النسخة الموجزة لعام 2018

المعايير المهنية ألنشطة
الحماية
التي تضطلع بها الجهات الفاعلة في
مجال العمل اإلنساني ومجال حقوق اإلنسان
في النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى

مالحظة توضيحية
ُ
هذه الوثيقة هي نسخة موجزة من المعايير المهنية ألنشطة الحماية (الطبعة الثالثة) .وهي تنشر جنبًا إلى جنب مع النسخة الكاملة ،وتوجه
إلى الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني ومجال حقوق اإلنسان التي تضطلع بأنشطة الحماية ويقصد بها أن تستخدم كمرجع ميسر
للمعايير الدنيا التي يجب تلبيتها وتوصي بالمبادئ التوجيهية التي يجب اتباعها في هذه األنشطة .ويرد بالكامل نص المعايير الـ 45والمبادئ
التوجيهية الـ ،15مقتر ًنا بشرح موجز في كل حالة للتحديات الرئيسية التي صممت للتصدي لها .ويمكن الرجوع إلى الوثيقة الكاملة لالطالع
على مزيد من المعلومات -على سبيل المثال عن الحدود والمعوقات التي تحكم المعايير والمبادئ التوجيهية واإلشكاليات التي قد تمثلها
بالنسبة للجهات الفاعلة في مجال الحماية -فضلاً عن طرح أمثلة عملية على بعض الحاالت المشار إليها .وهذه النسخة الموجزة هي جزء
من مجموعة أدوات تقترن بالوثيقة الكاملة التي تشمل أيضًا مقررً ا للتعلم اإللكتروني ،وتطبي ًقا على الهاتف المحمول ،وموقعًا إلكترونيًا
مصغرً ا.
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شكر وتقدير
يُعرب الفريق االستشاري عن تقديره لكل من شاركوا في هذه النسخة المنقحة ،التي تعد نتاجً ا 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 ،استنا ًدا إلى خبراتهم ومعارفهم العميقة والمتنوعة في مجال الحماية داخل وكاالتهم
ومنظماتهم .ويتألف الفريق االستشاري من الجهات التالية:
منظمة العفو الدولية :وتمثلها «كارولين فورد» ( ،)2009-2008و«مايكل بوتشنك» (،)2013-2011
و«آن فيتزجيرالد» ،و«جوان مارينر» ،و«تيرانا حسن» (.)2017-2015
المجلس الدنماركي لالجئين :وتمثله «كاثرين ستاراب» (.)2017-2011
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» ( ،)2012-2011و«ناتالي هيرليمونت زوريتشاك»
(.)2017-2011
مجموعة السياسات اإلنسانية :وتمثلها «سورشا أوكاالجان» ( ،)2009-2008و«فيكتوريا ميتكالف»
( ،)2012-2011و«إيفا سفوبودا» (.)2017-2012
هيومان رايتس ووتش :ويمثلها «مايكل بوشنك» (.)2017-2015
اللجنة الدولية للصليب األحمر :ويمثلها «آالن أشليمان» ( ،)2008و«كاثي هوسر» (،)2009-2008
و«بيير جينتيل» (مدير مشروع ،)2012-2008 ،و«أندرياس فيجير» ( ،)2013-2008و«نيكوالس
فارسي» ( ،)2012-2011و«غيلم رافييه» (مدير مشروع ،)2017-2012 ،و«رومان بيرشر»
( ،)2013-2011و«بيالر جيمينو سارسيادا» (مدير مشروع 2018 ،وما بعدها).
المجلس الدولي للوكاالت الطوعية :ويمثله «إد شينكسبيرغ فان مييروب» ( ،)2012-2008و«نان
بوزارد» (.)2017-2012
منظمة  :INTERACTIONويمثلها «راي لينش» ( ،)2009-2008و«جيني ماكافوي» (-2011
.)2017
الهيئة اليسوعية لخدمة الالجئين :ويمثلها «مايكل غاالغر» (.)2011-2008
منظمة أطباء بال حدود -مركز عمليات أمستردام :وتمثلها «كيت ماكنتوش» ( ،)2009-2008و«شون
هيلي» ( ،)2013-2011و«جوديث فيشر» (.)2012-2011
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية :ويمثله «سايمون باغشو» ( ،)2013-2011و«دينا أبو سمرة» (-2014
.)2017
أوكسفام :وتمثلها «ريتشل هيستي» (.)2017-2011
المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان :ويمثلها «ماتياس بينكي» ( ،)2009-2007و«فرانشيسكا
ماروتا» ،و«مارا ستيكاتسيني» (.)2017-2015
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المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين :ويمثلها «أتلي سولبيرغ» ( ،)2009-2008و«جوزيف
زابتار» ،و«ليونارد زولو» ( ،)2013-2008و«أليهوني أبيبي» ،و«لويز أوبين» ،و«إليزابيث إيستر»،
و«جريجور شوتين» (.)2017-2015
والشكر واجب أيضًا إلى:
•«شانتا راو باريغا» ،و«ليا لباكي» (منظمة هيومان رايتس ووتش) على مساهمتهما في الفصل األول.
•«جيسيكا لينز» (منظمة  )InterActionعلى 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
( )2018-2015بما 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  InterActionاجتماعًا تشاوريًا 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 أيضًا إلى وزارة الخارجية االتحادية السويسرية (شعبة األمن اإلنساني)
على ما قدمته من دعم مالي لتنقيح المعايير المهنية ونشرها وتعزيزها.
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مسرد المصطلحات

بعض المصطلحات الواردة في هذه الوثيقة عامة وقد تختلف عن الصياغة المحددة التي تستخدمها منظمات أخرى1.

المصطلح

التعريف

السلطة

اً
فضل عن المؤسسات القضائية
القوات العسكرية وقوات الشرطة وغيرها من قوات األمن الحكومية،
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.
وقد يشير مصطلح «السلطات» أيضًا إلى جميع حملة األسلحة– من الجهات الحكومية 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 ،وممن يضطلعون بالمسؤولية عن حماية من يخضعون لسيطرتهم.

األسباب المنطقية

إجراء استراتيجي ينفذ قبل أنشطة الحماية وأثناء هذه األنشطة من أجل تحديد المسارات الواجب
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
حشدها من أجل اإلسهام في تحقيق النتيجة المرجوة ،وتحديد أدوار الجهات الفاعلة المختلفة.
وينبغي أن يؤسس هذا التحليل لجميع اإلجراءات المقرر اتخاذها لتحقيق النتيجة المذكورة .ويشار
إليه في بعض األحيان باسم «نظرية التغيير».

التحيز

أي تشويه منهجي للمعلومات سواء بقصد أو من دون قصد.

المعلومات الدالة على
مجتمع محلي

المعلومات والبيانات التي يمكن استخدامها لتحديد مجتمع أو مجموعة مميزة أو تصنيفها أو
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 أحيا ًنا
باسم «معلومات التحديد الديموغرافية».

الخدمات األساسية

الخدمات التي تلبي االحتياجات المهمة األساسية لألفراد بعد أن ُتلبى احتياجاتهم المنقذة لألرواح
(المأكل والمشرب والمأوى) .وقد تمتد هذه الخدمات من الرعاية الصحية إلى الخدمات النفسية
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.

التعهيد الجماعي

إجراء الحصول على المعلومات أو األفكار أو الخدمات من مجموعات كبيرة (غال ًبا عبر اإلنترنت)
من األشخاص .وللتعهيد الجماعي بُعدان .يمكن االستعانة بالمجتمعات المتصلة رقميًا إما إلصدار
البيانات– بشكل نشط أو سلبي– وإما لتحليلها .وتعتمد العملية على الهواتف المحمولة ،واألجهزة
المجهزة لالتصال باإلنترنت ،وشبكات اإلنترنت ،والتطبيقات التي تعمل عن طريق اإلنترنت .وحيثما
اقترن العمل التطوعي بالحصول على هذه التكنولوجيات ،يصبح مستخدمو اإلنترنت المهرة أو
«مواطنو اإلنترنت» مصادر أساسية للمعلومات.

البيانات

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

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.

1

تشمل هذه المصادر :مبادرة هارفارد للعمل اإلنسانيThe Signal Code: A Human Rights Approach ،
 ،to Information during Crisisكانون الثاني /يناير 2017؛ واللجنة الدولية للصليب األحمرThe ICRC ،
 ،and Data Protectionآب /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
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المصطلح

التعريف

خرق البيانات

خرق في التدابير األمنية يؤدي إلى تدمير البيانات الشخصية أو المعلومات الحساسة التي يتم نقلها
أو تخزينها أو معالجتها بطريقة أخرى أو ضياعها أو تغييرها -أو إفشائها أو الوصول إليها من قِ َبل
صرح لهم -بشكل عرضي أو غير قانوني.
َمن لم ُي َّ

مراقب البيانات

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

حماية البيانات

عملية حماية البيانات الشخصية لألفراد التي يتم جمعها واستخدامها وتخزينها ومشاركتها ،من قبل
جهات ،منها المنظمات اإلنسانية ومنظمات حقوق اإلنسان .وتشكل حماية البيانات الشخصية لألفراد
جزءًا أساسيًا لحماية أرواحهم وسالمتهم البدنية والنفسية وكرامتهم .ولهذا السبب ،فإن حماية البيانات
الشخصية تكتسي أهمية أساسية للمنظمات المعنية بالحماية.

تقييم أثر حماية
البيانات

أداة مهمة تستخدم قبيل إجراء معالجة البيانات من أجل تحديد جميع مخاطر حماية البيانات
ً
شرطا
والتصدي لها ،بوسائل منها تدابير تخفيف المخاطر .وتقييمات أثر حماية البيانات تعتبر اآلن
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».

أمن البيانات

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

مواضيع البيانات

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

التقييم

التقييم المنهجي والموضوعي لمشروع أو برنامج أو سياسة مستمرة أو منجزة ،وتصميمها
وتنفيذها ونتائجها .وهو يهدف إلى تحديد مدى مالءمة األهداف وتحقيقها وكفاءة التنمية وفعاليتها
2
وأثرها واستدامتها.

المعلومات

اً
مدلول نتيجة لتنظيمها أو معالجتها ومن خالل العالقة االرتباطية.
البيانات التي منحت

األساس المشروع

ال يجوز معالجة البيانات الشخصية (جمعها واستخدامها وتخزينها ونقلها) إال إذا كان هناك أساس
مشروع للقيام بهذا (بما في ذلك الموافقة المستنيرة والمصلحة الحيوية وما إلى ذلك؛ انظر المعيار
 .)9-6وقد ُتحدد األسس المشروعة في األطر القانونية الدولية أو اإلقليمية أو الوطنية المتعلقة بحماية
البيانات أو في القواعد أو السياسات الداخلية المتبعة في المنظمات اإلنسانية.

البيانات الوصفية

«معلومات منظمة تصف أحد مصادر المعلومات أو توضحه أو تحدد مكانه أو تسهل استعادته
أو استخدامه أو إدارته بأي شكل آخر .والبيانات الوصفية يطلق عليها عادة اسم (بيانات عن
البيانات) أو (معلومات عن المعلومات)» 2.تستخدم البيانات الوصفية لتلخيص المعلومات األساسية
عن البيانات ،ما يسهل تتبع بيانات محددة والتعامل معها .ومن أمثلتها :وسائل إنشاء البيانات؛
والغرض من البيانات؛ وتوقيت وتاريخ إنشاء البيانات؛ والجهة المنشئة أو المؤلفة للبيانات؛ والموقع
الذي أنشئت فيه البيانات على شبكة الكمبيوتر؛ والمعايير المستخدمة؛ وحجم الملف.

2
3

استنا ًدا إلى التعريف الوارد في المسرد الصادر عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي،
 ،Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Managementباريس،2002 ،
الصفحتان  21و.22
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 المنظمة
الوطنية لمعايير المعلومات للنشرhttp://www.niso.org/publications/press. ،2004 ،
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المصطلح

التعريف

البيانات الشخصية

تشمل البيانات الشخصية ،التي تعرف أيضًا باسم معلومات التعريف الشخصية ،ما يلي :بيانات السيرة
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
األشخاص الموجودين على أراضيها أو الخاضعين لواليتها أو سيطرتها .وينص القانون الدولي
على أن السلطات على جميع مستويات الحكومة هي الجهات المسؤولة الرئيسية .وباإلضافة إلى ذلك،
تتحمل جميع أطراف النزاعات التابعة للدول وغير التابعة للدول في النزاعات مسؤوليات إضافية
بموجب القانون الدولي اإلنساني.

