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الحمايه في اليمنكتلة –خلفية 

اليمنفي الحمايه كتلة 

فاظ التي تهدف إلى الحالحمايه تنسيق أنشطة �
ن حقوق األفراد المتضرريوحمايه على احترام 

اليمنفي 
في وتعميمها تعزيز ودعم مركزية الحمايه �

جميع األنشطة اإلنسانية



مركزية الحمايه

يان اللجنه الدائمه المشتركه بين الوكاالت حول مركزية الحمايهب
مجال العمل اإلنساني ودور منسقي الشؤون الحمايه في على االلتزام بضمان مركزية تؤكد 

هذا االلتزام في جميع جوانب العمل والكتل في تنفيذ القطرية اإلنسانية والفرق اإلنسانية 
.اإلنساني 

2013ديسمبر 17-مقتطف من مركزية الحمايه في العمل االنساني 

يقوم اإلنسانيالمجتمع -توفيرالحمايه عاتق الدول المسؤولية األساسية في تقع على �
بالدعم

تراتيجية شاملة بتطويروتنفيذ اسمنسقي الشؤون اإلنسانية والفرق القطرية اإلنسانية يقوم �
للحمايه

لمواجهه المخاطرومنع ظهوراالنتهاكاتاستراتيجية حمايه �
.جوانب االستجابة اإلنسانيةفي جميع الحمايه تضمين اهمية �
مييز، التهديدات،تحديد حاالت الضعف، السالمة واألمن، الت: قضايا تؤخذ بعين االعتبار�

.وامكانية الوصول إلى الخدمات األساسية
ماذا يحتاج الناس؟ كيف يتأقلمون مع الوضع؟ ما هي المخاطر التي -السياق فهم �

يواجهونها في حياتهم اليومية؟ هل يواجهون ضعف او احتياج معين ؟



فيديو عن مبادئ تعميم الحمايه



تعميم الحمايه

ماذا يعني تعميم الحماية؟ 

انية تضمين مبادئ الحماية وتعزيز وصول مفيد للمساعدات اإلنسعملية »

«مع ضمان الحفاظ على سالمة وكرامة المتضررين

ضمين حتى أن لم يكن لدى الوكاالت برامج في الحماية، فأن على كل وكالة مسؤولية ت¾

مبادئ  تعميم الحماية في برامجها



تعميم الحمايه

لماذا ينبغي تعميم الحمايه ؟
Xالتأكيد بأن األنشطه تستهدف االشخاص االكثر ضعفا
Xتعزيز السالمة والكرامة.
Xتعزيز وحماية حقوق اإلنسان للمستفيدين. النهج القائم على الحقوق.
X االستغاللضمان عدم مساهمة أو إدامة التمييز وسوء المعاملة والعنف واإلهمال أو

الحمايه؟متى ينبغي علينا تعميم 

o ى عملية لتقديم المساعدة وحتمن التقييم -طوال دورة المشروع -تعميم الحماية عملية مستمرة
.التقييم

oمؤشرات حماية محددة لقياس التقدم المحرز.
o المساعداتالتركيز على كيفية إيصال



تعميم الحمايه

أربعة عناصر رئيسية
Xتحديد أولويات السالمة والكرامة وتجنب التسبب في ضرر

ها أو والحد منمنعها في الحصول على الخدمات، والعمل على يواجهونها أن السكان التى يمكن التعرف على التهديدات الجسدية والنفسية 
.التخفيف من آثارها السلبية

الخدمات واحترام الثقافة ضمان الوصول إلى . تقديم المساعدة في مواقع آمنة ومأمونة: أمثلة

X هادفوصول
رضة إيالء اهتمام خاص ألولئك الذين هم ع(. مثل التمييز)عوائق وبدون أي الحاجة يتناسب مع وبما ضمان الحصول على المساعدة والخدمات 

والخدماتبشكل خاص أو يجدون صعوبة في الحصول على المساعدة 

ين االعتبار وضع معايير تأخذ بع. تواجهمالتي قد الخاصة والتحديات التشاور مع جميع فئات السكان لتحديد االحتياجات : األمثلة على ذلك
.االحتياجات التي تم تحديدها



تعميم الحمايه

المساءلة¾
.أو الشكاوىالمشاكل مدى كفاية التدخالت ومعالجة قياس المتضررين يمكن للسكان وضع اآلليات المناسبة التي من خاللها 

هل -قديم المساعدة مراقبة كيفية ت. المساعدةعلى سبيل المثال تقديم معلومات حول كيفية الحصول على -أن تكون شفافة : األمثلة على ذلك
.شاملة للشكاوىاالحتياجات المحددة؟ انشاء آلية تمت تلبية هل التي تم تحديدهم؟ إلى السكان تم وصولها 

المشاركة والتمكين¾
ي المأوى الحق ف( وليس على سبيل الحصر)مساعدة الناس على المطالبة بحقوقهم، بما في ذلك . دعم تطوير الحماية الذاتية والقدرات

