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 ترجمة عن النص اإلنجليـزي

 حمايةال بتعميم دليل العمل المعني 

 

 الحماية ؟بتعميم دليل العمل المعني ما هو    •
 
كرامة التحقيق حماية وتعزيز معنى الوصول والسالمة والمبادئ لتعميم عملية عبارة عن هو دليل العمل المذكور إن 

جب أن تؤخذ العناصر التالية في ولذا، ي . " تنفيذ العمل اإلنسانيية"كيففي ، أي أنه يصب في مجال العمل اإلنساني
 :األعمال اإلنسانية ما يتعلق بكافة فيوذلك االعتبار نظر 

 
 ضررإلحاق الكرامة، وتجنب التسبب في اللسالمة وجوانب اإعطاء األولوية ل1. 

من ، ومالحصول على خدماتكالوصول والسكان في جهها اوي  يمكن أن التي التعرف على التهديدات الجسدية والنفسية 
 . آثارها السلبيةمن تخفيف التقليل أو الأو  ، العمل على منعثم 
 

 هادفالالوصول . 2
 ةوبدون أي بما يتناسب مع حاجتهم - المقدمة  اتخاذ الترتيبات الالزمة لحصول الناس على المساعدة والخدمات

بشكل خاص أو للمخاطر والجماعات الذين قد يكونون عرضة باألفراد إيالء اهتمام خاص . (حواجز )مثل التمييز
 . يجدون صعوبة في الحصول على المساعدة والخدماتممن قد 

 

 ساءلةالم   3 . 
تدخالت، ومعالجة الشواغل اللسكان المتضررين قياس نوعية ل من خاللهايمكن اآلليات المناسبة التي  وضع

 . والشكاوى
 

 المشاركة والتمكين 4 . 
والموارد والقدرات الالزمة للمطالبة  ،درات الحماية الذاتية ومساعدة الناس في الحصول على المعرفةتطوير ق  ودعم 

 . بحقوقهم
 

 ؟الحماية تعميم الكامنة في همية األما  •      
 

 خذأز على االحتياجات المادية دون يتركيتم التعترف الوكاالت اإلنسانية على نحو متزايد أنه ليس من المقبول أن 
، الهادفوصول الكرامة، وضمان الو السالمة الحماية: المتعلقة بوتشمل االعتبارات  . بنظر االعتبار مبادئ الحماية

الجهات  كافة أما عن  . الكوارث جراءالسكان المتضررين  من الفئات كافة للمساءلة، وضمان مشاركة وع خضالو
 . برامج االستجابة اإلنسانيةإطار حماية في جانب التعميم لديها مسؤولية أخالقية لفالفاعلة اإلنسانية 

 
بشأن  اهبيانإطار ي ت مبادئ اللجنة الدائمة المشتركة فيما بين الوكاالت على مركزية الحماية وذلك فأكدمن جانبها، 

المتضررين  كافة األشخاصلحماية ال "ضمان توفيرنص على ي والذي، 2112ديسمبر  11في الصادر الحماية 
االستجابة اعمال صنع القرار والجهات المعنية بإبالغ  ى هؤالء األشخاص عليجب  ، حيث عرضين للخطروالم  
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األنشطة من ، كجزء التي نقوم بهامحوريا في جهود التأهب هذا الجانب يجب أن يكون لذا، و . .  .بذلك  اإلنسانية
 . " ما هو أبعد من ذلكاالستجابة اإلنسانية و فترةطوال ذلك المباشرة والمنقذة للحياة، و

 من المسؤول؟   •

الشاغل  ة الشغلبمثابا بشكل متزايد على أنهنظر إليها وفي  للسكان المتضررين من الكوارث بالنسبة الحماية الفعالة  وعن
الفاعلة  بالنسبة للجهاتالمقبول  منلم يعد  وبالتالي،  . الوكالة في االستجابة اإلنسانيةالتي تقوم بها لممارسات إزاء ا

وحقوق األفراد والجماعات،  ،كرامةالو ، سالمةجوانب اللتركيز على االحتياجات المادية دون النظر في ااإلنسانية 
ول المساعدة والحماية تقع على عاتق الدتوفير المسؤولية الرئيسة عن أن عليه، فو .والسكان المتضررين من الكوارث

اخل أراضيها، األشخاص د كافة لبالنسبة حقوق اإلنسان ب الوفاء وتعزيز و ،لحمايةلتوفير االتي لديها التزامات قانونية 
الجهات أما  . ، وقانون الالجئينمعايير القانون اإلنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق اإلنسان وبما يتماشى مع 

 .مسؤوليات الحماية القانونية بموجب القانون الدولي اإلنسانيفتقع على عاتقها ، ةالمسلح األطرافالفاعلة األخرى، مثل 
ب لحماية، مثل اللجنة الدولية للصليلتوفير االيات خاصة بعض الجهات الفاعلة اإلنسانية و   وفضال عن ما تقدم، فإن لدى

بما  ،بعض العاملين في المجال اإلنساني  ، يقومممن جانبه .المتحدة لشؤون الالجئينالمفوضية العليا لألمم و ، األحمر
ومستشارين وتنفيذ برامج الحماية المتخصصة،  ،حمايةمسؤولي توظيف يقومون ب الحكومية في ذلك المنظمات غير 