معالجة البيانات

أي عملية تتم على البيانات الشخصية ،مثل جمع البيانات أو استخدامها أو مشاركتها أو تخزينها
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

البيانات (والمعلومات) التي تجمعها أو تستخدمها أو تخزنها أو تشاركها المنظمات اإلنسانية
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.

نتيجة الحماية

انخفاض في المخاطر بسبل منها تحسين إعمال الحقوق والتعويضات للضحايا .وهي تشمل الحد من
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.

الخطر

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

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
في النزاعات المسلحة أو حاالت العنف األخرى ،يكون من األهمية بمكان حماية المدنيين الذين قد
يتعرضون لألضرار والمعاناة ،بما في ذلك انتهاك حقوقهم .ومع ذلك ،تفتقر الدول وغيرها من الجهات
المسؤولة في أغلب األحوال القدرة على كفالة تلك الحماية أو الرغبة في ذلك .بل إنها في بعض األحيان
قد ترتكب بنفسها أعمال العنف أو غيرها من التجاوزات.
وفي السنوات األخيرة ،زادت االستجابة لمقتضيات الحماية في األزمات -من جانب الحكومات والمنظمات
الدولية وغير الحكومية -على غرار الزيادة في عدد الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني ومجال
حقوق اإلنسان التي تضطلع بأنشطة الحماية وتنوع هذه الجهات .وعلى الرغم من تحسن االتساق
والتنسيق بين هذه الجهات ،فال تزال هناك فروق شاسعة في ال ُّنهُج واألهداف -مما قد يتسبب في حدوث
الخلط وااللتباس .وفي أسوأ السيناريوهات ،قد يؤدي غياب معايير مهنية مشتركة إلى حاالت قد تؤدي
فيها أنشطة الحماية إلى إلحاق الضرر فعليًا بالسكان والمجتمعات التي تسعى إلى حمايتها.
ويستلزم ضمان جودة متسقة في األنشطة المنفذة كفاءة مهنية والتزامًا بحد أدنى من المعايير المهنية
الشاملة التي تنطبق على الجميع .وقد بدأت الجهود المتضافرة لصياغة هذه المعايير في عام 1996
بسلسلة من حلقات العمل التي نظمت بقيادة «اللجنة الدولية» .وأدت حلقات العمل المذكورة إلى صياغة
التعريف المقبول عمومًا – والذي ال يزال قائمًا -للحماية باعتبارها تشمل «جميع األنشطة الرامية إلى
كفالة االحترام الكامل لحقوق الفرد ،وف ًقا 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)».
وتلى ذلك تنفيذ العديد من المبادرات األخرى التي توجت في عام  2009بنشر الطبعة األولى من
المعايير المهنية .وصدرت طبعة ثانية في عام  ،2013وبدأ العمل على إصدار الطبعة الثالثة في عام
 ،2015وأدت إلى خروج النسخة الكاملة من هذه الوثيقة إلى النور.

أهداف وحدود هذه المعايير
يتمثل الهدف من هذه المعايير المهنية في إرساء أساس متين ومشترك ألنشطة الحماية في النزاعات
المسلحة وحاالت العنف األخرى ،من أجل تحقيق أقصى درجات فعالية تلك األنشطة المنفذة لصالح
المستفيدين منها .وهي تتألف من سلسلة من المعايير -التي تشكل الحد األدنى من االلتزامات التي
يجب أن تلبيها جميع الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني ومجال حقوق اإلنسان المشاركة في
أنشطة الحماية؛ والمبادئ التوجيهية -وهي معايير مرجعية مفيدة وفي بعض األحيان أساسية الستخدام
الجهات الفاعلة حسب طبيعة نشاطها؛ والمالحظات التوضيحية التي تبين التحديات الرئيسية التي صُممت
المعايير والمبادئ التوجيهية للتصدي لها ،وحدود ومعوقات المعايير والمبادئ التوجيهية ،واإلشكاليات
التي قد تمثلها بالنسبة للجهات الفاعلة في مجال الحماية.
وينبغي التعامل مع هذه المعايير على أنها المظلة الشاملة والحد األدنى من االلتزامات السارية على جميع
الجهات الفاعلة في مجال الحماية .وهي تعزز وتكمل المعايير األخرى القائمة التي تستخدمها جهات
أخرى فاعلة (ال سيما دليل اسفير) 4 .وال ينبغي اعتبار المعايير المهنية توجيهات للعمليات الميدانية،
فهي ال تحدد إلى أي مدى ينبغي للجهات الفاعلة أن تتداخل مع بعضها البعض في عملها ،وال تدعو إلى
4

http://www.sphereproject.org/handbook/
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توحيد النهج المتبع ،وال تحاول تنظيم المبادرات أو فرض قيود عليها .بل تهدف إلى الحض على تنفيذ
طائفة متنوعة من ال ُّنهُج واألنشطة وف ًقا لمعيار مرجعي أساسي ،من أجل كفالة أكبر قدر من االستجابة
اآلمنة والفعالة الممكنة.
وتوجَّ ه المعايير المهنية في المقام األول إلى من يشاركون مشاركة مباشرة في أنشطة الحماية ،إال أنها
مفيدة أي ً
ضا لجميع الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني بالقدر الذي يتعين عليه بها أن تراعي جميع
االعتبارات األساسية للسالمة والحماية في عملها وأنشطتها اليومية .ويمكن استخدامها كمرجع موثوق
في صياغة السياسات الداخلية ،ووضع المبادئ التوجيهية وتنظيم التدريب ،وفي شرح مبادئ أنشطة
الحماية لألطراف المعنية .وعلى الرغم من أن صياغة هذه المعايير قد ركزت على النزاعات المسلحة
وحاالت العنف األخرى ،فيمكن تطبيقها أيضًا في حاالت الكوارث ،التي يجب أن تكون مبادئ حقوق
اإلنسان فيها هي محور الجهود الرامية إلى مساعدة الفئات المستضعفة.

ما الجديد في هذه الطبعة؟
تضمنت الطبعة الثالثة قدرً ا كبيرً ا من إعادة الصياغة وهي تحتوي على مسائل ومحتويات جديدة مهمة.
وهي تراعي التغيرات التي طرأت على البيئة التي تعمل فيها الجهات الفاعلة في مجال الحماية وتعكس
اآلن السمات المميزة للجهات الفاعلة في مجال حقوق اإلنسان ومجال العمل اإلنساني المشاركة في
أنشطة الحماية .وبالنظر إلى التطورات السريعة في تكنولوجيا توصيل المعلومات وما يتزامن معها
من نمو في قوانين حماية البيانات ،أدرجت أيضًا مبادئ توجيهية شاملة بشأن إدارة المعلومات المتعلقة
بالحماية .وهناك اآلن تأكيد أقوى على قياس نتائج أنشطة الحماية من حيث مدى الحد من المخاطر
المحددة وعلى الرصد والتقييم .وهناك توجيهات أكثر تفصيلاً عن ضرورة التقيد بمنهج منضبط بالمبادئ
يُتبع في تنفيذ أنشطة الحماية عند التعاون مع بعثات األمم المتحدة للسالم وغيرها من القوات المتعددة
الجنسيات .وتسعى هذه الطبعة أيضًا إلى أن توضح كيف تؤثر تشريعات مكافحة اإلرهاب على أنشطة
الجهات الفاعلة في مجال الحماية.
تتألف الوثيقة من سبعة فصول تحمل العناوين التالية:
• •المبادئ الشاملة الخاصة بأنشطة الحماية
• •إدارة استراتيجيات الحماية
• •بيان مكونات منظومة الحماية
• •البناء على األساس القانوني للحماية
• •تعزيز التكامل
• •إدارة البيانات والمعلومات من أجل تحقيق نتائج الحماية
• •كفالة القدرات المهنية

M. Mortvedt/ICRC

الفصل األول

المبادئ الشاملة
الخاصة بأنشطة
الحماية
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يبين هذا الفصل المبادئ األساسية لإلنسانية وعدم التحيز وعدم التمييز والعالقة فيما بينها؛ ويؤكد على
االلتزام األساسي للجهات الفاعلة في مجال الحماية بتجنب تفاقم حالة الفئات التي تسعى هذه الجهات إلى
مساعدتها؛ ويسلط الضوء على الدور الذي تضطلع به المجتمعات المحلية واألفراد المعرضين للخطر
في عملية الحماية.

احترام مبادئ اإلنسانية وعدم التحيز
وعدم التمييز
مبادئ اإلنسانية وعدم التحيز وعدم التمييز أساسية ألعمال الحماية ومشتركة بين جميع أنشطة الحماية
واستراتيجياتها .وهذه المبادئ الثالثة هي المبادئ التي يستند إليها القانون الدولي اإلنساني وال غنى
عنها لتحقيق واستمرار إمكانية الوصول إلى األشخاص المعرضين للخطر ومعالجة شواغلهم المتعلقة
بالحماية .ومع ذلك ،على الرغم من مبدأي الحياد واالستقالل لهما أيضًا أهمية من حيث تحقيق واستمرار
إمكانية الوصول إلى ضحايا النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى ،فال يحظيان باألهمية ذاتها
لدى جميع المنظمات .ومع ذلك ،يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تتحلى أيضًا بالشفافية
واالتساق في النهج المتبع للتعامل مع هذه المبادئ.
S

 1.1يجب 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

 2.1يجب 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.
أما مبدأ عدم التحيز ،فيهدف إلى كفالة أن يعالج نشاط الحماية جميع الحقوق وااللتزامات ذات الصلة ،وكذلك
تلبية االحتياجات الخاصة واألكثر إلحاحً ا لدى المجتمعات المحلية واألفراد المتضررين الذين يواجهون خطر
االنتهاكات والتجاوزات أو يتعرضون لها .وهو بذلك يُلزم 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 .ويساعد هذا التقييم ،الذي قد يستلزم مراعاة أوجه استضعاف أو عوامل
خطر معينة مثل النوع االجتماعي أو العمر ،الجهات الفاعلة في مجال الحماية على كفالة أن تمنح األولوية
لالحتياجات الملحة وتلبيتها ،وأن ال تؤدي استجاباتها إلى إلحاق أي أضرار.
وهناك بطبيعة الحال تحديات متأصلة في احترام هذه المبادئ -وتنتج في أغلب األحوال عن نقص فرص
الوصول إلى األشخاص المتضررين ،وغياب األمن ،والمعوقات اللوجستية ،فضلاً عن تصور التحيز من جانب
الجهات الفاعلة في مجال الحماية ،من حيث اختيار الفئات والمجاالت التي يركزون عليها .وبالتالي ،يتعين على
الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تتخذ خطوات في مرحلة مبكرة للتخفيف من حدة اآلثار التمييزية أو مخاطر
التحيز المحتملة ،وتجنب التحيز في كيفية جمع و /أو تقييم المعلومات التي تستند إليها أنشطتها.
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S

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

يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تتوخى العناية لتكفل أن ال تؤدي ما تضطلع به من تحليالت أو
أنشطة عملية أو اتصاالت إلى إنشاء أو تعزيز ممارسات تمييزية قائمة .وتقع 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 الكثير من الجهات الفاعلة في
مجال الحماية المشاركة في سياق معين .وفي الحاالت التي تنطوي على تحديات خاصة ويكون من الضروري
فيها «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.

تجنب اآلثار الضارة
S

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

يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تسعى ،في كل ما تضطلع به ،في المقام األول إلى تجنب تفاقم
مخاطر الحماية أو حدوث مخاطر إضافية للسكان المعرضين للمخاطر .ويقع على عاتقها التزام أخالقي وقانوني
باتخاذ تدابير لتجنب هذه التبعات السلبية -خاصة عند تخطيط أنشطة الحماية أو تحليلها أو تنفيذها أو رصدها.
S

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

يمكن القول أن كل أزمة إنسانية لها بُعد متعلق بالحماية ،و ُتترك للجهات الفاعلة في مجال الحماية مسألة تعزيز
نهج شامل للتعامل مع هذا البعد من جانب جميع األطراف المشاركة .وهذا يعني تشجيع الجهات الفاعلة في
مجال العمل اإلنساني على النظر إلى ما تضطلع به من استجابة من خالل «منظور الحماية» ،ومراعاة الشواغل
المتعلقة بالحماية في إطار مسؤوليتها األساسية عن عدم إلحاق الضرر.

