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 الحركة الدولية 

 

 نهج الحد األدنى من الحماية 

 

 

:  1االستجابة لشواغل الحماية  –ما بعد "عدم اإليذاء" 

 نهج الحد األدن  

 

الخطوط  تسىع هذ المذكرة التوجيهية إىل توفير 

كاء الحركة و للجمعيات الوطنية اإلرشادية  الدولية  شر

وفير أدن  مستوى  ت منم حول ضمان تمكنه اآلخرين

ي يتم تحديدها  
من االستجابة الحتياجات الحماية الت 

   خالل سير عملها. 

يصف هذا النهج كيف يمكن للجمعية الوطنية أن 

والرد   اتاألولوي تحديد و   ،تحليلالقدرتها عىل  تضمن

بمساعدتهم،  حقوق األفراد الذين تقوم  عىل انتهاكات

جهة  تلبيتها لمبدأ اإلنسانية األساسي وعملها ك أثناء

ي توفير الدعم  مساعدة ل ةمحلي ةفاعل
لسلطات ف 

 . ي غير المتحير 
 اإلنسان 

ام   يتضمن نهج الحد األدن  من الحماية ضمان الي  

امج والعمليات بـ"عدم اإليذاء"، وشواغل  جميع ي الحماية السائدةالير
شواغل   لمعالجةإجراءات إضافية  وضعناء أث، ف 

ي حددها الموظفون، والمتطوعون، وأعضاء المجتمع والمستفيدون بشكل نشط
: الحماية الت   . والعنارص الرئيسية هي

 لحماية. الرئيسية فيما يتعلق بشؤون اونقاط التواصل للتصعيد داخلية تأسيس مسارات  (1

ة للفرد/األفراد  إحالة الحاالت والقضايا الفردية   (2 إىل الجهة الموكلة بالحماية لضمان الموافقة المستنير

 . /المعنيير  ي
 المعت 

    منهجيةال  الفردية أو شواغل الحماية وحشد تأييدها فيما يتعلق بالحوار مع السلطات  (3
ً
حيثما كان ذلك ممكنا

 .
ً
    ومناسبا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     بشكل مباشر من خالل توفير الخدمات.   واغل الحمايةتلبية حاجات األفراد الناتجة عن ش (4

 

   
نصوص مجموعات القوانين ذات هي جميع األنشطة التي تهدف إلى الحصول على االحترام الكامل لحقوق األفراد بما يتفق مع  تعريف الحماية:  1

 (.IASC –الصلة وروحها )مثال: قانون حقوق اإلنسان، القانون الدولي اإلنساني، قانون الالجئين(. )اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت 

تناقش هذه المذكرة التوجيهية إطار الحماية التابع للحركة  

 "المستويات" الثالثة لعمل الحماية: والذي يحدد الدولية 

عادة  مراعاة الحماية: منظور تعميم  اإليذاء" و "عدم ( 1

إىل تفادي أي آثار سلبية  ما يشير مصطلح "عدم اإليذاء"  

تب عىل األنشطة اإلنسانية . ويشير مصطلح "تعميم  قد تي 

ي أنشطة الدعم  مراعاة الحماية" إىل منظور  ضمان أن تلتر

احتياجات الحماية من خالل ضمان الكرامة والوصول  

رين. والمشاركة واألمن       لألشخاص المتض 

ي تتعامل مع  أنشطة الحماية المتخصصة( 2
سباب  األ الت 

ي أدت 
إىل انتهاكات القانون الدوىلي )بما فيها  والظروف الت 

  . (  والقانون المحىلي ي
كما تتضمن  القانون الدوىلي اإلنسان 

 التعامل مع عواقب هذه االنتهاكات. 

، واألعراف  ( 3 الجهود الرامية إىل التأثير عىل المعايير

ويــــج   والقانون:    تشجع عىل حماية  بيئة مواتيةلالي 

 الفئات المستضعفة. 
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تب عىل  كير  عىل توفير الخدمات، تتمكن الجمعية الوطنية من تحديد  لحمايةنهج الحد األدن  من ا  يي 
، أنه ومع الي 

اك احتياجات الحماية ومعالجتها وذلك من خالل توفير الخدمات و   2المجتمع بدون تصميم برنامج حماية كامل. إشر

، والرد عىل انتهاكات األولوياتتحليل، وتحديد القدرتها عىل أن تضمن  ومن خالل تطبيقه، ستحتاج الجمعية الوطنية 

 . غير الملباةالحماية الحتياجات  االستجابة. الهدف من هذا النهج هو حقوق األفراد الذين تساعدهم

ي يجب تقييمها بدقة  لحماية عىل العالقة بير  من ا  تطبيق نهج الحد األدن  قد يؤثر  
الجمعية الوطنية والسلطات، والت 

