيرة )غالباً
من األشخاص. وللتعهيد الجماعي ُبعدان. يمكن االستعانة بالمجتمعات المتصلة رقمًيا إما إلصدار 
المحمولة، واألجهزة  الهواتف  العملية على  لتحليلها. وتعتمد  البيانات– بشكل نشط أو سلبي– وإما 
المجهزة لالتصال باإلنترنت، وشبكات اإلنترنت، والتطبيقات التي تعمل عن طريق اإلنترنت. وحيثما 
أو  المهرة  اإلنترنت  مستخدمو  يصبح  التكنولوجيات،  هذه  على  بالحصول  التطوعي  العمل  اقترن 

»مواطنو اإلنترنت« مصادر أساسية للمعلومات.

الحقائق والمعلومات، مثل األرقام وتفاصيل القياس والمالحظات. وقد تكون البيانات كمية أو كيفية البيانات
وقد تشمل البيانات الشخصية.

تشمل هذه المصادر: مبادرة هارفارد للعمل اإلنساني،  1
The Signal Code: A Human Rights Approach to Information during Crisis، كانون الثاني/ يناير 

،The ICRC and Data Protection ،2017؛ واللجنة الدولية للصليب األحمر
آب/ أغسطس 2017؛ وإدارة معلومات الحماية، تكنولوجيا إدارة معلومات الحماية الشائعة االستخدام، حزيران/ يونيو 2016؛

والموقع اإللكتروني لمؤسسة Privacy International؛ واألمم المتحدة،
سياسة بشأن حماية البيانات الشخصية لألشخاص موضع اهتمام مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، مفوضية األمم 

المتحدة لشؤون الالجئين، أيار/ مايو 2015.

http://hhi.harvard.edu/publications/signal-code-human-rights-approach-information
https://www.icrc.org/en/document/data-protection
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Commonly-used-Protection-Information-Management-Terminology_June-16.pdf
https://www.privacyinternational.org/
https://www.privacyinternational.org/
http://www.refworld.org/docid/55643c1d4.html
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التعريف المصطلح

إدارة البيانات 
والمعلومات

أي عملية– سواء تتم بطريقة آلية أو بطريقة أخرى– ُتجرى على البيانات أو مجموعات البيانات، 
مثل الجمع أو التسجيل أو التنظيم أو الهيكلة أو التخزين أو التكييف أو التعديل أو االستعادة أو 
االستشارة أو االستخدام أو اإلفصاح أو النشر أو إتاحتها بطريقة أخرى أو تنسيقها أو تجميعها 

أو حذفها.

خرق في التدابير األمنية يؤدي إلى تدمير البيانات الشخصية أو المعلومات الحساسة التي يتم نقلها خرق البيانات
أو تخزينها أو معالجتها بطريقة أخرى أو ضياعها أو تغييرها -أو إفشائها أو الوصول إليها من قَِبل 

ح لهم- بشكل عرضي أو غير قانوني. َمن لم ُيصرَّ

الشخص الطبيعي أو الشخصية االعتبارية أو الجهة التي تحدد، بشكل منفرد أو بالتضامن مع جهات مراقب البيانات
أخرى، أغراض ووسائل معالجة البيانات الشخصية.

عملية حماية البيانات الشخصية لألفراد التي يتم جمعها واستخدامها وتخزينها ومشاركتها، من قبل حماية البيانات
جهات، منها المنظمات اإلنسانية ومنظمات حقوق اإلنسان. وتشكل حماية البيانات الشخصية لألفراد 
جزًءا أساسًيا لحماية أرواحهم وسالمتهم البدنية والنفسية وكرامتهم. ولهذا السبب، فإن حماية البيانات 

الشخصية تكتسي أهمية أساسية للمنظمات المعنية بالحماية.

تقييم أثر حماية 
البيانات

البيانات  حماية  مخاطر  جميع  تحديد  أجل  من  البيانات  معالجة  إجراء  قبيل  تستخدم  مهمة  أداة 
والتصدي لها، بوسائل منها تدابير تخفيف المخاطر. وتقييمات أثر حماية البيانات تعتبر اآلن شرًطا 
في الكثير من الواليات القضائية وكذلك في إطار عدد من القواعد الخاصة بعدد من الجهات الفاعلة 

في مجال الحماية. ويشار إليها في بعض األحيان باسم »تقييمات أثر الخصوصية«.

منع الوصول غير المرخص إلى البيانات أو المعلومات أو استخدامها، أو إلى المعدات المستخدمة أمن البيانات
قواعد  االطالع على  المادي وحقوق  باألمن  الخصوص  يرتبط على وجه  وهذا  البيانات.  لمعالجة 
البيانات وأمن أجهزة الكمبيوتر أو األمن اإللكتروني وواجب حسن التقدير وسلوك الموظفين. ويشير 

أمن البيانات أيًضا إلى الحفاظ على سرية المعلومات وسالمتها وإتاحتها.

الخصوص عن مواضيع البيانات مباشرة، على وجه  أو غير  مباشرة  تحديد هويته، بصورة  يمكن  منفرد  شخص 
طريق الرجوع إلى البيانات الشخصية.

وتصميمها التقييم منجزة،  أو  مستمرة  سياسة  أو  برنامج  أو  لمشروع  والموضوعي  المنهجي  التقييم 
وتنفيذها ونتائجها. وهو يهدف إلى تحديد مدى مالءمة األهداف وتحقيقها وكفاءة التنمية وفعاليتها 

وأثرها واستدامتها.2 

البيانات التي منحت مدلوالاً نتيجة لتنظيمها أو معالجتها ومن خالل العالقة االرتباطية.المعلومات 

ال يجوز معالجة البيانات الشخصية )جمعها واستخدامها وتخزينها ونقلها( إال إذا كان هناك أساس األساس المشروع
مشروع للقيام بهذا )بما في ذلك الموافقة المستنيرة والمصلحة الحيوية وما إلى ذلك؛ انظر المعيار 
6.9(. وقد ُتحدد األسس المشروعة في األطر القانونية الدولية أو اإلقليمية أو الوطنية المتعلقة بحماية 

البيانات أو في القواعد أو السياسات الداخلية المتبعة في المنظمات اإلنسانية.

استعادته البيانات الوصفية  أو تسهل  تحدد مكانه  أو  أو توضحه  المعلومات  أحد مصادر  »معلومات منظمة تصف 
)بيانات عن  اسم  عادة  عليها  يطلق  الوصفية  والبيانات  آخر.  بأي شكل  إدارته  أو  استخدامه  أو 
البيانات( أو )معلومات عن المعلومات(«.3 تستخدم البيانات الوصفية لتلخيص المعلومات األساسية 
البيانات؛  إنشاء  وسائل  أمثلتها:  ومن  معها.  والتعامل  محددة  بيانات  تتبع  يسهل  ما  البيانات،  عن 
والغرض من البيانات؛ وتوقيت وتاريخ إنشاء البيانات؛ والجهة المنشئة أو المؤلفة للبيانات؛ والموقع 

الذي أنشئت فيه البيانات على شبكة الكمبيوتر؛ والمعايير المستخدمة؛ وحجم الملف.

 Glossary of ،2  استناًدا إلى التعريف الوارد في المسرد الصادر عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
Key Terms in Evaluation and Results Based Management، باريس، 2002، الصفحتان 21 

و22.
3  التعريف الذي تستخدمه المنظمة الوطنية لمعايير المعلومات، وهي منظمة غير هادفة للربح معتمدة من المعهد الوطني 

األمريكي للمعايير. مأخوذ من المنظمة الوطنية لمعايير المعلومات، Understanding Metadata، دار 
.http://www.niso.org/publications/press ،2004 ،المنظمة الوطنية لمعايير المعلومات للنشر

http://www.niso.org/publications/press
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تشمل البيانات الشخصية، التي تعرف أيًضا باسم معلومات التعريف الشخصية، ما يلي: بيانات السيرة البيانات الشخصية
الذاتية مثل االسم والجنس والحالة االجتماعية وتاريخ ومحل الميالد والبلد األصلي وبلد اللجوء ورقم 
التسجيل الفردي والمهنة والديانة واألصل العرقي. والبيانات الحيوية مثل الصورة الشخصية وبصمة 
اإلصبع وصورة الوجه أو قزحية العين. وأي تعبير للرأي عن الشخص، مثل تقييم وضعه القانوني 

و/ أو احتياجاته المحددة.

الجهات المسؤولة 
الرئيسية 

هي الجهات التي تتحمل االلتزام األساسي والمسؤولية األساسية عن احترام وحماية وإعمال حقوق 
الدولي  القانون  وينص  أو سيطرتها.  لواليتها  الخاضعين  أو  أراضيها  الموجودين على  األشخاص 
على أن السلطات على جميع مستويات الحكومة هي الجهات المسؤولة الرئيسية. وباإلضافة إلى ذلك، 
تتحمل جميع أطراف النزاعات التابعة للدول وغير التابعة للدول مسؤوليات إضافية بموجب القانون 

الدولي اإلنساني.

أي عملية تتم على البيانات الشخصية، مثل جمع البيانات أو استخدامها أو مشاركتها أو تخزينها معالجة البيانات
أو حفظها في السجالت أو حذفها.

الجهة الفاعلة في 
مجال الحماية

الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني أو مجال حقوق اإلنسان التي تشارك في أنشطة الحماية 
أو تنفيذ استراتيجيات الحماية.

البيانات والمعلومات 
المتعلقة بالحماية

اإلنسانية  المنظمات  تشاركها  أو  تخزنها  أو  تستخدمها  أو  تجمعها  التي  )والمعلومات(  البيانات 
ومنظمات حقوق اإلنسان المعنية بمخاطر الحماية وانتهاكات الحقوق وحالة أفراد أو فئات معينة. 
وقد تشمل البيانات والمعلومات المتعلقة بالحماية البيانات الشخصية، أو المعلومات الدالة على مجتمع 

محلي معين، أو البيانات والمعلومات بشأن حدث معين، أو حالة عامة أو سياق معين.

انخفاض في المخاطر بسبل منها تحسين إعمال الحقوق والتعويضات للضحايا. وهي تشمل الحد من نتيجة الحماية
التهديدات التي تواجه األشخاص وتقليل تعرض األشخاص لهذه التهديدات وتعزيز قدراتهم.

بيانات بأسماء 
مستعارة

االستعاضة عن أي خصائص محددة لهوية البيانات باسم مستعار أو قيمة ال تسمح بالتعرف على 
هوية موضوع البيانات مباشرة.

احتمال حدوث انتهاك أو تهديد أو تجاوز أو ضرر أو معاناة.الخطر

المعلومات والبيانات 
الحساسة المتعلقة 

بالحماية

البيانات أو المعلومات المتعلقة بالحماية التي قد يؤدي االطالع عليها أو اإلفصاح عنها من دون 
ترخيص إلى التسبب في وقوع ضرر، من قبيل التمييز، لألشخاص؛ منهم مصادر المعلومات أو 
غيرهم من األشخاص أو الفئات التي يمكن تحديد هويتها، أو التأثير بشكل سلبي على قدرة منظمة 
ما على االضطالع بأنشطتها أو على تصورات الجماهير عن طبيعتها أو أنشطتها. وقد تعتبر بعض 

البيانات والمعلومات حساسة في سياق معين وال تعتبر كذلك في سياق آخر.
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المقدمة
تشكل حماية األشخاص المحاصرين في النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى، تحدًيا خطيًرا. ففي كثير 
من النزاعات المسلحة، ُتطمس الخطوط التي تميز بين المدنيين والمقاتلين بشكل متعمد. ويتعرض المدنيون في 
كثير من األحيان لتصرفات متهورة من جانب أطراف النزاع؛ فهم يتعرضون للهجمات ولالنتهاكات المنهجية 
لحقوقهم، فضاًل عن التجاوزات األخرى. وتفتقر الدول والجهات المسؤولة كثيًرا إلى القدرة- أو الرغبة- على 
كفالة الحماية الفعالة لألشخاص المعرضين للخطر. واألسوأ من ذلك أنهم قد يرتكبون أنفسهم أعمال عنف أو 

تجاوزات أخرى ضد بعض قطاعات السكان.

تحسنت  فقد  التحدي.  هذا  عن  الطرف  الحكومية  غير  والمنظمات  الدولية  والمنظمات  الحكومات  تغض  ولم 
االستجابة الرامية إلى توفير الحماية أثناء األزمات بشكل كبير في السنوات األخيرة. وكان من العوامل الرئيسية 
الزيادة الملحوظة التي طرأت على عدد وتنوع الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني ومجال حقوق اإلنسان 
المشاركة في تعزيز الحماية لمن يتعرضون لخطر االنتهاكات أو التجاوزات األخرى في النزاعات المسلحة 
وحاالت العنف األخرى. وتوجد اليوم طائفة واسعة من الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني ومجال حقوق 
اإلنسان، تعمل في معظم البقاع الساخنة في العالم، فضاًل عن الحاالت األخرى الحرجة التي ال تدخل ضمن 

دائرة االهتمام اإلعالمي العالمي.

ونتيجة لذلك، باتت أنشطة الحماية أكثر تنوًعا وتعقيًدا، فيما يمثل تطوًرا إيجابًيا وأمًرا محل ترحيب. إال أن 
الزيادة في أعداد هذه الجهات الفاعلة وتنوعها أدت أيًضا إلى تعقيد األمور. فقد كانت زيادة الوجود الميداني 
تعني زيادة التقارب بين الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني ومجال حقوق اإلنسان المنخرطة في أنشطة 
الحماية، والتي طورت اآلن أوجه التكامل فيما بينها في بيئات بالغة التعقيد تؤدي فيها أنشطتها. وتقلصت الفجوة 
الواسعة التي كانت تفصل في السابق بين العاملين في المجال اإلنساني ومجال حقوق اإلنسان، وترسخ قدر أكبر 
من االتساق. غير أن االختالفات في الُنهج المتبعة والتطلعات المتوخاة ال تزال موجودة. وبينما يمكن أن يؤدي 
وجود العديد من الجهات الفاعلة في مكان واحد إلى تحقيق أوجه تآزر إيجابية، فقد يتسبب أيًضا في التشويش 
أحياًنا. تقر هذه الوثيقة باالختالفات بين المجموعتين من الجهات الفاعلة، ولكنها تستند إلى االقتناع بأن هناك 
أرضية مشتركة كافية بينهما تسمح بإرساء أساس متين ومشترك ألنشطتهما في مجال الحماية في النزاعات 
المسلحة وحاالت العنف األخرى، فضاًل عن إمكانيات تحقيق أقصى قدر من التكامل من أجل تقديم حماية أكثر 

فعالية لمن يحتاجون إليها.

األسباب التي تجعل معايير الحماية ضرورية 
ومهمة

توفر هذه الفرص الجديدة المتاحة أمام تعزيز االستجابة أو توسيع نطاقها، قدًرا أكبر من االتساع والعمق في 
النوعية وزيادة التكامل، غير أنها تتسبب كذلك بشكل حتمي في حدوث تفاوتات في جودة أنشطة الحماية التي 
ُيلحق فيها نشاط الحماية  الواقع إلى حاالت يمكن أن  ُتنفَّذ. ويمكن أن يؤدي غياب معايير مهنية مشتركة في 

أضراًرا فعلية باألشخاص والمجتمعات المحلية التي يسعى إلى حمايتها.

المهنية  الكفاءة  توافر  دون  فعالة  تكون  أن  يمكن  الحماية ال  لمقتضيات  االستجابة  أن  اآلن على  اتفاق  وهناك 
الجهات  به  تضطلع  الذي  العمل  يستوفي  أن  لضمان  متضافرة  بذل جهود  الضروري  من  وبالتالي،  الالزمة. 
الفاعلة في مجال العمل اإلنساني ومجال حقوق اإلنسان الحد األدنى من المعايير المهنية المتفق عليها. وتشكل 
هذه المعايير أساًسا يجب على الجميع احترامه، وكذلك احترام تنوع المنظمات المشاركة والنهج المتبعة. إال أن 

تحديد مدلول ذلك، بما يرضي جميع المعنيين، بات تحدًيا رئيسًيا.
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بدأت حلقات العمل التي نظمت بقيادة اللجنة الدولية للصليب األحمر )اللجنة الدولية(، فيما بين عامي 1996 
و2000، مشروًعا تعاونًيا يهدف إلى تحديد المعايير المهنية الرامية إلى تعزيز الحماية في النزاعات المسلحة 
المعايير  من  أدنى  حد  صياغة  نحو  لالنطالق  مشترك  فهم  على  التوافق  وبجانب  األخرى.  العنف  وحاالت 

المشتركة، أثمر المشروع أيًضا صياغة تعريف مقبول عموًما للحماية ال يزال معمواًل به، وهو يرد أدناه.

تعريف الحماية
يشمل مفهوم الحماية:

»... جميع األنشطة الرامية إلى كفالة االحترام الكامل لحقوق الفرد، وفًقا لنصوص فروع القانون ذات الصلة 
وروحها، أي قانون حقوق اإلنسان، والقانون الدولي اإلنساني، وقانون الالجئين. ويجب على منظمات حقوق 
اإلنسان والمنظمات اإلنسانية االضطالع بهذه األنشطة بطريقة غير متحيزة )ليس على أساس العرق أو األصل 

القومي أو اإلثني أو اللغة أو النوع(«.4

وقد ساعد هذا المفهوم في إرساء قدر أكبر من التفاهم بين الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني ومجال حقوق 
اإلنسان ودفع الفئة األولى بشكل متزايد إلى اتباع نهج يستند إلى حقوق اإلنسان.

وأسهمت عدة مبادرات، منذئٍذ، في السعي إلى تعريف المعايير المهنية في أنشطة الحماية، منها مشروع اسفير،5 
إلى  الجهود جميعها كانت تميل  الحكومية. 6غير أن هذه  المتحدة والمنظمات غير  والعديد من مبادرات األمم 
االعتماد على نهج محدد للحماية أو سياق عملي معين. وال يزال يتعين وضع مبادئ وعناصر أساسية شاملة 
ثم، انصب تركيز هذا  باألمان والفعالية. ومن  يتسم  الذي  الحماية  لنشاط  الالزم  إليها األساس  يمكن أن يستند 
المشروع على صياغة مجموعة من المعايير المتفق عليها تنطبق على جميع الجهات الفاعلة في مجال العمل 

اإلنساني ومجال حقوق اإلنسان التي تضطلع بأنشطة الحماية في النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى.

المعلومات األساسية
أبرزت الطبعة األولى من المعايير المهنية ألنشطة الحماية، التي ُنشرت في عام 2009، التوافق واسع النطاق 
الذي انبثق من عملية تشاورية استمرت على مدى عامين وضمت العديد من الجهات الفاعلة في مجال العمل 

اإلنساني ومجال حقوق اإلنسان.

وروعي في إصدار المعايير المهنية، منذ البداية، أن تكون عملية متطورة. وبالتالي، كان من المتوقع أن ُتجرى 
عمليات تنقيح منتظمة. وصدرت طبعة ثانية في عام 2013. وفي تشرين األول/ أكتوبر 2015، وافقت »اللجنة 
الدولية«، باالشتراك مع فريق استشاري يتألف من ممارسين وباحثين خبراء، على إجراء عملية تنقيح ثانية 
للمعايير المهنية. وقد أتاح لنا هذا األمر رصد بعض التطورات المهمة في مجال الحماية وكذلك ما لدينا من آراء 

وممارسات متطورة فيما يتعلق ببعض المسائل والتحديات الرئيسية.

 S. GiossiCaverzasio )ed.(, Strengthening Protection in War: A Search for  4
 Professional Standards: Summary of Discussions among Human Rights and
 Humanitarian Organizations, Workshops at the ICRC, 1996-2000, ICRC, Geneva,
.2001

انظر مشروع اسفير - الميثاق اإلنساني والمعايير الدنيا في مجال االستجابة للكوارث، 2011.  5
انظر على سبيل المثال:   6

World Vision UK, Minimum Inter-Agency Standards for Protection Mainstreaming, 2012.
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وعلى أساس هذه المناقشات، شرع أعضاء الفريق االستشاري في العمل على مشاريع المقترحات التي خضعت 
للمناقشة طوال عام 2016 ثم عرضت على أوساط الممارسين األوسع نطاًقا.

وكانت العملية التشاورية األوسع نطاًقا، التي بدأت في خريف عام 2016، تسعى إلى التحقق من أن المعايير 
تراعي التحديات التي تواجهها مختلف المنظمات العاملة في الميدان وأنها تعكس توافق أوساط الحماية ككل. 
وتضمنت هذه العملية عقد سلسلة من االجتماعات المباشرة، وتنظيم فعاليات محددة وحلقات عمل مواضيعية، 
استقصاء عبر شبكة  إجراء  تزامنت مع  اإلنترنت  ندوة عبر شبكة  وتنظيم  المنظمات،  وحشد مختلف شبكات 
اإلنترنت الستطالع اآلراء حول التغييرات المقترحة. وأدت كل هذه اإلجراءات إلى إعادة صياغة أجزاء كبيرة 
من المعايير المبدئية وإدراج مسائل ومحتويات جديدة مهمة. وإجمااًل، أكدت المشاورات قيمة المعايير وأهميتها. 
ولفتت االنتباه أيًضا إلى ضرورة تحسين نشر المعايير وكفالة تنفيذ تدابير أو أنشطة أكثر فعالية لبناء قدرات 
توجيهية  مبادئ  لتحديث ووضع  وتستخدم  واسع  نطاق  على  معروفة  المعايير  المثال،  سبيل  فعلى  الموظفين. 
ووحدات تدريبية، إال أن نشر المعرفة بها والحض على استخدامها في صياغة استراتيجيات محددة السياق ال 

يزال ينطوي على تحديات.

تراعي هذه الوثيقة التغييرات التي طرأت على البيئة التي تعمل بها منظمات الحماية، وتقترح معايير ومبادئ 
توجيهية للتصدي للتحديات التي ظهرت. ولم تكن هذه الوثيقة لترى النور لوال ما قدمه الفريق االستشاري من 
مالحظات واقتراحات أو النتائج أو االستنتاجات المنبثقة عن المشاورات المكثفة مع الشركاء المعنيين وأوساط 

المنظمات اإلنسانية ومنظمات حقوق اإلنسان على نطاق أوسع.

نطاق الوثيقة وحدودها
تشكل هذه المعايير الحد األدنى من االلتزامات السارية على أي جهة فاعلة في مجال العمل اإلنساني أو مجال 
حقوق اإلنسان تشارك في أعمال الحماية في النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى؛ أما المنظمات التي ال 
تستطيع الوفاء بهذه االلتزامات، فننصحها أن ال تنفذ أنشطة في مجال الحماية. وتعتبر هذه المعايير، في النزاعات 
المسلحة وحاالت العنف األخرى، بمثابة مظلة تشمل مجموعات المعايير األخرى التي وضعتها منظمات إنسانية 

أو منظمات حقوق اإلنسان.

وال تهدف هذه المعايير إلى توجيه العمليات الميدانية، فهي تقدم منظوًرا أوسع في صورة مبادئ وممارسات جيدة 
تهدف إلى كفالة سالمة أنشطة الحماية وفعاليتها قدر المستطاع. وهي تسعى أيًضا إلى توجيه الجهات الفاعلة 
في مجال الحماية في إطار المنظومة الرسمية للحماية على الصعيد العالمي، وفي تعامل هذه الجهات بعضها 
مع بعض. وفي إطار هذا المنظور األوسع، يقصد بمصطلح »جهة فاعلة في مجال الحماية« منظمة إنسانية أو 
منظمة حقوق إنسان، وذلك في مقابل األفراد أو الجهات المسؤولة األخرى التي ُتسند إليها مسؤوليات الحماية 
)الجهات الفاعلة من الدول وغير التابعة للدول، وعمليات السالم، وغير ذلك(. أما »العامل في مجال الحماية«، 

فهو الفرد المشارك في أنشطة الحماية.

يتسم هذا المشروع باتساع نطاقه نسبًيا، إال أنه ليس جامًعا مانًعا. باإلضافة إلى ذلك، ال يوجد في هذه المعايير 
ما يشير إلى أي محاولة تهدف إلى تنقيح تعريف »الحماية« )على النحو المبين في المربع أعاله(. وهو يعكس 
في الواقع وجهة النظر التي ترى أن األشخاص المعرضين للخطر يجب أن يكونوا في محور أي إجراء ُيتخذ 

لمصلحتهم.
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تنطبق محتويات هذه الوثيقة بالتساوي على الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني ومجال حقوق اإلنسان، 
وهي تبين أي اختالفات في الُنهج المتبعة. ومع ذلك، ليست هناك أي محاولة لتحديد المدى الذي يتعين على 
الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني ومجال حقوق اإلنسان أن تسعى من خالله إلى تحقيق التداخل أو التباين 

أو التشابه أو التكامل فيما تضطلع به من أنشطة الحماية.

وفي الوقت نفسه، ال توجد أي نية لفرض قيود على ما يمكن أن تضطلع به أي جهة في مجال الحماية. وليس 
هناك أي نية كذلك لتوحيد أنشطة الحماية من خالل التشجيع على اتباع أسلوب موحد أو تنظيم، ومن ثم تقييد 
التنوع الثري والمتطور الذي يعد من جوانب القوة التي يتمتع بها هذا القطاع. إنما يتمثل الهدف في تشجيع التنوع 
في النهج واألنشطة على المستوى التنظيمي والجماعي على حد سواء، وفي نفس الوقت توفير أساس لكفالة 

أقصى قدر من االستجابة اآلمنة والفعالة لالحتياجات الحرجة لدى األشخاص المعرضين للخطر.

في  الفاعلة  األطراف  تستخدمها  التي  األخرى  المعايير  استكمال  الوثيقة على  هذه  في  المبنية  المعايير  وتعمل 
مجال الحماية، وال تمثل أي محاولة لالستعاضة عنها: ومنها على سبيل المثال، المبادئ التوجيهية المشتركة 
بين الوكاالت والمتعلقة باألطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم )2004(، والدليل الميداني بشأن 
المصحوبين  غير  باألطفال  الخاصة  األدوات  ومجموعة  عنهم  والمنفصلين  بذويهم  المصحوبين  غير  األطفال 
باألطفال غير  المعنية  الوكاالت  بين  المشترك  العامل  الفريق  أعدها  التي  بذويهم والمنفصلين عنهم )2017( 
 ،)2012( اإلنساني  العمل  إطار  في  الطفل  لحماية  الدنيا  والمعايير  عنهم،  والمنفصلين  بذويهم  المصحوبين 
والسياسة المتعلقة بالحماية في العمل اإلنساني التي اعتمدتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت )2016(، 
والدليل بشأن حماية البيانات في العمل اإلنساني الصادر عن »اللجنة الدولية«/ مركز الخصوصية في بروكسل 
)2017(، ومعايير الرصد والدعوة والحماية- فيما يتعلق بحقوق اإلنسان- التي أعدتها مفوضية األمم المتحدة 

لحقوق اإلنسان.

وأخيًرا، يتضمن دليل اسفير فصاًل عن »مبادئ الحماية«؛ والمبادئ التي ينص عليها في طبعة عام 2018 لها 
أهمية أساسية لجميع المشاركين في االستجابة اإلنسانية، حتى من ال يعتبرون أنفسهم من ضمن األطراف الفاعلة 
في مجال الحماية. وجدير بالذكر أن هذه الجهود في مجال وضع المعايير في ميدان الحماية تتسم بالتكامل وتخلو 

من التكرار أو التعارض.

المعايير استخدام 
توفر المعايير المهنية المبينة في هذه الوثيقة مصدًرا مرجعًيا موثوًقا الستعراض أو صياغة السياسات والمبادئ 
التوجيهية والمواد التدريبية على الصعيد الداخلي. وينطبق ذلك على المنظمات المنخرطة في أنشطة الحماية، 

ولكن يمكن للمعايير أن تساعد أيًضا الممارسين في الميدان على تصميم استراتيجيات الحماية وتنفيذها.

ويمكن أن تكون المعايير أيًضا بمثابة مرجع مفيد للجهات الفاعلة األخرى المهتمة بمجال الحماية، ومنها تلك 
التي ال تعتبر نفسها من األطراف الفاعلة في مجال الحماية. باإلضافة إلى ذلك، يمكن للجهات الفاعلة في مجال 
الحماية االستعانة بالمعايير لتوضح لمختلف الجهات صاحبة المصلحة، بما فيها السلطات، المبادئ التي تستند 

إليها في عملها.

وجميع الجهات الفاعلة في مجال الحماية مدعوة إلى استخدام هذه الوثيقة وتصميم وتنفيذ المزيد من األنشطة 
الفعالة ذات الصلة بالحماية. وهي مدعوة كذلك إلى استخدام األدوات المصاحبة لهذه الطبعة الثالثة- وهي دورة 
التعليم اإللكتروني وتطبيق الهاتف المحمول والموقع اإللكتروني المصغر عبر اإلنترنت والنسخة الموجزة- من 
أجل نشر المعايير والمبادئ التوجيهية على الجهات الزميلة والشريكة. وقد صمم بعض من هذه األدوات، ومنها 
الموقع المصغر على سبيل المثال، لتسهيل االطالع على المعايير واستخدامها، فضاًل عن توخي قدر أكبر من 

المرونة؛ من حيث إدماج ردود األفعال التي يقدمها العاملون في مجال الحماية وتحديث الوثيقة.
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الفئات المخاطبة بهذه المعايير

تخاطب هذه المعايير كل الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني ومجال حقوق اإلنسان المشاركة في أنشطة 
الحماية لمصلحة المجتمعات المحلية واألشخاص المعرضين لخطر االنتهاكات والتجاوزات األخرى، أو الذين 
يتعرضون لمثل هذه السلوكيات الخاطئة، أثناء النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى. ويمكن أن يشمل 
هذا النشاط بذل الجهود الرامية إلى إقناع الجهات المسؤولة بتحمل التزاماتها كاملة؛ وتعزيز قدرة األشخاص 
على  المترتبة  العواقب  على  والتغلب  ذلك؛  من  الحد  أو  للتهديدات،  تعرضهم  تجنب  على  للخطر  المعرضين 
إخفاقات أنشطة الحماية التي تؤثر عليهم أو تحسين قدرتهم على التصدي لها. ومع ذلك، قد تجد فئات أخرى نفًعا 
في هذه المعايير؛ مثل الجهات الفاعلة في مجال التنمية، أو بناء السالم، ومن يتعاملون مع المنظمات اإلنسانية، 

ومنظمات حقوق اإلنسان العاملة في هذه الحاالت.

ال تضطلع كل الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني بأنشطة الحماية في حد ذاتها، ولكن يتعين عليها جميًعا 
أن تدرج في ممارساتها االعتبارات والشواغل األساسية المتعلقة بالسالمة. وترد هذه الشواغل بالفعل في مفاهيم 
من قبيل »عدم إلحاق الضرر«، و»تعميم الحماية«، و»البرامج الجيدة«. ومن الواضح أن كل جهة فاعلة في 
مجال العمل اإلنساني يجب عليها التأكد من أن أنشطتها )سواء كانت ألغراض اإلغاثة أو التنمية أو لغايات 
أخرى( ال تسهم في استحداث مخاطر تمس من تخدمهم من مجتمعات وأفراد أو تفاقم المخاطر التي يواجهونها 
بالفعل. بل يجب اعتبار ضمان سالمتهم عنصًرا أساسًيا في أي جهد يسعى إلى تقديم المساعدة إليهم. فعلى سبيل 
المثال، يجب أن تعمل برامج المياه والصرف الصحي على ضمان إقامة المراحيض أو غيرها من المرافق في 
أماكن آمنة قدر المستطاع. ويمكن للجهات الفاعلة المعنية أساًسا بإدماج الشواغل المتعلقة بالحماية في أنشطتها 
اليومية بالتأكيد أن تستمد أفكاًرا ملهمة من هذه المعايير، ولكن من المحتمل أن تجد توجيهات يغلب عليها الطابع 

العملي في أحدث إصدار من معايير مشروع اسفير والمعايير الدنيا لتعميم الحماية.

أما الجهات الفاعلة في مجال الحماية المخاطبة على وجه التحديد بهذه الوثيقة، فهي الجهات الفاعلة في مجال 
العمل اإلنساني ومجال حقوق اإلنسان التي تنخرط مباشرة في أنشطة الحماية أثناء النزاعات المسلحة وحاالت 
العنف األخرى، أي من تمثل مسألة الحماية محور ما تبذله من جهود. ففي المثال الخاص بموقع المرافق المبين 
أعاله، قد تقرر الجهة الفاعلة المعنية أيًضا االضطالع بإجراء مباشر إلقناع السلطات بزيادة مستوى السالمة 
في المنطقة. فقد توثق الحوادث لتستفيد منها الحًقا في حث الشرطة أو القوات المسلحة على التصرف فوًرا من 

أجل تحسين الظروف األمنية في المنطقة محل االهتمام.

انطباق المعايير أثناء الكوارث
ُوضعت هذه المعايير بحيث تركز على النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى، غير أن كثيًرا منها ينطبق 
بالقدر ذاته على األنشطة المضطلع بها في مجال حقوق اإلنسان ومجال العمل اإلنساني أثناء الكوارث. وقد ال 
تنطبق بعض المعايير أو المبادئ التوجيهية، أو ربما تنطبق بشكل أقل دقة، أثناء الكوارث، فهي وثيقة الصلة 

فقط بالحاالت التي يأتي فيها التهديد الرئيسي من سلوك األطراف المسلحة.

أما الظواهر الطبيعية- مثل الزالزل واألعاصير وغيرها من األحداث الجوية أو الجيولوجية- فال تؤدي بشكل 
حتمي إلى »كوارث طبيعية«. ويستلزم هذا حضور العنصر البشري؛ وحتى في هذه الحالة، سيكون العامل 
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الحاسم هو درجة تعرض األشخاص المعنيين لتهديد الكوارث الطبيعية وهشاشتهم أمامها وقدرتهم على الصمود 
في مواجهتها. كل هذه األحداث يمكن أن يتصدى لها العمل البشري )بما في ذلك الدول(. وعندما تخفق الحكومات 
وغيرها من الجهات في تقليل تعرض األشخاص للكوارث وهشاشتهم أمامها، أو في تعزيز قدرتهم على الصمود 

في مواجهتها أو اتخاذ تدابير فعالة للتخفيف من حدتها، فإن هذا اإلخفاق يعتبر مسألة تتعلق بحقوق اإلنسان. 7

ويجب أن تكون مبادئ حقوق اإلنسان في محور جميع الجهود ذات الصلة- الحد من المخاطر، والوقاية منها، 
واالستعداد لها، والتصدي لها، والتعافي منها وإعادة اإلعمار- المبذولة أثناء التصدي للكوارث؛ ويجب أن يتم 
الدولية لحقوق اإلنسان جميع  المعايير  الحماية. وينبغي أن توجه  لمقتضيات  هذا في جميع مراحل االستجابة 
األنشطة- المنفَّذة بعد الكارثة مباشرة- لضمان سالمة الناجين وعالج إصاباتهم، وحصولهم على الملبس والطعام 
والمأوى. وال غنى عن احترام حقوق اإلنسان بالكامل في جميع مراحل األزمة؛ وال ينبغي النظر إلى هذا األمر 
على أنه مسألة يمكن التساهل فيها إلى حين استعادة النظام. وتقدم مبادئ اسفير إرشادات قيمة لالستعداد للكوارث 
والتصدي لها. ويتفق النهج الذي تتبعه، والذي يستند إلى حقوق األشخاص المتضررين وكرامتهم، اتفاًقا كاماًل 

مع النهج الذي تتبعه المعايير المهنية ألنشطة الحماية.

حقوق  قانون  بموجب  للحماية  مستحقين  النازحون-  فيهم  بمن  الكوارث-  من  المتضررون  األشخاص  ويظل 
اإلنسان. وال يؤدي النزوح أو غيره من التبعات المترتبة على الكوارث إلى حرمانهم من أحقيتهم في أي من 
الحقوق الممنوحة للسكان بصفة عامة. وفي الوقت نفسه، فإن األشخاص المعرضين لخطر كارثة معينة وأولئك 
للحماية  تدابير خاصة  تستلزم  استضعاف معينة  أوجه  احتياجات خاصة ويعانون من  لديهم  منها  المتضررين 
والمساعدة، فضاًل عن تلك المطلوبة لعموم السكان وتتجاوزها في األهمية. وتصبح الشواغل المتعلقة بحقوق 
اإلنسان أكثر إلحاًحا، وتزيد االنتهاكات في أغلب األحوال أثناء الكوارث وبعدها مباشرة. وتشمل هذه الشواغل 
مسائل من قبيل التمييز في توزيع اإلعانات، واالستغالل، والعنف البدني وغيره من أشكال العنف )بما في ذلك 
العنف القائم على النوع االجتماعي(، والمسائل المرتبطة بالحقوق في األراضي والمساكن والممتلكات، وضياع 

الوثائق الرسمية.

وفي جميع تدابير التصدي للكوارث الطبيعية، يتعين على الجهات اإلنسانية الفاعلة في مجال العمل اإلنساني أو 
مجال حقوق اإلنسان المشاِركة في أنشطة الحماية أن تولي اهتماًما وثيًقا بما يلي: مبادئ اإلنسانية )المعيار 1.1(، 
وعدم التمييز وعدم التحيز )المعياران 2.1 و3.1(، والكرامة اإلنسانية )المعيار 6.1(، وواجب عدم إلحاق 
)المعيار  للخطر  المعرضين  لألشخاص  النشطة  المشاركة  كفالة  و5.1(، وضرورة  )المعياران 4.1  الضرر 
العنف  المسلحة وحاالت  النزاعات  أثناء  الحماية  الفاعلة في مجال  به األطراف  تقوم  ما  7.1(. وعلى غرار 
األخرى، يتعين عليها تحليل متطلبات الحماية في منطقة اختصاصها )المعيار 1.2( أثناء تصديها للكوارث، 

ويتعين عليها رصد النتائج واآلثار المترتبة على الحماية وتقييمها )المعياران 3.2 و4.2(.

هيكل الوثيقة
المعايير والمبادئ التوجيهية والمالحظات التوضيحية

تقدم هذه الوثيقة سلسلة من المعايير والمبادئ التوجيهية، كل منها مصحوب بمالحظات توضيحية.

وتحدد هذه المعايير الحد األدنى من االلتزامات التي يجب على جميع الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني 
ومجال حقوق اإلنسان أن تلتزم بها، أثناء أداء أنشطة الحماية. وقد تتمكن بعض الجهات الفاعلة، في مجاالت 
محددة، من وضع معايير داخلية أكثر إلحاًحا من المعايير الواردة هنا، بسبب ما تتمتع به من خبرات وقدرات 
وبسبب النهج الذي تتبعه ألداء أنشطة الحماية. ويجب أن يكون واضًحا أن المعيار األعلى )على نحو ما تحدده 

منظمة معينة( ينبغي أن تكون له األسبقية.

إلى  الرامية  المبادرات  الشعوب األصلية في  المتحدة، تعزيز وحماية حقوق  التابع لألمم  مجلس حقوق اإلنسان   7
الشعوب األصلية،  المعنية بحقوق  الخبراء  آلية  لها- دراسة أجرتها  الكوارث ومنعها والتأهب  الحد من أخطار 

.2014 ]A/HRC/27/66[، األمم المتحدة، 
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أما المبادئ التوجيهية، فيقصد بها أن تكون معايير مرجعية مفيدة، وأساسية في بعض الحاالت. إال أن تطبيقها قد 
يستلزم مرونة أكبر من تلك المتوخاة في المعايير، فال يمكن لجميع الجهات الفاعلة تطبيقها في جميع الحاالت. 
فيمكن لبعض المنظمات أن تعتمد بعض المبادئ التوجيهية في صورة معايير، في حين تجد منظمات أخرى أن 
هذه المبادئ التوجيهية ذاتها غير واقعية أو غير عملية أو غير ذات صلة؛ وذلك حسب طبيعة عملها والُنهج التي 

تتبعها واألنشطة التي تضطلع بها.

وتهدف المالحظات التوضيحية إلى تحديد العناصر األساسية التي تدعم وتسّوغ كل معيار أو مبدأ توجيهي. وهي 
تصف التحديات الرئيسية التي ُيسند إلى المعايير والمبادئ التوجيهية التصدي لها، والحدود والقيود التي تحكم 
المعايير والمبادئ التوجيهية، فضاًل عن اإلشكاليات التي تفرضها على الجهات الفاعلة في مجال الحماية. وهي 
تتضمن أيًضا بعض االعتبارات العملية المتعلقة بتطبيقها. والمالحظات التوضيحية هي نتاج لعملية تشاورية 
واسعة النطاق. ومع ذلك، فهي غير جامعة مانعة؛ فهدفها توضيحي. ويجب أن ال تعاَمل المالحظات على أنها 
دليل عملي بشأن تطبيق المعايير والمبادئ التوجيهية أو تنفيذ أنشطة الحماية. وتقع على عاتق كل جهة فاعلة 

مسؤولية تحديد كيفية إدماج هذه المعايير والمبادئ التوجيهية في ممارساتها الخاصة.

 G S   والمبادئ التوجيهية بالرمز  في جميع فقرات النص، ُتميز المعايير بالرمز 

ثة في الطبعة الحالية الموضوعات المحدَّ
فيما يلي المجاالت الرئيسية التي طرأ عليها تطوير وتحديث في الطبعة الحالية. غير أن ما يلي ليس قائمة جامعة 

مانعة، فقد أدخلت العديد من التحديثات األخرى األبسط في جميع الفصول.

االنطباق على الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني ومجال حقوق اإلنسان )في جميع الفصول(. 1
ه اهتمام خاص إلى ضمان أن تنطبق المعايير والمبادئ التوجيهية بالتساوي على الجهات الفاعلة في مجال  ُوجِّ
حقوق اإلنسان ومجال العمل اإلنساني. وحيثما كانت الوثيقة ذات صلة بالموضوع، فإنها تعكس السمات المميزة 

للجهات الفاعلة في مجال حقوق اإلنسان ومجال العمل اإلنساني المشاِركة في أنشطة الحماية.

إدارة البيانات والمعلومات لتحقيق نتائج الحماية )الفصل السادس(. 2
نظًرا لالنتشار السريع للمبادرات الرامية إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بطرق جديدة ألغراض 
الحماية، ومجموعة األحكام القانونية المتنامية بشأن حماية البيانات، وافق الفريق االستشاري على استعراض 
إلدارة  شاملة  توجيهية  مبادئ  أدمجت  وقد  وصياغتها.  والمعلومات  البيانات  بإدارة  الخاصة  المعايير  نطاق 
بالوصف  اآلن  ويتناول  كبيرة،  بدرجة  للتحديث  الذي خضع  السادس  الفصل  في  بالحماية  المتعلقة  المعلومات 
الخبرات والممارسات  المنقحة  المعايير  بالحماية. وتعكس  المعلومات في إطار عالقتها  الكاملة إلدارة  الدورة 
تكنولوجيا  مجال  في  الفاعلة  الجهات  لدى  وكذلك  اإلنسان،  حقوق  ومنظمات  اإلنسانية  المنظمات  لدى  الجيدة 

المعلومات واالتصاالت؛ وهي تعكس أيًضا قانون حماية البيانات بصورة أوضح.

إدارة استراتيجيات الحماية )الفصل الثاني(. 3
للحالة،  السليم  التحليل  إلى  تستند  استراتيجية  اعتماد  اإلقرار بضرورة  2009 و2013  عامي  لطبعتي  سبق 
وتهدف إلى االنتظام في رصد وتقييم تنفيذها. واستناًدا إلى المناقشات التي ال تزال جارية بين الممارسين العاملين 
في مجال الحماية بشأن تحديات قياس نتائج الحماية، تركز النسخة المنقحة تركيًزا أكبر على الحماية بوصفها 
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نتيجة )وُيقاس النجاح بمدى تقليل المخاطر ذات الصلة(. وتبين المعايير المنقحة أيًضا بالتفصيل أهمية إثبات 
األسباب المنطقية للعمل على تحقيق نتيجة معينة من نتائج الحماية وتسلط الضوء على أهمية الرصد والتقييم.

التفاعل والحوار بين الجهات الفاعلة في مجال الحماية وبعثات األمم المتحدة لحفظ السالم وغيرها من القوات . 4
العسكرية وقوات الشرطة المكلفة بمهام دولية )الفصل الثالث(

أصدر مجلس األمن التابع لألمم المتحدة تكليًفا صريًحا لعدد من عمليات السالم التابعة لألمم المتحدة بـ»حماية 
المدنيين«. وقد يتضمن تنفيذ هذه التكليفات استخدام القوة من أجل حماية المدنيين وطائفة من األنشطة األخرى 
التي تكمل األنشطة التي تضطلع بها الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني ومجال حقوق اإلنسان. وقد أقر 
حقوق  ومجال  اإلنساني  العمل  مجال  في  الفاعلة  الجهات  بين  والتفاعل  الحوار  بضرورة  االستشاري  الفريق 
اإلنسان وعمليات السالم التابعة لألمم المتحدة وغيرها من القوات العسكرية وقوات الشرطة المكلفة بمهام دولية 
من أجل ضمان تحقيق نتائج إيجابية على صعيد الحماية وفي نفس الوقت االلتزام باتباع نهج منضبط بالمبادئ 
لنشاط الحماية. وتقدم النسخة الحالية من المعايير المهنية مبادئ توجيهية أكثر تفصياًل بشأن التفاعل مع عمليات 

السالم التابعة لألمم المتحدة وغيرها من القوات المتعددة الجنسيات.

أثر تشريعات مكافحة اإلرهاب على نشاط الحماية المنضبط بالمبادئ. 5
قد تؤدي الجهود الوطنية واإلقليمية والدولية األخيرة الرامية إلى مواجهة »التطرف العنيف« إلى إثارة شواغل 
تتعلق بالحماية، ألنها في أغلب األحوال تكون متبوعة بصياغة تشريعات جديدة وخطط عمل ترتبط بمكافحة 
اإلرهاب. وقد تؤدي هذه القوانين وخطط العمل الجديدة إلى تهديد الحقوق والحريات األساسية للفئات التي تمسها 
هذه القوانين والخطط، سواء في مرافق االحتجاز أو في المجتمعات المحلية المعنية. وتسعى هذه الطبعة من 
المعايير المهنية إلى توضيح الطرق التي قد تؤثر بها تشريعات مكافحة اإلرهاب على أنشطة الجهات الفاعلة 

في مجال الحماية.

المسائل التي تعالجها المعايير
المعايير والمبادئ التوجيهية مرقمة بشكل تسلسلي متبع في جميع الفصول، وهي منظمة في سبعة فصول مقسمة 

إلى قسمين على النحو المبين أدناه:

المبادئ الشاملة وإطار العمل

المبادئ الشاملة الخاصة بأنشطة الحماية. 1
يحدد الفصل األول المبادئ الرئيسية المحورية ألنشطة الحماية التي تضطلع بها الجهات الفاعلة في مجال العمل 

اإلنساني ومجال حقوق اإلنسان، وهي مبادئ مشتركة بين جميع استراتيجيات الحماية وأنشطتها.

إدارة استراتيجيات الحماية . 2
يحدد هذا الفصل المراحل الرئيسية لدورة إدارة المشاريع. ويسلط الضوء على عدد معين من العناصر الخاصة 
بأنشطة الحماية التي ينبغي أخذها بعين االعتبار عند تحليل متطلبات الحماية، وتحديد األولويات، ورصد أنشطة 

الحماية وتقييمها.

بيان مكونات منظومة الحماية. 3
يصف هذا الفصل مكونات منظومة الحماية الرسمية أو القانونية القائمة، والكيفية التي ينبغي أن تكون عليها 
وكذلك عالقة  المنظومة،  هذه  داخل  اإلنسان  حقوق  ومجال  اإلنساني  العمل  مجال  في  الفاعلة  الجهات  عالقة 

بعضها ببعض.
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المسائل التقنية

البناء على األساس القانوني للحماية  . 4
يؤكد هذا الفصل على ضرورة أن تستوعب الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني ومجال حقوق اإلنسان 

المشاِركة في مجال الحماية، القانون المنطبق وأن تسترشد به.

تعزيز التكامل . 5
يركز هذا الفصل على كيفية إدارة التفاعل بين الطائفة الواسعة من الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني 
ومجال حقوق اإلنسان التي تضطلع بأنشطة الحماية. وهو يقر بأن النهج المتبعة قد تختلف، ويبين الحد األدنى 

من التدابير الالزمة لضمان أن تتكامل أنشطة هذه الجهات مع أنشطة الجهات األخرى. 

إدارة البيانات والمعلومات من أجل تحقيق نتائج الحماية. 6
يعالج هذا الفصل مسألة إدارة البيانات والمعلومات )البيانات الشخصية، والبيانات الخاصة بحاالت االنتهاكات 
والتجاوزات المحددة وما إلى ذلك(. وإدارة البيانات وإن لم تكن في حد ذاتها من أنشطة الحماية، فهي تشكل جزًءا 
ال يتجزأ من جميع أنشطة الحماية. وقد اكتست ضرورة تنفيذ عمليات سليمة في مجال إدارة المعلومات المتعلقة 
بالحماية تلتزم بالقوانين الدولية المتعلقة بحماية البيانات – أهمية أكبر بسبب العدد المتزايد من المبادرات الرامية 
إلى إنشاء قاعدة قوية من األدلة المتعلقة بالحماية. ولذلك، يقدم هذا الفصل قدًرا كبيًرا من التفاصيل التي تتناول 
بالوصف عملية إدارة المعلومات المتعلقة بالحماية وتؤكد على ضرورة توخي العناية الواجبة في جميع مراحلها.

كفالة القدرات المهنية. 7
يعالج هذا الفصل مسألة العناية التي يجب أن تتوخاها جميع الجهات الفاعلة في مجال الحماية، على المستوى 
الداخلي، لضمان توافق نواياها المعلنة مع قدرتها على اإلنجاز، ويشدد على أن الجهات الفاعلة في مجال الحماية 
يجب أن تكون قادرة على تحديد أهدافها، والكيفية التي تعتزم بها تحقيقها، وضمان توافر القدرات الالزمة، وتنفيذ 

تلك النوايا بطريقة موثوق بها ويمكن توقعها.
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الفصل األول   

المبادئ الشاملة 
الخاصة بأنشطة 

الحماية



احترام مبادئ اإلنسانية وعدم التحيز وعدم التمييز
S  1.1 يجب أن تضمن الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن يكون مبدأ اإلنسانية هو محور عملها.

S  2.1 يجب أن تسترشد أنشطة الحماية بمبدأي عدم التمييز وعدم التحيز.

S  3.1 يجب أن تكفل الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن ال يترتب على أنشطتها أي أثر تمييزي.

تجنب اآلثار الضارة
S  4.1 يجب أن تتجنب الجهات الفاعلة في مجال الحماية وقوع أي آثار ضارة نتيجة لعملها.

S  5.1 يجب أن تسهم الجهات الفاعلة في مجال الحماية في بناء قدرات الجهات األخرى لضمان أال تترتب 

على أنشطتها أي آثار ضارة.

وضع السكان والمجتمعات المحلية واألفراد المتضررين في محور أنشطة الحماية
S  6.1 يجب أن ُينفذ نشاط الحماية في إطار االحترام الواجب لكرامة األشخاص.

S  7.1 يجب أن تسعى الجهات الفاعلة في مجال الحماية إلى المشاركة في حوار مع األشخاص المعرضين   

     للخطر وأن تكفل مشاركتهم في األنشطة التي تؤثر عليهم تأثيًرا مباشًرا.
G  8.1 ينبغي أن تفكر الجهات الفاعلة في مجال الحماية في البناء على قدرات األفراد والمجتمعات المحلية 

من أجل تعزيز قدرتهم على الصمود.
G  9.1 ينبغي أن تسهم الجهات الفاعلة في مجال الحماية، حيثما كان ذلك مالئًما وممكًنا، في تعزيز إمكانية 

حصول السكان المتضررين على المعلومات التي قد تساعدهم في تجنب المخاطر التي يتعرضون لها 
أو التخفيف من حدتها.

G  10.1 ينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية التي تنفذ أنشطتها لمصلحة السكان والمجتمعات المحلية 

واألفراد المتضررين أن تعرفهم بحقوقهم، وبالتزامات الجهات المسؤولة باحترام هذه الحقوق.
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يصف هذا الفصل المبادئ الرئيسية والمحورية ألنشطة الحماية التي تضطلع بها الجهات الفاعلة في مجال العمل 
اإلنساني8 ومجال حقوق اإلنسان، وهي مبادئ مشتركة بين جميع أنشطة واستراتيجيات الحماية.

االهتمام  أن  على  كذلك  ويؤكد  التمييز؛  وعدم  التحيز  وعدم  اإلنسانية  مبادئ  أهمية  على  األول  القسم  يركز 
باألفراد المعرضين للخطر يمثل القوة الدافعة ألنشطة الحماية. وهذه المبادئ بصفة عامة هي التي يستند إليها 
القانون الدولي اإلنساني وتشكل جزًءا ال غنى عنه من الجهود الرامية إلى تحقيق إيصال المساعدات اإلنسانية 

واستدامتها، ومعالجة الشواغل المتعلقة بحماية األشخاص المعرضين للخطر.

وال غنى عن مبدأي الحياد واالستقالل في أغلب األحوال للوصول إلى جميع الضحايا في النزاعات المسلحة 
وحاالت العنف األخرى والبقاء على مقربة منهم، وضمان تمتع المنظمات وما تؤديه من أنشطة بالمصداقية 
والقبول. ومع ذلك، رغم أن هذه المبادئ متأصلة في هوية بعض المنظمات وما تتبعه من نهج تنفيذية )ألسباب 
فلسفية وعملية أيًضا(، فقد ال تكون كذلك بالنسبة لجميع المنظمات؛ وربما تختلف األهمية التي توليها منظمة ما 
لهذه المبادئ حسب هويتها ومهمتها والواقع العملي الذي تواجهه. ولهذا السبب، فإن كانت مبادئ اإلنسانية وعدم 
التحيز وعدم التمييز أساسية لنشاط الحماية الذي تضطلع به جميع الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني 
ومجال حقوق اإلنسان وتحظى بالتالي بأهمية خاصة في هذه الوثيقة، فإن مبدأي الحياد واالستقالل ال يتمتعان 
باألهمية ذاتها. وعلى الرغم من ذلك، ينبغي أن تسعى الجهات الفاعلة في مجال الحماية إلى توخي الشفافية 
البديلة وما يترتب  النهج  الدقة في تقييم  المبادئ، وأن تراعي  للتعامل مع هذه  النهج الذي تتبعه  واالتساق في 

عليها من نتائج.

يؤكد القسم الثاني على االلتزام األساسي الواقع على عاتق جميع الجهات الفاعلة، التي تضطلع بأنشطة الحماية، 
بتجنب األنشطة التي قد تؤدي إلى تفاقم وضع الفئات التي تسعى إلى المساعدة على تقديم الدعم إليها. وهو يوضح 
أن أنشطة الحماية يمكن أن تكون بالغة الحساسية وقد تكون لها آثار سلبية محتملة على السكان. وتقع المسؤولية 

عن إدارة هذه المخاطر والتخفيف من حدتها على عاتق الجهات الفاعلة التي تضطلع بالعمل.

ويؤكد القسم األخير أن المجتمعات المحلية واألفراد المعرضين للخطر- الذين ينبغي أن يخضع العاملون في 
مجال الحماية للمساءلة عنهم- يمثلون في حد ذاتهم جهات فاعلة تضطلع بدور بالغ األهمية في عملية الحماية. 
وال غنى عن حماية وتعزيز حقوقهم وكرامتهم وسالمتهم الجسدية من أجل ضمان فعالية هذا العمل. ويترتب 
على هذا نهوضهم بدور أساسي يشمل التأثير على القرارات وإصدار توصيات عملية تستند إلى فهمهم العميق 
لطبيعة التهديدات واالنتهاكات والتجاوزات التي يتعرضون لها. ومن المهم أيًضا تعزيز جميع القدرات الفعالة 

وآليات التكيف القائمة بين المجتمعات المحلية أو األفراد المتضررين.

تستند كل من المعايير المهنية ومبادئ اسفير للحماية إلى المبادئ المنطبقة على جميع الجهات الفاعلة اإلنسانية. وهذه   8
المبادئ محددة في دليل اسفير، وتشمل احترام الكرامة اإلنسانية والحق في الحماية والمساءلة والنهج المتمحور حول 

البشر.
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نهج منضبط بالمبادئ ألنشطة الحماية
يواجه الممارسون، في أغلب األحوال، مجموعة من التحديات تستلزم اتخاذ قرارات صعبة تسترشد بالمبادئ 
المذكورة أعاله وتحقيق التوازن الالزم بينها والمحافظة على هذا التوازن. وتؤدي مشكالت من قبيل عدم 
إمكانية الوصول إلى األشخاص المتضررين أو غياب األمن أو المعوقات اللوجيستية غالًبا إلى تقييد قدرة 
الجهات الفاعلة في مجال الحماية على تقديم استجابة غير متحيزة وغير تمييزية. وقد يكون من الضروري 
في بعض األحيان تقديم األولوية لمبدأ معين على غيره من المبادئ، بشرط أن يستند هذا إلى تحليل جاد 
للتحديات وأن يهدف إلى تحقيق نتائج فعالة في مجال الحماية. ومع ذلك، ينبغي أن يظل مبدأ »عدم إلحاق 

الضرر« محورًيا، ويجب عدم المساس به.

وباإلضافة إلى ذلك، يجب تحديد هذه المعوقات والخيارات وتوضيحها ومناقشتها مع الجهات الفاعلة األخرى 
ذات الصلة )الجهات الفاعلة األخرى في مجال العمل اإلنساني ومجال حقوق اإلنسان، والجهات المانحة، 

وغيرها( والسكان المعنيين؛ ويجب توخي الشفافية عند القيام بهذا.

المنتقاة أو تعديلها  الُمتخذة بانتظام، بغية مواءمة الخيارات  التبعات المترتبة على القرارات  وينبغي رصد 
حسب تطور الحالة. فعلى سبيل المثال، قد يحول استمرار النزاعات المسلحة أو غياب األمن دون إمكانية 
معلومات  أو جمع  السكان  مع  مباشر  اتصال  إقامة  المستحيل  يجعل من  مما  معينة،  مناطق  إلى  الوصول 
من  الرغم  اإلنساني. وعلى  والقانون  اإلنسان  لحقوق  والتجاوزات  االنتهاكات  العلني عن  اإلبالغ  بغرض 
إمكانية اتخاذ تدابير لتعويض عدم القدرة على الوصول إلى بعض المناطق، ومنها على سبيل المثال جمع 
المعلومات من خالل الرصد عن ُبعد، فإن عدم إمكانية الوصول تجعل من الصعب إعداد تقارير عن النزاع 
تتسم بالشمول الذي يستلزمه مبدأ عدم التحيز. وقد تكون هناك ضرورة إلعداد التقارير على مراحل بحيث 
هذه  تشرح  أن  الحماية  مجال  في  الفاعلة  الجهات  على  ويجب  المعلومات.  تتاح  كلما  أكبر  مساحة  تغطي 

المعوقات وأن تتوخى المثابرة فيما تبذله من جهود للتغلب عليها.

احترام مبادئ اإلنسانية وعدم التحيز وعدم 
التمييز

 S

1.1 يجب أن تضمن الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن يكون مبدأ اإلنسانية هو محور عملها. 

ال يزال مبدأ اإلنسانية- الذي يعني ضرورة معاملة جميع األشخاص بإنسانية في جميع األحوال- يشكل أساس 
األنشطة الفعالة في مجال الحماية، ويتمثل في وضع األشخاص المعرضين للمخاطر في محور جهود الحماية. 
ويستلزم منح األولوية لحماية الحياة والصحة وتخفيف المعاناة وكفالة احترام حقوق جميع األشخاص في حاالت 

الخطر وصون كرامتهم وسالمتهم النفسية والجسدية.

 S

2.1 يجب أن تسترشد أنشطة الحماية بمبدأي عدم التمييز وعدم التحيز.

يوفر مبدأ عدم التمييز حماية من التمييز الضار في معاملة مختلف الفئات أو األفراد على أساس العرق أو اللون 
أو الجنس أو العمر أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من اآلراء أو األصل القومي أو االجتماعي 

أو الممتلكات أو المولد أو اإلعاقة أو الحالة الصحية أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسانية أو أي وضع آخر.
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أما مبدأ عدم التحيز، فيهدف إلى كفالة أن يعالج نشاط الحماية جميع الحقوق وااللتزامات ذات الصلة، فضاًل عن 
تلبية االحتياجات الخاصة واألكثر إلحاحاً لدى المجتمعات المحلية واألفراد المتضررين الذين يواجهون خطر 
االنتهاكات والتجاوزات أو يتعرضون لها. ويتطلب مبدأ عدم التحيز أيًضا إلزام جميع الجهات المسؤولة بمعايير 
المعيار  )انظر  لها  المحتملة  باالنتهاكات  يتعلق  وفيما  التزامات ومسؤوليات،  بما عليها من  يتعلق  فيما  مماثلة 
2.4(. وهو بذلك يلزم الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني ومجال حقوق اإلنسان بتحديد أنشطة الحماية 

التي ينبغي االضطالع بها في نطاق مسؤوليتها، عقب إجراء تقييم لالحتياجات باستخدام معايير موضوعية.

وال يحول تطبيق هذه المبادئ دون مراعاة بعض العناصر )مثل النوع أو العمر( باعتبارها من العوامل التي 
قد تستلزم استجابة محددة الهدف. بل على العكس من ذلك، وعلى النحو المبين في المعيار 3.1 أدناه، يجب 
أخذ هذه العوامل بعين االعتبار عند تقييم االحتياجات. فاألطفال، على سبيل المثال، يميلون إلى التأثر على نحو 
غير متناسب بالنزاعات وحاالت العنف األخرى، ويتعرضون عادة لقدر أكبر من المخاطر بسبب مرحلة نموهم 
واعتمادهم على البالغين، ال سيما عندما ينفصلون عن أسرهم أو المسؤولين عن تقديم الرعاية االعتيادية إليهم. 
وال غنى عن أخذ أوجه االستضعاف أو المخاطر المحددة المذكورة في االعتبار لتقييم االحتياجات والتشاور 
والتخطيط، وكفالة أن ُتمنح األولوية لمتطلبات الحماية الحرجة وتلبيتها، وأن ال تؤدي تدابير االستجابة للحماية 

إلى تعزيز أنماط التهميش أو التمييز.

يتفاقم التحدي المتمثل في احترام مبدأي عدم التمييز وعدم التحيز في كثير من األحيان بفعل بيئة العمل 
الفاعلة في مجال الحماية أن تنتقي  التي ُيضطلع فيها بأنشطة الحماية. ويتعين على الجهات  المعقدة 
التي تواجهها. وقد ال يستوعب  العاجلة  تلبية جميع االحتياجات  تتمكن من  اختيارات صعبة حين ال 
األشخاص المتضررون بعض األنشطة ذات الصلة بالحماية، وقد ال يوافقون على تلك األنشطة ألنها 
تركز على قطاعات محددة من السكان مثل األطفال المرتبطين بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة، 
وال  متحيزة  أنها  على  الحماية  مجال  في  الفاعلة  الجهات  إلى  ُينظر  وقد  المحتجزين.  األشخاص  أو 
تستجيب للصعوبات التي تواجه المجتمع المحلي ككل، وذلك من حيث جهودها الرامية إلى الوصول 
إلى األشخاص الموجودين في مجتمع محلي معين ممن يعانون من أقصى درجات االستضعاف أو 
يكونون أكثر عرضة لمخاطر االنتهاكات أو التجاوزات، أو من يواجهون أشد التهديدات الوشيكة أو 
المباشرة. ويجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية، عند تصميم أنشطتها، أن تعمل على مراعاة 
وتخفيف التوترات المحتملة التي قد تنشأ أو تتفاقم داخل المجتمعات المحلية أو بينها بسبب ما تضطلع 

به من أنشطة.

وقد يؤدي التحيز في تقييم و/ أو جمع المعلومات التي تعتمد عليها الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني 
ومجال حقوق اإلنسان أيًضا إلى تشويه التحليل وأنشطة الدعوة والبرامج التالية بطرق يمكن اعتبارها تمييزية.

 
فعلى سبيل المثال، عند االعتماد على المعلومات التي يرسلها األفراد المتضررون عبر خدمة الرسائل 
المناطق  في  التكنولوجيات  على  الحصول  في  الفرص  تكافؤ  عدم  فإن  اإلنترنت،  شبكة  أو  القصيرة 
المختلفة أو عبر األجيال قد يؤدي إلى وقوع هذا التحيز. ويكون األمر كذلك بالنسبة لجهود جمع البيانات 
التي تستخدم نسًقا غير متاح لألشخاص المصابين بإعاقات بصرية أو سمعية أو معرفية. ومع ذلك، فإن 
البيانات غير الممثلة يمكن أن تكون مفيدة للغاية وتنقذ األرواح، ال سيما في المراحل األولى من حالة 
الطوارئ. وعلى النحو المبين في الفصل السادس، فإن مسألة الوعي بهذه التحيزات ومحاولة تقليلها هو 

أمر متروك لكل جهة فاعلة في مجال الحماية.

وأخيًرا، فإن المشكالت من قبيل عدم القدرة على الوصول بسبب منع الوصول أو غياب األمن أو معوقات البنية 
الفاعلة في مجال الحماية على تقديم استجابة غير  األساسية تؤدي في أغلب األحوال إلى تقييد قدرة الجهات 
المعنيين. ويجب اتخاذ  المعوقات وتوضيحها ومناقشتها مع السكان  متحيزة وغير تمييزية. ويجب تحديد هذه 
إجراءات مبكرة للتغلب عليها من أجل التخفيف من حدة اآلثار أو المخاطر التمييزية المحتملة المترتبة على 

التحيز.
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 S

3.1 يجب أن تكفل الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن ال يترتب على أنشطتها أي أثر تمييزي.

يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تكفل أثناء القيام بعملها أن ال تؤدي ما تضطلع به من تحليالت 
أو أنشطة أو اتصاالت إلى توصيل صورة مشوهة عن الحالة أو تدفع اآلخرين إلى تكوين فكرة خاطئة عن 
طبيعتها الحقيقية. وقد يؤدي التمثيل غير المتناسب أو- وهو األسوأ- تشويه المسائل المتعلقة بالحماية، سواء في 
االتصاالت الثنائية مع الجهات المسؤولة أو في االتصاالت العلنية، إلى تشويه شديد في فهم حالة معينة وتضليل 

تدابير االستجابة التي تضطلع بها الجهات األخرى.

من الممارسات الشائعة عند تحديد األهداف التنفيذية للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن ُتحدد األولويات 
حسب الموضوعات وفئات السكان وغير ذلك. وهذه األولويات وإن لم تكن تمييزية بوصفها هذا، ينبغي 
أن تتخذ تدابير للحيلولة دون تسببها في وقوع ممارسات تمييزية دون قصد. فعلى سبيل المثال، بينما 
الدولي، من الضروري أن ال  القانون  أو حماية خاصة في إطار  الفئات بوضع خاص  تتمتع بعض 
يميز تحليل االحتياجات بين األشخاص المتماثلين في االحتياجات أو أوجه االستضعاف، وأن يستند 
أيًضا أن  المتخذة وضًعا معيًنا، ولكن يجب  تدابير االستجابة  الخاص. وقد تراعي  إلى وضعهم  فقط 
تكفل تلبية االحتياجات بطريقة غير تمييزية وأن ال تؤدي أنشطة الحماية إلى تعزيز ممارسات تمييزية 

قائمة بالفعل.

ومن المهم مواءمة تدابير االستجابة، بحيث تلبي احتياجات خاصة لدى فئات معينة داخل أي مجموعة من السكان 
معرضين للخطر من أجل ضمان تمتع الجميع بالقدرة على تأكيد حقوقهم. فعلى سبيل المثال، قد تحتاج فئات 
معينة من السكان تعاني من أوجه استضعاف معترف بها، مثل األطفال )أو أوجه استضعاف متعددة مثل األطفال 
ذوي اإلعاقة( إلى أنشطة حماية محددة الهدف تضطلع بها جهات فاعلة في مجال الحماية لديها المهارات الالزمة 
لتقديمها. ومع ذلك، ينبغي أن ال تركز أنشطة الحماية على فئة معينة ذات احتياجات خاصة دون غيرها، إذا كان 
هذا على حساب فئة من السكان المتضررين تعاني من تجاوزات أو انتهاكات معينة. وقد يكون هذا هو الحال، 
على سبيل المثال، عندما تؤدي التجاوزات المفضية إلى نزوح مجموعة معينة من السكان إلى تركيز االنتباه 
على األشخاص النازحين داخلًيا واستبعاد من لم ينزحوا- مثل كبار السن أو األشخاص ذوي اإلعاقة أو المرضى 

أو الجرحى- الذين قد يفتقرون إلى القدرة الجسدية الالزمة للمغادرة.

ومن المنظور األوسع، تقع على عاتق جميع الجهات الفاعلة المشاركة في أنشطة الحماية، المسؤولية الجماعية 
المتمثلة في كفالة أن ال تتعرض للتجاهل أي فئة معرضة للمخاطر الشديدة والتحقق من عدم تمييزية االستجابة 
العامة التي تضطلع بها كثير من الجهات الفاعلة في مجال الحماية المشاركة في سياق معين. ويركز موضوع 
الفصل الخامس على المسائل المتصلة بالتكامل الفعال بين مختلف الجهات الفاعلة التي تلبي احتياجات قطاعات 

متنوعة من السكان المتضررين.

وأخيًرا، عندما تتجاوز االحتياجات العاجلة قدرة جهة فاعلة معينة في مجال الحماية، ويكون من الضروري 
»ترتيب أولويات الفرز«، فإن المعايير التي تسترشد بها عملية االختيار يجب أن تكون غير تمييزية وأن تستند 

إلى مدى إلحاح وشدة االحتياجات التي خضعت للتقييم الدقيق.
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مراعاة عدم التمييز وعدم التحيز مع األشخاص ذوي اإلعاقة
في النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى، قد يعاني األشخاص ذوو اإلعاقة من استضعاف شديد، وقد 
تكون لديهم شواغل محددة متعلقة بالحماية. ويقتضي مبدأ عدم التمييز ومبدأ عدم التحيز أن تقوم الجهات 
ذوي  األشخاص  واحتياجات  حقوق  بتلبية  إنسانية،  باستجابة  اضطالعها  أثناء  الحماية،  مجال  في  الفاعلة 
اإلعاقة، وأن تأخذ في االعتبار المخاطر الخاصة التي يواجهونها وأن تعطي األولوية للتعامل مع احتياجاتهم.

المحلية  المجتمعات  في  ظهوًرا  األقل  األفراد  بين  من  يكونون  ما  غالًبا  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  أن  وبما 
المتضررة، فمن المرجح أن تغفلهم عمليات التقييم التي تتم في إطار أنشطة الحماية. وبالتالي، ينبغي للعاملين 
في مجال الحماية أن يبادروا بالعمل على تحديد األشخاص ذوي اإلعاقة من أجل تحليل احتياجاتهم وتلبيتها.

عن  الدفاع  في  قصوى  أهمية  مشاركتهم  وتعزيز  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  قدرات  على  التعرف  ويكتسي 
حقوقهم وكرامتهم. وقد يفضي اإلخفاق في إدراج األشخاص ذوي اإلعاقة في أنشطة الحماية وفي االستجابة 
اإلنسانية ككل إلى آثار ضارة كبيرة، مما يؤدي إلى تفاقم التهميش الذي يعانون منه في المجتمع وتعرضهم 

إلى مزيد من التجاوزات.

تجنب اآلثار الضارة
 S

4.1 يجب أن تتجنب الجهات الفاعلة في مجال الحماية وقوع أي آثار ضارة نتيجة لعملها.

يمكن أن تؤدي أنشطة الحماية سيئة التصميم، أو المنفذة بإهمال، إلى تفاقم مخاطر الحماية أو حدوث مخاطر 
إضافية للسكان المعرضين للمخاطر أو الواقعين تحت وطأة االنتهاكات والتجاوزات )انظر الفصل الثاني(. وإن 
كان من الصعوبة بمكان في أغلب األحوال التنبؤ بالتبعات المترتبة على أنشطة بعينها أو تحديد الحاالت التي 
قد يؤدي فيها تصرف معين إلى آثار ضارة، هناك رغم ذلك التزام أخالقي وقانوني على عاتق الجهات الفاعلة 
في مجال الحماية باتخاذ تدابير لتجنب هذه التبعات السلبية. وال غنى عن التدابير المذكورة عند تصميم أنشطة 

الحماية أو تحليلها أو تنفيذها أو رصدها، ويشمل ذلك جميع إجراءات جمع المعلومات واستخدامها.

ويجب أن تضع الجهات الفاعلة في مجال الحماية في االعتبار أن أنشطة الحماية يمكن أن تؤدي دون قصد إلى 
السادس(.  الفصل  أنهم يقدمون معلومات حساسة )انظر  إليهم على  ُينظر  الذين قد  وصم األفراد والمجتمعات 
ويجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تضع هذه األفكار في الحسبان، فهي تتحمل مسؤولية الحيلولة 

دون حدوث آثار سلبية نتيجة ألنشطتها أو التخفيف من حدة هذه اآلثار.

 S

تترتب على  أال  األخرى لضمان  الجهات  قدرات  بناء  في  الحماية  الفاعلة في مجال  الجهات  أن تسهم  5.1 يجب 
أنشطتها أي آثار ضارة.

يميل من يشاركون في أنشطة الحماية إلى تحقيق ميزة تنافسية عندما يتعلق األمر بتحليل المخاطر المحتملة 
المترتبة على الحماية. وهم بالتالي يضطلعون بدور خاص في رفع مستوى الوعي باآلثار المترتبة على الحماية 
والمخاطر المحتملة للتصرفات المختلفة. وتشمل األمثلة تقديم مساعدات اإلغاثة إلى مخيمات النازحين داخلًيا 
في بلد في حالة حرب، عندما توجد الجماعات المسلحة بين السكان النازحين، أو إعادة إنشاء مضخات المياه في 

القرى التي تتعرض لغارات منتظمة من المجتمعات المحلية المجاورة.
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ويمكن القول أن كل أزمة إنسانية لها ُبعد متعلق بالحماية يقتضي أن تراعي جميع الجهات الفاعلة في مجال العمل 
اإلنساني الشواغل المتعلقة بالحماية في إطار ما تضطلع به من أنشطة إنسانية. ويجب عليهم جميًعا استخدام 
»منظور الحماية« في التحليل وإدماج الشواغل المتعلقة بالحماية في استجابتهم، على سبيل المثال في سياق 
»تعميم مراعاة الحماية« أو »البرامج الجيدة« أو في تطبيق مبدأ »عدم إلحاق الضرر«. ويجب على الجهات 
الفاعلة في مجال الحماية أن تسهم في تشجيع مناقشة هذه الشواغل بين الخبراء غير المعنيين بالحماية، وأن 

تقترح تدابير كفيلة بالحد من هذه المخاطر المتعلقة بالحماية.

في بعض الحاالت القصوى، قد تستغل سلطة9 معينة مجرد وجود الجهات الفاعلة في مجال الحماية 
في إطار استراتيجيتها الرامية إلى مواصلة انتهاك الحقوق األساسية. ومن األمثلة المعتادة على هذا ما 
تقوم به السلطات الوطنية من تخطيط للنقل اإلجباري لقطاع من السكان والدعوة إلى مشاركة الجهات 
الفاعلة في مجال العمل اإلنساني في المواقع التي سينتقل إليها السكان، على أمل أن تؤدي هذه المشاركة 
إلى الحد من الخالف وتقليل االحتجاج الدولي على العملية، بل وربما إضفاء الطابع الشرعي عليها. 
وتثير هذه الحاالت مسائل أخالقية خطيرة مثل االضطرار إلى االختيار بين الحاجة الملحة إلى تخفيف 
حالة المتضررين )من حيث الطعام والمأوى والصرف الصحي وغير ذلك( والتبعات المترتبة على 
االستغالل عند ارتكاب التجاوزات. وقد تدفع هذه اإلشكاليات الحرجة المتعلقة بالحماية الجهات الفاعلة 

في مجال الحماية في التفكير في االنسحاب.

وبالتالي، يتعين على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تعزز نهًجا شاماًل ألبعاد الحماية في األزمات اإلنسانية 
في إطار مسؤوليتها األساسية عن »عدم إلحاق الضرر«.

وضع السكان والمجتمعات المحلية واألفراد 
المتضررين في محور أنشطة الحماية

 S

6.1 يجب أن ُينفذ نشاط الحماية في إطار االحترام الواجب لكرامة األشخاص.

يجب أن تستند جميع أنشطة الحماية إلى احترام كرامة األشخاص المتضررين المكرس في مبدأ اإلنسانية. وهذا 
المبدأ وإن كان مهًما لكل أنشطة العمل اإلنساني وحقوق اإلنسان، فال غنى عنه في الحماية. ويدل إظهار االحترام 
لألفراد الذين يعانون من أقصى حاالت االستضعاف، مثل االحتجاز، على االعتراف بالقاسم اإلنساني المشترك. 
وهو يتضمن جملة أمور، منها: تخصيص الوقت وإبداء التعاطف من أجل االستماع إلى األفراد والمجتمعات، 

والتفاعل معهم.

وال تقتصر التدابير الرامية إلى احترام كرامة األشخاص المعرضين للخطر وصونها وتعزيزها على التعامل 
وضمان  وموثوقة،  دقيقة  معلومات  على  حصولهم  تيسير  كذلك  تشمل  التدابير  فهذه  محترمة.  بطريقة  معهم 
إدماجهم ومشاركتهم المجدية في عمليات اتخاذ القرار التي تؤثر عليهم، ودعم استقالل قدراتهم، وال سيما تلك 

المتعلقة باتخاذ قرارات حرة ومستنيرة وبتأكيد حقوقهم.

في هذه الوثيقة، يشمل تعبير »السلطة« جميع الجهات المسؤولة الرئيسية على النحو الوارد بالتعريف في الفصل الثالث،   9
وال سيما جميع حملة السالح- من األجهزة التابعة للدولة والقوات المسلحة وحفظة السالم وغيرها من القوات المتعددة 
الجنسيات والجماعات المسلحة وغيرها من الجهات الفاعلة غير التابعة للدول- ممن لديهم القدرة على شن أعمال عدائية 

ضد األشخاص أو السكان، والمسؤولين عن حماية من يخضعون لسيطرتهم.
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 S

7.1 يجب أن تسعى الجهات الفاعلة في مجال الحماية إلى المشاركة في حوار مع األشخاص المعرضين للخطر وأن 
ا. ا مباشراً تكفل مشاركتهم في األنشطة التي تؤثر عليهم تأثيراً

الفئات السكانية المعرضة للخطر على ضمان أن تلبي أنشطة الحماية احتياجاتهم وأن تحمي  تساعد مشاركة 
حقوقهم. وينبغي أن يسهم الحوار مع المعرضين للخطر في تحديد تلك الحقوق واالحتياجات، وتخطيط أنشطة 
المفيد  الرسميين، من  الممثلين  الحماية وتصميمها وتنفيذها، فضاًل عن رصدها وتقييمها ومواءمتها. وبجانب 
تحديد المنتديات والجمعيات القائمة مثل جماعات المرأة وجمعيات المزارعين والمنظمات المعنية باألشخاص 

ذوي اإلعاقة والجمعيات الثقافية التي يلتقي فيها أعضاء جماعات األقليات.

التي  بالتهديدات  ودقيقة  تفصيلية  معرفة  للخطر  المعرضين  األشخاص  لدى  تكون  أن  الشائع  من 
تواجههم وباإلجراءات التي يجب اتخاذها لتحسين حالتهم. ويصمم األفراد والمجتمعات المحلية كذلك 
استراتيجيات مستقلة لتحسين التعايش مع بيئتهم. وبالتالي، من المهم أن يساعد إجراء الحوار مع األفراد 

والمجتمعات المتضررة على تحديد إجراءات الحماية الذاتية التي أثبتت فعاليتها ويمكن تعزيزها.

المحلية من توثيق  المتضررون أو أسرهم أو جماعاتهم أو مجتمعاتهم  وفي حاالت أخرى، قد يتمكن األفراد 
االنتهاكات والتجاوزات التي يعانون منها أو يشهدونها بأنفسهم. ويمكن للمجتمعات المحلية على سبيل المثال 
أن تعد قوائم باألشخاص المفقودين أو بياًنا بالمقتنيات أو خرائط تحدد أماكن المقابر الجماعية المحتملة وغير 
ذلك. وإذا كانت الجهات الفاعلة في مجال الحماية التي ترغب في التوصية بهذه الجهود أو مساندتها تنقصها 
القدرة على القيام بهذا، فينبغي لها أن تلتمس المساعدة من منظمات لديها الخبرة المناسبة وتضطلع بالمسؤولية 
عن التوثيق أو التحقيق. ويتعين على كل جهة فاعلة مشاركة في االضطالع بهذه الجهود أن تسترشد بالمعايير 
المنطبقة المتعلقة باألدلة وغيرها من جوانب الممارسات الجيدة في مجال توثيق االنتهاكات والتجاوزات، فضاًل 
عن كيفية القيام بهذا دون تعريض األشخاص للخطر. ويكتسي هذا األمر أهمية خاصة إذا كان من المحتمل 

الرجوع إلى المعلومات المجموعة الحًقا خالل تحقيق رسمي.

هذه  مستوى  أن  غير  المتضررين.  السكان  مع  وبنَّاء  مفتوح  حوار  إجراء  أجل ضمان  من  الثقة  بناء  ويجب 
الحساسيات  لمراعاة  ضرورة  وهناك  اتخاذها.  المقرر  واإلجراءات  المعنيين  السكان  على  يتوقف  المشاركة 
الخاصة والتدريب على إجراء حوار مجٍد مع األفراد أو المجتمعات المحلية المتضررة، ال سيما في حالة إجراء 

مقابالت مع األطفال وأسر المفقودين وضحايا االعتداء الجنسي وأسرهم.

في بعض الحاالت، قد ال يكون من الممكن الوصول دون عوائق إلى السكان األكثر تضرًرا. فعلى سبيل 
المثال، قد ُيمنع الدخول إلى بعض أماكن االحتجاز أو بعض المجتمعات المحلية أو المناطق الجغرافية. 

وفي هذه الحالة، ينبغي انتقاء التصرف المناسب على أساس المصالح الفضلى للسكان المتضررين.

وقد توجد أيًضا معوقات أخرى. ففي بعض الحاالت، قد يتم نبذ بعض األفراد والجماعات من المجتمع 
المحلي الذي يعيشون فيه. بل قد يكون المجتمع المحلي هو مصدر التمييز والتخويف ضد هؤالء األفراد 
المعارضين  )أسر  الحماية  مجال  في  معين  إجراء  من  المستفيدين  من  يكونون  قد  الذين  والجماعات 
السياسيين المعروفين أو المحتجزين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وغيرهما(. وفي حاالت 
أخرى، قد تتوقف إجراءات الحماية المقرر اتخاذها على إقامة حوار سري مع السلطات، وقد تؤدي 
مشاركة المجتمع المحلي إلى تعريض هذه اإلجراءات للخطر. وفي هذه الحاالت، ينبغي أن يكون من 
الممكن أن يوضح للمجتمع المحلي الغرض من إجراءات الحماية والمخاطر المحتملة المترتبة عليها 

والمزايا المتأتية منها، دون الخوض في تفاصيل سرية.

وبمجرد أن يبدأ تنفيذ نشاط الحماية، ينبغي على الجهات الفاعلة في مجال الحماية، حيثما أمكن، أن تعيد زيارة 
التي واجهتهم. وينبغي عليهم اغتنام هذه الفرصة  المشاكل  بالتقدم المحرز أو  المتضررين إلخطارهم  السكان 
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لرصد أي آثار إيجابية أو سلبية على السكان. وفي الحاالت التي تستغرق فيها تدابير الحماية فترة طويلة ومنها 
البحث عن األشخاص المفقودين، ينبغي على الجهة الفاعلة أن تتشاور بصفة دورية مع المجتمع المحلي من أجل 

جمع أي معلومات جديدة وذات صلة واإلبالغ عن التقدم المحرز.

وتوفر االستعانة بالسكان المعرضين للخطر في أنشطة الحماية، بشكل فعال، وسائل تمكنهم من الحكم على أداء 
الجهات الفاعلة في مجال الحماية، مما يعمل على زيادة خضوع هذه الجهات للمساءلة. إال أن هذه المساءلة في 
الواقع قد تكون صعبة المنال؛ فالعالقة بين المجتمعات المحلية واألفراد المعرضين للمخاطر والجهات الفاعلة 
في مجال الحماية تتسم باختالل بارز في توازن القوى. وقد أتاح االنتشار السريع لتكنولوجيا االتصال لكثير من 
األفراد والمجتمعات المحلية حشد الرأي العام و- بشكل مباشر أو غير مباشر- المنظمات اإلنسانية ومنظمات 
حقوق اإلنسان عندما ُترتكب التجاوزات واالنتهاكات، في حاالت مختلفة منها النزاعات المسلحة وحاالت العنف 

األخرى. وبهذه الطريقة، قد يتمكن األفراد بشكل جماعي من التأثير على خطة هذه المنظمات.
 

على الرغم من أن البعض قد يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي لإلعالن عن عدم رضاهم، فإن 
المجتمعات المحلية ال يتاح لها أي ملجأ يذكر عندما تكون التدابير التي تتخذها الجهات الفاعلة في مجال 
الحماية غير كافية أو غير مناسبة أو غير فعالة. وقد تتخذ المنظمات اإلنسانية ومنظمات حقوق اإلنسان 
ردود فعل مختلفة تجاه النقد الموجه عبر وسائل التواصل االجتماعي، إال أن عليها السعي إلى معالجة 

المسائل األساسية المثارة.

تخضع الجهات الفاعلة في مجال الحماية في أغلب األحوال إلى المساءلة الرسمية أمام نوع من الجهات 
اإلشرافية، مثل الدول األعضاء أو مجالس اإلدارة أو الجهات المانحة. غير أن هذه الجهات قد تكون 
لديها –في أفضل الحاالت– عالقة محدودة مع السكان المتضررين. وهذا النوع من المساءلة، وإن 
كان مهًما، ال يمكن أن يكون بدياًل عن التعامل المباشر مع السكان المتضررين. ويلزم اتخاذ تدابير 
استباقية للتغلب على هذا القصور الهيكلي وإقامة مستوى معقول من المساءلة أمام المجتمعات المحلية 
واألفراد المستهدفين من خالل أنشطة الحماية. وقد يأخذ هذا على سبيل المثال شكل إجراءات الشكاوى 
التي تضعها الجهات الفاعلة في مجال الحماية بحيث تتيح لها تلقي الشكاوى من المجتمعات المحلية 
واألفراد والنظر فيها: آليات الشكاوى الرسمية أو الخطوط المساعدة الهاتفية أو صناديق االقتراحات.

ويجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تكفل سهولة الوصول إلى هذه اآلليات قدر المستطاع، 
وأن ال تستبعد شرائح معينة من المجتمعات المحلية المتضررة )كبار السن أو األميين أو األشخاص 

ذوي اإلعاقات البصرية أو السمعية وغيرهم(.

مساءلة الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني
يعرف مسرد المعيار اإلنساني األساسي »المساءلة« على النحو التالي:

المتأثرين  سيما  وال  المصلحة،  الجهات صاحبة  مختلف  مراعاة  مع  مسؤول،  بشكل  السلطة  استخدام  »عملية 
بممارسة هذه السلطة، والخضوع للمساءلة أمامهم«.

 G

8.1 ينبغي أن تفكر الجهات الفاعلة في مجال الحماية في البناء على قدرات األفراد والمجتمعات المحلية من أجل 
تعزيز قدرتهم على الصمود.

يتمتع األشخاص المعرضون للخطر عادة بأوضح مستويات استيعاب لطبيعة ما يواجهونه من مخاطر )أنواع 
التهديدات، والجناة المحتملون، والوقت الذي ترتفع فيه حدة المخاطر(. وهم يدركون في أغلب األحوال ما هي 
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بعض الوسائل األكثر فعالية للتخفيف من حدة هذه المخاطر. وينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تقيم 
المتضرر. ويجب على هذه  المحلي  المجتمع  الموجودة داخل  الحماية  الفردية والجماعية على توفير  القدرات 
الجهات على أقل تقدير أن تكفل أن ال تؤدي ما تضطلع به من إجراءات إلى تقليص هذه القدرات. وينبغي لها 
أن تعلي سقف طموحها بأن تحاول قدر المستطاع أن تدعم هذه القدرات وأن تعزز قدرة هذه المجتمعات على 

الصمود بمرور الوقت.

ويجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية، عند دعم آليات الحماية المجتمعية، أن تكون على دراية 
بحدود هذه االستراتيجية، فالسلطات هي التي يقع على عاتقها مسؤولية حماية األفراد والسكان ككل. 
باإلضافة إلى ذلك، يجب عليها توخي الحذر من أجل تجنب تعزيز عالقات القوة غير المنصفة، على 
سبيل المثال عن طريق إقصاء قطاعات من السكان أو اتباع ممارسات أخرى قد تلحق الضرر بفئات 

معينة داخل مجتمع محلي.

وينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية من ثم، حيثما أمكن، أن تساند استراتيجية طويلة األجل تستفيد 
من قدرات السكان المتضررين على تنظيم أنفسهم، وتستعين بالسلطات على المستويات كافة )انظر 

الفصل الثالث( من أجل صون حقوقهم.

المجتمعية الحماية 
تتولى الجهات الفاعلة في مجال الحماية وضع أساليب الحماية المجتمعية وُنهجها، فهي تتمتع بحضور قوي 

بين المجتمعات المحلية المتضررة وتساند هذه المجتمعات فيما تتخذه من تدابير لحماية نفسها.

ويستخدم هذا النوع من الحماية نهًجا مجتمعًيا لمعالجة المشكالت التي يواجهها المجتمع في مجال الحماية. 
وحسب شدة األخطار التي يجري التصدي لها وانتشارها، ينبغي أن تشكل هذه الجهود المجتمعية جزًءا من 

استراتيجية أكبر تضطلع بها جهات فاعلة أخرى تساند النهج المجتمعي.

قيادتها  ويتولى  المتضررة،  المحلية  المجتمعات  رحم  من  المجتمعية  الحماية  تولد  المثالية،  الناحية  ومن 
أشخاص من داخل هذه المجتمعات. ويعني هذا أن الجهات الفاعلة في المجتمع هي التي تتحكم في الموارد 

وعملية اتخاذ القرار ويساندها في ذلك جهات فاعلة خارجية.

إال أن هذا ليس ممكًنا في جميع األحوال، نظًرا ألن المجتمعات المحلية قد تتشتت بسبب النزوح أو تتمزق 
بسبب الديناميات السياسية للنزاع، أو ألن التهديدات المستمرة تعرقل عملية التنظيم على مستوى المجتمع. 
وفي هذه الظروف، ال يزال من الممكن متابعة السعي وراء فرص وضع استراتيجيات الحماية المجتمعية: 
إذ يمكن للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تسعى لتحسين إشراك المجتمعات المحلية في حماية نفسها- 
على سبيل المثال عن طريق تيسير تحديد أماكن التهديدات، وإجراء مراجعات السالمة، وتصميم »شجرة 

مشكالت«، أو وضع خطة عمل ودعم تنفيذها.

التحليل  بأنشطة  التي تضطلع  الحماية  مجال  في  الفاعلة  للجهات  ينبغي  الظروف،  في ظل أصعب  وحتى 
والحماية، أن تبدأ، على أقل تقدير، بالسعي إلى التعرف على منظور األشخاص المتضررين؛ على سبيل 
المثال عن طريق تعيين كوادر توعية مجتمعية تعمل بنظام الدوام الكامل وتنظيم مناقشات جماعات التركيز 
إلشراك  الطرق  هذه  ودخول  الحالة  تطور  ومع  الوقت،  وبمرور  المشاركة.  على  قائمة  تقييمات  وإجراء 
المجتمعات المحلية حيز التنفيذ، قد يكون من الممكن التحرك صوب تنفيذ مبادرات مجتمعية أكبر والسيطرة 

على استراتيجيات الحماية.
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ا، في تعزيز إمكانية حصول  ا وممكناً 9.1 ينبغي أن تسهم الجهات الفاعلة في مجال الحماية، حيثما كان ذلك مالئماً
السكان المتضررين على المعلومات التي قد تساعدهم في تجنب المخاطر التي يتعرضون لها أو التخفيف من 

حدتها.

على  يجب  والتكيف،  الذاتية  والحماية  الصمود  على  القدرة  آليات  وتصميم  مستنيرة  قرارات  اتخاذ  أجل  من 
المجتمعات المحلية واألفراد المعرضين للخطر تكوين فكرة جيدة عن التهديدات التي قد يتعرضون لها. وعلى 
الفاعلة  الجهات  أفضل من  التهديدات عادة بشكل  يفهمون هذه  األفراد  المجتمعات وهؤالء  أن هذه  الرغم من 
الخارجية، قد تكون هناك حاالت تمتلك فيها الجهات الفاعلة في مجال الحماية معلومات أساسية يمكن أن تؤثر 
على كيفية استيعاب المجتمعات المحلية للمخاطر التي يواجهونها. وقد يؤدي حجب هذه المعلومات في بعض 

الحاالت إلى تبعات سلبية على األفراد والمجتمعات المحلية.

ينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية، دون اإلفصاح عن أي معلومات سرية، أن ُتطلع المجتمعات 
المحلية واألفراد على قراءتها للتجاوزات واالنتهاكات الحالية وما يرتبط بها من اتجاهات سائدة، إذا 
كان القيام بهذا سيساعد هذه المجتمعات المحلية على تحسين تحديد استراتيجيات الحماية الخاصة بها. 
تشكلها  التي  بالمخاطر  المرتبط  المجال  األمر عادة بطريقة منسقة  فيها هذا  يتم  التي  المجاالت  ومن 

األلغام ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار.

أحد األطراف  إلى  تقديم معلومات ذات طبيعة عسكرية  العامة من  المخاوف  إلى  بالنظر  ذلك،  ومع 
أو النظر إلى الجهة الفاعلة على أنها تقوم بذلك، ينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تتوخى 
أقصى درجات الحرص في عدم الكشف عن المعلومات التي تطلع عليها من خالل وجودها في الميدان 
والتي يمكن اعتبارها »معلومات عسكرية«، مثل موقع نقاط التفتيش المتنقلة على طول الطرق التي 
يسافرون عبرها، أو تحركات القوات التي يشاهدونها، أو وجود قائد محلي من جماعة متمردة في قرية 
زاروها مؤخًرا. وقد تتنوع من سياق آلخر طبيعة ما يمكن أن تعتبره السلطات المحلية واألطراف 
المسلحة معلومات عسكرية. وينبغي أن تهتم الجهات الفاعلة في مجال الحماية بطريقة نظر األطراف 

المسلحة إليها.

باإلضافة إلى ذلك، يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية تكوين فكرة مالئمة عن ثقافة السكان 
أجل  المعلومات، من  تبادل  المشاركة في عملية  قبل  لديهم  والقيادية  التنظيمية  والهياكل  المتضررين 
ضمان وصول هذه المعلومات إلى جميع أفراد المجتمع المحلي وعدم تعزيز عالقة القوة االستبدادية أو 

القائمة على االستغالل، دون قصد، داخل المجتمع المحلي.

أما األفراد والمجتمعات المحلية التي تضررت بالفعل من االنتهاكات والتجاوزات، فيجب عليها أيًضا 
لهم الحصول  الَذْين يمكن  القائَمْين  الخدمات والدعم  المناسب بشأن  الوقت  تلقي معلومات كافية وفي 

عليهما )انظر المبدأ التوجيهي 5.5(.

 G

10.1 ينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية التي تنفذ أنشطتها لمصلحة السكان والمجتمعات المحلية واألفراد 
المتضررين أن تعرفهم بحقوقهم، وبالتزامات الجهات المسؤولة باحترام هذه الحقوق.

ينبغي أن تخطر الجهات الفاعلة في مجال الحماية األشخاص الذين تعمل معهم ومن أجلهم، بما لهم من حقوق وما 
على الجهات المسؤولة من التزامات. وقد يتضمن هذا أيًضا العمل مع روابط مختلفة- مثل تلك الروابط المعنية 
والمنظمات  األقليات  األصلية ومجموعات  الشعوب  وممثلي  النسوية  والجماعات  المفقودين-  األشخاص  بأسر 
ومغايري  الجنسي  الميل  والمثليين ومزدوجي  بالمثليات  المعنية  والمنظمات  اإلعاقة  ذوي  باألشخاص  المعنية 
الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين. وقد يستغرق هذا األمر وقًتا، ال سيما عند العمل مع األشخاص الذين 

ليس لديهم فكرة جيدة عن حقوقهم في إطار القانون المحلي والدولي.
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مرفقات الفصل األول
المرفق 1: أنشطة الحماية لمصلحة األشخاص ذوي اإلعاقة

التفاعل بين األشخاص المصابين  تشير اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إلى أن »اإلعاقة تحدث بسبب 
بعاهة ]بدنية أو نفسية أو فكرية أو حسية[ والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتهم 
مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع اآلخرين«. ووفًقا لمنظمة الصحة العالمية، يعاني نحو 
15 في المائة من سكان العالم من شكل من أشكال اإلعاقة؛ وهي نسبة من المرجح أن تزيد في البلدان المتضررة 
من النزاعات المسلحة، بسبب اإلصابات الناجمة عن العنف والصدمات الصحية النفسية. وعلى الرغم من هذه 
األعداد الكبيرة، ُيغفل األشخاص ذوو اإلعاقة في أغلب األحوال في حاالت الطوارئ اإلنسانية ويفتقرون إلى 

إمكانية الحصول على القدر الكافي من الحماية والدعم.

ومع ذلك، تقتضي المبادئ الشاملة لإلنسانية وعدم التمييز وعدم التحيز أن تستجيب الجهات الفاعلة في مجال 
الحماية الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة وحقوقهم. وتجدر اإلشارة إلى أن األشخاص ذوي اإلعاقة من بين 
أكثر الفئات تعرًضا للخطر في النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى، ويواجهون تهديدات وتحديات معينة.

وعندما يفر السكان المتضررون من النزاع طلًبا لألمان، فمن المرجح أن يتخلف عنهم األشخاص ذوو اإلعاقة 
دعم  إلى  يحتاجون  ربما  أو  اآلخرين  مثل  بسرعة  التحرك  على  قادرين  غير  ألنهم  للعنف  يقعوا ضحايا  وأن 
الكراسي  مثل  المساعدة  األجهزة  يفقدون  وقد  الرعاية  مقدمي  عن  االنفصال  لخطر  يتعرضون  وهم  إضافي. 
المتحركة واألجهزة المساعدة على السمع، مما يجعلهم أكثر عرضة لمجموعة متنوعة من التهديدات. وُيستبعد 
األشخاص ذوو اإلعاقة في أغلب األحوال أيًضا من الشبكات االجتماعية التي تقدم الدعم المطلوب بشدة في 
تمتد  المجتمع،  في  لتجاوزات  غالًبا  يتعرضون  فإنهم  العزلة،  لهذه  ونتيجة  النزوح.  أو  المسلح  النزاع  حاالت 
من التمييز واإلهمال إلى العنف البدني والجنسي. باإلضافة إلى ذلك، يواجه ذوو اإلعاقة من األطفال والنساء 

مستويات متعددة من المخاطر بسبب أعمارهم أو جنسهم بجانب إعاقتهم.

ومن أجل ضمان إبراز الشواغل المتعلقة بالحماية لدى األشخاص ذوي اإلعاقة، والمعوقات والتهديدات الخاصة 
التي تواجههم ومعالجتها بالقدر الكافي، من الضروري أن تقوم الجهات الفاعلة في مجال الحماية بجمع البيانات 

وتصنيف هذه المعلومات على أساس الجنس والعمر وكذلك حسب نوع اإلعاقة. 10

ومع ذلك، فإن التحيزات التي تعتري التقييم و/ أو جمع المعلومات تحول في أغلب األحوال دون قيام الجهات 
الفاعلة في مجال الحماية بالتصدي للمخاطر التي تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة. فعلى سبيل المثال، قد ال يالحظ 
العاملون في مجال الحماية الذين يجرون تقييًما األعداد الكبيرة من األشخاص ذوي اإلعاقة فوًرا )ألن هؤالء 
األشخاص قد يكونون غير قادرين على التحرك من منازلهم(؛ وقد يدفعهم هذا إلى التوصل إلى استنتاج خاطئ 
مفاده عدم وجود أشخاص ذوي إعاقة بين السكان المتضررين. وبالتالي، ينبغي للعاملين في مجال الحماية السعي 

بشكل استباقي إلى تحديد األشخاص ذوي اإلعاقة.

وقد ال تكون الجهات الفاعلة في مجال الحماية على دراية بكيفية اكتشاف إعاقة معينة. وفي كثير من األحيان، 
قد يربط العاملون في المجال اإلنساني اإلعاقة باستخدام كرسي متحرك وقد ال يتعرفون على الطائفة الواسعة 
من اإلعاقات، بما في ذلك اإلعاقات غير الظاهرة، مثل اإلعاقات الفكرية والنفسية واالجتماعية )حاالت الصحة 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بحقوق  الحماية  مجال  في  الفاعلة  الجهات  بين  والفهم  المعرفة  بناء  ويعد  النفسية(. 

واحتياجاتهم من العوامل األساسية لضمان أن تكون أنشطة الحماية شاملة.

الحماية والقطاعات األخرى من االستجابة  أنشطة  إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في  وقد يؤدي اإلخفاق في 
اإلنسانية إلى تبعات ضارة على األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم، وقد يؤدي إلى تفاقم تهميشهم داخل المجتمع. 
إلى  الوصول  أو  الغذائية  المساعدات  لم يتسن لألشخاص ذوي اإلعاقة الحصول على  إذا  المثال،  فعلى سبيل 

ينبغي جمع البيانات المتعلقة باإلعاقة استناًدا إلى المبادئ التوجيهية التي حددها فريق واشنطن المعني بإحصاءات اإلعاقة.   10
DFID’s guide to disaggregating programme data by disability. :وانظر أيًضا

http://www.washingtongroup-disability.com/washington-group-question-sets/short-set-of-disability-questions/
http://www.washingtongroup-disability.com/washington-group-question-sets/short-set-of-disability-questions/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/530605/DFID_s_guide_to_disaggregating_programme_data_by_disability.pdf
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مما  األساسية،  احتياجاتهم  لتلبية  غيرهم  على  االعتماد  فعليهم  الشخصية،  والنظافة  الصحي  الصرف  مرافق 
الحماية  الفاعلة في مجال  الجهات  تقوم  أن  المهم  والتجاوزات. ومن  يجعلهم عرضة بشكل خاص لالستغالل 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  على  تؤثر  التي  بالحماية  المتعلقة  بالشواغل  بالحماية  المعنيين  غير  الخبراء  بتوعية 

وبكيفية التخفيف من حدتها من خالل أنشطتهم.

ويجب أن تسترشد جميع أنشطة الحماية بمبدأ التمسك بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وكرامتهم. وتحقيًقا لهذه 
بهم  المعنية  والمنظمات  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  مع  التشاور  دائًما  الحماية  مجال  في  للعاملين  ينبغي  الغاية، 
واالستعانة بهم في تخطيط جميع األنشطة التي تتعلق بهم وتنفيذها وتقييمها. ويعرف األشخاص ذوو اإلعاقة 
أفضل من غيرهم التهديدات التي يواجهونها واإلجراءات الوقائية التي ينبغي اتخاذها، وينبغي معرفة قدراتهم 
ومواردهم واالستعانة بها. وعند مقابلة األشخاص ذوي اإلعاقة، ينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تولي 
اهتماًما خاًصا بالسرية والخصوصية، وفي بعض الحاالت أيًضا الخصوصية من األسر أو مقدمي الرعاية، وأن 
تدعم حق األشخاص ذوي اإلعاقة في اتخاذ قراراتهم الخاصة المستنيرة. وقد يشمل هذا الدعم استخدام وسائل 

اتصال بديلة، مثل لغة اإلشارة.

وينبغي للعاملين في مجال الحماية أن تتعاون أيًضا مع المنظمات المعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة على الصعيد 
المحلي، التي يمكن أن تساعدهم في تحديد األشخاص ذوي اإلعاقة وتيسير إحالتهم إلى خدمات الدعم المحلية.

وتقر المنظمات اإلنسانية على نحو متزايد بالتحديات التي تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة في حاالت الطوارئ 
وبضرورة أن تشملهم االستجابة اإلنسانية. ففي أيار/ مايو 2016، صدر ميثاق إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة 
في العمل اإلنساني أثناء مؤتمر القمة العالمي للعمل اإلنساني المنعقد في إسطنبول. وفي الميثاق، التزمت الدول 
والمنظمات غير الحكومية اإلنسانية ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات المعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة بإزالة 
الحواجز التي تحول دون تقديم دعم اإلغاثة والحماية والتعافي إلى األشخاص ذوي اإلعاقة وكفالة مشاركتهم 

في البرامج اإلنسانية.

http://humanitariandisabilitycharter.org/
http://humanitariandisabilitycharter.org/
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الثاني  الفصل   

إدارة استراتيجيات 
الحماية



ألنماط  السياق  ومحدد  تفصيلًيا  تحلياًل  ُتجري  أن  الحماية  مجال  في  الفاعلة  الجهات  على  يجب   1.2   S

المخاطر التي يتعرض لها الناس قبل تصميم استجابة للتصدي للشواغل المتعلقة بالحماية وتنفيذ هذه 
المعلومات  التماس  إلى  بينما يسعون  لهم أن يركزوا على مجال اختصاص معين  االستجابة. وينبغي 
وتبادل النتائج، حسب االقتضاء، مع غيرهم من الجهات الفاعلة المختصة. ويجب عليهم استخدام هذا 
التحليل لتحديد األولويات وتصميم استراتيجيات مالئمة لمواجهة هذه المخاطر، ويشمل هذا حشد الجهات 

الفاعلة األخرى ذات الصلة بالمشكلة محل االهتمام.
G  2.2 ينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تحدد األسباب المنطقية التي تستند إليها اإلجراءات 

التي تتخذها للتصدي للشواغل المحددة في مجال الحماية. وينبغي أن تبين هذه األسباب المنطقية السبل 
واإلنجازات المرحلية التي يمر بها التصدي لعوامل الخطر المحددة وتحقيق النتائج المتوخاة المتمثلة في 
تقليل المخاطر. وينبغي أن يكون هذا هو األساس الالزم لوضع أهداف ذكية )محددة وقابلة للقياس ويمكن 
تحقيقها وذات صلة بالموضوع وحسنة التوقيت( وتحديد مختلف القطاعات أو الجهات الفاعلة التي تسهم 

في تحقيق النتيجة المرجوة وتحديد االفتراضات التي تقوم االستراتيجية على أساسها.

الرصد
S  3.2 يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن ُتجري تحلياًل مستمًرا للتغيرات التي تطرأ على 

واألنشطة حسب  االستراتيجيات  تعديل  أجل  من  للبرامج  مستمًرا  تجري رصًدا  وأن  المخاطر  أنماط 
االقتضاء.

التقييم والتعلم
الفاعلة في مجال الحماية أن تسعى إلى االستفادة من استراتيجياتها الرامية  S  4.2 يجب على الجهات 

إلى تعزيز الحماية، بسبل منها إجراء تقييمات للبرامج المستمرة والُمنجزة، بغرض كفالة المساءلة عن 
تنفيذ  التي حققتها في  بالحماية وإدماج أوجه االستفادة  المتعلقة  للشواغل  للتصدي  المتخذة  اإلجراءات 

استراتيجياتها.
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سعت الكثير من الجهات الفاعلة في مجال الحماية في السنوات األخيرة إلى تعزيز قدرتها على رصد وتقييم كفاءة 
وفعالية استراتيجياتها في مجال الحماية. ومع ذلك، عند عقد مقارنة بأغلب برامج المساعدة واإلغاثة، يبدو أن 

النتائج المتعلقة بأنشطة الحماية ال يزال يصعب تخطيطها وقياسها.

تشير المعايير والمبادئ التوجيهية التالية إلى المراحل األساسية لدورة إدارة المشاريع التي تعترف بها أغلب 
المنظمات وتستخدمها بالفعل. وهي تسلط الضوء على بعض العناصر ذات الصلة بأنشطة الحماية التي ينبغي 
وضعها في االعتبار، بدًءا من التحليل المحدد السياق وصياغة االستراتيجيات إلى رصد وتقييم أنشطة الحماية.

الوقت  في  البرامج  وتغييرات على  تحسينات  والتقييم إلدخال  الرصد  إجراءات  أهمية  اتفاق عام على  وهناك 
الدروس  استخدام  ثم  ومن  السابقة،  الخبرات  من  االستفادة  وتتيح  المساءلة  تعزيز  على  تعمل  ألنها  المناسب، 

المستفادة في البرامج المقبلة.

وقد كان الدافع وراء تنقيح هذه المعايير الفكرة المتنامية التي مفادها أن »الحماية« يجب التعامل معها بطريقة 
توجه صوب تحقيق نتائج قابلة للقياس في مجال الحماية. ويتجلى ذلك في صورة انخفاض المخاطر، بسبٍل، 
من بينها تحسين إعمال الحقوق ورد الحقوق إلى الضحايا. ويشير »الخطر« إلى احتمالية وقوع انتهاكات أو 
تجاوزات أو أضرار أو معاناة. ويقتضي تحليل المخاطر تقييم مصدر التهديد ومدى استضعاف المعرضين إليه 

وقدراتهم.

يستخدم هذا الفصل مصطلحات عامة قد تختلف عن األلفاظ المحددة التي تستخدمها مختلف المنظمات فيما يتعلق 
بالتحليل واالستراتيجية واألهداف واألثر وغيرها.

يشدد المعيار 1.2 على أهمية إجراء تحليل مستمر لمتطلبات الحماية، ويعرض بعض العناصر الرئيسية لتحليل 
حالة الحماية وبيئتها، من أجل تحديد األولويات، ومن ثم صياغة االستراتيجيات.

ويعرض المبدأ التوجيهي 2.2 فائدة تحديد األسباب المنطقية التي تستند إليها اإلجراءات المقرر اتخاذها لتحقيق 
النتائج المرجوة المتمثلة في تقليل المخاطر وعالقتها باستراتيجيات الحماية وأهداف البرامج.

ويشدد المعيار 3.2 على أهمية إجراء تحليل مستمر ألنماط المخاطر ورصد تنفيذ البرامج، ويبين التحديات التي 
تنطوي عليها المسألة والنُُّهج المحتملة.

وأخيًرا، يعالج المعيار 4.2 الحاجة إلى إجراء تقييمات إلجراءات الحماية المقرر اتخاذها وإلى أن تسعى الجهات 
الفاعلة في مجال الحماية بنشاط إلى االستفادة من جهودها الرامية إلى الحد من المخاطر.

ويتيح التحليل المستمر ألنماط المخاطر )بما في ذلك االنتهاكات والتجاوزات القائمة أو المحتملة( الذي يقترن 
غير  أو  المقصودة  سواء  المتحققة،  للنتائج  المحتمل  والقياس  الدوري  التسجيل  البرامجية،  االستجابة  برصد 
المقصودة. وهو يدعم التنفيذ السليم لالستراتيجية المختارة، مما يتيح العمل بإجراءات سليمة التخاذ قرارات تتيح 
مواءمة االستراتيجيات المختارة مع البيئة سريعة التغير التي ُتنفذ فيها عادة أنشطة الحماية. وتحدد هذه المعايير 

أساًسا مشترًكا تنطلق منه إجراءات التحليل والرصد المذكورة. 11

سياسة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن الحماية في سياق العمل اإلنساني، واإلرشادات المؤقتة الصادرة عن   11
اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن إعداد استراتيجيات الحماية للفريق القطري المعني بالشؤون اإلنساني. وهي 
أيًضا من المراجع المستخدمة لصياغة استراتيجيات الحماية. وبالنسبة لمنظومة األمم المتحدة، تكلف مبادرة األمين العام 
المعنونة: »مبادرة حقوق اإلنسان أواًل« المنسقين المقيمين أو منسقي الشؤون اإلنسانية بقيادة وتنسيق الفريق القطري 
في صياغة وتنفيذ استراتيجية قطرية تهدف إلى التصدي إلى االنتهاكات المحتملة أو الفعلية. وتهدف االستراتيجيات 

األخرى إلى أن تستكمل هذه االستراتيجيات وأن تعزز بعضها بعًضا.

http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/news_and_publications/hct-protection-strategies-provisional-guidance-final-september-2016.pdf
https://reliefweb.int/report/world/inter-agency-standing-committee-policy-protection-humanitarian-action
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/news_and_publications/hct-protection-strategies-provisional-guidance-final-september-2016.pdf
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عناصر التحليل السليم ألنشطة الحماية
تحليل الظروف المختلفة لألشخاص المعرضين للمخاطر. ينبغي أن يبدأ التحليل، قدر المستطاع، من 	 

منظور األشخاص المتضررين، من أجل تحديد األنماط المستمرة من االنتهاكات والتجاوزات، والتهديدات 
المحددة، والفئات المعرضة لهذه التهديدات وأسباب ذلك، ومصادر هذه التهديدات، والقدرات التي يمكن 

أن يستفيد منها السكان لتقليل المخاطر بأنفسهم. ويمكن أن تتجلى هذه القدرات في صورة مبادرات فردية 
أو مجتمعية تهدف إلى التصدي للتحديات التي يواجهها األفراد والمجتمعات وآليات التعامل مع التهديدات 

المستمرة. وينبغي أن تسعى الجهات الفاعلة في مجال الحماية بشكل مثالي إلى تعزيز القدرات ذات الصلة 
واإليجابية وآليات التكيف باعتبارها نقطة االنطالق الستراتيجيات الحماية التي تضطلع بها. ومع ذلك، 

فإن بعض آليات التكيف الضارة- مثل تقديم الجنس مقابل الطعام، أو عمالة األطفال- قد تشكل في حد ذاتها 
مشكالت تتعلق بالحماية.

ويتيح التقييم الوصول إلى فهم إضافي وأفضل لمساءلة مختلف أصحاب المصلحة المعنيين ويعزز القدرة على 
أنشطة  البرامج صورة  المستمر ورصد  التحليل  يأخذ  وفي حين  المنفذة.  اإلجراءات  من  الدروس  استخالص 
مستمرة ينبغي إدماجها في التصميم المبدئي الستراتيجيات الحماية، تميل التقييمات الرسمية إلى أن تتم على 
استخدام  ويمكن  اإلعداد.  قيد  تكون  عندما  أو  الحماية  استراتيجية  ُتنجز  أن  بمجرد  حدة  حالة على  كل  أساس 
مجموعة متنوعة من األساليب لتقييم نتائج الحماية وأثرها، بما في ذلك استعراضات التعلم والتقييمات التي تتم 

بالمشاركة مع الفئات المستهدفة والتقييمات الرسمية الداخلية والخارجية.

 S

ا ومحدد السياق ألنماط المخاطر التي  1.2 يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن ُتجري تحليالاً تفصيلياً
يتعرض لها الناس قبل تصميم استجابة للتصدي للشواغل المتعلقة بالحماية وتنفيذ هذه االستجابة. وينبغي لهم 
أن يركزوا على مجال اختصاص معين بينما يسعون إلى التماس المعلومات وتبادل النتائج، حسب االقتضاء، 
وتصميم  األولويات  لتحديد  التحليل  هذا  استخدام  عليهم  ويجب  المختصة.  الفاعلة  الجهات  من  غيرهم  مع 
استراتيجيات مالئمة لمواجهة هذه المخاطر، ويشمل هذا حشد الجهات الفاعلة األخرى ذات الصلة بالمشكلة 

محل االهتمام.

العوامل  ُتحدد  أن  األشخاص، يجب  باحتياجات  تتصل  بطريقة  بالحماية  المتعلقة  للشواغل  االستجابة  أجل  من 
األساسية التي تحرك المخاطر التي يواجهها األشخاص، وأن ُتحلل إلى عناصرها التأسيسية، وفي السياق المحدد 
الذي تحدث فيه. وعلى الرغم من أن التحليل الشامل والعميق للمشكالت يعد من الشروط المهمة لجميع البرامج، 
في  دقيقة  الحماية على عناصر  إجراءات  ويعتمد جوهر  الحماية.  للغاية إلجراءات  الحاسمة  األمور  من  فهو 
السياقات شديدة التعقيد التي تضم العديد من الجهات الفاعلة وتتسم بتغيرات مستمرة في الديناميات. ويعد إجراء 
تحليل محدد السياق واستخدام بيانات محدثة قدر المستطاع من العوامل الرئيسية لتحديد المسار األولي المقرر 
أن تسير فيه اإلجراءات، وال غنى في الوقت ذاته عن التحليل المستمر لكي ُيسترشد به في تعديله بمرور الوقت.

وال غنى عن مراعاة التفاصيل في تحديد المخاطر والجهات الفاعلة الرئيسية المعنية، وكذلك األسباب والدوافع 
والظروف، من أجل تحديد المسار المناسب المقرر أن تسير فيه اإلجراءات. وقد يؤدي االقتصار على معالجة 

األعراض فقط إلى إلحاق أضرار أكثر من تحقيق منافع.

يبين المربع التالي المعلومات التي يجب جمعها والتحليل الذي يجب إجراؤه كأساس لتحديد اإلجراءات الفعالة. 
ويمكن مواءمته ليناسب سياقات معينة، وحسب أنماط المخاطر الجاري معالجتها، وحسب احتياجات كل منظمة.



41 المعايير المهنية ألنشطة الحماية  

وينبغي أن ال يركز التحليل حصًرا على فئات محددة مسبًقا من السكان، يفترض فيها عادة أنها أكثر 	 
استضعاًفا وتهميًشا، وينبغي أن يتحاشى دائًما استخالص استنتاجات سابقة لألوان. وينبغي للجهات الفاعلة 
في مجال الحماية أن تتجنب أيًضا التحديد المسبق لتدابير االستجابة التي ستضطلع بها، وينبغي لها عوًضا 

عن ذلك أن تصمم تدابير االستجابة بما يناسب أنماط المخاطر المحددة. ومن األمور التي ستساعد في 
هذا الصدد تصنيف عوامل الخطر بشكل تفصيلي. وباإلضافة إلى عاملي النوع والعمر، قد ينشأ التعرض 

لمخاطر معينة من عوامل أخرى مثل موقع السكان المعرضين للمخاطر أو الواقعين تحت وطأة االنتهاكات 
أو التجاوزات، واألنشطة التي يؤديها مختلف الفئات السكانية، وتوقيت ومكان تنفيذ هذه األنشطة، فضاًل 
عن إمكانية حصول السكان على الخدمات أو الموارد. ويرتهن مدى تضرر األشخاص باألنواع المحددة 
من التهديدات كذلك بالوضع الجنساني أو اإلعاقة أو التوجه الجنسي أو االنتساب لمجموعة اجتماعية أو 

عرقية أو سياسية )انظر الفصل األول(.

تحليل األفراد أو المؤسسات، بما في ذلك الجهات الفاعلة التابعة للدول وغير التابعة لها، وما يضطلعون 	 
به من أدوار ومسؤوليات بخصوص الشواغل المتعلقة بالحماية الجاري التصدي لها. وقد يضطلع 

هؤالء األفراد وهذه المؤسسات بشكل إيجابي بمسؤولياتهم ويسهمون في تهيئة بيئة مواتية الحترام السكان 
المعرضين للمخاطر أو الواقعين تحت وطأة االنتهاكات أو التجاوزات، وفي الوقت نفسه يتسببون بغير 

قصد في إلحاق الضرر باألشخاص وإتالف الممتلكات والبنية األساسية أو ارتكاب انتهاكات أو تجاوزات 
علنية. وقد تتضمن سلوكياتهم ومواقفهم تصرفات من قبيل اإلتيان بأفعال )التصرفات العلنية( واالمتناع 

عن أفعال )التقصير في التصرف(. وهذه التصرفات قد تشكل أو ال تشكل انتهاكات أو تجاوزات صارخة 
أو متعمدة إال أنها تؤثر رغم ذلك على شعور األشخاص باالستضعاف. وبالتالي، ينبغي أن يراعي هذا 

التحليل أوجه القصور التي تعاني منها السلطات المعنية والسياسات والممارسات الحالية التي تتبعها والتي 
تؤدي إلى إيجاد أوجه االستضعاف أو تفاقمها فيما يتعلق بالمخاطر المحددة الخاضعة للتحليل. وينبغي 
أن يشمل التحليل أيًضا قدرة الجهات المسؤولة الرئيسية على أداء التزاماتها والتصدي لهذه المشكالت 

والتزامها بذلك واستعدادها له.

وينبغي أن ينظر التحليل أيًضا في العوامل التي تحفز أو تثبط عملية تغيير سلوك المسؤولين عن 	 
التهديدات. وينبغي أن يشمل هذا فهم تفسيرهم للمعايير االجتماعية أو الدينية أو األخالقية أو القانونية 

المتعلقة بالمخاطر المحددة الجاري تحليلها. وقدر المستطاع وبغية تحسين فهم الظروف، يجب أن تتطرق 
العملية إلى تحليل الهياكل وسالسل القيادة والدوافع واألهداف والمصالح الُمحّركة المتنوعة، سواء كانت 

سياسية أو اقتصادية أو جنائية أو شخصية أو أسرية أو عرقية أو غير ذلك. ومن المهم أيًضا إجراء تحليل 
لألطر القانونية المنطبقة. ويتوقف مدى قيام جهة فاعلة معينة في مجال الحماية بتنفيذ هذا الجزء من 

التحليل على المهمة المحددة التي تكلف بها، وخبرتها ذات الصلة، واألنشطة التي تضطلع بها، فضاًل عن 
نوع المخاطر المحددة الجاري التصدي لها.

تحديد وتحليل قدرة الجهات الفاعلة في مجال الحماية وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة التي تؤثر 	 
في مواجهة عوامل المخاطر المحددة أو تعرقل هذه المواجهة أو تسهم فيها، بما في ذلك أنشطة الحماية 
التي تضطلع بها هذه الجهات. وسيعمل هذا اإلجراء على توجيه تصميم االستراتيجيات والجهود الالحقة 

الرامية إلى تعظيم االستفادة من التكامل مع الجهات الفاعلة األخرى )انظر الفصل الخامس(.

وينبغي مراعاة تحديد المشكالت المتداخلة، بما في ذلك المشكالت ذات األسباب و/ أو الديناميات الواحدة 	 
أو المختلفة أثناء تحديد األولويات وتصميم االستراتيجيات المناسبة. فعلى سبيل المثال، قد ال تقتصر 

تصرفات قوات األمن على إساءة معاملة النازحين داخلًيا في المخيمات، إال أنها قد تظهر في طلب رشاوى 
عند نقاط التفتيش أو غيرها من أشكال سوء السلوك التي قد تشير مجتمعة إلى غياب االنضباط داخل 

سلسلة القيادة. ويكتسي تشكيل نمط سلوك معين في سياق أوسع نطاًقا أهمية بالغة لفهم كيفية مواجهة هذا 
السلوك.
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ينبغي أن يشمل التحليل المعلومات التي ُجمعت من السكان المعرضين للخطر أو الواقعين تحت وطأة االنتهاكات 
أو التجاوزات فيما يتعلق باإلجراءات التي يرونها مطلوبة للتصدي للمشكالت المحددة. فعلى سبيل المثال، قد 
يرغبون في نقل نقطة تفتيش معينة إلى مكان بعيد عن المناطق المأهولة بالسكان أو تكليف عناصر شرطية 
نسائية بتنظيم دوريات بالقرب من مراحيض النساء ومرافق استحمامهن في مخيمات النازحين داخلًيا. وجدير 
التي  المناطق غير اآلمنة لديهم عادة أفكار بالغة الوضوح عن العوامل  بالذكر أن األشخاص الموجودين في 
ستؤدي إلى تحسين وضعهم. وينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تضع الوسائل المناسبة لتيسير تدفق 
المعلومات في االتجاهين مع األشخاص المتضررين. ويؤدي هذا جزئًيا إلى إتاحة مشاركتهم المستمرة في اتخاذ 
القرارات المتعلقة باإلجراءات المنفذة لمصلحتهم. وباإلضافة إلى ذلك، فإن غياب المعلومات يحرم األشخاص 
المتضررين من األزمات من التمكين الالزم، وتعد إتاحة إمكانية الحصول على المعلومات من الوسائل الحاسمة 
الفاعلة في مجال  التي تواجههم. وينبغي أن تكون األطراف  للمخاطر  التصدي  لتمكين هؤالء األشخاص من 
الحماية على دراية بمصادر المعلومات ألن لديهم القدرة على دعم أو عرقلة تدفق المعلومات إلى األشخاص 

المتضررين ومنهم.

الحماية، حيثما كان ذلك عملًيا ويستوفي شروط  ينبغي إجراء تحليل متطلبات  الطوارئ،  أثناء حاالت  وحتى 
السكان  من  النطاق  واسع  قطاًعا  يشمل  أن  على  المشاركة  أساس  على  قائمة  بطريقة  اإلمكان  قدر  السالمة، 
المعرضين للخطر أو الواقعين تحت وطأة االنتهاكات أو التجاوزات. وينبغي توخي العناية في إدراج األشخاص 

والفئات التي يحتمل أن تتعرض للتهميش والتمييز، فقد يحال بينهم وبين التعبير عن شواغلهم.

وحيثما أمكن إقامة حوار مع الجهات المسؤولة، ينبغي أن يسترشد به تحليل متطلبات الحماية باستمرار فضاًل 
عن تحديد الخيارات المتاحة لمعالجة المشكالت الموجودة؛ وينبغي أن تدمج كلتا العمليتين وجهة نظر السلطات 

المعنية والتحديات التي تواجهها والقدرات التي تتميز بها.

باإلضافة إلى ذلك، قد يستلزم تحليل متطلبات الحماية مشاركة مختلف المجاالت والقطاعات والجهات 
الفاعلة من أجل إتاحة الفهم الكامل للعوامل المسؤولة عن توجيه بعض أنماط المخاطر وإتاحة تحديد 
التقليدية  المعايير  فهم  أجل  من  المثال،  سبيل  فعلى  الخطر.  عوامل  لتقليل  الممكنة  الوسائل  جميع 
والمواقف المجتمعية بشأن معاملة األطفال أثناء النزاعات المسلحة، قد يكون من الضروري التشاور 
مع القيادات التقليدية أو علماء االجتماع في إحدى الجامعات المحلية. وقد يستلزم فهم التبعات المترتبة 
على وجود أجهزة غير منفجرة معرفة وخبرة محددة السياق بالقوانين أو الممارسات المحلية المتعلقة 

بتأجير األراضي.

وبناء على ذلك، ينبغي الجمع بين وسائل متنوعة والمزج بين البيانات الكمية والنوعية من أجل فهم 
الخرائط  رسم  الوسائل  هذه  وتشمل  القائمة؛  للديناميات  نتيجة  الحماية  على  المترتبة  واآلثار  السياق 
التصورات،  حول  بيانات  وجمع  النزاع،  وتحليل  المصلحة،  صاحبة  الجهات  وتحديد  اإلثنوغرافية، 
وبيانات المراقبة وغيرها. وبداًل من تكرار التحليالت القائمة، ينبغي بذل كل جهد ممكن لالستفادة من 
المعلومات المتاحة من جهات فاعلة أخرى. ومع ذلك، ينبغي توخي العناية لضمان استخدام البيانات 
القائمة بطريقة مالئمة، خاصة عندما تتضمن بيانات شخصية أو بيانات أو معلومات حساسة تتعلق 
بالحماية، وأن ال تستخدم إلصدار أحكام مفرطة في التعميم؛ على سبيل المثال تفسير النتائج المستخلصة 
من مجتمع محلي معين على أنها تنطبق على سياق أوسع نطاًقا. وفي هذا الصدد، ينبغي للجهات الفاعلة 
التي يسترشد بها  المعلومات  لديها ثقة في مصادر ووسائل جمع  تتأكد من أن  الحماية أن  في مجال 

التحليل الذي تستند إليه ما تتخذه من قرارات )انظر الفصل السادس(.

وينبغي أن ال ُيعامل تحليل متطلبات الحماية على أنه عملية تتم مرة واحدة فقط؛ بل ينبغي االضطالع بها باستمرار 
لالضطالع  األساس  الحماية  لمتطلبات  المبدئي  التحليل  يمثل  أن  ويمكن  االستجابة.  تقديم  مراحل  جميع  في 
والمؤقتة  األولية  المراحل  في  االستجابة  أنشطة  توفر  أن  ويمكن  والمؤقتة.  األولية  المراحل  في  باالستجابة 
أساًسا الستمرار الحوار وإجراء تحليل أعمق بالتعاون مع الجهات صاحبة المصلحة المعنية من أجل توضيح 

االفتراضات وتكوين الشراكات ووضع االستراتيجيات الرامية إلى معالجة أنماط المخاطر على نحو أشمل.
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ويقترن التحليل القوي لمتطلبات الحماية بتحديد أولويات المخاطر التي ينبغي التصدي لها، مما يساعد على تحديد 
النتائج المرغوبة من حيث الحد من المخاطر، وبصياغة األسباب المنطقية التي تستند إليها االستراتيجية الرامية 
إلى تقليل المخاطر، فضاًل عن تحديد مؤشرات المخاطر الرئيسية التي ينبغي االستمرار في تحليلها من الوقوف 

على ما إذا كانت االستراتيجية تثمر النتائج المرجوة.

 G

2.2 ينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تحدد األسباب المنطقية التي تستند إليها اإلجراءات التي تتخذها 
واإلنجازات  السبل  المنطقية  األسباب  هذه  تبين  أن  وينبغي  الحماية.  مجال  في  المحددة  للشواغل  للتصدي 
المرحلية التي يمر بها التصدي لعوامل الخطر المحددة وتحقيق النتائج المتوخاة المتمثلة في تقليل المخاطر. 
للقياس ويمكن تحقيقها وذات  وينبغي أن يكون هذا هو األساس الالزم لوضع أهداف ذكية )محددة وقابلة 
صلة بالموضوع وحسنة التوقيت( وتحديد مختلف القطاعات أو الجهات الفاعلة التي تسهم في تحقيق النتيجة 

المرجوة وتحديد االفتراضات التي تقوم االستراتيجية على أساسها.

للعوامل  التصدي  لها، على ضرورة  نهائًيا  تأثيًرا  أو  الحماية  نتيجة ألنشطة  بوصفه  المخاطر،  من  الحد  يدل 
التي  التهديدات  التي تسهم في حدوث المخاطر. بمعنى آخر، ينبغي أن ُتوجه الجهود نحو الحد من  األساسية 
يواجهها األشخاص، والحد من تعرضهم لهذه التهديدات وتعزيز القدرات ذات الصلة فيما يتعلق بهذه التهديدات.

ومن غير المرجح أن يؤدي نشاط منفرد إلى الحد من المخاطر بشكل شامل. وحتى داخل المنظمة الواحدة، قد 
يستلزم تحقيق الحد من المخاطر مجموعة متنوعة من المجاالت للعمل صوب تحقيق إحدى النتائج المشتركة 

المرجوة.

في  التزامن  مراعاة  هذا  يتضمن  قد  له،  التصدي  الجاري  المخاطر  نمط  حسب  المثال،  سبيل  على 
إيصال المساعدات المادية والطبية مع إجراء حوار مع السلطات وتقديم الدعم الستراتيجيات الحماية 
المجتمعية. وينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من االستفادة 
من التكامل مع الجهات الفاعلة األخرى وكذلك بين األنشطة والبرامج داخل المنظمة الواحدة من أجل 

التصدي لمختلف عوامل الخطر.