لمساعدة التقديم لعنف القائم على نوع الجنس، برامج حماية الطفل، أو برامج احاالت لمواجهة واالستجابة  ،مثل الوقاية
لزم من ما ي هالديأن حماية، أو أن تقوم كافة الوكاالت االنسانية بتنفيذ برامج المتوقع من غير  وحيث أنه. القانونية

الجهات الفاعلة اإلنسانية مسؤولية  ة كافلدى ذلك، فإن  بالرغم من ، إال أنهوالمهارات الالزمة للقيام بذلك ،موظفينال
الجهات الفاعلة أن  ، نجدفي كثير من االحيان . برامج االستجابة اإلنسانيةإطار مبادئ الحماية في تعميم أخالقية ل

كون تو ، الحمايةجانب تتعلق بمحددة ارث مخاطر وكلن والسكان المتضرر يتعرض خاللها ،اإلنسانية تواجه حاالت
أن  وحيث .حمايتهملأو غير قادرة على الوفاء بمسؤولياتها  ،فيغير راغبة أنها الدول والجهات المسؤولة األخرى إما 

من جانب ه بع ضطالما يتم االأفضل  ت عد منحماية خاصة المتعلقة بتوفير والتحليل واالستجابة للمخاطر  ،التقييم
 أنبمكان إال أن من األهمية الجهات الفاعلة في مجال حقوق اإلنسان، من جانب أو  حماية، ممن تم تدريبهم،الموظفي 
لى نحو عالضرر، وتنفيذ أنشطتها  إلحاق لحد مناالعمل على الجهات الفاعلة اإلنسانية قادرة، على األقل،  كافة تكون 

 كذلك، .الكوارث جراء للسكان المتضررينبالنسبة تعزيز السالمة  كذاوبأكبر قدر ممكن، و يسوده السالمة والكرامة 
األفراد ن ملمتضررين لالدعم تقديم و ، التعرف على قضايا الحمايةبمقدور األطراف الفاعلة اإلنسانية يجب أن يكون 

لى عوالمطالبة بحقوقهم والحصول  ،وء المعاملةالتعافي من س   والحصول على الرعاية والدعم المالئم،  فيوالسكان 
ب ل    .االنصاف س 

 

 في مجال العمل اإلنساني؟ الحماية تعميمية كيف   •
 

هم عميق ف  -) أ: عن طريقوذلك   االمعلن عنهحماية بالنسبة للالتحليل الجماعي  علىرتكز العمل اإلنساني ييجب أن 
هم ف (ب ، الموارد المتاحة داخل المجتمعات المحلية المتضررةحيث من ية وذلك داخل" القوى المحركة" ال للديناميكا

، بالتاليو  .المجتمعات المذكورة التي تؤثر على أوضاع (الدوليةالوطنية واألمنية السياسية  ديناميات، الخارجيةالبيئة 
جهات النظر والخبرات المتنوعة في وو  -جهات نظر المجتمعات المتضررة و   تبنييمكن تحقيق ذلك فقط عن طريق 
ميم والتص ،لمشاركة المجتمعية في عملية التقييملدور الحاسم الهنا يأتي و . بالنسبة لناتلك المجتمعات كنقطة انطالق 

 .تقديم الخدماتو
  

رحلة م المراحل األولى منإلى بداية صحيحة في  بحاجةنه ، ذلك أنشاط مستمر بمثابةتحليل الحماية  ي عد  من جانبه، 
 ي عد   لحمايةلبيئة افهم السريع ال وحيث أن .حدةكثر أعندما تكون في كثير من األحيان مخاطر الحماية اي الطوارئ، 

كجزء ومن خالل عملية أكثر تنظيما وذلك  ره وتعميقهتكرايجب أن يتم على وجه الخصوص، إال أنه األهمية  ابالغ اأمر
 .بشكل صحيحإشهاره ، واإلنساني من دورة البرنامج

  
لوضع بالنسبة لوغني عن القول أنه  . الوثيقةمن هذه  2لحق في الم  فذلك موضح لليمن بالنسبة حماية التحليل  أما عن

ذلك ويتم تحديثه بانتظام على أساس المعلومات ذات الصلة بحاجة ألن هو هذا التحليل  فإنلألزمة في اليمن،  قلبالمت
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 . الميداني على الواقعرصد الحماية المستمرة والجارية خالل من 
 

ادئ اتخذت مبسبق وأن ما إذا قد حول أن يسألوا أنفسهم  العمل هم بحاجة إلىتل ك   فإن، الحمايةتعميم من أجل تفعيل 
فقد  ، العملك تل من أجل مساعدة وعليه، فإنه  . والتنفيذ والرصد ،التخطيط اثناء في نظر االعتبارالحماية األساسية 

عند تنفيذها أن يتعين المقترحة التي وعدد من اإلجراءات المحددة وب عمل كتلة ، لكل أدناه (1)الملحق  بتوفير قمنا
 . الحمايةالمتعلقة بجانب شواغل المعالجة لتسهم في العمل اإلنساني بصورة مناسبة وفعالة 

 
قييم تساعد على ت فإن من شأنها أنالعمل ك تل  كافة ل المعروفة ة والمرتبطة بمبادئ الحماية الرئيس المؤشراتوعن 