معاونة  ت أن نهج الحد األدن  للحماية يتعارض مع دور الجمعية الوطنية بصفتها بشكل مسبق.  قد ترى بعض السلطا

ي أالعامة  للسلطات
    3داء وظائفها اإلنسانية. ف 

 لحماية. من اكيفية تطبيق نهج الحد األدنى   . أ 

 من الحماية اتباع المعايير الم
ف بها نيجب عىل نهج الحد األدن  ي طبقة والمعي 

وثيقة ، خاصة تلك الموضحة ف 

ووثيقة االتحاد الدوىلي  4"(PS) اللجنة الدولية للصليب األحمر بعنوان "المعايير المهنية لعمل الحماية

، وال ي حاالت    شموليةلجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر "المعايير الدنيا للحماية، النوع االجتماعي
ف 

، ودعم اإلحاالتمتعلقة بمثل تلك الالدولية الطوارئ" واإلرشادات الفنية ذات الصلة التابعة للحركة 

 المحتجزين، وإرشادات الصحة العقلية والدعم النفسي للناجير  من انتهاكات الحماية. 

 

الخدمات الت • ي جميع أنشطة توفير
ي جميع الظروف وف 

عة للجمعية بايجب تطبيق مبدأ عدم اإليذاء ف 

ي دليل االتحاد الدوىلي لجمعيات الصليب األحمر والهالل  .PS 1.4الوطنية )
ح بالتفصيل ف 

( وكما شرر

مجة األفضل".  األحمر   "مبادرة الير

ي الم" •
ي ذلك  وضع السكان ف 

ام  " .PS 1.6ركز" بما ف  يجب القيام بعمل الحماية مع إيالء االحي 

  وضمان مشاركتهم"السىعي لبدء حوار مع األشخاص المعرضير  للخطر  1.7األفراد"،  لكرامة الواجب

 ." ي تؤثر عليهم بشكل مباشر
ي األنشطة الت 

 ف 

 (. PS 2.1تقييم احتياجات الحماية ) •

ي مجال الحماية ووضع مسارات لإلحال •
 (. PS 5.1 – 5.5,5.6ة )تحديد الجهات الفاعلة ف 

 تحديد األطر القانونية و أطر السياسات الخارجية ذات الصلة وفهمها.  •

 ، وتطوير حوار. فهم خدمات ومواقف السلطات •

 ( PS 7.1 – 7.6تطوير القدرات الداخلية فيما يتعلق بالتدريب والقدرات، إلخ ) •

 

 الحوار وإمكانية عقد اتفاقية رسمية مع السلطات  . ب

ي تطبيق نهج الحد األدن  من الحمايةيجب 
وع ف   الحرص عىل بدء الحوار مع السلطات قبل الشر

ً
سواء من   دوما

ونحن نشير هنا إىل الحوار   خالل بدء حوار عن الحماية بشكل مباشر و/أو إحالة الحاالت إىل جهة فاعلة أخرى. 

ي  سمح هذا بالشفافية فيما يتعلق  والسلطات حول أنشطتها. سي  الذي يدور بير  الجمعية الوطنيةالنموذجر

بعمل الجمعية الوطنية عىل نهج الحد األدن  من الحماية، حيث سيتم إبالغ السلطات بأن اإلحاالت إىل  

 من شواغل الحماية. 
ً
ي مجال الحماية تتم عندما تواجه الجمعية الوطنية شاغال

سيوضح هذا   الجهات الفاعلة ف 

 إىل جانب ضمان  الحوار دور ومهمة الجمعية الوطنية
ً
قبول السلطات لطرائق عمل الجمعية الوطنية استنادا

 للمبادئ األساسية. 

يزيد من خطر  . فعدم التوصل إىل اتفاقية يوىص بالسىعي لعقد اتفاقية مع السلطات، سواء كتابية أو شفهية 

 الجمعية الوطنية  حدوث عدم تفاهم وقد يؤثر عىل العمل. ومع ذلك، فبوجود اتفاقية أو بدونها، سيتحتم عىل

   
رفع التقارير إلى الذي يشمل األشخاص الذين يحصلون على الدعم، والحوار السري وضع الرقابة المنتظمة لماية الكاملة" على "نهج الحينطوي   2

ستوجب االستجابة الفورية لالنتهاكات المزعومة لمجموعات وهو ي على مختلف المستويات.من غير الدول ذات الصلة الجهات الفاعلة السلطات و
 .هم لهاو/أو تعرضقابلية تأثر األفراد بالمخاطر أو األعراف ذات الصلة إلى جانب أنشطة الوقاية للحد من القوانين 

ة المضافة للجمعيات الوطنية في مجال عن النقاشات التي من الممكن أن تدور مع السلطات، يرجى االطالع على وثيقة "القيملقراءة لمحة عامة   3

 .الدولية الحماية" على منصة الحماية الخاصة بالحركة
 .2018المعايير المهنية لعمل الحماية، اللجنة الدولية للصليب األحمر، فبراير  4
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ي كيفية إجراء الحوار 
 التفكير ف 

ً
، وما المستوى الذي يجب أن يبدأ منه وما هي سبل التصعيد إىل سلطات  دوما

السلطات المحلية إىل السلطات المركزية أو من مستوى منخفض المسؤولية إىل   عىل سبيل المثال، من –أعىل 

 المستوى الوزاري. 

