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تم إعداد هذا الكتيب من قبل منظمة أوكسفام
بتمويل من برنامج
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ٍ
المفوضية أ
النسانية والحماية
الوروبية للمساعدات
إ
أ
المدنية  .ECHOوال يجب بأي حال من الحوال أن
الراء الواردة فيه ممثلة لرأي االتحاد أ
تعتبر آ
الوروبي.
أ
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استخدام للمعلومات التي يحتويها هذا الكتيب.
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الحماية:
أنتم بالفعل جز ٌء منها
عندما تقع النزاعات أو الكوارث يصبح أ
الشخاص
عرضة للعنف والكراه واالستغالل من آ
ً
الخرين.
أكثر
إ
وبشكل عام ،سيقومون بكل ما يستطيعون ليبقوا
ٍ
ٌ
مسؤولة عن
مأمن من المخاطر ،كما أن الدولة
في ٍ
حمايتهم منها .كمنظمات إنسانية ال يمكن لنا أبداً أن
نحل ّ
محل الدولة ،ولكن يقع علينا دو ٌر في المساعدة
أ
أ
في إبقاء الشخاص في أمان في أوقات الزمات.
يمكن ترك برامج الحماية المتخصصة ألولئك الخبراء
أثر
والمختصين بها ،ولكن لكل المنظمات إ
النسانية ٌ
في سالمة أ
الشخاص الذين تقدم لهم المساعدة.
إن فهم ذلك أ
الثر هو ٌ
عامل أساسي في قدرة العمل
اليجابي.
النساني على التأثير إ
إ

الحماية:
أ
أ
تبدأ منذ اليوم الول للزمة

عندما يتعرض الناس ألعمال العنف واالعتداء يصبح هناك تخوف
النساني جزء من المشكلة
من أن تصبح الجهات الفاعلة في العمل إ
إن لم يكن هناك فهم واضح لطبيعة التدخل وكيفية تأثيره على أمن
أ
الشخاص .وإذا لم نلتفت لمفهوم الحماية منذ البداية ،فإننا لن
نخسر فرصة الحد من الخطر على أ
الشخاص المتضررين فحسب ،بل
سنطيل أمد ذلك الخطر عليهم وسنتسبب بالمزيد من أ
الذى.

الحماية:
ال يتعلق مفهوم الحماية فقط بالقوانين والمعاهدات
النساني بشكل أساسي تقديم المساعدة
تعني الحماية ضمن العمل إ
أ
للشخاص ليبقوا في أمان من (أو ليتعافوا من أثر) المخاطر التي قد
يشكلها عليهم آ
الخرون .ال نحتاج ألن نكون خبراء في القانون حتى
الشخاص من أ
نتمكن من المساعدة في حماية أ
الذى.

الحماية:
أنتم بالفعل جز ٌء منها
إذا كنتم تنفذون برنامجكم في منطقة تتعرض فيها المجتمعات
لالعتداءات المسلحة أو لالتجار بالبشر على سبيل المثال ،فإن هذا
الفراد ،إما نحو أ
البرنامج سيحدث تأثيراً على أمن أ
الفضل أو نحو
ُ
أ
النسانية
السوء .إن الطريقة التي نخطط بها لتدخالت االستجابة إ
وننفذ بها تلك التدخالت ستحدد ما إذا كنا سنعرض أ
الشخاص إلى
مخاطر أكبر أم أننا سنساهم في حمايتهم من ّ أ
الضرار.

الحماية:
تساعدنا في تحسين وتعزيز أثر عملنا
النساني ،يمكن لمفهوم الحماية أن
في أي مجال من مجاالت العمل إ
أ
يساعدنا في تحسين مخرجات عملنا مع الشخاص المعرضين للخطر.
مهما كان مجال عملكم ،فإن تبني منظور الحماية فيه سيساعدكم
في تحديد المخاطر التي قد تحد من أثره ،كما يمكنه أن يساعدكم
طرق لمعالجة هذه المخاطر من خالل برامجكم ،ومن ثم
في إيجاد ٍ
تحويلها للجهات المختصة في توفير الحماية في حال عدم قدرة
برامجكم على التعامل معها.

الحماية:
جهد جماعي
النسانية أن يعملوا على
يجب على العاملين في مختلف المجاالت إ
أ
الحد من المخاطر على أ
الشخاص المتضررين من الزمات ،خاصةً
فيما يتعلق بالمجموعات أ
الكثر تهميشاً وعرضةً للتهديد .تنفذ بعض
المؤسسات نشاطات حماية محددة مثل إبطال مفعول القنابل غير
المنفجرة بعد النزاعات أو مثل مراقبة طرق التعامل مع المحتجزين.
في حين تتطلب بعض أنواع المخاطر تظافر الجهود بين عدة
قطاعات ،على سبيل المثال في جهود التنسيق إلعداد المالجئ
والغذية لمساعدة أ
واللوجستيات أ
الطفال على النجاة من عمليات
االختطاف التي تقوم بها المجموعات المسلحة.

الحماية:
يكمن الخطر في تجاهلها
محمال” بالمخاطر في
إن الحديث عن الحقوق واالنتهاكات قد يكون ّ
أ
بعض السياقات ،ولكن من جهة أخرى إن إهمال الذى واالنتهاك
الذي يتعرض له أ
الشخاص يزيد من احتمالية استمراريته .لذلك يجب
أن يتم البحث عن الطرق أ
النسب لكل سياق لمعالجة المخاطر التي
تهدد المجموعات المهمشة والضعيفة دون جعل مساعدتهم بطرق
أخرى أمر مستحيل .في بعض أ
الحيان سيعني ذلك أن يتم نقل
المخاوف حول أمن أ
الشخاص من قبل شخصيات سياسية أو رفيعة
الشأن ال من قبل العاملين في المجال النساني على أ
الرض.
إ

الحماية:
إنها ٌ
عمل مستمر
في سياقات العنف الجماعي أو الدمار الشامل قد يبدو أنه من
المستحيل مساعدة أ
الشخاص على البقاء في أمان .قد اليكون لنا
النساني السيطرة على عوامل عدة تلحق الضرر
كعاملين في المجال إ
أ
بالشخاص ،ولكن إذا ما ركزنا جهودنا على التعامل مع التهديدات
المحددة والظروف المحددة التي تجعل أ
الشخاص عرضةً لها بقدر
استطاعتنا ،فإننا سنكون قادرين على إحداث فرق وتأثير حقيقي في
حياة الناس.

لالطالع على مواد أخرى في هذه السلسلة ،انظر www.globalprotectioncluster.org :أو www.oxfam.org.uk/protection

تم إعداد هذا الكتيب من قبل منظمة أوكسفام
بتمويل من برنامج
لصالح التجمع العالمي للحماية
ٍ
المفوضية أ
النسانية والحماية
للمساعدات
الوروبية
إ
أ
المدنية  .ECHOوال يجب بأي حال من الحوال أن
الراء الواردة فيه ممثلة لرأي االتحاد أ
تعتبر آ
الوروبي.
أ
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