وضع السكان والمجتمعات المحلية واألفراد
المتضررين في محور أنشطة الحماية
S

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

تستند جميع أنشطة العمل اإلنساني وحقوق اإلنسان إلى مبدأ اإلنسانية .ويدل إظهار االحترام لكرامة األفراد
الذين يعانون من أقصى حاالت االستضعاف ،على االعتراف بالقاسم اإلنساني المشترك عن طريق تخصيص
الوقت لالستماع إلى األفراد والمجتمعات والتفاعل معهم ،وتيسير حصولهم على المعلومات ودعم قدرتهم على
اتخاذ قرارات حرة ومستنيرة.
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S

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

غالبًا ما يكون لدى األشخاص المعرضين للخطر دراية بالتهديدات التي تواجههم وباإلجراءات التي يجب
اتخاذها لتحسين حالتهم .وبالتالي ،من المهم أن يساعد إجراء الحوار مع األفراد والمجتمعات المتضررة – من
خالل ممثليها الرسميين وغير الرسميين -على تحديد االحتياجات وإجراءات الحماية الذاتية الفعالة .وتساعد هذه
المعلومات في تخطيط أنشطة الحماية وتصميمها وتنفيذها.
ومن خالل إشراك السكان المعرضين للخطر في أنشطة الحماية بشكل فعال ،فإن الجهات الفاعلة في مجال
الحماية تمنح األشخاص المعرضين للخطر وسيلة لتقييمهم على أساس األداء الذي يضطلعون به ،األمر الذي
يزيد مستوى مساءلة هذه الجهات الفاعلة .وينبغي لهذه الجهات من ثم أن تكفل توفير آليات يسهل الوصول
إليها ويسهل استخدامها لتيسير تقديم الشكاوى واالقتراحات وغيرها من جانب جميع أفراد المجتمعات المحلية
المتضررة.
G

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

لما كان األشخاص المعرضون للخطر يتمتعون عادة بأوضح مستويات استيعاب ما يواجهونه من مخاطر
واإلجراءات الالزمة للتخفيف من حدتها ،ينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تقيم القدرات الفردية
والجماعية على توفير الحماية الموجودة داخل المجتمع المحلي المتضرر .وينبغي للجهات الفاعلة في مجال
الحماية ،حيثما أمكن ،ومع مراعاة أن من مسؤولية السلطات حماية األفراد والسكان ككل -أن تحاول تعزيز
هذه القدرات ،بينما تتعاون مع السلطات على جميع المستويات وتتوخى العناية لتجنب تعزيز عالقات قوة غير
متكافئة داخل المجتمع المحلي.
ومن الناحية المثالية ،ينبغي أن تبدأ الحماية المجتمعية داخل المجتمعات المحلية المتضررة وأن يتولى قيادتها
أفرا ٌد من هذه المجتمعات .وحتى في الحاالت التي ال يمكن فيها القيام بذلك -بسبب النزوح أو مستوى التهديد-
ينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تحاول على أقل تقدير تحسين االستعانة بالمجتمعات المحلية في توفير
الحماية لهم والسعي إلى التعرف على وجهة نظر األفراد المتضررين ،بغية االنتقال نحو زيادة الرقابة المجتمعية
على استراتيجيات الحماية بمرور الوقت.
G

 9.1ينبغي أن تسهم الجهات الفاعلة في مجال الحماية ،حيثما كان ذلك مالئ ًما وممك ًنا ،في تعزيز إمكانية حصول
السكان المتضررين على المعلومات التي قد تساعدهم في تجنب المخاطر التي يتعرضون لها أو التخفيف من
حدتها.

على الرغم من أن األشخاص المعرضين للخطر قد يكون لديهم فهم أفضل للتهديدات التي تواجههم من الجهات
الفاعلة الخارجية ،فسيحتاجون في جميع األحوال إلى معلومات من هذه الجهات من أجل القيام باختيارات
مستنيرة بشأن أفضل السبل للتعامل مع هذه المخاطر .وإذا كان هذا سيساعدهم في هذا الصدد ،ينبغي للجهات
الفاعلة في مجال الحماية أن تشارك مع المجتمعات المحلية قراءتها للحالة وغيرها من المعلومات ذات الصلة.

المعايير المهنية ألنشطة الحماية

17

G

 10.1ينبغي 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 أيضًا العمل مع مختلف الجهات الفاعلة المحلية وقد
يستغرق هذا األمر وق ًتا ،ال سيما عند العمل مع األشخاص الذين ليس لديهم فكرة جيدة عن حقوقهم في إطار
القانون المحلي والدولي.

M. Mortvedt/ICRC

الفصل الثاني

إدارة استراتيجيات
الحماية
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يؤكد هذا الفصل على أهمية أن تقوم الجهات الفاعلة في مجال الحماية بإجراء تحليل وتخطيط تفصيلي
ومحدد بالسياق ومستمر قبل تصميم أو تنفيذ استجابة للتصدي للشواغل المتعلقة بالحماية .وهو يذكر
الجهات الفاعلة في مجال الحماية بالتركيز على مجال اختصاصها أثناء العمل على تحقيق التكامل مع
الجهات األخرى ،عند االقتضاء وحسب الضرورة ،من أجل تحقيق نتائج الحماية .وأخيرً ا ،يسلط الضوء
على التقييم واالستفادة المستمرة من تنفيذ استراتيجيات الحماية كأساس لكفالة المساءلة وإدماج الدروس
المُستفادة في االستراتيجيات المستقبلية.

إدارة استراتيجيات الحماية
ال غنى عن الرصد والتقييم لكي تتمكن الجهات الفاعلة في مجال الحماية من تحديد وإجراء تعديالت
وتحسينات على البرامج في الوقت المناسب ،واالستفادة من الدروس ألغراض التطبيق في المستقبل.
وتحديد هذه المعايير المنقحة أسا سًا مشتر ًكا إلجراء تحليل ألنماط المخاطر ،وتحديد األسباب المنطقية
التي تبين السبل واإلنجازات المرحلية الالزمة لتحقيق نتائج الحماية ورصد االستجابة البرامجية،
وتقييم نتائج الحماية وأثرها بغرض تحسين الفهم والمساءلة.
S

اً
تحليل تفصيل ًيا ومحدد السياق ألنماط المخاطر التي
 1.2يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن ُتجري
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،
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.

ال غنى عن إجراء التحليل الشامل للمشكالت إلجراءات الحماية التي تتميز بعناصر دقيقة في
السياقات المعقدة والمتغيرة للغاية التي تتضمن العديد من الجهات الفاعلة .ويعد إجراء تحليل محدد
بالسياق يستند إلى أحدث البيانات قدر المستطاع من العوامل الرئيسية في المراحل األولى ،وال غنى
في الوقت ذاته عن التحليل المستمر من أجل التمكين من إجراء تعديالت بمرور الوقت .وال يمكن
تحديد المسار المناسب للعمل إال عقب التحديد الواضح للمخاطر واألسباب والدوافع والظروف محل
االهتمام ،فضلاً عن الجهات الفاعلة األساسية المعنية .وعندما يتسم تحليل متطلبات الحماية بالقوة،
يمكن تحديد أولويات المخاطر على نحو أفضل ،وتحديد النتائج المرجوة بصورة أكثر دقة ،وتيسير
صياغة أسباب منطقية لوضع استراتيجية للحد من المخاطر.
وفيما يلي العناصر الرئيسية األربعة لضمان إجراء تحليل قوي ألنشطة الحماية:
•تحليل الظروف المختلفة لألشخاص المعرضين للمخاطر .ينبغي أن يبدأ التحليل ،قدر المستطاع ،من منظور
األشخاص المتضررين من أجل تحديد أنماط االنتهاكات والتجاوزات ،والفئات المعرضة لهذه التهديدات،
وأسباب ذلك ،والقدرات التي يمكن أن يستفيد منها السكان لتقليل المخاطر بأنفسهم ،واإلجراءات التي
يرونها الزمة لمعالجة المشكالت المحددة .ومن المهم تدفق المعلومات في اتجاهين ،حتى يشعر األشخاص
المتضررون بسبب األزمات أن مُم ّكنون للتصدي للمخاطر التي يواجهونها .ويجب أن تحذر الجهات الفاعلة
في مجال الحماية من التركيز حصرً ا على الفئات السكانية المحددة مسب ًقا التي يفترض عادة أنها األكثر
استضعا ًفا وتهمي ًشا .ويجب عليها أن تتجنب استخالص استنتاجات متعجلة ،وعليها أن تسعى بدلاً من ذلك
إلى تكييف االستجابة حسب أنماط المخاطر المعينة المحددة.
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•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 .قد تتضمن سلوكيات
هذه األطراف المختلفة ومواقفها تصرفات من قبيل اإلتيان بأفعال (التصرفات العلنية) واالمتناع عن أفعال
(التقصير في التصرف) ،وبالتالي ينبغي أن تتوخى الجهات الفاعلة في مجال الحماية العناية في تحليل كيف
يمكن أن تؤدي السياسات والممارسات الحالية -أو غيابها -التي تتبعها السلطات المعنية إلى تهديدات أو إيجاد
أوجه االستضعاف أو تفاقمها .وينبغي أن يشمل التحليل أيضًا قدرة الجهات المسؤولة على أداء التزاماتها
والتصدي لمشكالتها والتزامها بذلك واستعدادها لذلك ،وينبغي كذلك أن يُنظر في العوامل التي تحفز أو تثبط
عملية تغيير السلوك .وينبغي أن يسترشد هذا التحليل بحوار منتظم مع الجهات المسؤولية ،حيثما أمكن ذلك.
•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 التكامل مع الجهات الفاعلة األخرى
•تحديد المشكالت المتداخلة ،بما في ذلك المشكالت ذات األسباب و /أو الديناميات الواحدة أو المختلفة أثناء
تحديد األولويات وتصميم االستراتيجيات المناسبة .ويكتسي تشكيل نمط سلوك معين في سياق أوسع نطا ًقا
أهمية بالغة لفهم كيفية مواجهة هذا السلوك.
G

 2.2ينبغي 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.

قد يكون من الضروري أن تعمل مجموعة متنوعة من المجاالت صوب تحقيق نتيجة مشتركة مرجوة ،من أجل
الحد من التهديدات التي يواجهها األشخاص والحد من تعرضهم لهذه التهديدات وتعزيز قدرتهم على التصدي لها.
وقد تساعد صياغة أسباب منطقية محددة بالسياق (أو نظرية التغيير) في أداء المهمة الصعبة المتمثلة في إدماج
جميع اإلجراءات ذات الصلة في استراتيجية متسقة .وينبغي أن تتوافر المواصفات التالية في األسباب المنطقية:
•أن تبين المسار التفصيلي واإلنجازات المرحلية بين االنتهاكات والتجاوزات المستمرة المحددة وعوامل
الخطر التي يواجهها األشخاص والنتيجة المرجوة المتمثلة في تقليل المخاطر.
•أن تبين تسلسل اإلجراءات ،بما في ذلك القطاعات والمجاالت المتعددة التي يجب حشدها على مختلف
المستويات لإلسهام في تحقيق النتائج المرجوة .وينبغي أن تحدد األسباب المنطبقة حدود الرقابة والسيطرة
التي تمارسها الجهات الفاعلة التي تسهم في تحقيق النتائج في مجال الحماية ،والمسائل أو الجهات التي
تتجاوز نطاق سيطرة وتأثير تلك الجهات الفاعلة .ويتيح هذا للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تحدد وأن
تفهم دورها في إطار الديناميات األوسع للسياق ،ومن ثم إقامة أساس سليم لتحسين التكامل بين الجهات
الفاعلة ،مما سيساعد على تكوين رؤية مشتركة وتحقيق الفهم المشترك وفي نهاية المطاف الحد من المخاطر؛
•أن تعبر صراحة عن االفتراضات المتأصلة في تسلسل اإلجراءات ،واألدوار التي تضطلع بها مختلف
الجهات الفاعلة والنتائج التي يتوقع أن تحققها هذه الجهات.
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وبمجرد تحديد األسباب المنطقية ،يمكن صياغة استراتيجية الحماية .ويجب أن تتضمن النتيجة (أو األثر)
المرجوة من حيث الحد من المخاطر أو االنتهاكات أو التجاوزات؛ واألهداف الذكية التي تسهم في تحقيق
النتيجة المرجوة؛ واألنشطة المحددة التي ينبغي االضطالع بها والمخرجات المتوقعة .وأخيرً ا ،ينبغي أن تعدل
االستراتيجية وأن تحدث بصورة مستمرة مع تطور الحالة و /أو تحسن فهم الحالة.