وط المسبقة.  . ت  الشر

وط المسبقة، كأي عمل من أعمال الحماية  يجب عند تط ي بعض الشر
 من الحماية التفكير ف 

وير نهج الحد األدن 

 ، ولم يتم ترتيبها حسب األهمية(: جامعة مانعة  )ال تعد النقاط التالية بأي حال من األحوال

 

 دعم وتفهم القيادة الداخلية

ي مواقف صعبة 
أمام السلطات، عىل سبيل المثال، عندما تحدد  قد يضع عمل الحماية الجمعية الوطنية ف 

، أو انتهاكات. لذا، ال يجب أن   ي من قبل المسؤولير 
الجمعية الوطنية احتياجات حماية ال يتم متابعتها بشكل كاف 

ي يرتكز عمل الحماية فقط عىل 
،  العمليات والمتطوعير   عمل موظف  ام المكرسير   عىل الي  

ً
قيادة  ودعم بل أيضا

 ة. الوطني الجمعية

 

ي سياسات الجمعيات الوطنية وتطوير األنظمة الداخلية ذات الصلة
 إدماج معايير الحماية ف 

ي  عىل يجب
ي ترغب ف 

ي نهج الحد األدن  من الحماية االنخراط الجمعية الوطنية الت 
تطوير إجراءات داخلية  ف 

 
ً
، بما يتماسر مع معايير حماية  حول كيفية جمع المعلومات عىل أرض الواقع ومعالجتها ونقلها داخليا

ً
وخارجيا

 البيانات. 

 

ي مجال الحماية
 تدريب الموظفير  والمتطوعير  وبناء قدراتهم ف 

 أن   و ومتطوع  و يجب أن يتلف  موظف
ً
 حول ماهية عمل الحماية. ويجب أيضا

ً
 كافيا

ً
الجمعية الوطنية تدريبا

ت الحماية وتحليلها للقيام باستجابة تتمكن الجمعيات الوطنية من تطوير قدراتها عىل تحديد احتياجا

 5مناسبة. 

 

 فهم االحتياجات

يجب أن تخصص الجمعية الوطنية الوقت والموارد للقيام بتقييم لالحتياجات والمخاطر ذات الصلة بالحماية  

ي يجب  
 لتطوير خطة عمل داخلية حول األولويات والمسائل الت 

ً
ي قد تطرأ. سيكون هذ التقييم محوريا

الت 

 معالجتها. 

 

ي ذلك أنشطة المنظمات اإلنسانية األخرى 
 نبذة عن الجهات المعنية، بما ف 

ات والسماح بتبادلها،   يجب أن تحدد الجمعية الوطنية الجهات المعنية ذات الصلة،  لضمان تكامل الخير

كاء بشكل كا  وأيها يقدم أقوى الخدمات. يجب أن يفهم الشر
ً
ا  تأثير

مل كيف سيتم  وتحليل أي منها سيكون أكير

ي صيغة رسمية من خالل اتفاقية تعاون. التعاون وما المتوقع من كل منهم. 
 يمكن وضع هذا ف 

 

ي تؤثر عىل العمل
 الفهم الداخىلي لألطر القانونية وأطر السياسات الت 

يعات الوطنية حول الحصول عىل المعلومات/ الخصوصية والبيانات الشخصية حيث أنها عىل   تحديد التشر

 األغلب ستشكل أنشطة الحماية. 

 

ي المخاطر القانونية
 النظر ف 

ي غياب االمتيازات 
ي المخاطر القانونية. ف 

قبل االضطالع بنشاط من أنشطة الحماية، يجب النظر ف 

ي ذلك الحصانة من الوالية ال
يكون موظفو ومتطوعو الجمعية الوطنية  ضائية والشهادة، قد  قوالحصانات، بما ف 

   
" للحصول ات الحماية"مجتمع ممارس فيمن الدورات التدريبية بالفعل. يرجى االطالع على صفحة التدريب في مجال الحماية  العديدتم إنشاء  5

 على األدوات المتاحة.
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ي أو أي سلطة أخرى ير  ملزم 
القيام بذلك. قد يقوض هذا    بتقديم وثائق شية أو الشهادة إن طلب منهم قاىص 

، و 
ً
ام بالشية. يحول دون فكرة أن الجمعية الوطنية هي طرف حيادي ومستقل حقيقة  تمكنها من االلي  