طوال فترة تنفيذ  تهابحاجة الى مراقب وعليه، فإن هذه المؤشرات. مأنشطتهإطار الحماية في تعميم مدى / مستوى 
 . 2112في عام  ؟حقوق اإلنسان  برامج 

 
  األضرارإلحاق  فاديوالكرامة، وت ،السالمة

 
عن أما   .واإلكراه والتهديدات البيئية ،واالعتداء ،التهديدات الجسدية مثل العنف تعيقهايمكن أن  ، السالمةفيما يتعلق ب

رية السالحفاظ على طابع حترام، وعدم العدم ا من قبيل:والنفسية  ،يمكن أن تعيقها التهديدات الجسديةفكرامة ال
الجهات الفاعلة اإلنسانية بحاجة للتأكد من أن الطريقة التي من جانبها، فإن . والخصوصية، وعدم التشاور والمشاركة

 . السالمة والمخاطر األمنيةمن تعرض المجموعة أو الشخص لمخاطر زيد تال  تقديمهامساعدتهم وبها دار ت  
 

 :المؤشرات
 . متوفرة في أماكن آمنة، ومواقع يمكن الوصول إليها في أمانفهي  لمرافقلخدمات وال بالنسبة     •
    سالمة األسرة من يحترم ثقافة وعادات المجتمع، ويعزز فهو الخدمات  لتلقيالوصول وحول     •
 . والمجتمع 

 
 

 الوصول الهادف 
 

صول عيق الوأن ت  جود األلغام األرضية، ونقاط التفتيش وحواجز الطرق ولصراع و / أو انعدام األمن والعنف، وليمكن 
شكل ب المستضعفة ألفراد والجماعاتمن جانب االمواقع التي يتعذر الوصول إليها إلى األماكن المرجوة، فضال عن 
 . صوصعلى وجه الخ عرقية أو دينيةفئة إلى ألسباب تتعلق باالنتماء إلى تلك المواقع خاص، أو الحرمان من الوصول 

 
 :المؤشرات
x   (لنساء والرجال والفتيات والفتيانل)بالنسبة صنفة ستخدم بيانات م  ت 
x  ،م ر،  أساس أن تكون مبنية على   علىاحتياجات محددة جميعها  تؤخذ بحيث ونوع الجنس والتنوع، الع 

 تنفيذ ومراقبة العمل اإلنسانيالتخطيط والعند وذلك  في نظر االعتبار 
 

 ساءلةالم  
 

 . ن المجتمعأوسع مطيف التواصل، على أن يشمل ذلك نهج اتباع ، وضمان في اإلدالء ببيانات فتكمن  ساءلة لم  بالنسبة ل
بذلك  من القيامتمكنا يصبح المجتمع أكثر أن ضمان لاتجاهين في إطار إقامة االتصاالت  في نظر االعتبارمع األخذ 

قييم، أو لمجتمع لتواتاحة الفرصة ل، / الم ساءلةمحاسبةالجري ت   على أن  مباشرة في صنع القرار؛ بصفة شارك أن ي  و
  .حيثما كان ذلك ممكنا اإلنسانية الفاعلةالجهات المتخذة من قٍبل قرارات الأنشطة و على  االعتراضأو  ،تغيير

 
 :المؤشرات

الفاعلة المحلية  لتواصل بشكل فعال مع المجتمعات المتضررة والجهات لنظم المعلومات اإلنسانية توافر     •
 األخرى
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 /فرصة لتسجيل الشكاوى وتقديم التغذية الراجعةوأن تتاح لهم القدرة ن يالسكان المتضرر لدى أن يكون    •
 في هذا الخصوص. والحصول على رد المالحظات والتعليقات

 
 
 
 

 المشاركة والتمكين
 

وجهات نظر متنوعة وخبرات في تلك و -المشاركة الفعالة في اتخاذ وجهة نظر المجتمعات المتضررة تكمن  
 . كنقطة انطالق لتقييم وتصميم وتقديم العمل اإلنساني -بنظر االعتبار المجتمعات 

 
 :المؤشرات

وعمليات   االستجابة أعمال لسكان المتضررين سواء في التخطيط ومن جانب االمشاركة النشطة والفعالة  •   
 .الرصد

 
 أيضا  االستجابة وعمليات الرصدأعمال سواء في التخطيط و ةالمتضررالفئات من المشاورات مع  سلسلةعقد     •
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 القيام به لتعزيز الحماية ميمكنكالذي ما     

فهم السياق المحلي وذلك قبل القيام بتحديد موقع المخيم، بحيث يتم إشراك المعنيين في نقاش مع المجتمعات المحلية -
 المحيطة بها والحكومة المحلية لضمان القبول واالمتثال للقانون الوطني.

نظر الجماعات المختلفة داخل المجاميع السكانية  المتضررة جراء تصميم وتخطيط المخيم وفي منشآته،  إشراك وجهات -
 بحيث يتم االستجابة لالحتياجات والتهديدات المتصورة./ المتوقعة.