ويعد إدماج جميع اإلجراءات ذات الصلة في استراتيجية واحدة من العمليات المعقدة. ومما ييسر ذلك بدرجة 
كبيرة صياغة أسباب منطقية محددة السياق )أو نظرية التغيير( تهدف إلى التصدي لنمط معين من المخاطر 
والوصول إلى مرحلة الحد من التهديدات وأوجه االستضعاف وكذلك تعزيز قدرات السكان المتضررين. وينبغي 

أن تتوافر المواصفات التالية في األسباب المنطقية:
وعوامل 	  المحددة  المستمرة  والتجاوزات  االنتهاكات  بين  المرحلية  واإلنجازات  التفصيلي  المسار  تبين  أن 

الخطر التي يواجهها األشخاص والنتيجة المرجوة المتمثلة في تقليل المخاطر. وقد تشمل هذه اإلنجازات 
بعض التغييرات في السلوك أو المواقف أو السياسة أو الممارسة لدى بعض الجهات المسؤولة وغيرها من 

الجهات صاحبة المصلحة، وهو إجراء ضروري للحد من عوامل الخطر.
أن تبين تسلسل اإلجراءات، بما في ذلك القطاعات والمجاالت المتعددة التي يجب حشدها لإلسهام في تحقيق 	 

النتائج المرجوة. وقد يكون من الضروري اتخاذ إجراءات على مجموعة متنوعة من المستويات، بدًءا من 
مستوى األفراد أو المجتمعات إلى المستويات دون الوطنية أو الوطنية أو الدولية. وينبغي أن تحدد األسباب 
مجال  في  النتائج  تحقيق  في  تسهم  التي  الفاعلة  الجهات  تمارسها  التي  والسيطرة  الرقابة  حدود  المنطبقة 
الحماية، والمسائل أو الجهات التي تتجاوز نطاق سيطرة وتأثير تلك الجهات الفاعلة. ويتيح هذا من ثم تحديد 
الوسائل االستباقية لتوسيع نطاق التأثير الذي تمارسه مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة واألدوار المختلفة 
التي تضطلع بها في تحقيق نتيجة معينة. وهذا هو األساس لتحسين التكامل بين الجهات الفاعلة ألغراض 

الحد من المخاطر بشكل شامل.
مختلف 	  بها  تضطلع  التي  واألدوار  اإلجراءات،  تسلسل  في  المتأصلة  االفتراضات  تعبر صراحة عن  أن 

الجهات الفاعلة والنتائج التي يتوقع أن تحققها هذه الجهات فيما يتعلق بتغيير عوامل الخطر من أجل تحقيق 
الهدف المتمثل في الحد من المخاطر عموًما. وينبغي أن ُتوضح األسباب المنطقية وراء هذه االفتراضات- 

استناًدا إلى أنماط السلوك السابقة أو السياسات الجديدة أو االتفاقات التي أبرمت وما إلى ذلك.
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ويتيح تحديد األسباب المنطقية التي يستند إليها كل نشاط أو استجابة تقوم بها الجهات الفاعلة في مجال الحماية- 
بشكل فردي أو جماعي- أن تحدد دورها في إطار الديناميات األوسع نطاًقا للسياق الذي تعمل فيه، ويشمل هذا 
دورها فيما يتعلق بالفرص المتاحة للتأثير على الجهات المسؤولة الرئيسية للوفاء بالتزاماتها في إطار القانون 
الدولي وفيما يتعلق بالجهات األخرى الفاعلة التي لها تأثير حاسم على األحداث وعلى سياسات الجهات المسؤولة 
وممارساتها. وبالتالي، يمكن أن تساعد عملية تحديد األسباب المنطقية الجهات الفاعلة على تحسين فهم حدود ما 

تمارسه من رقابة وتأثير فيما يتعلق بنطاق االهتمام األوسع نطاًقا.

التحديات األوسع نطاًقا  المترتبة على  للنتائج  أيًضا على إجراء تقدير دقيق  قد تساعد هذه الخطوات 
التي يفرضها السياق، مثل إمكانية إيصال المساعدات اإلنسانية والعوامل التي تعرقل إمكانية إيصالها. 
وعلى هذا النحو، ينبغي أن تكون المهمة المتمثلة في تهيئة الظروف الالزمة للوصول إلى األشخاص 
المتضررين واالضطالع باألنشطة الضرورية جزًءا من االستراتيجية، ال أن ُتعامل على أنها عوامل 

معرقلة منفصلة عن عوامل الخطر الجاري التصدي لها.

وعندما يكون من الضروري أن تتضافر عدة جهات فاعلة لتحقيق النتيجة المرجوة، فإن عملية تحديد 
األسباب المنطقية المذكورة يمكن أن تكون بمثابة األساس لتكوين رؤية جماعية وفهم مشترك لألدوار 
الفريدة التي تضطلع بها كل جهة فاعلة. ويمكن أن يقترن هذا المسار السببي باألهداف الذكية واألنشطة 

المحددة من أجل صياغة استراتيجية شاملة.

قد تستخدم كل جهة فاعلة في مجال الحماية مصطلحي »النتيجة« و»األثر« بطرق مختلفة. وبغض النظر عما 
تفضله كل جهة فيما تستخدمه من مصطلحات، فإن إدارة استراتيجيات الحماية تستلزم توجًها صوب الحد من 

المخاطر على أن يسانده تحليل وأسباب منطقية واضحة وأهداف ذكية.

ينبغي أن تتضمن استراتيجيات الحماية ما يلي:

النتيجة )أو األثر( المرجوة: من حيث تقليل مخاطر االنتهاكات أو التجاوزات. وهذا قد يشمل النتائج المتحققة 
على المدى القصير والمتوسط والطويل، فضاًل عن األثر المستدام بعد فترة التنفيذ.

األهداف الذكية: هي عبارة عن تغييرات محددة وقابلة للقياس ويمكن تحقيقها وذات صلة بالموضوع ومقيدة بمدة 
زمنية وتستند إلى أسباب منطقية وتسهم في تحقيق النتيجة المرجوة. وقد تكون في صورة:

تغييرات في عوامل الخطر المحددة أي التهديد، واالستضعاف في مقابل التهديد، والقدرات في مقابل التهديد؛ 	 
و/ أو

اإلنجازات المرحلية التي ينبغي تحقيقها من أجل تغيير عوامل الخطر المذكورة؛ كأن تتحقق هذه اإلنجازات 	 
المسؤولة أو مواقفها أو  الجهات  المتوقعة في تصرفات  التغييرات  المثال في صورة  المرحلية على سبيل 

سياساتها أو ممارساتها أو قراراتها، هي أو غيرها من الجهات صاحبة المصلحة ذات الصلة.

األنشطة والمخرجات: األنشطة المحددة التي ينبغي تنفيذها والمخرجات المتوقعة- وتحديد األفراد المسؤولين عن 
تنفيذ األنشطة واإلطار الزمني المقرر أن ُتنفذ فيه األنشطة وعالقتها ببعضها البعض- من أجل تلبية األهداف 

المحددة.

وأخيًرا، ينبغي تعديل االستراتيجية وتحديثها باستمرار مع تطور الحالة و/ أو تحسن فهم الحالة.
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الرصد
 S

ا للتغيرات التي تطرأ على أنماط المخاطر  3.2 يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن ُتجري تحليالاً مستمراً
ا للبرامج من أجل تعديل االستراتيجيات واألنشطة حسب االقتضاء. ا مستمراً وأن ُتجري رصداً

شهدت السنوات األخيرة تنفيذ أنواع مختلفة من أنشطة الرصد بشكل أكثر تواتًرا ومنهجية. ومع ذلك، ال يزال 
األثر  أو  بالنتيجة  تتصل  هادفة  بطريقة  المستمرة  والرصد  التحليل  أنشطة  تصميم  كفالة  في  يتمثل  تحٍد  هناك 

المرجو تحقيقه.

وباستخدام تحليل متطلبات الحماية واألسباب المنطقية التي تستند إليها االستجابة أو النشاط كنقاط انطالق، ينبغي 
أن تنطوي استراتيجية الحماية على النظم الالزمة إلدارة المعلومات ورصدها من أجل تحقيق ما يلي:

االستمرار في تطوير تحليل متطلبات الحماية وتعميق نطاق هذا التحليل	 
رصد تنفيذ البرامج بما في ذلك أهم اإلنجازات المرحلية	 
تعديل ومواءمة الخطط التنفيذية أثناء دورة البرنامج	 
االستفادة من الخبرات الحالية لكي تسترشد بها االستراتيجيات والبرامج المقبلة	 
الخضوع للمساءلة أمام الجهات صاحبة المصلحة الرئيسية بما في ذلك السكان المحليون	 

وينبغي أن تنطوي نظم إدارة المعلومات ورصدها على اختيار المؤشرات والوسائل واإلجراءات المتعلقة بجمع 
المعلومات  لالستفادة من  بذل كل جهد  وينبغي  التي ستستخدمها.  والجهة  البيانات  استخدام  المعلومات وكيفية 
المتاحة للجهات الفاعلة األخرى، من أجل تجنب التكرار، وللتثبت من صحة المعلومات عبر أكثر من مصدر 

)انظر الفصل السادس(.

ويشكل قياس النتيجة )أو األثر( الفعلية ونواتج استراتيجيات الحماية تحديات كبيرة. وكلما كان تحليل متطلبات 
الحماية أفضل، كان من األيسر الخروج بتحديد وتوصيف دقيق ألنماط المخاطر التي يواجهها السكان، وتحديد 
الحد األدنى من عوامل الخطر التي تسعى استراتيجية الحماية إلى التصدي لها والحد منها في نهاية المطاف 
إليها  من أجل تحقيق نتيجة أو أثر في مجال الحماية. وباإلضافة إلى ذلك، فإن األسباب المنطقية التي تستند 

االستراتيجية هي بمثابة أساس لرصد اإلنجازات المرحلية البالغة األهمية المفضية إلى الحد من المخاطر.

النتائج  لقياس  التعقيد في أغلب األحوال تحديد أساس كمي  بالغة من  تتسم بدرجة  التي  ومن األمور 
واألثر. فعلى سبيل المثال، بسبب االعتبارات العملية أو األخالقية أو كليهما، قد ال يكون من الممكن 
جمع المعلومات المتعلقة بتكرارية وقوع حوادث العنف الجنسي المرتكبة ضد النساء. بل قد يكون من 
غير الممكن في أغلب الحاالت مواصلة االضطالع بأنشطة رصد الحوادث وتقييم األثر المباشر عن 

طريق مقارنة الحوادث التي تقع قبل وبعد المضي قدًما في تنفيذ البرنامج.

ومع ذلك، عندما ُيجرى تحليل متطلبات الحماية من أجل تحديد العوامل التي تسهم في استمرار وقوع 
االنتهاكات والتجاوزات وأنماط المخاطر، يمكن في هذه الحالة استخدام هذه العوامل لتحديد المؤشرات 
الرئيسية الالزمة لرصد التهديدات وأوجه االستضعاف والقدرات األساسية المحددة. ومن شأن تتبع ما 
إذا كانت هذه المتغيرات تتحرك صعوًدا أو هبوًطا أن تتيح التعمق في نطاق تحليل متطلبات الحماية 
وتنقيحه، وأن تكون بمثابة أساس لالستمرار في تقييم ما إذا كانت االستراتيجية تحقق النتائج المرجوة، 
وإذا لم تكن تحقق هذه النتائج، العمل على تعديل مسار اإلجراءات لتحقيق النتائج المرجوة. ويجب أن 
يتيح هذا اكتشاف عوامل الخطر الجديدة وأي تبعات سلبية قد تنشأ من تنفيذ االستراتيجية. وفي هذا 
الصدد، فإن الرصد من األنشطة األساسية الالزمة لضمان تصميم البرامج وتنفيذها بطريقة متكررة 

تستجيب للمعلومات والتطورات الجديدة التي تطرأ في السياق.
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وهذا يعني أن تتبع أنماط المخاطر سيتضمن في أغلب األحوال تقييم مؤشرات أقل مباشرة )تعرف 
أيًضا باسم المؤشرات البديلة( مثل تصورات السكان )تصورات المجتمعات المحلية بأسرها أو الفئات 
الفرعية مثل الرجال والنساء واألوالد والفتيات والموردين( عن سالمتهم، أو الدرجة التي تؤدي بها إلى 
زيادة أو تقليل تحركاتهم في منطقة معينة. ومن شأن هذه المؤشرات البديلة أن تكشف عن االتجاهات 

المتغيرة التي تؤثر على مشكلة معينة تتعلق بأنشطة الحماية.

وتتبع الجهات الفاعلة المختلفة ُنهًجا مختلفة لالضطالع بالتحليل المستمر لمتطلبات الحماية، حسب ما 
يسند إلى كل منها من تكليفات وما تتمتع به من خبرات، وحسب الطريقة التي يؤثر بها التحليل المستمر 
على النتيجة النهائية التي تسعى إلى تحقيقها. فعلى سبيل المثال، فإن رصد حقوق اإلنسان أمر محوري 
في حد ذاته ألنشطة منظمات حقوق اإلنسان، حيث يوفر األساس لما تضطلع به من تحليالت وأنشطة، 

وفي نهاية المطاف السعي إلى تحسين وتعزيز نتائج الحماية.

وباإلضافة إلى ذلك، بمجرد أن ُتحدد األسباب المنطقية التي تستند إليها استراتيجية االستجابة، فإن اإلنجازات 
لرصد  األساس  بمثابة  ستكون  البرامج،  تصميم  إليها  يستند  والتي  المخاطر  من  الحد  إلى  المفضية  المرحلية 
البرامج. ويتيح رصد تنفيذ البرامج، بما في ذلك األنشطة الرئيسية والتقدم المحرز، بالمقارنة بهذه اإلنجازات 
المرحلية، للجهات الفاعلة في مجال الحماية قياس ما إذا كانت البرامج التي تضطلع بها تحقق النتائج المرجوة، 
أو ما إذا كانت األسباب المنطقية التي تستند إليها االستجابة تعد سبياًل تتوافر فيه مقومات البقاء صوب تحقيق 

الحد من المخاطر، أو ما إذا كان يجب تنقيح االفتراضات واالستراتيجية.

لتحليل  المستمرة  االحتياجات  تلبي  بحيث  بالحماية  المتعلقة  المعلومات  إدارة  نظم  ُتصمم  أن  ينبغي 
إلى  الرامية  ُتعامل االستراتيجيات  الحماية ورصدها. وهو أمر ال غنى عنه لضمان أن ال  متطلبات 
تحقيق نتائج الحماية على أنها عمليات خطية، بل كعمليات متكررة ويمكن تعديلها وتراعي الواقع المعقد 

والمتغير وتستجيب له )انظر أيًضا الفصل السادس(.

ومن سبل التغلب على صعوبة قياس األثر الِحمائي، استخدام أسلوب »رصد النتائج« من أجل تتبع 
التغيرات في سلوك الجناة واإلجراءات التي تتخذها السلطات المسؤولة وتصرفات الجهات الفاعلة ذات 
الصلة )على سبيل المثال الجهات الفاعلة اإلقليمية أو الدولية التي لها تأثير على الحالة( وتصرفات 
األشخاص المتضررين أنفسهم. وتتمثل هذه النتائج في تغييرات في عوامل الخطر والخطوات الوسيطة 
أو اإلنجازات المرحلية التي تفضي إلى تحقيق النتيجة المرجوة المتمثلة في الحد من المخاطر عموًما. 
ويمكن تحديد مختلف أنواع المؤشرات النوعية والكيفية حسب النتائج المتوقعة المحددة في األهداف 

الذكية.

وكما ورد أعاله، قد ال يكون من الممكن أو من المالئم من الناحية األخالقية في كثير من السياقات أن 
ُتجمع معلومات تفصيلية عن وقوع حوادث عنف جنسي. وفي هذه الحاالت، يعتمد الرصد غالًبا على 
المنطقية،  األسباب  في  المتأصلة  واالفتراضات  الحماية  متطلبات  تحليل  مأخوذة من  بديلة  مؤشرات 
األمر الذي يكشف ما إذا كانت هناك تغييرات في أنماط المخاطر وما إذا كانت النتائج المرجوة أو 

األثر المرجو يتحقق.

المشاورات مع  إلى  المستطاع،  قدر  الصلة،  البيانات ذات  المؤشرات وأسلوب جمع  اختيار  يستند  أن  وينبغي 
المعلومات، أن  الحماية، عند تخير مصادر  الفاعلة في مجال  للجهات  المعرضين للخطر. وينبغي  األشخاص 
تتجنب قدر المستطاع جمع معلومات مكررة وأن تسعى إلى االستفادة من آليات الرصد الحالية ذات الصلة )انظر 
الفصل السادس(. وقد تساعد االستعراضات المشتركة بين الوكاالت أو بين األقران على وجه الخصوص على 
تقييم سالمة األسباب المنطقية التي تستند إليها االستراتيجية، فهي تتيح مراعاة الشواغل المتعلقة بالحماية في 

سياق الوضع اإلنساني واالستجابة اإلنسانية على نطاق أوسع.
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قد يكون من الصعب عزل اآلثار المترتبة على الجهود التي تبذلها جهة فاعلة في مجال الحماية عن 
تنوع العوامل التي تؤثر في حالة معينة. وينبغي مضاهاة المؤشرات النوعية بغيرها من المؤشرات 
والمصادر حتى يتسنى تفسيرها تفسيًرا صحيًحا، وحيثما أمكن تقييم مدى إمكانية عزو تغيير معين في 
عوامل الخطر إلى اإلجراءات التي تتخذها جهات فاعلة معينة. وبينما ينبغي بذل كل جهد من أجل تتبع 
النتائج التي تحققها أنشطة الحماية بصورة منهجية، ينبغي أن ال تؤدي زيادة التركيز على المؤشرات 

القابلة للقياس إلى صرف االنتباه عن تسجيل وفهم النتائج المهمة التي ال يمكن قياسها.

وينبغي أن تعمل األنشطة المستمرة في مجال التحليل ورصد البرامج أيًضا على اكتشاف اآلثار غير المقصودة 
أو السلبية في السياق. فالجهات الفاعلة في مجال الحماية تواجه في بعض األحيان إشكاليات عند المشاركة في 
إلى  يتوقع أن يؤدي  الطويل وإن كان  المدى  أو  القصير  المدى  السلبية على  التبعات  له بعض  عمل قد تكون 
إليهم. إال أن هذه الجهات قد تباشر العمل رغم ذلك  الذين تسعى إلى تقديم الخدمات  تحسين حالة األشخاص 
ألنها تتوقع أن تفوق النتائج اإليجابية بصورة كبيرة التبعات السلبية المحتملة )انظر الفصل األول لالطالع على 
مبدأ »عدم إلحاق الضرر«، والفصل السادس لالطالع على مسألة إدارة المخاطر(. وينبغي لهذه الجهات، أثناء 
االضطالع بأنشطة الرصد، أن تتأكد من أنها تقيم جميع النتائج ومن ثم تحدد التغييرات اإليجابية والتغييرات 

السلبية المحتملة.

بالواقعية  المنظمات  تتحلى  أن  ينبغي  بالموضوع،  صلة  األكثر  المؤشرات  بشأن  القرار  اتخاذ  عند 
بشأن الموارد التي ستحتاجها لتحديد خط أساسي إلعداد التقارير بالمقارنة بهذه المؤشرات والستخدام 
مراعاة  ينبغي  المعلومات،  إدارة  في  متناسب وذي غرض  نهج  أي  اتباع  المقدمة. وعند  المعلومات 
لجمع  الالزمة  والموارد  المؤشر  من خالل  المتاحة  للمعلومات  المتوقعة  المنافع  بين  الدقيق  التوازن 
هذه المعلومات وتحليلها. وفي الوقت نفسه، يجب على الجهات الفاعلة أن تتجنب اآلثار الضارة عند 

االضطالع بأنشطة الرصد )انظر المعيارين 4.1 و5.1، والفصل السادس(.

وبجانب استخدام هذه المؤشرات، ينبغي أن ينطوي تقييم اآلثار المترتبة على إجراءات الحماية على 
تحليل للتغيرات التي تطرأ على الظروف السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية، على أن يركز هذا 
االحتياجات  تقييم  عند  يحدث  ما  غرار  وعلى  والعامة.  النوعية  الجوانب  على  أكبر  بشكل  التحليل 
الممكنة إلشراك  الجهود  جميع  تبذل  أن  الحماية  مجال  في  الفاعلة  الجهات  على  يتعين  والمشكالت، 
السكان المعرضين للمخاطر أو الواقعين تحت وطأة االنتهاكات أو التجاوزات في تحليل اآلثار المترتبة 
على إجراءات الحماية. ويمكن تسجيل التغيرات التي تطرأ على حياة السكان المتضررين من خالل 

الرصد القائم على أساس المشاركة وجمع قصص تقدم أدلة على هذه التغيرات.

وينبغي أن ال تؤدي التحديات التي تواجه رصد نتائج قابلة للقياس وعزو هذه النتائج إلى جهات فاعلة معينة إلى 
الحيلولة دون اضطالع الجهات الفاعلة في مجال الحماية بالمساعي الرامية إلى االبتكار في هذا المجال الذي 

ينطوي على تحديات و/ أو التصدي للمسائل المعقدة المتعلقة بالحماية.
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التقييم والتعلم
 S

الفاعلة في مجال الحماية أن تسعى إلى االستفادة من استراتيجياتها الرامية إلى تعزيز  4.2 يجب على الجهات 
اإلجراءات  عن  المساءلة  كفالة  بغرض  والُمنجزة،  المستمرة  للبرامج  تقييمات  إجراء  منها  بسبل  الحماية، 

المتخذة للتصدي للشواغل المتعلقة بالحماية وإدماج أوجه االستفادة التي حققتها في تنفيذ استراتيجياتها.

يتضمن تعزيز الحماية أثناء الكوارث العمل ضمن تفاعل العديد من الديناميات المعقدة والمتغيرة باستمرار. وكما 
ورد أعاله، فإن هذا يستلزم إجراء تحليل مستمر لمتطلبات الحماية، بما في ذلك الرصد المستمر لعوامل الخطر 
التي تسعى الجهات الفاعلة في مجال الحماية إلى التصدي لها. وهو أمر ال غنى عنه إلتاحة مستوى مرتفع من 
إمكانية المواءمة في جميع مراحل تنفيذ االستراتيجية. وإن بذل الجهد الواعي لتحسين وتشجيع إمكانية مواءمة 
البرامج يقلل من إمكانية إصدار أحكام مفرطة في التبسيط بشأن نجاح البرامج أو إخفاقها )األمر الذي قد يظهر 
في صورة تفادي المخاطر والشلل في مواجهة التحديات المعقدة(؛ ويؤكد -بداًل من ذلك- على أهمية االستناد إلى 

األدلة في اتخاذ القرارات ومواجهة المخاطر.

وبالتالي، فإن استراتيجيات الحماية تستفيد من إتاحة الحيز والوقت على وجه الخصوص للجهات الفاعلة في 
مجال الحماية لكي تتأمل على نحو منتظم في القرارات المتخذة بغية الحد من المخاطر، ولتستعرض أهدافها 
وأنشطتها وتوائمها في إطار عالقتها بتحقيق النتائج المرجوة. وبينما ينبغي تشجيع المخاطرة المدروسة، ينبغي 
أو  للخطر  المعرضون  السكان  المنفذة األعباء كلها، وليس  المنظمة  تتحمل  أن  الجهود لضمان  بذل كل  كذلك 

الواقعون تحت وطأة االنتهاكات أو التجاوزات.

أصحاب  من  وغيرهم  والموظفين  المتضررين  األشخاص  يشمل  الذي  التعلم-  في  المنتظم  االستثمار  ويؤدي 
المصلحة- إلى تعزيز الشعور بملكية وسائل تنفيذ استراتيجيات الحماية وعملياتها ونتائجها والمسؤولية عنها. 
الدروس  التكيف واستيعاب  إمكانية  إلى تشجيع  أيًضا  الحماية  أنشطة  المشاركة في  الجهات  وينبغي أن تسعى 
المستفادة من تنفيذ البرامج بشكل منهجي، على سبيل المثال عن طريق نشر وثائق البرامج داخلًيا وإدماج أساليب 

جديدة في السياسات والتوجيهات التي تعمل بها المنظمات وتشجيع المناقشة الناقدة بين الموظفين.

استيعاب  تحسين  أجل  من  ضرورًيا،  ذلك  كان  حيثما  الحماية  إجراءات  لمجمل  تقييمات  ُتجرى  قد  وأخيًرا، 
سياسة  أو  برنامج  أو  لمشروع  والموضوعي  المنهجي  »التقييم  بالتقييم  ونعني  المستفادة.  الدروس  وصياغة 
مستمرة أو منجزة، وكذلك تقييم تصميمها وتنفيذها ونتائجها. والهدف هو تحديد مدى مالءمة األهداف وتحقيقها، 

وكفاءة التنمية وفعاليتها وأثرها واستدامتها«.12

ينبغي توخي العناية لتجنب إسناد النتائج أو المخرجات بشكل حاسم إلى جهة فاعلة واحدة أو إجراء 
واحد فقط. وإن وجود العديد من المتغيرات الدينامية أثناء األزمات يجعل من المستحيل من الناحية 
العملية تحري الثقة في إثبات العالقة السببية بين اإلجراءات المتخذة ومخرجات معينة. بل، ينبغي أن 
نسعى إلى فهم العالقات بين التغيرات التي تطرأ على أنماط المخاطر واإلجراءات التي تتخذها مختلف 

الجهات الفاعلة من حيث اإلسناد الجزئي للنتائج أو اإلسهام في تحقيقها.

والجهات  اإلجراءات  مختلف  تقدمها  التي  اإلسهامات  فهم  لتحسين  خاصة  أهمية  التقييمات  وتكتسي 
الفاعلة من أجل تحقيق نتيجة في مجال الحماية. وبعد تحديد األسباب المنطقية التي يستند إليها النشاط 
أو االستجابة، يمكن أن تسعى التقييمات إلى الحصول على أدلة تثبت إسهامات مختلف الجهات الفاعلة 
واإلجراءات في تحقيق ما أنجز من مراحل ونتائج، ومن ثم تقييم هذه األدلة. ومما له أهمية خاصة 

 OECD, Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management,  12
OECD, Paris, 2002, pp. 21-22.
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اعتماد السياسات والممارسات والسلوكيات التي تضطلع بها الجهات التابعة للدول وغير التابعة لها 
بيئة مواتية  تهيئة  الدولي وفي  القانون  امتثالها اللتزاماتها بموجب  التي تسهم في تعزيز  ذات الصلة 

ألنشطة الحماية.

وقد يكون توثيق تصميم البرامج المتعددة المجاالت و/ أو االستراتيجيات التي تنطوي على إسهامات 
والتنسيق،  والتخطيط  للتحليل  المناسبة  الوسائل  بشأن  متعمقة  أفكار  تكوين  إلى  متعددة  فاعلة  جهات 
وبصورة أكثر عموًما كيفية تحقيق نتائج الحماية من خالل المشاركة الجماعية. وال غنى أيًضا عن 
التقييمات لتحديد األثر الطويل األجل والمستدام، إن وجد، الذي يحققه برنامج معين، بما في ذلك األثر 
غير المقصود. وقد يتضمن هذا تحقيق آثار إيجابية وكذلك سلبية. وتعمل الجهود الرامية إلى استيعاب 
المخاطرة  تعزيز  أيًضا على  الحماية  أنشطة  تقييمات  في  واالستثمار  البرامج  المستفادة من  الدروس 

المدروسة وتشجيع ثقافة التعلم داخل أوساط الجهات الفاعلة المشاركة في أنشطة الحماية.

ويتسم تقييم استراتيجيات الحماية بصعوبة خاصة بسبب المجموعة المتنوعة من المسائل التي قد ُتعالج، 
وتقلّب جميع العوامل التي تؤثر على المخاطر التي يواجهها األشخاص، وتنوع القطاعات والجهات 
الفاعلة والمجاالت التي قد تشارك في الجهود الرامية إلى الحد من المخاطر، والمستويات التي تنفذ 
وحقوق  اإلنساني  العمل  تقييمات  يواجه  مشترك  تحٍد  ظهور  إلى  هذا  ويؤدي  األنشطة.  هذه  عندها 
اإلنسان، أال وهو فهم العالقة بين السبب والنتيجة، فضاًل عما إذا كان من الممكن عزو نتيجة معينة 
إلى إجراء معين أو جهة فاعلة بعينها وكيفية القيام بهذا. وبالتالي من المهم قبل الشروع في إجراء تقييم 
أن ُيحدد ما إذا كان من الممكن تقييم نتائج أنشطة الحماية أو أثرها، أي قابلية نشاط معين أو استجابة 

معينة للتقييم.

وُتعزز القابلية للتقييم عندما يوضع لكل برنامج بيان واضح بالنتائج المرجوة والنواتج المتوقعة. ويساعد 
هذا على تحديد ما ينبغي تقييمه وأماكن البحث عن مصادر البيانات إلقامة األدلة أو إثبات النتائج، سواء 
كانت إيجابية أو سلبية، مقصودة أو غير مقصودة. 13ويساعد إجراء تحليل مستمر لمتطلبات الحماية 
وصياغة أسباب منطقية تحدد سبل تحقيق النتائج على تعزيز وتوجيه القابلية للتقييم. وفي الواقع، ينبغي 
قابلة  نتائج  تحقيق  بغية  وتديرها  الحماية  استراتيجيات  تصمم  أن  الحماية  مجال  في  الفاعلة  للجهات 

للقياس، أو بمعنى آخر بغرض إتاحة إخضاعها للتقييم.

ويشترك التقييم أيًضا في التحديات نفسها التي تواجه الرصد، فيما يتعلق بتحديد مؤشرات مفيدة ومناسبة 
وقابلة للقياس. ويؤكد هذا أيًضا على األهمية البالغة لتحليل متطلبات الحماية وإجراء هذه التحليالت 

بشكل مستمر.

وينبغي أن يكون القائمون على التقييم على دراية بالمعايير المهنية الواردة في هذه الوثيقة التي قد تكون 
بالفصل  اهتماًما خاًصا  يولوا  أن  للمقّيمين  وينبغي  المستخدمة.  والطرق  العام  النهج  توجيه  في  مفيدة 
فيما  المثال  الحماية( على سبيل  نتائج  البيانات والمعلومات من أجل تحقيق  بإدارة  )المتعلق  السادس 
يتعلق بالبيانات الشخصية، والسرية، وجمع المعلومات من األشخاص المتضررين، وأهمية الحصول 

على الموافقة المستنيرة لهؤالء األشخاص.

ويجب مراعاة المهنية في إجراء التقييم بمعرفة كوادر مدربة وبما يتفق مع مبادئ المنفعة، واالنضباط، 
والجدوى، والدقة )انظر المربع(.

 F. Bonino, Evaluating Protection in Humanitarian Action: Issues and Challenges,  13
ALNAP, London, 2014.
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المبادئ التوجيهية للتقييم14 
يقصد بتحقيق المنفعة التحقق من استخدام النتائج والدروس المستفادة من التقييم في اإلجراءات 

المستقبلية. ولذا، ينبغي منذ البداية تحديد األشخاص المعنيين بالتقييم أو المتأثرين به، بحيث تؤخذ 
احتياجاتهم في االعتبار. وينبغي إجراء التقييم في إطار خطة موضوعة مسبًقا وتنفيذه على نحو 

يشجع إجراء المتابعة الشاملة من خالل الجهات المعنية. وأخيًرا ينبغي نشر النتائج )والنتائج 
المؤقتة( على المستخدمين المستهدفين.

يقصد بتوخي االنضباط التحقق من إجراء التقييم على نحو تراعى فيه األوجه القانونية 
واألخالقية، وفي الوقت نفسه توخي العناية الواجبة لتحقيق رفاه األشخاص المعنيين بالتقييم أو 

المتأثرين به. وينبغي إجراء التقييم على نحو ُتراعى فيه حقوق الناس ورفاههم. وينبغي للقائمين 
على التقييم احترام كرامة وسرية بيانات األشخاص، وال سيما المعرضين لالتهامات.

يقصد بجدوى التقييم التحقق من أن التقييم يتسم بالواقعية واالتزان.

ويقصد بتحري الدقة اختيار األسلوب المالئم وبذل المحاوالت للتحقق من أن التقييم سيكشف عن 
معلومات كافية تقنًيا ويبين الغرض منه واإلجراءات المتبعة. ومن المهم إجراء تحليل مفصل 

للسياق. وينبغي وصف مصادر المعلومات والتثبت منها، كما ينبغي أن تكون التقارير موثوًقا بها 
وغير متحيزة وأن تتبع مبدأ »عدم إلحاق الضرر«، وأن تستند االستنتاجات إلى أسباب وجيهة.

14 مأخوذ من:
ALNAP, Evaluating Humanitarian Action Using the OECD-DAC Criteria: An ALNAP 
Guide for Humanitarian Agencies, Annex 1 Joint Committee on Standards for 
Educational Evaluation, London, 2006, pp. 71-76.
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مرفقات الفصل الثاني
المرفق 1: االنطالق من األهداف الذكية إلى مؤشرات قياس النتائج واآلثار 

المتوقعة: مثال 

قد ينطوي العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي على العديد من أنماط المخاطر المختلفة. وربما يرتكب 
االعتداءات األزواج أو غيرهم من أفراد األسرة والجيران وأفراد المجتمع، والشاغلون لمواقع السلطة بحكم 
التقاليد أو بشكل رسمي، أو أفراد قوات األمن )مثل حراس السجون أو الشرطة أو القوات المسلحة( أو الجماعات 
المسلحة غير التابعة للدول. وقد يتعرض النساء والفتيات والرجال واألوالد- فضاًل عن بعض جماعات األقليات، 
مثل الرجال المحتجزين أو المثليين والمثليات ومغايري الهوية الجنسية- للعنف الجنسي. وقد يتنوع نمط العنف 

تنوًعا كبيًرا من سياق إلى آخر وقد يترتب على مجموعة من العوامل المتأصلة في حالة معينة.

الفئات  معرفة  وكذلك  االجتماعي،  النوع  على  والقائم  الجنسي  العنف  وراء  الدوافع  فهم  بمكان  األهمية  ومن 
التهديد،  هذا  من  الحد  كيفية  لمعرفة  الفهم ضروري  فهذا  ذلك.  وأسباب  العنف  من  النوعين  لهذين  المعرضة 
وتقليص إمكانية التعرض له، وتعزيز القدرات ذات الصلة. والمثال أدناه ال يقتصر على سياق معّين، وإنما سيق 
هنا كمثال عام ألغراض التوضيح فقط. وال ينبغي أن ُيفهم أنه االستجابة المطلوبة إزاء جميع حاالت التعرض 

للعنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي.

النتيجة )أو األثر( المرجوة
]المنطقة  في  الجنسي  العنف  لخطر  منتظم  بشكل  التعرض  دون  يومية  أنشطة  تنفيذ  والفتيات  النساء  بإمكان 

الجغرافية[ »س«.

الهدف الذكي
خفض العنف الجنسي الذي يؤثر على النساء والفتيات في ]المنطقة الجغرافية[ »س« بنسبة 75 في المائة في 

غضون السنوات الثالث المقبلة.

البرامج  ومتابعة  الحماية  لمتطلبات  المستمر  التحليل  إجراء  المؤشرات  من  أنواع  لثالثة  معلومات  جمع  يتيح 
الالزمة لالستمرار في مواءمة االستراتيجيات من أجل تحقيق الهدف المتمثل في الحد من المخاطر:

مؤشرات المخاطر: هي مؤشرات قياس التهديدات وأوجه االستضعاف والقدرات )المحددة في إطار تحليل 	 
متطلبات الحماية( الجاري معالجتها. 

قد تشمل األمثلة نمًطا متكرًرا من السلوك من جانب جماعات مسلحة تجاه فئة معينة من السكان أو االستخدام 
ومقدار  )التهديد(،  اللتزاماتها  باالمتثال  المسؤولة  الجهات  التزام  أو  األمن  قوات  جانب  من  للقوة  المفرط 
تعرض فئة معينة من السكان لهذا التهديد )االستضعاف(، واالستراتيجيات التي يتبعها السكان المتضررون 
تحقيق  في  المذكورة  الخطر  التغيرات في عوامل  التعامل معها. وتسهم  أو  للتهديدات  للتصدي  )القدرات( 
النتيجة المرجوة المتمثلة في الحد من المخاطر. ويمكن استخدام مؤشرات اإلدراك- وجهات نظر األشخاص 

المستضعفين وإدراكهم لعوامل الخطر التي تواجههم- كمؤشرات بديلة لقياس المخاطر الشاملة.

مختلف 	  على  تحقيقها-  يجب  التي  المرحلية  اإلنجازات  قياس  مؤشرات  هي  المحرز:  التقدم  مؤشرات 
المستويات- من أجل الحد من عوامل الخطر. وتسهم هذه اإلنجازات في تحقيق النتيجة المرجوة المتمثلة في 

الحد من المخاطر.

إمكانية  وإتاحة  معين،  للحد من سلوك  معينة  مسلحة  داخل جماعة  تأديبية  تدابير  اعتماد  األمثلة  تشمل  قد 
واعتماد  للتهديد،  الناس  تعرض  من  للحد  رادع  ووجود  لالنتهاكات،  فعالة  انتصاف  سبل  على  الحصول 

مجموعة متنوعة من األساليب من قبل األشخاص المتضررين للتعامل مع التهديدات والتصدي لها.
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مؤشرات البرامج: هي المخَرجات التي تتوافق مع األنشطة الرامية إلى تحقيق األهداف والنتائج المرجوة. 	 
وقد يساعد رصد المخرجات على تتبع قدرات وإسهامات الطائفة الواسعة من الجهات الفاعلة المشاركة في 
االستراتيجية وكفالة الوعي المستمر بما إذا كانت األنشطة تقترب من تحقيق اإلنجازات المحددة والنتائج 

المرجوة.

على سبيل المثال، استناًدا إلى النتيجة المرجوة والهدف المرجو المذكورين أعاله:

مؤشرات المخاطر المستخدمة في تتبع عوامل الخطر )التهديدات وأوجه االستضعاف والقدرات( الجاري 	 
التصدي لها من أجل الحد من المخاطر يمكن أن تشمل ما يلي:

عدد/ نسبة أفراد الشرطة الذين يفهمون جريمة العنف الجنسي –
عدد/ نسبة أفراد الشرطة المطلعين على القوانين والسياسات المعمول بها ومسؤولياتهم في التصدي  –

لجريمة العنف الجنسي
عدد/ نسبة ادعاءات وقوع حوادث العنف الجنسي التي تتلقاها الشرطة حسب المكان والزمان –
وفورية  – فعالة  تحقيقات  تدابير إلجراء  بشأنها  الشرطة  اتخذت  التي  المزعومة  الحوادث  نسبة  عدد/ 

وشاملة وغير متحيزة فيها
عدد/ نسبة النساء والفتيات الالتي أفدن بثقتهن في آليات اإلبالغ الرسمي عن حوادث العنف الجنسي –
عدد/ نسبة النساء والفتيات الالتي أفدن بثقتهن/ عدم ثقتهن في التدابير التي اتخذتها الشرطة للتحقيق  –

في العنف الجنسي
الجنسي،  – العنف  األمان من خطر  باألمان/ عدم  بشعورهن  أفدن  الالتي  والفتيات  النساء  نسبة  عدد/ 

مصنفة حسب العمر والوقت والمكان
عدد/ نسبة النساء والفتيات الالتي أفدن بثقتهن/ عدم ثقتهن في التدابير التي يمكنهن اتخاذها للحد من  –

تعرضهن لالعتداءات الجنسية حسب المكان والزمان )على سبيل المثال، التحرك في مجموعات أو 
العمل في مجموعات في الميدان(

عدد/ نسبة النساء الالتي أفدن عن سالمة الحصول يومًيا على الموارد/ الخدمات –
عدد/ نسبة الجهات المسؤولة التي تعترف بمشكلة العنف الجنسي والجناة الذين ُيحاكمون ويخضعون  –

للمساءلة، حسب نوع الجاني

مؤشرات التقدم المحرز المستخدمة في تتبع اإلنجازات التي يجب تحقيقها- على مختلف المستويات- من أجل 	 
الحد من عوامل الخطر، يمكن أن تشمل ما يلي:

قيام النساء والفتيات بتنفيذ التدابير في غضون شهرين من أجل الحد من التعرض للخطر في المواقع  –
واألوقات األكثر خطورة

والمدارس  – )العيادات  والخدمات  وغيرهما(  والمياه  )الحطب  الموارد  على  الحصول  إمكانية  تتغير 
وغيرهما( في األماكن/ األوقات األكثر خطورة في غضون ستة أشهر إلى مواقع/ أوقات تشير الفتيات 

والنساء إلى أنها آمنة
للتصدي  – وتلتمس حلواًل  الشرطة وتعرب عن شواغلها  في حوار دوري مع  المجتمع  فئات  تشارك 

للعنف الجنسي
تفرض السلطات اإلقليمية برامج شاملة لتثقيف وتدريب الشرطة وُتنفذ هذه البرامج في جميع أنحاء  –

المنطقة
تشارك الشرطة في حوار منتظم مع ممثلي المجتمعات المحلية لالستماع إلى شواغلهم بشأن العنف  –

الجنسي المرتكب ضد النساء والفتيات
تعتمد الشرطة سياسات وممارسات لحفظ السجالت تستوفي معايير حقوق اإلنسان وتعالج الشواغل  –

لدى النساء والفتيات بشأن اإلبالغ عن حوادث العنف الجنسي
تسيِّر الشرطة في غضون ستة أشهر دوريات منتظمة في األماكن األكثر خطورة –
تتخذ الشرطة تدابير في غضون سنة واحدة للتعامل مع مزاعم ادعاءات العنف الجنسي والتحقيق فيها  –

بشكل فعال وفوري وشامل وغير متحيز
يتخذ المشرعون تدابير في غضون عامين العتماد تشريعات جديدة ضد مرتكبي الجرائم الجنسية –
وضع تدابير تشريعية وإدارية وغيرها من التدابير لمنع العنف الجنسي –
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مؤشرات البرامج أو المخرجات الناتجة عن األنشطة الجاري تنفيذها يمكن أن تشمل ما يلي:	 
عدد الجماعات المجتمعية، التي تضم النساء والفتيات، التي تتصدى للعنف الجنسي –
عدد النساء والفتيات الالتي يشاركن في جماعة مجتمعية –
عدد االجتماعات التي تنظمها الجماعات المجتمعية مع الشرطة وتواتر عقدها –
عدد أفراد الشرطة الذين يتلقون التثقيف والتدريب على القانون والسياسات وعلى مسؤولياتهم المتعلقة  –

بالعنف الجنسي
عدد فعاليات التوعية العامة/ المواقع اإلعالمية واألعداد التقديرية لألشخاص الذين تم الوصول إليهم. –
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الثالث  الفصل   

بيان مكونات 
منظومة الحماية



العالقة مع الجهات المسؤولة الرئيسية
S  1.3 يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تحدد نهجها استناًدا إلى درايتها بمنظومة الحماية 

القائمة ودور الجهات المسؤولة الرئيسية ومسؤولياتها، وأن ُتكيف هذا النهج بناء على ذلك.
S  2.3 يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تتجنب في جميع األوقات اتخاذ إجراءات من شأنها 

تقويض قدرة الجهات المسؤولة الرئيسية وإرادتها للوفاء بالتزاماتها.
S  3.3 يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن ال تضطلع بدور السلطات عندما تتمتع األخيرة 

بالقدرة واإلرادة المطلوبتين لتحمل مسؤولياتها.
مع  االتصاالت  من  نوًعا  العام  نهجها  في  ُتَضمِّن  أن  الحماية  مجال  في  الفاعلة  للجهات  ينبغي   4.3   G

السلطات المعنية.
G  5.3 ينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية، كلما كان ذلك ممكًنا، إقامة حوار بشأن الحماية مع الجهات 

الفاعلة المسلحة غير التابعة للدول.
S  6.3 يجب على جميع الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تحدد أدوارها وأهدافها وأولوياتها المؤسسية 

ووسائل عملها.

العالقة مع عمليات األمم المتحدة للسالم والقوات العسكرية وقوات الشرطة المكلفة بمهام دولية
S  7.3 يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تفهم األدوار والمسؤوليات التي تضطلع بها عمليات 

األمم المتحدة للسالم والقوات العسكرية وقوات الشرطة المكلفة بمهام دولية في كفالة حماية السكان في 
األماكن التي تنتشر بها.

التعاون مع عمليات األمم المتحدة للسالم والقوات العسكرية وقوات الشرطة المكلفة بمهام دولية
G  8.3 ينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تبادر بالتعاون مع عمليات األمم المتحدة للسالم بغية 

تشجيع تحقيق نتائج إيجابية في مجال الحماية يستفيد منها السكان المعرضون للخطر.
G  9.3 ينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تتحقق من وجود مستوى معين من التفاعل مع القوات 

العسكرية وقوات الشرطة المكلفة بمهام دولية، من أجل تيسير إقامة حوار في مجال الحماية يهدف إلى 
تأمين احترام القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لالجئين )في األحوال التي يسري فيها( والقانون 

الدولي لحقوق اإلنسان، فضاًل عن ضمان بذل المزيد من الجهود المستنيرة في مجال الحماية.
للسالم  المتحدة  األمم  التعاون مع عمليات  الحماية، عند  في مجال  الفاعلة  الجهات  10.3 يجب على    S

تشكل  ال  بطريقة  التعاون  بهذا  تضطلع  أن  دولية،  بمهام  المكلفة  الشرطة  وقوات  العسكرية  والقوات 
أي مخاطر إضافية على المدنيين أو تقوض قدرة الجهات الفاعلة في مجال الحماية على االضطالع 

بأنشطتها.

الجهات الفاعلة األخرى
S  11.3 يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تأخذ في االعتبار األدوار المتنوعة التي تضطلع 

بها الجهات الفاعلة السياسية والقضائية واالقتصادية في مجال الحماية.
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ينبغي  التي  العالمية« والكيفية  الحماية  أنه »منظومة  إليه بوجه عام على  الفصل ما يمكن أن يشار  يبين هذا 
أن تكون عليها عالقة الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني ومجال حقوق اإلنسان بهذه المنظومة، وكذلك 

بعضها ببعض.

بمهام  وتضطلع  والدولي  الوطني  الصعيدين  على  الفاعلة  الجهات  مختلف  العالمية  الحماية  منظومة  تضم 
الدولي  القانون  في  عليها  المنصوص  والواجبات  الحقوق  إلى  عملها  ويستند  الحماية  مجال  في  ومسؤوليات 
اإلنساني، والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، والقانون الدولي لالجئين. وتجدر اإلشارة إلى أنه يجب إدماج هذه 
الحقوق وااللتزامات في التشريعات الوطنية، والتي كثيًرا ما ُتضاف إليها قوانين جديدة وتعزز من الحقوق المتفق 

عليها دولًيا وتحدد المسؤوليات عن إنفاذها.

ذلك  في  )بما  اختصاصها  نطاق  داخل  األشخاص  حماية  عن  الرئيسية  المسؤولية  الدولة  تتحمل  حين  وفي 
الموجودون خارج حدودها(، يتوقع على نحو متزايد من السلطات القائمة بحكم الواقع أو الجماعات المسلحة 
غير التابعة للدول، التي تمارس مهام تشبه مهام الحكومة وتسيطر على إقليم معين، أن تحترم قواعد القانون 

الدولي اإلنساني ومعاييره عندما تؤثر تصرفاتها على حقوق اإلنسان لألفراد الواقعين تحت سيطرتها. 15

وتتقيد جميع أطراف النزاعات المسلحة، بما في ذلك الجماعات المسلحة المنظمة غير التابعة للدول، التي تنفذ 
المتضررين  المدنيين  حماية  عن  مسؤوليات  عليها  يفرض  الذي  اإلنساني  الدولي  بالقانون  عسكرية،  عمليات 

وغيرهم من األشخاص الذين ال يشاركون في العمليات العدائية أو كفوا عن المشاركة فيها.

يقع على أجهزة متنوعة تابعة للدولة، مثل الشرطة والمحاكم، مسؤولية تنفيذ االلتزامات الدولية- عن 
طريق تطبيق القوانين والسياسات الوطنية ومراقبتها، وضمان حماية السكان. ومع ذلك، من المرجح 
أن تكون آليات الحماية المذكورة غير فاعلة أو غير كافية عندما تفتقر السلطات إلى القدرة أو اإلرادة 
التي يقتضيها ضمان حماية األشخاص الخاضعين لسلطتها القضائية- أو األسوأ من ذلك، عندما ترتكب 
السلطات نفسها انتهاكات ضد السكان. ويقتضي األمر أن تستجيب الجهات الفاعلة األخرى لحماية أولئك 
األكثر عرضة للخطر. ويمكن أن يكون ذلك بإجراءات تتخذها دول أخرى أو هيئات متعددة األطراف 
أو منظمات المجتمع المدني. ويقع على عاتق الدول، بوصفها أعضاء في األمم المتحدة، وأطراًفا في 
اتفاقيات جنيف، حماية األشخاص المعرضين للخطر، حتى لو كانوا خارج نطاق اختصاصها القضائي. 
وتنص اتفاقيات جنيف على التزام يتمثل في وجوب احترام القواعد القانونية، وكفالة احترامها، وهو 

األمر الذي يركز عن قصد على مسؤوليات السلطات الرئيسية.

بينها جهات محلية  الحماية، من  الفاعلة األخرى في استجابة توفير  الجهات  ويشارك غالًبا عدد من 
ووطنية ودولية فاعلة في المجال القانوني واألمني وحقوق اإلنسان والعمل اإلنساني. وقد كلفت دول 
مجال  في  محددة  بمهام  باالضطالع  الدولية  اإلنسان  ومنظمات حقوق  اإلنسانية  المنظمات  من  عدًدا 
الحماية، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب األحمر، والمفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان، 
منها  مصادر  عدة  إلى  المهام  هذه  وتستند  واليونيسيف.  الالجئين،  لشؤون  المتحدة  األمم  ومفوضية 
المعاهدات الدولية، والنظام األساسي للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، وميثاق األمم 
المتحدة، وقرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن والمؤتمرات العالمية لألمم المتحدة. وقد 
ُكلفت بعض الجهات الفاعلة بتحمل دور معين في مجال الحماية مثل عمليات حفظ السالم التي تعمل 
في بلدان محددة وتكلف بمهام في مجال الحماية. وتتحمل جميع هذه الجهات الفاعلة، في إطار منظومة 
الحماية، مسؤوليات معينة في هذا المجال؛ وتظل الجهات الفاعلة الحكومية بطبيعة الحال هي الجهات 
المسؤولة الرئيسية. وبالتالي من الضروري للجهات الفاعلة في المجال اإلنساني ومجال حقوق اإلنسان 
التي تضطلع بأنشطة الحماية أن تكون على دراية بمنظومة الحماية العالمية الشاملة، وأن تحدد موقعها 

الخاص في هذه المنظومة حتى تزيد من فاعلية عملها.

اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، سياسة بشأن الحماية في سياق العمل اإلنساني، 14 تشرين األول/ أكتوبر 2016.   15
انظر أيًضا الفصل الرابع من هذه الوثيقة.
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يؤكد القسم األول من هذا الفصل على أن العمل الذي تضطلع به الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني ومجال 
حقوق اإلنسان يجب أن يكون في إطار المنظومة القائمة وأن يهدف إلى تحسين طريقة عملها- وليس بدياًل عنها- 
ال سيما على المستويين المحلي والوطني. أما القسم الثاني، فيبرز أهمية أن تفصح كل جهة فاعلة عن أهدافها 
ونواياها بوضوح فيما يتعلق بدورها في مجال الحماية، حتى يتسنى لها أن تعمل بفاعلية مع اآلخرين، وهو 
األمر الذي من شأنه أن يساعد على تجنب الثغرات واالزدواجية غير الالزمة، والحيلولة دون تقويض الجهود 
التي تبذلها الجهات الفاعلة األخرى، ومن ثم تحقيق الهدف العام المتمثل في زيادة االستجابة الفاعلة لالحتياجات 

الماثلة في مجال الحماية.

ويبين القسم الثالث ضرورة فهم دور عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم، وغيرها من القوات العسكرية وقوات 
الثانية من  الطبعة  إلى  القسم  16وقد أضيف هذا  الحماية.  أنشطة  تشارك في  التي  دولية  بمهام  المكلفة  الشرطة 
المعايير المهنية الخاصة بأنشطة الحماية. وتبين المعايير والمبادئ التوجيهية بعض القواسم المشتركة في اآلراء 
المتباينة للغاية التي قد تكون للجهات الفاعلة في مجال الحماية بشأن كيفية العمل مع مثل هذه القوات العسكرية 

والشرطية التي قد تشمل مهمتها حماية المدنيين.

العالقة مع الجهات المسؤولة الرئيسية
 S

ا إلى درايتها بمنظومة الحماية القائمة ودور  يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تحدد نهجها استناداً  1.3
الجهات المسؤولة الرئيسية ومسؤولياتها، وأن ُتكيف هذا النهج بناء على ذلك.

تعد كل جهة فاعلة في مجال أنشطة الحماية هي المسؤولة عن أعمالها، ومع ذلك فإن عملها ال ينفذ بمعزل عن 
الجهات األخرى. ولذا يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تفهم المهام التي تناط بها مختلف الجهات 
الفاعلة مما يقع عليها التزام باالستجابة لمقتضيات توفير الحماية، ال سيما فيما يتعلق بدور الجهات المسؤولة 

الرئيسية والمسؤوليات المكلفة بها.

ويقتضي القانون الدولي أن تتحمل السلطات على جميع مستويات الحكومة االلتزام والمسؤولية األساسية عن 
احترام وحماية وإعمال حقوق األشخاص الموجودين على أراضيها أو ضمن واليتها.

التابعة للدولة، فضاًل عن المؤسسات القضائية  وتشمل هذه السلطات الجيش والشرطة وقوات األمن األخرى 
الفعالة، وتقديم  القضاء وسبل االنتصاف  إلى  اللجوء  التي تضطلع بمسؤوليات محددة، مثل كفالة  والوزارات 
المساعدة الطبية الطارئة، وغيرها من الخدمات الضرورية لرفاه السكان. ولذا فإن إلنشاء رابط مع هذه الجهات 

والجهود المتنوعة أهمية كبرى من أجل ضمان توفير حماية فعالة.

ويترتب على جميع األطراف التابعة للدول وغير التابعة لها في النزاعات مسؤوليات إضافية بموجب القانون 
الدولي اإلنساني، ويجب عليها اتخاذ التدابير الالزمة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين أو الحد من ذلك في جميع 

األحوال، وضمان إمكانية حصولهم على السلع والخدمات التي تكفل بقاءهم على قيد الحياة.

لقوات العسكرية وقوات الشرطة األخرى المكلفة بمهام دولية هي تلك القوات التي تديرها منظمة دولية أو إقليمية بخالف   16
األمم المتحدة، لكنها ال تزال تتصرف وفًقا لتكليف صادر من مجلس األمن.
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وينبغي أن ال ُيدخر أيُّ جهد لتذكير الجهات المسؤولة الرئيسية بمسؤولياتها وحثها على تحمل التزاماتها على 
نحو أكمل. ومن المرجح أن يكون نهج السلطات الراغبة في توفير الحماية وتمتلك القدرات التي تمّكنها من القيام 
بذلك، نهًجا استباقًيا وداعًما. وقد ُيفضل استخدام وسائل أخرى من اإلجراءات، مثل اإلقناع والحشد واالستنكار 
وأداء دور البديل، مع الجهات المسؤولة التي تؤدي تصرفاتها أو تقاعسها عن التصرف إلى تجاوزات أو انتهاك 

للحقوق.

قد تتبع الجهات الفاعلة المختلفة ُنهًجا مختلفة حسب المسائل التي يجب معالجتها وقدراتها المميزة والمهمة المكلفة 
بها وموقعها الذي يؤهلها لذلك. ولذا ينبغي للجهات الفاعلة أن تسعى إلى تحقيق التكامل في جهودها الجماعية 

الرامية إلى تحسين النتائج المرجوة من أنشطة الحماية.

 S

2.3 يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تتجنب في جميع األوقات اتخاذ إجراءات من شأنها تقويض 
قدرة الجهات المسؤولة الرئيسية وإرادتها للوفاء بالتزاماتها.

الحماية في  توفر  التي  اإلنسان،  اإلنساني ومجال حقوق  العمل  الفاعلة في مجال  الجهات  أن ال تسعى  ينبغي 
النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى، إلى أن تحل محل جهاز الحماية الوطني الذي يتسم بالضعف، وإنما 
ينبغي أن يكون هدفها الرئيسي -قدر اإلمكان- تشجيع السلطات المعنية على تحمل التزاماتها كاملة وإقناعها بذلك. 

وقد تتضمن نتائج الحماية غالًبا تقديم الدعم إلنشاء و/ أو تعزيز نظم الحماية الوطنية.

ويجب أن تعمل دوًما الجهات الفاعلة في مجال الحماية، أًيا كان نهجها، على تجنب أي إجراء قد يمس مسؤولية 
السلطات المسؤولة بموجب القانون أو يستبعدها من المشهد. كما يجب عليها أن تحرص على أن ال تعوق أو 
تهمش من دور الوكاالت الوطنية المعنية بالحماية التي تعمل على نحو جيد، مثل أمناء المظالم وهيئات حقوق 

اإلنسان الوطنية األخرى.

 S

3.3 يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن ال تضطلع بدور السلطات عندما تتمتع األخيرة بالقدرة واإلرادة 
المطلوبتين لتحمل مسؤولياتها.

يمكن أن يتخذ حلول الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني بشكل مباشر محل السلطات في دورها أشكااًل عديدة، 
على  الحصول  إمكانية  كفالة  أو  المعارك،  منطقة  من  المرضى  أو  الجرحى  إجالء  المثال،  سبيل  على  منها، 
الخدمات األساسية )مثل الغذاء أو التعليم أو اإلسكان(، أو تنظيم حملة توعية بمخاطر الذخائر غير المنفجرة 
لهذه اإلجراءات أن تحد دون  قتال. ويمكن  فيما سبق ساحة  إلى منطقة كانت  العائدين  للنازحين داخلًيا  ُتوجه 
قصد من الباعث لدى السلطات على تولي هذه المسؤوليات بنفسها. ولذلك ينبغي أن ال يحدث الحلول المباشر 
محل السلطات إال عندما ترتئي الجهات الفاعلة في مجال الحماية عدم وجود احتمال قريب أن تتولى السلطات 
مسؤولياتها، وخطورة الوضع الذي يعيش فيه األشخاص المعرضون للخطر مما يقتضي اتخاذ إجراءات فورية.

وبالمثل، فإن الرصد المستقل لحقوق اإلنسان وغيرها من أنشطة الحماية التي تضطلع بها الجهات الفاعلة في 
بالتزاماتها إزاء السكان  الدولة وال يعفيها من هذه المسؤولية عن الوفاء  مجال حقوق اإلنسان يدعم مسؤولية 

المتضررين، بما في ذلك االلتزامات المتعلقة بالحماية والمساءلة.

عادة ما تركز األنشطة القائمة على الحلول المباشر محل السلطات بدرجة أكبر على السكان المعرضين 
للخطر. ويمكن أن تشمل هذه األنشطة التدابير الرامية إلى الحد من تعرضهم للخطر، مثل تقديم وثائق 
هوية مؤقتة، أو اتخاذ تدابير تحد من عواقب التعرض للخطر، ومنها على سبيل المثال، تقديم الخدمات 
الطبية بعد التعرض النتهاكات. ويجب أن تفسر مثل هذه األنشطة، في كل هذه الحاالت، على أنها 
أنشطة ذات طبيعة مؤقتة، وأنها ُنفذت بسبب القصور في النظام الرسمي وأنها ستستمر حتى تمتلك 

السلطات الوسائل واإلرادة التي يقتضيها استئنافها لألدوار المنوطة بها.
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وينبغي من األفضل أن تتزامن أنشطة الحلول محل السلطات مع جهود ترمي إلى بناء قدرات السلطات ونظم 
الحماية الوطنية على االضطالع بمسؤولياتها في احترام حقوق الجميع وحمايتها وضمان الوفاء بها على أتم 
وجه، أو تعزيز مثل هذه القدرات. وتعتبر هذه المسألة مهمة ال سيما عندما تظهر السلطات الرغبة في تولي 
مسؤوليتها، ولكنها تفتقر إلى القدرات الالزمة لذلك. وينبغي أن ال يحدث الحلول الكلي محل السلطات إال في 
حاالت الضرورة القصوى. وينبغي للجهات الفاعلة، حتى في مثل تلك الحاالت، أن تسعى دوًما باإلقناع وحشد 
الدعم إلى تشجيع السلطات المعنية على تعزيز تنفيذها اللتزاماتها ومسؤولياتها في توفير الحماية لألشخاص 

المعرضين للخطر.

 G

ا من االتصاالت مع السلطات المعنية. ن في نهجها العام نوعاً 4.3 ينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن ُتَضمِّ

ينبغي إدماج إقامة اتصال رسمي أو غير رسمي مع السلطات في نظام عمل الجهات الفاعلة في مجال الحماية، 
بهدف تشجيعها على احترام حقوق الجميع وحمايتها وإعمالها.

تكون االتصاالت الرسمية عادة في شكل تحليالت وتوصيات تستند إلى الدليل، تقدمها الجهات الفاعلة 
إلى السلطات بشكل ثنائي )تكون غالًبا بناء على تكليف بمهمة( أو تتاح بشكل علني، وتدعو إلى تعزيز 

احترام القوانين والسياسات أو إدخال تعديالت عليها، وُيتوقع تلقي رد رسمي عليها.

أما االتصاالت غير الرسمية فيمكن أن تتخذ أشكااًل عديدة، إذ يمكن إجراؤها من خالل قنوات غير 
مباشرة وخاصة: مثل الرسائل التي تنقلها شخصيات مؤثرة، أو المطويات التي تبين أنشطة منظمة ما 
في بلد معين. وقد تتزامن االتصاالت غير الرسمية، على المستوى المحلي، مع أنشطة الحماية التي 
تهدف إلى مساعدة األفراد على الحد من تعرضهم للتهديدات- عادة من خالل تقديم العون أو خدمات 

تمكنهم من المطالبة بحقوقهم و/ أو التكيف بشكل أفضل.

للخطر،  المعرضين  ألولئك  الحماية  مقومات  تحسين  إلى  الحاجة  تظل  أن  األحوال،  هذه  جميع  في  وينبغي 
ومسؤولية الجهات المسؤولة الرئيسية في توفيرها، جزًءا محورًيا من الرسائل المهمة. ومن الضروري أيًضا 
توخي الشفافية فيما يتعلق ببيان األنشطة و/ أو التكليف و/ أو المهام التي تضطلع بها كل جهة فاعلة عند إجراء 

االتصال مع السلطات.

وتكتسي إقامة حوار مع السلطات ذات الصلة أهمية كبرى عند الحلول محل السلطات الرسمية. ويتحدد 
مضمون الحوار بأسباب تقصير الجهات المسؤولة الرئيسية في توفير الحماية، مثل نقص القدرات، 
وغياب اإلرادة في توفير الحماية، أو االنتهاكات المتعمدة التي ترتكبها السلطات. وقد يؤدي الحلول 
محل السلطات دون إجراء أي اتصال رسمي بها ودون الحصول على موافقتها، إلى الحيلولة دون 
تهيئة الظروف المواتية الستدامة وجود جهة فاعلة معينة وقد تترتب عليه مخاطر إضافية يتعرض لها 

المستفيدون من أنشطة الحماية التي تقدمها.

قد تختار بعض الجهات الفاعلة عدم التواصل مع السلطات بشأن مسائل الحماية ألسباب تتعلق باألمن 
نشاطها  هي  ليست  الحماية  أنشطة  تكون  عندما  سيما  ال  اإلنسانية،  اإلغاثة  إيصال  إمكانية  وتأمين 
الرئيسي. ويمكن مع ذلك في المدى الطويل أن يؤدي مثل هذا الخيار إلى إثارة الشك لدى السلطات أو 

التسبب في سوء تفاهم خطير معها، قد يصبح من الصعب للغاية التغاضي عنه أو تصحيحه.

واالتصال بالسلطات أمر غير مستحب في حاالت نادرة معينة، مثاًل عند تنفيذ أنشطة حماية ضد إرادة 
السلطات لمصلحة أفراد أو مجتمعات محلية قد تتعرض لخطر متزايد إذا نما ذلك إلى علم السلطات.
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وقد يمارس القادة على مستوى المجتمع المحلي تأثيًرا متبايًنا على الديناميات الموجودة في ظروف 
معينة، حتى فيما يتعلق بتنفيذ سياسات بعينها. وقد يشغل هؤالء القادة مناصب رسمية؛ وربما تكون 
أدوارهم بداًل من ذلك ذات طابع تقليدي أو غير رسمي. وقد تسهم أدوارهم بشكل إيجابي في توفير بيئة 
وقائية أو قد تكون استغاللية ومسيئة. وقد يصبح القادة المحليون في بعض الحاالت فعلًيا حراًسا على 
المعلومات ويدعون إلى اتخاذ قرارات نيابة عن المجتمع المحلي ككل. ومن المهم فهم العالقات القائمة 
بين قادة المجتمع المحلي والسلطات الرسمية، وبين قادة المجتمع المحلي والسكان المتضررين. ومن 
المحتمل أن يكون التعامل مع هؤالء القادة أمًرا ال يمكن تجنبه، ويجب توخي العناية في التعامل معه.

 G

ا، إقامة حوار بشأن الحماية مع الجهات الفاعلة  5.3 ينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية، كلما كان ذلك ممكناً
المسلحة غير التابعة للدول.