الرصد
S

اً
مستمرا للتغيرات التي تطرأ على أنماط المخاطر
تحليل
 3.2يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن ُتجري
ً
مستمرا للبرامج من أجل تعديل االستراتيجيات واألنشطة حسب االقتضاء.
وأن تجري رصدًا
ً

في مجال الحماية ،ال شك أن تحديد نتائج قابلة للقياس وعزوها إلى جهات فاعلة معينة أمر ينطوي على تحديات
ولكن احتماالت تحقيقه كبيرة .فبعد إجراء تحقيق قوي لمتطلبات الحماية (األمر الذي يتيح تحسين تحديد ووصف
أنماط المخاطر الموجودة) ،وتحديد األسباب المنطقية (التي ستعمل كأساس لرصد أهم اإلنجازات المرحلية
التي تؤدي إلى الحد من المخاطر) وصياغة استراتيجية الحماية ،تتمثل الخطوة التالية في كفالة أن تتضمن
االستراتيجية النظم الالزمة إلدارة المعلومات والرصد .وينبغي أن تنطوي على اختيار المؤشرات ووسائل
وإجراءات جمع المعلومات ،وكيفية استخدام البيانات والجهات المنوط بها استخدامها.
وال غنى عن الرصد لضمان إعداد البرامج وتنفيذها بطريقة متكررة تستجيب للمعلومات الجديدة والتطورات
التي تطرأ على السياق .وهو يتيح أيضًا للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تقيس ما إذا كان برنامجها يحقق
النتائج المرجوة ،وما إذا كانت األسباب المنطقية ستؤدي إلى الحد من المخاطر ،أو ما إذا كانت هناك ضرورة
لتنقيح االفتراضات واالستراتيجية.
وينبغي أن يعمل التحليل المستمر ورصد البرامج أيضًا على الكشف عن أي تغيرات غير مقصودة أو سلبية
في السياق.

التقييم والتعلم
S

 4.2يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تسعى إلى االستفادة من استراتيجياتها الرامية إلى تعزيز
الحماية ،بسبل منها إجراء تقييمات للبرامج المستمرة وال ُمنجزة ،بغرض كفالة المساءلة عن اإلجراءات
المتخذة للتصدي للشواغل المتعلقة بالحماية وإدماج أوجه االستفادة التي حققتها في تنفيذ استراتيجياتها.

ال غنى عن تخصيص وقت تحدي ًدا للتأمل ،المقترن بالتحليل المستمر لمتطلبات الحماية ،من أجل ضمان مستوى
مرتفع من القابلية للتكييف في سياق يتسم بالتغير المستمر .ويؤكد الجهد الواعي الرامي إلى تحسين وتشجيع
قابلية البرامج للتكييف على أهمية االستناد إلى األدلة في اتخاذ القرارات ،ويساعد على درء انعدام التشجيع.
ويؤدي االستثمار المنتظم في التعلم -الذي يشمل األشخاص المتأثرين والموظفين وغيرهم من أصحاب
المصلحة -إلى تعزيز الشعور بملكية استراتيجيات الحماية والمسؤولية عنها وتشجيع المناقشات المهمة .ومن
خالل مراعاة المنهجية والموضوعية في تقييم مجمل أعمال الحماية ،يمكن تسجيل الدروس المستفادة وصياغتها
على نحو أكثر فعالية ،وتحسين فهم اإلسهامات التي تقدمها مختلف اإلجراءات والجهات الفاعلة لتحقيق النتائج
المرجوة في مجال الحماية.
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ومع ذلك ،ينبغي مالحظة أن تقييم استراتيجيات الحماية أمر له صعوبة خاصة وينطوي على التحدي المشترك
(في العمل اإلنساني ونشاط حقوق اإلنسان) المتمثل في فهم العالقة بين السبب والنتيجة ،فضلاً عما إذا كان من
الممكن عزو نتيجة ما إلى إجراء معين أو جهة فاعلة معينة وكيفية ذلك .وبالتالي ،من المهم في المقام األول
تحديد ما إذا كان من الممكن تقييم نتائج الحماية .وسيؤدي تحديد مسار األسباب المنطقية ،واتباع دورة التقييم
المستمر ،ووضع صياغة واضحة للنتائج المرجوة والنتائج المتوقعة إلى تعزيز إمكانية تقييم برنامج معين.
وأخيرً ا ،ينبغي إجراء التقييم بمعرفة موظفين مدربين ووف ًقا لمبادئ المنفعة واالنضباط والجدوى والدقة.

J. Bastian/ICRC

الفصل الثالث

بيان مكونات
منظومة الحماية
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يبين هذا الفصل ما يمكن أن يشار إليه بوجه عام على أنه «منظومة الحماية العالمية» والكيفية التي
ينبغي أن تكون عليها عالقة الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني ومجال حقوق اإلنسان بهذه
المنظومة ،وكذلك بعضها ببعض .ويؤكد على ضرورة فهم دور عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم
وغيرها من القوات العسكرية وقوات الشرطة المكلفة بمهام دولية التي تشارك في أنشطة الحماية،
ويوضح سبل التعاون معها بشكل فعال.

تستند منظومة الحماية العالمية إلى الحقوق وااللتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي اإلنساني،
والقانون الدولي لحقوق اإلنسان ،والقانون الدولي لالجئين .وهي تشمل مختلف الجهات الفاعلة الوطنية
والدولية التي تضطلع بأدوار ومسؤوليات في مجال الحماية :الدولة (الجهة المسؤولة الرئيسية)،
والسلطات القائمة بحكم الواقع ،وجميع األطراف في النزاعات المسلحة (بما في ذلك الجماعات المسلحة
غير الحكومية) ،وعمليات األمم المتحدة لحفظ السالم وغيرها من القوات العسكرية وقوات الشرطة
المكلفة بمهام دولية التي تشارك في أنشطة الحماية ،والمنظمات اإلنسانية ومنظمات حقوق اإلنسان.

العالقة مع الجهات المسؤولة الرئيسية
S

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

يقتضي القانون الدولي أن تتحمل الدولة والسلطات التابعة لها ،على سبيل المثال القوات المسلحة
والشرطة وغيرهما من الدوائر األمنية التابعة للدولة ،والمؤسسات القضائية ،المسؤولية األساسية عن
احترام وحماية وإعمال حقوق األشخاص الموجودين على أراضيها أو ضمن واليتها .ويجب على
الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تفهم الدور المنوط بهذه الجهات جميعًا وأن تسعى إلى إقامة عالقة
معها ،وال سيما بغرض تذكير هذه الجهات المسؤولة بمسؤولياتها وضرورة أداء هذه المسؤوليات بشكل
كامل .وتتوقف كيفية تعامل الجهات الفاعلة في مجال الحماية مع هذا األمر على المسائل التي ينبغي
معالجتها وما تتمتع به من قدرات فريدة وما يسند إليها من تكليف .وينبغي لها في جميع األحوال ،أن
تسعى دائمًا إلى تحقيق التكامل في جهودها الجماعية الرامية إلى تحسين نتائج الحماية.
S

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

ينبغي للجهات المشاركة في أعمال الحماية في النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى أن تعمل على دعم
السلطات المعنية في أداء التزاماتها ال أن تحل محلها .ومن المهم أن تتجنب أي إجراء قد يقوّ ض مسؤولية
الجهات المسؤولة الرئيسية أو يستبعدها من المشهد.
S

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

ينبغي أن ال يحدث الحلول المباشر محل السلطات؛ بإعفائها من مسؤولياتها بدلاً من مساعدتها على الوفاء
بها ،إال في حاالت الضرورة القصوى .ومن الناحية المثالية ،ينبغي أن تكون أنشطة الحلول مصحوبة
بجهود تهدف إلى بناء أو تعزيز قدرات السلطات ونظم الحماية الوطنية لتؤدي مسؤولياتها عن حماية
األشخاص المعرضين للخطر.
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G

ض ِّمن في نهجها العام نو ًعا من االتصاالت مع السلطات المعنية.
 4.3ينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن ُت َ

ينبغي أن يكون االتصال بالسلطات ،سواء كان رسميًا أو غير رسمي ،مباشرً ا أو غير مباشر ،جزءًا أساسيًا من
نشاط الجهات الفاعلة في مجال الحماية ،ال سيما عندما تعمل كبديل للسلطات الرسمية .ومن الضروري عند
إقامة هذه االتصاالت ،أن تتحلى الجهات الفاعلة في مجال الحماية بالشفافية بشأن أنشطتها و /أو واليتها و /أو
بيان مهمتها.
G

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

لتأمين الوصول إلى جميع المناطق ،وتحسين أمن العمليات ،وتحقيق نتائج الحماية لصالح السكان ،من الضروري
في أغلب األحوال أن تقيم الجهات الفاعلة في مجال الحماية حوارً ا مع جميع من لديهم مسؤوليات فعلية أو محتملة
في إطار القانون الدولي اإلنساني .وهذا يشمل الجماعات المسلحة غير الحكومية .وينبغي أن يستند التعاون معها
لتذكيرها بالتزاماتها إلى دراسة تفصيلية ألثر هذه الجماعات على حياة الناس ،ودوافعها واستراتيجياتها ،فضلاً
عن تحقيق الفهم الجيد للسياق الذي تمارس فيه أنشطتها.
ومن المهم التأكد ،في أي تفاعل مع الجهات الفاعلة المسلحة غير التابعة للدول ،من أن تكون الرسائل متسقة،
وأن يتمتع الموظفون المعنيون بالقدرة ،وأن يحصلوا على الدعم الكامل في أداء هذه المهمة الصعبة.
S

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

لتسهيل التفاعل والتكامل ،ينبغي لجميع الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تحدد بوضوح نيتها وأولوياتها
وأهدافها ،وأن تشاركها -حسب االقتضاء -مع غيرها من الجهات الفاعلة في مجال الحماية ،والسلطات المعنية،
والمجتمعات المحلية المتأثرة ،واألفراد وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين.

العالقة مع عمليات األمم المتحدة للسالم
والقوات العسكرية وقوات الشرطة المكلفة
بمهام دولية
عمليات األمم المتحدة للسالم

يجب على عمليات األمم المتحدة للسالم أن تحترم المدنيين وتحميهم أثناء تنفيذ عملياتها ،وف ًقا
للقانون الدولي لحقوق اإلنسان ،والقانون الدولي اإلنساني في الحاالت التي ينطبق فيها .وباإلضافة
إلى ذلك ،أصدر مجلس األمن تكلي ًفا صريحً ا ألغلب بعثات األمم المتحدة بحماية المدنيين المعرضين
لتهديد العنف البدني ،من الجهات الفاعلة التابعة للدول وغير التابعة لها ،وبتعزيز حقوق اإلنسان
ً
تركيز ا خا صًا على موضوعات معينة أو
وحمايتها .وقد يشمل هذا التكليف «بحماية المدنيين» أيضًا
فئات مستضعفة بعينها من السكان .وأغلب عمليات األمم المتحدة للسالم لديها تكليفات وأدوات ترتبط
بالحماية ،وهي تؤدي في أغلب األحوال أنشطة حماية تكميلية.
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وفي عمليات األمم المتحدة للسالم ،قد يتضمن تنفيذ مهمة حماية المدنيين على سبيل المثال إظهار
القوة أو استخدامها لحماية المدنيين المعرضين لتهديد العنف البدني ،أو الدعوة من جانب المدنيين
واألطراف الفاعلة النظامية لردع هذا العنف ،أو بذل جهود منظمة على المدى الطويل؛ مثل التدريب
أو تقديم اإلرشاد أو الدعم إلى القوات المسلحة وقوات األمن الوطنية.