إنشاء مركز حيث يمكن للناس الحصول على المعلومات، وفي لغتهم الخاصة، عن القواعد واللوائح داخل المخيم، -
المحلي، واألخبار المتعلقة ببلد  المنشأ، وموقع أفراد خدمات األساسية المقدمة، ونقاط توزيع الغذاء، والوضع األمني ال

 األسرة وكذا التوعية باأللغام. 
التأكد من وجود تدفق حول االتصاالت، على أن تكون  مفتوحة بين أوساط سكان المخيم وموظفي المخيم حتى يتمكنوا -

عن االحتياجات والشعور بأن أراءهم مسموعة وكذا التهديدات. وأحيانا يمكن القيام بذلك من خالل وضع   من التعبير
 التنسيق في إطار المخيم(. كتلة صندوق للشكاوى أو إدماج الممثلين المقيمين في 

 يةريقة علنالتأكد من عملية  التسجيل في المخيم تتم بطريقة تستجيب لمعايير محددة، وهي مفتوحة وتتم بط-
 توفير نظام معلومات حول سكان المخيم، على أن يكون  مصنفا حسب الع مر  والجنس وذوي االحتياجات الخاصة. -
 العمل مع السلطات إلصدار وثائق الوالدة، والوفاة وغيرها من وثائق إثبات الهوية القانونية. -
 مان دعم الموارد المتاحة والشبكات اإلنتاجية المحلية. عندما يكون األمر ممكنا، قم بشراء السلع / المدخالت محليا لض-
فهم السكان المتضررين ممن أنتم معنيون بهم  والتأكد من أن أدوات التقييم، وجمع البيانات المصنفة قد تم اخذها  في -

المتاحة في إطار المخيم: أي بمشاركة الرجال، والنساء، واألطفال وكبار ونظر االعتبار، ال سيما البيانات المتنوعة 
 السن من ذوي االحتياجات الخاصة، واألقليات، وما إلى ذلك من أعمال االستجابة  المتباينة التي تقومون بها. 

 التأكد من أن كافة  موظفي اإلدارة في المخيم هم على دراية بمبدأ عدم التمييز. -
 ن كافة  الخدمات مجانية. التأكد من أ-
ررين ورصد هذا الجانب، كن على علم  بوجود ممارسات تمييزية اجتماعيا وهل هي موجودة في إطار السكان المتض-

 ؤثر سلبا على ديناميات المخيم. بحيث ال ت
 التأكد من أن موظفي إدارة المخيم هم متنوعون ويمثلون كذلك السكان المتضررين في مجملهم. -
اللغة المحلية، بحيث ت شير وبوضوح إلى أن سوء المعاملة واالستغالل )بما في ذلك، االستغالل الجنسي بمات، وضع عال-

 أو المقايضة لتلقي الخدمات( هي ممنوعة، سواًء بالنسبة لسكان  المخيم أو موظفيه.
 .  - وضع بروتوكوالت خاصة بالمجرمين والضحايا داخل المخيم وضمان آليات االنصاف  بوضوح-
 التأكد من أنكم تعملون مع السلطات المختصة إلزالة األسلحة من المخيم، عند االقتضاء. -
تشكيل لجنة خاصة بالمخيم تتكون من النساء والرجال والشباب لإلبالغ عن المخالفات والتجاوزات واالنتهاكات وتقديم -

 توصيات لتحسينها. 
هي بعيدة عن المواقع الخطرة، بما في ذلك مقالب القمامة والطرق العمل على ضمان أن المناطق الخاصة بلعب األطفال -

 واآلبار المفتوحة.
 وضع والتنفيذ الفوري لخطة عمل للمساعدة في منع االنفصال وجمع شمل العائالت.  -
ز كإعداد وتنفيذ نظام اإلحالة لألطفال المنفصلين عن ذويهم والضعفاء وضمان أن يرتبط النظام بحماية الطفل لدى مر-

 التنسيق المحلي. 
كن على علم باالعتبارات المتعلقة بالحطب )من الذي يقوم بجمعه، وأين الحطب(، وضمان أن يكون لديكم خطة لسالمة -

 أفراد المجتمع مثل أن يشارك فيها المرأة واالطفال. 
 تشجيع توافر مواقد ذات كفاءة لخفض المخاطر التي ينطوي عليها جمع الحطب-

 1الم لحق 

 تنسيق المخيمات وإدارة أنشطتها
 في مجال العمل الخاص بكم ما أهمية الحماية 

في أوقات النزاع المسلح، وفي مرحلة ما بعد الصراع وبداية وقوع الكوارث الطبيعية سواء بشكل سريع وبطيء، والصراع 

االجتماعي الذي طال أمده، فإنه عادة ما يتمخض عن ذلك زيادة في مخاطر االعتداء، والعنف واالستغالل وبالتالي  فصل األسر 

بل العيش. أما المخاطر والتهديدات الجديدة فتنبعث بعضها عن ا لبعض االخر، وتتوقف هياكل المجتمع عن العمل، فضال عن توقف س 

في حالة الطوارئ، وذلك من خالل االستراتيجيات الفردية والمجتمعية أثناء التعامل،  وكذا الطريقة التي يتم بها تنظيم المساعدات 

أنشطتهم في خلق مخاطر ومخاوف  تتسبب  يجب على كافة  ع مال اإلغاثة ضمان أن  ال ائعة، وتقديمها. ولتفادي األخطاء الش
وفيما يلي بعض  جديدة  تتعلق بالسالمة واألمن وأن اعتبارات السالمة واألمن موجودة في كافة  اإلجراءات عند تقديم الخدمات. 