في أغلب األحوال، يقتضي ضمان الوصول إلى جميع المناطق، وتحسين أمن العمليات، وتحقيق نتائج الحماية 
الفاعلة في مجال الحماية حواًرا في الميدان مع جميع األطراف الرئيسية.  المرجوة للسكان، أن تقيم الجهات 
وهي تتضمن الجهات الفاعلة المسلحة غير التابعة للدول، مثل الميليشيات، وشركات األمن الخاصة، وحركات 
التمرد والمقاومة. وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الجهات جميًعا تقع على عاتقها مسؤوليات في إطار القانون الدولي 
اإلنساني وال يؤثر التعامل معها على الوضع القانوني لألطراف في النزاع المسلح. وقد تسهم أفعالها أو أساليب 
عملها في زيادة العنف الذي ُيمارس ضد السكان أو على العكس قد تحد منه. وهي فضاًل عن ذلك يمكن أن تيسر 

إتاحة المساعدات اإلنسانية في المناطق التي تسيطر عليها أو على العكس قد تحول دون ذلك.

االنتهاكات  لطبيعة  تفصيلية  دراسة  إجراء  للدول  التابعة  غير  المسلحة  الفاعلة  الجهات  مع  التعامل  ويتضمن 
والتهديدات والتجاوزات وأثرها على حياة األشخاص. ويجب أن تسعى المنظمات اإلنسانية ومنظمات حقوق 
اإلنسان أيًضا إلى فهم دوافع الجماعات المسلحة وبواعثها فضاًل عن استراتيجياتها من أجل التأثير على سلوكها. 
وقد ينطوي هذا األمر على تحديات خاصة عند مواجهة جماعات تسعى إلى تحقيق أهداف سياسية وإجرامية. 
الناحية االستراتيجية واألسلوب  التعامل معها من  وينبغي أن يستند القرار الخاص بتحديد الجهات التي يجب 
المتبع في هذا الصدد واألشخاص المكلفين بذلك إلى فهم جيد وتحليل سليم للظروف ومدى أهمية مختلف الجهات 

الفاعلة المسلحة الرئيسية غير التابعة للدول.

وينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية التي تقيم حواًرا مع الجهات الفاعلة المسلحة غير التابعة للدول أن 
تذكرها بالتزاماتها. وينبغي أن تعرض عليها التدابير التي يمكن اتخاذها للحد من تأثير النزاعات وحاالت العنف 
األخرى في المجتمعات المحلية ومناقشة تلك التدابير معها. ويعد اتخاذ تدابير كافية لبناء الثقة أمًرا ضرورًيا من 
أجل تهيئة الظروف المالئمة إلقامة مثل هذا الحوار بشأن شواغل الحماية. وينبغي للجهات الفاعلة في مجال 
التعامل متسًقا في جميع  الحدود، أن تكفل أن يكون هذا  التعامل مع جماعات معينة تعمل عبر  الحماية، عند 

المناطق الجغرافية المتنوعة.

تجدر اإلشارة إلى أن الجهات الفاعلة في مجال الحماية لن تقرر كلها إقامة مثل هذا الحوار؛ إذ قد 
يختار بعضها التعبير عن شواغله باستخدام وسائل اتصاالت عامة، أو عبر أطراف تعمل في المجال 
اإلنساني أو غيرها ممن لديها العالقات المطلوبة. وقد يكون الدخول في أي شكل من أشكال الحوار 
مع الجهات الفاعلة المسلحة غير التابعة للدول من الصعوبة بمكان حًقا بسبب االعتبارات األمنية التي 
ينطوي عليها ذلك لممثليها والعاملين مع الجهات الفاعلة في مجال الحماية في الميدان. وقد تشكل تدابير 
مكافحة اإلرهاب تحديات إضافية، فهي تسعى إلى منع االنخراط مع جماعات محددة. وباإلضافة إلى 
ذلك، يجب تنفيذ هذا التفاعل بطريقة ال تؤدي إلى تعرض السكان المتضررين إلى مزيد من المخاطر 
وال تقوض قدرة الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني ومجال حقوق اإلنسان على أداء عملها بما 

يتوافق مع المبادئ ذات الصلة وبما يؤدي إلى النظر إليها على أن عملها يتوافق مع هذه المبادئ.
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كبار  مع  وثيقة  مشاورات  إطار  في  للدول  التابعة  المسلحة غير  الفاعلة  الجهات  مع  التواصل  يتم  أن  وينبغي 
مسؤولي الحماية و/ أو المديرين، بغية ضمان اتساق الرسائل. ويجب توخي العناية في اختيار الموظفين المنوط 
بهم التواصل مع الجهات الفاعلة المسلحة غير التابعة للدول، ويجب عدم إجبارهم أبًدا على التواصل رغًما عنهم، 
خصوًصا إذا استشعروا خطًرا أو عدم ارتياح. وعند االستعانة بموظفين وطنيين لالنخراط في هذه المفاوضات 
)ال سيما في حاالت اإلدارة عن ُبعد(، يجب على المنظمات أن تتحقق من أنها توفر القدر الكافي من األمن والدعم 
المالي واإلداري. ويجب على المنظمات أن تتوخى العناية في تقييم االنتقال المحتمل للمخاطر، وأن تنفذ مجموعة 
من تدابير الوقاية من المخاطر والتخفيف من حدتها عند االعتماد على قادة المجتمع المحلي الذين يتحاورون مع 

الجماعات المسلحة بالنيابة عنها.

وينبغي في جميع الحاالت أن يراعى في هذا التواصل إيالء االعتبار الكافي لكيفية االضطالع به واألشخاص 
المكلفين بذلك، ولكفالة احترام مبدأ »عدم إلحاق الضرر« الذي يتضمن كفالة سالمة الموظفين.

 S

المؤسسية  وأولوياتها  وأهدافها  أدوارها  تحدد  أن  الحماية  مجال  في  الفاعلة  الجهات  جميع  على  يجب   6.3
ووسائل عملها.

يقتضي التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني ومجال حقوق اإلنسان التي تعمل في مسائل 
الحماية توخي الوضوح؛ كل فيما يتعلق بأهدافه، وأدواره المزمعة في مجال الحماية، والمسؤوليات التي يتوقع 
أن تتحملها كل جهة بشكل واقعي في الظروف المتنوعة. وتيسر هذه الشفافية إلى حد كبير التفاعل والتكامل، 

وتوضح عالقة هذه الجهات مع منظومة الحماية الدولية القائمة.

ويسهم البيان الذي يحدد مهمة الجهة الفاعلة التي تعمل بموجب تفويض رسمي في تحديد مهمتها العامة 
الموكلة إليها وأهدافها بطريقة متماسكة. ويمكن أن يحدد البيان عناصر الحماية المحددة المصرح للجهة 
الفاعلة أن تنفذ عمليات فيها ويتوقع منها أن تتخذ إجراءات حيالها، وكذلك يمكن أن يوضح أي عناصر 

أخرى تعتزم الجهة الفاعلة االنخراط فيها.

أما الجهات الفاعلة التي ال تنخرط في أنشطة الحماية إال أحياًنا فقط، فيكون إعداد السياسات والمبادئ 
التوجيهية في الميدان طريقة أخرى لتحديد أدوارها ووسائل عملها دون الحاجة إلى تنقيح بيان مهمتها.

وينبغي لجميع الجهات الفاعلة في مجال الحماية )سواء أكانت تعمل بتفويض أم ال(، وأًيا كانت أوضاع 
عملها، أن تحدد بوضوح غرض عملياتها، وأولوياتها، وأهدافها، وينبغي تبادل ذلك مع الجهات الفاعلة 
األخرى في مجال الحماية، والسلطات المعنية، واألفراد والمجتمعات المحلية المتضررة، واألطراف 
األخرى ذات المصلحة، حسبما تقتضي األحوال. وإن الوضوح المؤسسي بشأن األهداف العامة ونوع 
األنشطة التي ستنفذ أمر ضروري أيًضا للتواصل الفعال مع األشخاص المعرضين للخطر. على سبيل 
المثال، للحصول على موافقتهم على تقديم معلومات، أو على المشاركة في حلقة عمل أو نشاط تدريبي.
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العالقة مع عمليات األمم المتحدة للسالم 
والقوات العسكرية وقوات الشرطة المكلفة 

بمهام دولية

عمليات األمم المتحدة للسالم17
عمليات األمم المتحدة للسالم ضرورية الحترام المدنيين وحمايتهم أثناء تنفيذ هذه العمليات، وفًقا للقانون الدولي 
لحقوق اإلنسان، وكذلك القانون الدولي اإلنساني في الحاالت التي ينطبق فيها )وال سيما على النحو المبين في 

المادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949(.18

وبخالف هذه االلتزامات العامة، أكد تقرير الفريق المعني بعمليات األمم المتحدة للسالم الصادر في عام 2000 
أو شرطة، ممن  أكانوا جنوًدا  المتحدة، سواء  لألمم  التابعين  السالم  إن »إن حفظة  اإلبراهيمي( على  )تقرير 
يشهدون أعمال عنف ضد المدنيين ينبغي أن يفترض أنهم سيكونون مخولين سلطة العمل على وقفها في حدود 

ما لديهم من وسائل دعًما للمبادئ األساسية لألمم المتحدة«.19

وباإلضافة إلى ذلك، وفي عام 2015، أطلق الفريق المستقل الرفيع المستوى المعني بعمليات السالم،20 على 
حماية المدنيين وصف »مسؤولية أخالقية تتحملها األمم المتحدة«، وأشار إلى أن »من واجب عمليات األمم 
المتحدة للسالم، حيثما ُتنشر وُتسند إليها والية حماية المدنيين، أال تدخر وسًعا في حماية المدنيين المعرضين 
للخطر«.21 وسلط الضوء أيًضا على »إعطاء األولوية للسياسة« في التصدي للنزاعات وتسويتها، بما في ذلك 
أهمية الحوار من أجل »]الحد[ من معاناة المدنيين، وتعزيز التزام جميع الجهات الفاعلة باحترام حقوق اإلنسان 

للسكان المحليين«.22

إلى أن  السالم  2015 بشأن مستقبل عمليات  العام الصادر في عام  إلى ذلك، أشار تقرير األمين  وباإلضافة 
»جميع عمليات األمم المتحدة للسالم تلتزم بالدعوة إلى حماية المدنيين«.23

17 يشمل مصطلح »عمليات األمم المتحدة للسالم« كاًل من عمليات حفظ السالم والبعثات السياسية الخاصة )انظر:
United Nations Peacekeeping Operations, Principles and Guidelines, UNDPKO/
DFS, New York, 2008(. 

وتشمل عمليات حفظ السالم: »عمليات حفظ السالم التقليدية« التي تعمل على حفظ السالم في المناطق التي توقف 
فيها القتال؛ و»إنفاذ السالم« باستخدام تدابير قسرية؛ و»بناء السالم« الذي يتمثل في الجهود الرامية إلى تقليل خطر 
االنزالق نحو النزاع أو العودة إلى النزاع. ويتزايد قيام عمليات األمم المتحدة للسالم في اآلونة األخيرة بالجمع بين 

هذه الجوانب المتنوعة.
عندما ُتنشر عمليات األمم المتحدة للسالم والقوات العسكرية وقوات الشرطة المكلفة بمهام دولية في حاالت النزاع   18

المسلح، فإنها تتقيد في جميع األحوال بالمادة األولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف في اتخاذ جميع التدابير المستطاعة 
الرامية إلى حث األطراف المتحاربة على االمتثال للقانون الدولي اإلنساني. وعندما ُتستدرج هذه القوات إلى العمليات 

العدائية، فإنها تلتزم باحترام القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان )مع مراعاة المسألة الحساسة 
المتمثلة في تطبيق القانون الدولي لحقوق اإلنسان خارج حدود إقليم البلد( أثناء تنفيذ عملياتها العسكرية.

األمم المتحدة، تقرير الفريق المعني بعمليات األمم المتحدة للسالم )تقرير اإلبراهيمي(،   19
]A/55/305-S/2000/809[ 21 آب/ أغسطس 2000.

األمم المتحدة، توحيد قوانا من أجل السالم: السياسات والشراكة والناس، تقرير الفريق المستقل الرفيع المستوى   20
المعني بعمليات السالم،]A/70/95, S/2015/446[ 17 حزيران/ يونيو 2015.

21  المرجع السابق، الصفحة 22.

22  المرجع السابق، الصفحة 26.
األمم المتحدة، مستقبل عمليات األمم المتحدة للسالم: تنفيذ توصيات الفريق المستقل الرفيع المستوى المعني بعمليات   23

السالم، ]A/70/357-S/2015/682[، األمين العام لألمم المتحدة، 2 أيلول/ سبتمبر 2015، الفقرة 17.

http://undocs.org/ar/A/55/305
http://undocs.org/ar/A/55/305
http://undocs.org/ar/A/55/305
http://undocs.org/ar/A/55/305
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ونتيجة لذلك، فإن مجلس األمن كلف أغلب بعثات األمم المتحدة صراحة بحماية المدنيين المعرضين لخطر 
اإلنسان  حقوق  وبتعزيز  سواء،  حد  على  لها،  التابعة  وغير  للدول  التابعة  الفاعلة  الجهات  من  البدني  العنف 
وحمايتها. وتؤكد قرارات مجلس األمن أيًضا عادة على أنه حيثما تشارك بعثات األمم المتحدة في أعمال عدائية، 
فإن عليها التزامات بموجب القانون الدولي اإلنساني، وتدعو هذه البعثات على وجه التحديد إلى التخفيف من 

المخاطر التي يتعرض لها المدنيون أثناء تنفيذ العمليات العسكرية.

وتصاغ والية »حماية المدنيين« بصفة عامة على النحو التالي:
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة..

)...( إذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة..
)...( وإذ يأذن لـ]اسم عملية حفظ السالم[ بأن تستخدم جميع الوسائل الالزمة، في حدود قدراتها وأماكن انتشارها، 

بحماية المدنيين المعرضين للعنف البدني دون اإلخالل بمسؤولية الحكومة المضيفة.
وقد تتضمن الوالية أيًضا تركيًزا خاًصا على موضوعات معينة أو على فئات مستضعفة من السكان.

وفي عام 2017، صدر تكليف لعشر من بعثات األمم المتحدة لحفظ السالم بحماية المدنيين، ويمثل هذا العدد 
لألمم  التابعة  السالم  أنشطة حفظ  العاملين في  والمدنيين  النظاميين  األفراد  المائة من جميع  في   90 أكثر من 
المتحدة. وقد أوضح مجلس األمن دور عمليات حفظ السالم من خالل قراراته الخاصة ببلدان محددة والقرارات 

المواضيعية بشأن حماية المدنيين.24

وعلى الرغم من أن بعثات األمم المتحدة السياسية الخاصة ال تكلف صراحة بحماية المدنيين، بالنظر إلى افتقارها 
إلى القوات المسلحة،25 فقد أشار األمين العام، على النحو المبين أعاله، إلى أن جميع عمليات األمم المتحدة 
للسالم ملتزمة بالدعوة إلى حماية المدنيين. وتكرر سياسة األمم المتحدة التأكيد أيًضا على أن جميع أفراد البعثات 
عليهم مسؤولية التحقق من تعزيز حقوق اإلنسان واحترامها وحمايتها من خالل عملياتها في الميدان وفي إطار 

هذه العمليات.

وتعمل أغلب عمليات األمم المتحدة للسالم أيًضا من خالل تكليفات وأدوات تتصل بالحماية. فعلى سبيل المثال، 
في  فاعلة  جهات  بوصفها  تعمل  اإلنسان  بحقوق  معنية  عناصر  للسالم  المتحدة  األمم  عمليات  أغلب  تتضمن 
البعثات، وتمثل في الوقت ذاته أيًضا مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وواليتها المتعلقة بحماية حقوق 
تعزيز  على  عادة  وتعمل  وتعزيزها  عنها  واإلبالغ  اإلنسان  حقوق  رصد  عامة  بصفة  تتولى  وهي  اإلنسان. 
القانون؛ مما يؤدي  الحماية بغية تعزيز احترام سيادة  القانون وأنشطة  إنفاذ  المشاركة في  المؤسسات الوطنية 
بدوره إلى تحقيق نتائج الحماية. باإلضافة إلى ذلك، تضطلع عمليات األمم المتحدة للسالم والمنظمات اإلنسانية 
في أغلب األحوال بأنشطة تكميلية في مجال الحماية، مثل حماية األطفال والحيلولة دون وقوع أعمال العنف 
القائم على النوع االجتماعي والتصدي لها. وتأخذ عمليات األمم المتحدة للسالم عادة بزمام القيادة في تنفيذ ما 
يكلف به مجلس األمن من الترتيبات المتعلقة برصد أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع وتحليلها واإلبالغ 
عنها، وآلية مجلس األمن للرصد واإلبالغ بشأن االنتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد األطفال في حاالت النزاع 

المسلح.

مثل قرار مجلس األمن 1894 ]بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة[، 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009،   24
S/RES/1894. ويمكن االطالع على الصياغة ذات الصلة التي يستخدمها مجلس األمن في المذكرة المستكملة 
الصادرة عن األمم المتحدة المعدة من أجل النظر في المسائل المتصلة بحماية المدنيين في النـزاع المسلح، مكتب 

تنسيق الشؤون اإلنسانية، 2014. وتتوفر المزيد من المعلومات في: األمم المتحدة، قواعد مجلس األمن وممارساته 
بشأن حماية المدنيين، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، 2014.

مع ذلك، ُتكلف بعض البعثات السياسية الخاصة، مثل بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان بتنسيق الجهود   25
الرامية إلى كفالة حماية المدنيين. انظر قرار مجلس األمن 2210 المؤرخ 16 آذار/ مارس 2015،

.S/RES/2210
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وأخيًرا، تجدر اإلشارة إلى أن سياسة األمم المتحدة لبذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق اإلنسان تقتضي أن 
ال تقدم األمم المتحدة الدعم إلى القوات األمنية الوطنية عندما تكون هناك أسباب موضوعية لالعتقاد بأن هناك 
خطًرا حقيقًيا لقيام هذه القوات بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي اإلنساني أو القانون الدولي لحقوق اإلنسان أو 
القانون الدولي لالجئين، وعندما تتقاعس السلطات المعنية عن اتخاذ التدابير الالزمة لتصحيح الحالة أو التخفيف 

من وطأتها.26

أنشطة األمم المتحدة في مجال حفظ السالم وتنفيذ واليات حماية المدنيين
إن حماية المدنيين في عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم هي مسؤولية »البعثة« ككل )أي أنها تشمل العناصر 
العسكرية والشرطية والمدنية في البعثة( وتنفذ على ثالثة مستويات مختلفة/ متكاملة على النحو الذي تعرفه إدارة 

عمليات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة:
المستوى 1: الحماية من خالل الحوار والمشاركة	 
المستوى 2: توفير الحماية المادية	 
المستوى 3: تهيئة بيئة توفر الحماية	 

وبالتالي فإن تنفيذ هذه الواليات يتضمن إظهار القوة أو استخدامها )المستوى 2( لحماية المدنيين المعرضين 
لخطر العنف البدني، والدعوة من جانب األطراف الفاعلة المدنية والنظامية لردع هذا العنف )المستوى 1(، أو 
بذل المزيد من الجهود المنظمة على المدى الطويل مثل تدريب القوات المسلحة والكوادر األمنية الوطنية وتقديم 
اإلرشاد والدعم لها )المستوى 3(. وقد يندرج اإلسهام بمهام أخرى صادر بها تكاليف، مثل المهام المنفذة في 
مجال إصالح قطاع األمن أو حماية الطفل، ضمن فئة المستوى 3. ويجب على البعثات أن تصمم »استراتيجية 

م عموًما في إطار هذه المستويات الثالثة وأن تبلِغ عن تنفيذها. حماية على نطاق البعثة« تنظَّ

ويمكن أن يتضمن تنفيذ والية حماية المدنيين طائفة من األنشطة التي يمكن تصنيفها إلى ثالثة مستويات مثل:
إجراء عمليات اإلجالء الطبي	 
اتخاذ تدابير لكفالة األمن في مخيمات النازحين داخلًيا وحولها	 
كفالة الوجود في المناطق التي يتعرض فيها السكان ألعلى مستويات الخطر في إطار استراتيجية تهدف إلى 	 

الوقاية واإلنذار المبكر
اإلسهام في تحسين بيئة األمن وسيادة القانون وجعلها مواتية لعودة النازحين داخلًيا والالجئين بصورة آمنة 	 

وطوعية وتصون كرامتهم.

القوات العسكرية وقوات الشرطة المكلفة بمهام دولية أخرى
باتت حماية المدنيين اآلن مسألة أساسية ال تقتصر على عمليات األمم المتحدة للسالم بل تمتد كذلك إلى سياق 

عمليات االنتشار الصادر بها تكليف دولي للقوات العسكرية وقوات الشرطة.27

األمم المتحدة، سياسة بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق اإلنسان عند تقديم دعم األمم المتحدة إلى قوات أمنية غير   26
تابعة لألمم المتحدة،]A/67/775–S/2013/110[ 5 آذار/ مارس 2013. 

القوات التي تحصل على تفويض من مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ولكنها تعمل خارج منظومة األمم المتحدة،   27
وعادة ما تكون في إطار منظمة إقليمية )االتحاد األفريقي، والجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، ومنظمة حلف 

شمال األطلسي، وما إلى ذلك( وأحياًنا تحت دولة.
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وقد تضمنت تكليفات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة الصادرة إلى بعض القوات الدولية التي تمارس مهامها 
خارج إطار منظومة األمم المتحدة على مدى العقد الماضي، صياغة تحض على حماية المدنيين من خالل التقيد 
بالقانون الدولي اإلنساني وغيره من االلتزامات القانونية، بل وفي بعض األحيان تكليًفا صريًحا بالحماية من 
األخطار المادية التي تشكلها أطراف أخرى. وفي الوقت ذاته، تطورت النهج الرامية إلى تحقيق االستقرار التي 
اعتمدتها فرادى الدول وعدد من المنظمات المتعددة األطراف لتصبح إطاًرا للسياسات يحكم بعض التدخالت 
العسكرية الدولية في الدول الهشة والمتضررة من النزاع. وقد كشفت العديد من المنظمات الدولية عن طموحاتها 
في مجال حماية المدنيين من خالل اعتماد سياسات أو مبادئ توجيهية في هذا المجال. واتبعتها في هذا النهج 

بعض الدول أيًضا. 

أنه استراتيجية قصيرة األجل وطويلة األجل، تتضمن قدرات عسكرية  ويفهم تحقيق االستقرار عموًما على 
ومدنية على حد سواء، وتهدف إلى تحسين األمن واالستقرار. وعلى الرغم من أن حماية المدنيين ليست دائًما 
هي األولوية أو هدًفا صريًحا لالستراتيجيات الرامية إلى تحقيق االستقرار، فإن هذه االستراتيجيات قد تسعى 

إلى الحد من العنف وعدم االستقرار.

 S

7.3 يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تفهم األدوار والمسؤوليات التي تضطلع بها عمليات األمم 
المتحدة للسالم والقوات العسكرية وقوات الشرطة المكلفة بمهام دولية في كفالة حماية السكان في األماكن 

التي تنتشر بها.

تضطلع عمليات األمم المتحدة للسالم بعدة مهام ومسؤوليات تعزز حماية المدنيين، وهي تمتد من قدراتها الفريدة 
في مجال حفظ السالم على تعزيز الحماية المادية للمدنيين من خالل التلويح باستخدام القوة أو استخدامها، إلى 
التي تضطلع بها جميع عمليات السالم )أي بعثات حفظ  الدعوة  تنفيذ أنشطة مثل الرصد واإلبالغ أو أنشطة 
السالم والبعثات السياسية( على حد سواء، وقد تتداخل هذه األنشطة مع أنشطة الجهات الفاعلة في مجال الحماية.

البلدان  مع  إلى جنب  جنًبا  المتحدة،  لألمم  التابعة  السالم  إدارة عمليات حفظ  أن  التأكيد على  ويجدر 
المساهمة بقوات عسكرية وبقوات شرطة، قد أوضحت المهام والمسؤوليات المحتملة لمختلف مكونات 
بعثة حفظ السالم فيما يتعلق بحماية المدنيين من خطر العنف: أي المسؤوليات المحددة الملقاة على عاتق 
القيادة المدنية للبعثة والقيادة العسكرية للقوات، ودور البلدان المساهمة بقوات شرطة وقوات عسكرية. 
ولقد أصبح مطلوًبا اآلن من البعثات المكلفة بتوفير حماية محددة للمدنيين أن تعد استراتيجيات للحماية 
تعمل  التي  اإلنسان  اإلنسانية ومنظمات حقوق  والمنظمات  للخطر،  المعرضين  السكان  بالتشاور مع 

على توفير الحماية.

التي تضطلع  المختلفة  والمهام  والمسؤوليات  األدوار  تفهم  أن  الحماية  مجال  في  الفاعلة  الجهات  ويجب على 
وآليات  والمكونات  التنظيمي  الهيكل  على  التعرف  لها  وينبغي  الحماية.  مجال  في  السالم  عمليات  جميع  بها 
التنسيق، وعلى الوثائق والسياسات ذات الصلة لعمليات األمم المتحدة للسالم والقوات العسكرية وقوات الشرطة 
المكلفة بمهام دولية فيما يتعلق بحماية المدنيين- على المستوى العام ومستوى السياسات )سياسة األمم المتحدة 
لبذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق اإلنسان، ونشرة األمين العام لألمم المتحدة بشأن االستغالل واالنتهاك 
الجنسيين(،28 وداخل البلدان )هيكل البعثة وقواعد االشتباك واستراتيجية حماية المدنيين ودور البلدان المساهمة 
الفاعلة في مجال  التي تعتزم الجهة  المسائل  الفهم المطلوب حسب أنواع  بقوات عسكرية(. وقد يختلف عمق 

الحماية التصدي لها، واألنشطة المقرر تنفيذها وعالقتها بوجود عملية سالم أو قوات عسكرية. 

األمم المتحدة، تدابير خاصة للحماية من االستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسي، نشرة األمين العام،  28
ST/SGB/2003/13، األمين العام لألمم المتحدة، 9 تشرين األول/ أكتوبر 2003. 

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2003/13
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التعاون مع عمليات األمم المتحدة للسالم 
والقوات العسكرية وقوات الشرطة المكلفة 

بمهام دولية
تعرب كثير من الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني ومجال حقوق اإلنسان، منذ وقت طويل، عن شواغلها 
بشأن التأثير المحتمل للتعاون الوثيق مع عمليات األمم المتحدة للسالم والقوات المتعددة الجنسيات على قدرتها 
على أداء مهامها بطريقة مستقلة وغير متحيزة وأن ُينظر إليها على أنها تفعل ذلك. ويتمثل الشاغل األساسي لديها، 
ال سيما في حاالت النزاع، في أن قدرتها على الوصول وأمنها قد يقوضان إذا نظرت إليها األطراف المتحاربة 
أو قطاعات من السكان على أنها متوائمة مع األهداف السياسية لهذه البعثات. ويصل هذا القلق إلى أعلى مستوياته 
عمليات  في  تشارك  أو  القانون  بإنفاذ  متعلقة  بمهمة  المتحدة  لألمم  التابعة  والقوات  السالم  يكلف حفظة  عندما 
عسكرية هجومية. وقد تظهر إشكالية في هذه الظروف البالغة الخطورة إذا كان منسق الشؤون اإلنسانية التابع 
لألمم المتحدة يشغل في الوقت ذاته أيًضا منصب نائب الممثل الخاص لألمين العام، ومن ثم يكون من الناحية 
التنظيمية جزًءا من عمليات األمم المتحدة للسالم. وتنطوي هذه الحالة على تحديات خاصة للمنظمات اإلنسانية 

التي تعتمد على حيادها لكي تتمكن من الوصول إلى السكان وجميع األطراف المسلحة.

ومع ذلك، أقرت األطراف الفاعلة في مجال العمل اإلنساني قبل وقت طويل بأن العمل اإلنساني وحده ال يمكن 
أن يحمي المدنيين من آثار النزاعات المسلحة. وتتمتع عمليات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة بقدرة فريدة على 
تعزيز الحماية المادية للسكان المدنيين بطريقة غير مستطاعة لألطراف الفاعلة في مجال العمل اإلنساني. فقد 
تكون لديها القدرة أيًضا على اإلسهام في تهيئة بيئة أمنية مواتية لجهود تقديم المساعدات اإلنسانية التي يضطلع 
بها المدنيون. ويمكن لعمليات األمم المتحدة للسالم، المدعومة بعنصر حقوق اإلنسان التابع لها، أن تعزز الحماية 

من خالل تعاونها مع السلطات المعنية.

وفي حين أن إسهامات عمليات األمم المتحدة للسالم قد تحظى بتقدير كبير لدى كثير من المنظمات اإلنسانية 
أنها تطمس بشكل  الحاالت على  إليها في بعض  فقد كان ينظر  الواقع،  ومنظمات حقوق اإلنسان على أرض 
خطير أدوار ومسؤوليات مجموعات مختلفة من الجهات الفاعلة، وتعرض للخطر دون قصد وصول المساعدات 

اإلنسانية للسكان المتضررين.

وبالتالي، ال غنى عن الحوار والتفاعل حسب االقتضاء، بين المنظمات اإلنسانية وعمليات األمم المتحدة للسالم، 
من أجل تحسين وتعزيز األدوار واألنشطة التي يضطلع بها كل منها وكذلك مجمل االستجابة لمقتضيات الحماية؛ 

وكذلك للحيلولة دون طمس أدوارها ومسؤولياتها، بما في ذلك من وجهة نظر السلطات أو المجتمعات المحلية.

أبريل  نيسان/  في  الصادرة  المتكاملين  والتخطيط  للتقييم  المتحدة  األمم  تقر سياسة  الصدد،  هذا  في 
األمم  لبعثات  السياسية  األهداف  عن  ومنفصاًل  متميًزا  اإلنساني  العمل  يظل  أن  بضرورة   2013

المتحدة، على أن يقترن هذا باإلبقاء على الحوار والتعاون:

بينما يمكن للعمل اإلنساني أن يدعم توطيد السالم، يظل مقصده الرئيسي متمثاًل في تلبية االحتياجات 
المنقذة لألرواح وتخفيف المعاناة. وبناء على ذلك، من المرجح أن تظل أغلب التدخالت اإلنسانية 
خارج نطاق التكامل، األمر الذي يمكن أن يتحدى في بعض األحيان قدرة الجهات الفاعلة في مجال 
العمل اإلنساني التابعة لألمم المتحدة على أداء مهامها وفًقا للمبادئ اإلنسانية. وحسب السياق، يمكن 
النهج  المبكر ضمن  والتعافي  اإلدماج  وإعادة  والعودة  المدنيين  بحماية  تتصل  معينة  أنشطة  إدراج 
التحليل  دعم  األحوال  جميع  في  ينبغي  وبالتالي،  المتحدة.  األمم  تتبعه  الذي  المتكامل  االستراتيجي 
والتنسيق المشتركين بين الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني وتوطيد السالم في ترتيبات التكامل 

التي تتخذها األمم المتحدة. 29

سياسة األمم المتحدة المتعلقة بالتقييم والتخطيط المتكاملين، مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية، 9 نيسان/ أبريل 2013،   29
الفقرة 9. 

https://undg.org/document/un-policy-on-integrated-assessment-and-planning/
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وفيما يتعلق بنشر قوات عسكرية وقوات شرطة في إطار تكليف دولي آخر، تنطبق مخاوف مماثلة، بل وتتفاقم 
في كثير من األحيان. وتنخرط هذه القوات عادة بنشاط في عمليات عدائية ضد بعض القوات المحلية. وبالتالي 
يمكن أن يكون التعاون معها أمًرا بالغ التعقيد. ومع ذلك، من المهم أيًضا اإلقرار بقدرتها على اإلسهام في حماية 
المدنيين والتماس بعض أشكال التعاون معها من أجل تعزيز نتائج الحماية على أن يقترن هذا بتوخي العناية 

الالزمة لتجنب تضارب األدوار والمسؤوليات.

عندما تقاتل قوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة أو القوات العسكرية المكلفة بمهام دولية جنًبا إلى 
جنب مع القوات المحلية في حاالت النزاع المسلح أو تقدم لها الدعم في عملياتها العسكرية، يجب 
عليها أن تتخذ جميع الخطوات المستطاعة لضمان أن تمتثل األطراف، ال سيما من تتشارك معها، 
بين  والتعاون  الحوار  من  درجة  فإن  وبالتالي،  الصلة.30  ذات  اإلنساني  الدولي  القانون  اللتزامات 
الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني وهذه القوات ستكون مهمة لتحقيق نتائج إيجابية في مجال 
المدنيين  باحترام  المحليين  والتزامات شركائها  القوات  هذه  بالتزامات  الوفاء  ذلك  في  بما  الحماية، 

وحمايتهم أثناء عملياتها العسكرية.

ويعتمد حجم مشاركة الجهات الفاعلة في مجال الحماية وعمليات األمم المتحدة للسالم والقوات العسكرية وقوات 
الشرطة المكلفة بمهام دولية في الحوار والتعاون على مهمتها وظروف عملها.

تتفاعل الجهات الفاعلة في مجال حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة والعناصر العسكرية والشرطية 
التابعة لألمم المتحدة على نحو منتظم في إطار عمليات حفظ السالم وبطرق تحددها السياسات ذات 
أيًضا.  الصلة  المعلومات وتنسيق األعمال ذات  لتبادل  يلزم بذل جهود مستمرة  الصلة؛ ومع ذلك، 
المتحدة والجهات  التابعة لألمم  العسكرية والشرطية  العناصر  بين  الفعالة  التعاون  وتتضمن أشكال 
الفاعلة في مجال حقوق اإلنسان من أجل تعزيز الحماية، تحديد المناطق الحرجة التي تحتاج إلى 
الوطنيين  النظراء  مع  الدعوة  أنشطة  وتنسيق  العسكرية،  والدوريات  القوات  نشر  حماية ألغراض 

وتعزيز رصد حقوق اإلنسان من خالل تبادل المعلومات المناسبة.

بالمبدأين اإلنسانيين االستقالل وعدم  التقيد  وأًيا كان السياق، يجب أن يتم الحوار والتفاعل بطريقة ال تقوض 
التحيز، وال تعّرض السكان المتضررين أو العاملين في مجال المساعدة اإلنسانية لمزيد من المخاطر.

 G

8.3 ينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تبادر بالتعاون مع عمليات األمم المتحدة للسالم بغية تشجيع تحقيق 
نتائج إيجابية في مجال الحماية يستفيد منها السكان المعرضون للخطر.

ينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تسعى إلى تحقيق فهم مشترك للسياق وتعزيز أدوار ومسؤوليات 
مختلف الجهات الفاعلة المشاركة في تعزيز الحماية في الميدان.31

ومن ثم ينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تضع بروتوكوالت ذات صلة وأن تقيم عالقات مع عمليات 
المشاركة  تبقي قنوات االتصال معها مفتوحة في جميع األحوال. وينبغي أن تؤدي  للسالم وأن  المتحدة  األمم 
االستباقية للعناصر العسكرية والشرطية التابعة لألمم المتحدة، جنًبا إلى جنب مع العنصر المدني بالبعثة، إلى 
توجيه  هذا على  الحماية. وسيعمل  تواجه  التي  المخاطر  وتحليل  السرية  للمعلومات غير  اآلمن  التبادل  تيسير 
التحليل العام لحماية المدنيين الذي تجريه البعثة وتحديد أولويات االستجابة. وسيساعد أيًضا على تحديد مجاالت 
التكامل. وال غنى عن الحوار لضمان القدر الكافي من التنسيق بشأن موضوعات معينة، مثل حماية األطفال، 
ونزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، ومنع العنف الجنسي والتصدي له، ومرافق االحتجاز واإلصالحيات، 

وأنشطة إزالة األلغام ألغراض إنسانية.

انظر أيًضا سياسة بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق اإلنسان عند تقديم دعم األمم المتحدة إلى قوات أمنية غير   30
تابعة لها، ]A/67/775–S/2013/110[ 5 آذار/ مارس 2013. 

31  لالطالع على مزيد من اإلرشادات، انظر على سبيل المثال، مجموعة الحماية العالمية- أداة التشخيص واإلرشاد على 
التفاعل بين مجموعات حماية الميدان وبعثات األمم المتحدة، 2013. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2013/110&Lang=A
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2013/110&Lang=A
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2013/110&Lang=A
https://www.alnap.org/help-library/global-protection-cluster-diagnostic-tool-and-guidance-on-the-interaction-between-field
https://www.alnap.org/help-library/global-protection-cluster-diagnostic-tool-and-guidance-on-the-interaction-between-field
https://www.alnap.org/help-library/global-protection-cluster-diagnostic-tool-and-guidance-on-the-interaction-between-field
https://www.alnap.org/help-library/global-protection-cluster-diagnostic-tool-and-guidance-on-the-interaction-between-field
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وتشكل المسائل المهمة التي قد توجد ضرورة لمعالجتها ما يلي:
ضرورة إشراك المجتمعات المحلية بطريقة آمنة وقائمة على االحترام––
الحفاظ على التمييز بين العمل اإلنساني المحايد وغير المتحيز وعمليات السالم––
الضرر الذي قد يلحق بالسكان المدنيين بسبب األفراد النظاميين أو المدنيين بعملية السالم نفسها أثناء ––

سير العمليات العدائية أو استخدام القوة أو في ظروف أخرى
التدابير التي قد تتمكن البعثة من اتخاذها لمنع الضرر الناجم عن قوات أخرى أو تخفيف التهديدات––
الدعم الذي تقدمه البعثة إلى القوات المحلية وإسهام البعثة في إصالح قطاع األمن وأوجه التضارب ––

أو التآزر المحتملة مع جهود الوكاالت اإلنسانية.

وقد تشكل عمليات األمم المتحدة للسالم أيًضا، في حاالت معينة، قناة غير مباشرة لجهود الدعوة لدى 
ممثلي الحكومة المحلية ومسؤولي القوات المسلحة.

وقد يكون من الضروري في ظروف معينة معالجة بعض المسائل الموثقة على مستويات أعلى مع 
األمانة العامة لألمم المتحدة في نيويورك وجنيف، وكذلك مع السلطات العسكرية والسياسية في البلد 
األصلي لبعض المكونات العسكرية و/ أو الشرطية )البلدان المساهمة بقوات عسكرية أو قوات شرطية(.

إجراءات خاصة  لديها  المتحدة  األمم  لمنظومة  التابعة  الحماية غير  في مجال  الفاعلة  الجهات  بعض 
للتعاون مع عمليات األمم المتحدة للسالم. وقد تتعاون الجهات الفاعلة األخرى في مجال العمل اإلنساني 
معها من خالل آليات التنسيق اإلنساني مثل مجموعة الحماية داخل البلدان أو من خالل مكتب األمم 

المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية أو الشبكات الوطنية. 

 G

9.3 ينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تتحقق من وجود مستوى معين من التفاعل مع القوات العسكرية 
وقوات الشرطة المكلفة بمهام دولية، من أجل تيسير إقامة حوار في مجال الحماية يهدف إلى تأمين احترام 
القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لالجئين )في األحوال التي يسري فيها( والقانون الدولي لحقوق 

اإلنسان، فضالاً عن ضمان بذل المزيد من الجهود المستنيرة في مجال الحماية.

يعتبر تحقيق استجابة إنسانية فارقة لالحتياجات أمًرا مهًما. ومع ذلك، فإن إجراء حوار متسق وبنَّاء مع قوات 
لحقوق  الدولي  للقانون  الفاعلة  الجهات  هذه  تعزيز  يقوم على  أن  ينبغي  دولية  بمهام  المكلفة  والشرطة  الجيش 
اإلنسان واحترامها له، والقانون الدولي اإلنساني، والقانون الدولي لالجئين في األحوال التي ينطبق فيها ذلك، 
وعلى تعزيز الحوار بشأن شواغل الحماية األخرى واتجاهاتها عند االقتضاء. ويقع في هذا الصدد على عاتق 
قوات الجيش والشرطة المكلفة بمهام دولية التي تعمل مع القوات الوطنية أن تضمن، قدر المستطاع، احترام هذه 

القوات اللتزاماتها في إطار القانون الدولي اإلنساني.

لذا يجوز أن تتواصل الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني ومجال حقوق اإلنسان مع القوات 
المكلفة بمهام دولية بشأن مسائل متنوعة، مثل التدابير االحترازية التي يجب اتخاذها عند المشاركة في 
العمليات العدائية، ونزوح السكان، وتدابير التوقيف واالحتجاز، أو تعزيز اإلجراءات السليمة إلدارة 

رفات الموتى، بما في ذلك نقل الجثث وتسليمها، وإدارة بيانات ما بعد الوفاة لمنع حاالت االختفاء.

قد يتمثل تبادل المعلومات في مبادلة المعلومات غير السرية عن االتجاهات العامة والمخاطر التي 
أن  المدنيين. ويتطلب ذلك إجراءات مناسبة وقنوات اتصال متفق عليها. كما يجب  السكان  تواجه 
يتم ذلك في إطار من االحترام الكامل للمعايير المطبقة على إدارة البيانات )انظر الفصل السادس(. 

ويستلزم هذا بناء عالقة قوية قائمة على أساس الثقة بشكل تدريجي.
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يعتبر وجود حد أدنى من الحوار وتبادل المعلومات أمًرا بالغ األهمية من شأنه تحقيق نتائج أفضل 
على صعيد الحماية. ويجب في هذه الحالة أيًضا أن يجري ذلك على نحو ال يزيد من المخاطر التي 
يتعرض لها المدنيون )انظر المعيار 10.3(. وفضاًل عن ذلك، نظًرا لوجود مخاطر متأصلة تتمثل 
في استخدام البيانات لتنفيذ خطة أمنية معينة، يجب أن تتوخى الجهات الفاعلة في مجال الحماية العناية 
الشديدة حتى ال تقوض قدرة الجهات الفاعلة اإلنسانية على العمل، والنظر إلى عملها على أنه متوافق 
مع مبادئها. وينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية، أن تقوم فرادى أو جماعات، بوضع آلية محددة 

لتجنب هذه المخاطر.

ويمكن أن يتم التفاعل بين الجهات الفاعلة في مجال الحماية والقوات العسكرية وقوات الشرطة المكلفة 
بمهام دولية على نحو ثنائي من جانب منظمات إنسانية أو في شكل جهد جماعي من خالل آليات 
التنسيق اإلنساني، مثل »مجموعة الحماية في البلدان«، أو من خالل مكتب األمم المتحدة لتنسيق 

الشؤون اإلنسانية.

 S

والقوات  للسالم  المتحدة  األمم  عمليات  مع  التعاون  عند  الحماية،  مجال  في  الفاعلة  الجهات  على  يجب   10.3
العسكرية وقوات الشرطة المكلفة بمهام دولية، أن تضطلع بهذا التعاون بطريقة ال تشكل أي مخاطر إضافية 

على المدنيين أو تقّوض قدرة الجهات الفاعلة في مجال الحماية على االضطالع بأنشطتها.32

هذه القوات، سواء شاركت أم لم تشارك في سير العمليات العدائية أو استخدام القوة- بسبب طبيعتها المحددة- قد 
ال تنظر إليها قطاعات عريضة من السكان وبعض األطراف المشاركة في القتال على أنها محايدة وغير متحيزة. 
تعاونها  بها في  السياق تسترشد  تناسب  المتحدة بروتوكوالت  التابعة لألمم  اإلنسانية  الفاعلة  الجهات  وستضع 
مع عمليات األمم المتحدة للسالم )انظر مربع النص أعاله(. ومع ذلك، قد تتبنى الجهات الفاعلة اإلنسانية غير 
التابعة لألمم المتحدة وجهات نظر مختلفة بشأن مدى مالءمة التعاون صراحة مع بعثات األمم المتحدة، وال سيما 
عنصريها العسكري والشرطي. ويجب على هذه الجهات الفاعلة أن تحدد ما إذا كان تعاونها سيوصل صورة 
تبرز التحيز، وإذا كان األمر كذلك ما إذا كان هذا سيؤدي إلى عرقلة قبولها لدى المجتمعات المحلية أو لدى 

األطراف المسلحة وإلى زيادة تعرض أوساط العمل اإلنساني للمخاطر األمنية.

قد تتطور المخاطر بمرور الوقت. وكلما كانت البيئة أكثر توتًرا وعرضة للنزاع، زادت المخاطر. وبالتالي، 
يجب على جميع الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تعمل بشكل منتظم على إعادة تقييم تعاونها ومواءمته في 

ضوء هذه المخاطر والبيئة المتغيرة.

الجهات الفاعلة األخرى
 S

11.3 يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تأخذ في االعتبار األدوار المتنوعة التي تضطلع بها الجهات 
الفاعلة السياسية والقضائية واالقتصادية في مجال الحماية.

تعزيز  في  مهم  بدور  أيًضا  أن تضطلع  أخرى  قطاعات  في  بمسؤوليات  المنوطة  الفاعلة  الجهات  تستطيع  قد 
ومن  واالقتصادية.  والقضائية  السياسية  المجاالت  في  ودولية  وطنية  فاعلة  جهات  تتضمن  قد  وهي  الحماية، 
المرجح أن تكون هذه الجهات متباينة في مبادئها وسياساتها وممارساتها وكفاءاتها ومواردها وأولوياتها تبايًنا 
شديًدا عن الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني ومجال حقوق اإلنسان، ومع ذلك فإنها يمكن أن تقوم بدور 

مهم، ال سيما في تهيئة بيئة مواتية لحماية القانون الدولي واالمتثال له.

انظر أيًضا المعيار 2.5.  32
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فعلى سبيل المثال، تستطيع الجهات الفاعلة التي تتخصص في تعزيز سيادة القانون، أو إصالح القطاع 
األمني، أو بناء قدرات المؤسسات على المدى الطويل، وتعزيز التشريعات في مجال حقوق اإلنسان، 
الدعم  الرئيسية وتوفير  المسؤولة  الجهات  التزامات  المساعدة على تعزيز  أن تضطلع بدور مهم في 

العملي والخبرة التقنية إلحداث تغييرات مستمرة في السياسات والممارسات.

أما الجهات الفاعلة على الصعيد االقتصادي، على سبيل المثال تلك المسؤولة عن السياسات اإلنمائية 
الوطنية أو المساعدة اإلنمائية الدولية، فقد تؤثر سلًبا أو إيجاًبا في تهيئة بيئة مواتية للحماية من خالل 
سياساتها وبرامجها. وقد تكون أيًضا في وضع يمكنها من التأثير في الجهات المسؤولة الرئيسية لتعزيز 

حماية الفئات السكانية المستضعفة.

الجهات  تأخذ مهام  أن  الحماية عند وضع خطط األنشطة وتنفيذها  الفاعلة في مجال  الجهات  ولذا يجب على 
الفاعلة األخرى ومسؤولياتها وخبراتها في االعتبار بهدف تحقيق أقصى قدر من التكامل مع احترام مبادئ العمل 

اإلنساني أيًضا.

ويقتضي أيًضا تحديد أي هذه الجهات تتميز بوضعية تمكنها من تحقيق أثر مرغوب ما، قدًرا من التفاعل، وإرادة 
لتحديد عالقات التآزر اإليجابية وتعزيزها. ويظل في الوقت ذاته تمسك الجهات الفاعلة في مجال الحماية بمبادئ 

اإلنسانية التي تدعم العمل اإلنساني أمًرا ضرورًيا أثناء تنفيذ هذه األنشطة.
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الرابع  الفصل   

البناء على 
األساس القانوني 

للحماية



معرفة اإلطار القانوني
S  1.4 يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تكون على دراية بمختلف األطر القانونية واجبة 

التطبيق.

توخي االتساق وعدم التحيز عند اإلحالة إلى القانون
S  2.4 يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تتوخى االتساق وعدم التحيز عند اإلحالة إلى نص 

النحو الذي ينبغي أن يخضع له  التطبيق أو روحه، وعند الحث على احترامهما على  القانون واجب 
مختلف األطراف في نزاع مسلح أو حالة عنف أخرى.

الحفاظ على التماسك والدقة
S  3.4 يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية، عندما تتخذ إجراءات لضمان قيام السلطات )بما في 

ذلك الجهات الفاعلة المسلحة غير التابعة للدول( باحترام التزاماتها تجاه المجتمعات المحلية، أن تتحرى 
الدقة عند اإلحالة إلى القانون، إذ يجب أن تتفق الرسائل واإلجراءات مع األطر القانونية السارية وواجبة 

التطبيق نًصا وروًحا.

االسترشاد بالقوانين اإلقليمية والوطنية ذات الصلة وغيرها من المعايير ذات الصلة
G  4.4 ينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تطبق في عملها القوانين اإلقليمية والوطنية وغيرها من 

المعايير ذات الصلة التي تعزز الحماية الشاملة وتتسق مع القانون الدولي.

التمسك بالمعايير القانونية القائمة
يجوز  الدولية ال  والمعايير  القوانين  أن  تدرك  أن  الحماية  في مجال  الفاعلة  الجهات  S  5.4 يجب على 

المساس بها، وإنما يجب احترامها والتمسك بها. وقد يلزم في بعض الحاالت اتخاذ سلسلة من اإلجراءات 
التدريجية لتحقيق االمتثال لهذه المعايير بمرور الوقت.
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يؤكد هذا الفصل على أهمية أن تكون الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني ومجال حقوق اإلنسان التي تعمل 
في مجال الحماية قادرة على فهم القانون واجب التطبيق واالسترشاد به. وتعتبر الحماية جزًءا ال يتجزأ حًقا من 
احترام حقوق اإلنسان، والتزاًما أساسًيا يقع على عاتق أولئك الذين يتبوأون السلطة، وفًقا لتعريفها المنصوص 
الدولي لالجئين،  والقانون  اإلنسان،  لحقوق  الدولي  والقانون  اإلنساني،  الدولي  القانون  عليه في شتى صكوك 
بالقوانين  دراية  على  أوالً  تكون  أن  الحماية  مجال  في  الفاعلة  الجهات  على  يجب  لذا  الوطنية.  والتشريعات 
والمعايير وأحكام الفقه القانوني الواجبة التطبيق فضاًل عن السياسات الالزمة لتنفيذها حتى يكون بوسعها تذكير 
التنفيذية وكذلك في  الحماية في تصميم برامجها  الفاعلة في مجال  الجهات  بالتزاماتها. وهذا يساعد  السلطات 
سعيها إلى معالجة موضوعات المساءلة، مثل مسألة منع اإلفالت من العقاب، وتشجيع السلطات على التحقيق 
مع مرتكبي االنتهاكات بحق القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان ومقاضاتهم وتوفير سبل 

انتصاف فعالة ومنع تكرار وقوعها.

معرفة اإلطار القانوني
 S

1.4 يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تكون على دراية بمختلف األطر القانونية واجبة التطبيق.

يقضي كثير من المعايير الدولية )المعاهدات، والقوانين العرفية، والقوانين غير الملزمة( بأن توفر الدول وغيرها 
من الجهات الفاعلة الحماية لألفراد والمجتمعات المحلية في النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى. وضعت 
بعض هذه المعايير تحديًدا لفئات معينة من األشخاص، مثل الالجئين، واألطفال، والنساء، والمصابين بإعاقات، 
والمحتجزين، والنازحين داخلًيا، والعمال المهاجرين، واألشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية أو دينية 
أو لغوية. ويتعلق بعض هذه المعايير بحاالت محددة- مثل اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني )بما فيها اتفاقيات 
المتعلقة  المسائل  تنظيم  تقتصر على  التي   )1977 لعام  1949 وبروتوكوالها اإلضافيان  لعام  األربع  جنيف 
بالنزاعات المسلحة، أو بانتهاكات محددة للمعايير الدولية، مثل اتفاقية عام 1948 لمنع جريمة اإلبادة الجماعية 
لألفراد  المضادة  األلغام  اتفاقية حظر  مثل  األسلحة  من  معينة  بأنواع  اآلخر  البعض  ويتعلق  عليها.  والمعاقبة 
ومختلف بروتوكوالت اتفاقية عام 1980 بشأن أسلحة تقليدية معينة. وهناك أوجه إضافية والتزامات مقابلة لها 
منصوص عليها في القانون الجنائي الدولي الذي يجب أن تكون الجهات الفاعلة في مجال الحماية على دراية به 

حتى إذا قررت أن ال تشارك بنشاط في تنفيذه.

يعد عدم معرفة العديد من الجهات الفاعلة في مجال الحماية أو حاجتها إلى معرفة تفاصيل كل أنواع القوانين 
أمًرا مفهوًما، ولكنها مع ذلك، يجب أن تكون على علم باألطر القانونية التي تنطبق على السياق الذي تعمل فيه. 
ولذلك فإن فهم جوهر القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي لالجئين )انظر 
المربع أدناه(، والقدرة على فهم الكيفية التي يكمل بها كل منها اآلخر، أمر ضروري لجميع موظفي الحماية عند 

إعداد خطط أنشطة الحماية وتنفيذها.

ولذا يجب أن يمتلك الموظفون الذين يعملون في مجال مسائل الحماية المهارات والمعرفة الالزمة )وأن يتلقوا 
التدريب المالئم عند الضرورة( بالمبادئ والمعايير األساسية لكل فرع من فروع القانون الدولي. ويجب فضاًل 
عن ذلك أن تكون الجهات الفاعلة في مجال الحماية أيًضا واضحة فيما يتعلق بما يقع في نطاق االختصاص 

الشخصي والزمني والمكاني لكل فرع من فروع القانون المذكورة.

ترد معايير الحماية العالمية في مجموعة القوانين المبينة في اإلطار أدناه.
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السمات األساسية للقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي لالجئين33
ترد المعايير القانونية الدولية التي تكفل احترام األفراد، وال سيما حمايتهم من آثار العنف والتجاوزات في فروع 

القانون الثالثة التالية:
القانون الدولي اإلنساني أو قانون النزاعات المسلحة.	 
القانون الدولي لحقوق اإلنسان.	 
القانون الدولي لالجئين.	 

وتنشئ فروع القانون المذكورة التزامات دولية يجب التقيد بها. ويجب على السلطات الوطنية أن تكفل إدماج 
فروع القانون المذكورة بشكل كامل في التشريعات واللوائح الوطنية.

القانون الدولي اإلنساني هو فرع القانون الموضوع خصيًصا لتنظيم حاالت النزاع المسلح، ويهدف إلى كفالة 
احترام وحماية األشخاص الذين ال يشاركون مشاركة مباشرة في العمليات العدائية أو كفوا عن المشاركة فيها، 
وتنظيم وسائل وأساليب القتال أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. ويقر هذا القانون بأهمية أنشطة 
المتحيزة.  اإلنسانية غير  المنظمات  األحمر وسائر  للصليب  الدولية  اللجنة  بها  التي تضطلع  والحماية  اإلغاثة 
ومبادئ اإلنسانية وعدم التحيز والحياد واالستقالل، وإن كانت ال تتمتع بوضع المعايير القانونية في مجملها، 
فإنها محل اعتراف واسع النطاق من الدول والمنظمات الدولية والفقه القانوني الدولي ويمكن أن تضطلع بدور 

مهم في الحوار بشأن الحماية.

القانون الدولي لحقوق اإلنسان يفرض التزامات في المقام األول على الدول باحترام وحماية وإعمال حقوق 
اإلنسان والحقوق األساسية لألفراد والجماعات الموجودين في أراضيها أو يخضعون لواليتها. ويعني االلتزام 
باالحترام أن الدول وغيرها من الجهات المسؤولة يجب عليها االمتناع عن التدخل في تمتع األشخاص بحقوق 
اإلنسان المكفولة لهم أو الحد من هذه الحقوق. ويقتضي هذا االلتزام من الدول أن تحمي األفراد من التهديدات 
الناشئة عن الجماعات المسلحة أو األفراد أو المخاطر الطبيعية. ويعني االلتزام بإعمال الحقوق أن الدول يجب 
عليها أن تتخذ إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بحقوق اإلنسان األساسية. وينطبق القانون الدولي لحقوق اإلنسان 
في جميع األحوال، بما في ذلك النزاعات المسلحة. ومع ذلك، هناك ظروف استثنائية- مثل حاالت الطوارئ 

العامة- يجوز فيها االنتقاص من مجموعة محدودة من الحقوق، غير أن هذا األمر يخضع لشروط صارمة.

يتألف فرعا القانون )القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان( من عدد كبير من المعاهدات 
والقواعد العرفية التي ُوضعت في أوقات مختلفة. والدول ليست كلها أطراًفا في جميع المعاهدات، على الرغم من 
أنها انضمت كلها إلى اتفاقيات جنيف، وهي الصكوك الرئيسية للقانون الدولي اإلنساني. وقد صدقت جميع الدول 
على واحدة على األقل من اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية األساسية. وجدير بالذكر أن معاهدات حقوق اإلنسان 
اإلقليمية تعيد التأكيد بل وتعزز االلتزامات المنصوص عليها في االتفاقيات الدولية. وتنظر إليها األطراف الفاعلة 

المحلية في كثير من الحاالت على أن لها حجية خاصة.

لالطالع على مزيد من التفاصيل، انظر سياسة الحماية الصادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، 2016،   33
المرفق األول )»اإلطار المعياري«(.
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القانون الدولي العرفي؛ أي القواعد المتبعة في ممارسات الدول والتي يفهم أنها تمثل التزاًما أو تفويًضا قانونًيا، 
واجب التطبيق، بغض النظر عن وجود حكم في معاهدة يتضمن القاعدة، وما إذا كانت الدولة قد صدقت على 
أي حكم في معاهدة يتضمن القاعدة العرفية. ومع ذلك، حيثما ُتستوفى متطلبات نشأة القانون الدولي العرفي، فإن 
القواعد الواردة في المعاهدات الدولية قد تعكس أيًضا القانون الدولي العرفي. وفي هذا الصدد، اكتسبت القواعد 
الواردة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 وضع القانون العرفي. وقد اكتسبت أغلب القواعد الواردة في اإلعالن 
العالمي لحقوق اإلنسان وبعض القواعد الواردة في البروتوكولين األول والثاني المؤرخين 8 حزيران/ يونيو 
1977 الملحقين باتفاقيات جنيف )البروتوكوالن اإلضافيان لعام 1977( أيًضا وضع القانون الدولي العرفي.34

وتكمل هذه المعاهدات والقانون العرفي العديد من المعايير المعترف بها دولًيا )»القانون غير الملزم«(، وبعضها 
الرسمية  الناحية  من  ملزمة  ليست  الصكوك  وهذه  المتحدة.  لألمم  العامة  الجمعية  مثل  سياسية  هيئات  اعتمدته 
التعاهدية  العرفي أو تشكل تفسيًرا ذا حجية لاللتزامات  الدولي  القانون  أنها قد تعكس قواعد  بصفتها هذه، إال 
القانونية  بالمعايير  التمسك  فإن  بتوافق دولي. وحتى عندما ال يكون األمر كذلك،  الحالية حين تكون مدعومة 

الدولية غير الملزمة قد يعزز الجهود الرامية إلى إقناع السلطات بتحمل مسؤولياتها وتوفير أساس للعمل.

هناك اختالف أساسي بين القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان في أن األخير يوفر حقوق 
األفراد التي يجب على الدول، وربما أيًضا إلى حد ما الجهات الفاعلة غير التابعة للدول، حمايتها واحترامها 
وإعمالها. في حين يأخذ القانون الدولي اإلنساني شكل التزامات على أطراف نزاع مسلح )سواء كانت من الدول 

أوالجهات الفاعلة المسلحة غير التابعة للدول(.

وينطبق فرعا القانون في أوقات النزاع المسلح ويسترشد تفسير كل منهما باآلخر. ومن حيث التطبيق، قد تعارض 
إبداء أسباب وجيهة. وقد تتخذ  الدولي لحقوق اإلنسان دون  القانون  أو  الدولي اإلنساني  القانون  الدول انطباق 
وجهة نظر خاطئة مفادها أن القانون الدولي اإلنساني ال ينطبق على عمليات مكافحة »اإلرهاب« أو الجماعات 
»اإلجرامية«، حتى عندما يستوفي تنظيم هذه الجماعات وشدة العنف في المواجهات معها الحد الالزم لتصنيف 
الحالة على أنها نزاع مسلح غير دولي. أو ربما تدعي خطأً أن حالة معينة هي في الواقع حالة إنفاذ قانون، إنما 
تخضع للقانون الدولي اإلنساني ومعايير حقوق اإلنسان المنطبقة على النزاعات المسلحة وقواعدها األكثر تساهاًل 

بشأن مسائل حرجة مثل استخدام القوة الفتاكة.

القانون الدولي لالجئين ينظم الحماية الواجبة لألشخاص الذين يجدون أنفسهم، بسبب شعورهم بالخوف المبرر 
النزاع  القانون وقت  بحمايتها، وينطبق هذا  يتمتعون  يعودوا  لم  بحيث  دولهم،  أراضي  من االضطهاد، خارج 
ف  والسلم على حد سواء. وتعتبر اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع الالجئين الصك القانوني الرئيسي الذي ُيعرِّ
من هو الالجئ، ويحدد حقوقه وااللتزامات القانونية التي تقع على عاتق الدول تجاهه. ويقتصر تعريف الالجئ 
الوارد في االتفاقية على األشخاص الذين يعانون من االضطهاد على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي 
السياسي أو االنتماء إلى فئة اجتماعية معينة، في حين أن الصكوك ونصوص القوانين العرفية اإلقليمية األخرى 

توسع نطاق التعريف ليشمل األشخاص الفارين من النزاعات أو حاالت العنف األخرى.

 Olivier De Schutter, International Human Rights Law: Cases, Materials  34
 :Commentary, Cambridge University Press, 2010, p. 5
»هناك إجماع متزايد على أن معظم، إن لم يكن جميع، الحقوق المنصوص عليها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

قد اكتسبت وضع القواعد العرفية في القانون الدولي«. 
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توخي االتساق وعدم التحيز عند اإلحالة إلى 
القانون

 S

2.4 يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تتوخى االتساق وعدم التحيز عند اإلحالة إلى نص القانون 
واجب التطبيق أو روحه، وعند الحث على احترامهما على النحو الذي ينبغي أن يخضع له مختلف األطراف 

في نزاع مسلح أو حالة عنف أخرى.

يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن ال تقبل، ولو ضمنًيا، أن ينتهك طرٌف القانون، بينما تبلغ عن قيام 
طرف آخر بالتصرفات ذاتها، أو تدين هذه التصرفات. ويفرض القانون الدولي اإلنساني التزامات على جميع 

أطراف النزاع وينبغي تذكير كل األطراف بها خاصة إذا كانت ال تفي بها.

وال يعتبر القانون الدولي اإلنساني ملزًما للدول فحسب، وإنما أيًضا لألطراف المسلحة المنظمة غير التابعة للدول 
التي تشارك في نزاع مسلح، ولذا يتعين على الجهات الفاعلة في مجال الحماية التحاور مع الدول ومع الجهات 
الفاعلة المسلحة غير التابعة للدول بشأن التزاماتها، مع التسليم بأنه قد يكون هناك اختالفات من الناحية العملية 

عندما يتعلق األمر بقدرة مختلف األطراف على التنفيذ.

ويجدر، فيما يتعلق باألطر القانونية األخرى، التمييز بين االلتزامات المختلفة التي تفرضها القوانين على الدول، 
وبين تلك التي تفرضها على األطراف المسلحة المنظمة غير الحكومية التي تشارك في نزاع مسلح أو حاالت 
العنف األخرى. فعلى سبيل المثال، يفرض القانون الدولي لحقوق اإلنسان التزامات في المقام األول على سلطات 
الدولة. إال أن السلطات القائمة بحكم الواقع أو الجماعات المسلحة غير التابعة للدول التي تمارس مهام مثل مهام  
الحكومة وتسيطر على اإلقليم، يتوقع منها بشكل متزايد أن تحترم القواعد والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان عندما 

يؤثر سلوكها على حقوق اإلنسان لألفراد الواقعين تحت سيطرتها.35

وال يمكن اعتبار الدفاع عن حقوق المجتمعات المتضررة أو األفراد المتضررين إجراًء لمصلحة طرف من 
أطراف النزاع؛ ألن حقوق اإلنسان حقوق عالمية بطبيعتها.

المترتبة  اآلثار  تحليل  في  شاماًل  نهًجا  الحماية  مجال  في  الفاعلة  الجهة  تتبع  أن   2.4 المعيار  هذا  يقتضي 
على السكان من اإلجراءات التي يتخذها أو يتقاعس عن اتخاذها مختلف الجناة أو أطراف النزاع فيما يتعلق 
فئة  تركز جهودها على  أن  فاعلة  تقرر جهة  قد  التحليل،  هذا  عاتقها. وفي ضوء  تقع على  التي  بااللتزامات 
معرضة لخطر ارتكاب انتهاكات أو تجاوزات متكررة على يد أحد األطراف المشاركة في أعمال العنف، أو 
على االنتهاكات التي تنتمي إلى نوع معين أو تصل إلى مستوى شدة معين، أو على منطقة معينة في دائرة النزاع 
األوسع نطاًقا. وينبغي لها إذا ما قررت المضي قدًما في هذا اإلجراء التأكد أن ذلك ال يحد ضمنًيا من الحماية 
المتاحة ألصحاب الحقوق اآلخرين، إما عن طريق عدم االعتراف بهم، أو بإعطاء األطراف األخرى المشاركة 

في أعمال العنف التي ترتكب تجاوزات شعوًرا زائًفا بالشرعية.

اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، سياسة بشأن الحماية في سياق العمل اإلنساني، اللجنة الدائمة   35
المشتركة بين الوكاالت، 2016. 
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الحفاظ على التماسك والدقة
 S

3.4 يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية، عندما تتخذ إجراءات لضمان قيام السلطات )بما في ذلك الجهات 
الفاعلة المسلحة غير التابعة للدول( باحترام التزاماتها تجاه المجتمعات المحلية، أن تتحرى الدقة عند اإلحالة 
ا. ا وروحاً إلى القانون، إذ يجب أن تتفق الرسائل واإلجراءات مع األطر القانونية السارية وواجبة التطبيق نصاً

ينبغي للجهة الفاعلة في مجال الحماية، كلما قررت اتخاذ إجراء ما إلقناع السلطات بتحمل مسؤولياتها، أن تسعى 
إلى فهم األطر القانونية واجبة التطبيق ومعرفة القواعد التي يتعين اقتباسها. وال يعني ذلك أنه ينبغي دائًما أن 
يستند عمل الجهة الفاعلة صراحة إلى األطر القانونية واجبة التطبيق، بل يعني ذلك أنه إذا اختارت اإلحالة إلى 
القانون والتزامات السلطات، فإنه يجب عليها التأكد من أن إحاالتها صحيحة، وتهدف إلى االستناد إلى أكثر 
األطر القانونية واجبة التطبيق صلة. وتتطلب مسائل محددة، مثل حقوق الطفل، والتمييز العنصري، والحق في 
السكن الالئق، وااللتزامات المتعلقة باألراضي المحتلة، وظروف االحتجاز في السجون، وإمكانية اللجوء إلى 
القضاء- إشارات بمزيد من التفصيل للقوانين والمعايير واجبة التطبيق. ويعتبر توخي الدقة أمًرا أساسًيا عند 
اإلشارة إلى مسألة معينة، وعند وصف نمط من االنتهاكات والتجاوزات المرتكبة والمسؤوليات وااللتزامات 

التي تتحملها األطراف المعنية، على حد سواء.

ويجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تكون على دراية بالقوانين الوطنية والدولية لمكافحة 
اإلرهاب والتدابير المنطبقة في سياق معين. ويجب عليها أن تفهم عالقتها بالقانون الدولي اإلنساني، 
والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، والقانون الدولي لالجئين، وكيف تعمل على زيادة الشواغل المتعلقة 

بالحماية أو تشكل عقبة أمام العمل اإلنساني المنضبط بالمبادئ )انظر المربع أدناه(.

ذاتها،  الشواغل  لوصف  مختلفة  صياغات  عادة  الحماية  مجال  في  الفاعلة  الجهات  مختلف  تستخدم 
وذلك نظًرا الختالف أطرها المعيارية المرجعية األساسية. ويعمل توخي االتساق والدقة على تعزيز 
المصداقية والمساعدة على تجنب الخلط أو حتى التناقضات عند مخاطبة السلطات. وينبغي بذل الجهود 
أيًضا عند اإلشارة إلى القانون الدولي سواء أكان معاهدة أم قانوًنا عرفًيا، لضمان توخي الدقة واالتساق 
من خالل التشاور مع الجهات الفاعلة األخرى التي تعالج المسألة ذاتها. ويساعد ذلك على تجنب وقوع 
بالًغا عندما تتحدث عدة جهات فاعلة في  ُيلحق ضرًرا  الذي يمكن أن  اللبس والتناقض، وهو األمر 
مجال الحماية بطريقة غير متسقة أو غير صحيحة بشأن ما ترى أنه يجسد القوانين والمعايير الواجبة 
التطبيق. ويسهم توخي االتساق فيما بين الجهات الفاعلة المختلفة في مجال الحماية في تعزيز عملها 
والتشديد على االلتزامات التي يجب على السلطات تحملها، في حين يؤدي أي تنافر إلى تقويض هذا 

الهدف، واحتمال استغالل السلطات ذلك في تشويه سمعة مؤلفي هذه النصوص.

لذا يوصى بإجراء بعض التشاور بين الجهات الفاعلة في مجال الحماية التي تتولى مخاطبة السلطات 
على  خاص  وبشكل  تحديًدا  الحال  هذا  وينطبق  التجاوزات.  أو  االنتهاكات  من  مماثلة  أنماط  بشأن 
في  واسع  نطاق  على  بها  معترًفا  خبرة  اكتسبت  التي  المنظمات  أو  دولية،  بمهمة  المكلفة  المنظمات 
بعض فروع القانون أو جوانبه، مثل اللجنة الدولية للصليب األحمر فيما يتعلق باحترام القانون الدولي 
اإلنساني، ومفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان فيما يخص حقوق اإلنسان، أو مفوضية األمم المتحدة 

لشؤون الالجئين فيما يتعلق بالقانون الدولي لالجئين.
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االسترشاد بالقوانين اإلقليمية والوطنية ذات 
الصلة وغيرها من المعايير ذات الصلة

 G

4.4 ينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تطبق في عملها القوانين اإلقليمية والوطنية وغيرها من المعايير 
ذات الصلة التي تعزز الحماية الشاملة وتتسق مع القانون الدولي.

تمثل القوانين المحلية والمعايير ذات الصلة والتقاليد أركاًنا أساسية في بيئة يمكنها أن تعزز أو تقلل من احتماالت 
وقوع تجاوز في مجتمع معين. ويجوز للجهات الفاعلة في مجال الحماية، عند مخاطبة السلطات والمجتمعات 
المحلية، أن تسعى إلى إبراز القواسم المشتركة بين هذه القوانين والمعايير والتقاليد والقانون الدولي اإلنساني 
الدولية  القانونية  والمعايير  لألطر  العالمي  االرتباط  تأكيد  على  هذا  ويعمل  اإلنسان.  لحقوق  الدولي  والقانون 

الواجبة التطبيق.

والقوانين الوطنية، وال سيما األحكام الدستورية، غالًبا ما تنفذ القانون الدولي أو تكمله، مما يعزز الحماية الشاملة 
لألشخاص من االنتهاكات أو التجاوزات. ويكون عموم السكان والسلطات عادة أكثر دراية بها، ويرون غالًبا أن 
لها قوة معيارية أكبر. ومن ثم من المهم أخذها في االعتبار عند السعي إلى إقناع السلطات بتحمل المسؤوليات 

الملقاة على عاتقها.

هناك عدد من المعايير األخرى ذات الصلة أو مصادر القانون التي قد تكون موجودة أيًضا ويمكن االسترشاد 
بها، بشرط أن تتوافق مع القانون الدولي أو المعايير الدولية المقبولة. 

والصحافيين،  القانوني،  المجال  أو  الطبي  المجال  في  )للعاملين  المهنية  اآلداب  أطر  تشمل  وهي 
تتفاعل  ممن  األشخاص  من  معينة  فئات  حماية  على  تعمل  وقد  وغيرهم(.  األكاديميين،  والباحثين 
معهم الجهات الفاعلة في مجال الحماية، وقد تمنح العاملين في المجال اإلنساني )العاملين في المجال 
الطبي على سبيل المثال( حقوًقا معينة، وتفرض عليهم التزامات معينة. فعلى سبيل المثال، تعمل 
مدونات قواعد آداب مهنة الطب على كفالة سرية االتصاالت بين المرضى والطواقم الطبية وحماية 

التقارير الطبية.

ومن المصادر المهمة التي يمكن االستعانة بها لزيادة حماية األشخاص المعرضين للخطر اإلعالنات العامة التي 
تصدرها األطراف في نزاع مسلح للتأكيد على التزامها باالمتثال اللتزاماتها في إطار القانون الدولي والقانون 

المحلي، بل وحتى التقيد بقواعد أكثر صرامة. 

تبرمها  التي  السالم  أو  النار  إطالق  وقف  اتفاقات  في  المدرجة  األحكام  المصادر  هذه  تشمل  قد 
األطراف، أو االتفاقات الموقعة مع األمم المتحدة )»خطط العمل« على سبيل المثال( أو اإلعالنات 
االنفرادية، مثل »صكوك االلتزام« التي أعدتها منظمة نداء جنيف. وقد تتضمن المنشورات السياسية 
ومدونات قواعد السلوك36 وغيرهما من الوثائق، التي يصدرها كبار الزعماء والقادة، تعهدات ذات 

صلة في مجال الحماية.

ومع ذلك، ينبغي االسترشاد بالقوانين الوطنية، وغيرها من األطر المعيارية، جنًبا إلى جنب مع القانون الدولي 
المنطبق، ما لم تكن تتعارض معه أو تقوضه. وينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تتوخى الحذر في 
أن ال تسترشد بمعايير محلية دون أن تلجأ أواًل إلى إجراء تقييم شامل لتوافقها مع مختلف فروع القانون الدولي. 
وينبغي لها أن تحدد األطر المعيارية الوطنية التي يمكن أن تعمل على دعم ما تسوقه من حجج، مع الدعوة 

36  انظر على سبيل المثال: دليل االلتزامات اإلنسانية للجهات الفاعلة المسلحة غير التابعة للدول الصادر في إطار نداء 
جنيف.

http://theirwords.org/pages/geneva-call
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في الوقت ذاته إلى إدخال تعديالت على ما ال يتواءم منها مع القانون الدولي والمعايير الدولية. ويجب للجهات 
الفاعلة في مجال الحماية أن تكون مستعدة دائًما لإلشارة إلى أن القانون الوطني ال يجوز التذرع به لعدم مراعاة 

االلتزامات الدولية. 

ولذا من المحبذ كثيًرا أن تستثمر الجهات الفاعلة في مجال الحماية الجهد في تقييم القوانين والمعايير والتقاليد 
الوطنية التي تتصل بعملها وتنطبق عليه. ويعني ذلك غالًبا تعيين موظفين محليين أو التعاقد معهم، ممن لهم دراية 

باإلطار القانوني لهذا العمل على الصعيدين الوطني واإلقليمي.

المعايير التقليدية واالجتماعية والدينية والثقافية37

قد يتأثر سلوك األشخاص المتضررين وسلوك الجهات المسؤولة- السلطات الوطنية واألطراف االتابعة للدول 
وغير التابعة لها في النزاع وغيرها من األطراف الفاعلة- أو يسترشد في المقام األول باألفكار أو المعتقدات 
أو السياسات المستمدة من المعايير التقليدية أو االجتماعية أو الدينية أو الثقافية أكثر من التزاماتها في إطار 

القانون الدولي.

وقد تتوافق هذه المعايير إلى حد ما مع القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، وبالتالي يكون 
لها تأثير إيجابي من ناحية الحماية. فعلى سبيل المثال، ترتبط فكرة »المقاتل« في كثير من المجتمعات ارتباًطا 
الثقافية  المعايير  المعركة وخارجها. وتعتبر بعض  الشريف واألخالقي في أرض  للسلوك  العليا  بالمثل  وثيًقا 
إشراك األطفال في النزاعات المسلحة أمًرا محظوًرا، وتميز مجتمعات أخرى بين األشخاص الذين يشاركون 
االجتماعية  المعايير  بعض  تعترف  وقد  حمايتهم.  ثم  من  ويجب  فيها،  يشاركون  ال  ومن  القتال  أعمال  في 
وقد  عوائلهم.  فقدوا  من  أو  ديارهم  من  النازحين  لألشخاص  المجتمعية  الموارد  في  بالحق  والدينية  والثقافية 
يكون فهم هذه المعايير وإسهامها )أو احتمال إسهامها( في نتائج الحماية أمًرا بالغ التعقيد وقد يستلزم معرفة 

قائمة على أساس الخبرة بالظروف االجتماعية والثقافية.

واستنزاف  األزمات  تكرار  على  المترتبة  اآلثار  من  يعاني  الذي  أو  الحرب  دمرته  الذي  المجتمع  يرى  قد 
المجتمعات وتتشتت عن  تنزح  الضغوط، ال سيما حين  تقع تحت وطأة  التقليدية  أن معاييره وقيمه  الموارد، 
ديارها وأراضيها التقليدية وعندما تعاني القيادات التقليدية من الضغوط. باإلضافة إلى ذلك، قد تفضي بعض 
المتعلقة  المعتقدات  المثال، قد تؤدي  التقليدية إلى اإلساءة أو الضرر وال توفر الحماية. فعلى سبيل  المعايير 
عدم  أو  القسري  الزواج  مثل  الضارة،  التكيف  آليات  على  االعتماد  إلى  المجتمع  في  والنساء  الفتيات  بدور 
الرغبة في مواجهة العنف القائم على النوع االجتماعي. وقد تؤدي التقاليد المرتبطة بالنزاعات الطائفية إلى 

الحض على االنتقام رًدا على الهجمات ونهب الممتلكات.

وهذا يعني أنه على الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني ومجال حقوق اإلنسان، حين تسعى إلى تعزيز 
األوسع  بالنطاق  دراية  على  تكون  أن  اإلنسان،  لحقوق  الدولي  والقانون  اإلنساني  الدولي  للقانون  االمتثال 
والثقافية  واالجتماعية  التقليدية  المعايير  استخدام  يجوز  األزمات. وال  أثناء  السلوك  تؤثر على  التي  للمعايير 
الكارثة  أو  النزاع  من  المتضرر  المجتمع  بتقاليد  الدراية  فإن  ذلك،  ومع  الدولي.  القانون  النتهاك  كذريعة 
ومعاييره وقواعده يمكن أن يفتح اآلفاق إلتاحة الفرص إلقناع مجموعة متنوعة من األطراف الفاعلة بتغيير 
التخفيف من  سلوكها الضار؛ سواء كان هذا يعني تشجيع أو إحياء معيار يتسم باإليجابية ويوفر الحماية أو 

حدة سلوك ضار أو تغييره.

37  اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، سياسة بشأن الحماية في سياق العمل اإلنساني، 2016، المرفقان األول 
والخامس.

https://interagencystandingcommittee.org/protection-priority-global-protection-cluster/documents/inter-agency-standing-committee-policy
https://interagencystandingcommittee.org/protection-priority-global-protection-cluster/documents/inter-agency-standing-committee-policy
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التمسك بالمعايير القانونية القائمة
 S

5.4 يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تدرك أن القوانين والمعايير الدولية ال يجوز المساس بها، 
وإنما يجب احترامها والتمسك بها. وقد يلزم في بعض الحاالت اتخاذ سلسلة من اإلجراءات التدريجية لتحقيق 

االمتثال لهذه المعايير بمرور الوقت.

يجب أن تتوخى الجهات الفاعلة في مجال الحماية العناية كي تتجنب- في أفعالها وعالقتها مع أطراف أي نزاع 
يمكن  الدولية  والمعايير  القوانين  بأن  انطباع  أخرى- خلق  أحداث عنف  في  أو مع جماعات منخرطة  مسلح، 
تغييرها بناء على المعايير اإلقليمية السارية، أو القوانين والتقاليد الوطنية أو المحلية السارية؛ إذ ال يجوز تعديل 

القواعد الواردة في القوانين والمعايير الدولية أو مواءمتها وفًقا لألوضاع المحلية.

القوانين  في  واقعية  تغييرات  إلجراء  بمقترحات  بالتقدم  السلطات  مع  عملي  نهج  اتباع  دون  ذلك  يحول  وال 
احترام  نفسه  الوقت  وفي  الدولية  والمعايير  الدولي  للقانون  االمتثال  من  تعزز  أن  شأنها  من  التي  والسياسات 

السكان المتضررين. 

وقد يقتضي اتباع هذا النهج إلقناع السلطات بذلك العمل على دعمها بوسائل تقنية ومالية وغيرها مما 
يستلزمه الوفاء بالتزاماتها الدولية. باإلضافة إلى ذلك، قد يكون من الضروري المشاركة في التثقيف 
الجماهيري أو رفع مستوى الوعي بين األوساط المحلية بغية ضمان قبول المعايير الدولية )على سبيل 
المثال فيما يتعلق بحقوق المرأة أو إعادة دمج األطفال الجنود(، خاصة إذا كانت هذه المعايير ينظر 
إليها على أنها غير متوافقة مع المعايير الثقافية أو الدينية السائدة. وقد يستغرق ذلك وقًتا طوياًل، قد 
يصل إلى سنوات عدة، حتى تنفذ التغييرات التشريعية الالزمة، وتنشأ آليات رقابة مالئمة. وينبغي في 
الوقت نفسه أن ال تفسر السلطات الدعم المقدم لها على أنه أسباب أو ذرائع تبرر عدم الوفاء بالتزاماتها.

السياسات  في  تعديالت  اقتراح  أو  الملزمة  غير  القوانين  بمعايير  االسترشاد  أيًضا  يؤدي  أن  ويمكن 
إلى تعزيز احترام السكان واألشخاص المتضررين. وخير مثال على ذلك المسائل المتعلقة بأوضاع 
لمعاملة  الدنيا  النموذجية  المتحدة  األمم  قواعد  واسع،  نطاق  على  مراجعها،  تكون  والتي  االحتجاز 
السجناء، أو المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي، وهي متعارف عليها باعتبارها إطاًرا دولًيا 
مهًما يوفر الحماية للنازحين داخلًيا. وجدير بالذكر أن معايير القوانين غير الملزمة- التي يعكس بعضها 
ببساطة التزامات قانونية دولية قائمة في حين يتجاوز بعضها اآلخر نطاق هذه االلتزامات- ال تؤدي 
إلى نشأة حقوق واجبة النفاذ في حد ذاتها ما لم ُتدرج في القوانين الوطنية. ويجب على الجهات الفاعلة 
في مجال الحماية، كلما كان ذلك مالئًما، أن تقنع السلطات بأهمية هذه المعايير في مساعدتها على أداء 

واجباتها على نحو أفضل بما يحقق مصلحة السكان واألشخاص المتضررين.
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تدابير مكافحة اإلرهاب ونشاط الحماية
وقد  الحماية.  على  المدى  بعيدة  آثار  اإلرهاب  بمكافحة  المتعلقة  للغاية  الواسعة  والمعايير  للقوانين  يكون  قد 
تكون هذه القوانين هي القوانين الخاصة بالبلد الذي يعمل فيه طرف فاعل معين في مجال الحماية أو القوانين 
الخاصة بالبلد الذي يقع فيه مقر الجهة الفاعلة في مجال الحماية؛ أو قد تكون قوانين خاصة بهيئات متعددة 

األطراف/ إقليمية.

وقد تؤثر على السكان المدنيين بطريقة مباشرة )على سبيل المثال عن طريق توسيع سلطات الدولة في مجال 
الفاعلة في مجال حقوق اإلنسان ومجال  الجهات  االحتجاز( وكذلك بطريقة غير مباشرة حيث تقوض قدرة 
العمل اإلنساني على المشاركة في نشاط الحماية والمساعدة اإلنسانية في الحاالت الطارئة المعقدة، ال سيما 
في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعات المسلحة وخاصة عندما يطلق على هذه الجماعات اسم »جماعات 
إرهابية«. وجدير بالذكر أن التدابير الوطنية أو الدولية، الرامية إلى وقف تقديم الدعم المالي وغيره من أشكال 
التي  أو  إرهابية«  اسم »جماعات  عليها  يطلق  التي  الجماعات  أي  المحظورة،  الجماعات  إلى  المادي  الدعم 
تفرض عليها عقوبات من مجلس األمن التابع لألمم المتحدة أو المنظمات اإلقليمية أو فرادى الدول، قد تثير 

إشكاليات على وجه الخصوص، ألن نطاق تطبيقها قد يمتد إلى أنشطة المنظمات اإلنسانية غير المتحيزة.

يحمي القانون الدولي اإلنساني تقديم المساعدة اإلنسانية دون التمييز بين ضحايا الحرب. ومع ذلك، قد تجرم 
بعض قوانين مكافحة اإلرهاب بشكل فعلي تقديم المساعدة الطبية إلى المقاتلين المصابين أو تقديم المساعدة 
اإلنسانية إلى السكان المدنيين؛ بل قد تعتبر التدريب على القانون الدولي اإلنساني من قبيل »تقديم المساعدة 
المادية إلى اإلرهاب« في المناطق التي تنفذ فيها الجماعات المحظورة عملياتها. وقد تصطدم الجهات الفاعلة 
العمل  عليها  يتعين  حيث  اإلرهاب؛  مكافحة  بقوانين  أيًضا  اإلنساني  العمل  ومجال  اإلنسان  حقوق  مجال  في 
مباشرة مع الجماعات المحظورة من أجل االضطالع بعملها، على سبيل المثال من أجل التفاوض على تأمين 
الدولية، أو  المعايير  بالتدريب على  الواقعة تحت سيطرة هذه الجماعات، أو تزويدها  المناطق  الوصول إلى 
المشاركة معها في حوار حول الحماية. وفي بعض الحاالت، قد تتعرض الجهات الفاعلة في مجال الحماية 
تأكيد حقوقهم  وتساعدهم على  فيهم  إلى »إرهابيين« مشتبه  القانونية  المساعدة  تقدم  القضائية ألنها  للمالحقة 
العاملون  الوطنيون  الموظفون  ويتحمل  عادلة.  لمحاكمة  والخضوع  الواجبة  القانونية  باإلجراءات  التمتع  في 
مكافحة  لتدابير  السلبي  التأثير  من  األكبر  العبء  األحوال  أغلب  في  الحماية  مجال  في  الفاعلة  الجهات  لدى 
اإلرهاب. وقد ينطوي العمل مع جماعة محظورة أيًضا على مخاطر جسيمة على الجهات الفاعلة في مجال 

الحماية تتعلق بالسمعة والمال.

غير  تبعات  عليها  يترتب  وقد  »اإلرهابية«؛  األنشطة  تمويل  بمكافحة  تتعلق  للوائح  المالي  القطاع  يخضع 
مقصودة تلحق بالجهات الفاعلة في مجال المساعدة التي تعتمد على الخدمات المصرفية. وللتخفيف من مخاطر 
استبعاد  طريق  عن  أنشطتها  عن  الخطر«  »درء  على  دوري  بشكل  المصارف  تعمل  اللوائح،  هذه  مخالفة 
المنظمات غير الحكومية وغيرها من المؤسسات الخيرية من الخدمات المالية أو عن طريق استحداث تدابير 
لتمويل  الالزمة  المصرفية  التحويالت  إلغاء  حتى  أو  تأخير  ذلك  على  يترتب  وقد  الواجبة.  العناية  الستيفاء 

األنشطة اإلنسانية أو التحويالت إلى المناطق التي تمارس فيها الجماعات المحظورة عملياتها.

تحمي المعايير الدولية- التي أعيد التأكيد عليها في إعالن األمم المتحدة المتعلق بالمدافعين عن حقوق اإلنسان- 
المدافعين عن حقوق اإلنسان من الخضوع لعقوبات بسبب أداء أنشطة الحماية المشروعة. باإلضافة إلى ذلك، 
إلى جميع أطراف  تقديم خدماتها  المتحيزة صراحة  المنظمات اإلنسانية غير  الدولي اإلنساني  القانون  يخول 
النزاع. ويؤدي منع الجهات الفاعلة اإلنسانية من العمل مع أطراف مسلحة معينة والسكان الذين يعيشون تحت 
سيطرتها أيًضا إلى تقويض المبدأين اإلنسانيين األساسيين وهما اإلنسانية وعدم التحيز؛ فهذا المنع من شأنه 
في  واحد  لدى طرف  الضحايا  اإلنسانية عن  والمساعدة  الحماية  إلى حجب  اإلنسانية  الفاعلة  الجهة  يدفع  أن 

النزاع )انظر المعيار 5.3(.
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ومما يقوض مبدأي اإلنسانية وعدم التحيز الفكرة التي ترى أن بعض المدنيين ومن كفوا عن المشاركة في 
العمليات العدائية هم أحق بالمساعدة من غيرهم، وأن المساعدة المقدمة إلى بعض المدنيين ينبغي أن »ُتنزع 

عنها األولوية« )لالطالع على مزيد من التفاصيل حول المبادئ اإلنسانية، انظر الفصل األول(.

ينبغي أن تتحلى الجهات الفاعلة في مجال الحماية باليقظة، وأن تصر على أن ال تضع الدول قوانين لمكافحة 
اإلرهاب لها تأثير ضار على أنشطة حقوق اإلنسان أو العمل اإلنساني. وحيثما يصاغ تدبير جديد، ينبغي لها 
أن تلتمس الحوار مع المسؤولين عن وضع السياسات العامة والمشرعين بشأن تأثيره المحتمل على الجهات 
الفاعلة في مجال الحماية والسكان المتضررين. وينبغي أن تستند القوانين المعتمدة دائًما إلى تعريفات دقيقة 
للسلوك المحظور، ويجب أن تتضمن بنوًدا مناسبة بشأن منح االستثناءات للعمل في المجال اإلنساني ومجال 
حقوق اإلنسان المنضبط بالمبادئ والذي يستلزم العمل مع  الجهات الفاعلة المسلحة غير التابعة للدول تحقيًقا 
المانحة  الجهات  مع  أوسع  نطاق  على  المستدام  الحوار  ويكتسي  اإلنسانية.  والمساعدة  الحماية  ألغراض 
والمؤسسات المالية ومختلف الكيانات داخل الحكومات والجمهور على نطاق أوسع، أهمية كبيرة في مواجهة 
الخطاب والسياسات التي قد تعرقل العمل اإلنساني في المناطق التي تنفذ فيها الجماعات المحظورة عملياتها. 
أو  رفض  من  الحماية  مجال  في  الفاعلة  الجهات  تتمكن  أن  وفهمه  المنطبق  القانوني  اإلطار  معرفة  وتكفل 

معارضة تدابير مكافحة اإلرهاب التي تقوض العمل اإلنساني المنضبط بالمبادئ.
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الخامس  الفصل   

تعزيز التكامل



تحقيق التكامل في اإلجراءات بين الجهات الفاعلة في مجال الحماية
وأنشطتهم  اآلخرين  مهام  االعتبار  في  تأخذ  أن  الحماية  مجال  في  الفاعلة  الجهات  على  يجب   1.5   S

وقدراتهم، تجنًبا لالزدواجية التي ال داعي لها والعواقب السلبية المحتملة األخرى، وفي الوقت ذاته 
يجب أن تسعى إلقامة عالقات متآزرة.

تحقيق التكامل في المبادئ بين الجهات الفاعلة في مجال الحماية
S  2.5 يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تشعر بالتقدير واالحترام لجهود الجهات الفاعلة 

التي تختار مراعاة مبدأي االستقالل والحياد.

تحقيق التكامل في التحليل
G  3.5 ينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تعمل على تبادل ما تجريه من تحليالت من أجل اإلسهام 

في تحقيق فهم أفضل للمسائل المتعلقة بالحماية وتأثيرها على مختلف فئات السكان المعرضين للخطر.

حشد الجهات الفاعلة األخرى
ع الجهات الفاعلة في مجال الحماية ذات الكفاءات والقدرات على المشاركة عندما  S  4.5 يجب أن ُتشجَّ

تستشعر أن هناك مسائل مهمة في مجال الحماية لم ُتعاَلج.

تقديم المعلومات عن خدمات الحماية وتيسير اإلحالة إلى الخدمات ذات الصلة
األهمية في منطقة عملياتها  البالغة  الخدمات  تحدد  أن  الحماية  الفاعلة في مجال  للجهات  ينبغي   5.5  G

وأن تتيح هذه المعلومات كلما كان ذلك مالئًما وممكًنا وأن تبادر إلى تيسير إمكانية الحصول على هذه 
الخدمات.

التصدي لألضرار واالنتهاكات
أو  خطيرة  تجاوزات  وقوع  علمها  إلى  يتنامى  عندما  الحماية  مجال  في  الفاعلة  للجهات  ينبغي   6.5   G

انتهاكات جسيمة بحق القانون الدولي اإلنساني أو القانون الدولي لحقوق اإلنسان، وافتقارها إلى القدرات 
أو التفويض الالزم التخاذ اإلجراءات الضرورية، أن تنبه المنظمات األخرى التي قد يكون لديها تلك 

القدرات أو ذلك التفويض.



93 المعايير المهنية ألنشطة الحماية  

يتناول هذا الفصل كيفية إدارة التفاعل النشط بين الجهات الفاعلة الشتى اآلخذة في االزدياد والمتنوعة العاملة 
في المجال اإلنساني ومجال حقوق اإلنسان التي تضطلع بأنشطة الحماية في النزاعات المسلحة وحاالت العنف 
األخرى. ويقر هذا الفصل أيًضا بالقدرات القائمة، والُنهج المتباينة التي تتبعها الجهات الفاعلة في مجال الحماية 
في عملها وفي تحقيق التكامل مع عمل غيرها. ويسعى هذا الفصل إلى وضع بعض المعايير الدنيا التي تحقق 

التكامل، ولكنه ال يقترح اتباع نهج موحد في أنشطة الحماية.

يسهم العمل على تعزيز أوجه التآزر بين أنشطة العمل اإلنساني التي تضطلع بها شتى الجهات الفاعلة في تحسين 
نتائجها بما يعود بأفضل النفع على السكان المعرضين للخطر. ويمكن أن تؤدي عالقات التآزر المذكورة إلى 
الحد من أوجه القصور، واحتماالت التداخل واالزدواجية، وتجنب الظروف التي تعطل فيها أنشطة جهة فاعلة 
أنشطة أخرى أو تقوضها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تؤدي الشهرة الناتجة عن جهود الدعوة التي تضطلع بها 
الجهات الفاعلة في مجال حقوق اإلنسان إلى تعزيز أثر االستراتيجيات، التي تأخذ صورة اإلقناع الهادئ وتنظيم 
المجتمع المحلي، التي تنفذها الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني في إطار العمل على معالجة المسألة ذاتها.

وينبغي مع ذلك أن ال يتسبب تعزيز أوجه التآزر أبًدا في المساس بطابع أي من الجهات الفاعلة المشاركة في 
مجال الحماية. وينبغي توخي العناية في مراعاة الخصائص المميزة لها والحفاظ عليها، والحفاظ على الهويات 
والمبادئ المتباينة، وتجنب عدم وضوح المسؤوليات الفردية التي تقع على عاتق كل جهة فاعلة في مجال الحماية 
الحماية  استراتيجيات  تعمل  أن  تم جمعها. وينبغي  التي  المعلومات  السكان، واستخدام  من أجل تعزيز سالمة 
الرامية إلى الحد من المخاطر، قدر المستطاع، على إدماج إسهامات شتى الجهات الفاعلة صوب تحقيق النتائج 

المرجوة في مجال الحماية )انظر الفصل الثاني(.

ونظًرا لتنوع الجهات الفاعلة في مجال الحماية المشاركة في االستجابة اإلنسانية، ينبغي بذل جهود متضافرة 
لضمان التكامل في استخدام الوسائل والُنهج من أجل الحصول على أفضل نتائج في مجال الحماية.
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ويتخذ التكامل عدة أشكال كما هو مبين فيما يلي.

أشكال التكامل في اإلجراءات
التعايش

عندما يصبح التعاون النشط بين مختلف الجهات الفاعلة غير مالئم وغير ممكن، يتركز التفاعل على تقليص 
المنافسة من أجل تمكين الجهات الفاعلة من العمل في منطقة جغرافية واحدة، ومع السكان المحليين ذاتهم، 

أو في المسائل ذاتها، مع توخي أن ال تعطل جهة منها عمل األخرى.

التنسيق
يسهم الحوار والتفاعل بين مختلف الجهات الفاعلة في الحفاظ على الخصائص الفريدة أو المبادئ المميزة 
أو تعزيزها تجنًبا للمنافسة، والحد من التضارب، وتحقيق أهداف مشتركة عندما يكون ذلك مالئًما. ويعتبر 

التنسيق مسؤولية مشتركة ييسرها إقامة االتصاالت والتدريب المشترك.

التعاون أو المشاركة
تعتبر المشاركة في إعداد التحليالت واتخاذ اإلجراءات من أوجه العمل المشترك بين مختلف الجهات الفاعلة 
لبلوغ غاية أو مصلحة مشتركة. وال يعني ذلك بالضرورة تنفيذ أنشطة مشتركة، وال أي اندماج في الهويات 

أو الخصائص، وإنما يعني شكاًل من أشكال التعاون بغية تحقيق هدف مشترك.

الشراكة التعاقدية
بين  يبرم  الذي  العقد  وهو  القانوني  اإللزام  الرسمية وصفة  من  بمزيد  يتسم  التعاون  من  آخر  يتوفر شكل 
العقد  ويحدد  ما.  لمهمة  تحقيًقا  األنشطة  أو  المعارف  أو  بالممتلكات  اإلسهام  على  توافق  التي  المنظمات 
االلتزامات القانونية التي تقع على عاتق كل طرف والتوقعات المرجوة منه، وينص عادة على مسائل من 

قبيل نقل الموارد المالية وإعارة الموظفين.38

إن تحقيق التكامل الفعلي بين المجموعة المتنوعة من الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني ومجال حقوق 
اإلنسان التي تضطلع بأنشطة الحماية أمر مهم ويستلزم بذل جهود محددة. وإْن كانت الجهات الفاعلة في مجال 
الحماية تشترك في أهداف متماثلة فيما يتعلق بالحماية- وهي السعي لتحقيق »االحترام الكامل لحقوق الفرد«39- 
فهي تتباين أيًضا في هويتها ومهامها المحددة المكلفة بها، وأولوياتها، وُنهجها، وأنشطتها، األمر الذي يستلزم 

مواصلة الحوار والتنسيق.

تولي المنظمات التي تلتزم بمبدأي الحياد واالستقالل كوسيلًة للوصول إلى جميع المجتمعات المحلية 
واألطراف الفاعلة في النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى، اهتماًما خاًصا بالحفاظ على هويتها 
التنسيق  التواصل مع هياكل  قدرتها على  يحد هذا من مدى  األساسية. وقد  مبادئها  المميزة واحترام 
الرسمية على نطاق القطاعات. ومع ذلك، ينبغي أن ال ُيدخر أي جهد للتنسيق بشأن مسائل محددة، 
مثل البحث عن المفقودين القُّصر غير المصحوبين بذويهم، أو إعداد قوائم بأسماء المفقودين في أعقاب 

األزمات التي سببت النزوح.

إلى  يستند  قد  الفاعلة  الجهات  توجه  أن  ومنها  التفاعل،  تحقيق  في  تؤثر  قد  أخرى  وهناك خصائص 
المعتقد الديني، أو الفكر العلماني، أو النزعة الوطنية، أو الدولية؛ ومهامها المحددة المكلفة بها قد تنبع 
من القانون الدولي اإلنساني، أو القانون الدولي لحقوق اإلنسان، أو القانون الدولي لالجئين؛ وأولوياتها 
)الالجئون، األطفال، النازحون داخلًيا، األقليات... وغيرهم( ومصالحها الجغرافية قد تتباين. وتؤثر 

38  بتصرف من: »المبادئ التوجيهية المدنية العسكرية ومرجع لحاالت الطوارئ المعقدة« التي أعدتها اللجنة الدائمة 
المشتركة بين الوكاالت، جنيف، 2004.

انظر تعريف مصطلح »الحماية« المعتمد من اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت الواردة في مقدمة هذه الوثيقة،   39
الصفحة 8.
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هذه العوامل المختلفة في مصالح كل جهة فاعلة في مجال الحماية وقدرتها على التنسيق مع الجهات 
بين  المسافة  حتى  أو  والموارد،  القدرات  في  التفاوت  يشكل  وقد  لذلك.  واستعدادها  األخرى  الفاعلة 

المواقع عقبات إضافية أمام تحقيق التكامل في العمل.

ومع ذلك عادة ما يكون هذا التباين هو السبب ذاته في الحاجة إلى تحقيق التكامل. وعادة ما تتطلب 
العمل  مجال  في  الفاعلة  الجهات  تعدد  فإن  ولذا،  متنوعة.  حلواًل  لألزمات  األوجه  المتعددة  الطبيعة 
اإلنساني ومجال حقوق اإلنسان وتنوع ُنهجها هو أحد مكامن القوة. وتعمل الجهات الفاعلة في مجال 
الحماية في مواقع جغرافية مختلفة ومع قطاعات مختلفة من المجتمعات المحلية المعرضة للخطر، ولذا 

من شأن تضافر جهودها أن يؤدي إلى تحسين نطاق االستجابة وتأثيرها.

ويدل التنوع الثقافي والديني والعرقي واللغوي على أن المنظمات المحلية قد تتمتع في بعض الحاالت 
بوضع أفضل يتيح لها تحقيق نتائج. وقد تكون الجهات الفاعلة الدولية أكثر فعالية في ظروف أخرى.

وإذا أرادت الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تحقق نتائج أفضل عن طريق زيادة االتساق والتماسك 
الواعية  الجهود  الفروق في إجراءات وُنهج عملها في بذل  المختلفة، فعليها أن تراعي  بين أنشطتها 
الرامية إلى تنسيق أنشطتها من كثب. ومن أمثلة ذلك الحوار السري الرامي إلى إقناع الجهات المسؤولة 
بتقارير علنية بشأن  ذلك  تعزيز  بكامل مسؤولياتها، ويمكن في بعض األحيان  الرئيسية باالضطالع 
اإلنسان؛  حقوق  ومجال  اإلنساني  العمل  مجال  في  بذلك  القيام  في  تقصيرهم  على  المترتبة  العواقب 
ويمكن في حاالت أخرى، مضاعفة األثر نفسه عندما تثير أطراف فاعلة مختلفة شواغل مماثلة أو تتخذ 

إجراءات مماثلة في وقت واحد.

بين  التعاون  مثل  الفاعلة،  الجهات  بين  متواتر  نحو  على  معينة  موضوعات  بشأن  التعاون  يجري 
الوكاالت بشأن نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج أو في مسائل تتعلق بالعنف القائم على النوع 
االجتماعي. وقد تقرر الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تشارك في هياكل التنسيق مثل مجموعة 
الحماية القطرية أو مجموعات العمل التابعة لها، مثل تلك المعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي 

وحماية األطفال. 

أكثر  لتحديد  الحماية  مجال  في  الفاعلة  الجهات  تجريه  تقييم  على  للتكامل  الفعلي  الشكل  ويتوقف 
عن  فضاًل  الحماية،  مجال  في  معينة  لمسألة  التصدي  أو  معين  سياق  في  للعمل  فعالية  االستجابات 
أنسب أشكال التفاعل. فـ»اللجنة الدولية«، على سبيل المثال، بما لديها من شاغل للحفاظ على حياديتها 
واستقاللها، قد تفضل إجراء االتصاالت على أساس ثنائي وليس جماعي، بما يحقق المصلحة المتمثلة 

في الحفاظ على حوارها السري مع حَملة السالح والسلطات.

تحقيق التكامل في اإلجراءات بين الجهات 
الفاعلة في مجال الحماية

 S

ا  1.5 يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تأخذ في االعتبار مهام اآلخرين وأنشطتهم وقدراتهم، تجنباً
لالزدواجية التي ال داعي لها والعواقب السلبية المحتملة األخرى، وفي الوقت ذاته يجب أن تسعى إلقامة 

عالقات متآزرة.

كما هو مبين في الفصل الثالث )بيان مكونات منظومة الحماية(، من المهم أن تبين الجهات الفاعلة في مجال 
الحماية طبيعة أدوارها وأن تعلن عنها، حتى يتسنى فهم مقاصدها وطبيعة عملها. ويساعد التواصل مع غيرها 
المتعلقة  الشواغل  معالجة  على ضمان  نفسها  المسائل  أو  نفسها  الجغرافية  المناطق  في  العاملة  الجهات  من 
بالحماية واالحتياجات ذات األولوية، وتجنب التداخل الذي ال داعي له. وينبغي للجهات الفاعلة، على المستوى 
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التنفيذي، أن تتبادل المعلومات بشأن استراتيجيتها العامة للحماية، والمناطق والفئات السكانية المشمولة بها، 
بحيث يمكن إدراج هذه العناصر في عمليات التحليل والتخطيط التي تقوم بها الجهات الفاعلة األخرى. ويتسنى 
تحقيق ذلك من خالل آليات التنسيق القائمة المتعددة األطراف )على سبيل المثال مجموعة الحماية القطرية(، 

من خالل اتصاالت ثنائية، أو حتى بنشرات إخبارية إلكترونية أو جلسات إحاطة.

في  التنفيذ ألنشطة  أو  التخطيط  أعمال  في  الحماية  مجال  في  الفاعلة  الجهات  عند شروع  للغاية  المفيد  ومن 
ظروف جديدة أو مع مجتمعات محلية جديدة، أن تتشاور مع الجهات الفاعلة األخرى التي تعمل هناك بالفعل 
في المجال نفسه، من أجل تحديد أوجه القصور المحتملة في االستجابة لالحتياجات. ومن شأن ذلك أن يساعد 
على تجنب تركيز جهود االستجابة في مناطق جغرافية محددة، أو على مسائل سبقت معالجتها على نحو مالئم، 
ما لم تكن هناك قيمة مضافة واضحة تسوغ ذلك، أو وجود قصور في االستجابة الحالية لالحتياجات من حيث 
نطاقها أو جودتها. وينبغي إجراء تقييم يحدد بوضوح المكان الذي تكون فيه احتياجات ملحة، من أجل تحديد 

المكان الذي ينبغي للجهات الفاعلة التي تملك خبرات محددة أن تركز جهودها فيه.

وكما هو مبين في الفصل الثالث )المعيار 3.2(، يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أيًضا، 
أن تضمن أن ال يؤدي ما تتخذه من إجراءات في سياق عملها بموجب المهمة المحددة المكلفة بها 
أو بيان مهمتها إلى تقويض قدرة السلطات على االضطالع بالتزاماتها في مجال الحماية. وقد يرجع 
إخالل السلطات بهذه الواجبات إلى قصور في القدرات أو افتقار إلى اإلرادة. وإذا كان ذلك بسبب 
القدرات وليس اإلرادة، حينئذ قد يعد توفير الدعم لها، بداًل من الحلول التام محلها، نهًجا أكثر إيجابية 
حالة  في  أما  مستدام.  أثر  تحقيق  زيادة فرص  أجل  من  الحماية  مجال  في  الفاعلة  الجهة  جانب  من 
السلطات التي تتوفر لها وسائل االستجابة لالحتياجات، لكنها تفتقر إلى الرغبة في التحرك فيصبح 
من الضروري تجنب تقويض الجهود التي تبذلها الجهات الفاعلة األخرى في مجال الحماية بهدف 
تشجيع السلطات على االستجابة لالحتياجات على نحو أكثر شمواًل. فقد تبّين، على سبيل المثال، عند 
اتخاذ عدة جهات فاعلة قراًرا جماعًيا قائًما على المبادئ بأن ال تكون بدياًل عن سلطات تمتلك وسائل 
االستجابة لالحتياجات، فإن أي قرار مخالف تتخذه جهة فاعلة أخرى في مجال الحماية يجب النظر 
فيه بعناية. وينبغي في جميع األحوال أن تبلغ الجهة الفاعلة مسبًقا الجهات الفاعلة األخرى التي قد 

تتضرر من مثل هذه اإلجراءات.

وينبغي  الفعلي.  التكامل  لتحقيق  أيًضا  مهًما  أمًرا  المقطوعة  بااللتزامات  الوفاء  على  القدرة  وتعتبر 
للجهات الفاعلة في مجال الحماية التأكد من أنها تمتلك القدرات والمهارات والموارد والمعايير المهنية 
تلتزم  أن  وينبغي  أنشطة،  أو  أدوار  به من  القيام  تنوي  ما  لمتابعة  الالزمة  الحماية  بأنشطة  الخاصة 
الشفافية بشأن أدوارها وأنشطتها، وبشأن مدة التنفيذ التقديرية )انظر الفصل السابع(. وينبغي للجهة 
الفاعلة في مجال الحماية إذا حدث قصور أو انسحاب غير متوقع، أن تخطر اآلخرين، وينبغي عندئذ 

بذل الجهود لضمان فاعلية عملية التسليم إلى جهات أخرى لتتولى العمل.

تحقيق التكامل في المبادئ بين الجهات الفاعلة 
في مجال الحماية

 S

2.5 يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تشعر بالتقدير واالحترام لجهود الجهات الفاعلة التي تختار 
مراعاة مبدأي االستقالل والحياد.

ال تزال مبادئ اإلنسانية وعدم التحيز وعدم التمييز تمثل محوًرا لكل أنشطة الحماية، ومع ذلك، تعتمد بعض 
الجهات الفاعلة في مجال الحماية على مبدأين إضافيين هما الحياد و/ أو االستقالل بوصفهما قيمتين أساسيتين 
في عملها، سعًيا إلى الوصول إلى األشخاص المعرضين للخطر في النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى 
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وتحقيق التقارب معهم. ويعد التمسك بهذه المبادئ أحد أساليب العمل؛ وُينظر إليها أيًضا باعتبارها وسيلة تيسر 
مشاركة جميع أطراف النزاع وجميع فئات السكان المتضررين في أنشطة الحماية.

أما الجهات الفاعلة التي تقرر عدم االلتزام بهذين المبدأين اإلضافيين، أو ال تستطيع االلتزام بهما، فيجب أن 
تسلّم وتحترم رغبة تلك الجهات األخرى التي تسعى إلى ذلك. وينبغي على وجه الخصوص للجهات الفاعلة 
أو  أنشطتها  بسبب  األزمات  في  محايدة  أنها  على  إليها  ُينظر  ال  التي  أو  األزمات  في  بالحياد  تلتزم  ال  التي 
عالقاتها، أن تحرص على أن ال تورط اآلخرين فيما تتخذه من إجراءات. ويجب أن تدرك أيًضا أن الجهات 
أو من  بينها  فيما  التنسيق  مدى  تحد من  أن  لها  ينبغي  قد  أوالحياد  و/  االستقالل  بمبدأي  تتمسك  التي  الفاعلة 
إجراءات تحقيق التكامل مع اآلخرين، من أجل الحفاظ على التزامها بهذين المبدأين، سواء من الناحية الواقعية 

أو المتصورة في أذهان الجماهير.

تحقيق التكامل في التحليل
 S

تبادل ما تجريه من تحليالت من أجل اإلسهام في  الحماية أن تعمل على  الفاعلة في مجال  للجهات  ينبغي   3.5
تحقيق فهم أفضل للمسائل المتعلقة بالحماية وتأثيرها على مختلف فئات السكان المعرضين للخطر.

التحليل أمر بالغ األهمية لتحقيق استجابة فعالة. ويسهم الفهم الجيد لبيئة العمل، واالتجاهات المتغيرة لالنتهاكات 
وتوقع  االزدواجية  أو  القصور  أوجه  من  الحد  على  العمل  في  الحماية  شواغل  من  وغيرها  والتجاوزات، 

المخاطر المستقبلية )انظر الفصل الثاني(.

ويساعد تنوع الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني ومجال حقوق اإلنسان التي تضطلع بأنشطة الحماية 
على  المختلفة  الفاعلة  الجهات  وتركز  لالحتياجات.  شمواًل  أكثر  استجابات  وتحقيق  الفهم،  هذا  تحسين  على 
االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  قبيل  من  ومسائل  متنوعة،  مناطق جغرافية  تشمل  كثيرة  مختلفة  مسائل 
الطوارئ،  حاالت  في  األمن  قوات  ودور  السجون  وظروف  القضائي  واإلصالح  المفقودين  عن  والبحث 
وقطاعات محددة من السكان المتضررين وغير ذلك. ويؤدي ذلك إلى تنوع في جهات النظر والنهج مما يثري 

التحليل. ويساعد تبادل هذه الخبرات المتنوعة على تحسين الفهم العام لسياق ما.

والجهات  والجناة  والتجاوزات  االنتهاكات  ونمط  البيئة،  دراسة  ينبغي  ما،  سياق  بشأن  تحليل  إجراء  عند 
المسؤولة وقدرتها على توفير الحماية ورغبتها في ذلك، وتأثير ذلك على السكان المتضررين. وينبغي إيالء 
تعرض  تزيد  قد  التي  الصلة  ذات  العوامل  من  وغيرهما  االجتماعي،  والنوع  للعمر،  أيًضا  الواجبة  العناية 
من  مالئمة  بمستويات  المعلومات  هذه  توفير  وينبغي  فيها.  يعيشون  التي  البيئة  داخل  للمخاطر  األشخاص 
الجهات  بعض  تعمد  وقد  ذاته.  الوقت  في  بالسرية  وااللتزام  المستنيرة  الموافقة  مراعاة  وضمان  التفاصيل، 

الفاعلة حفاًظا على هذه السرية إلى عدم تبادل أي معلومات عدا ما يتعلق منها بالشواغل العامة للحماية.

ال تقتضي عملية تبادل المعلومات والتحليالت وجود منظور مشترك بشأن قضايا الحماية. وال تعني 
وتحليل  تقييم  عمليات  إجراء  يصبح  أن  ويمكن  مشتركة.  بصورة  التحليالت  جميع  إجراء  وجوب 
مشتركة أمًرا غير مالئم في بعض الحاالت بسبب المهام التنظيمية واألولويات والُنهج الخاصة بكل 
أولوية  منح  ذلك  مع  يتم  وقد  مستقلة وسرية.  إجراءات  اتخاذ  إلى  الحاجة  ذلك  في  بما  فاعلة،  جهة 
لعمليات التحليل والتقييم المشتركة بين الجهات كلما أمكن، خاصة عند وجود مقاصد وُنهج مشتركة 
بينها من أجل الحد من االزدواجية واإلسهام في تحقيق االتساق بين الرسائل وأنشطة الدعوة. ومن 
ذات جدوى  تكون  أن  بشرط  القائمة،  والتقييمات  التحليالت  من  االستفادة  األحوال  أغلب  في  المفيد 

وجودة. 
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حشد الجهات الفاعلة األخرى
 S

ع الجهات الفاعلة في مجال الحماية ذات الكفاءات والقدرات على المشاركة عندما تستشعر أن  4.5 يجب أن ُتشجَّ
هناك مسائل مهمة في مجال الحماية لم ُتعاَلج.

يسهم تشجيع اآلخرين على االستجابة في تحقيق استجابة لالحتياجات أكثر شمواًل للفئات المعرضة 
الخطوة  هو  واجباتها  أداء  على  الرئيسية  المسؤولة  الجهات  تشجيع  على  العمل  ويعتبر  للخطر. 
السلطات، قد  الرسمية، ولكن في حالة تقصير  الحماية  اتباعها في إطار منظومة  الواجب  األولى 
اإلنساني ومجال حقوق اإلنسان على  العمل  الفاعلة في مجال  الجهات  أن تساعد  الحاجة  تقتضي 
الخبرة  ذوي  من  اآلخرين  حشد  أيًضا  األمر  يتطلب  وقد  إلحاًحا.  الحماية  احتياجات  أكثر  تلبية 
أوجه  استمر وجود  إذا  تلب  لم  التي  الحماية  الحرجة من  االحتياجات  تلبية  تقتضيها  التي  والقدرة 
تشريعية،  سياسات  أو  قواعد  وضع  مثل  المؤسسات،  مستوى  على  هذا  وينطبق  عميقة.  قصور 
وعلى المستوى التنفيذي على حد سواء. وال يقتضي تشجيع اآلخرين العمل على توجيه استجابتهم 
الملباة  غير  باالحتياجات  يتعلق  فيما  وذلك  وتحليلها  المعلومات  تبادل  يقتضي  وإنما  لالحتياجات، 

المهمة التي تم تحديدها.

تقديم المعلومات عن خدمات الحماية وتيسير 
اإلحالة إلى الخدمات ذات الصلة 

 G

5.5 ينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تحدد الخدمات البالغة األهمية في منطقة عملياتها وأن تتيح هذه 
ا وأن تبادر إلى تيسير إمكانية الحصول على هذه الخدمات. ا وممكناً المعلومات كلما كان ذلك مالئماً

يعتبر الحصول على معلومات عن الخدمات المتوفرة مسألة بالغة األهمية لتوفير الحماية للسكان المتضررين. 
المتاحة  الخدمات  عن  معلومات  توفير  على  قادرين  الحماية  موظفو  يكون  أن  الحاالت  جميع  في  وينبغي 
للمحتاجين، ومنها الرعاية الصحية، والخدمات النفسية واالجتماعية، والتدابير األمنية، والبحث عن المفقودين، 
إلى  حاجة  في  هو  لمن  القانونية  والخدمات  للهوية،  أساسية  وثائق  يحملون  ال  لمن  الوثائق  إصدار  وخدمات 
الخدمات  هذه  تقدم  وقد  واالنتصاف.  المساءلة  تدابير  إلى  الوصول  كيفية  بشأن  قانونية  مشورة  أو  مساعدة 
الدولية،  المنظمات  من  وغيرها  والدولية،  الوطنية  المدني  المجتمع  منظمات  عن  فضاًل  الحكومية  السلطاُت 
والجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني ومجال حقوق اإلنسان وغيرها. كما ينبغي مثالًيا إتاحة معلومات 
للحماية.  المهنية  المعايير  توافقها مع  الخدمات ومدى  تقييم دقيق بشأن جودة مختلف هذه  بعد إجراء  اإلحالة 
وينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تنسق مع المجموعات أو القطاعات األخرى بغية الحصول على 

معلومات مناسبة عن الخدمة ومستوى جودتها.

تبادر إلى تيسير إمكانية الحصول  الفاعلة في مجال الحماية، حيثما أمكن ذلك، أن  وينبغي للجهات 
على هذه الخدمات. فمن األهمية بمكان، على سبيل المثال، توفير الوسائل العاجلة لمنع الحمل وتقديم 
الضروري  يكون من  وقد  آمن وفوري.  بشكل  التعرض العتداء جنسي، وذلك  بعد  الوقائي  العالج 
أيًضا إتاحة سرعة الحصول على الخدمات للفئات األخرى ذات االحتياجات الخاصة، مثل األطفال 
أمراًضا مزمنة، واألشخاص ذوي  يعانون  السن، والمرضى ممن  بذويهم، وكبار  المصحوبين  غير 
اإلعاقات. ويعتبر من األهمية البالغة بمكان في مثل هذه الحاالت إتاحة معلومات سريعة ودقيقة حول 
كيفية الحصول على الرعاية الحيوية والخدمات األساسية بحيث تكون في متناول المستفيدين منها. 
ويمكن أن يكون هذا األمر ضرورًيا إلنقاذ األرواح، أو لمنع حدوث تداعيات طبية خطيرة، بما في 

ذلك االستغالل الذي يتخذ صورة االتجار بالبشر أو عمالة األطفال أو العمالة القسرية.
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توفير  مكان  إلى  الشخص  وصول  ضمان  على  الحاالت  هذه  في  اإلحالة  تيسير  أيًضا  ينطوي  قد 
عن  معلومات  توفير  تقدير  أقل  على  ذلك  ويقتضي  الضرورية.  الخدمات  على  وحصوله  الخدمات 
الجهات التي ينبغي االتصال بها بشأن الحصول على الخدمات ذات الموثوقية المثبتة. ولذلك ينبغي 
الحاجة. وتشمل  إرسالها عند  بغية سرعة  المعلومات  الحماية تجميع هذه  الفاعلة في مجال  للجهات 
اإلجراءات األخرى لإلحالة طلب خدمات الطوارئ، ونقل األشخاص، وتوفير الموارد المالية الالزمة 
للحصول على الخدمات. وينبغي كلما كان ذلك ممكًنا أن يرافق أحد أفراد األسرة الشخص الذي يحتاج 
إلى الرعاية الطبية. أما بالنسبة للمنظمات التي تتولى تغطية تكاليف االنتقال الالزمة للحصول على 
أو جزًءا منها. ويجب  المرافق  الشخص  تكاليف  أن تغطي  أيًضا  الجيدة  الممارسات  الخدمات، فمن 
وفي  السادس(.  الفصل  )انظر  إحالته  تجري  الذي  الشخص  من  المستنيرة  الموافقة  على  الحصول 
الموافقة، إما بسبب سن الشخص أو فقدانه األهلية،  التي ال يمكن فيها الحصول على هذه  الحاالت 

ينبغي أن يتخذ قرار اإلحالة استناًدا إلى ما يحقق المصالح المثلى لهذا الشخص.

وال تنطوي عملية تيسير اإلحالة على تحمل مسؤولية عن ضمان الحصول على الخدمة، بل تعني 
قدرات  في حدود  عليها  الحصول  إمكانية  تيسير  أجل  من  والممكنة  المالئمة  الخطوات  اتخاذ جميع 
الجهة الفاعلة المعنية والوسائل المتاحة لديها. وقد يتضمن ذلك التفاوض مع السلطات أو غيرها من 
الفاعلة التي تسيطر على المنطقة لضمان إتاحة الحصول عليها على نحو عادل وآمن؛ أو  الجهات 
حث الجهات المتخصصة التي تقدم الخدمات على زيادة نطاق تغطيتها أو قدرتها، أو منحها الدعم 

للقيام بهذا، ومن أمثلة ذلك تيسير زيارة فريق االتصال المتنقل.

وينبغي أن تؤخذ هذه الجوانب في االعتبار، وإبالغ طالب الخدمة بها وبحدود المساعدة التي بوسع 
الجهات الفاعلة في مجال الحماية تقديمها، ومع ذلك، ينبغي أن ال يحول ذلك دون اتخاذ إجراءات 
فورية في األوضاع الحرجة. وينبغي أيًضا توفير وسائل متابعة مالئمة حسب كفاءات الجهة الفاعلة 

وقدراتها.

قد تقرر الجهات الفاعلة في مجال الحماية إنشاء مواقع على شبكة اإلنترنت تمكن األفراد والمجتمعات 
المحلية في المناطق المتضررة من األزمات من التسجيل مباشرة- كما هو الحال مع المواقع المخصصة 
للبحث عن المفقودين في حاالت الطوارئ- أو إرسال معلومات عن تطور األحداث. وينبغي في هذه 
إليها.  اللجوء  والمجتمعات  األفراد  لهؤالء  يمكن  التي  المتاحة  الخدمات  معلومات عن  إدراج  الحالة 
وينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية التحقق بانتظام وبقدر اإلمكان من أن المعلومات التي تبثها 

هذه المواقع صحيحة وُمحدثة.

وينبغي للجهات الفاعلة أن تستفيد من خبرة مقدمي الخدمات المتخصصين أو تطلب دعمهم، لضمان 
جودة منصاتها وإتاحتها واستخدامها بسهولة، وتوافقها في الوقت ذاته مع معايير حماية البيانات ذات 

الصلة، بما في ذلك متطلبات السرية الواردة في الفصل السادس.

وينبغي للجهات الفاعلة- عندما تتولى جهات خارجية إنشاء هذه المنصات- أن تسال تلك الجهات إذا 
والمجتمعات  األفراد  تفيد  أن  يمكن  التي  المتاحة  الحماية  معلومات عن خدمات  لنشر  كانت مستعدة 

المحلية.
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التصدي لألضرار واالنتهاكات
 G

6.5 ينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية عندما يتنامى إلى علمها وقوع تجاوزات خطيرة أو انتهاكات جسيمة 
بحق القانون الدولي اإلنساني أو القانون الدولي لحقوق اإلنسان، وافتقارها إلى القدرات أو التفويض الالزم 
التخاذ اإلجراءات الضرورية، أن تنبه المنظمات األخرى التي قد يكون لديها تلك القدرات أو ذلك التفويض.

ينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تتخذ إجراءات مناسبة عندما يتنامى إلى علمها وقوع انتهاكات أو 
تجاوزات محتملة بحق القانون الدولي اإلنساني أو القانون الدولي لحقوق اإلنسان، سواء كانت حاالت متكررة 
أو منفصلة عن بعضها البعض. وقد تشهد الجهات الفاعلة االنتهاكات أو التجاوزات مباشرة، أو تالحظ تداعياتها 
على السكان المتضررين، وقد تتلقى معلومات عنها من الغير. وقد توثق بعض الجهات الفاعلة أنماط األضرار 
واالنتهاكات التي تؤثر على فئات معينة من السكان أو مناطق جغرافية بعينها. وعندما تكون هذه االنتهاكات 

جسيمة، يقع على عاتق الجهات الفاعلة في مجال الحماية واجب اتخاذ اإلجراءات المناسبة.

الفاعلة  الجهة  بها  المكلفة  والمهمة  والتجاوزات،  االنتهاكات  وقوع  مالبسات  على  اإلجراءات  نوع  ويتوقف 
ودورها وقدرتها. فعلى سبيل المثال، يتحمل منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية مسؤولية مباشرة عن تعزيز 
احترام القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان من جانب جميع األطراف، بما في ذلك الجهات 
الفاعلة غير التابعة للدول.40 وقد تنتهج جهات فاعلة أخرى طرًقا غير مباشرة، مثل نقل المعلومات بهدف منع 
أي انتهاكات ووقفها وتفعيل المساءلة عنها، وقد يشمل هذا تزويد السكان المتضررين بسبل االنتصاف الفعالة 

وإمكانية اللجوء إلى القضاء.

الوفاء  على  وتحثها  عادة  السلطات  اإلنسان  حقوق  مجال  في  الفاعلة  الجهات  بعض  تخاطب  وبينما 
بالتزاماتها في هذا المجال- وتقوم بهذا فيما يتعلق بالمجموعة الكاملة من االنتهاكات وما يرتبط بها من 
حاالت وثقتها هذه الجهات- قد تقرر جهات فاعلة أخرى لفت انتباه المنظمات التي تتحمل المسؤولية 

ولديها القدرة على اتخاذ اإلجراءات.

وجدير بالذكر أن اتخاذ هذه اإلجراءات ال يعفي الجهات المسؤولة الرئيسية من مسؤولياتها. ففي حالة وقوع 
بالسكان  تلحق  التي  التبعات  من  والحد  حدوثها،  تكرار  لمنع  إجراءات  اتخاذ  يمكن  تجاوزات،  أو  انتهاكات 
المتضررين، وضمان المساءلة. أما في حالة االنتهاكات المستمرة أو الوشيكة، فيجب أن تستهدف اإلجراءات 
طبيعة  وعلى  االنتهاك  طبيعة  على  الالزمة  اإلجراءات  نوع  ويتوقف  المساءلة.  وضمان  منعها،  أو  وقفها 

االحتياجات والقدرات الخاصة للضحايا.

ويجب أن تتم عملية اإلبالغ أو اإلحالة في إطار مراعاة ما يلي: منع إلحاق الضرر بالسكان المتأثرين، واحترام 
الموافقة المستنيرة التي تقدمها مصادر المعلومات، وحماية أمن الموظفين )انظر أيًضا الفصل السادس(. وقد ال 

تتمكن بعض الجهات الفاعلة من تقديم معلومات تفصيلية بسبب المسائل المتعلقة بالسرية.

ينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية التي تبلغ عن شواغل تتعلق بالحماية تقديم معلومات كافية بما 
يتيح لآلخرين اتخاذ إجراءات مالئمة. وينبغي لكل جهة فاعلة أن تتخذ إجراءات واضحة حول كيفية 
القيام بذلك. كما ينبغي عند نقل أي معلومات االلتزام بالمعايير المنصوص عليها في الفصل السادس 

)بشأن إدارة البيانات والمعلومات لتحقيق نتائج الحماية(.

40  اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، اختصاصات منسق الشؤون اإلنسانية، 2009.

http://rconline.undg.org/wp-content/uploads/2011/11/2-IASC-TOR-for-Humanitarian-Coordinators_4_May_09.pdf
http://rconline.undg.org/wp-content/uploads/2011/11/2-IASC-TOR-for-Humanitarian-Coordinators_4_May_09.pdf
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السادس  الفصل   

إدارة البيانات 
والمعلومات من 

أجل تحقيق نتائج 
الحماية



القسم األول- المعايير العامة إلدارة البيانات والمعلومات

الكفاءات والقدرات
S  1.6 يجب أن ال تتم إدارة البيانات والمعلومات المتعلقة بالحماية إال بمعرفة موظفين مهرة ومدربين، 

وباستخدام النظم والبروتوكوالت المالئمة إلدارة المعلومات.

اتباع نهج شامل يركز على البشر
السكان  ورفاه  بمصالح  بالحماية  المتعلقة  والمعلومات  البيانات  إدارة  عملية  تسترشد  أن  يجب   2.6   S

المتضررين وغيرهم من األشخاص الذين يقدمون المعلومات والذين ينبغي أن تتاح لهم الفرصة للتأثير 
على تصميم ونهج جميع مراحل عملية إدارة البيانات والمعلومات التي تؤثر عليهم.

أغراض واضحة ومحددة
S  3.6 يجب أن تسعى إدارة البيانات والمعلومات المتعلقة بالحماية إلى تحقيق أغراض واضحة ومحددة 

وأن تهدف إلى تحقيق نتائج الحماية.

التعاون والتبادل
S  4.6 يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تتجنب قدر اإلمكان ازدواج جهود جمع المعلومات من 

أجل تجنيب األشخاص المتضررين والشهود والمجتمعات المحلية األعباء والمخاطر غير الضرورية.

تجنب التحيز والتمييز
S  5.6 يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تقوم بجمع ومن ثم معالجة البيانات والمعلومات 

والتمييز  التحيز  تجنب مخاطر  أجل  بالحماية بطريقة موضوعية وغير متحيزة وشفافة، من  المتعلقة 
أو الحد منها. ويجب أن تراعي إدارة البيانات والمعلومات المتعلقة بالحماية العمر والنوع االجتماعي 

وغيرهما من عوامل التنوع.

G  6.6 ينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تراعي قدر اإلمكان إطالع األشخاص الذين قدموا 

المعلومات على اإلجراءات المتخذة لمصلحتهم والنتائج المتحققة.

G  7.6 ينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تتوخى الوضوح بشأن مستوى موثوقية ودقة البيانات 

والمعلومات التي تقوم بجمعها أو استخدامها أو مشاركتها.

القسم الثاني- المعايير الخاصة إلدارة البيانات الشخصية والبيانات 
والمعلومات الحساسة المتعلقة بالحماية

االمتثال لألطر القانونية ذات الصلة
S  8.6 يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تجمع المعلومات التي تتضمن بيانات شخصية 

وأن تتعامل معها وفًقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي والقوانين اإلقليمية والوطنية ذات الصلة المتعلقة 
بحماية البيانات.

إجراءات مشروعة وعادلة لمعالجة البيانات
S  9.6 يجب أن ال ُتعالج البيانات الشخصية والمعلومات الحساسة إال إذا كان هناك أساس مشروع للقيام 

بهذا، وإال فال يجوز القيام بذلك. 
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S  10.6 يجب أن تتسم عملية معالجة البيانات بالشفافية لألشخاص المعنيين الذين يجب تزويدهم بحد أدنى 

معين من المعلومات عن عملية المعالجة.

تقليل البيانات
الواضحة  لألغراض  ومناسبة  مالئمة  بالحماية  المتعلقة  والمعلومات  البيانات  تكون  أن  يجب   11.6   S

نطاق  تتجاوز  ال  أن  يجب  المعالجة  البيانات  أن  يعني  وهذا  أجلها.  من  وتعالج  تجمع  التي  والمحددة 
األغراض التي جمعت من أجلها.

جودة البيانات
S  12.6 يجب أن تكون البيانات الشخصية دقيقة ومحدثة قدر اإلمكان. ويجب تنقيح البيانات الشخصية غير 

الدقيقة أو حذفها دون تأخير ال مبرر له.