.والغذاء والمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم

.ف ودعم االيجابية منهاالتكييفهم آليات . في تصميم المشروعات وتقييمهاوادراجهم بانتظام مع جميع المستفيدين التتشاور : األمثلة على ذلك



تعميم الحمايه

من المسؤول؟
Xومية السلطات والمنظمات غير الحك. كل واحد منا كفاعلين اإلنسانية

.ووكاالت األمم المتحدة والمانحين

X الحماية يمكن أن تدعم ولكن تبقى جميع الكتل مسؤولةمجموعة
.لألنشطة والتدخالتلضمان حماية أساسية 

Xسالمة فهم كيفية تضمين الحماية في عملك تساعد على توفير ال
.دمةالمقوالكرامة لألشخاص المتضررين وتحسين نوعية المساعدة 



المتاح من اجل تعميم الحمايه؟ما هو الدعم 

:ليما يكتله الحمايه باليمن وبدعم من كتله الحمايه الدوليه لديها مجموعه من المواد التعريفيه تشمل 
o متوفرة على موقع كتله الحمايه الدوليهتعميم مواد تدريب في تعميم الحمايه

http://www.globalprotectioncluster.org/en/areas-of-responsibility/protection-
mainstreaming.html

o الحمايهجهود تعميم تعليمات لمجموعات الحماية في الدول من اجل دعم

o لللكتل اإلنسانية االخرى تدابير محددة تعليمات ونصائح مع

oقائمة بالمراجع مشروحة فيما يخص تعميم وتوجيه واالدوات الخاصه والكتيبات الخاصه بتعميم الحماية

o األمثلة في تعميم الحمايهمجموعة من



االعتبارات لدورة بعض –والزراعة الغذائيكتلة األمن 
المشاريع

رية وآمنة سوالبيانات الشخصية على قوائم المستفيدين الحفاظ 9
.بياناتتطبيق تدابير فعالة لحماية ال-من استخدام غير مقصود 

يدين لحاالت الضعف من اجل اختيارالمستفمعايير واضحة تبني 9
الشرح حولهاوتقديم المعلومات 

اكن االمتجنب وضع نقاط التوزيع قرب المنشآت العسكرية أو 9
، او الرصاصات الطائشة، المهددةعلي سبيل المثال الهجمات

تبادل إلطالق النار أو العنف



بعض االعتبارات لدورة –والزراعة كتلة األمن الغذائي
المشاريع

اجلمنللمستفيدينمالئمالحصةحجمبأنضمان9
أوماديعبءايدونمنللمنزلحملهامنيتمكنو

فياآلخرينعلىمساعدةاالعتمادودونإضافيمالي
.تحملها

علىالحصولكيفيةيعرفونالمستفيدينأنمنالتأكد9
ومتىوأينالعيش،كسبوفرصالغذائيةالمساعدات

وقتالمنوكمعليه،سيحصلونوماذاالتوزيعات،ستتم
التياألدواتاستخداموكيفيةتستمرالتوزيعاتأنيجب

عليهاالحصولتم
ساعاتفيتجريانيجبالغذائيهالموادتوزيعات9

فرللسالكافيالوقتالمستفيدينيعطيبحيثالنهار
الظالمحلولقبلللمنزل



بعض االعتبارات لدورة –والزراعة كتلة األمن الغذائي
المشاريع

الالذينألولئكاألولويةإلعطاءآلياتإنشاء9
مثل،طويلةلفتراتطوابيرفيالوقوفيستطيعون

غيرواألطفالاإلعاقة،ذويواألشخاصالسنكبار
والمرضعاتالحواملوالنساءالمصحوبين،

والشكاوىالمالحظاتالستقبالآلياتإعداد9
ويمكنومفهمومهسريهبطريقةوالمقترحات

راتتصوفهمالبرمجة،تحسينإليها،بهدفالوصول
يفوالمساعدةالمستفيدتمكينوتعزيزالمجتمع،

عوض.المثالسبيلعلى.السلوكسوءعنالكشف
صندوقالغذاء،ساللفيالتعليقاتاستطالعات
التوزيعموقعفيالمقترحات



! ماذا بعد 
ماهي الخطوات التاليه لتعميم الحماية؟ 

من الكتلة للمساعدة في تعميم الحماية اختيار اشخاص �
المختارين من الكتلة ومنسقي يكون اكثر شموليه لالشخاص التدريب وضع خطة لعمل مزيد من �

.المجموعات
امها في الستخدجمع أمثلة عملية ودراسات الحالة في العمل مع االشخاص المختارين من الكتلة للمساعدة �

.التدريب
عمل لتعميم الحماية لكل كتلة خطة إعداد كتلة الحماية تقوم بتوفير الدعم عن طريق �



-شكرا جزيال
اي اسئلة او تعليقات ؟