 حلي لتعزيز مجال الحماية في قطاع أعمال االستجابة الخاص بكم.اإلجراءات البسيطة التي يمكن أن تت خذ للتكيف مع الواقع الم
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 ما الذي يمكنكم القيام به لتعزيز الحماية

 التعليم                
                                 ما أهمية الحماية  في مجال العمل الخاص بكم 

في أوقات النزاع المسلح، وفي مرحلة ما بعد الصراع وبداية وقوع الكوارث الطبيعية سواء بشكل سريع وبطيء، 

والصراع االجتماعي الذي طال أمده، فإنه عادة ما يتمخض عن ذلك زيادة في مخاطر االعتداء، والعنف واالستغالل 

ب لالمجتمع عن العمل، فضال عن توقف وبالتالي  فصل األسر بعضها عن البعض االخر، وتتوقف هياكل  العيش.   س 

أما المخاطر والتهديدات الجديدة فتنبعث في حالة الطوارئ، وذلك من خالل االستراتيجيات الفردية والمجتمعية أثناء 

ال ميجب على كافة  ع  التعامل،  وكذا الطريقة التي يتم بها تنظيم المساعدات وتقديمها. ولتفادي األخطاء الشائعة، 
سبب أنشطتهم في خلق مخاطر ومخاوف جديدة  تتعلق بالسالمة واألمن وأن اعتبارات تاإلغاثة ضمان أن  ال ت

وفيما يلي بعض اإلجراءات البسيطة التي يمكن  السالمة واألمن موجودة في كافة  اإلجراءات عند تقديم الخدمات. 

 ي قطاع أعمال االستجابة الخاص بكم.أن تت خذ للتكيف مع الواقع المحلي لتعزيز مجال الحماية ف

 

 عمل الكتلة اإلجراءات األساسية لقطاع التعليم أو      

 هذا األساس.ى لعفهم نظام التعليم المحلي والسياق وبناء ردكم على كافة  الجوانب اإليجابية  -
 ا من حيثيشعرون بهاحتياجاتهم التي التشاور مع السكان المتضررين وتحديد ب ، قم قبل البدء في أي نشاط -

 .المرتبطة بذلك االحتياجات والتهديدات واآلراء لتلك بالنسبة المهني التعليم 
ي عملية عند االقتضاء فذلك ألشراكهم المجتمع والجهات التعليمية المحلية القائمة ومن  المثقفينتحديد القادة  -

 .المساعدة
 . االتصال مواعيدها وموظفيقواعد المدرسة، حول اللغة المحلية، قم بوضع لوحة ب -
المخيم في  العملك تل لولياء األمور والتمثيل المتساوي شمل مشاركة أيتعين أن تي تلجنة التعليم ال تشكيل -

قتراحات الهتمامات واالمستمرة حول خدمات التعليم واالعزز تبادل االتصاالت ي  من شأنه أن الذي األمر 
 . اتلتحسينإلدخال ا

شراء السلع / المدخالت محليا لضمان دعم الموارد المتاحة والشبكات اإلنتاجية ب ، قم ممكنا األمرعندما يكون  -
 . المحلية

فهم السكان المتضررين ممن أنتم معنيون بهم  والتأكد من أن أدوات التقييم، وجمع البيانات المصنفة قد تم  -
إطار المخيم: أي بمشاركة الرجال، والنساء، اخذها  في نظر االعتبار، ال سيما البيانات المتنوعة المتاحة في 

واألطفال وكبار السن من ذوي االحتياجات الخاصة، واألقليات، وما إلى ذلك من أعمال االستجابة  المتباينة 
 التي تقومون بها. 

 . مبدأ عدم التمييز ونموظفي التعليم يفهم كافة التأكد من أن  -
 . مجانيةهي الخدمات  كافة التأكد من أن  -
 تمكين المشاركة على قدم المساواة من قبلتعمل على تأكد من األنشطة التعليمية والترفيهية التي تعزز وال -

 . عاقاتمن ذوي االاألطفال كذا الفتيات والفتيان و
 ،ي ذلكبما ف) السكان المتضررينإطار في المتواجدة مختلفة الفئات ال أن المعلمين يمثلون كافةالتأكد من  -

 . بمثابة قدوة ونكونوالذين ي (اء األكبر سناالرجال والنس
 . في أقرب وقت ممكنوذلك  (أو غير رسميبشكل رسمي  سواءً األطفال إلى المدارس ) عودةعلى  رصاح -
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اللغة المحلية، بحيث ت شير وبوضوح إلى أن سوء المعاملة واالستغالل )بما في ذلك، ب وضع عالمات،  -
 الخدمات( هي ممنوعة، سواًء بالنسبة لسكان  المخيم أو موظفيه. االستغالل الجنسي أو المقايضة لتلقي

  .بعين االعتبار أيضا البيئةالمنطقة وأخذ جانب تأكد من أن مرافق التعليم هي في مكان آمن ووسط ال -
عزز السالمة والتكامل ، وعلى نحٍو من شأنه أن ي  أنشطة التعليم تحت إشراف الكبار العمل على خلق -