االحتفاظ بالبيانات
S  13.6 من أجل تجنب االحتفاظ بالبيانات الشخصية والبيانات الحساسة فترة أطول من الالزم، يجب تحديد 

حد أدنى لفترة االحتفاظ بالبيانات على أن ُيجرى في نهايتها تقييم لتحديد ما إذا كان ينبغي تمديد فترة 
االحتفاظ بالبيانات أو حذف البيانات أو قيدها في السجالت.

أمن البيانات
S  14.6 يجب معالجة البيانات الشخصية والمعلومات الحساسة بطريقة تكفل درجة مالئمة من األمن طالما 

تم االحتفاظ بالبيانات.

السرية
S  15.6 يجب الحفاظ على سرية البيانات الشخصية والمعلومات الحساسة في جميع األوقات.

مشاركة البيانات ونقلها ونشرها
S  16.6 يجب أن ال يتم نقل البيانات أو مشاركتها إال مع الجهات المتلقية التي توفر المستوى الالزم من 

أمن البيانات وحمايتها.

المساءلة
S  17.6 يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تكفل المساءلة عن معالجة البيانات الشخصية 

والمعلومات الحساسة. ويجب عليها أن تضع إجراءات رسمية لعملية إدارة البيانات والمعلومات، بدًءا 
من الجمع إلى التبادل والحفظ أو التدمير، بما في ذلك تدريب الموظفين والمتطوعين ورصد آليات قياس 

الجودة واإلشراف.

القسم الثالث- تقييم المخاطر

S  18.6 يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تقّيم المخاطر في كل مرحلة من مراحل جمع 

البيانات والمعلومات ومعالجتها، وأن تعمل على تخفيف أي تبعات سلبية محتملة على من يقدمون هذه 
البيانات والمعلومات وعلى أسرهم ومجتمعاتهم المحلية.
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المقدمة
ما هي إدارة البيانات والمعلومات المتعلقة بالحماية وما أهميتها؟

التي  الحماية  بأعمال  االضطالع  أجل  من  بالحماية  المتعلقة  والمعلومات  البيانات  وتحليل  جمع  عن  غنى  ال 
بين  البيانات  جمع  أثناء  المناسب  التوازن  تحقيق  األحوال  أغلب  في  الصعب  فمن  وبالتالي،  باألدلة.  تسترشد 
االلتزام بالتوقيتات المحددة وعمق التفاصيل، ويستلزم هذا إجراء تحليل شامل ألنسب الطرق الالزمة لتحقيق 
األهداف المحددة. وتعد مشاركة المعلومات المجمعة وما يتصل بها من تحليل مع الجهات الفاعلة األخرى في 
مجال الحماية، في حدود إطار زمني مناسب، من العناصر الرئيسية في أغلب األحوال لتحقيق النتائج المرجوة 

في مجال الحماية.

التعامل معها  بالحماية، من الضروري ضمان  المتعلقة  للبيانات والمعلومات  المحتملة  الحساسية  إلى  وبالنظر 
بطريقة مالئمة في كل مرحلة من مراحل عملية إدارة المعلومات.

وال يسعى هذا الفصل إلى تقديم وصف شامل للمبادئ المقبولة دولًيا التي تخضع لها البيانات المتعلقة بالحماية 
)انظر المرفق 2 أدناه( المنطبقة على معالجة البيانات الشخصية؛ بل يعمل على تسليط الضوء على أهم العناصر 
من  المزيد  على  ولالطالع  بالحماية«.  المتعلقة  والمعلومات  »البيانات  يشمل  نطاًقا  أوسع  منظور  خالل  من 
المعلومات والتوجيهات التفصيلية، يرجى الرجوع إلى الدليل بشأن حماية البيانات في العمل اإلنساني الصادر 

عن »اللجنة الدولية«/ مركز الخصوصية في بروكسل.41

)جمع  والمعلومات  البيانات  تداول  عمليات  إلى  بالحماية«  المتعلقة  والمعلومات  البيانات  »إدارة  عبارة  تشير 
البيانات والمعلومات وتحليلها وتخزينها ومشاركتها واستخدامها وتدميرها وقيدها في سجالت الحفظ( الالزمة 
إلتاحة اإلجراءات التي تسترشد باألدلة من أجل تحقيق نتائج جيدة في مجال الحماية. وهي تشمل النظم والطرق 
مستوى  على  مختلفة  نتائج  وتحقيق  والمتميزة  المختلفة  األغراض  تحقيق  على  تعمل  التي  المتعددة  واألدوات 
البيانات والمعلومات. ولكي تكون إدارة البيانات والمعلومات المتعلقة بالحماية آمنة وفعالة وذات مغزى، يجب 
أن تكون منضبطة بالمبادئ وتتم بشكل منهجي وأن تقوم على أساس التعاون، وهو الموضوع الذي سيعالجه 

هذا الفصل.42

 Brussels Privacy Hub/ICRC, Handbook on Data Protection in Humanitarian Action,  41
.2017
انظر أيًضا دليل إدارة معلومات الحماية الذي يشمل التعريفات والمبادئ والهيكل واإلرشادات والكفاءات األساسية   42

والمنتجات األخرى لمبادرة إدارة معلومات الحماية.

http://brusselsprivacyhub.eu/publications/dataprotectionhandbook.html
http://pim.guide/
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عملية إدارة المعلومات المتعلقة بالحماية43 

اتخاذها عند تصميم  ينبغي  التي  بالحماية توجيهات بشأن الخطوات  المتعلقة  المعلومات  إدارة  توفر عملية 
وهي  تجديدها.  أو  تنفيذها  أو  بالحماية  المتعلقة  المعلومات  بإدارة  تتعلق  األنشطة  من  مجموعة  استجابة/ 
عملية أساسية وقد تكون متكررة. وعلى الرغم من أن الخطوات األربع ذات المستوى األعلى التي تتألف 
منها العملية- تقييم ميدان المعلومات، وتصميم نظم إدارة المعلومات، وتنفيذ نظم إدارة المعلومات، وتقييم 
األثر- إلزامية وينبغي اتباعها بهذا الترتيب، فإن الخطوات الفرعية المدرجة تحت هذه العناوين يجوز اتباعها 

بطريقة إلزامية أو غير إلزامية، أي أنها ال تستلزم بالضرورة التنفيذ/ االلتزام خطوة بخطوة.

يبرز مخطط »عملية إدارة المعلومات المتعلقة بالحماية« أعاله ما يلي:
– على الرغم من أن التعاون مع األشخاص والمجتمعات المتضررة يجب أن يتخلل الدورة/ العملية بأسرها، 	

فهو يحظى بتركيز خاص في خطوة »تصميم نظم إدارة المعلومات« من أجل تلبية عدة متطلبات. فهذا 
البيانات  تحديد  أجل  من  المتضررين  األشخاص  مع  المجدي  التعاون  أهمية  إلى  االنتباه  يلفت  التركيز 

والمعلومات المناسبة بشأن أولويات الحماية وجمعها وتنقيحها وفهمها.
– يؤكد المخطط أيًضا على ضرورة وأهمية أن ُيحدد من البداية الغرض الذي تجمع البيانات من أجله. 	

وينبغي اإلعالن عن هذا الغرض أمام من يقدمون المعلومات.
– البيانات 	 تبادل  في  والتفكير  االتفاق  أوجه  وإقامة  تحديد  أهمية  المخطط على  يؤكد  ذلك،  إلى  باإلضافة 

والمعلومات من البداية- مما سيؤدي إلى حد كبير إلى تيسير توخي السالمة والمسؤولية والجدوى في 
تبادل البيانات والمعلومات واستخدامها.

– وأخيًرا، يسلط المخطط الضوء على الممارسات الجيدة والمهمة المتمثلة في التقييم المستمر طوال دورة 	
البرنامج للعناصر التالية:

أثر طرق جمع البيانات ونظم إدارة المعلومات –
حجم وفعالية تبادل البيانات واستخدامها –
نتائج الحماية المتحققة والنتائج السلبية غير المقصودة المكتشفة. –

المخططات مستنسخة من دليل إدارة معلومات الحماية.  43

عملية إدارة المعلومات المتعلقة بالحماية

الوصول 
إلى نطاق 
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http://pim.guide/wp-content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_Dec-2015.pdf
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تتسم إدارة المعلومات المتعلقة بالحماية باألهمية ألنها تحقق الغرض المتمثل في توجيه نتائج ومخرجات الحماية 
وتيسيرها ودعمها. وتؤدي إدارة هذه المعلومات بطريقة سليمة إلى الحصول على األدلة الالزمة لتحليل سياق 
الحماية، بما في  الحماية واستجابات  بالحماية، وصياغة استراتيجيات  معين وما يتصل به من مخاطر تتعلق 
ذلك إعداد برامج الحماية وممارسة أنشطة الدعوة بشأن مسائل الحماية. وُتنفذ أنشطة إدارة المعلومات المتعلقة 

بالحماية في جميع مراحل دورة أي مشروع/ برنامج.44

البيانات  سيما  وال  الحماية،  أنشطة  سياق  في  المجمعة  والمعلومات  للبيانات  والمسؤولة  اآلمنة  اإلدارة  وتعد 
الشخصية لألفراد والبيانات والمعلومات الحساسة المتعلقة بالحماية، جانًبا أساسًيا من جوانب حماية حياة الناس، 

وسالمتهم البدنية والنفسية، وحقوقهم وكرامتهم.45

وتتضمن إدارة البيانات والمعلومات المتعلقة بالحماية في أغلب األحوال التعامل مع عدد من األمور الحساسة 
الحساسة  المعلومات  أو  و/  الشخصية  البيانات  عن  اإلفصاح  يؤدي  فقد  الحماية.  أنشطة  طبيعة  في  المتأصلة 
بانتهاكات  المتعلقة  البيانات والمعلومات  المثال  أو االطالع عليها دون تصريح )على سبيل  بالحماية  المتعلقة 
إلحاق  إلى  الحرمان(  أو  اإلكراه،  أو  التجاوزات،  أو  العنف،  أنماط  أو  انتهاكات،  بارتكاب  التهديد  أو  الحقوق 
الضرر بذات األفراد والمجتمعات المحلية التي تسعى الجهات الفاعلة في مجال الحماية إلى توفير الحماية لها. 
وتؤدي الظروف االستثنائية التي تعمل فيها الجهات الفاعلة في مجال الحماية، وال سيما في النزاعات المسلحة 

وحاالت العنف األخرى، إلى فرض تحديات خاصة تتعلق بإدارة البيانات والمعلومات.

انظر الفصل الثاني من هذه الوثيقة بشأن إدارة استراتيجيات الحماية.  44
انظر أيًضا مبادئ إدارة معلومات الحماية.  45

يمكن عرض عملية إدارة المعلومات المتعلقة بالحماية في مخطط دائري:

تحليل متطلبات 
الحماية

االستجابة 
لمقتضيات الحماية

استراتيجية 
الحماية

تقييم استجابة 
إدارة 

المعلومات

تقييم نطاق 
إدارة 

المعلومات

تصميم 
نظام إدارة 
المعلومات

تنفيذ نظام 
إدارة 

المعلومات

إدارة 
المعلومات 
المتعلقة 
بالحماية

http://pim.guide/guidance-and-products/product/principles-protection-information-management-may-2015/
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إلحاق الضرر« من  المبدأ األساسي لـ»عدم  تبني  الرقمي، يستلزم  الطابع  بيئة آخذة في اكتساب  في 
الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تقّيم أثر ما تنفذه من عمليات لمعالجة المعلومات على السكان 
المتضررين. ولهذا السبب، فإن حماية البيانات الشخصية لها أهمية أساسية للجهات الفاعلة في مجال 

الحماية.

وقد تتنوع المخاطر في الواقع العملي من مخاطر بدنية ونفسية أو تهديدات بإلحاق الضرر، والتمييز، 
والتهميش والوصم االجتماعيين، وال يتوقعها في أغلب األحوال الشخص الذي يلتمس المعلومات أو 
الشخص الذي يقدمها. بل إن األشخاص الذين يقدمون معلومات إلى الجهات الفاعلة في مجال الحماية، 
خاصة أثناء النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى، قد يتعرضون لتدابير انتقامية بغض النظر عن 

مضمون المعلومات المقدمة، وذلك لمجرد المشاركة في عملية جمع البيانات.

ويجب تخفيف هذه المخاطر من أجل ضمان مراعاة مبدأ »عدم إلحاق الضرر« في جميع مراحل عملية 
إدارة المعلومات المتعلقة بالحماية.

ويستلزم اختيار أنسب النظم والطرق وأوثقها صلة بالموضوع دراسة متأنية للغرض الذي تسعى إلى 
تحقيقه والمخاطر التي تحيط بها. ويلزم توفير موظفين أكفاء إلدارة تدفق المعلومات، ومراعاة أوجه 
التحيز المحتملة،46 وإجراء تحليل للمخاطر. وعلى الرغم من أن تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت 
تتضمن مزايا للعمل اإلنساني والعمل في مجال حقوق اإلنسان، فهي تفرض تحديات جديدة فيما يتعلق 

بحماية البيانات وتأمينها.

انظر المعيار 2.1.  46

أغراض إدارة البيانات والمعلومات المتعلقة بالحماية
تستلزم أنشطة الحماية جمع البيانات والمعلومات وتحليلها واستخدامها ومشاركتها ألغراض متنوعة، من بينها 

أن تعمل كوسيلة لتحقيق ما يلي:
حماية األشخاص المتضررين من النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى	 
البحث عن األشخاص المفقودين من أجل إعادة الروابط العائلية وتنظيم أنشطة لم شمل األسر والتعرف 	 

على هوية الرفات البشرية
حماية األشخاص المحرومين من حريتهم	 
ترسيخ احترام القانون الدولي اإلنساني، والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، والقانون الدولي لالجئين	 
الجنسية من أجل 	  الالجئين أو عديمي  أو  للنازحين داخلًيا  القانوني  الوضع  الالزمة إلثبات  الوثائق  توفير 

تحديد مدى استحقاقهم للحقوق والمساعدة
إرساء أساس لالضطالع بأنشطة الدعوة والحمالت المتعلقة بالحماية، بما في ذلك أنشطة من قبيل العمل 	 

اإلعالمي، ورفع مستوى الوعي الجماهيري
رصد حالة األشخاص المستضعفين أو األفراد المعرضين لخطر االنتهاكات أو التجاوزات	 
اإلبالغ عن الحوادث وإحالة األشخاص المتضررين ومتابعة حالتهم	 
تحديد اتجاهات الحماية وإثبات التقارير	 
دعم الجهود المتعلقة بالمساءلة واالنتصاف وجبر األضرار عن انتهاكات حقوق اإلنسان	 
توجيه التحليل واالستراتيجيات واالستجابة المتعلقة بالحماية.	 

مالحظة: قد تدعم عملية جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالحماية أيًضا نشاط جمع األموال، وإن لم يكن 
هذا هو غرضها األساسي. وعندما تسعى إلى تحقيق هذا الهدف، فإن المعايير ذاتها تنطبق.
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تنظيم الفصل

المتعلقة  والمعلومات  البيانات  األساسية إلدارة  المعايير  يحدد  بل  يكون شاماًل؛47  بحيث  الفصل  لم يصمم هذا 
بالحماية. وهو مقسم إلى ثالثة أجزاء:

البيانات والمعلومات المستخدمة في أنشطة  يعرض القسم األول المعايير العامة المنطبقة على إدارة جميع 
إلى  وتحليلها،  جمعها  من  بدًءا  والمعلومات،  البيانات  حياة  دورة  مراحل  جميع  على  تنطبق  وهي  الحماية. 

استخدامها ومشاركتها وتنقيحها وحذفها وقيدها في سجالت الحفظ.

أما القسم الثاني فيعرض المعايير المنطبقة تحديًدا على إدارة البيانات الشخصية والبيانات والمعلومات الحساسة 
جمعها  من  بدًءا  والمعلومات،  البيانات  حياة  دورة  مراحل  جميع  على  كذلك  تنطبق  وهي  بالحماية.  المتعلقة 
وتحليلها، إلى استخدامها ومشاركتها وتنقيحها وحذفها وقيدها في سجالت الحفظ. ويجب تطبيق هذه المعايير عند 
التعامل مع البيانات الشخصية. ويمكن أن يؤدي التقصير في القيام بهذا إلى إلحاق الضرر باألفراد الذين ُتعالج 
بياناتهم، وقد تترتب عليه تبعات قانونية على الجهة الفاعلة في مجال الحماية. وعندما يتولى الممارس إدارة 
بيانات ومعلومات حساسة تتعلق بالحماية ال تنطوي على بيانات شخصية، يجب أيًضا تطبيق هذه المعايير كنوع 
من الممارسات الفضلى. ويجوز تطبيق هذه المعايير أيًضا على البيانات والمعلومات المتعلقة بالحماية التي ال 
تحتوي على بيانات شخصية وال تتسم بالحساسية؛ ويشجع تطبيق المعايير في هذا السياق على وجه الخصوص، 

عند االقتضاء.

يقدم القسم الثالث إرشادات بشأن تقييم المخاطر المرتبطة بإدارة البيانات والمعلومات المتعلقة بالحماية وبشأن 
تحديد  أجل  من  البيانات،  حماية  أثر  تقييم  إلجراء  عملية  إرشادات  يتضمن  وهو  المخاطر.  من  الحد  تدابير 
أي مخاطر تتعرض لها البيانات الشخصية والبيانات والمعلومات الحساسة المتعلقة بالحماية وتخفيف هذه 
المخاطر. ويمكن بشكل عام استخدام تقييمات أثر حماية البيانات عند تقييم المخاطر المرتبطة بإدارة البيانات 

والمعلومات المتعلقة بالحماية التي ال تتضمن بيانات شخصية و/ أو ال تتسم بالحساسية.

لالطالع على مزيد من اإلرشادات بشأن مصادر إدارة معلومات الحماية، انظر المرفق الرابع لهذا الفصل.  47

من ينبغي له أن يطبق هذه المعايير؟
هذا الفصل موجه إلى جميع الجهات الفاعلة في مجال الحماية المشاركة في التعامل مع البيانات والمعلومات 
المتعلقة بالحماية، بما في ذلك البيانات الشخصية. وتشير »الجهات الفاعلة في مجال الحماية« إلى المنظمات 
القانون  في  عليها  المنصوص  االلتزامات  احترام  كفالة  إلى  تسعى  التي  اإلنسان  حقوق  ومنظمات  اإلنسانية 
المكرسة في  بالحقوق  الدولي لالجئين، والتمتع  الدولي لحقوق اإلنسان، والقانون  الدولي اإلنساني، والقانون 

هذه القوانين دون تمييز.

مجال  في  يعملون  مهنيين  بمعرفة  االقتضاء،  عند  أيًضا،  الفصل  هذا  في  الُمبيَّنة  المعايير  تطبق  أن  وينبغي 
تقديم استجابات في المجال اإلنساني ومجال حقوق اإلنسان، ولكن ليس في نشاط »الحماية« التقليدي- على 
سبيل المثال األشخاص الذين يعملون في مجال المساعدة واإلعالم واالتصال وجمع األموال ونقل المعلومات 
والبيانات  الشخصية  البيانات  بمعالجة  أيًضا  يقومون  قد  الذين  النظم-  وتكنولوجيا  المعلومات  وتوصيل 

والمعلومات المتعلقة بالحماية التي ُتجمع من األشخاص المتضررين أو الشهود أو من مصادر أخرى.

وينبغي التمسك بالمبادئ والضمانات المنصوص عليها في هذا الفصل أيًضا من جانب مقدمي الخدمات الذين 
بتهديدات  المتصلة  البيانات والمعلومات  الحماية في جمع أو تداول  الفاعلة في مجال  الجهات  يتشاركون مع 
أو أوجه استضعاف معينة تؤدي إلى تعرض الضحايا أو الشهود أو مرتكبي االنتهاكات لمخاطر في مجال 

الحماية، أو تثير حوادث وأحداث ترتبط باالنتهاكات والتجاوزات بأي طريقة.
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وفي الواقع، فإن أغلب المعايير المرتبطة بإدارة البيانات والمعلومات المتعلقة بالحماية المقدمة في هذا الفصل 
قد ترتبط أيًضا بمجموعة من الجهات الفاعلة األخرى التي تتولى التعامل مع البيانات الشخصية أو المعلومات 
الحساسة، مثل الزمالء في القطاعات األخرى، والجهات المانحة، والجهات الفاعلة في مجال التنمية، وحَفظة 
السالم، ومجموعات المجتمع المدني أثناء الكوارث الطبيعية، وكذلك في النزاعات المسلحة وحاالت العنف 

األخرى.

فعلى سبيل المثال، تتضمن المعلومات التي ُتجمع ألغراض برامج المأوى وسبل كسب العيش )تكوين األسرة 
المتوسطة بما يناسب احتياجات حجم المأوى، وما إذا كانت األسرة أو الفرد في حاجة إلى مساعدة في توفير 
سبل كسب العيش وأسباب ذلك، وغير ذلك من التفاصيل مثل الحساب المصرفي وأرقام البطاقات المستخدمة 
في برامج المساعدة النقدية وما إلى ذلك( في أغلب األحوال بيانات شخصية ومعلومات حساسة يجب التعامل 

معها بقدر مالئم من العناية.

أن  أيًضا  ينبغي  االتجاهات  تحليل  عة ألغراض  ُمجمَّ تتعامل مع معلومات  التي  الفاعلة  الجهات  فإن  وبالمثل، 
تكون على دراية بالمخاطر وأوجه الحساسية المحتملة المرتبطة بالمعلومات التي تتداولها وكيفية تأمينها.

البيانات والمعلومات المتعلقة بالحماية- أنواع البيانات والحساسية والمتطلبات القانونية
الفاعلة في مجال  الجهات  بالحماية، يجب على  المتعلقة  المعلومات  أو تصميم نظام إلدارة  البيانات  قبل جمع 
الحماية أن تحدد البيانات الالزمة لتحقيق غرض معين ومحدد وتحديد مستوى حساسية هذه البيانات. ويجب 
عليها أيًضا أن تحدد المخاطر والضمانات المناسبة للتخفيف منها. وينبغي لها لتحقيق هذا الغرض أن تجري 

تقييًما للمخاطر وأن تستعرض هذه المخاطر على أساس منتظم طوال مراحل دورة المشروع أو البرنامج.48

البيانات  حساسية  زادت  وكلما  والمعلومات.  البيانات  من  النطاق  الواسعة  الفئات  من  العديد  تحديد  ويمكن 
المبين في الشكل  النحو  التي يجب تطبيقها، على  البيانات  والمعلومات، زادت صرامة قواعد ومعايير حماية 

التالي )غالًبا ما تتداخل فئات البيانات(.

انظر القسم الثالث أدناه بشأن تقييم المخاطر.  48
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مخطط: العالقات بين أنواع البيانات والمعلومات

البيانات والمعلومات المتعلقة بالحماية
أو  استخدامها  أو  يتولى جمعها  التي  والمعلومات  البيانات  أنواع معينة من  يستخدم لوصف  هو مصطلح عام 
وانتهاكات  الحماية  يتعلق بمخاطر  اإلنسان. وهو  اإلنسانية ومنظمات حقوق  المنظمات  أو مشاركتها  تخزينها 
الحقوق والتجاوزات وحالة أفراد أو فئات بعينها؛ وقد يشمل البيانات الشخصية و/ أو »المعلومات الدالة على 

مجتمع محلي معين«. وقد ترتبط بحدث معين أو حالة عامة أو سياق ما.

وجدير بالذكر أن المعلومات التي ال ُتجمع مباشرة ألغراض الحماية قد ترتبط أيًضا بنشاط الحماية.

البيانات الشخصية
البيانات الشخصية، التي تعرف أيًضا بمعلومات التعريف الشخصية، هي البيانات التي ترتبط بفرد حددت هويته 
أو بشخص يمكن التعرف على هويته من خالل تلك البيانات أو من خالل معلومات أخرى أو عن طريق وسائل 
يرجح بشكل مناسب أن تستخدم وتتصل بتلك البيانات: عامل محدد مثل االسم أو المواد السمعية والبصرية أو 

رقم تعريفي أو بيانات الموقع أو عامل محدد عن طريق اإلنترنت.

تشمل البيانات الشخصية بيانات السيرة الذاتية، مثل االسم والجنس والحالة االجتماعية وتاريخ ومكان 
والدين  والوضع  والمهنة  الفردي  التسجيل  ورقم  اللجوء  وبلد  األصلي  والبلد  اإلقامة  ومكان  الميالد 
والعرق؛ والبيانات الحيوية، مثل الصورة الفوتوغرافية أو بصمة اإلصبع أو صورة الوجه أو قزحية 

العين؛ وأي تعبير عن الرأي حول الفرد، مثل تقييم وضعه القانوني و/ أو احتياجاته الخاصة.

البيانات الشخصية 
الحساسة

ضرورة توفير 
حماية خاصة

البيانات الشخصية
إلزامية

البيانات والمعلومات
أفضل الممارسات الموصى بها 
حيثما يكون ذلك مناسًبا وممكًنا

البيانات والمعلومات 
الحساسة المتعلقة بالحماية
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ظهر الحق في حماية البيانات الشخصية بشكل رئيسي في العقود األخيرة من القرن العشرين. وهو 
مكرس اآلن في عدد متزايد من الواليات القضائية على الصعيد الدولي واإلقليمي والوطني،49 وهو 
ينبثق جزئًيا من الحق األساسي في الخصوصية، التي ُيعترف بها كحق من حقوق اإلنسان في العديد 

من الصكوك الدولية.50

ومن العناصر الرئيسية لحماية البيانات أن األشخاص الذين ُتعالج بياناتهم الشخصية )»مواضيع البيانات«51( 
لديهم حقوق فيما يتعلق بطريقة التعامل مع بياناتهم )انظر المرفق 3 أدناه(. وهذه الحقوق ليست مطلقة. وينبغي 
مراعاتها في إطار الهدف العام المتمثل في صون الكرامة البشرية، ويجب تحقيق التوازن بينها وبين غيرها من 

حقوق اإلنسان والحريات األساسية، وذلك وفًقا لمبدأ التناسب.52

ونظًرا لألهمية المتزايدة لتشريعات حماية البيانات في جميع أنحاء العالم،53 وضرورة أن تطبق الجهات الفاعلة 
في مجال الحماية معايير صارمة في إدارة البيانات الشخصية، فإن المعايير المهنية المبينة هنا تقتضي تطبيق 
الدولية  الممارسات  أفضل  المبادئ مع  هذه  وتتماشى  الشخصية.  البيانات  البيانات54 على جميع  مبادئ حماية 
ومع آخر المستجدات القانونية والتنظيمية. وينبغي اتباعها حتى في األماكن التي تكون فيها المتطلبات القانونية 
أضعف أو حتى غير موجودة على اإلطالق. وينبغي أن تسعى الجهات الفاعلة في مجال الحماية دائًما إلى التحقق 

من أنها على دراية بالقوانين المنطبقة وأن تمتثل لها.

في هذا الفصل، ُتحدد المعايير المهنية المشتقة من المعايير المقبولة دولًيا لحماية البيانات والتي يجب من ثم 
تطبيقها عند التعامل مع البيانات الشخصية، باستخدام عالمة القفل:

البيانات والمعلومات الحساسة المتعلقة بالحماية
البيانات والمعلومات الحساسة المتعلقة بالحماية هي البيانات والمعلومات التي، إن أُفصح عنها أو تم االطالع 

عليها دون تصريح مناسب، قد تتسبب فيما يلي:
إلحاق الضرر )في صورة عقوبات أو تمييز على سبيل المثال( بأي شخص، بما في ذلك مصدر المعلومات 	 

أو أي أشخاص أو مجموعات أخرى يمكن التعرف على هويتها؛ أو
أثر سلبي على قدرة المنظمة على االضطالع بأنشطتها أو على تصورات الجماهير عن تلك المنظمة.	 

ُتعرف الحساسية من حيث عالقتها بسياق معين، وديناميات العنف والتجاوزات، ومستوى التجميع. وبالتالي، 
فإن أنواع البيانات نفسها قد يكون لها مستويات مختلفة من الحساسية في سياقات مختلفة؛ وقد تتغير الحساسية 

بمرور الوقت.

الميدان  في  والتنمية  التعاون  ومنظمة  )1948(؛  اإلنسان  لحقوق  العالمي  المتحدة  األمم  إعالن  المثال،  سبيل  على   49
االقتصادي، المبادئ التوجيهية المتعلقة بحماية الخصوصيات وتدفقات البيانات الشخصية عبر الحدود )1980، ُحدثت 
الشخصية )1981(؛  للبيانات  اآللية  بالمعالجة  يتعلق  فيما  األفراد  لحماية  أوروبا  2013(؛ واتفاقية مجلس  في عام 
واتفاقية االتحاد األفريقي المتعلقة بأمن الفضاء اإللكتروني وحماية البيانات الشخصية )»اتفاقية ماالبو«، 2014(؛ 
القوانين المحلية  البيانات )2016(. عادة ما توفر  التي أرساها االتحاد األوروبي لحماية  العامة  التنظيمية  والالئحة 
واإلقليمية قواعد محددة إضافية للبيانات شديدة الحساسية، مثل البيانات الوراثية والمعلومات الطبية واالنتماء الديني 

والعرق واإلثنية. 
انظر المادة 12 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.  50

في تشريعات حماية البيانات، يطلق على الشخص المعني اسم »موضوع البيانات«.  51
ينبغي عدم الخلط بين مبدأ التناسب في هذا السياق ومبدأ التناسب بموجب القانون الدولي اإلنساني. يقتضي مبدأ التناسب   52
الذي نوقش هنا أن تتخذ الجهات الفاعلة في مجال الحماية أقل التدابير تدخاًل عندما تقيد حق حماية البيانات والوصول 

إلى البيانات الشخصية، من أجل تفعيل واليتها والعمل في حاالت الطوارئ.
مثل تحديث اتفاقية مجلس أوروبا لحماية األفراد فيما يتعلق بالمعالجة اآللية للبيانات الشخصية )فُتح باب التوقيع عليها   53
 ،)ETS 108 في 28 كانون الثاني/ يناير 1981، ودخلت حيز النفاذ في 1 تشرين األول/ أكتوبر 1985، المعيار
)االتحاد  التنظيمية  )الالئحة  البيانات  لحماية  األوروبي  االتحاد  أرساها  التي  العامة  التنظيمية  لالئحة  المقرر  والنفاذ 
األوروبي( 679/2016 للبرلمان األوروبي والمجلس المؤرخة 27 نيسان/ أبريل 2016( بشأن حماية األشخاص 
الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وحرية نقل هذه البيانات، التي تلغي التوجيه EC / 46/95 )الالئحة 

.1/OJ L119 ]2016[ ،)التنظيمية لالتحاد األوروبي العامة لحماية البيانات
انظر المرفق 2 لهذا الفصل.  54
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أما البيانات والمعلومات المتعلقة بالحماية التي ال تحتوي على بيانات شخصية )بما في ذلك المعلومات المتصلة 
بالحالة اإلنسانية أو حالة حقوق اإلنسان أو الحالة السياسية أو األمنية( فقد تكون حساسة على الرغم من ذلك. إذ 

قد تتعلق بطوائف أو فئات أخرى55 أو أفراد مجهولين أو أحداث أو مسائل معينة.

والبيانات المجمعة أو المكتوبة بأسماء مستعارة56 قد تكون حساسة أيًضا؛ فقد ال يزال من الممكن التعرف على 
هوية األفراد أو المجموعات- الموقع وحجم العينة من المحددات الرئيسية لهذه الهوية- وبالتالي قد يتعرضون 

ألضرار إذا تم اإلفصاح عن البيانات المتعلقة بهم.

وبالتالي، من غير الممكن اقتراح قائمة نهائية بأنواع البيانات أو المعلومات التي تشكل معلومات حساسة. ومع 
ذلك، فإن المعلومات المتعلقة بطبيعة االنتهاكات التي تؤثر على أفراد أو فئات بعينها، وبعض التفاصيل المتعلقة 
بالضحايا والشهود، وانتماء الجناة، والتفاصيل المتعلقة بالعمليات العسكرية أو األحوال األمنية وغير ذلك، قد 

تندرج ضمن هذه الفئة.

تقر المعايير المهنية الواردة في هذا الفصل بأن خصوصية األفراد أو الجماعات وأمنها وسالمتها قد تتعرض 
للخطر حتى في حالة عدم جمع بيانات شخصية ومعالجتها؛ وبالتالي، قد تقتضي- على سبيل أفضل الممارسات- 
البيانات  على  البيانات  مبادئ حماية  من  المشتقة  المعايير  بتطبيق  الحماية  مجال  في  الفاعلة  الجهات  تقوم  أن 
والمعلومات الحساسة المستخدمة ألغراض الحماية، بالقدر الالزم بالنظر إلى ما تتسم به البيانات من حساسية 

خاصة.

البيانات الشخصية الحساسة
البيانات الشخصية التي، إن أُفصح عنها، قد تؤدي إلى إلحاق أضرار )مثل  البيانات الشخصية الحساسة هي 
التمييز( بالشخص المعني. ونتيجة لذلك، تتضمن الكثير من الصكوك الدولية المتعلقة بحماية البيانات المذكورة 

في هذا الفصل قواعد أكثر صرامة لمعالجة البيانات الشخصية الحساسة.

وبالنظر إلى الحاالت المحددة التي تعمل فيها الجهات الفاعلة في مجال الحماية واحتمال أن تؤدي بعض البيانات 
إلى حدوث التمييز، فمن غير المجدي إعداد قائمة نهائية بفئات البيانات الشخصية الحساسة في سياقات الحماية. 
وتتوقف حساسية البيانات والضمانات المناسبة )على سبيل المثال التدابير األمنية المعمول بها على المستوى 
التقني ومستوى المنظمات( على السياق، وقد تتغير بمرور الوقت في إطار سياق معين؛ وبالتالي يجب النظر 

فيها على أساس كل حالة على حدة.

وتعتبر البيانات المتعلقة بالصحة، والعنصر أو العرق، واالنتماء الديني/ السياسي/ إلى جماعة مسلحة، 
والبيانات الوراثية والحيوية بيانات شخصية حساسة في جميع األوقات. وتندرج ضمن هذه الفئة طبيعة 
االنتهاكات والتجاوزات التي تؤثر على أفراد أو فئات بعينها، وهوية الجناة والشهود. وتقتضي جميع 
التي  البيانات  من  المختلفة  األنواع  أن  من  الرغم  على  إضافية،  حماية  الحساسة  الشخصية  البيانات 
تندرج ضمن نطاق البيانات الحساسة )على سبيل المثال األنواع المختلفة من البيانات الحيوية( قد تمثل 

مستويات مختلفة من الحساسية.

يمكن أن يشار إلى هذه البيانات أو المعلومات باسم »المعلومات الدالة على مجتمع محلي معين«، أو »معلومات التحديد   55
الديموغرافية«.

»استخدام اسم مستعار« مع البيانات يعني االستعاضة عن أي خصائص تحدد هوية البيانات باسم مستعار أو قيمة ال   56
تتيح التعرف مباشرة على هوية موضوع البيانات. فعلى سبيل المثال، يمكن اإلشارة إلى اسم »Jane Doe« باسم 
مستعار هو »15364POC«. إال أن استخدام اسم مستعار يتيح تحديد الهوية باستخدام وسائل غير مباشرة، وينبغي 
تمييزه عن »إخفاء الهوية«، حيث ال يوفر إال قدًرا محدوًدا من الحماية لهوية مواضيع البيانات في كثير من الحاالت. 
وعندما يستخدم االسم المستعار، يكون من الممكن في أغلب األحوال تحديد هوية موضوع البيانات عن طريق تحليل 

البيانات األساسية أو البيانات ذات الصلة.



115 المعايير المهنية ألنشطة الحماية  

استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وغيرها من التكنولوجيات
المعلومات  تكنولوجيات  استخدام  نمو  مع  باستمرار  بالحماية  المتعلقة  والمعلومات  البيانات  إدارة  تتطور 
وتحليلها  البيانات  من  والتحقق  البيانات،  مجموعات  بين  والجمع  البيانات،  جمع  إعداد  وأصبح  واالتصاالت. 
البيانات أكثر تعقيًدا مع تضاعف مصادر المعلومات الرقمية وتنّوعها.  من مصادر مختلفة، واستخدام وحفظ 
وأدت تطبيقات الهاتف المحمول والمنصات الرقمية ومواقع التواصل االجتماعي- من خالل الدراسات المسحية 
وغيرها من آليات التقييم- إلى تسهيل التواصل مع السكان المتضررين والحصول على معلومات فورية منهم 
الساتلي أو  ُبعد باستخدام التصوير  التي يعانون منها. وقد يساعد االستشعار عن  عن احتياجاتهم واالنتهاكات 
الطائرات دون طيار على إثبات تدمير البنية األساسية المدنية، وتحديد أماكن المقابر الجماعية، ورسم خريطة 

سريعة للمخيمات المؤقتة للنازحين داخلًيا والمنطقة المحيطة بها.57

على  ومنها  نطاقها،  توسيع  أو  جديدة  تكنولوجيات  تطوير  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيات  أتاحت  وقد 
عبر  المشاركة  أساس  على  القائم  المتطوعين  شبكات  نشاط  على  يعتمد  الذي  الجماعي  التعهيد  المثال  سبيل 
مع  الرقمية  األدوات  مختلف  خالل  من  عليها  الحصول  يتم  التي  المعلومات  تجميع  ويصبح  اإلنترنت.  شبكة 
المعلومات التي ُتجمع مباشرة من المجتمعات المحلية واألفراد المتضررين، ومع مصادر المعلومات األخرى، 

من الممارسات الجيدة الموحدة بين المنظمات اإلنسانية ومنظمات حقوق اإلنسان.

وتستخدم المجتمعات المتضررة نفسها وعلى نحو متزايد التكنولوجيات المتاحة للتواصل، بينما تعمل على تنظيم 
صفوفها أثناء األزمات وبعدها. ففي السنوات األخيرة، ظهر »التواصل مع المجتمعات المحلية المتضررة«58 
للتواصل مع  المتضررة  المجتمعات  تتبعها  التي  الطرق  والتعلم من  الفهم  أهمية  فهو يركز على  كنشاط مهم: 
بعضها البعض ومع العالم الخارجي، وعلى كيفية قيام الجهات الفاعلة في مجال الحماية بدعم المجتمعات المحلية 
في هذه المساعي ونظم وأدوات إدارة المعلومات المجتمعية، بما في ذلك ما يتعلق منها بالبيانات والمعلومات 

المتعلقة بالحماية.

وتتيح تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مزايا عديدة للجهات الفاعلة في مجال الحماية، مما يؤدي إلى تحسين 
الكفاءة والفعالية والمساءلة، وال سيما في المناطق التي تكون فيها قدرة الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني على 
الوصول إلى األشخاص المتضررين والتعامل معهم بحرية محدودة. وعلى الرغم من اإلمكانيات الهائلة التي 
حققتها هذه التطورات ألنشطة الحماية، فقد أدت أيًضا إلى زيادة الخطر على خصوصية األفراد وسالمتهم. وقد 

أدى هذا إلى بذل جهود قانونية وتنظيمية في جميع أنحاء العالم من أجل التصدي لهذه الشواغل.

وبالتالي من الضروري تحقيق فهم جيد للمخاطر التي قد تنشأ عن استخدام أي أداة أو تكنولوجيا، سواء كانت 
بعض  من  الحد  على  تساعد  أن  واالتصاالت  المعلومات  لتكنولوجيا  ويمكن  استخدامها.  قبل  جديدة،  أو  قديمة 
المخاطر القائمة )باستخدام التشفير القوي ضد اعتراض البريد على سبيل المثال(، إال أنها قد تؤدي ايًضا إلى 

نشأة تحديات جديدة وظهور مخاطر جديدة يجب التصدي لها:
خطر االعتراض ومن ثم االضطهاد من قبل أطراف ثالثة عندما يستخدم األشخاص المتضررون وسائل 	 

لتمرير  التواصل االجتماعي وغيرها(  اإللكتروني ومواقع  النصية والبريد  )الرسائل  اإللكترونية  االتصال 
المعلومات بسرعة عن المشاكل التي يواجهونها.

لالطالع على إرشادات تفصيلية بشأن الطائرات دون طيار واالستشعار عن ُبعد والبيانات الحيوية وبرامج التحويل   57
النقدي والخدمات السحابية وتطبيق الرسائل عبر الهاتف المحمول، يرجى الرجوع إلى:

Brussels Privacy Hub/ICRC Handbook on Data Protection in International 
Humanitarian Action, 2017; 

وانظر أيًضا: 
ICRC/Engine Room report, Humanitarian Futures for Messaging Apps: 
Understanding the Opportunities and Risks for Humanitarian Action, 2017.

»يشير التواصل مع المجتمعات المتضررة إلى االتصاالت التي تتم مع المجتمعات المحلية و/ أو أفراد المجتمعات   58
أو  التعليقات  وتقديم  الخدمات  على  الحصول  وإمكانية  المجتمعي  التبادل  دعم  بهدف  بواسطتهم  أو  بينهم  أو  المحلية 
الشكاوى والتحلي بالشفافية والرصد والتقييم والمشاركة أو التمكين والقدرات القيادية أو المجتمعية. وينبغي أن يدمج 
المحلية«.  المجتمعات  لدعم  آلية مميزة  بمثابة  يكون  النظم األخرى وأن  المتضررة ضمن  المجتمعات  التواصل مع 

)الوثيقة الختامية الجتماع العمل الثاني المعني بإدارة معلومات الحماية، جنيف، كانون األول/ ديسمبر 2015(.

http://brusselsprivacyhub.eu/publications/dataprotectionhandbook.html
http://brusselsprivacyhub.eu/publications/dataprotectionhandbook.html
https://www.icrc.org/en/publication/humanitarian-futures-messaging-apps
https://www.icrc.org/en/publication/humanitarian-futures-messaging-apps
http://pim.guide/wp-content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_Dec-2015.pdf
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فقدان سيطرة األفراد على بياناتهم الشخصية: بمجرد نشر البيانات على شبكة اإلنترنت، يصبح من المستحيل 	 
آليات مساءلة  على المستخدمين استردادها أو تعديلها أو حذفها. وبالمثل، فإن عدم وجود حلقات تقييم أو 

لألشخاص المتضررين قد يحول بينهم وبين معرفة أوجه استخدام بياناتهم.
البيانات 	  على  االستيالء  منها  بسبل  النية،  سيئة  ثالثة  أطراف  قبل  من  الشخصية  البيانات  استخدام  إساءة 

الوصفية واستخدامها.
الخطر المتمثل في إثارة آمال زائفة بتقديم استجابة سريعة، أو أن استجابة ستقدم من األساس، للشواغل التي 	 

يعرب عنها األفراد أو المجتمعات.
الصعوبات المقترنة بالحصول على الموافقة المستنيرة من األشخاص الذين لديهم دراية قليلة أو ليس لديهم 	 

دراية على اإلطالق بتكنولوجيا المعلومات الحديثة.
والعرق 	  االجتماعية  والفئة  الموقع  في  االختالفات  بسبب  التكنولوجيات  على  الحصول  فرص  تكافؤ  عدم 

والعمر والنوع االجتماعي.
التحيز والمعلومات الخاطئة والتالعب في المعلومات، التي تتفاقم بسبب الحلقات الفيروسية على اإلنترنت 	 

التي تضخم في بعض األحيان الروايات الضارة بنتائج الحماية- على سبيل المثال، الخلط الخاطئ للنازحين 
مع »اإلرهابيين«.

عدم وجود حوار شامل مع السكان المتضررين، مما قد يتفاقم بفعل االتصال في اتجاه واحد من األفراد إلى 	 
الجهات الفاعلة في مجال الحماية، واالتصاالت الجماعية من الجهات الفاعلة في مجال الحماية إلى األفراد.

يسعى هذا الفصل إلى ضمان أن تتوخى الجهات الفاعلة في مجال الحماية السالمة والمسؤولية في جمع البيانات 
واستخدامها ومشاركتها، إال أنه ال يقدم إرشادات تقنية بشأن كيفية استخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت 

أو يسعى إلى التصدي لهذه المخاطر على وجه التحديد )وإن كان المرفق 1 أدناه يقدم بعض المراجع(.

على الرغم من أن الحاجة إلى توخي الحذر أمر أساسي تدور حوله المعايير التي نوقشت في هذا الفصل، ال 
ينبغي تفسيرها على أنها دعوة لتجنب استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أو تبادل المعلومات بشكل 
كامل. وتؤكد المعايير المهنية المقدمة هنا على ضرورة قيام الجهات الفاعلة في مجال الحماية بتقييم المخاطر 

وتخفيفها قبل اتخاذ أي إجراء.



117 المعايير المهنية ألنشطة الحماية  

القسم األول- المعايير العامة إلدارة البيانات 
والمعلومات

يعرض هذا القسم المعايير العامة التي تنطبق على إدارة البيانات والمعلومات المتعلقة بالحماية، بما في ذلك جمع 
هذه المعلومات والبيانات واستخدامها ومشاركتها وتخزينها وحفظها في السجالت وحذفها )معالجتها(. وفي كل 
خطوة من هذه الخطوات، ينطبق عدد من المعايير المحددة ويجب مراعاة اعتبارات رئيسية معينة.59  وكما 
هو الحال في جميع مواقع هذا الفصل، يجب االلتزام بالمعايير المشار إليها باستخدام رمز القفل عند التعامل مع 
البيانات الشخصية أو مع البيانات والمعلومات الحساسة المتعلقة بالحماية )حتى إذا كانت البيانات والمعلومات 

الحساسة المتعلقة بالحماية ال تتضمن بيانات شخصية(.

الكفاءات والقدرات60
 S

1.6 يجب أن ال تتم إدارة البيانات والمعلومات المتعلقة بالحماية إال بمعرفة موظفين مهرة ومدربين، وباستخدام 
النظم والبروتوكوالت المالئمة إلدارة المعلومات.

في النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى، تتسم المعلومات بالحساسية في أغلب األحوال، وقد يكون هناك 
بالبيانات  المعرفة  تكتسي  وبالتالي،  بشكل سيئ.  إدارتها  حالة  في  الضرر  إلحاق  في  يتمثل  للغاية  كبير  خطر 
البيانات وعرضها  مجموعة  إنتاج  كيفية  يفهموا  أن  الممارسين  على  ويجب  كبيرة.  أهمية  بالمخاطر  والوعي 
وربطها وتجميعها وتفسيرها. ويجب أن يكونوا على دراية بأنه في حالة وجود مجموعات بيانات متعددة، تشمل 
معلومات عن الفرد ذاته أو مجموعة األشخاص ذاتها، قد يكون من الممكن إعادة تحديد هوية شخص ما- حتى 

عندما تكون مجموعات البيانات مخفية تحت اسم مستعار.

ولما كانت المسؤولية عن حماية البيانات تقع على عاتق الجهات الفاعلة التي تتولى التعامل معها، ينبغي أن ال يتم 
جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالحماية، بما في ذلك البيانات الشخصية، إال بمعرفة موظفين مدربين يتمتعون 
بالمهارات والخبرات الالزمة. وينبغي أن ال تتم المقابالت مع الضحايا وذويهم أو الشهود أو غيرهم من المصادر 
إال بمعرفة هؤالء الموظفين المدربين. وهذا يستلزم توفير أفراد على دراية بالتحديات المتعلقة بالخصوصية 
وحماية البيانات وتأمينها المقترنة بإدارة البيانات بصفة عامة، ويفهمون استخدام تكنولوجيات محددة والمخاطر 

المقترنة بها قبل استخدامها.61

اتباع نهج شامل يركز على البشر
 S

المتضررين  السكان  ورفاه  بمصالح  بالحماية  المتعلقة  والمعلومات  البيانات  إدارة  عملية  تسترشد  أن  يجب   2.6
وغيرهم من األشخاص الذين يقدمون المعلومات والذين ينبغي أن تتاح لهم الفرصة للتأثير على تصميم ونهج 

جميع مراحل عملية إدارة البيانات والمعلومات التي تؤثر عليهم.

انظر أيًضا الفصل الثاني بشأن إدارة استراتيجيات الحماية.  59

انظر أيًضا الفصل السابع.  60

لالطالع على دليل سريع للمخاطر المرتبطة باستخدام مختلف تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت وكيفية التخفيف من   61

حدتها، انظر: 
Rahel Dette, Do No Digital Harm: Mitigating Technology Risks in Humanitarian 
Contexts, Global Public Policy Institute, Berlin, 2016. 

ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات التفصيلية في:
Brussels Privacy Hub/ICRC Handbook on Data Protection in International 
Humanitarian Action, 2017.

http://brusselsprivacyhub.eu/publications/dataprotectionhandbook.html
http://brusselsprivacyhub.eu/publications/dataprotectionhandbook.html
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ينبغي أن يتمكن األشخاص المتضررون من النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى من التأثير على النهج 
التي تتبعها الجهات الفاعلة في مجال الحماية وما تتخذه من قرارات من خالل آليات إبداء المالحظات، حيثما 

كان ذلك ممكًنا.62

ينبغي تكييف النهج المتبعة بصورة منهجية لتناسب الفئات المختلفة من العمر والجنس والتنوع، من أجل 
ضمان أن يتمكن جميع األشخاص )بما في ذلك المهمشون اجتماعًيا( من المشاركة الكاملة في القرارات 

التي تؤثر على حياتهم وحياة ذويهم ومجتمعاتهم المحلية.

أغراض واضحة ومحددة
 S

3.6 يجب أن تسعى إدارة البيانات والمعلومات المتعلقة بالحماية إلى تحقيق أغراض واضحة ومحددة وأن تهدف 
إلى تحقيق نتائج الحماية.

يجب أن تسعى إدارة المعلومات والبيانات المتعلقة بالحماية إلى تحقيق غرض محدد وواضح.63 وبالتالي، يجب 
على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن ال تقوم بجمع المعلومات ومعالجتها إال في الحاالت الضرورية لتصميم 
أو تنفيذ أنشطة الحماية )انظر المعيار 11.6 بشأن تقليل البيانات(. ويجب أن ُيعلن هذا الغرض لألشخاص الذين 

ُتجمع منهم البيانات.

وقبل جمع البيانات، يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية من ثم أن تقرر وتحدد األغراض المحددة التي 
ستعالج البيانات من أجلها، وأن تسعى إلى تحقيق نتائج الحماية، وأن ال تقوم بمعالجة البيانات إال بما يحقق هذه 
األغراض. وينبغي أن تكون المعلومات والبيانات المتعلقة بالحماية التي يتم جمعها كافية لتحقيق هذه األغراض 

المحددة وذات صلة بها ومتناسبة معها.64

المحددة  تلك  بالحماية والبيانات الشخصية ألغراض بخالف  المتعلقة  البيانات والمعلومات  وال يمكن استخدام 
في وقت جمع البيانات إال إذا كانت المعالجة اإلضافية متماشية مع األغراض األصلية )وال سيما عندما تكون 
اإلنسانية  الفاعلة  الجهات  إخضاع  ألغراض  أو  علمية  أو  إحصائية  أو  تاريخية  ألسباب  ضرورية  المعالجة 
للمساءلة(. وقد تشمل هذه البيانات تلك البيانات المجموعة من أجل تحسين ظروف االحتجاز في مكان معين 
يستخدم ألنشطة الدعوة العامة بشأن مسألة االكتظاظ في السجون. ومع ذلك، ال يسمح بمواصلة معالجة البيانات 

إذا كانت المخاطر التي تتوقعها الجهة الفاعلة في مجال الحماية على الشخص تتجاوز الفوائد المرجوة.65

وينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تتوخى العناية في مراعاة وتحديد جميع األغراض المحتملة في 
المستقبل، عند بداية جمع البيانات وبقدر المستطاع في حاالت الطوارئ، من أجل مراعاة الشفافية قدر اإلمكان 
في التعامل مع مصادر المعلومات وضمان أن تشمل الموافقة التي يتم الحصول عليها األغراض المحتملة ذات 

الصلة في المستقبل )انظر المعيار 9.6 بشأن األسس المشروعة(.

يعد تحديد أهداف وأطر زمنية واضحة، من األمور األساسية لعملية جمع المعلومات. وتنشأ المشكالت 
في أغلب األحوال عندما ال تحدد هذه األهداف بوضوح، و/ أو عندما ال يوضح سبب جمع المعلومات 
الحماية،  البيانات هدًفا معيًنا في مجال  العملية. وينبغي أن تدعم عملية جمع  لمن يشاركون في تلك 
ويجب أن ُتصمم بحيث تناسب هذا الهدف. وينبغي أن يكون لدى جميع المشاركين في عملية إدارة 

المعلومات ومن قد يتعاملون مع البيانات أو يستخدمونها في مرحلة معينة، فهم مشترك لهذا الهدف.

لالطالع على مزيد اإلرشادات، انظر المعايير من 6.1 إلى 10.1.  62
ا، أي حقيقًيا ومالئًما ومبرًرا. فيما يتعلق بجمع البيانات الشخصية، يجب أن يكون الغرض المحدد مشروعاً  63

انظر المعيار 11.6 بشأن تقليل البيانات.  64
انظر المعيار 18.6 بشأن تقييم المخاطر.  65
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ويلزم أيًضا وضع أهداف واضحة لتحديد نطاق جمع المعلومات. وقد يكون هذا النطاق محدوًدا أو 
واسًعا، حسب ما هو مطلوب لتحقيق األهداف المعلنة. ومن أمثلة النطاق المحدود األطفال، في منطقة 
جغرافية معينة، ممن تفرقوا عن أسرهم خالل االثنى عشر شهًرا الماضية. ويسهم وضوح األهداف 
والتحديد الدقيق لنطاق المعلومات المقرر جمعها والوعي الكافي بهذه العناصر بين المشاركين، في 
للجهات  ينبغي  الالزمة،  المعلومات  نطاق  تحديد  وعند  األساسية.  المعلومات  من  االحتياجات  تحديد 
الفاعلة في مجال الحماية أن تضع في االعتبار االستراتيجيات واألهداف الطويلة األجل المتصلة بجمع 
البيانات، وأن ال تفوت الفرص المتاحة لجمع المعلومات من أفراد قد يكون من الصعب أو من المستحيل 
االتصال بهم مرة أخرى. وقد يقع االختيار على نطاق أوسع لجمع المعلومات، بالنظر إلى الصعوبات 
المتوقعة في إعادة إقامة اتصال باألفراد أو المجتمعات؛ غير أن حجم النطاق يجب أن ال يساق كمبرر 
لإلخفاق في االتصال مرة أخرى، كلما كان ذلك ممكًنا، باألشخاص الذين شاركوا في جمع المعلومات.

وقد يؤدي غياب هذا الوضوح بالموظفين الميدانيين إلى إغفال معلومات قيمة، ألنهم ال يدركون قيمتها؛ أو ربما 
يجمعون معلومات حساسة ال تتصل باألغراض واألهداف المحددة، ومن ثم ال ُتستخدم. وعماًل بالمعيار 11.6 
)تقليل البيانات(، ينبغي أن ال ُتجمع معلومات غير ضرورية للغرض المحدد قبل أو أثناء عملية الجمع؛ وهو أمر 
ضروري لتجنب جمع بيانات شخصية زائدة عن الحاجة أو استحداث مخاطر غير ضرورية تتمثل في خضوع 

من يقدمون المعلومات الستجوابات مرِهقة أو إثارة توقعات زائفة بينهم.

التعاون والتبادل
 S

4.6 يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تتجنب قدر اإلمكان ازدواج جهود جمع المعلومات من أجل 
تجنيب األشخاص المتضررين والشهود والمجتمعات المحلية األعباء والمخاطر غير الضرورية.

ينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تتجنب تكرار طرح األسئلة ذاتها على مصادر المعلومات، ال سيما 
عندما يكونوا من الناجين من التجاوزات أو العنف القائم على النوع االجتماعي؛ وينبغي لها أن تسعى إلى التحقق 
من أن مصدر المعلومات ال يضطر إلى تقديم المعلومات ذاتها إلى جهات فاعلة متعددة. وقد يؤدي تكرار طرح 
األسئلة إلى تكرار إصابة مصدر المعلومات بالخوف الشديد. ويجب أن تراعي الجهة الفاعلة في مجال الحماية 
هذه المخاطر، ويجب عليها أن تكفل، على سبيل المثال، وقدر المستطاع، تقديم الدعم النفسي أو الدعم النفسي 
واالجتماعي المناسب أثناء المقابلة وبعدها. وما ال يقل أهمية عن ذلك، أن تقلل قدر اإلمكان من الحاجة إلى 

إجراء مقابالت متعددة وطرح أسئلة متعددة.

وينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تنظر أيًضا بعناية فيما إذا كان جمع المعلومات ضرورًيا لتحقيق 
أهدافها في مجال الحماية، وما إذا كان األثر اإليجابي المحتمل لها يبرر القلق الذي قد يظهر بين األشخاص 

المعنيين.

ومن أجل تقليل التكرار الذي ال داعي له في جمع البيانات، ينبغي للجهات الفاعلة أن تتشاور مع بعضها البعض 
من أجل تقسيم مسؤوليات جمع المعلومات فيما بينها على أساس نوعية المعلومات والغرض المتوخى منها؛ 

وينبغي أن تحدد أيًضا قدر المعلومات المتاحة بالفعل فضاًل عن إمكانية وكيفية مشاركتها.66

وقد تكون هناك درجة من عدم التوافق بين ما تقتضيه ضرورة جمع معلومات دقيقة وشاملة من جهة، وضرورة 
الحد من الصدمة واألعباء على مقدم المعلومات. وينبغي للعاملين في مجال الحماية، عند مواجهة هذه اإلشكاليات، 

منح األولوية لمبدأ »عدم إلحاق الضرر«.67

انظر المعيار 16.6 بشأن مشاركة البيانات.  66

انظر المعيار 4.1.  67
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تجنب التحيز والتمييز
 S

المتعلقة  البيانات والمعلومات  الفاعلة في مجال الحماية أن تقوم بجمع ومن ثم معالجة  5.6 يجب على الجهات 
الحد منها.  أو  التحيز والتمييز  بالحماية بطريقة موضوعية وغير متحيزة وشفافة، من أجل تجنب مخاطر 

ويجب أن تراعي إدارة البيانات والمعلومات المتعلقة بالحماية العمر والنوع وغيرها من عوامل التنوع.

قد ال تتسم البيانات والمعلومات التي تجمعها الجهات الفاعلة في مجال الحماية بالتمثيل والدقة في جميع األحوال، 
وقد تتضمن ثغرات نتيجة للتحيز68 في جمع البيانات أو الخطوات التالية؛ وهذا قد يؤدي إلى خطأ في التحليل و/ 
أو تمييز، يضّر األفراد أو الفئات التي تعاني من نقص التمثيل. ويجب أن تكون الجهات الفاعلة في مجال الحماية 
على دراية بالتمثيل الزائد أو التمثيل الناقص لبعض الفئات، بسبب عوائق اللغة، واالنتماء السياسي، ومستوى 

التعليم، وإمكانية الحصول على وسائل االتصال، وغيرها من العوامل.

وقد يكون مرجع التحيز في عملية جمع البيانات وتحليلها إلى المستجيبين أو الجهات الوسيطة أو الجهات الفاعلة 
في مجال الحماية نفسها، وقد يرجع إلى طائفة واسعة من العوامل، مثل الممارسات التمييزية وديناميات السلطة.

 
على سبيل المثال، قد تعيد الجهات الفاعلة في مجال الحماية، فيما تجمعه من معلومات، إنتاج جوانب 
للمعلومات  األشخاص  تقدير  يقل  حيث  الذكورية،  النزعة  ذات  المجتمعات  بها  تتسم  التي  التحيز 
والمعارف التي تنتجها أو تمتلكها النساء. وقد يؤدي هذا على سبيل المثال إلى عدم االتصال بالنساء 
بالقدر الكافي- أو عدم االتصال بأعداد كافية من النساء- أو يؤدي إلى اختيار طرق لجمع المعلومات 

تقل فرص النساء في الوصول إليها.

وقد تتعرض قطاعات معينة من السكان أيًضا لنقص التمثيل بسبب عدم إمكانية الوصول إلى مناطق 
معينة، مما يمنع الجهة الفاعلة في مجال الحماية من الحصول على عينة ممثلة. وقد ينتج التحيز أيًضا 
من معوقات االتصال بين الجهات الفاعلة والمستجيب، ومنها على سبيل المثال عزوف اإلناث ممن 
تجرى معهن المقابالت عن مشاركة المعلومات مع المسؤولين عن إجراء المقابالت من الذكور، أو 
ما يكون لدى المسؤول عن إجراء المقابالت من تعصب أو افتراضات سابقة. وهناك احتماالت أخرى 
أيًضا؛ فقد ال يتمكن المستجيب من تذكر األحداث؛ وقد يقدم المستجيبون شهادة مزيفة أو مبالًغا فيها 
التأثير على  آخرون  يحاول  وقد  اآليديولوجية؛  أو  السياسية  القناعات  أو  االجتماعية  الضغوط  بسبب 

تقديم اإلعانات.

تختلف المنهجيات المتنوعة لجمع البيانات بطبيعتها من حيث احتماالت التحيز. فعلى سبيل المثال، يمكن أن 
التحيز المرتبط  بالتكنولوجيات الحديثة إلى توفير اتصاالت فورية والحد من  التعهيد الجماعي المقترن  يؤدي 
التعهيد  ينطوي  قد  ذلك،  ومع  الواقع.  أرض  على  الحماية  مجال  في  الفاعلة  للجهات  المتكافئ  غير  بالوجود 
الجماعي على تحيزات أخرى- ومنها عدم تكافؤ فرص الحصول على األجهزة أو شبكات الهاتف المحمول أو 

االتصال بشبكة اإلنترنت- مما قد يعطي صورة مشوهة عن الواقع على األرض.

ديناميات  لعدم تكرار  المناسبة  التدابير  تتخذ جميع  الحماية أن  الفاعلة في مجال  الجهات  وبالتالي، يجب على 
السلطة كما هي موجودة في سياق معين، والسيطرة على جميع التحيزات المحتملة التي قد تؤدي إلى تمييز غير 
مقصود. والتحيز، وحتى إن لم يصل إلى حد التمييز، فإنه يعيق الفهم الدقيق للحالة ويشوه القرارات المتخذة، بما 

في ذلك االستجابة لمقتضيات الحماية الناتجة.

يمكن تعريف »التحيز« بأنه أي تشويه منهجي للمعلومات، سواء بشكل متعمد أو غير متعمد. ويشكل فهم احتمال حدوث   68
التحيز في إدارة المعلومات نقطة االنطالق لتجنبه وتقليل ما يخلفه من تأثيرات أو الحد منها. لالطالع على مزيد من 

المعلومات عن التحيز، انظر المعيارين 2.1 و3.1.
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وينبغي تقليل التحيز عن طريق تصميم إجراءات لجمع المعلومات تكفل تكوين عينات ممثلة وعن طريق رفع 
مستوى الوعي أثناء تدريب وإرشاد الموظفين المسؤولين عن جمع البيانات والمعلومات أو معالجة المعلومات 
والبيانات التي تجمعها جهات أخرى. ويساعد الجمع بين المنهجيات والمصادر- بما في ذلك التعهيد الجماعي 
والتصوير الساتلي والجوي فضاًل عن الطرق التقليدية مثل جمع المعلومات وإجراء االستعراضات على أرض 

الواقع- على التحقق من المعلومات وزيادة الدقة وتقليل خطر التشويه.

ويقتضي مبدأ عدم التمييز69 في هذا السياق أن تقوم الجهات الفاعلة في مجال الحماية بتحديد صور التمييز التي 
تحاول التصدي لها في أي حالة معينة. ومن المهم، من أجل القيام بهذا، جمع المعلومات التي يمكن تصنيفها على 
أسس عدة منها العمر، والنوع االجتماعي، والتوجه الجنسي، والمنطقة الريفية أو الحضرية، واألصل العرقي، 

والجنسية، واالنتماءات، وغير ذلك.

 G

6.6 ينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تراعي قدر اإلمكان إطالع األشخاص الذين قدموا المعلومات على 
اإلجراءات المتخذة لمصلحتهم والنتائج المتحققة.

جدير بالذكر أن األشخاص الذين قدموا معلومات )بما في ذلك البيانات الشخصية( عن التجاوزات واالنتهاكات 
ينتظرون عادة من الجهة الفاعلة في مجال الحماية التي تجمع المعلومات أن تتخذ إجراءات لمصلحتهم؛ وقد 
أو  الزيارات  تكرار  ويتيح  بياناتهم.  ُتعالج  الذين  األشخاص  حقوق  احترام  لضمان  خطوات  اتخاذ  هذا  يشمل 
حمالت االتصال العام أو المعلومات أو أشكال المتابعة األخرى الفرصة للجهة الفاعلة في مجال الحماية إلطالع 

األشخاص المتضررين على مستجدات الخطوات المتخذة والتقدم المحرز.

باإلضافة إلى ذلك، ُيظهر تكرار الزيارات االحترام لمن شاركوا في عملية جمع المعلومات ويزيد الثقة بينهم في 
أن احتياجاتهم تؤخذ على محمل الجد، مما قد يؤدي إلى الحصول على مزيد من المعلومات؛ ومع ذلك فإن أي 
بيانات شخصية إضافية من هذا النوع ستخضع أيًضا للمبادئ والمعايير نفسها التي انطبقت على العملية المبدئية 

المستخدمة لجمع المعلومات والبيانات.

يسمح تكرار الزيارات أو االتصاالت بغرض المتابعة بإجراء تحقيقات حول التبعات والتدابير االنتقامية 
المحتملة التي ربما يكون قد واجهها المستجيبون عقب جمع المعلومات، أو اإلجراءات الالحقة المتخذة 
لمصلحتهم. وحيثما يتم اإلبالغ عن هذه التبعات، ينبغي للجهة الفاعلة في مجال الحماية أن ال تدخر 
جهًدا التخاذ اإلجراءات التصحيحية. وينبغي أيًضا للجهة الفاعلة في مجال الحماية أن تدمج التعليقات 
والمالحظات التي يتم الحصول عليها في إطار تحليالت المخاطر الجارية، وأن تقيم الحاجة إلى تنقيح 
التدابير الوقائية وإجراءات معالجة البيانات والمعلومات. ويجب التأكيد على أن تكرار الزيارات، في 
بعض الظروف، إلى األشخاص الذين قدموا المعلومات بصورة سريعة قد يكون أمًرا خطيًرا، وال سيما 
ألنها تسلط المزيد من االنتباه إلى اتصاالت هؤالء األشخاص بالجهة الفاعلة في مجال العمل اإلنساني 

أو مجال حقوق اإلنسان.