القوات العسكرية وقوات الشرطة المكلفة
بمهام دولية أخرى
تضمنت تكليفات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة الصادرة إلى القوات الدولية التي تمارس مهامها
خارج إطار منظومة األمم المتحدة في الماضي صياغة تحض على حماية المدنيين من خالل التقيد
بالقانون الدولي اإلنساني وغيره من االلتزامات القانونية ،بل وفي بعض األحيان تكلي ًفا صريحً ا
بالحماية من األخطار المادية التي تشكلها أطراف أخرى.
S

 7.3يجب 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.

يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تتعرف الهيكل التنظيمي والمكونات وآليات 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
وداخل البلدان.
والعمل اإلنساني وحده ال يمكن أن يحمي المدنيين من آثار النزاعات المسلحة .وبالتالي من الضروري
التعاون مع عمليات األمم المتحدة للسالم وغيرها من القوات العسكرية وقوات الشرطة المكلفة بمهام
دولية .ومع ذلك ،هناك مخاوف منذ وقت طويل بين المنظمات اإلنسانية ومنظمات حقوق اإلنسان
من أن يؤثر هذا التعاون على استقاللها وعدم تحيزها وكيفية النظر إليها .وهو أمر مثير للقلق بوجه
خاص للمنظمات اإلنسانية التي تعتمد على حيادها لتحقيق إمكانية الوصول إلى السكان وإلى جميع
األطراف الفاعلة المسلحة.
وللحيلولة دون طمس األدوار والمسؤوليات ،وبغية تحسين ودعم قدرات كل طرف وأنشطته ،يجب
على المنظمات اإلنسانية أن تعمل على االنخراط في حوار مع عمليات األمم المتحدة للسالم وغيرها
من القوات العسكرية وقوات الشرطة المكلفة بمهام دولية .وأ يًا كان السياق ،يجب أن ال يؤدي أي
حوار أو تفاعل إلى تقويض التقيد بالمبدأين اإلنسانيين :االستقالل وعدم التحيز ،أو إلى تعريض
السكان المتضررين أو العاملين في المجال اإلنساني لمزيد من المخاطر.
G

 8.3ينبغي 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.

تعمل قنوات االتصال المفتوحة والبروتوكوالت القائمة بين الجهات الفاعلة في مجال الحماية
وعمليات األمم المتحدة للسالم على مساعدة هذه العمليات على تحليل عنصر حماية المدنيين في
مهمتها ،وبالتالي تحديد أولوية االستجابة .وسيكون من األسهل أيضًا تحديد مجاالت التكامل.
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S

 9.3ينبغي 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
اً
فضل عن ضمان بذل المزيد من الجهود المستنيرة في مجال الحماية.
اإلنسان،

ينبغي أن يتضمن إجراء حوار متسق وب َّناء مع القوات العسكرية وقوات الشرطة المكلفة بمهام دولية
قيام هذه الجهات الفاعلة بتعزيز واحترام القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،والقانون الدولي اإلنساني
والقانون الدولي لالجئين في األحوال التي ينطبقان فيها.
S

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

لما كانت عمليات األمم المتحدة للسالم والقوات العسكرية وقوات الشرطة المكلفة بمهام دولية قد ال
تنظر إليها جميع قطاعات السكان واألطراف المشاركة في القتال على أنها محايدة وغير متحيزة،
تحتاج الجهات الفاعلة في مجال الحماية إلى أن تقرر -وأن تقيّم بشكل منتظم -ما إذا كانت مشاركتها
في هذه العمليات والقوات توصل صورة عن التحيز وبالتالي تؤثر سلبيًا على قبول هذه األطراف
وأمن المعنيين بالعمل اإلنساني.

الجهات الفاعلة األخرى
S

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

يمكن للجهات الفاعلة المحلية والدولية في المجاالت السياسية والقضائية واالقتصادية أن تساعد-
ضمن أدوار أخرى مهمة -على تهيئة بيئة مواتية للحماية واالمتثال للقانون الدولي .ويجب على
الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تراعي هذه األدوار عند تخطيط األنشطة وتنفيذها ،بهدف تحقيق
أقصى قدر من التكامل مع احترام مبادئ العمل اإلنساني أيضًا.

G. Kok/ICRC

الفصل الرابع

البناء على
األساس القانوني
للحماية
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يؤكد هذا الفصل على أهمية فهم القوانين والمعايير واجبة التطبيق في سياق معين ،فضلاً عن السياسات
الالزمة لتنفيذها ،حتى تكون الجهات الفاعلة في مجال الحماية في أفضل وضع ممكن يؤهلها لتذكير
السلطات وغيرها بالتزاماتها.

معرفة اإلطار القانوني
S

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

هناك الكثير من المعايير القانونية الدولية التي ُتلزم الدول وغيرها من الجهات الفاعلة بحماية األفراد
أو المجتمعات في النزاعات المسلحة أو حاالت العنف األخرى .وبعضها خاص بفئات معينة من
األشخاص والحاالت واالنتهاكات واألسلحة .وعلى الرغم من أن المعرفة التفصيلية بالقوانين واجبة
التطبيق ليست ضرورية عمو مًا ،يجب على جميع العاملين في مجال الحماية فهم المبادئ والمعايير
األساسية لقواعد الحماية العالمية التي تنشئ التزامات دولية ملزمة:
•القانون الدولي اإلنساني هو فرع القانون الموضوع خصيصًا 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.
•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.
•القانون الدولي لالجئين ينظم الحماية الواجبة لألشخاص الذين يجدون أنفسهم ،بسبب شعورهم
بالخوف المبرر من االضطهاد ،خارج أراضي دولهم.

توخي االتساق وعدم التحيز عند اإلحالة إلى
القانون
S

 2.4يجب 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 ضمنيًا ،أن ينتهك طرف القانون،
بينما تبلغ عن قيام طرف آخر بالتصرفات ذاتها ،أو تدين هذه التصرفات .ويعني هذا المعيار أن
الجهة الفاعلة في مجال الحماية ينبغي لها أن تحلل اآلثار المترتبة على السكان من اإلجراءات التي
يتخذها -أو يتقاعس عن اتخاذها -مختلف الجناة أو أطراف النزاع في ضوء االلتزامات التي تقع
على عاتقها .وإذا قررت الجهة الفاعلة في مجال الحماية ،في ضوء هذا التحليل ،أن تركز الجهود
على فئة معرضة للخطر معينة ،أو نوع أو درجة شدة انتهاكات معينة ،أو منطقة معينة في دائرة
النزاع األوسع نطا ًقا ،فيجب عليها أن تتأكد من أنها ال تعمل ضمنيًا على إضعاف الحماية المتاحة
للفئات األخرى.

المعايير المهنية ألنشطة الحماية
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الحفاظ على التماسك والدقة
S

 3.4يجب 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
وروحا.
صا
ً
إلى القانون ،إذ يجب أن تتفق الرسائل واإلجراءات مع األطر القانونية السارية وواجبة التطبيق ن ً

إذا قررت جهة فاعلة في مجال الحماية أن ُتحيل إلى القانون والتزامات السلطات ،فيجب عليها التأكد
من أن إحاالتها صحيحة وأنها تستدعي اإلطار القانوني المنطبق األوثق صلة بالموضوع .ومن خالل
توخي االتساق والدقة عند مخاطبة السلطات ،فإن الجهة الفاعلة في مجال الحماية تعزز مصداقيتها
وتتجنب وقوع اللبس .وتحقي ًقا لهذه الغاية ،يوصى باستخدام درجة معينة من التشاور بين الجهات
الفاعلة في مجال الحماية التي تخاطب السلطات بشأن أنماط مماثلة من االنتهاكات أو التجاوزات.

االسترشاد بالقوانين اإلقليمية والوطنية ذات
الصلة وغيرها من المعايير ذات الصلة
G

 4.4ينبغي 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.

يجدر استثمار الجهد في تقييم مدى اتصال القوانين والمعايير والتقاليد اإلقليمية والمحلية (بما في
ذلك المعايير االجتماعية والدينية والثقافية) بنشاط الجهات الفاعلة في مجال الحماية ،من أجل
تحديد القواسم المشتركة بينها وبين القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان ،ومن
ثم التأكيد على االرتباط الشامل لهذه األطر القانونية الدولية .وثمة سبب وجيه آخر لوضع القوانين
المحلية في االعتبار عند التعامل مع السلطات أنها -والجمهور العام -أكثر دراية عادة بمعاييرها
وأحكامها القانونية الخاصة بها.
ومع ذلك ،يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية ،قبل االسترشاد بالمعايير المحلية ،أن تجري
أو لاً تقييمًا شاملاً لتوافقها مع الفروع المختلفة للقانون الدولي .وينبغي لها أن تحدد األطر المعيارية
المحلية التي يمكن أن تعمل على دعم ما تقدمه من حجج ،وفي الوقت نفسه الدعوة إلى إدخال
تعديالت على ما ال يتواءم منها مع القانون والمعايير الدولية.
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التمسك بالمعايير القانونية القائمة
 5.4يجب 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 على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن توضح في تعامالتها مع السلطات وأطراف النزاع والجماعات
المشاركة في حاالت العنف األخرى أن المعايير المنصوص عليها في القانون والمعايير الدولية ال يمكن تعديلها
أو مواءمتها حسب السياق المحلي .ومع ذلك ،يجوز للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تقترح إدخال تعديالت
واقعية على القانون والسياسية ،مما يسهل االمتثال للقانون والمعايير الدولية ذات الصلة وفي الوقت نفسه تعزيز
احترم السكان المتضررين.

Hadynyah

الفصل الخامس

تعزيز التكامل
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يوضح هذا الفصل األسباب التي ينبغي الستراتيجيات الحماية على أساسها أن تدمج إسهامات مختلف الجهات
الفاعلة لكي تقلل من المخاطر ،ويهدف إلى تحديد بعض المعايير الدنيا للتكامل القائم على أساس إدارة التفاعل
بين الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني ومجال حقوق اإلنسان ،من أجل تيسير تحقيق نتائج الحماية.

تستلزم الطبيعة المتعددة األوجه لألزمات عادة مجموعة متنوعة من الحلول .فمن حيث مخاطر الحماية ،تشارك
مجموعة متنامية ومتنوعة من الجهات الفاعلة حاليًا في تقديم هذه الحلول .وبينما قد تشترك تلك الجهات الفاعلة
في أهداف مماثلة ،فإن لها أيضًا هويات ومهام وأولويات و ُنهُج وأنشطة مختلفة .وهذا هو السبب عادة في أن
التكامل مطلوب في أنشطة الحماية.
ويمكن أن يؤدي السعي إلى تحقيق التآزر وتعزيزه بين الجهات الفاعلة في مجال الحماية إلى فوائد أكبر للسكان
المعرضين للخطر .ويمكن تحديد أوجه القصور واحتماالت التداخل واالزدواجية واحتمال قيام جهة فاعلة
بتعطيل أنشطة جهة أخرى أو تقويضها-والتعامل مع كل هذا باستخدام أي من الوسائل التالية :التعايش أو التنسيق
أو التعاون/المشاركة أو الشراكة التعاقدية.
ولكن ال يوجد نهج موحد ألنشطة الحماية ،ويجب توخي العناية من أجل احترام هويات الجهات الفاعلة ومبادئها
المختلفة والحفاظ عليها ،وتجنب ضبابية مسؤولياتها الفردية عن سالمة السكان المعرضين للخطر.

تحقيق التكامل في اإلجراءات بين الجهات
الفاعلة في مجال الحماية
S

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

ينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تتبادل المعلومات على المستوى التنفيذي بشأن استراتيجيتها العامة
للحماية والمناطق والفئات السكانية التي تستهدفها ،حتى يتسنى للجهات الفاعلة األخرى إدماج هذه المعلومات
فيما تجريه من تحليل وما تضعه من خطط .وهذا سيساعد أيضًا على كفالة فهم مقاصد الجهات الفاعلة ونشاطها
وعدم وقوع أوجه التداخل غير الضرورية .وعند تخطيط أو تنفيذ أنشطة في سياق جديد أو مع فئة سكانية جديدة،
من المفيد التشاور مع الجهات الموجودة بالفعل لتحديد أوجه القصور المحتملة في االستجابة.