 . اإليجابياالجتماعي 
 .صالقصسرد والرقص والرسم و ،تعزز الغناء ، على أن تكون خالية من المخاطر وإنشاء مناطق اللعب -
ي لعنف الجنسالتعرض لمن  ن، من أجل حمايتهلذلك مرافقة الفتيات إلى المدرسة والعودة منها، إذا لزم األمر -

 . في الطريق من وإلى المدرسةلهن حدث يي يمكن أن ذال
األفكار معهم حول كيفية الحد من تلك  خلقاألطفال على المشاركة في تحديد مخاطر السالمة وتشجيع  -

 . المخاطر
بنات للبنين والبالنسبة تكون منفصلة  ، على أنالمدارس مرافق المياه والصرف الصحيلدى التأكد من أن  -

 . تقع في مناطق آمنة في أو بالقرب من المدرسةأن و
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 القيام به لتعزيز الحمايةالذي يمكنكم ما 
 الصحه

 
 ما أهمية الحماية  في مجال العمل الخاص بكم

في أوقات النزاع المسلح، وفي مرحلة ما بعد الصراع وبداية وقوع الكوارث الطبيعية سواء بشكل سريع وبطيء، 

والصراع االجتماعي الذي طال أمده، فإنه عادة ما يتمخض عن ذلك زيادة في مخاطر االعتداء، والعنف واالستغالل 

ب لالمجتمع عن العمل، فضال عن توقف وبالتالي  فصل األسر بعضها عن البعض االخر، وتتوقف هياكل  العيش.   س 

أما المخاطر والتهديدات الجديدة فتنبعث في حالة الطوارئ، وذلك من خالل االستراتيجيات الفردية والمجتمعية أثناء 

ال ميجب على كافة  ع  التعامل،  وكذا الطريقة التي يتم بها تنظيم المساعدات وتقديمها. ولتفادي األخطاء الشائعة، 
تسبب أنشطتهم في خلق مخاطر ومخاوف جديدة  تتعلق بالسالمة واألمن وأن اعتبارات تاإلغاثة ضمان أن  ال 

وفيما يلي بعض اإلجراءات البسيطة التي يمكن  السالمة واألمن موجودة في كافة  اإلجراءات عند تقديم الخدمات. 

 ي قطاع أعمال االستجابة الخاص بكم.أن تت خذ للتكيف مع الواقع المحلي لتعزيز مجال الحماية ف

 
 الصحة كتلة  أو اإلجراءات األساسية لقطاع 

 . األساس ذلكعلى  أعمال االستجابةالتعرف على النظام الصحي المحلي وسياقه وبناء  -
 . واآلراء التهديداتالنظر في والتي يحتاجونها ة يالتشاور مع السكان المتضررين وتحديد االحتياجات الصح -
 . عند االقتضاء في عملية المساعدةإلشراكهم تحديد القادة والمنظمات الصحية المحلية  -
مفيدة لاالشفاء و تساعد على تعزيز الممارسات الصحية التقليدية التي إزاء  االحترام إبداء تعرف على وال -

 . والمراهقينوالسعي للقضاء على الممارسات الضارة التي تؤثر على صحة النساء واألطفال منها 
صل المفتوح بين ممثلي المجتمع لتواوا / الحصول على المالحظاتآليات التغذية المرتدةوجود التأكد من  -

ن عالمجتمع الصحي الذي يضم ممثلين  عمل كتلة الخدمات الصحية )صندوق الشكاوى أو ممثلي المحلي و
 . (المجتمع

 . أي تدخل صحيالقيام بقبل وذلك  تهمموافق للحصول علىالتأكد من إبالغ األفراد  -
كيفية الوصول  حولبوضوح وتنص  بحيث المحلية،اللغة ب" ى"حقوق المرض وضع لوحة حولتطوير و -

 . المنظمة لذلك ، والتوقعات والقواعداتالخدم لتلقي
اجية اإلنتشراء السلع / المدخالت محليا لضمان دعم الموارد المتاحة والشبكات ب ، قم ممكنا األمرعندما يكون  -

 . المحلية
فهم السكان المتضررين ممن أنتم معنيون بهم  والتأكد من أن أدوات التقييم، وجمع البيانات المصنفة قد تم  -

اخذها  في نظر االعتبار، ال سيما البيانات المتنوعة المتاحة في إطار المخيم: أي بمشاركة الرجال، والنساء، 
ات الخاصة، واألقليات، وما إلى ذلك من أعمال االستجابة  المتباينة واألطفال وكبار السن من ذوي االحتياج

 التي تقومون بها. 
 . مبدأ عدم التمييزب العاملين في مجال الصحة هم على دراية تامة  كافة التأكد من أن  -
 . مجانيةهي الخدمات  كافة التأكد من أن  -
أن  على (كبار السن ن فيهم، السكان المتضررين )بم ونمثليالتأكد من أن العاملين في المجال الصحي  -

يث يشاركوا بحمختلفة ال العمل ك تل إلى  وننتمو ياللغة المحلية حدثون بيت ، ممنمن النساء والرجال وا كونيت
 في النشاطات ذات الصلة.