وفي حالة المعلومات التي يتم جمعها من الجمهور العام من خالل شبكة اإلنترنت و/ أو الرسائل النصية 
القصيرة، ينبغي لمن باشروا إجراءات التعهيد الجماعي المذكورة أن يتحققوا من قيامهم بشكل منتظم 
التواصل االجتماعي،  بما في ذلك مواقع  المعلومات األخرى،  بتحديث مواقعهم اإللكترونية وقنوات 
من أجل تعريف الجمهور بأوجه استخدام المعلومات الواردة. ويمكن لهم إطالع المجتمعات المحلية 
دائًما من خالل اإلذاعة المحلية ومحطات التلفزيون ومواقع التواصل االجتماعي. ويجب على الجهات 
الفاعلة في مجال الحماية، عند القيام بهذا، أن تتحقق من أنها ال تلحق الضرر بالمصادر الفردية أو 

انظر المعيار 2.1.  69
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االمتناع عن  المثال،  سبيل  لها، على  فينبغي  لمصلحتهم.  تعمل  الذين  األفراد  أو  المحلية  المجتمعات 
تجاوزات  بحوادث  يتعلق  فيما  المتخذة  باإلجراءات  األشخاص  فرادى  تخطر  نصية  رسائل  إرسال 
وانتهاكات معينة، إال إذا قدرت المسألة وخلصت إلى عدم وجود أي مخاطر معينة الحتمال اعتراض 
هذه الرسائل النصية أو االطالع عليها من قبل الشخص الخطأ، بما في ذلك األصدقاء أو األقارب الذين 

قد ال يعلمون أن شخًصا ما قد قدم المعلومات.
 G

7.6 ينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تتوخى الوضوح بشأن مستوى موثوقية ودقة البيانات والمعلومات 
التي تقوم بجمعها أو استخدامها أو مشاركتها.

قبل الشروع في جمع البيانات والمعلومات، ينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تحدد مستوى الموثوقية 
والدقة الالزم، وتواتر تحديث المعلومات، وفًقا للغرض من استخدامها.

وينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تتخذ تدابير، قدر المستطاع، للتقليل من مخاطر تقديم صورة غير 
صحيحة أو غير مكتملة عن المسائل التي تعتزم التصدي لها. وفي حاالت األزمات، قد تشعر الجهة الفاعلة 
في مجال الحماية أنها تحت ضغط لإلعالن عن نتائج غير مؤكدة بالكامل. ومن المهم، عند حدوث هذا، تجنب 
فإن  أخرى،  ناحية  التأكيد. ومن  في  المبالغة  أو  متسرع  استقراء  إلى  استناًدا  استنتاجات حاسمة  إلى  التوصل 
االفتقار إلى معلومات مؤكدة بالكامل ليس مبرًرا للتقاعس عن العمل عندما تكون هناك أسباب قهرية تدفع للشك 

في ارتكاب انتهاكات وإمكانية تكرارها.

إلى موثوقية ودقة محتوياته بشكل عام. ويمكن أن تدرج في  تقارير داخلية أو خارجية  وينبغي أن تشير أي 
التقرير الحوادث التي لم يتم التحقق منها أو تأكيدها بعد، ما دام هناك تقدير صادق لموثوقية ودقة المعلومات 
المقدمة. وبالتالي، فإن الشفافية ال تعني تقديم تفاصيل موسعة عن الطرق المستخدمة لجمع المعلومات؛ وتحتاج 
كل جهة فاعلة في مجال الحماية إلى تحقيق التوازن بين احتياجات الشفافية المذكورة وضرورة احترام السرية 

وضمان سالمة وخصوصية األشخاص الذين يقدمون معلومات قد تكون حساسة.

الحاجة؛ وينبغي أن  بانتظام حسب  ُتحّدث  بالحماية مفصلة وأن  المتعلقة  البيانات والمعلومات  ينبغي أن تكون 
تدعمها مصادر مختلفة )أولية وثانوية( حسب االقتضاء،70 وحسب الغرض من جمع البيانات )انظر المعيار 
3.6 بشأن األغراض الواضحة والمحددة(. ويمكن استخدام عالمات الوسم لتحديد المستويات المختلفة لموثوقية 
المعلومات التي تم جمعها )الحوادث الفردية والعناصر األخرى(- على سبيل المثال، ينبغي أن يوسم التقرير 
الذي يستخدم المصادر الثانوية والذي لم يتم التحقق منه بعد أو لم يتم التوصل إلى مصدر آخر للمعلومات بشأنه، 

باسم »غير متحقق منه« عند تسجيله.

عادة ما تكون المعلومات المباشرة المقدمة من فرد أو منظمة ُمعّرفة بوضوح ومحل ثقة أثناء مقابلة 
ومع  ثالثة.  أو  ثانية  من مصادر  عليها  الحصول  يتم  التي  المعلومات  من  موثوقية  أكثر  لوجه  وجًها 
ذلك، غالًبا ما تكون هناك مفاضلة بين الدقة والسرعة. وتجدر اإلشارة إلى أن جمع معلومات مباشرة 
وموثوقة على أرض الواقع أمر مكلف ويستغرق وقًتا، ويمكن أن يكون محفوًفا بالمخاطر لكل شخص 
مشارك في هذه العملية، وليس ممكًنا في جميع األحوال. وقد يكون من المفيد استخدام التعهيد الجماعي 
أو التكنولوجيات األخرى بطريقة ذكية ودقيقة لجمع وتجميع البيانات المستقاة من الميدان في الحاالت 
التي يكون فيها الوجود الميداني أمًرا غير ممكن أو مقيًدا. ويمكن أن يؤدي هذا إلى توجيه االنتباه إلى 
مسائل أو مشكالت أو أنماط معينة تستحق المزيد من الدراسة. وعندما تنجح المنظمات في ترسيخ 
وجود ميداني قوي أو إقامة شبكة من المصادر الموثوقة، فإن التعهيد الجماعي قد يساعد على تأكيد 

البيانات المجموعة باستخدام وسائل أخرى.

من الضروري ألي جهة فاعلة في مجال الحماية، عند توثيق البيانات، أن ال ترتكب خرًقا للبيانات عن طريق اإلفصاح   70
عن بيانات شخصية أو معلومات حساسة تتعلق بالحماية.
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ا لحماية البيانات المبادئ األساسية المقبولة دولياً
البيانات عند  المقبولة دولًيا لحماية  المبادئ األساسية  الحماية أن تطبق  الفاعلة في مجال  الجهات  يجب على 

معالجة البيانات الشخصية. ويمكن إيجاز هذه المبادئ على النحو التالي:
إجراءات قانونية وعادلة لمعالجة البيانات	 
تحديد الغرض	 
المبدأ العام للمشروعية	 
تقليل وتناسب البيانات	 
جودة البيانات	 
الشفافية والمعلومات	 
أمن البيانات	 
واجب السرية	 
نقل البيانات ومشاركتها دولًيا	 
المساءلة	 
حقوق مواضيع البيانات	 

)انظر المرفق 2 أدناه لالطالع على تعريف كل مبدأ(.

المستوى  )بسبب  الحماية  لمقتضيات  االستجابة  على  المعلومات  جودة  في  الثغرات  تؤثر  وعندما 
للجهات  ينبغي  أخرى(،  مشكالت  بسبب  أو  تداولها  أو  دقتها  أو  المعلومات  موثوقية  من  المحدود 
الفاعلة في مجال الحماية أن تتخذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة. وقد تشمل هذه اإلجراءات إعادة 
تصميم صَيغ إدخال المعلومات، أو توضيح المصطلحات في مسارد، أو تقديم إرشادات وتدريبات 
عامة حول تقصي الحقائق أو إجراءات المقابالت وجمع المعلومات )انظر عملية إدارة المعلومات 
المتعلقة بالحماية المبينة أعاله، التي تؤكد على أهمية تقييم نظام وطرق جمع البيانات، والمخاطر 

التي ينطوي عليها وأثر الحماية(.

القسم الثاني- المعايير الخاصة إلدارة البيانات 
الشخصية والبيانات والمعلومات الحساسة 

بالحماية المتعلقة 

ُتستمد المعايير الواردة في هذا القسم أساًسا من مبادئ حماية البيانات )انظر المربع أدناه(. وبالتالي، يجب على 
الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تتبع هذه المبادئ عند معالجة البيانات الشخصية. وعندما تقوم بمعالجة 
الممارسات  إطار  في  عليها،  فيجب  بيانات شخصية،  تتضمن  ال  التي  بالحماية  المتعلقة  والمعلومات  البيانات 

الفضلى، أن تطبق المعايير نفسها بالقدر الذي تقتضيه حساسية البيانات.

يرد في القسم األول المعيار 3.6 )أغراض واضحة ومحددة( المستمد من مبدأ حماية البيانات المتمثل في تحديد 
الغرض من جمع البيانات، حيث ينطبق على جميع إجراءات عملية إدارة المعلومات وال يقتصر على البيانات 

والمعلومات الشخصية.
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االمتثال لألطر القانونية ذات الصلة

 S

8.6 يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تجمع المعلومات التي تتضمن بيانات شخصية وأن تتعامل 
معها وفقاًا لقواعد ومبادئ القانون الدولي والقوانين اإلقليمية والوطنية ذات الصلة المتعلقة بحماية البيانات.

يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تراعي األطر القانونية المتعلقة بحماية البيانات عند معالجة 
الفاعلة في  ُتمنع الجهات  المنطبق، قد  القانوني  الكافي باإلطار  البيانات الشخصية.71 وفي ظل غياب الوعي 
مجال الحماية من جمع المعلومات أو قد ُترغم على اإلفصاح عنها أو تواجه إجراءات قانونية من جانب الدولة 
أو األفراد المعنيين.72 وقبيل جمع البيانات أو معالجتها، يتعين على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تقّيم 

األطر القانونية واإلقليمية والوطنية المتعلقة بحماية البيانات من حيث انطباقها.73

وقد تختلف المتطلبات القانونية وفًقا للجهة الفاعلة في مجال الحماية المعنية. وتتمتع المنظمات الدولية عادة 
البيانات  حرمة  على  عادة  ينص  الذي  الدولي،  القانون  إطار  في  وظيفية  وحصانات  دبلوماسية  بامتيازات 
والمعلومات التي تتولى هذه الجهات معالجتها. أما المنظمات غير الحكومية والشركات الخاصة التي تتعاقد 
معها، واألفراد العاديون، فيخضعون في جميع األحوال لالختصاص الوطني للبلد الذي يمارسون فيه أنشطتهم 
وال يتمتعون عادة بهذه االمتيازات والحصانات. وبالتالي، قد يتعين عليهم تسليم البيانات إلى السلطات الوطنية 
عماًل بالقانون الوطني. وينبغي أن يؤخذ هذا األمر في االعتبار عند تقييم المخاطر المرتبطة بمشاركة أو نقل 
البيانات والمعلومات بين منظمة دولية وجهة ال تتمتع باالمتيازات والحصانات المنصوص عليها في القانون 

الدولي )انظر المعيار 16.6 بشأن مشاركة البيانات(.

من  به  تضطلع  ما  جميع  في  ممارساتها  واتساق  الدولي  بالقانون  الوكاالت  امتثال  كفالة  أجل  من 
البيانات.74 وهذه السياسات قد تمثل مصادر  عمليات، فقد اعتمد العديد منها سياسات شاملة لحماية 

مفيدة ترجع إليها الجهات الفاعلة األخرى.

وبالتالي، قبل اتخاذ القرار بجمع و/ أو تخزين البيانات الشخصية أو المعلومات الحساسة في أي سياق معين، 
يجب على الجهة الفاعلة في مجال الحماية أن تتحقق من وجود أي عوامل محددة تتعلق بالسياق قد تؤثر، في 
أي مرحلة، على حفظ سالمة المعلومات التي تم جمعها. فعلى سبيل المثال، ينبغي أن يكون من الواضح ما إذا 
كانت المنظمة ُترغم على تسليم المعلومات إلى السلطات- الشرطة أو القضاء على سبيل المثال- استناًدا إلى 
تشريعات وطنية ترتبط على سبيل المثال بالتحقيق في جرائم خطيرة أو التزامات دولية تتعلق بغسل األموال 

أو اإلرهاب وما إلى ذلك.

انظر الفصل الرابع.  71
قد تتضمن القوانين الوطنية أو اإلقليمية أحكاًما تفرض اإلفصاح عن المعلومات السرية، بغية حماية النظام العام وسيادة   72
القانون- على سبيل المثال في القضايا الجنائية. وفي هذه الحاالت، يجب على الجهة الفاعلة في مجال الحماية أن تعتمد 
مبادئ إرشادية داخلية واضحة تحدد أنواع البيانات المقرر جمعها والظروف التي تتم مشاركتها فيها، من أجل تجنب 

حدوث مخاطر إضافية على الضحية والجهة الفاعلة على حد سواء.
إلكترونًيا،  المجهزة  الشخصية  البيانات  ملفات  استخدام  لتنظيم  التوجيهية  المبادئ  المتحدة،  األمم  أيًضا:  انظر   73
A/RES/45/95، 14 كانون األول/ ديسمبر -1990 وال سيما »الحكم اإلنساني« الذي يدعو إلى توخي قدر خاص 
من العناية والمرونة عند تطبيق مبادئ حماية البيانات في القطاع اإلنساني؛ والمعايير الدولية لحماية البيانات الشخصية 
الخصوصيات  بحماية  المتعلقة  التوجيهية  المبادئ  االقتصادي،  الميدان  في  والتنمية  التعاون  ومنظمة  والخصوصية؛ 
وتدفقات البيانات الشخصية عبر الحدود؛ ومجلس أوروبا، اتفاقية حماية األفراد فيما يتعلق بالمعالجة اآللية للبيانات 
الشخصية، التي فتح باب التوقيع عليها في 28 كانون الثاني/ يناير 1981، ودخلت حيز النفاذ في 1 تشرين األول/ 
للبرلمان األوروبي والمجلس   679/2016 التنظيمية )االتحاد األوروبي(  ETS 108 ،1985؛ والالئحة  أكتوبر 
المؤرخة 27 نيسان/ أبريل 2016( بشأن حماية األشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وحرية نقل 
هذه البيانات، التي تلغي التوجيه EC/46/95 )الالئحة التنظيمية لالتحاد األوروبي العامة لحماية البيانات(، ]2016[ 

.OJ L119/1
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للهجرة، دليل حماية البيانات، 2010؛ وبرنامج األغذية العالمي، دليل حماية البيانات الشخصية والخصوصية، 2016؛ 

وأوكسفام، سياسة بيانات البرامج المسؤولة، 2015.

http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r095.htm
https://icdppc.org/wp-content/uploads/2015/02/The-Madrid-Resolution.pdf
http://www.oecd.org/internet/ieconomy/privacy-guidelines.htm
https://icdppc.org/wp-content/uploads/2015/02/The-Madrid-Resolution.pdf
http://www.oecd.org/internet/ieconomy/privacy-guidelines.htm
https://www.icrc.org/en/publication/handbook-data-protection-humanitarian-action
http://www.refworld.org/docid/55643c1d4.html
https://docs.wfp.org/api/documents/e8d24e70cc11448383495caca154cb97/download/ /
https://publications.iom.int/books/iom-data-protection-manual
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/oxfam-responsible-program-data-policy-575950#NavigationPrimary


125 المعايير المهنية ألنشطة الحماية  

األسس المشروعة
تشمل األسس المشروعة المقبولة دولًيا ما يلي:

البيانات  لمعالجة  المفضل  المشروع  الموافقة هي األساس  القانوني عليه.  الوصي  أو  المعني  الشخص  موافقة 
الشخصية. ويجب أن تكون محددة ومستنيرة وحرة. وتناَقش الموافقة بمزيد من التفصيل فيما يلي.

المصلحة الحيوية لموضوع البيانات أو لشخص آخر. وهي تشير إلى الحاالت التي تكون فيها معالجة البيانات 
الشخصية ضرورية لحماية حياة موضوع البيانات أو سالمته البدنية أو النفسية أو صحته أو كرامته أو أمنه أو 

ذلك الشخص اآلخر.
مثال: تقديم المساعدة المنقذة للحياة، في الحاالت التي ال يكون فيها الحصول على موافقة الشخص المستفيد مجدًيا 
من الناحية العملية، كما هو الحال في حالة الشخص غير الواعي الذي يحتاج إلى مساعدة طبية عاجلة وتكون 

حياته أو سالمته البدنية أو النفسية في خطر.

المصلحة العامة، وال سيما في تنفيذ أنشطة الحماية، مثل األنشطة المتأصلة في مهام المنظمات الدولية التي 
يكلفها بها المجتمع الدولي للدول والمكرسة في القانون الدولي وفي النظم األساسية للمنظمات غير الحكومية.

مثال: الحق في معرفة مصير أحد األقارب المفقودين مكرس في القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق 
اإلنسان، وتم اإلقرار باألنشطة الرامية إلى إعادة الروابط العائلية باعتبارها تحقق مصلحة عامة مهمة. ولما كان 
من غير الممكن الحصول على موافقة شخص مفقود، يجوز للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تعالج البيانات 

الشخصية عن شخص مفقود لتمكين أحد أقاربه، ممن يبحثون عنه، من استعادة االتصال به.

المصلحة المشروعة للجهة الفاعلة في مجال الحماية- على سبيل المثال المنظمات الدولية التي تكون مهامها 
سة في القانون الدولي، أو المنظمات غير الحكومية التي تنبثق مهمتها من القانون الوطني. مكرَّ

مثال: قد يكون للجهة الفاعلة في مجال الحماية مصلحة مشروعة في معالجة البيانات الشخصية بالقدر الالزم 
تماًما لغرض منع التالعب أو السرقة فيما يتعلق بمواد اإلغاثة أو للتحقيق في هذه الحاالت.

إجراءات مشروعة وعادلة لمعالجة البيانات

األساس المشروع

 S

9.6 يجب أن ال ُتعالج البيانات الشخصية والمعلومات الحساسة إال إذا كان هناك أساس مشروع للقيام بهذا، وإال 
فال يجوز القيام بذلك.

المعالجة تعني أي عملية تجرى على البيانات الشخصية: الجمع أو االستخدام أو التنقيح أو المشاركة أو الحفظ 
أو الحذف أو القيد في السجالت أو ما إلى ذلك.

وعلى النحو المبين في المربع أدناه، قد تعتمد الجهات الفاعلة في مجال الحماية على األسس المشروعة التالية 
لمعالجة البيانات الشخصية:

الموافقة	 
المصلحة الحيوية للشخص الذي يقدم البيانات أو شخص آخر	 
المصلحة العامة	 
المصلحة المشروعة	 
أداء عقد	 
االمتثال اللتزام قانوني	 
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موافقة الشخص المعني- أو الوصي القانوني عليه في حالة عدم قدرته على تقديم هذه الموافقة- هي األساس 
المشروع المفضل لمعالجة البيانات الشخصية.

ولكي تكون الموافقة صحيحة، يجب أن تكون مستنيرة وأن ُتقدم بحرية. ويعني احترام الفرد أن كل شخص يعتبر 
مستقاًل وحًرا في اتخاذ خياراته الخاصة. وقبل أن يقدم الشخص معلومات شخصية عن نفسه أو عن غيره من 
األشخاص أو عن حوادث معينة، يجب أن ُتتاح للشخص الفرصة التخاذ قرار مستنير بشأن مشاركته أو عدم 
مشاركته في عملية جمع المعلومات. وينبغي أن تسعى الموافقة إلى تغطية جميع أنشطة المعالجة المقرر إجراؤها 

على تلك البيانات، بما في ذلك على وجه الخصوص أي عملية متوقعة لمشاركة البيانات أو نقلها.

ينبغي أن تتحقق الجهات الفاعلة في مجال الحماية من أن األشخاص تتاح لهم إمكانية الحصول على 
التي  المعلومات  لمعالجة  ستستخدم  التي  والطريقة  البيانات  جمع  من  الغرض  بشأن  كافية  معلومات 

يقدمونها، لكي يتمكنوا من تقديم موافقتهم المستنيرة على استخدام البيانات واإلفصاح المحتمل عنها.

ويجب أن تتاح للشخص أيًضا الفرصة لتقديم المعلومات دون اإلفصاح عن هويته أو فرض قيود على الموافقة- 
على سبيل المثال تقييد مشاركة البيانات مع جهات فاعلة أخرى معينة.

قد يرى الشخص أن بعض المعلومات التي يقدمها تعتبر سرية وبعضها اآلخر ليس كذلك. فعلى سبيل 
المثال، قد يرغب الشخص في أن تظل المعلومات الخاصة باالنتهاكات التي وقعت مؤخًرا في مخيم 
للنازحين داخلًيا سرية إذا كان الجناة ال يزالون في الجوار؛ إال أن الشخص نفسه قد يشعر بقلق أقل إذا 
كان الحادث قد وقع منذ فترة طويلة أو في مكان بعيد عن مكان إقامته. ويجب تقييم الظروف المحددة 
التي ُتقدم فيها المعلومات من أجل تحديد المخاطر المحتملة وإجراءات التخفيف المستخدمة للتصدي لها.

تتم عملية جمع  ال  أن  وينبغي  ثقافًيا.  ومناسبة  بطرق مالئمة  دائَما  المستنيرة  الموافقة  الحصول على  وينبغي 
المعلومات المتعلقة بالحماية إال بعد تدريب الموظفين، من أجل التحقق من استيعابهم مفهوم الموافقة المستنيرة 
واحترامه. وينبغي أن ُتبذل الجهود المناسبة إلجراء القدر الكافي من االتصاالت مع األفراد الذين قد يجدون 
صعوبة في فهم المعلومات التي يجب أن تقدم إليهم لضمان موافقتهم؛ على سبيل المثال باستخدام وسائل مختلفة 

مثل الوسائل البصرية والسمعية والوسائل التي تسهل قراءتها.

وينبغي أن ُتوثق أو تسجل التفاصيل الخاصة بالموافقة المقدمة ومستوى السرية المطلوبة، وأن تقترن بالمعلومات 
في جميع مراحل عملية جمع المعلومات. وفي الحاالت التي ال يلزم فيها الحصول على الموافقة، أو ال ُتسجل 
هذه الموافقة، يجب أن ال تتم مشاركة البيانات بشكل علني أو مع طرف آخر. ومن الضروري في هذه الحاالت 

االتصال بالشخص الذي قدم المعلومات والحصول على موافقته قبل مشاركة بياناته الشخصية.

الجهة  بهوية  البيانات  موضوع  إخطار  يجب  آخر،  طرف  إلى  البيانات  نقل75  المقرر  من  كان  إذا 
المتلقية )جهة فاعلة أخرى في مجال الحماية أو الجهات القضائية الوطنية أو الدولية أو المنظمات غير 
للسالم  المتحدة  الهالل األحمر أو عمليات األمم  أو  الوطنية للصليب األحمر  الجمعيات  أو  الحكومية 
أو غيرها من القوات العسكرية وقوات الشرطة المكلفة بمهام دولية وغيرها( وتوقيت نقل المعلومات 
)إذا كان من الممكن تحديد هذا التوقيت بصورة مناسبة(. وباإلضافة إلى ذلك، يجب إخطار موضوع 
البيانات بالمعلومات التي ستنقل وأسباب ذلك. وقبل أن يطلب من الشخص المعني تقديم موافقته على 
عملية نقل البيانات، يجب أن يزود الشخص بشرح واضح ومفهوم للغرض من عملية نقل المعلومات 

أو مشاركتها، فضاًل عن المخاطر التي تحيط بها واالحتياطات المتخذة للتخفيف منها.76

انظر المعيار 16.6 بشأن مشاركة البيانات.  75
من المسائل األخرى ذات الصلة التي ينبغي مناقشتها: ما الضوابط التي يجب وضعها على االطالع على المعلومات؟   76
متاحة  المعلومات  فعلي؟ وهل ستظل  بشكل  واستخدامها  بالمعلومات  االحتفاظ  يتم  أن  يرجح خاللها  التي  المدة  وما 
لالطالع على مدى سنوات أم أنها ستحذف بعد فترة معينة؟ وأخيًرا، ينبغي لمن يقدمون المعلومات أن يكونوا على دراية 
بما إذا كان سيتاح لهم إمكانية االطالع على المعلومات التي قدموها أو تنقيحها أو حذفها. وهذا الموضوع مطروح لمزيد 

من المناقشة فيما يلي.
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الموافقة المستنيرة
المتعلقة  للحقائق  واضحين  وفهم  تقدير  على  بناء  بشكل حر  وتقدم  الطوعي  بالطابع  المستنيرة  الموافقة  تتسم 

بإجراء معين والمخاطر والنتائج والتبعات المستقبلية المترتبة عليه.

»الموافقة« تعني الموافقة الطوعية والممنوحة بحرية من قبل المشارك على استخدام المعلومات على النحو 
الموضح له. ويخضع تقديم الموافقة في كثير من األحيان للقيود. وبالتالي يجب أن توضح وتسجل: على سبيل 
المثال، تحديد المعلومات التي يمكن استخدامها وكيفية استخدامها، بما في ذلك هوية المشارك أو ما إذا كانت 

المعلومات يمكن استخدامها بشرط اإلبقاء على سرية هوية المشارك.

»المستنيرة« تعني أن موضوع البيانات يجب أن تتاح له الظروف التي تسمح له أن يقدر بشكل كامل المخاطر 
التي  بالحماية  المتعلقة  المعلومات  أو  الشخصية  البيانات  معالجة  مثل  يوافق عليه،  ما  المترتبة على  والمزايا 
يقدمها؛ وقد تعتبر الموافقة التي يتم الحصول عليها دون اتخاذ هذه اإلجراءات غير صحيحة. ويجب أن يحصل 
الشخص على شرح بلغة بسيطة تخلو من المصطلحات المتخصصة. ولكي تعتبر الموافقة »مستنيرة«، هناك 

حد أدنى معين من المعلومات ينبغي تقديمه إلى مصدر المعلومات، وهو كما يلي:
هوية جامع المعلومات، وشرح موجز لمهمة المنظمة التي تقوم بجمعها. 	 
الغرض من عملية جمع المعلومات ونطاقها والطريقة المتبعة في جمعها، والغرض المقرر من استخدام 	 

المعلومات التي تم جمعها )عرض حاالت أو تقديم مساعدة أو ألغراض إحصائية وغير ذلك(.
تفاصيل عن المخاطر والفوائد المحتملة للمشاركة في العملية.	 
معلومات االتصال حتى يتسنى للمشارك أن يتصل بالجهة التي تقوم بجمع البيانات.	 
تفاصيل حول مدة استخدام المعلومات أو تخزينها، وكيفية االحتفاظ بها )تخزينها( ومكان ذلك.	 
الجهة التي ستتم مشاركة البيانات معها أو التي يحتمل مشاركتها معها )إن تمت مشاركتها من األساس؛ 	 

القانون،  إنفاذ  سلطات  السلطات:  تلك  نوع  السلطات-  مع  الخصوص  وجه  على  مشاركتها-  حال  في  أو 
والجماعات المسلحة غير التابعة للدول، والسلطات القائمة بحكم الواقع وغيرها(، وما إذا كانت البيانات 

سُتشارك مع جهات عبر الحدود الدولية.
تذكير المشارك بأن له حقوًقا معينة: بالتوقف عن المشاركة في أي وقت، واالعتراض على معالجة بياناته، 	 

المعلومات  تدمير  وطلب  قدمها،  التي  البيانات  تصحيح  وطلب  الشخصية،  البيانات  على  االطالع  وطلب 
المقدمة )تخضع هذه الحقوق لقيود. انظر الملحق 3 بشأن حقوق مواضيع البيانات(.

)ظهور  رئيسية  تغييرات  تحدث  وعندما  معين.  وقت  في  الحالة  تحليل  أساس  على  الموافقة  م  تقدَّ وبالتالي، 
الحصول عليها  ينبغي  وبالتالي  الموافقة صحيحة  تعتبر  قد ال  المثال(،  أو جسيمة على سبيل  مخاطر جديدة 

مرة أخرى.

األسس المشروعة البديلة

الطارئة  الحاالت  الحماية مهامها عادة، وفي سياق  الفاعلة في مجال  الجهات  فيها  تمارس  التي  الحاالت  في 
المفاجئة أو الواسعة النطاق، قد يكون من الصعب الحصول على موافقة مستنيرة ومقدمة بحرية، خاصة إذا 
قد  وبالتالي،  بالحماية.  المتعلقة  المساعدة  لتلقي  مسبًقا  شرًطا  الشخصية  البيانات  معالجة  على  الموافقة  كانت 

يكون من الضروري االعتماد على أسس مشروعة بديلة لمعالجة البيانات الشخصية.
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في بعض الحاالت، قد ال تكون الموافقة مجدية أو كافية )على سبيل المثال الموافقة المقدمة من طفل صغير 
للغاية غير مصحوب بذويه، أو شخص تعرض لصدمة شديدة، أو شخص تضعه حالة االستضعاف التي يعاني 
منها في حالة ال يجد فيها أمامه أي خيار سوى الموافقة(، أو قد ال يكون من الممكن الحصول عليها )مثل 

موافقة شخص مفقود أو شخص غير واٍع يحتاج إلى مساعدة طبية(.

تكنولوجيات  باستخدام  للبيانات  معقدة  بتدفقات  البيانات  معالجة  تتسم  عندما  مجدية  غير  الموافقة  تكون  وقد 
المعلومات  أو  البيانات  تعرض  يكون  وعندما  متعددة،  جهات  مشاركة  وعندما  واالتصاالت،  المعلومات 
لالعتراض أو إساءة االستخدام غير واضح، أو يتوقف على اعتبارات تقنية، مما يحول دون التقدير الكامل 

والمستنير للمخاطر المحيطة بالمسألة.

وفي هذه الحاالت، تحتاج الجهة الفاعلة في مجال الحماية إلى أساس مشروع آخر لمعالجة البيانات الشخصية، 
الشخصية ضرورية  البيانات  معالجة  كانت  إذا  آخر،  أو شخص  المعلومات  لمصدر  الحيوية  المصلحة  مثل 
لمقتضيات  وفًقا  العمل  أو  أمنه؛  أو  كرامته  أو  أو صحته  النفسية  أو  البدنية  سالمته  أو  حياة شخص  لحماية 

المصلحة العامة.

القرى  وشيوخ  المحلية  المجتمعات  )قادة  السلطة  موقع  في  أشخاص  من  الموافقة  على  الحصول  يتم  وعندما 
وغيرهما(، ينبغي أيًضا السعي إلى الحصول على الموافقة الفردية لكل شخص في المجموعة. وإذا لم يكن من 
الممكن الحصول على موافقة فردية من المجموعة كلها، ستكون هناك حاجة إلى أساس مشروع آخر من أجل 

معالجة البيانات الشخصية لفرد معين.

مسؤوليتها عن  من  الفاعلة  الجهة  تعفي  ال  الالزمة  والمستنيرة  الفردية  الموافقة  على  الحصول  فإن  وأخيًرا، 
تقييم وتخفيف المخاطر التي تواجه فرًدا أو جماعة معينة والمرتبطة بمعالجة البيانات الشخصية أو المعلومات 
تضمنها  وال  الحد  عن  زائدة  المخاطر  أن  الحماية  مجال  في  الفاعلة  الجهة  قررت  وإذا  بالحماية.77  المتعلقة 
النتائج المقررة في مجال الحماية، فال ينبغي في هذه الحالة أن تعالج المعلومات حتى في حالة الحصول على 

الموافقة المستنيرة.

إجراءات شفافة لمعالجة المعلومات

 S

10.6 يجب أن تتسم عملية معالجة البيانات بالشفافية لألشخاص المعنيين الذين يجب تزويدهم بحد أدنى معين من 
المعلومات عن عملية المعالجة.

المتعلقة  المعلومات  من  أدنى  حد  يقدم  بأن  يقضي  الذي  الشفافية  مبدأ  إلى  العادلة  المعالجة  إجراءات  تستند 
وشروط  السائدة  األمنية  بالظروف  رهًنا  وذلك  المعلومات،  جمع  وقت  في  المعني  الشخص  إلى  بالمعالجة 
ومراسالت  معلومات  أي  إلى  الوصول  تيسير  وينبغي  المعالجة.  ومدى ضرورة  المعلومات  على  الحصول 
تتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وأن تكون سهلة الفهم؛ وينبغي توفير الترجمات عند الضرورة وأن تستخدم 

لغة واضحة وبسيطة.

ينبغي أن تقدم المعلومات- على سبيل المثال في صورة موافقة مستنيرة أو إخطار بالعلم- قبيل وقت 
جمع البيانات أو في وقت جمعها.78 انظر المربع أعاله بشأن الموافقة المستنيرة لالطالع على توجيهات 

بشأن المعلومات التي ينبغي تقديمها.

انظر المعيار 18.6 بشأن تقييم المخاطر.  77
انظر المعيار 9.6 بشأن المعلومات التي يجب تقديمها من أجل الحصول على الموافقة المستنيرة.  78
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تقليل البيانات

 S

11.6 يجب أن تكون البيانات والمعلومات المتعلقة بالحماية مالئمة ومناسبة لألغراض79 الواضحة والمحددة التي 
تجمع وتعالج من أجلها. وهذا يعني أن البيانات المعالجة يجب أن ال تتجاوز نطاق األغراض التي جمعت من 

أجلها.

وعمق  دقتها  ومستوى  المعلومات  جمع  عملية  نطاق  تحدد  أن  الحماية  مجال  في  الفاعلة  الجهات  على  يجب 
تفاصيلها بالمقارنة باالستخدام المقرر للمعلومات التي يتم جمعها. ويكتسي هذا المبدأ أهمية خاصة في سياق 
التنسيق المشترك بين الوكاالت وعمليات تقييم االحتياجات المشتركة التي تضطلع بها المنظمات اإلنسانية، حيث 
تتعرض الجهات الفاعلة في مجال الحماية لخطر جمع كميات زائدة عن الحاجات من البيانات )على سبيل المثال 
عن طريق إجراء دراسات مسحية تتضمن عدة مئات من حقول البيانات، التي قد تستخدم أو ال تستخدم في مرحلة 
الحقة(. ومن المهم في هذه الحاالت أن تتمكن الجهة الفاعلة في مجال الحماية من التمييز بين ما قد يكون مهًما 

وما قد يكون ضرورًيا لتحقيق الغرض المحدد.

جودة البيانات

 S

12.6 يجب أن تكون البيانات الشخصية دقيقة ومحدثة قدر اإلمكان. ويجب تنقيح البيانات الشخصية غير الدقيقة 
أو حذفها دون تأخير ال مبرر له.

يجب اتخاذ جميع االحتياطات المناسبة لضمان تنقيح البيانات الشخصية غير الدقيقة أو حذفها دون تأخير ال مبرر 
له، مع مراعاة الغرض الذي تعالج هذه البيانات من أجله. وينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية، تحقيًقا لهذه 
الغاية، أن تجري استعراًضا منتظًما للمعلومات التي يتم جمعها لكي تحدد ما إذا كانت موثوقة ودقيقة ومحدثة 

وإلى أي حد هي كذلك.

االحتفاظ بالبيانات

 S

13.6 من أجل تجنب االحتفاظ بالبيانات الشخصية والبيانات الحساسة فترة أطول من الالزم، يجب تحديد حد أدنى 
لفترة االحتفاظ بالبيانات على أن ُيجرى في نهايتها تقييم لتحديد ما إذا كان ينبغي تمديد فترة االحتفاظ بالبيانات 

أو حذف البيانات أو قيدها في السجالت.

وينبغي أن تحذف البيانات الشخصية في الحاالت التالية:
عندما ال تصبح ضرورية لألغراض التي جمعت من أجلها أو غيرها من األغراض المتوافقة	 
إذا تبين أن الغرض الذي جمعت من أجله البيانات الشخصية لم يعد يمكن تحقيقه	 
القانونيون عليهم موافقتهم أو يعترضون على االستمرار 	  عندما يسحب األشخاص المعنيون أو األوصياء 

في استخدامها
أو جهة 	  الفاعلة  الجهة  هذا  اعتراضهم  في  ويساندهم  استخدامها  المعنيون على  األشخاص  يعترض  عندما 

مستقلة
عندما تنص التشريعات المنطبقة الخاصة بحماية البيانات أو لوائح المنظمة على حذف البيانات.	 

انظر المعيار 3.6 بشأن األغراض الواضحة والمحددة.  79
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وباإلضافة إلى ذلك، يجوز أن ال تحذف البيانات الشخصية عندما يكون هناك سبب مشروع لقيدها في السجالت؛ 
فعلى سبيل المثال، قد تكون البيانات ضرورية لضمان تقديم خدمات الحماية على المدى الطويل، أو ألغراض 
تاريخية أو إحصائية أو علمية، أو ألغراض المساءلة. وقد يكفي في بعض الحاالت االحتفاظ بالبيانات مجهولة 

المصدر.

أمن البيانات

 S

14.6 يجب معالجة البيانات الشخصية والمعلومات الحساسة بطريقة تكفل درجة مالئمة من األمن طالما تم االحتفاظ 
بالبيانات.

البيانات من  يجب وضع ضمانات أمنية، تناسب حساسية المعلومات، قبل جمع أي معلومات- لضمان حماية 
الضياع أو السرقة أو االطالع عليها أو اإلفصاح عنها أو نسخها أو استخدامها أو تعديلها دون ترخيص بذلك- 
أًيا كانت الصيغة المستخدمة لحفظ البيانات أو نقلها، مع التركيز بشكل خاص على التهديدات األمنية المالزمة 

لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

ويتمثل الهدف األساسي من تأمين البيانات في تخفيف الخطر المتمثل في إطالع أطراف أخرى دون قصد على 
البيانات التي تعالجها الجهات الفاعلة في مجال الحماية، مما قد يؤدي إلى إلحاق الضرر باألشخاص والمجتمعات 

المحلية التي تعمل هذه الجهات لمصلحتهم.

وبالتالي، يجب على الجهة الفاعلة في مجال الحماية )وأي جهة أخرى مسؤولة أو جهة معنية بتقديم خدمات 
معالجة البيانات تعمل بالنيابة عن الجهة الفاعلة( أن تحمي البيانات الجاري معالجتها باستخدام التدابير القانونية 
والتقنية والتنظيمية المالئمة وأن تكفل، في جميع األحوال، سالمة هذه البيانات وسريتها وإتاحتها. وتتوقف هذه 
التدابير على المخاطر القائمة والتبعات المحتملة التي تلحق باألشخاص المعنيين وحساسية البيانات والسياق الذي 
تتم فيه عملية المعالجة، وحيثما كان ذلك مالئًما، االلتزامات المنصوص عليها في التشريعات الوطنية المنطبقة.

ويجب أن يتم نقل البيانات الشخصية والمعلومات الحساسة )من مكتب إلى آخر داخل المنظمة نفسها أو إلى 
جهة فاعلة أخرى في مجال الحماية على سبيل المثال( باستخدام أكثر الطرق أماًنا وباستخدام األدوات المالئمة 

)التشفير على سبيل المثال(.

مثال: األسباب المشروعة لقيد البيانات الشخصية في السجالت
المنظمة حتى  إلى نشأة  تاريخها  التي يعود  الدولية«  الدولية« وتحفظ وثائق »اللجنة  تجمع سجالت »اللجنة 
يومنا هذا، وتتيحها للبحث. وتغطي السجالت عدًدا من األحداث المهمة بدًءا من عام 1870 وما بعدها، فضاًل 
عن بيانات عن أشخاص جمعتها »اللجنة الدولية« ووكاالت البحث عن المفقودين التابعة لها في سياق أنشطتها 
»اللجنة  جهود  إطار  في  البيانات  هذه  وُجمعت  األخرى.  العنف  وحاالت  المسلحة  النزاعات  في  اإلنسانية 
الدولية« الرامية إلى إعادة الروابط العائلية وحماية أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين وضحايا الحرب. وغالًبا 
ما تثار التساؤالت المتعلقة بهذا النوع من األبحاث بعد سنوات طويلة من جمع البيانات ألول مرة؛ باإلضافة 
إلى ذلك، ُتقدم طلبات البيانات الشخصية من األشخاص المعنيين أو ذويهم، سواء ألغراض إدارية )الحصول 
على حقوق المعاشات التقاعدية في بعض البلدان وتقديم التعويضات المرتبطة بالنزاع وإصدار شهادات الوفاة 
وغير ذلك(، أو انطالًقا من الحاجة اإلنسانية لحفظ الذاكرة وتسجيل التاريخ. وبالتالي، تحتفظ »اللجنة الدولية« 
في ظروف معينة، بالبيانات الشخصية المتعلقة باألشخاص الذين وفرت لهم الحماية وقدمت إليهم المساعدة 

خارج نطاق الفترة الزمنية الالزمة لتقديم الحماية والمساعدة المذكورتين.
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وإذا لم يكن من الممكن ضمان مستوى مناسب من السرية واألمن للبيانات الشخصية أو المعلومات الحساسة 
المتعلقة بالحماية، ينبغي للجهة الفاعلة في مجال الحماية أن تمتنع عن جمع البيانات أو نقلها. وفي حالة ظهور 
تحديات أمنية، بسبب حدوث تغير في البيئة منذ جمع البيانات، ينبغي للجهة الفاعلة أن تدمر البيانات إذا لم تكن 

قادرة على تخفيف المخاطر على أمن البيانات.

الشخصية  البيانات  معالجة  ويجب  البيانات.  لحماية  فعال  نظام  أي  في  حاسًما  البيانات عنصًرا  أمن  يعد  ولذا 
والمعلومات الحساسة بطريقة تكفل األمن المناسب، بما في ذلك منع االطالع واالستخدام دون ترخيص. ويرتبط 
أمن البيانات، على وجه الخصوص، بحقوق االطالع على قواعد البيانات واألمن المادي وأمن أجهزة الكمبيوتر 
أو األمن اإللكتروني وواجب حسن التقدير وسلوك الموظفين ووعيهم بالقواعد العامة ألمن البيانات. ويتضمن 
أيًضا التدمير اآلمن البيانات الشخصية والنسخ االحتياطية منها أو عدم الكشف عن هوية مقدمي البيانات، عندما 

ال يكون االحتفاظ بها ضرورًيا.

ومن أجل ضمان التأمين المناسب للبيانات واالحتفاظ بهذا التأمين، يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية 
أن تقّيم المخاطر المحددة المقترنة بعملية معالجة البيانات، وتنفيذ التدابير التنظيمية والتقنية الالزمة لتخفيف هذه 
المخاطر وضمان حماية هذه البيانات من تعرضها لالطالع غير المرخص أو السرقة أو التلف أو الضياع طوال 
عملية إدارة البيانات والمعلومات. وينبغي أن تكفل هذه التدابير مستوى مالئًما من األمن )مع األخذ في االعتبار 
التكنولوجيا المتاحة والظروف األمنية واللوجستية السائدة، وتكاليف التنفيذ( بالمقارنة بالمخاطر وطبيعة البيانات 

والمعلومات التي يجب حمايتها.

وقد تشمل هذه التدابير80 اتخاذ خطوات تتعلق بما يلي:
تدريب الموظفين –
أمن المكاتب –
إدارة حقوق إطالع األشخاص على قواعد البيانات التي تحتوي على معلومات سرية –
ضمانات االستخدام المقرر للبيانات والمعلومات )الموافقة على سبيل المثال( –
تحديد أدوار ومسؤوليات الموظفين بوضوح –
األمن المادي لقواعد البيانات –
إدارة الملفات  –
أمن تكنولوجيا المعلومات –
البنود التي تنص على حسن التقدير في عقود التشغيل والتدريب أو مدونات قواعد السلوك المهني –
آليات مراقبة الجودة –
إجراءات داخلية لإلشراف على تنفيذ التدابير األمنية –
حاالت التأخير وطرق تدمير البيانات الشخصية. –

ويتمثل الهدف من هذه التدابير في حفظ البيانات الشخصية والمعلومات الحساسة، تقنًيا وتنظيمًيا، وحمايتها، من 
خالل تدابير معقولة ومناسبة، من التعديل أو النسخ دون ترخيص بذلك أو العبث أو التدمير غير القانوني أو 

الفقدان العرضي أو اإلفصاح غير المالئم أو النقل غير المبرر.

لالطالع على مزيد من اإلرشادات، انظر:  80
Brussels Privacy Hub/ICRC Handbook on Data Protection in Humanitarian Action, 
2017.

http://brusselsprivacyhub.eu/publications/dataprotectionhandbook.html
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ويمكن اتخاذ بعض الخطوات األساسية لتحسين أمن البيانات. فعلى سبيل المثال، قد يكون من الضروري 
تقليل دقة بعض البيانات )الخاصة بالحوادث أو المقابالت مع الضحايا وتلك المتعلقة بالزمان والمكان(، 
أو تقليل مستوى التفاصيل فيها81 )عدد األشخاص الذين تمت مقابلتهم أو المنطقة المتضررة بفعل مسألة 
معينة(، وذلك بغية ضمان أن ال تؤدي مجموعة بيانات معينة إلى الكشف دون قصد عن الموقع الفعلي 

لألفراد أو المجموعات المعرضة للخطر.

وقد تتباين تدابير أمن البيانات حسب العناصر التالية:
نوع أنشطة الحماية –
طبيعة البيانات وحساسيتها –
شكل التخزين أو نسقه –
بيئة/ موقع البيانات الشخصية المحددة –
الظروف األمنية واللوجستية السائدة )بما في ذلك تقديرات قدرات األطراف المختلفة في النزاع  –

أو حالة العنف األخرى على المراقبة(.

حماية  مستوى  يكون  أن  لضمان  منتظمة  بصفة  والتحديث  للمراجعة  البيانات  أمن  تدابير  تخضع  أن  وينبغي 
البيانات مناسًبا لحساسيات البيانات الشخصية.

المزيد  وبذل  الرقمي  باألمن  معرفتها  زيادة  إلى  أيًضا  الحماية  مجال  في  الفاعلة  الجهات  تحتاج  قد 
من الجهد وهي تعمل على رقمنة المزيد من البيانات واالتصاالت. وينبغي أن تكون على دراية بأن 
التكنولوجيات الجديدة معرضة بصورة كبيرة لالعتراض واالختراقات األمنية؛ وينبغي أيًضا أن تكون 
القوة  بنقاط  يتعلق  فيما  تستخدمها،  التي  األدوات  عليها  تنطوي  التي  المحددة  بالمخاطر  دراية  على 
والضعف الجوهرية لكل أداة ومن حيث استخدامها في سياق محدد. وإذا لم يكن لديها القدر الكافي من 
المشورة  تلتمس  أن  لها  فينبغي  المخاطر،  لتحديد هذه  المعلومات واالتصاالت  بتكنولوجيات  المعرفة 
المهنية من المتخصصين عند وضع اإلجراءات التي تتضمن استخدام وسائل إلكترونية لجمع البيانات 
أو تخزينها أو نقلها. ومع ذلك، ينبغي لها أن تسعى على المدى الطويل إلى بناء قدرات مهنية في هذا 
المجال داخل منظماتها، ومن ثم تعزيز حوار مستدام بين المتخصصين في مجال الحماية وموظفي 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وأمن المعلومات.

ومن أجل تعزيز االمتثال إلجراءات أمن المعلومات داخل المنظمة، ينبغي وضع آليات رصد وتدابير تصحيحية 
من أجل التصدي النتهاكات أمن المعلومات وتخفيف أثرها. وباإلضافة إلى ذلك، فإن أي مخالفة أمنية تؤدي 
إلى تدمير البيانات الشخصية أو المعلومات الحساسة أو فقدانها أو تعديلها بصورة عرضية أو غير قانونية- أو 
إذا كان ذلك ممكًنا ومالئًما،  ينبغي اإلبالغ عنها،  إلى اإلفصاح عنها أو االطالع عليها دون ترخيص بذلك- 
إلى األشخاص المتضررين من انتهاكات البيانات، وال سيما عندما تؤدي هذا االنتهاكات إلى تعرضهم للخطر.

السرية

 S

15.6 يجب الحفاظ على سرية البيانات الشخصية والمعلومات الحساسة في جميع األوقات.

يجب احترام سرية البيانات الشخصية والمعلومات الحساسة، ما دام يتم االحتفاظ بهذه البيانات، وما دام اإلفصاح 
المحلية للخطر. وبالتالي، يظل االلتزام  المجتمعات  البيانات قد يعرض الشخص أو غيره من األفراد أو  عن 
باحترام سرية البيانات الشخصية قائًما، حتى بعد أن يتوقف الشخص المعني عن تلقي الخدمات أو االهتمام من 

الجهة الفاعلة في مجال الحماية.

لالطالع على مزيد من اإلرشادات حول هذا الموضوع، انظر:   81
Brussels Privacy Hub/ICRC Handbook on Data Protection in Humanitarian Action, 
2017, 

الفقرة 3.2 بشأن البيانات الُمجّمعة والتي تستخدم أسماء مستعارة والبيانات المجهولة الهوية.

http://brusselsprivacyhub.eu/publications/dataprotectionhandbook.html
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مشاركة البيانات ونقلها ونشرها

التكامل  ضمان  إلى  وتسعى  الشراكة  من  إطار  في  متزايد  بشكل  الحماية  مجال  في  الفاعلة  الجهات  تعمل 
الشخصية  البيانات  مشاركة  تعد  وبالتالي،  الخامس(.  الفصل  )انظر  التكرار  وتجنب  األخرى  القطاعات  مع 
والمعلومات الحساسة ونقلها،82 بين الجهات الفاعلة في مجال الحماية ومع أطراف أخرى )بما في ذلك عبر 
الحدود(، شرًطا عملًيا روتينًيا في أنشطة الحماية، وال غنى عنه لضمان تنفيذ استجابة تتسم بالفعالية وحسن 

التوقيت والتعاون لتلبية احتياجات السكان المتضررين ومواجهة التهديدات في مجال الحماية.

السكان  خصوصية  حماية  إلى  والحاجة  المعلومات  مشاركة  ضرورة  بين  التوازن  تحقيق  يجب  ذلك،  ومع 
المتضررين ورفاههم وأمنهم، ومبدأ »عدم إلحاق الضرر«. وينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن ال تقوم 
بنقل البيانات أو مشاركتها إال إذا كان ذلك يحقق غرًضا في مجال الحماية، وإذا كان هناك أساس مشروع للقيام 
بذلك.83 ويجب أن يتم نقل البيانات الشخصية والبيانات والمعلومات الحساسة في مجال الحماية أو مشاركتها 
أو نشرها بطريقة آمنة ومسؤولة. ولما كانت مشاركة البيانات من أشكال معالجة البيانات، فهي تستلزم إيالء 

االعتبار الواجب لجميع المعايير المذكورة في هذا الفصل.

وباإلضافة إلى ذلك، تفرض معظم القوانين الوطنية لحماية البيانات قيوًدا على مشاركة البيانات الشخصية مع 
أطراف أخرى، وال سيما عبر الحدود الوطنية. بل إن بعض التشريعات الوطنية تقيد مشاركة البيانات الشخصية 
خارج حدود البلد الذي تم فيه جمع البيانات أو معالجتها أصاًل، حتى إذا كان من المقرر نقل البيانات إلى مكتب 

تابع للجهة الفاعلة نفسها في بلد آخر.84
 

وينبغي اتباع الخطوات التالية عند نقل البيانات الشخصية والمعلومات الحساسة دولًيا:
ينبغي أن ُتستوفى جميع قواعد حماية البيانات واشتراطات الخصوصية المنطبقة )بما في ذلك  –

قبل  الخصوصية(85  أو  البيانات  المنطبقة في مجال حماية  المحلية  القانونية  جميع االشتراطات 
عملية النقل.

يجب التأكد أو التحقق من وجود أساس مشروع لعملية النقل. –
يجب إجراء تقييم للمخاطر )مثل تقييم أثر حماية البيانات- انظر أدناه( قبيل عملية النقل للتحقق  –

من أن النقل ال يمثل أي مخاطر غير مقبولة على الشخص المعني.
يجب أن تكون الجهة الفاعلة التي تبدأ عملية النقل قادرة على إثبات أن التدابير المالئمة قد اتخذت  –

لضمان امتثال الجهة المتلقية لمبادئ حماية البيانات )المبينة في هذه المعايير المهنية( من أجل 
الحفاظ على المستوى المناسب من حماية البيانات.

ينبغي إخطار الشخص الذي ُتنقل بياناته الشخصية عن الجهة المتلقية للبيانات وأن يمنح فرصة  –
إما للموافقة على النقل أو رفضه.

حماية  – أجل  من  التشفير،  مثل  السالمة،  تحقق  مناسبة  وسائل  باستخدام  البيانات  ُتنقل  أن  يجب 
البيانات من االعتراض واالطالع عليها دون ترخيص بذلك.

يفسر مصطلح »نقل البيانات« تفسيًرا واسًعا: فهو يشمل أي إجراء يجعل البيانات الشخصية متاحة الطالع اآلخرين   82
أو أي طريقة تستخدم لمشاركة البيانات- سواء ورقًيا أو عبر وسائل إلكترونية أو اإلنترنت.

انظر المعيار 9.6.   83
يمكن االطالع على مزيد من اإلرشادات بشأن شروط مشاركة البيانات على الصعيد الدولي في:  84

Brussels Privacy Hub/ICRC Handbook on Data Protection in Humanitarian Action, 
2017.
سّنت الكثير من الدول في جميع مناطق العالم قوانين تتعلق بحماية البيانات تنظم نقل البيانات الشخصية على الصعيد   85
الدولي. ومن أجل تحديد ما إذا كانت عملية النقل تخضع ألي قوانين محلية، ينبغي للجهة الفاعلة في مجال الحماية أن 

تستشير إدارة الشؤون القانونية و/ أو إدارة حماية البيانات التابعة لها.

http://brusselsprivacyhub.eu/publications/dataprotectionhandbook.html
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16.6 يجب أن ال يتم نقل البيانات أو مشاركتها إال مع الجهات المتلقية التي توفر المستوى الالزم من أمن البيانات 
وحمايتها.

لما كانت هناك خطورة كبيرة للغاية تتمثل في حدوث ضرر في حالة إساءة إدارة البيانات الشخصية أو البيانات 
والمعلومات الحساسة المتعلقة بالحماية، يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تتحقق من أن البيانات 
ال تنقل أو ال تشارك إال مع الجهات التي توفر المستوى الالزم من أمن البيانات وحمايتها. ويجب عليها أن تتأكد 

أيًضا من أن النقل الفعلي يتم من خالل أكثر الطرق أماًنا، وباستخدام تدابير أمنية مثل التشفير عند الضرورة.

ث بصفة منتظمة. ويجب  عند نقل بيانات حساسة بطريقة إلكترونية، ينبغي أن يقيَّم أمن النظام وأن يحدَّ
إجراء تقييم للمخاطر )مثل تقييم أثر حماية البيانات( ووضع تدابير للحد من المخاطر قبيل اتخاذ قرار 
مشاركة  اتفاقات  استخدام  أيًضا  الجيدة  الممارسات  ومن  نشرها.  أو  نقلها  أو  البيانات  مشاركة  بشأن 
البيانات أو بروتوكوالت مشاركة المعلومات بين الجهات الفاعلة في مجال الحماية، حتى يتسنى كفالة 

مراعاة جميع الضمانات الالزمة، وتداول البيانات والمعلومات بطريقة سرية.

وينبغي أيًضا للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تتخذ التدابير الرامية إلى ضمان أن ال تؤدي مشاركة البيانات 
الشخصية والبيانات والمعلومات الحساسة المتعلقة بالحماية إلى اإلفصاح عن هوية أو صفة هذه الجهات الفاعلة: 
عاملة في المجال اإلنساني أو في مجال حقوق اإلنسان أو طابعها غير السياسي، أو تعريض حقوق اإلنسان 
اإلنسان  حقوق  ومجال  اإلنساني  العمل  مجال  في  الفاعلة  الجهات  بين  القائمة  الثقة  مناخ  تقويض  أو  للخطر، 

واألشخاص الذين يتصلون بهذه الجهات طلًبا للحماية و/ أو المساعدة.

قد تنشر المنظمات التي تستخدم أنشطة الدعوة والحمالت العامة باعتبارها من أنشطة الحماية مقاالت 
عن األشخاص المتضررين ودراسات حالة من أجل حشد الرأي العام والعمل الجماهيري، وال سيما 
هذه  لموظفي  وينبغي  االجتماعي.  التواصل  مواقع  نشاطها عبر  وفي  اإللكترونية  مواقعها  من خالل 
المنظمات، عند القيام بهذا، بما في ذلك المصورون وصانعو األفالم المكلفون بجمع هذه المعلومات 
بيانات  ينشروا  ال  أن  عليهم  ويجب  هنا.  المذكورة  المهنية  بالمعايير  يتقيدوا  أن  الواقع،  أرض  على 
شخصية )بما في ذلك الصور( عن أي فرد ما لم يقدم موافقته المستنيرة، أو ما لم يكن هناك أساس 

مشروع للقيام بهذا.

متعلقة  عامة  بيانات  أو  اإلحصائية،  أو  المجمعة  البيانات  مثل  غير شخصية،  بيانات  مشاركة  وعند 
بالحماية عن حالة معينة، ينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تراعي أيًضا االحتياطات التالية:

منح األولوية لتحقيق نتائج الحماية وسالمة األشخاص أو السكان المعنيين ورفاههم. –
التحلي بالشفافية بشأن دقة المعلومات و/ أو البيانات المقدمة وموثوقيتها من أجل الحد من خطر  –

تقديم صورة غير صحيحة أو غير كاملة عن المسائل التي تعتزم الجهات معالجتها )انظر المبدأ 
التوجيهي 7.6(.

أو  – )األفراد  األشخاص  على  المحتملة  المخاطر  أو  األحوال  جميع  في  الحساسيات  مراعاة 
المجتمعات( الذين ُتشارك بياناتهم )حتى في حالة تقديم موافقة مستنيرة(.

النظر- عند مشاركة بيانات مجمعة أو إحصائية- فيما إذا كانت العينة كبيرة بالقدر الكافي أو كانت  –
تفاصيل البيانات كافية لتقديم إحصاءات مجدية ودقيقة و/ أو وصف لالتجاهات السائدة في هذا 
الصدد، وما إذا كانت هناك أي مخاطر في إمكانية التعرف على األفراد أو المجتمعات عن طريق 

العينة وحدها أو باالقتران مع بيانات  أو معلومات أخرى، وتأثرهم سلبًيا نتيجة لذلك.



135 المعايير المهنية ألنشطة الحماية  

المساءلة
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17.6 يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تكفل المساءلة عن معالجة البيانات الشخصية والمعلومات 
إلى  الجمع  ا من  بدءاً البيانات والمعلومات،  إدارة  لعملية  الحساسة. ويجب عليها أن تضع إجراءات رسمية 
التبادل والحفظ أو التدمير، بما في ذلك تدريب الموظفين والمتطوعين ورصد آليات قياس الجودة واإلشراف.

البيانات86 عن  معالجة  تتولى  التي  الحماية  في مجال  الفاعلة  الجهات  أساس مساءلة  المساءلة على  مبدأ  يقوم 
االمتثال للمعايير المبينة في هذا القسم وللتشريعات المنطبقة. ويجب أن تكون الجهات الفاعلة في مجال الحماية 
في وضع يسمح لها بإثبات اتخاذها تدابير كافية ومتناسبة داخل المنظمات التي تتبع لها هذه الجهات من أجل 

ضمان االمتثال، والحيلولة دون وقوع األضرار التي قد تنجم عن االطالع غير المرخص على هذه البيانات.

ويعني ضمان المساءلة عن اتباع اإلجراءات المناسبة لمعالجة البيانات الشخصية والمعلومات الحساسة المتعلقة 
بالحماية كفالة االمتثال للمعايير المهنية الواردة في هذا الفصل.

يمكن للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تستخدم تدابير شتى تساعدها على تلبية هذا الشرط المتعلق 
بحماية البيانات، مثل السياسات والمبادئ التوجيهية والتعليمات الداخلية، وإجراءات التشغيل القياسية، 
وهياكل اإلشراف، والتدريب، وآليات الرصد، وإجراء عمليات تقييم أثر حماية البيانات. وقد تتضمن 
آليات المساءلة أيًضا سياسات داخلية لحماية البيانات، ومدونات لقواعد السلوك، وخطط منح الشهادات، 

وسجالت أنشطة معالجة البيانات، والتدابير التأديبية.

وهذه اإلجراءات مفيدة على وجه الخصوص لضمان أن تكون المعلومات جيدة ومتصلة بالموضوع، 
وإعمال المساءلة في استخدامها، ولتحديد القواعد األمنية. ويجب أن تعمل هذه اإلجراءات، على أقل 

تقدير، على تحقيق ما يلي:
أن تدمج من البداية العناصر الرئيسية المرتبطة بالتحضير لجمع البيانات، وال سيما فيما يتعلق  –

بالموافقة المستنيرة، والخصوصية، وإمكانية نقل البيانات، وتقييد االطالع عليها. وهذا األمر له 
الموظفين، وال سيما عندما  التي تشهد ارتفاع معدالت تغيير  الطوارئ  بالغة في حاالت  أهمية 

تكون الذاكرة المؤسسية محدودة.
تداول  – المسؤولين عن  الموظفين  التزامات  توضح  وأن  البيانات  على  االطالع  حقوق  تحدد  أن 

البيانات والمهام المسموح لهم االضطالع بها، وما ال يسمح لهم االضطالع به.
أن تحدد شروط االستخدام والمشاركة في المستقبل. –
أن تحدد الضمانات األمنية. –
أن توضح القواعد واألطر الزمنية الالزمة لحفظ البيانات في السجالت و/ أو تدميرها. –
أن توضح كيفية تخزين المعلومات السرية بطريقة آمنة. –

لجمع  المستخدمة  والتكنولوجيات  والمنهجيات  األدوات  كانت  أًيا  واضحة  إجراءات  اتباع  إلى  الحاجة  تنطبق 
البيانات، بما في ذلك التعهيد الجماعي.

أو  المعلومات  جمع  على  الباطن  من  تتعاقد  عندما  أيًضا  المسؤولية  الحماية  مجال  في  الفاعلة  الجهة  تتحمل 
معالجتها، مع مختلف الجهات التي تشمل: الشركاء أو الشركات الخاصة أو المؤسسات البحثية أو المجتمعات 
المحلية نفسها. وال تزال الجهة الفاعلة في مجال الحماية مسؤولة عن ضمان قيام المقاولين من الباطن بتطبيق 

المعايير الالزمة في كل خطوة من معالجة البيانات.

يشار إلى الجهة الفاعلة المشاركة في هذه المهمة عادة باسم مراقب البيانات: وهو الشخص العادي أو الجهة   86
االعتبارية أو الكيان الذي يحدد، منفرًدا أو بالتضامن مع غيره، أغراض ووسائل معالجة البيانات الشخصية. وعند 

تطبيق هذه المعايير المهنية، تكون الجهة الفاعلة في مجال الحماية في أغلب األحوال هي مراقب البيانات.
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القسم الثالث- تقييم المخاطر
كما تم التأكيد فيما سبق، تلتزم الجهات الفاعلة في مجال الحماية باتخاذ جميع التدابير الممكنة لتقليل خطر الضرر 
الواقع على األشخاص الذين تجمع البيانات منهم أو عنهم. وهذا يشمل بذل كل الجهود لمنع أو تخفيف أي ضرر 
يلحق بهؤالء األشخاص نتيجة الطالع أطراف أخرى على البيانات والمعلومات. وفي كل مرحلة من مراحل 
معالجة البيانات- بدًءا من جمع البيانات حتى استخدامها ومشاركتها وقيدها في سجالت الحفظ أو تدميرها- يجب 
تحديد المخاطر وتخفيفها بالقدر الممكن؛ ويجب التعامل مع حفظ سالمة األشخاص والسكان المعنيين وصون 
المحلية وغيرها( باعتباره من األولويات، بما يتماشى مع مبدأ »عدم  كرامتهم )الشهود واألسر والمجتمعات 

إلحاق الضرر«.

 S

البيانات  جمع  مراحل  من  مرحلة  كل  في  المخاطر  تقّيم  أن  الحماية  مجال  في  الفاعلة  الجهات  على  يجب   18.6
البيانات  هذه  يقدمون  من  على  محتملة  سلبية  تبعات  أي  تخفيف  على  تعمل  وأن  ومعالجتها،  والمعلومات 

والمعلومات وعلى أسرهم ومجتمعاتهم المحلية.87

وعلى الرغم من أن القرار الخاص بتقديم المعلومات يقع على عاتق الشخص المطلوب منه تقديم هذه المعلومات، 
تتحمل الجهات الفاعلة في مجال الحماية التي تقوم بجمع البيانات الشخصية أو البيانات والمعلومات الحساسة 
المتعلقة بالحماية المسؤولية عن تقدير جميع المخاطر ذات الصلة وتخفيفها بالقدر الممكن. وهذا يعني أن الجهة 
الفاعلة في مجال الحماية يجب عليها أيًضا أن تجري استعراًضا منتظًما للمخاطر المقترنة بجمع البيانات أو 
المعلومات أو تحليلها أو مشاركتها أو نقلها أو اإلعالن عنها أو تخزينها. وينبغي أن تكون أي مخاطر متبقية 

مرتبطة بمعالجة البيانات متناسبة مع النتيجة المتوخاة في مجال الحماية.