تحقيق التكامل في المبادئ بين الجهات
الفاعلة في مجال الحماية
S

 2.5يجب 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 محورً ا لكل أنشطة الحماية ،ومع ذلك ،تلتزم بعض
الجهات الفاعلة في مجال الحماية بمبدأين إضافيين هما الحياد و /أو االستقالل باعتبارهما من القيم المحورية.
وينبغي اإلقرار بالتزامها بالقيام بذلك واحترامه .وعلى وجه الخصوص ،فإن الجهات الفاعلة التي ال تتحلى
بالحياد في أزمة معينة -أو ال يُنظر إليها على أنها كذلك -ينبغي أن تتوخى العناية في أن ال تورط اآلخرين بشكل
علني في عملها.
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تحقيق التكامل في التحليل
G

 3.5ينبغي 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.

تساعد مجموعات وجهات النظر وال ُّنهُج التي تنفذها مختلف الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني ومجال
حقوق اإلنسان التي تؤدي أنشطة الحماية على زيادة الفهم وتسهم في تقديم استجابة أكثر شمولاً  .وال غنى عن
تحليل السياق لضمان فعالية تلك االستجابة .وينبغي أن يتناول التحليل بالدراسة -في المقام األول -البيئة ،ونمط
االنتهاكات والتجاوزات ،والجناة ،والجهات المسؤولة وقدرتها على الحماية واستعدادها لذلك ،فضلاً عن األثر
على السكان المتضررين .وينبغي مشاركة المعلومات المجموعة حسب االقتضاء ،مع إيالء االحترام الواجب
الشتراطات السرية.

حشد الجهات الفاعلة األخرى
S

شجع الجهات الفاعلة في مجال الحماية ذات الكفاءات والقدرات على المشاركة عندما تستشعر أن
 4.5يجب أن ُت َّ
َ
ُ
هناك مسائل مهمة في مجال الحماية لم تعالج.

يسهم تشجيع اآلخرين على االستجابة في تعزيز استجابة أكثر شمولاً لصالح الفئات المعرضة للخطر .وفي حالة
وجود أوجه قصور ،قد تكون هناك ضرورة لحشد الجهات الفاعلة ذات الخبرات والقدرات الالزمة للتصدي لهذا
القصور .ويتمثل الهدف العام في تشارك المعلومات والتحليالت المتعلقة بشواغل الحماية التي لم يتم التصدي
لها ،وليس توجيه استجابة الجهات التي يتم حثها على المشاركة.

تقديم المعلومات عن خدمات الحماية وتيسير
اإلحالة إلى الخدمات ذات الصلة
G

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

ينبغي في جميع الحاالت أن يكون موظفو الحماية قادرين على توفير معلومات عن الخدمات المتاحة -سواء التي
تتولى الدولة إدارتها أو تلك التي تقدمها منظمات المجتمع المدني -إلى الفئات التي تحتاج إلى هذه المعلومات.
ومن الناحية المثالية ،ينبغي أن تقدم معلومات اإلحالة بعد إجراء تقييم دقيق لجودة تلك الخدمات وتوافقها مع
المعايير المهنية .وفي بعض الظروف ،ينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية ،حيثما أمكن ،أن تراعي أيضًا
تيسير الحصول على هذه الخدمات.
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التصدي لألضرار واالنتهاكات
G

 6.5ينبغي 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 .وقد تشهد الجهات الفاعلة
االنتهاكات أو التجاوزات مباشرة ،أو تالخظ تداعياتها على السكان المتضررين ،وقد تتلقى معلومات عنها من
الغير .ويتوقف نوع اإلجراء الذي تتخذه الح ًقا على مالبسات وقوع االنتهاكات والتجاوزات ،والمهمة المكلفة بها
الجهة الفاعلة ودورها وقدرتها .ويتوقف أيضًا على طبيعة االنتهاك ،وعلى االحتياجات والقدرات الخاصة لدى
الضحايا .ومن المهم اإلشارة إلى أن هذا اإلجراء ال يعفي الجهات المسؤولة الرئيسية من مسؤولياتها.
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.

R. Haviv/ICRC

الفصل السادس

إدارة البيانات
والمعلومات من
أجل تحقيق نتائج
الحماية
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يتمثل الهدف العام من هذا الفصل في تيسير إدارة البيانات والمعلومات المتعلقة بالحماية إدارة منضبطة
بالمبادئ ومسؤولية وتعاونية .وينقسم الفصل إلى ثالثة أقسام :المبادئ العامة المنطبقة على إدارة جميع
البيانات والمعلومات المستخدمة في أنشطة الحماية؛ والمعايير المنطبقة تحدي ًدا على إدارة البيانات
الشخصية والبيانات والمعلومات الحساسة المتعلقة بالحماية؛ وإرشادات بشأن تقييم المخاطر المرتبطة
بإدارة البيانات والمعلومات المتعلقة بالحماية بشأن تدابير تخفيف المخاطر.

المقدمة
ما هي إدارة البيانات والمعلومات المتعلقة بالحماية وما أهميتها؟
ال غنى عن جمع وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالحماية من أجل االضطالع بأعمال الحماية التي تسترشد
باألدلة .وبالنظر إلى الحساسية المحتملة للبيانات والمعلومات المتعلقة بالحماية ،من الضروري ضمان التعامل
معها بطريقة مالئمة في كل مرحلة من مراحل عملية إدارة المعلومات .وتؤدي الظروف االستثنائية التي تعمل
فيها الجهات الفاعلة في مجال الحماية ،وال سيما في النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى ،إلى فرض
تحديات خاصة تتعلق بتلك العملية .وبشكل عام واألهم من هذا وذلك هو ضرورة تخفيف المخاطر المتعلقة بطلب
الحصول على المعلومات وتقديمها من أجل كفالة احترام مبدأ «عدم إلحاق الضرر» بشكل شامل.

البيانات والمعلومات المتعلقة بالحماية -أنواع البيانات والحساسية والمتطلبات القانونية
قبل جمع البيانات أو تصميم نظام إلدارة المعلومات المتعلقة بالحماية ،يجب على الجهات الفاعلة في مجال
الحماية أن تحدد البيانات الالزمة لتحقيق غرض معين ومحدد وتحديد مستوى حساسية هذه البيانات .ويجب
عليها أيضًا أن تحدد المخاطر والضمانات المناسبة للتخفيف منها .وكلما زادت حساسية البيانات والمعلومات،
زادت صرامة قواعد ومعايير حماية البيانات التي يجب تطبيقها.
البيانات والمعلومات المتعلقة بالحماية تتألف من أنواع معينة من البيانات والمعلومات التي يتولى جمعها أو
استخدامها أو تخزينها أو مشاركتها المنظمات اإلنسانية ومنظمات حقوق اإلنسان .وهي تتعلق بمخاطر الحماية
وانتهاكات الحقوق والتجاوزات وحالة أفراد أو فئات بعينها؛ وقد تشمل البيانات الشخصية و /أو «المعلومات
الدالة على مجتمع محلي».
البيانات الشخصية أو معلومات التعريف الشخصية ،هي البيانات التي ترتبط بفرد يمكن التعرف على هويته من
خالل تلك البيانات ،أو من خالل معلومات أخرى ،أو عن طريق وسائل يرجح بقدر معقول أن ُتستخدم وتتصل
بتلك البيانات؛ مثل االسم ،أو رقم الهوية الشخصية ،أو بيانات الموقع .و«مواضيع البيانات» ،أي األشخاص
الذين تخضع بياناتهم الشخصية للمعالجة ،لهم حقوق فيما يتعلق بطريق تداول بياناتهم .وهذه الحقوق ليست
مطلقة ،ولكن ينبغي مراعاتها وتحقيق التوازن بينها وبين غيرها من حقوق اإلنسان والحريات األساسية ،وذلك
وف ًقا لمبدأ التناسب .وتقتضي المعايير المهنية المبيّنة في هذه الوثيقة أن تطبق مبادئ حماية البيانات على جميع
البيانات الشخصية ،بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وآخر المستجدات القانونية والتنظيمية.
البيانات والمعلومات الحساسة المتعلقة بالحماية هي تلك التي ،إن أُفصح عنها أو تم االطالع عليها دون
تصريح مناسب ،قد تتسبب في إلحاق الضرر بأي شخص ،أو يكون لها أثر سلبي على قدرة المنظمة على
االضطالع بأنشطتها .وتجدر اإلشارة إلى أن أنواع البيانات نفسها قد يكون لها مستويات مختلفة من الحساسية
في سياقات مختلفة ،وقد تتغير الحساسية بمرور الوقت.
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البيانات الشخصية الحساسة هي البيانات الشخصية التي ،إن أُفصح عنها ،قد تؤدي إلى إلحاق ضرر بالشخص
المعني .ونتيجة لذلك ،تتضمن الكثير من الصكوك الدولية المتعلقة بحماية البيانات قواعد أكثر صرامة لمعالجة
هذا النوع من البيانات .وجدير بالذكر أن حساسية البيانات ترتهن بالسياق وقد تتغير بمرور الوقت ،وبالتالي
يجب النظر فيها على أساس كل حالة على حدة.

استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وغيرها من التكنولوجيات
تتيح تكنولوجيا توصيل المعلومات بال شك فوائد كبيرة للجهات الفاعلة في مجال الحماية ،من حيث تحسين
الكفاءة والفعالية والمساءلة ،ال سيما في المناطق التي تتقلص فيها إمكانية وصول الجهات الفاعلة اإلنسانية إلى
األشخاص المتضررين والتعامل معهم بحرية محدودة .ويتحول تجميع المعلومات المكتسبة من خالل وسائل
رقمية مختلفة مع المعلومات المجموعة مباشرة من المجتمعات المحلية واألشخاص المتضررين وغيرها من
مصادر المعلومات -إلى ممارسة جيدة معتادة .إال أن هذه التطورات التكنولوجية أدت أيضًا 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 ،يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تكوّ ن فكرة جيدة عن المخاطر
التي قد تنتج عن استخدام أي من األدوات أو التكنولوجيا ،سواء القديمة أو الجديدة ،قبل استخدامها.

من ينبغي له تطبيق هذه المعايير؟
توجه المعايير المهنية المبينة في هذا الفصل إلى جميع الجهات الفاعلة في مجال الحماية المشاركة في التعامل
مع البيانات والمعلومات المتعلقة بالحماية ،بما في ذلك البيانات الشخصية .وينبغي أيضًا تطبيقها ،عند االقتضاء،
من جانب المهنيين العاملين في في مجال تقديم استجابات في المجال اإلنساني ومجال حقوق اإلنسان وليس
في أنشطة «الحماية» التقليدية والذين يعالجون المعلومات المجموعة من األشخاص المتضررين أو الشهود أو
غيرهما من المصادر .وينبغي أيضًا التقيد بالمبادئ والضمانات المبينة في هذا الفصل من جانب مقدمي الخدمات
المشاركين مع الجهات الفاعلة في مجال الحماية في جمع أو تداول البيانات والمعلومات المتعلقة بتهديدات أو
أوجه استضعاف معينة تؤدي إلى إثارة مخاطر تتعلق بالحماية .وقد ترتبط أيضًا بمجموعة من الجهات الفاعلة
األخرى التي تتولى التعامل مع البيانات الشخصية أو المعلومات الحساسة ،مثل الزمالء اآلخرين في القطاع
والجهات المانحة والجهات الفاعلة اإلنمائية وحفظة السالم ومجموعات المجتمع المدني في شتى السياقات.
وبالمثل ،فإن الجهات الفاعلة التي تتعامل مع معلومات ُمج َّمعة ألغراض تحليل االتجاهات ينبغي أيضًا أن تكون
على دراية بالمخاطر والحساسيات المحتملة المتعلقة بالمعلومات التي تتداولها وكيفية تأمينها.