حيث ب ،المجتمعصحة قطاع يتضمن العاملين في  بكم التأكد من أن نظام تقديم الخدمات الصحية الخاص  -
ليس ، ممن في المناطق النائية المرضى من ذوي الحاالت المرضية الشديدة يتم الوصول إلى أولئك 

 . زيارة العياداتبمقدورهم 
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 ضعاتوالمرالحوامل  كافة قبل الوالدة والتأكد من أن ما الرعاية حاالت المتعلقة ب لإلحالةوضع بروتوكوالت  -
 .هذه الخدمات حول ةمباشريتم إبالغهن 

 كبار السنلتوفير الفوط الصحية مالئمة ثقافيا والة يالمواد الصحب هن إمداديتم التأكد من أن النساء والفتيات  -
 منهن.

ن السكاإطار مناطق في  ، بحيث يكون متواجدامختلفةال العمل ك تل يمثل الصحي كتلة التأكد من أن ال -
 . المتضررين

 ،إلى أن سوء المعاملة واالستغالل )بما في ذلكتام بوضوح وتشير  على أناللغة المحلية، وضع لوحات ب -
 . فينالموظهم في ن، بمالجميعممنوعة من قبل ت عد  (الخدماتللحصول على االستغالل الجنسي أو المقايضة 

يث حب ،على وجه العموميسودها األمن والكرامة في منطقة تتواجد نشآت الطبية رافق/  المالتأكد من أن الم -
 . يتم الوصول إليها من ِقبل الجميع

 . اتالخدم أثناء تقديم السرية  الحفاظ على طابع التأكد من  -
 أو مقدمي الرعاية وضمان ،أحد الوالدينينبغي التأكد من مرافقة ، ورقوده في المشفى الطفل في حال إدخال -

 . الفصل بين أفراد األسرةعدم 
العنف القائم على نوع الجنس واالعتداء حاالت على تحديد  العملالعاملين الصحيين بمقدور التأكد من أن  -

االنصاف موجودة على آليات أن تكون والصحية اإلحالة حول نظام بروتوكوالت  ووضععلى األطفال 
 أرض الواقع.

 . تعاطي الكحولحاالت بما في ذلك  ، لحاالت النفسية واالجتماعيةبانظام اإلحالة واالهتمام  وجودالتأكد من  -
ة الصحة وأهمي ،الصحة اإلنجابية حاالتبما في ذلك  ، للعائالتبالنسبة صحي التثقيف عقد جلسات حول ال  -

األمراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي، فيروس نقص المناعة البشرية  ، حاالتالعامة، بما في ذلك
 . / اإليدز والوقاية من الحمل

  ،الرعاية لذوي الحاالت الصحية المزمنةتقديم الصحية ذات الصلة لضمان استمرارية  العمل مع السلطات -
 . أدوية منتظمة أو إشراف طبيهم بحاجة للحصول على ولئك الذين كذلك الحال بالنسبة ألو
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 ما الذي يمكنكم القيام به لتعزيز الحماية 
 الصرف الصحي والنظافةالمياه و

 
 ما أهمية الحماية  في مجال العمل الخاص بكم                      

في أوقات النزاع المسلح، وفي مرحلة ما بعد الصراع وبداية وقوع الكوارث الطبيعية سواء بشكل سريع 

وبطيء، والصراع االجتماعي الذي طال أمده، فإنه عادة ما يتمخض عن ذلك زيادة في مخاطر االعتداء، 

الستغالل وبالتالي  فصل األسر بعضها عن البعض االخر، وتتوقف هياكل المجتمع عن العمل، والعنف وا

ب ل فضال عن توقف  العيش. أما المخاطر والتهديدات الجديدة فتنبعث في حالة الطوارئ، وذلك من خالل  س 

االستراتيجيات الفردية والمجتمعية أثناء التعامل،  وكذا الطريقة التي يتم بها تنظيم المساعدات وتقديمها. 

مال اإلغاثة ضمان أن  ال ولتفادي األخطاء الشائعة،  في خلق مخاطر تسبب أنشطتهم تيجب على كافة  ع 
ومخاوف جديدة  تتعلق بالسالمة واألمن وأن اعتبارات السالمة واألمن موجودة في كافة  اإلجراءات 

وفيما يلي بعض اإلجراءات البسيطة التي يمكن أن تت خذ للتكيف مع الواقع المحلي  عند تقديم الخدمات. 

 لتعزيز مجال الحماية في قطاع أعمال االستجابة الخاص بكم.
 

 ( والنظافةيئالبي اإلصحاح)اوالصرف الصحي ولمياه اكتلة لإلجراءات األساسية ا
 

  .و خدمات الصرف الصحي والنظافة والعمل على هذا األساس هايالمتوفير فهم السياق المحلي وطريقة  -
 مهاحتياجات أخذ أراءهم إزاء التشاور مع السكان المتضررين وتحديد المياه / الصرف الصحي والنظافة و -

 . يواجهونهاالتي يمكن أن والتهديدات 
 يكون أفراد المجتمع، بحيث المجتمع في إطارالمياه / الصرف الصحي والنظافة ب تشكيل مجموعة معنية  -

حول الخدمات والشواغل التي تساورهم واالقتراحات اآلراء إلبداء وقادرون على التواصل ممثلين فيها 
 .إلدخال التحسينات

اللغة المحلية، بشأن المياه ومرافق الصرف الصحي والنظافة بالقواعد واللوائح،  حول وإلصاقهالوحة وضع  -
 . الصحية

شراء السلع / المدخالت محليا لضمان دعم الموارد المتاحة والشبكات اإلنتاجية ب ، قم ممكنا األمرعندما يكون  -
 . المحلية