وتتحمل الجهة الفاعلة في مجال الحماية المسؤولية أيًضا عن تقييم مخاطر استخدام أو نسخ البيانات الشخصية 
أو المعلومات الحساسة المتعلقة بالحماية التي أتاحتها علًنا جهات أخرى أو أفراد آخرون، بما في ذلك البيانات 
والمعلومات المتاحة على شبكة اإلنترنت أو على شبكات التواصل االجتماعي ومنصات التدوين. ومن المهم 
اإلشارة إلى أن الجهة الفاعلة في مجال الحماية التي تقوم باستخدام البيانات الشخصية أو البيانات والمعلومات 
تتحمل  اإلنترنت،  المتاحة عبر  المصادر  بما في ذلك  الواردة من مصادر أخرى،  بالحماية  المتعلقة  الحساسة 

المسؤولية عن تبعات معالجة تلك البيانات والمعلومات.

الناجين من االغتصاب أو غيرهم من  المثال، فإن نشر الشهادات المباشرة المأخوذة من  على سبيل 
الناجين من التجاوزات، والتي تذكر الضحايا و/ أو الشهود باالسم، علًنا أو تعميمها على الجهات الفاعلة 
في مجال الحماية، ال يعني أن هذه الشهادات يمكن إعادة نشرها واستخدامها بحرية. ويجب على أي 
البيانات أن تجري، على وجه التحديد، تقييًما  جهة فاعلة في مجال الحماية ترغب في استخدام هذه 

للمخاطر وأن تتحقق من أن لديها أساًسا مشروًعا للقيام بهذا.

وإن مجرد وجود اتصال مع جهة فاعلة في مجال الحماية قد يشكل في بعض األحيان مصدًرا للخطر. 
وبالتالي، يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية، قبل أن تبدأ في جمع البيانات، أن تحدد المخاطر 
أو  التركيز  مجموعات  أو  المباشرة  )المقابالت  المختلفة  البيانات  جمع  وأدوات  بمنهجيات  المقترنة 
المقابلة عبر الهاتف أو أي تكنولوجيا أخرى تعمل عن ُبعد(، التي تواجه من يقدم المعلومات ومن يقوم 

بجمعها.

ومن الضروري، عند تحليل هذه المخاطر، تحديد ما يشكل معلومات حساسة على وجه الخصوص في سياق 
معين والتهديدات المحتملة إلدارة المعلومات، بما في ذلك السرقة والتسريب، وما إذا كان هناك احتمال الستغالل 

المعلومات الحساسة من جانب السلطات أو غيرها.

يرتبط هذا المعيار ارتباًطا وثيًقا بالمعايير المختلفة المذكورة في القسم الثاني من هذا الفصل، مثل المعيار 14.6   87
)أمن البيانات(، والمعيار 15.6 )السرية(، والمعيار 16.6 )الذي يقتضي أن ال تنقل البيانات أو ُتشارك إال مع 

الجهات المتلقية التي توفر المستوى المطلوب من أمن البيانات وحمايتها(.



137 المعايير المهنية ألنشطة الحماية  

ويستلزم تقييم المخاطر التي تواجه الضحايا والشهود والمصادر األخرى في كل مرحلة من مراحل عملية إدارة 
المعلومات إقامة حوار مع األشخاص المعنيين ورفع مستوى الوعي بينهم بشأن األفكار المتصورة عن المخاطر.

وبعد تحديد المخاطر المحتملة، يجب وضع احتياطات وتنفيذ آليات إجرائية للحد من مخاطر النتائج 
السلبية. وقد تشمل هذه التدابير ما يلي:

قد  – الذين  األشخاص  غياب  وفي  العاّمة،  فضول  من  محصن  محايد  مكان  في  مقابالت  إجراء 
يمارسون أي نوع من الضغط أو التهديد

)المعيار  – المعلومات  واستخدام  المعالجة  وإجراءات  الغرض،  بشأن  المطلقة  بالشفافية  التحلي 
)10.6

المعلومات وهويات الضحايا والتواريخ و/  – المعلومات التي تخفي مصادر  استخدام وسائل نقل 
أو األماكن

تأجيل المقابالت مع مصادر المعلومات والشهود إلى أن يصبحوا بعيًدا عن سطوة من قد يسعون  –
إلى إلحاق الضرر بهم، أو استخدام وسائل بديلة لجمع البيانات

 التطبيق الصارم لقواعد حماية البيانات وسريتها في جميع مراحل معالجة البيانات –
إجراء زيارات متابعة إلى المستجيبين أو االتصال بهم، من أجل ضمان عدم تعرضهم لألعمال  –

بتقديم  قيامهم  بسبب  أخرى  بأي طريقة  أعباء  أي  تحملهم  أو  المخاطر،  من  مزيد  أو  االنتقامية 
المعلومات.

وإذا أشارت التقديرات إلى أن معالجة المعلومات ستؤدي إلى تعريض سالمة األشخاص المعنيين للخطر، وإذا 
كانت الجهة الفاعلة في مجال الحماية غير قادرة على تخفيف هذه المخاطر بحيث تصل إلى مستوى مقبول، 
فيجب عليها أن تمتنع عن جمع المعلومات بصورة مباشرة، وينبغي لها أن توجه الضحايا والشهود إلى جهات 

أخرى فاعلة في مجال الحماية لديها أدوات تتيح لها تداول المعلومات بشكل أفضل.

تقييم المخاطر- التحليل المبدئي وتقييمات أثر حماية البيانات
عند تقييم المخاطر، يجب إجراء تحليل مبدئي. وينبغي أن يشمل ما يلي:

تقييم السياق وتحديد البيانات والمعلومات المتعلقة بالحماية الالزمة لتحقيق غرض معين وتحديد المنافع . 1
المرجّوة.

تقييم البيانات والمعلومات الموجودة/ المتاحة فعاًل، بما في ذلك البيانات والمعلومات المتأتية من مصادر . 2
أخرى، فيما يعرف في أغلب األحوال باسم »االستعراض الثانوي للبيانات«.

ومشاركتها . 3 وتحليلها  والمعلومات  البيانات  جمع  على  المترتبة  والفعلية  المحتملة  المخاطر  تقييم 
واستخدامها، وتحديد إجراءات التخفيف منها. ويشار إلى هذا اإلجراء عادة باسم »تقييم المخاطر« أو 

»تحليل المخاطر« أو »تقييم أثر حماية البيانات«.
تقييم الكفاءات األساسية الالزمة لتنفيذ نشاط معين في مجال معالجة البيانات، وعدم معالجة البيانات إال . 4

إذا كانت هذه الكفاءات متاحة.

بالنسبة للمرحلة 3، يعد تقييم أثر حماية البيانات من المنهجيات التي يمكن استخدامها. فهو يوفر منهجية 
منظمة لتحديد وتقدير وتقييم أصل المخاطر المتعلقة بحماية البيانات وطبيعتها وأهميتها وشدتها، وترجيح 
أو احتمال تحقيق بعض المخاطر والتبعات المترتبة عليها )أي أثرها(. وهو يساعد الجهة الفاعلة في مجال 
الحماية على تحديد وتنفيذ تدابير التخفيف الالزمة لتصحيح التبعات السلبية المتوقعة أو تجنبها أو الحد منها، 
بما يعود نفعه على األشخاص المعنيين والجهة الفاعلة في مجال الحماية، بما في ذلك مشاريع تلك الجهة أو 

سياساتها أو برامجها أو خدماتها.

البيانات  معالجة  مبادرات  من  والتصميم  التخطيط  مرحلتي  أثناء  البيانات  حماية  أثر  تقييم  إجراء  وينبغي 
الجديدة، ولكن يمكن أيًضا استخدامه لتقييم وتخفيف المخاطر المتعلقة بحماية البيانات الناشئة عن المشاريع 

الجاري تنفيذها بالفعل.
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وفيما يلي بعض الحاالت التي قد يكون من المناسب فيها النظر في إجراء تقييم أثر حماية البيانات:
– عندما تقوم جهة فاعلة في مجال الحماية باستحداث أدوات أو منهجيات في مجال توصيل المعلومات أو 	

منصات لمعالجة البيانات، بما في ذلك قواعد البيانات القابلة للتشغيل المتبادل أو المشتركة مع منظمات 
أخرى ينطوي عملها على مخاطر متأصلة تتعلق بالخصوصية.

– البيانات والمعلومات 	 البيانات الشخصية أو  إطالق مبادرات جديدة أو مجاالت نشاط تتضمن استخدام 
المحلية والسياق  الثقافة  االعتبار  أو االطالع عليها، مع األخذ في  نقلها  أو  بالحماية  المتعلقة  الحساسة 
البيانات، على سبيل  أو استخدام هذه  أقلية  بيانات من جماعة  أن يؤدي جمع  المحدد. ويمكن  الميداني 
حقوق  مجال  في  تتم  التي  التحقيقات  أيًضا  وتتضمن  بها.  الضرر  إلحاق  احتماالت  زيادة  إلى  المثال، 

اإلنسان، ومنها لجان التحقيق، جمع معلومات حساسة يمكن أن تعرض من يقدمون المعلومات للخطر.
– استخدام نظام تخزين سحابي لتخزين بيانات ومعلومات جهة فاعلة في مجال الحماية. وينبغي أن ينظر 	

تقييم أثر حماية البيانات في مواقع التخزين السحابي والنسخ االحتياطية، ومخاطر التدخل غير المرخص 
الجهة  إلى  السلطات  تقدمها  التي  البيانات  على  االطالع  طلبات  أو  السحابة،  في  المخزنة  البيانات  في 

المقدمة للخدمة السحابية.

أمثلة:
– منظمة غير حكومية محلية أو هيئة ما تتصل بمنظمة إنسانية، لتبدي رغبتها في لم شمل األسر التي فرقتها 	

أعمال العنف في البلد. وهي تطلب من المنظمة اإلنسانية أن تزودها بجميع المعلومات التي بحوزتها 
إذا  فيما  البيانات  أثر حماية  تقييم  ينبغي أن ينظر  الحالة،  البلد. ففي هذه  المفقودين في  عن األشخاص 
كانت هذه المعلومات ينبغي مشاركتها، وإذا كان األمر كذلك، أن يحدد مقدار المعلومات الشخصية التي 
ينبغي مشاركتها من أجل البحث عن األشخاص المفقودين. وينبغي أن ينظر أيًضا في األثر المترتب على 

مشاركة البيانات الشخصية مع حكومة ُمضيفة وضمانات هذه المشاركة.
– تسونامي يجتاح عشرات القرى الساحلية. ويتم اإلبالغ عن فقد اآلالف من األشخاص. ففي هذه الحالة، 	

الفاعلة في مجال  التي ينبغي للجهة  المعلومات الشخصية  البيانات في مقدار  قد ينظر تقييم أثر حماية 
الحماية أن تجمعها من أسر األشخاص الذين ال يعرف مصيرهم، وفيما إذا كان من الممكن أن تشمل هذه 
المعلومات معلومات قد يؤدي اإلفصاح عنها إلى إلحاق ضرر بالغ باألفراد، مثل البيانات الصحية أو 

الوراثية، أو االنتماء الديني، أو اآلراء السياسية.
– جهة فاعلة في مجال الحماية تنظر في نشر صور أطفال مفقودين غير مصحوبين بذويهم على شبكة 	

اإلنترنت أو نشر تفاصيل عن الحاالت الرمزية النتهاكات حقوق اإلنسان في تقرير علني. وينبغي أن 
ينظر تقييم أثر حماية البيانات في المخاطر المترتبة على نشر الصور على اإلنترنت أو توزيعها عن 
طريق نشرات مطبوعة )قد يسهل آلخرين نسخ الصور المتاحة على اإلنترنت واستخدامها بشكل غير 
المعلومات  تتبع  ومخاطر  للنسخ(،  أقل عرضة  تكون  المطبوعة  المنشورات  أن  حين  في  به،  مصرح 

المجهولة المصدر للوصول إلى مصادرها بسبب حجم العينة الصغير.

جمع المعلومات عن طريق شبكة اإلنترنت: تقييم المخاطر وكفالة االمتثال للمعايير األخرى

يساعد تقييم أثر حماية البيانات على تحديد جميع األسئلة التي يجب إجابتها من أجل تحليل هذه المخاطر 
وإدارتها. وفي الحالة المحددة التي يتم فيها جمع المعلومات عن طريق شبكة اإلنترنت، قد تشمل األسئلة 

التي يتعين طرحها ما يلي:
هل من الممكن تتبع المعلومات للوصول إلى مصدرها األصلي؟ –
هل يمكن استخدام المعلومات ألغراض استخباراتية في عمليات عسكرية أو شرطية أو من جانب  –

أي طرف ثالث سيئ النية؟
هل وسائل االتصال المستخدمة تكفي إلتاحة نقل البيانات الشخصية أو الحساسة؟ –
هل هناك بروتوكوالت ذات صياغة واضحة للتعامل مع البيانات الحساسة التي تم جمعها؟ –
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هل األجزاء غير العلنية من الموقع اإللكتروني أو الموقع غير المتصل باإلنترنت مؤمنة ضد  –
فقدان البيانات الشخصية أو الحساسة التي يتم جمعها أو تخزينها على هذه المواقع أو سرقتها أو 

إساءة استخدامها؟
ما البيانات والمعلومات التي يمكن نشرها أو مشاركتها مع الشركاء دون تعريض األفراد المعنيين  –

للخطر أو إبداء االستخفاف بموافقتهم؟
هل هناك أي خطر على الجهة الفاعلة في مجال الحماية نفسها، وال سيما قدرتها على اكتساب  –

الوصول إلى الميدان أو الحفاظ عليه؟
هل تؤدي إتاحة بعض المعلومات عن طريق اإلنترنت إلى مخاطر على األجل الطويل، بالنظر  –

إلى طول عمر البيانات الموجودة على شبكة اإلنترنت؟

تقديم  يواجهونها عند  التي  المخاطر  تقييم  لتمكينهم من  الالزمة  بالمعلومات  األفراد  تزويد  أجل  ومن 
المعلومات الشخصية أو الحساسة المتعلقة بالحماية من خالل موقع إلكتروني، ينبغي أن تتحلى الجهة 

الفاعلة في مجال الحماية بالشفافية وأن تشرح ما يلي بمصطلحات بسيطة ولغة مالئمة:
هويتها –
الغرض من الموقع اإللكتروني –
مشاركة  – ستتم  التي  الجهات  الخصوص  وجه  وعلى  ومعالجتها،  المعلومات  استخدام  كيفية 

المعلومات معها )حتى ولو جزء منها( وكيفية تعديل البيانات الشخصية أو حذفها، عند االقتضاء
المخاطر المحتملة واالحتياطات المتخذة لتخفيفها. –

وهذه الخطوات ضرورية لضمان شفافية الغرض من جمع المعلومات. وهي تساعد أيًضا على معالجة 
مسألة الموافقة المستنيرة عندما ال يكون هناك اتصال مباشر بين الجهات الفاعلة في مجال الحماية 

واألشخاص الذين يقدمون المعلومات.

وعلى الرغم من وجود ممارسات جيدة في هذا الصدد، مثل دمج أدوات لترشيح المعلومات التي تتم 
مشاركتها علًنا أو استخدام طريقة أخرى لكي تكون البيانات مجهولة المصدر عند الضرورة، تتطلب 
المسألة فهًما عميًقا لسياق المخاطر. وبالتالي، من الضروري التحقق من المخاطر مع األشخاص أو 
المنظمات التي تكون على دراية بالسياق المحدد أو تكون موجودة فيه، حيثما كان ذلك ممكًنا، قبل اتخاذ 
قرار بجمع المعلومات عن ُبعد من خالل موقع إلكتروني. وينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية، 
في هذا السياق، أن تكون على دراية بأنه حتى مجموعات البيانات المجهولة المصدر يمكن أن تعرض 
األشخاص أو المجتمعات المحلية للخطر في حاالت معينة. وينبغي لها أن تستوعب هذه المخاطر وأن 
تديرها. فعلى سبيل المثال، يمكن لها أن تعدل الطريقة التي تستخدمها لعرض المعلومات بشكل علني.

التنفيذية  الرقابية  الضوابط  أو  و/  التقنية،  الحلول  المخاطر  تخفيف  إلى  الرامية  التدابير  تشمل  وقد 
الوعي  مستوى  رفع  إلى  المثال  سبيل  على  )الرامية  االتصال  استراتيجيات  أو  و/  التنظيمية،  أو  و/ 
الممكن  بالسياق. وبينما قد ال يكون من  المخاطر محددة  التأكيد على أن هذه  المهم  والتثقيف(. ومن 
تخفيف جميع المخاطر التي يتم تحديدها من خالل تقييم أثر حماية البيانات، فإن المهم في هذا الصدد 
أن تنظر الجهة الفاعلة في مجال الحماية في المخاطر وأن تعمل على تخفيفها بالقدر الممكن وأن تصل 
المهمة  الذين تعمل معهم، بشأن كيفية مباشرة هذه  بما يحقق مصلحة األشخاص  إلى قرار مستنير، 
البيانات سوف  بمعالجة  تحيط  التي  المخاطر  بأن  مقتنعة  كانت  إذا  مباشرتها على اإلطالق  )أو عدم 
تتجاوز المنافع المقررة(. وينبغي أن يتضمن تقرير تقييم أثر حماية البيانات توصيات بشأن اإلجراءات 
المقرر اتخاذها؛ وقد يكون من المالئم أيًضا إجراء استعراض أو تحديث في المستقبل لتقييم أثر حماية 

البيانات. 
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مرفقات الفصل السادس
المرفق 1: مخاطر ومزايا المنهجيات والتكنولوجيات المختلفة

استخدام اإلنترنت أو شبكات الهاتف المحمول

يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية، التي تقوم بجمع المعلومات بطريقة منهجية من خالل اإلنترنت 
المرتبطة بجمع  المحتملة  المخاطر  أن تحلل مختلف  القصيرة(،  الرسائل  المحمول )خدمة  الهاتف  أو شبكات 
أو  المعلومات  لجمع  تستخدمها  التي  الطرق  تعدل  وأن  علنية،  بطريقة  أو عرضها  مشاركتها  أو  المعلومات 

إدارتها أو مشاركتها أو نشرها وفًقا لذلك.

وقد تكون المعلومات المنشورة على موقع إلكتروني متاح للجمهور بالغة الحساسية، وقد تؤدي إلى مخاطر 
على مقدم المعلومات أو على األشخاص المذكورين فيها. وقد يؤدي نشر مجموعة من الرسائل النصية على 
اإلنترنت في »الوقت الحقيقي« على سبيل المثال، إلى الكشف عن موقع ملجأ للنساء كان محاًطا بالسرية فيما 
سبق، مما يعرض للخطر النساء الالتي يؤويهن هذا الملجأ. وتنطوي إدارة المخاطر عند إقامة هذه النظم على 
تحديات معينة يتعين على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تراعيها فيما تجريه من تقييمات للمخاطر وما 
تبذله من جهود للتخفيف منها. وبالمثل، يمكن أن تؤدي معالجة المعلومات الموجودة بالفعل في النطاق العام 
)على سبيل المثال التغريدات والمنشورات على مواقع التواصل االجتماعي األخرى( وتجميعها ونشرها إلى 

مخاطر لم يكن يتوقعها المؤلفون األصليون للمنشورات.

وفي حالة جمع المعلومات و/ أو بثها عبر شبكات الهاتف المحمول أو اإلنترنت، ينبغي للجهات الفاعلة في 
مجال الحماية أن تقّيم إمكانية أن تكون السلطات أو غيرها من الجهات قادرة )من الناحية القانونية أو غيرها( 
على اعتراض المعلومات أو إرغام الشركات التي توفر شبكات الهاتف المحمول أو خدمات اإلنترنت على 

تسليم بعض البيانات العادية والبيانات الوصفية التي تتولى إدارتها وتخزينها في إطار ما تقدمه من خدمات.

الصور الجوية والساتلية

وحقوق  اإلنساني  العمل  والساتلية ألغراض  الجوية  الصور  على  الحصول  فرص  اتساع  األخير  العقد  شهد 
استخدام  في  السريع  التوسع  مع  سيما  وال  التكاليف،  وانخفاض  الخدمات  مقدمي  عدد  ارتفاع  مع  اإلنسان، 
الطائرات المدنية دون طيار. ويمكن أن تسهم الصور الجوية والساتلية في تحسين فهم حالة معينة على أرض 
الواقع، وتوفير أدلة فوتوغرافية لتأييد روايات الشهود عن االنتهاكات، وتقديم مؤشرات عن مدى احتياجات 
المدنية واإلسكان، والتحقق من وجود  التحتية  البنية  تدمير  النزوح، وتقدير مدى  اتجاهات  الحماية، ومراقبة 
الصور  تساعد  أن  ويمكن  المسلحة.  الفاعلة  للجهات  الدقيق  الموقع  وتحديد  احتجاز،  ومراكز  جماعية  مقابر 

المتسلسلة والمختومة بخاتم الوقت أيًضا خًطا زمنًيا لألحداث، قد يفيد في إنشاء تسلسل زمني لألحداث.

وينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تتوخى العناية الخاصة عند استخدام الصور الجوية أو الساتلية 
أو مشاركتها أو إتاحتها علًنا، وال سيما أثناء فترات العنف المستمر أو في سياق النزاع المسلح، حيث يمكن 

استخدامها الستهداف مجموعات سكانية معينة أو تعرضيهم للخطر بأي شكل آخر.

التعهيد الجماعي ومنصات خرائط األزمات

المحمول  الهاتف  بيانات  وشبكات  اإلنترنت  خدمات  إتاحة  بفضل  ممكًنا  بات  الذي  الجماعي،  التعهيد  يعتمد 
على نطاق واسع، على نهج قائم على أساس المشاركة يتيح للمنظمة أن تدعو عموم الجمهور أو أفراد مجتمع 
لوجه.  وجًها  مباشر  اتصال  دون  ومعالجتها،  تحليلها  أو  والمعلومات  البيانات  جمع  في  اإلسهام  إلى  متطوع 
وُيستخدم التعهيد الجماعي منذ عام 2008 لرصد اتجاهات الحوادث والتجاوزات في عدد من األزمات، حيث 



141 المعايير المهنية ألنشطة الحماية  

الدائرة،  والتجاوزات  العنف واالنتهاكات  بأعمال  المتعلقة  البيانات  لجمع  الكفاءة  بالغة  يكون وسيلة  أن  يمكن 
والتبعات التي تلحق باألفراد والمجتمعات. وتتاح عبر اإلنترنت العديد من مبادرات التعهيد الجماعي وتصميم 

خرائط األزمات.

يكون  ال  فقد  خاصة.  تحديات  ظهور  إلى  الجماعي  التعهيد  بها  يتسم  التي  بعد  عن  العمل  طبيعة  تؤدي  وقد 
المتطوعون أو من يتولون إدارة الشبكة على دراية كاملة بالحالة على أرض الواقع وبالمخاطر المحتملة على 
السكان. ومع ذلك، من الضروري كفالة االمتثال للمعايير المبينة في هذا الفصل. وعلى وجه الخصوص، حيثما 
ُتنفذ مبادرة للتعهيد، يتحتم تحديد وتقييد المخاطر التي تواجه من يشاركون فيها أو الفئات التي ُتجمع وُتعالج 
بيانات عنها. وينبغي للمعنيين إيالء اهتمام خاص بحماية البيانات والمعلومات المتعلقة باألطفال وغيرهم من 

المستضعفين، ويشمل ذلك هوياتهم والتفاصيل الخاصة بمواقعهم.

الصور وغيرها من البيانات المرئية

لتصوير  بها  المعترف  األخرى  المرئية  الوسائل  الفيديو، فضاًل عن  ولقطات  الصور  المرئية  البيانات  تشمل 
استخدامها  ويمكن  الخصوص  وجه  على  مقِنعة  المرئية  والبيانات  المحاكم(.  قاعات  رسومات  )مثل  األفراد 
بمجموعة متنوعة من الوسائل لتحقيق نتائج الحماية. وتقوم العديد من الجهات الفاعلة في مجال الحماية بجمع 
البيانات المرئية واالحتفاظ بها لسنوات طويلة على قواعد بيانات الستخدامها على مواقعها اإللكترونية، وفي 
الصور  قوة  إلى  التواصل االجتماعي. وبالنظر  المستخدمة في جمع األموال، وعلى مواقع  المواد والتقارير 
المرئية، قد تقوم الجهة الفاعلة في مجال الحماية بجمع الصور الفوتوغرافية وغيرها من الصور على وجه 
التحديد للفت االنتباه إلى نشاطها في مجال الحماية، بما في ذلك ألنشطة الدعوة العامة وتنظيم الحمالت، ورفع 

مستوى الوعي العام بحالة السكان المتضررين في سياقات محددة.

وعند جمع بيانات مرئية ومعالجتها، تظل الجهات الفاعلة في مجال الحماية مسؤولة عن تقييم وإدارة المخاطر 
البيانات،  التعرف عليها من خالل تلك  التي يتم تصويرها أو يمكن  المحلية  التي تواجه األفراد والمجتمعات 
تتحقق  أن  أيًضا  عليها  هنا؛ ويجب  المذكورة  المعايير  مع  يتماشى  بما  المرئية  البيانات  معالجة  عليها  ويجب 
البيانات المرئية بالنيابة عنها يلتزمون بذلك. وهذا يعني أن الجهات الفاعلة  من أن جميع من يقومون بجمع 
البيانات. وينبغي لها أن تسعى  في مجال الحماية يجب أن يكون لها غرض محدد وأساس مشروع لمعالجة 
أما  البيانات.  هذه  استخدام  قبل  وذلك  تصويرهم  يتم  الذين  األفراد  من  المستنيرة  الموافقة  على  للحصول 
األشخاص الذين ليست لديهم دراية بالتكنولوجيا الرقمية وباإلنترنت، فقد ال يستوعبون بالكامل الطريقة التي 
قد تتبع الستخدام صورهم ونقلها، وقد ال يستوعبون كذلك أن الجهة الفاعلة في مجال الحماية لن يتاح لها قدر 

كبير من السيطرة على هذا المحتوى فور نشره أو بثه عن طريق اإلنترنت.

وتتخذ البيانات المرئية العديد من األشكال وقد يتباين مستوى الخطر الواقع على األفراد الذين يتم تصويرهم. 
فعلى سبيل المثال، تختلف صورة الحشد عن صورة الشخص؛ وبالمثل، قد تستلزم لقطات الفيديو التي تصور 

شخًصا يتحدث أمام الكاميرا عن حالته مستويات أعلى من اليقظة وإدارة المخاطر.

الكاميرات  أو  الذكية  الهواتف  مثل  إلكترونية  أجهزة  على  الصور  تسجيل  عند  خاصة  عناية  إيالء  وينبغي 
البيانات  المدمجة في الصور قد تسترجعها أطراف أخرى. وقد تشمل هذه  البيانات الوصفية  إذ إن  الرقمية، 
الوصفية بيانات النظام العالمي لتحديد المواقع )GPS( الذي يبين الموقع المحدد الذي التقطت فيه الصورة.

وينبغي أيًضا تقييم المخاطر الناجمة عن اقتران صور األفراد أو المجموعات بالنص )بما في ذلك التعليقات 
مع  بالتعامل  الخاصة  لإلجراءات  وفًقا  آمنة  بطريقة  الصور  تخزين  ويجب  مالئمة.  بطريقة  الصور(  على 
غيرها من البيانات الشخصية الحساسة. وال يجوز تعديل الصور وغيرها من البيانات المرئية بطريقة مضللة. 
وبمجرد أن ترتبط صورة معينة بنص محدد أو نوع معين من المعلومات، فإن هذا النص سيحدد طريقة النظر 
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إلى األشخاص المبينين في الصور. فعلى سبيل المثال، فإن استخدام صورة لطفل جنًبا إلى جنب مع مقال عن 
األطفال الجنود يعني أن هذا الطفل جندي أو كان كذلك. ويفترض أن النساء الالتي تستخدم صورهن إلبراز 

حملة عن العنف الجنسي، هن من ضحايا هذه االعتداءات.

أما صور المخزون المستخدمة ألغراض الحماية- إلبراز قصة معينة عن حالة األفراد من حيث الحماية على 
سبيل المثال- فينبغي أن تعامل بنفس القدر من الحذر وأن تطبق الضمانات نفسها المطبقة على الصور التي 

تلتقط تحديًدا ألغراض الحماية.

وباإلضافة إلى االمتثال للمعايير المهنية الواردة هنا، ينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية التي تجمع بيانات 
مرئية من األشخاص في النزاعات المسلحة وحاالت األزمات أن تضع مبادئ توجيهية داخلية بشأن المعايير 
األخالقية ومعايير السالمة، وينبغي بذل جهود لتعزيز ثقافة االستخدام المسؤول للبيانات بين الجهات الفاعلة 

في مجال العمل اإلنساني ومجال حقوق اإلنسان.
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ا لحماية البيانات المرفق 2: المبادئ األساسية المقبولة دولياً

البيانات عند  المقبولة دولًيا لحماية  المبادئ األساسية  الحماية أن تطبق  الفاعلة في مجال  الجهات  يجب على 
معالجة البيانات الشخصية. ويمكن إيجاز هذه المبادئ، المقتبسة من قرار مدريد، على النحو التالي:

اتباع إجراءات مشروعة وعادلة لمعالجة البيانات
حقوق  عن  فضاًل  المنطبقة  التشريعات  احترام  الشخصية  البيانات  لمعالجة  عادلة  إجراءات  اتباع  يتضمن 
األشخاص وحرياتهم، بما يتماشى مع مقاصد ومبادئ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية. وتجدر اإلشارة على وجه الخصوص إلى أن إجراءات معالجة البيانات التي تؤدي 

إلى التمييز هي إجراءات غير عادلة.

تحديد الغرض
إجراءات  أما  ومشروع.  وصريح  محدد  غرض  تحقيق  على  الشخصية  البيانات  معالجة  تقتصر  أن  يجب 
المعالجة التي ال تتفق مع األغراض التي تم جمع البيانات من أجلها فيجب أن ال تتم إال في حالة الحصول على 

موافقة صريحة من الشخص المعني.

المبدأ العام للمشروعية
يجب أن ال ُتعالج البيانات الشخصية إال بعد الحصول على الموافقة الحرة والصريحة والمستنيرة من الشخص 

المعني، أو إذا كان هناك أساس مشروع آخر يبرر معالجة البيانات.

تقليل البيانات وتناسبها
وال  ومناسبة  كافية  اإلجراءات  هذه  فيه  تكون  الذي  القدر  على  الشخصية  البيانات  معالجة  تقتصر  أن  يجب 
تتجاوز الغرض المحدد الذي تم جمع البيانات من أجله. وعلى وجه الخصوص، يجب أن يقتصر حجم البيانات 

الشخصية الجاري معالجتها على الحد األدنى الضروري.

جودة البيانات
ينبغي للشخص المسؤول أن يعمل في جميع األوقات على كفالة أن تكون البيانات الشخصية دقيقة وأن تتضمن 
القدر الكافي من التفاصيل، وأن تكون محدثة بطريقة تستوفي الغرض الذي تعالج البيانات من أجله. ويجب أن 
تكون البيانات الشخصية دقيقة ومحدثة قدر اإلمكان؛ ويجب تنقيح البيانات الشخصية غير الدقيقة أو حذفها دون 
أي تأخير ال مبرر له. ولضمان أن ال يتم االحتفاظ بالبيانات الشخصية لفترة أطول من الالزم، يجب تحديد حد 
أدنى لفترة االحتفاظ بالبيانات، على أن يجرى في نهايتها استعراض لتحديد ما إذا كان ينبغي مد فترة االحتفاظ 

بالبيانات أم تدمير البيانات أو جعلها مجهولة المصدر أو حفظها في السجالت.

الشفافية والمعلومات
يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تتبع سياسات شفافة فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية. 
ويجب عليها أن تزود مواضيع البيانات، على أقل تقدير، بمعلومات عن هويتها ومهمتها، والغرض المقصود 
من معالجة البيانات، والجهات التي سيتم اإلفصاح لها عن بياناتهم الشخصية، وكيف يمكن لمواضيع البيانات 
البيانات  لمعالجة  اتباع إجراءات عادلة  يمارسوا حقوقهم فضاًل عن أي معلومات إضافية الزمة لضمان  أن 
الشخصية. وعندما ُتجمع البيانات الشخصية مباشرة من موضوع البيانات، يجب أن تقدم هذه المعلومات في 

وقت جمع البيانات.

أمن البيانات
يجب على الشخص المسؤول، وأي جهة معنية بتقديم خدمات المعالجة، حماية البيانات الشخصية التي تخضع 
للمعالجة من خالل االستعانة بالتدابير التقنية والتنظيمية المالئمة الرامية إلى كفالة سالمة هذه البيانات وسريتها 
على  المحتملة  والتبعات  القائمة،  المخاطر  حسب  التدابير  هذه  طبيعة  وُتحدد  األحوال.  جميع  في  وإتاحتها 
مواضيع البيانات، والطبيعة الحساسة للبيانات الشخصية، والحالة الراهنة؛ والسياق الذي تتم فيه عملية معالجة 
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إخطار  وينبغي  المنطبقة.  الوطنية  التشريعات  في  عليها  المنصوص  االلتزامات  االقتضاء،  وعند  البيانات، 
مواضيع البيانات بأي اختراق أمني يمكن أن يكون له تأثير كبير على حقوقهم المالية أو غير المالية، فضاًل 
عن التدابير المتخذة للتصدي لهذا االختراق؛ وينبغي أن تقدم هذه المعلومات في التوقيت المناسب- من خالل 

المشاركين في معالجة البيانات- من أجل تمكين مواضيع البيانات من التماس الحماية لحقوقهم.

واجب السرية
ينبغي للشخص المسؤول ومن يشاركون بأي قدر في عملية المعالجة أن يحافظوا على سرية البيانات الشخصية. 

ويظل هذا االلتزام سارًيا حتى بعد أن تنتهي العالقة مع موضوع البيانات أو الشخص المسؤول.

نقل ومشاركة البيانات على الصعيد الدولي
كقاعدة عامة، يجب أن تتم عمليات النقل الدولي للبيانات الشخصية عندما توفر الجهة المتلقية، على أقل تقدير، 
مستوى الحماية المنصوص عليه في مبادئ حماية البيانات المذكورة أعاله. ومن الممكن االضطالع بعمليات 
نقل للبيانات الشخصية دولًيا إلى جهات ال توفر مستوى الحماية المنصوص عليه في مبادئ حماية البيانات 
المذكورة في الحاالت التي تضمن فيها الجهات التي تتوقع أن تنقل هذه البيانات أن توفر الجهة المتلقية مستوى 
الحماية المذكور؛ وقد تكون هذه الضمانات على سبيل المثال في صورة بنود تعاقدية. وعندما تتم عملية النقل 
داخل منظمة معينة، فإن هذه الضمانات قد ترد في قواعد داخلية بشأن الخصوصية، على أن يكون االمتثال 
تنقل  أن  تتوقع  التي  الجهات  على  المنطبقة  الوطنية  التشريعات  تسمح  قد  ذلك،  إلى  وباإلضافة  إجبارًيا.  لها 
البيانات بتنفيذ عملية نقل للبيانات الشخصية دولًيا إلى جهات ال توفر المستوى المطلوب من الحماية، وذلك 
عند الضرورة وبما يحقق صالح موضوع البيانات في إطار عالقة تعاقدية، من أجل حماية المصالح الحيوية 
لموضوع البيانات أو شخص آخر أو عندما يكون ذلك مطلوًبا من الناحية القانونية استناًدا إلى أسباب مهمة 

تتعلق بالمصلحة العامة.

أو جميع  بعض  بتنفيذ  للسماح  اإلشرافية صالحيات  السلطات  يمنح  أن  به  المعمول  الوطني  للتشريع  ويجوز 
تتمكن  أن  األحوال  جميع  في  وينبغي  تنفيذها.  قبل  اختصاصها،  نطاق  في  تدخل  التي  الدولية  النقل  عمليات 
النقل تتفق مع الضمانات  إثبات أن عملية  البيانات الشخصية من  لنقل  تنفيذ عملية دولية  التي تتوقع  الجهات 

المطلوبة، وال سيما عندما تتطلب السلطات اإلشرافية ذلك.

المساءلة
المنطبقة؛ وهو  الصلة والتشريعات  المذكورة أعاله وااللتزامات ذات  المبادئ  المساءلة مراعاة  يقتضي مبدأ 
يقتضي أيًضا أن تثبت األطراف المعنية اتخاذها تدابير كافية ومتناسبة لكفالة االمتثال لهذه المبادئ وااللتزامات 

والقوانين.

حقوق مواضيع البيانات
البيانات  عن  معلومات  الحماية،  مجال  في  المعنية  الفاعلة  الجهة  من  يطلب  أن  البيانات  موضوع  حق  من 
الشخصية المحددة الخاضعة للمعالجة واالطالع عليها، فضاًل عن مصدر تلك البيانات، وأغراض المعالجة، 
أي  ُتقدم  أن  ويجب  البيانات.  هذه  عن  إليها  اإلفصاح  يتم  التي  المتلقية  الجهات  فئات  أو  المتلقية  والجهات 

معلومات من المقرر تزويد موضوع البيانات بها في صورة واضحة وباستخدام لغة واضحة وبسيطة.

البيانات  تنقيح  أو  حذف  المسؤول  الشخص  من  يطلب  أن  البيانات  موضوع  حق  من  ذلك،  إلى  باإلضافة 
الشخصية التي قد تكون غير مكتملة أو غير دقيقة أو غير ضرورية أو زائدة عن الحاجة. وينبغي في الحاالت 
التي يبرر فيها ذلك أن ينفذ الشخص المسؤول التنقيح أو الحذف المطلوب. وفي هذا الصدد، ينبغي للشخص 
المسؤول أن يخطر أيًضا األطراف األخرى التي تم اإلفصاح عن البيانات إليها، إذا كانت معروفة. وال يمكن 
تبرير حذف البيانات الشخصية عندما يكون من الواجب االحتفاظ بهذه البيانات من أجل الوفاء بالتزام على 
الشخص المسؤول بموجب التشريع الوطني المعمول به، أو بموجب العالقة التعاقدية بين الشخص المسؤول 

وموضوع البيانات.
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ويجوز لموضوع البيانات أن يعترض أيًضا على معالجة البيانات الشخصية في الحاالت التي يوجد فيها سبب 
معالجة  تكون  االعتراض عندما  في  الحق  هذا  ممارسة  تبرير  يمكن  الشخصي. وال  بوضعه  يرتبط  مشروع 
البيانات ضرورية ألداء واجب مفروض على الشخص المسؤول بموجب التشريع الوطني المعمول به. ويجوز 
أيًضا لمواضيع البيانات االعتراض على القرارات التي تترتب عليها آثار قانونية تستند فقط إلى المعالجة اآللية 
للبيانات الشخصية، باستثناء الحاالت التي تكون فيها هذه القرارات مطلوبة من جانبهم تحديًدا، أو عندما يكون 
ذلك ضرورًيا إلقامة عالقة قانونية أو اإلبقاء عليها أو تنفيذها بين الشخص المسؤول وموضوع البيانات. وفي 
البيانات من شرح موقفه والدفاع عنه، وأن يحصل على نوع من  الحالة األخيرة، يجب أن يتمكن موضوع 

المحاكمة العادلة بغية الدفاع عن حقوقه أو مصالحه.

العمل  في  البيانات  حماية  بشأن  الدليل  إلى  الرجوع  يرجى  التفصيلية،  المعلومات  من  المزيد  على  لالطالع 
اإلنساني الصادر عن »اللجنة الدولية«/ مركز الخصوصية في بروكسل.
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المرفق 3: حقوق مواضيع البيانات

وهذه  البيانات.  حماية  في  أساسًيا  ركًنا  البيانات  مواضيع  حقوق  احترام  يشكل  المبادئ،  هذه  إلى  باإلضافة 
الحقوق تشمل ما يلي:

معالجة 	  من  الغرض  ذلك  في  بما  الشخصية  البيانات  لمعالجة  الرئيسية  الجوانب  على  االطالع  في  الحق 
البيانات.

الحق في االعتراض، استناًدا إلى أسباب شرعية مقنعة ترتبط بحالتهم الخاصة، في أي وقت، على معالجة 	 
البيانات الشخصية المتعلقة بهم.

أو 	  شفهي  بطلب  به  المطالبة  يمكنهم  ما  وهو  وتأكيد صحتها،  الشخصية  بياناتهم  على  االطالع  في  الحق 
خطي، يقدم إلى الجهة الفاعلة ذات الصلة في مجال الحماية.

بينها 	  التي تكون غير دقيقة أو غير مكتملة، بوسائل من  المتعلقة بهم  البيانات الشخصية  تنقيح  الحق في 
تقديم معلومات تكميلية.

الحق في حذف بياناتهم الشخصية من قواعد بيانات الجهة الفاعلة ذات الصلة في الحاالت التالية:	 
عندما ال تصبح البيانات ضرورية فيما يتعلق باألغراض التي تم جمع البيانات ومعالجتها من أجلها –
عندما يسحب موضوع البيانات موافقته على المعالجة، وعندما –
ال يكون هناك أساس آخر تستند إليه معالجة البيانات، أو –
حماية  – مجال  في  بها  المعمول  والسياسات  واللوائح  المبادئ  مع  المعالجة  عملية  تتوافق  ال  عندما 

البيانات والخصوصية.

وينبغي أن يتاح للشخص ممارسة هذه الحقوق باستخدام اإلجراءات الداخلية المتبعة في المنظمات ذات الصلة، 
به، يحق  المعمول  القانون  المعني. وحسب  المكتب  الموظف/  لدى  أو شكوى  استفسار  تقديم  ذلك  أمثلة  ومن 
للشخص أيًضا أن يرفع دعوى أمام المحكمة أو لدى هيئة وطنية معنية بحماية البيانات. وفي حالة المنظمات 
الدولية التي تتمتع بامتيازات وحصانات من الوالية القضائية، يجوز رفع الدعاوى أمام هيئة مماثلة مسؤولة 

عن االستعراض المستقل للقضايا التي تمس المنظمة.

وبغض النظر عما سبق، تخضع ممارسة هذه الحقوق لشروط معينة وقد تكون محدودة. وعلى وجه الخصوص، 
قد تقيد منظمة لها مهمة منصوص عليها في القانون الدولي الحق في االطالع على البيانات الشخصية من أجل 

تنفيذ مهمتها والعمل في حاالت الطوارئ.
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السابع  الفصل   

كفالة القدرات 
المهنية



كفالة القدرات والكفاءات ذات الصلة
التي  المهنية  قدراتها  في  القصور  أوجه  تحدد  أن  الحماية  في مجال  الفاعلة  الجهات  يجب على   1.7  S

يقتضيها تنفيذ أنشطة الحماية وأن تعالجها.
الفاعلة في مجال الحماية أن تبذل كل الجهود الممكنة لتوفير موارد كافية تدعم  G  2.7 ينبغي للجهات 

أنشطة الحماية التي أخذت على عاتقها تنفيذها، وذلك على المستوى الذي التزمت به وطوال مدة تنفيذ 
هذا االلتزام.

تدريب الموظفين
S  3.7 يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تتحقق من تلقي موظفيها تدريًبا مالئًما وتمتعهم 

بالخبرات والقدرات المطلوبة.
S  4.7 يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تبقى على دراية بالممارسات والمبادئ التوجيهية 

السارية ذات الصلة بأنشطة الحماية التي تنفذها، وأن تعتمدها حسبما يكون ذلك مالئًما.

إدارة سالمة الموظفين
لها  يتعرض  التي  المخاطر  من  للحد  تدابير  تتخذ  أن  الحماية  مجال  في  الفاعلة  الجهات  يجب على   5.7  S

موظفوها )بما في ذلك المتطوعون(.

كفالة السلوك المهني واألخالقي من جانب الموظفين 
S  6.7 يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تعتمد مدونة لقواعد سلوك المؤسسة وأن تضمن 

االلتزام بها.



153 المعايير المهنية ألنشطة الحماية  

يتناول هذا الفصل العمليات الداخلية، والكفاءات، والقدرات التي تتطلبها الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني 
ومجال حقوق اإلنسان المنخرطة في أنشطة الحماية في النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى.

يؤكد الجزء األول على أهمية ضمان االتساق بين النوايا المعلنة للجهة الفاعلة في مجال الحماية وقدرتها على 
اإلنجاز. ولتحقيق ذلك، ال بد أن تكون الجهة الفاعلة في مجال الحماية قادرة على تحديد النوايا ووضع الخطط 
التي تكفل تحقيقها، وتوفير الوسائل الالزمة، ثم الشروع في تنفيذ الخطط. وتوضح المهام المحددة التي تكلف 
بها الجهات الفاعلة في مجال الحماية وبيانات هذه المهام أهداًفا تنظيمية واسعة، أما األهداف الميدانية وخطط 
العمل فتضع التزامات أكثر تحديًدا في سياق عمليات ميدانية معين. وينبغي مع ذلك، كي تكون أدوات التخطيط 
مجدية، أن تمتلك الجهة الفاعلة في مجال الحماية القدرات التي تمكنها من تنفيذ التزاماتها المعلنة من حيث القيمة 

الحقيقية. ولذا يبرز هذا الفصل ضرورة توفير الموارد البشرية الكافية.

وتمارس الجهات الفاعلة في مجال الحماية أنشطتها على نحو متزايد باستخدام هياكل عبر وطنية. ويقتضي هذا 
منها ضمان اتساق النهج وتماسكها على نطاق هذه الهياكل في جميع المناطق التي تمارس فيها أنشطتها وتنفيذ 

أنشطة الحماية.

يبحث الجزء الثاني من هذا الفصل المقتضيات المحتملة ألوجه إدارة الموظفين عند االنخراط في أنشطة الحماية. 
ويحدد الدعم األساسي الذي يجب أن توفره أي منظمة لموظفيها، بما في ذلك التدريب واستحداث ممارسات 

فضلى، وإدارة األمن، وتوضيح السلوك المتوقع.

كفالة القدرات والكفاءات ذات الصلة
 S

1.7 يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تحدد أوجه القصور في قدراتها المهنية التي يقتضيها تنفيذ 
أنشطة الحماية وأن تعالجها.

يتطلب االنخراط في مهام الحماية كثافة في الموظفين ومجموعة من الكفاءات التقنية. ويعد حفز السلطات على 
نتائج  تقنًيا. وتعتمد  أمًرا حساًسا بطبيعته ومكلًفا  الثنائي  الحوار  أو  الدعوة  تحمل مسؤوليتها من خالل أنشطة 
أنشطة الحماية في كثير من األحيان على الدقة في تحليل المشكالت، وإحكام أنشطة الدعوة التي تستند إلى األدلة، 
واتساق ممارسات المنظمة. ويجب أن يكون القائمون على تقديم المشورة التقنية، أو القائمون على تنفيذ أنشطة 
الحماية متمكنين مما يتعلق بذلك العمل من مفاهيم، وُنهج، ومنهجيات، وأن يكونوا على دراية باألطر القانونية 
واجبة التطبيق، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني. ويجب أن يكون لديهم أيًضا 

القدرة على العمل في ظل قيود ميدانية وأمنية متفاوتة.

يزداد تنوع أنشطة الحماية، وتخصصاتها ما فتئت تتطور. لذا يستلزم إجراء تحليل دقيق وتقديم استجابة 
منها على  مختلفة؛  في مجاالت  الحماية، خبرة  للخطر من  المعرضين  السكان  احتياجات  تلبي  فعالة 
سبيل المثال إصالح النظام الجزائي والقضائي، والتصدي لمسائل العنف الجنسي والقائم على النوع 
المفقودين  اإلنسان، والبحث عن  التجاوزات في مجال حقوق  أو  االنتهاكات  االجتماعي، وغيره من 
وإعادة الروابط العائلية، وحماية البيانات الشخصية، ودراسة المطالبات المتعلقة بالمساكن واألراضي 
والممتلكات، وكفالة سبل انتصاف فعالة. ويتطلب األمر مجموعة من المهارات في المجاالت التالية: 
االتصاالت، وتقصي الحقائق، وإجراء المقابالت، والحوار بين الثقافات، وصياغة التقارير وتحريرها 
وتنسيقها، والتفاوض، والدعوة، وتحليل السياق واألحوال السياسية، والقانون، وحماية البيانات، وإدارة 

األمن، واإلحصاءات، والتنسيق.
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من المهم أن تجري الجهات الفاعلة في مجال الحماية عمليات تقييم منتظمة ومنهجية لقياس كفاءاتها المهنية، 
وكفاءات الفرق التي تضطلع بمهام محددة.88 وينبغي أن يتيح هذا تحديد أوجه القصور واتخاذ إجراءات لمواءمة 

األنشطة وسد الثغرات في المعارف والمهارات حسب االقتضاء.

 G

2.7 ينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تبذل كل الجهود الممكنة لتوفير موارد كافية تدعم أنشطة الحماية 
التي أخذت على عاتقها تنفيذها، وذلك على المستوى الذي التزمت به وطوال مدة تنفيذ هذا االلتزام.

ينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تحلل الموارد المطلوبة لتحقيق األهداف واالستراتيجية التي حددتها 
من أجل تحقيق نتائج الحماية )انظر الفصل الثاني(. وينبغي لها أن تسعى إلى تأمين الموارد الالزمة خالل فترة 

زمنية كافية، قبل االضطالع باستجابة معينة.

العمل مع  لها  ينبغي  المتاحة، ولذا  الموارد  الحماية وضع برامج تقوم على  الفاعلة في مجال  الجهات  تتجنب 
الجهات المانحة لكي تضمن أن يكون تمويل أنشطتها مرًنا إلى الحد الذي يحول دون تقليص البرامج أو المشاريع 
في وقت تستمر فيه الحاجة إلى توفير الحماية. ومع ذلك، هناك قيود واضحة في هذا المضمار. فعلى سبيل 
المثال، تندر إمكانية الحصول على تمويل لعدة سنوات، وفي الوقت ذاته قد يجف تماًما فجأة وبشكل غير متوقع 

تمويل كان يبدو مضموًنا.

إلى تحليل األثر  الرامية  الجهود  إلى جنب مع  القصور، جنًبا  المستطاع استباق هذا  الحد  إلى  ينبغي 
استباقية  تدابير  اتخاذ  ارتفاع مخاطر حدوث قصور  المتضررين. ويجب عند  السكان  المحتمل على 
ووضع خطط للطوارئ. وينبغي في الحاالت التي يصبح فيها توقف العمل أمًرا حتمًيا، تنبيه جميع 
مع  والتنسيق  العمليات سريًعا،  تعديل  ويجب  ممكن.  وقت  أسرع  في  الصلة  ذات  المؤثرة  األطراف 
الجهات الفاعلة األخرى. وفي حالة تسليم األنشطة إلى جهات فاعلة تمتلك الوسائل والقدرات لالستمرار 
الناس  لها  يتعرض  قد  التي  السلبية  اآلثار  من  للحد  الجهد  قصارى  بذل  من  بد  ال  العمل،  تنفيذ  في 

المعرضون للخطر جراء أوجه القصور التي أدت إلى توقف البرامج.

تدريب الموظفين
 S

ا وتمتعهم بالخبرات  ا مالئماً 3.7 يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تتحقق من تلقي موظفيها تدريباً
والقدرات المطلوبة.

قد تكون أنشطة الحماية ذات طبيعة حساسة، كما سبق التشديد على ذلك آنًفا، وغالًبا ما تنفذ في ظروف تتسم 
لديهم  موظفيها  أن  من  التحقق  الحماية  مجال  في  فاعلة  جهة  كل  عاتق  على  ويقع  االستقرار.  وعدم  بالتعقيد 
المعارف، ويكتسبون دوًما المهارات التي يقتضيها أداء واجباتهم أداًء مرضًيا في مثل هذه الظروف. فاحتمالية 
وقوع آثار سلبية يعاني منها الناس الذين تنفذ أنشطة الحماية القائمة من أجلهم قائمة دوًما. ولذا فالحاجة ماسة إلى 
تنفيذ أنشطة الحماية على يد موظفين ذوي خبرات وكفاءات مالئمة، وامتالك الجهات الفاعلة في مجال الحماية 

قدرات مالئمة بين أوساط موظفيها.

لقد أدت الصعوبات التقنية البالغة والتطور السريع في قطاع الحماية في مجمله إلى عدم توافر موظفين ذوي 
يمتلكون  ممن  الجدد  الموظفين  بعض  تعيين  ويعد  الميدان.  متطلبات  لتلبية  الحماية  مجال  في  عالية  مهارات 
استحداث  الحماية  مجال  في  الفاعلة  الجهات  على  يجب  ذلك  ومع  الممكنة،  الحلول  أحد  الالزمة  المهارات 
استراتيجيات إضافية لمواكبة هذا التطور، تتمحور حول التدريب. وينبغي للجهات الفاعلة، التي ال تملك الوسائل 

انظر على سبيل المثال أدوات رصد أداء التنسيق على مستوى المجموعات.  88

http://www.coordinationtoolkit.org/?p=1476
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أو الرغبة في تطوير برامج تدريبية شاملة خاصة بها، أن تعطي أولوية الستفادة موظفيها من الفرص األخرى 
وتنفيذها، بوصفها وسيلة أخرى  التدريبية  البرامج  أجل تصميم  النظر في عقد شراكات من  وينبغي  المتاحة. 
لتيسير التعاون في العمليات. وتتوفر خيارات أخرى قد تكون مفيدة أيًضا، مثل الدورات التعريفية، والتمرين 

والتوجيه أثناء العمل، والبرامج التي تستهدف مجتمع الممارسين، وبرامج التوجيه.

 S

4.7 يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تبقى على دراية بالممارسات والمبادئ التوجيهية السارية ذات 
ا. الصلة بأنشطة الحماية التي تنفذها، وأن تعتمدها حسبما يكون ذلك مالئماً

التوجيهية بشأن مسائل محددة في مجال الحماية، تتضمن  المعايير والمبادئ  تتوفر اآلن مجموعة واسعة من 
الملكية، وإمكانية اللجوء  النوع االجتماعي، وحماية الطفل، واإلسكان، واألراضي وحقوق  القائم على  العنف 
إلى القضاء، واإلجراءات المتعلقة باأللغام، وحماية األشخاص في حاالت الكوارث الطبيعية، وحماية المسنين 

واألشخاص ذوي اإلعاقات وغير ذلك.

وتشير التوقعات إلى استمرار انتشار المراجع المتعلقة بالحماية. وفي ظل غياب عملية مركزية لمراقبة الجودة، 
وهيئة مكلفة رسمًيا بتوجيه المواد المرجعية المنَتجة عبر منظومة العمل اإلنساني وإدارة هذه المواد والحكم على 
جودتها، يبقى األمر في أيدي المستخدمين في تولي هذه المهمة، والحكم بأنفسهم على جودة ما يستخدمونه من 
مواد. وتكمن مصلحة الجهات الفاعلة في مجال الحماية في االستفادة من الخبرة الجماعية، والمتابعة المستمرة 
حسب  جديدة،  أخرى  واعتماد  والممارسات،  والنهج  السياسات  ومواءمة  الحماية،  أنشطة  في  التطور  ألوجه 
الصلة  ذات  المفيدة  الجديدة  بالمواد  الميدانيين  موظفيها  دراية  تضمن  تدابير  تتخذ  أن  أيًضا  ويجب  االقتضاء. 
بمهامها وأنشطتها. ويشمل هذا نشر هذه المبادئ المهنية وغيرها من التوجيهات ذات الصلة وفهمها من أجل 

كفالة استجابة ذات جودة كافية ومتسقة على نطاق جميع العمليات.

أيًضا في نشأة مفاهيم وسياسات وممارسات وفي  بفاعلية  أن تسهم  الحماية  الفاعلة في مجال  للجهات  ويمكن 
تطوير هذا القطاع، بتوثيق أنشطتها ودروسها المستفادة وممارساتها الفضلى، بشكل منفرد و/ أو بالتعاون مع 

شركاء آخرين؛ عبر تشكيل مجتمع للممارسين على سبيل المثال.

إدارة سالمة الموظفين
 S

5.7 يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تتخذ تدابير للحد من المخاطر التي يتعرض لها موظفوها )بما 
في ذلك المتطوعون(.

تعتبر أنشطة الحماية أنشطة خطرة في حد ذاتها ألنها غالًبا ما تقاوم وضًعا راهًنا في بيئة العمليات، ويمكن أن 
تشكل تهديًدا لممارسات طويلة األمد من انتهاكات حقوق اإلنسان. وعلى الرغم من أن هذه األنشطة قد تكون 
محل ترحيب على وجه الخصوص من السكان المتضررين، هناك دائًما خطر يتمثل في قيام بعض الجهات 
تراكم  إلى  أيًضا  عادة  الحماية  أنشطة  وتؤدي  ذلك(.  غير  أو  )علنية  عدوانية  أفعال  بردود  باإلتيان  المسؤولة 
الضغوط، نتيجة لالضطرار بشكل منتظم إلى مواجهة االنتهاكات والتجاوزات والتعامل مع الضحايا والناجين 

والشهود.

ويقع على عاتق الجهات الفاعلة في مجال الحماية، على المستوى التنظيمي، واجب إبداء العناية تجاه موظفيها. 
وتحقيًقا لهذه الغاية، يجب وضع القدر الكافي من التدابير الرامية إلى العمل على الحد من المخاطر التي تواجه 

صحة الموظفين وتخفيف التبعات البدنية والنفسية المترتبة على عملها.
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تتباين بوضوح المخاطر الفعلية وأوجه االستضعاف التي قد تواجه موظفي الحماية باختالف السياق. 
ويجب إجراء تحليل دقيق ومنتظم للتهديدات المحددة التي قد تتسبب فيها أنشطة الحماية. وتقتضي إدارة 
هذه المخاطر على نحو فعال فهم هذه التهديدات من حيث طبيعتها وتحديد الجناة/ مصادر هذه التهديدات 

ودوافعهم ونواياهم والفئات المعرضة لخطر االستهداف، وأسباب ذلك.

يكتسي التمييز بين المخاطر التي تواجه الموظفين الوطنيين والدوليين أهمية خاصة في هذا التحليل. 
يوفرها في تشكيل  أن  الوطني  للمنظور  يمكن  التي  المعارف واآلراء والتحليالت  قيمة  تقدير  ويجب 
االستجابة الفعالة في مجال الحماية، في مقابل المخاطر المحتملة التي قد يواجهها الموظفون الوطنيون 
بسبب مشاركتهم في أنشطة الحماية. ويرجع السبب في هذا في كثير من الحاالت إلى أن الموظفين 
إطار عملهم ألنهم  في  األحوال-  أغلب  في  وأكثر جسامة  أمنية مختلفة-  يواجهون مخاطر  الوطنيين 
يشكلون في أغلب األحوال جزًءا من المجتمعات المحلية التي يعملون فيها جنًبا إلى جنب مع أصدقائهم 

وأسرهم.

فقد ترتئي األطراف المؤثرة المختلفة أن الموظفين الوطنيين لهم مصلحة شخصية في القوى المحركة 
للنزاع. وتصبح مجرد مشاركتهم في أنشطة الحماية إدانة لهم في نظر تلك األطراف حتى وإن كانت 
الموظفين  لدور  ومحدد  واضح  تعريف  وضع  من  بد  ال  المشكلة،  هذه  ولمواجهة  تصورات.  مجرد 

الوطنيين، األمر الذي سيساعد أيًضا في تقليص احتمالية تعرضهم للمخاطر إلى الحد األدنى.

الحد من تعرض  العام-  بالتصور  تتعلق  أو  أمنية  المخاطر- سواء كانت مخاطر  ُحددت  ويجب متى 
الموظفين الوطنيين لكل ما ينطوي على حساسية- الظروف أو العمليات أو األشخاص أو المعلومات- 

وشرح األدوار المختلفة للموظفين الوطنيين والدوليين بوضوح لجميع األطراف الفاعلة.

ويجب في جميع األحوال إحاطة الموظفين من كافة المستويات بالمخاطر التي قد يواجهونها. ويجب أن ال يجبر 
أي موظف على المشاركة في نشاط ينطوي على مخاطر ليس لديه استعداد لتحملها؛ أي أن يظل الخيار برفض 

المشاركة مفتوًحا للجميع. 

وال غنى عن الثقافة التنظيمية التي تشجع الموظفين على اإلبالغ عن آالمهم والتماس المساعدة من أجل مواجهة 
الضغوط المتراكمة أو عقب األحداث الصادمة )التي تحدث داخل المنظمة أو خارجها(. وهذه الصراحة بالغة 

األهمية إلدارة هذه المخاطر وتزويد الموظفين باألدوات الالزمة للحفاظ على سالمتهم في البيئات الحساسة.

وينبغي أيًضا لجميع الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تضع سياسات ومبادئ توجيهية واضحة في مجال 
اإلدارة على أن تتسق مع واجبها المتمثل في رعاية الموظفين. وينبغي أن تساعد هذه المبادئ التوجيهية اإلدارة/ 
التي تواجه موظفي الحماية والتصدي لها، بما في ذلك ما يتعلق  التخفيف من المخاطر  كبار الموظفين على 
بسالمة أماكن العمل ومواجهة التبعات المترتبة على الضغوط المتراكمة والصدمات غير المباشرة. وينبغي أن 
تتاح للموظفين الوطنيين والدوليين وأن تخضع للمناقشة معهم. وينبغي أيًضا توفير القدر الكافي من التدريب 

على إدارة األمن.

كفالة السلوك المهني واألخالقي من جانب 
الموظفين

 S

6.7 يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تعتمد مدونة لقواعد سلوك المؤسسة وأن تضمن االلتزام بها.

يجب على جميع الجهات الفاعلة في مجال الحماية التأكد من أن جميع موظفيها يتصرفون وفًقا للمعايير المهنية 
األخالقية المستقرة، ويحترمون األطر القانونية المنطبقة بما فيها ما يتعلق بحقوق اإلنسان، وأنهم يتحلون بأعلى 
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مستويات النزاهة. ولذا تعتبر مدونات قواعد السلوك الشخصي ضرورية لضمان عدم تسبب إجراء فردي يتخذه 
موظف من موظفيها، عن قصد أو عن غير قصد، في إلحاق الضرر باألفراد أو المجتمعات المحلية المتضررة 
)أو الموظفين( أو خلق مزيد من المخاطر لهم. وتبرز األهمية البالغة لهذه المدونات في وضع حدود واضحة 

للممارسات والسلوكيات والتصرفات الشخصية المقبولة. 

اعتمدت الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني ومجال حقوق اإلنسان على نطاق واسع عدًدا من 
المحلية  المجتمعات  تجاه  الموظفين  سلوك  تنظيم  إلى  تهدف  التي  العامة  بالسياسات  الخاصة  الوثائق 
المستفيدة، وإن كانت ال تقتصر بالضرورة على أنشطة الحماية. وهي تشمل سياسات مهمة تسعى إلى 
السكان  الجنسي وإساءة معاملة  العمل، واالستغالل  أماكن  والتجاوزات في  المضايقات  القضاء على 
الخدمات  تقديم  عند  تنشأ  قد  التي  االستغالل  تفاقم مخاطر  بمسألة  خاًصا  اهتماًما  وتولي  المستفيدين، 

لألشخاص في حاالت االستضعاف.

وينبغي بمجرد أن تعتمد جهة فاعلة مدونة لقواعد السلوك، أن تضع تدابير ملموسة تضمن االلتزام بها. ويجب 
أن تشمل هذه التدابير ما يلي على أقل تقدير: إتاحة السياسات ليطلع عليها جميع الموظفين، وإحاطتهم بمحتواها 
األقل  الجمهور عليها )على  اّطالع عموم  وإتاحة  الصلة،  الموظفين ذات  تدريبات  السياسات في  وإدماج هذه 
المتضررين(، وكفالة  األفراد  أو  المتضررة  المحلية  الموظفين والمجتمعات  بين  بالتفاعل  تتعلق  التي  األجزاء 
االنتهاكات  بشأن  والمستفيدين  الموظفين  من  لكل  والسرية  بالسالمة  تتسم  لإلبالغ  واضحة  بإجراءات  العمل 
المحتملة للسياسات؛ وتصميم آليات رصد وشكاوى يمكن الوصول إليها. ويجب أن تظهر قواعد وأحكام هذه 

المدونة في اختصاصات الوظائف المختلفة، وخطط العمل للوحدات/ األفراد، وفي تقييمات األداء.

مجلس األخالقيات
إلى ظهور إشكاليات أخالقية، قد يخرج حلها عن نطاق  التعامل مع معلومات شخصية حساسة  قد يؤدي 
قدرات أو مسؤوليات شخص منفرد. وفي هذه الحاالت، قد يتولى مجلس أخالقيات، على سبيل المثال، توفير 
اإلرشاد. وقد يكون هذا المجلس كياًنا واحًدا ضمن مجموعة أوسع نطاًقا من اآلليات واإلجراءات. وينبغي 
تنفيذ هذه اآلليات واإلجراءات من أجل تلبية طلبات محددة وكذلك إجراء استعراض منتظم لتحديد ما إذا كانت 
المنظمة تمتلك آليات لدعم الموظفين واألدوات الضرورية لتحليل المخاطر. وينبغي أن يكون من الواضح أن 

العمل على أساس المبادئ واالعتبارات األخالقية هو مسؤولية فردية كما هو مسؤولية مؤسسية.
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اللجنة الدولية للصليب األحمر
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avenue de la Paix ,19
Geneva, Switzerland 1202
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© حقوق الطبع محفوظة للجنة الدولية للصليب األحمر، نيسان/ أبريل 2018

تساعد اللجنة الدولية للصليب األحمر المتضررين من النزاعات المسلحة وأعمال العنف األخرى في جميع أنحاء العالم، باذلة كل ما في 
وسعها لحماية أرواحهم وكرامتهم وتخفيف معاناتهم، وغالباً ما تفعل ذلك بالتعاون مع شركائها في الصليب األحمر والهالل األحمر. 

وتسعى المنظمة أيضاً للحيلولة دون تعرض الناس للمشقة، بنشر القانون اإلنساني وتعزيزه، وبمناصرة المبادئ اإلنسانية العالمية.

يعلم الناس أن بوسعهم االعتماد على اللجنة الدولية للصليب األحمر في تنفيذ مجموعة من األنشطة المنقذة للحياة في مناطق النزاع، 
وفي العمل بالتعاون الوثيق مع المجتمعات المحلية على فهم احتياجاتها وتلبيتها.  وتجارب المنظمة وخبراتها تمكنها من تقديم استجاباتها 

بسرعة وفعالية، ودون انحياز ألي جانب.
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