مالحظة :المعايير المهنية المستمدة من المعايير المقبولة دوليًا لحماية البيانات وبالتالي يجب تطبيقها عند التعامل
مع البيانات الشخصية موضحة أدناه برمز القفل.

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).
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الكفاءات والقدرات
S

 1.6يجب أن ال تتم إدارة البيانات والمعلومات المتعلقة بالحماية إال بمعرفة موظفين مهرة ومدربين ،وباستخدام
النظم والبروتوكوالت المالئمة إلدارة المعلومات.

تتسم المعلومات في النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى بالحساسية في أغلب األحوال ،وقد يكون هناك
خطر كبير للغاية يتمثل في إلحاق الضرر في حالة إدارتها بشكل سيئ .وبالتالي ،تكتسي المعرفة بالبيانات
والوعي بالمخاطر أهمية كبيرة .وينبغي 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.

اتباع نهج شامل يركز على البشر
S

 2.6يجب أن تسترشد عملية إدارة البيانات والمعلومات المتعلقة بالحماية بمصالح ورفاه السكان 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.

ينبغي أن يتمكن األشخاص المتضررون من النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى من التأثير على ال ُّنهُج
التي تتبعها الجهات الفاعلة في مجال الحماية وما تتخذه من قرارات من خالل آليات إبداء المالحظات ،حيثما
كان ذلك ممك ًنا.

أغراض واضحة ومحددة
S

 3.6يجب أن تسعى إدارة البيانات والمعلومات المتعلقة بالحماية إلى تحقيق أغراض واضحة ومحددة وأن تهدف
إلى تحقيق نتائج الحماية.

يجب أن تسعى إدارة معلومات والبيانات المتعلقة بالحماية إلى تحقيق غرض محدد وواضح .ويجب على الجهات
الفاعلة في مجال الحماية أن ال تقوم بجمع المعلومات ومعالجتها إال في الحاالت الضرورية لتصميم أو تنفيذ
أنشطة الحماية .وال يمكن استخدام البيانات والمعلومات المتعلقة بالحماية والبيانات الشخصية ألغراض بخالف
تلك المحددة في وقت جمع البيانات إال إذا كانت المعالجة اإلضافية متماشية مع األغراض األصلية ،وبالتأكيد
ليس إذا كانت المخاطر المتوقعة على الشخص المعني تتجاوز الفوائد .أما البيانات غير الضرورية للغرض
المحدد فال ينبغي جمعها .وتوخيًا للشفافية ،ينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية ،عند بداية جمع البيانات،
أن تراعي وتحدد جميع األغراض المستقبلية المحتملة ،وأن تضمن أن الموافقة التي تم الحصول عليها تشمل
األغراض المستقبلية ذات الصلة.

التعاون والتبادل
S

 4.6يجب 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 ،وينبغي
لها أن تسعى إلى التحقق من أن مصدر المعلومات ال يضطر إلى تقديم المعلومات ذاتها إلى جهات فاعلة
متعددة .وتحقي ًقا لهذه الغاية ،ينبغي للجهات الفاعلة أن تتشاور مع بعضها البعض من أجل تقسيم مسؤوليات
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جمع المعلومات فيما بينها على أساس نوعية المعلومات والغرض المتوخى منها؛ وينبغي أن تحدد أيضًا قدر
المعلومات المتاحة بالفعل فضلاً عن إمكانية وكيفية مشاركتها.

تجنب التحيز والتمييز
S

 5.6يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تقوم بجمع ومن ثم معالجة البيانات والمعلومات المتعلقة
بالحماية بطريقة موضوعية وغير متحيزة وشفافة ،من أجل تجنب مخاطر التحيز والتمييز أو الحد منها.
ويجب أن تراعي إدارة البيانات والمعلومات المتعلقة بالحماية العمر والنوع االجتماعي وغيرهما من عوامل
التنوع.

عند جمع ومعالجة البيانات والمعلومات ،يجب أن تكون الجهات الفاعلة في مجال الحماية على دراية بالتمثيل
الزائد أو التمثيل الناقص لبعض الفئات ،وإمكانية التحيز .وقد يكون التحيز في جمع البيانات وتحليله مرجعه
إلى المستجيبين أو الجهات الوسيطة أو الجهات الفاعلة في مجال الحماية نفسها ،وقد يرجع إلى طائفة واسعة
من العوامل مثل الممارسات التمييزية وديناميات السلطة ،فضلاً عن الوسائل المستخدمة لجمع البيانات .وينبغي
تقليل التحيز عن طريق تصميم إجراءات لجمع المعلومات تكفل تكوين عينات ممثلة وتدريب وإرشاد الموظفين
بالشكل المالئم والجمع بين المنهجيات والمصادر.
ويجب على الجهات الفاعلة أن تسعى جاهدة إلى تحديد صور التمييز عن طريق ضمان إمكانية تصنيف
المعلومات التي تجمعها على أسس عدة منها العمر ،والنوع االجتماعي ،والتوجه الجنسي ،والمنطقة الريفية أو
الحضرية ،واألصل العرقي ،والجنسية ،واالنتماءات وغير ذلك.
G

 6.6ينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تراعي قدر اإلمكان إطالع األشخاص الذين قدموا المعلومات على
اإلجراءات المتخذة لمصلحتهم والنتائج المتحققة.

تتيح إجراءات المتابعة ،التي تأخذ شكل تكرار الزيارات أو حمالت االتصال العام أو حمالت التوعية ،للجهة
الفاعلة في مجال الحماية أن تبقي من قدموا المعلومات على دراية بما تم وما أنجر .وهي تظهر أيضًا االحترام
لمن شاركوا في عملية جمع المعلومات.
G

 7.6ينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تتوخى الوضوح بشأن مستوى موثوقية ودقة البيانات والمعلومات
التي تقوم بجمعها أو استخدامها أو مشاركتها.

ينبغي 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 .وينبغي أن تشير أي تقارير داخلية أو خارجية إلى
موثوقية ودقة محتوياتها بشكل عام .ويمكن استخدام عالمات الوسم لتحديد المستويات المختلفة للموثوقية .ويجب
على كل جهة فاعلة في مجال الحماية أن تحقق التوازن بين هذا الشرط المتعلق بالشفافية وضرورة احترام
السرية وضمان سالمة وخصوصية األشخاص الذين يقدمون معلومات يحتمل أن تكون حساسة.
وعندما تكون موثوقية المعلومات المجموعة أو دقتها محدودة ،ينبغي للجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تتخذ
اإلجراءات الضرورية لمعالجة أي ثغرات تنشأ في جودة المعلومات وقد تؤثر على االستجابة المتعلقة بالحماية.
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القسم الثاني -المعايير الخاصة إلدارة البيانات
الشخصية والبيانات والمعلومات الحساسة
المتعلقة بالحماية
تستمد المعايير الواردة في هذا القسم أساسًا من مبادئ حماية البيانات .وبالتالي ،يجب على الجهات الفاعلة في
مجال الحماية أن تتبع هذه المبادئ عند معالجة البيانات الشخصية .وعندما تقوم بمعالجة البيانات والمعلومات
المتعلقة بالحماية التي ال تتضمن بيانات شخصية ،فيجب عليها ،في إطار الممارسات الفضلى ،أن تطبق المعايير
نفسها بالقدر الذي تقتضيه حساسية البيانات.

المبادئ األساسية المقبولة دول ًيا لحماية البيانات
يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تطبق المبادئ األساسية المقبولة دوليًا لحماية البيانات عند
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 دوليًا
•المساءلة
•حقوق مواضيع البيانات

االمتثال لألطر القانونية ذات الصلة
S

 8.6يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تجمع المعلومات التي تتضمن بيانات شخصية وأن تتعامل
معها وف ًقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي والقوانين اإلقليمية والوطنية ذات الصلة المتعلقة بحماية البيانات.

قبل جمع البيانات أو معالجتها ،يتعين على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تقيم األطر القانونية واإلقليمية
والوطنية المتعلقة بحماية البيانات من حيث انطباقها ،وأن تتحقق من وجود أي عوامل محددة تتعلق بالسياق قد
تؤثر ،في أي مرحلة ،على حفظ سالمة المعلومات التي تم جمعها.
وقد تختلف المتطلبات القانونية وف ًقا للجهة الفاعلة في مجال الحماية المعنية .وتتمتع المنظمات الدولية عادة
بامتيازات دبلوماسية وحصانات وظيفية في إطار القانون الدولي .أما المنظمات غير الحكومية والشركات
الخاصة التي تتعاقد معها ،واألفراد العاديون فال يتمتعون عادة بهذه االمتيازات والحصانات .وينبغي أن يؤخذ
هذا األمر في االعتبار عند تقييم المخاطر المرتبطة بمشاركة أو نقل البيانات.
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إجراءات مشروعة وعادلة لمعالجة البيانات
األساس المشروع
S

 9.6يجب 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 .وقد 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
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 ،استنا ًدا إلى تقدير وفهم واضحين للحقائق المتعلقة بإجراء معين والمخاطر والنتائج والتبعات
المستقبلية المترتبة عليه .ولكي تعتبر الموافقة مستنيرة ،يجب إعالم موضوع البيانات بهوية الجهة التي تجمع
المعلومات والغرض من إجراء جمع المعلومات ،وتفاصيل المخاطر والمزايا المحتملة نتيجة للمشاركة فيه،
والمدة التي سيتم خاللها استخدام المعلومات أو تخزينها ،وكيفية ومكان تخزينها ،والجهات التي ستتم مشاركة
المعلومات معها .ويجب أيضًا تذكير مواضيع البيانات بحقوقهم فيما يتعلق باستخدام البيانات التي يقدمونها
ومعالجتها وتخزينها.
وينبغي دائمًا الحصول على الموافقة المستنيرة بمعرفة موظفين حاصلين على تدريب مناسب بطرق مالئمة
ومناسبة من الناحية الثقافية ،وباستخدام لغة ووسائل اتصال يسهل فهمها .وينبغي توثيق أو تسجيل تفاصيل
الموافقة المقدمة ومستوى السرية المطلوب ،وينبغي أن تقترن هذه التفاصيل بالمعلومات طوال مراحل العملية.
وفي المقام األول ،فإن الحصول على الموافقة الالزمة ال يعفي الجهات الفاعلة في مجال الحماية من مسؤوليتها
عن تقييم وتخفيف المخاطر التي تواجه مواضيع البيانات .وإذا تقرر أن مخاطر جمع ومعالجة البيانات
الشخصية أو المعلومات المتعلقة بالحماية تتجاوز الفوائد ،فينبغي في هذه الحالة عدم المضي في عملية معالجة
المعلومات ،حتى في حالة الحصول على الموافقة المستنيرة.

األسس المشروعة البديلة
في بعض الحاالت ،قد تكون الموافقة غير مجدية أو غير كافية أو حتى ال يمكن الحصول عليها .فقد تكون
الموافقة غير مجدية عندما تتسم معالجة البيانات بتدفقات معقدة للبيانات ،أو عندما تنطوي المعالجة على
مشاركة جهات متعددة ،أو عندما يكون تعرض البيانات أو المعلومات لالعتراض أو إساءة استخدام غير
واضح .وفي هذه الحاالت ،ستحتاج الجهة الفاعلة في مجال الحماية إلى أساس مشروع آخر لمعالجة البيانات
الشخصية ،مثل المصلحة الحيوية لمصدر المعلومات أو شخص آخر؛ أو العمل وف ًقا لمقتضيات المصلحة
العامة.
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إجراءات شفافة لمعالجة المعلومات
S

 10.6يجب أن تتسم عملية معالجة البيانات بالشفافية لألشخاص المعنيين الذين يجب تزويدهم بحد أدنى معين من
المعلومات عن عملية المعالجة.

تستند إجراءات المعالجة العادلة إلى مبدأ الشفافية الذي يقضي بأن يقدم حد أدنى من المعلومات المتعلقة
بالمعالجة إلى الشخص المعني في وقت جمع المعلومات ،باستخدام لغة ووسائل يسهل فهمها.

تقليل البيانات
S

 11.6يجب أن تكون البيانات والمعلومات المتعلقة بالحماية مالئمة ومناسبة لألغراض الواضحة والمحددة التي
تجمع وتعالج من أجلها .وهذا يعني أن البيانات المعالجة يجب أن ال تتجاوز نطاق األغراض التي جمعت
من أجلها.

يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تحدد نطاق عملية جمع المعلومات ومستوى دقتها وعمق
تفاصيلها بالمقارنة باالستخدام المقرر للمعلومات التي يتم جمعها .ويجب أن تتمكن من التمييز بين ما قد يكون
مهمًا وما قد يكون ضروريًا لتحقيق الغرض المحدد.

جودة البيانات
S

 12.6يجب 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،
تحقي ًقا لهذه الغاية ،أن تجري استعراضًا منتظمًا للمعلومات التي يتم جمعها لكي تحدد ما إذا كانت موثوقة
ودقيقة ومحدثة وإلى أي حد هي كذلك.

االحتفاظ بالبيانات
S

 13.6من 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.

ينبغي أن تحذف البيانات الشخصية عندما ال تصبح ضرورية لألغراض التي جمعت من أجلها؛ وإذا تبين أن
الغرض الذي جمعت من أجله البيانات الشخصية لم يعد يمكن تحقيقه؛ وعندما يسحب األشخاص المعنيون
موافقتهم أو يعترضون على االستمرار في استخدامها؛ وعندما تنص التشريعات المنطبقة الخاصة بحماية
البيانات أو لوائح المنظمة على حذف البيانات .ومع ذلك ،يجوز أن ال تحذف البيانات الشخصية عندما يكون
هناك سبب مشروع لقيدها في السجالت.
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أمن البيانات
S

 14.6يجب معالجة البيانات الشخصية والمعلومات الحساسة بطريقة تكفل درجة مالئمة من األمن طالما تم االحتفاظ
بالبيانات.

يعد أمن البيانات مكو ًنا بالغ األهمية في أي نظام فعال لحماية البيانات .ويجب إتاحة ضمانات أمنية ،تناسب
حساسية المعلومات ،قبل جمع أي معلومات -لضمان حماية البيانات من الضياع أو السرقة أو االطالع عليها أو
اإلفصاح عنها أو نسخها أو استخدامها أو تعديلها دون ترخيص بذلك .وتتحمل الجهة الفاعلة في مجال الحماية
مسؤولية ضمان معالجة البيانات باستخدام التدابير القانونية والتقنية والتنظيمية المالئمة من حيث المخاطر القائمة
والتبعات المحتملة التي تلحق باألشخاص المعنيين وحساسية البيانات والسياق الذي تتم فيه عملية المعالجة،
وحيثما كان ذلك مالئمًا ،االلتزامات المنصوص عليها في التشريعات الوطنية المنطبقة.
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.
وينبغي أن تخضع تدابير أمن البيانات للمراجعة والتحديث بصفة منتظمة لضمان أن يكون مستوى حماية البيانات
مناسبًا لحساسيات البيانات الشخصية .وينبغي العمل بآليات رصد وتدابير تصحيحية من أجل التصدي النتهاكات
أمن المعلومات وتخفيف أثرها .وينبغي اإلبالغ عن هذه االنتهاكات خاصة إذا كانت تعرض األشخاص المعنيين
للخطر.
S

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

يجب احترام سرية البيانات الشخصية والمعلومات الحساسة طالما يتم االحتفاظ بهذه البيانات وطالما أن اإلفصاح
عن البيانات قد يعرض الشخص أو غيره من األفراد أو المجتمعات المحلية للخطر.

مشاركة البيانات ونقلها ونشرها
تعد مشاركة البيانات الشخصية والمعلومات الحساسة ونقلها ،بين الجهات الفاعلة في مجال الحماية ومع أطراف
ً
شرطا عمليًا روتينيًا في أنشطة الحماية .ومع ذلك ،ينبغي أن ال يتم ذلك إال إذا كان ذلك يحقق غرضًا
أخرى،
في مجال الحماية ،وإذا كان هناك أساس مشروع للقيام بذلك .ويجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن
تكون على دراية بالقوانين الوطنية المتعلقة بحماية البيانات في هذا الصدد وأن تمتثل لها.
S

 16.6يجب أن ال يتم نقل البيانات أو مشاركتها إال مع الجهات المتلقية التي توفر المستوى الالزم من أمن البيانات
وحمايتها.

يرجع السبب في ذلك إلى وجود خطورة كبيرة للغاية تتمثل في حدوث ضرر في حالة إساءة إدارة البيانات
الشخصية أو البيانات والمعلومات الحساسة المتعلقة بالحماية .ويجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن
تتخذ التدابير الالزمة الرامية إلى ضمان أن ال تؤدي مشاركة هذه البيانات إلى اإلفصاح عن هوية أو صفة هذه
الجهات الفاعلة -من حيث كونها عاملة في المجال اإلنساني أو في مجال حقوق اإلنسان أو طابعها غير السياسي-
أو تعريض حقوق اإلنسان للخطر ،أو تقويض مناخ الثقة القائمة بين الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني
ومجال حقوق اإلنسان واألشخاص الذين يتصلون بهذه الجهات طلبًا للحماية و /أو المساعدة.
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المساءلة
S

 17.6يجب 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 ،بد ًءا من الجمع إلى
التبادل والحفظ أو التدمير ،بما في ذلك تدريب الموظفين والمتطوعين ورصد آليات قياس الجودة واإلشراف.

يجب 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 .وباإلضافة إلى ذلك ،تتحمل الجهات الفاعلة في مجال الحماية
المسؤولية عن ضمان قيام األطراف التي قد تتعاقد معها من الباطن لجمع المعلومات أو معالجتها بتطبيق المعايير
الالزمة في كل مرحلة.

القسم الثالث -تقييم المخاطر
في كل مرحلة من مراحل معالجة البيانات -بدءًا 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 كرامتهم (الشهود واألسر والمجتمعات المحلية وغيرها) باعتباره من األولويات ،بما
يتماشى مع مبدأ «عدم إلحاق الضرر».
S

 18.6يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تق ّيم 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.

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 ،واستعراضها بصفة
منتظمة .وينطبق هذا أيضًا في حاالت استخدام أو نسخ بيانات أو معلومات أتيحت من جانب جهات أخرى أو
أفراد آخرين ،بما في ذلك عبر اإلنترنت.
وينبغي أن يتضمن تقييم المخاطر تحليلاً مبدئيًا يليه تقييم ألثر حماية البيانات ،وهو مفيد بشكل خاص في حالة
جمع البيانات من اإلنترنت .وهو يستلزم حوارً ا مع األشخاص المعنيين ،ورفع مستوى الوعي بينهم بشأن األفكار
المتصورة عن المخاطر .وقد تشمل التدابير الرامية إلى تخفيف المخاطر حلولاً تقنية ،و /أو ضوابط تنفيذية و/
أو تنظيمية ،و /أو استراتيجيات إعالمية.
وإذا أشارت التقديرات إلى أن معالجة المعلومات سيؤدي 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.

A. Synenko/ICRC

الفصل السابع

كفالة القدرات
المهنية
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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 .ويؤكد على أهمية ضمان االتساق بين النوايا المعلنة للجهة الفاعلة في مجال الحماية وقدرتها
على اإلنجاز ،وينظر في النتائج المحتملة إلدارة الموظفين عند المشاركة في أنشطة الحماية.

كفالة القدرات والكفاءات ذات الصلة
S

 1.7يجب 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 ،بما في ذلك مهارات
اإلقناع والتفاوض ،والقدرة على تحليل السياقات والمشكالت ،والمعرفة باألطر القانونية المنطبقة ،والقدرة على
العمل في ظل القيود الميدانية واألمنية المختلفة .ولكي تتمكن الجهات الفاعلة في مجال الحماية من تحديد وسد
الثغرات والمهارات في المعرفة حسب االقتضاء ،يجب عليها أن تضطلع بتقييمات منتظمة ومنهجية للقدرات
المهنية لديها ولدى الفرق التابعة لها.
G

 2.7ينبغي 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 تسعى إلى تأمين الموارد الالزمة خالل فترة زمنية كافية قبل
االضطالع باستجابة معينة .وباإلضافة إلى ذلك ،ينبغي لها العمل مع الجهات المانحة كي يكون تمويلها مر ًنا
إلى الحد الذي يحول دون تقليص البرامج أو المشاريع في وقت تستمر فيه الحاجة إلى توفير الحماية .وينبغي
التخطيط تحسبًا إلمكانية حدوث هذا وتحليل األثر المتوقع على السكان المعنيين.

تدريب الموظفين
S

 3.7يجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تتحقق من تلقي موظفيها تدري ًبا مالئ ًما وتمتعهم بالخبرات
والقدرات المطلوبة.

قد تكون أنشطة الحماية ذات طبيعة حساسة وغالبًا ما تنفذ في ظروف تتسم بالتعقيد وعدم االستقرار .ويقع على
عاتق كل جهة فاعلة في مجال الحماية التحقق من أن موظفيها لديهم المعارف والمهارات التي يقتضيها أداء
واجباتهم أدا ًء مرضيًا في مثل هذه الظروف .وينبغي للجهات الفاعلة ،التي ال تملك الوسائل أو الرغبة في تطوير
برامج تدريبية شاملة خاصة بها ،أن تعطي أولوية الستفادة موظفيها من الفرص األخرى المتاحة.
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S

 4.7يجب 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 مالئ ًما.

تتوفر اآلن مجموعة واسعة من المعايير والمبادئ التوجيهية بشأن مسائل محددة في مجال الحماية ،ويتوقع لها أن
تزيد .ويجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تسعى إلى االستفادة من الخبرات الجماعية وأن تبقى على
اطالع بآخر تطورات أنشطة الحماية .ويمكن لها أيضًا من خالل توثيق أنشطتها ودروسها المستفادة وممارساتها
الجيدة أن تسهم في هذا التطوير وبالتالي االرتقاء بالقطاع الذي تعمل فيه.

إدارة سالمة الموظفين
S

 5.7يجب 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 وتنطوي على ضغوط في حد ذاتها .وفي إطار أداء واجب الرعاية ،يجب
على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تضع القدر الكافي من التدابير الرامية إلى العمل على الحد من
المخاطر التي تواجه صحة الموظفين وتخفيف التبعات البدنية والنفسية المترتبة على عملها .ويمكن أن تستند
هذه التدابير إلى تحليل للتهديدات التي قد تتسبب فيها أنشطتها والمخاطر المترتبة عليها التي قد تواجهها .ومن
المهم أن يؤخذ في االعتبار أن الموظفين الوطنيين قد يواجهون مخاطر مختلفة وغالبًا أكبر.
ويجب في جميع األحوال إحاطة الموظفين من كافة المستويات بالمخاطر التي قد يواجهونها .وال غنى عن الثقافة
التنظيمية التي تشجع الموظفين على اإلبالغ عن آالمهم والتماس المساعدة عند الضرورة.
وينبغي أيضًا لجميع الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تضع سياسات ومبادئ توجيهية واضحة لمساعدة
اإلدارة /كبار الموظفين على التخفيف من المخاطر التي تواجههم والتصدي لها -بما في ذلك التبعات المترتبة
على الضغوط المتراكمة والصدمات غير المباشرة التي تواجه موظفي الحماية .وينبغي أيضًا توفير القدر الكافي
من التدريب على إدارة األمن.

كفالة السلوك المهني واألخالقي من جانب
الموظفين
S

 7.6يجب 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 وف ًقا للمعايير المهنية
واألخالقية المستقرة ،وأنهم يحترمون األطر القانونية المنطبقة ،بما في ذلك ما يتعلق منها بحقوق اإلنسان ،وأنهم
يتحلون بأعلى مستويات النزاهة .ويجب على الجهات الفاعلة في مجال الحماية أن تضع مدونة لقواعد السلوك
الشخصي فضلاً عن تدابير ملموسة لضمان االمتثال لها .ويجب أن تظهر أحكام هذه المدونة في الصالحيات
واالختصاصات المسندة إلى الوظائف المختلفة ،وخطط العمل للوحدات /األفراد ،وفي تقييمات األداء.
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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 ،وغالبا ً ما تفعل ذلك بالتعاون مع شركائها في الصليب األحمر والهالل األحمر .وتسعى
المنظمة أيضا ً 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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