كد من أن أدوات التقييم، وجمع البيانات المصنفة قد تم ممن أنتم معنيون بهم  والتأ ،فهم السكان المتضررين -
اخذها  في نظر االعتبار، ال سيما البيانات المتنوعة المتاحة في إطار المخيم: أي بمشاركة الرجال، والنساء، 

مجال في   لحاالمرمرحلة من مختلفة في كل الدوار األوكذلك   م،واألقليات وغيرهواألطفال وكبار السن 
  . الخاصة بكم ستجابةالاوأعمال المياه / الصرف الصحي وإدارة النظافة 

مبدأ و لمياه والصرف الصحي والنظافة هم على دراية تامة بمفهومافي قطاع الموظفين  كافة التأكد من أن  -
 . عدم التمييز

 . امجانيتقدم الخدمات  كافة التأكد من أن  -
عن طريق تعديل حجم الفتحات أو وذلك تأكد من أن المراحيض يمكن الوصول إليها من قبل األطفال، ال -

 المعنية. المرافقمستوى ارتفاع 
 .تتالءم وحاالتهمذوي اإلعاقة وكبار السن مراحيض من األشخاص لدى التأكد من أن  -
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 ث ، بحيفال والنساء وكبار السنألطل مناسبتوفير جراكن أو أوعية لجمع المياه األخرى ذات حجم وشكل  -
 .بأمان ونها حمليأن لهؤالء االشخاص يمكن 

 . سناتالنساء الم   بمن فيهملسكان المتضررين، عن ا ونممثلهم التأكد من أن العاملين في هذا القطاع  -
 بوضوح إلى أن سوء المعاملة واالستغالل )بما فيوتشير  على أناللغة المحلية، ب، وضع لوحات إعالنية -

 األشخاص،كافة  أمرا ممنوعا من قبل ي عد   (الخدماتللحصول على االستغالل الجنسي أو المقايضة  ،ذلك
 .الموظفين همفي نبم

السكان أوساط حدة النزاع )بين من تخفيف لذلك لو مزودة بالطاقة الكهربيةهي  المياه كن على علم أن  -
 برمجة  مع ةتزامنتكون معلى أن على األرجح ذلك أن ثمة حاجة  (المتضررين ومع المجتمعات المجاورة

 . الصرف الصحي والنظافة / المياه
 . األفراد ما يكفي من المياه لالستهالك، واالستحمام والطهيلدى التأكد من أن  -
 . المياه وفقا لذلك جمعتصميم نقاط ، ومن ثم، قم بجمع المياهسيقوم ب الذيمن تحديد قم ب -
 ،المياه الصالحة للشرب، بما في ذلك  جمعمختلفة الوصول إلى نقاط ال  بمقدور المجموعاتتأكد من أن ال -

َراَفقين من قبل ذويهم، األطفال  وكبار السن أو الذين لديهم قيود مادية وظروف  عنهم، والمنفصلين غير الم 
 تحول دون قيامهم بهكذا عمل. صحية مزمنة

 . منفصلة ومرافق االستحمام للرجال والنساء وكبار السنمراحيض توافر التأكد من  -
، (نيةالمناطق السك فيما بين على مسافة آمنة والمراحيض ومرافق االستحمام في موقع مركزي )قم بتصميم  -

 .مضاءة لحماية األطفال والنساء من العنف ضمان إقفالها وأن تكونمع 
 . بشكل صحيح القمامةللتخلص من المخلفات/ نظمة المعمول بها توافر األالتأكد من  -
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 ما الذي يمكنكم القيام به لتعزيز الحماية 
 الطوارئتوفير المأوى في حاالت 

 

 ما أهمية الحماية  في مجال العمل الخاص بكم   

في أوقات النزاع المسلح، وفي مرحلة ما بعد الصراع وبداية وقوع الكوارث الطبيعية سواء بشكل سريع 

وبطيء، والصراع االجتماعي الذي طال أمده، فإنه عادة ما يتمخض عن ذلك زيادة في مخاطر االعتداء، 

مل، المجتمع عن العوالعنف واالستغالل وبالتالي  فصل األسر بعضها عن البعض االخر، وتتوقف هياكل 

ب ل فضال عن توقف  العيش. أما المخاطر والتهديدات الجديدة فتنبعث في حالة الطوارئ، وذلك من خالل  س 

االستراتيجيات الفردية والمجتمعية أثناء التعامل،  وكذا الطريقة التي يتم بها تنظيم المساعدات وتقديمها. 

تسبب أنشطتهم في خلق مخاطر تال اإلغاثة ضمان أن  ال يجب على كافة  ع مولتفادي األخطاء الشائعة، 
ومخاوف جديدة  تتعلق بالسالمة واألمن وأن اعتبارات السالمة واألمن موجودة في كافة  اإلجراءات 

وفيما يلي بعض اإلجراءات البسيطة التي يمكن أن تت خذ للتكيف مع الواقع المحلي  عند تقديم الخدمات. 

 في قطاع أعمال االستجابة الخاص بكم.لتعزيز مجال الحماية 
 

 توفير المأوى في حاالت الطوارئ  كتلة أواإلجراءات األساسية لقطاع 
 

 . بناء على هذا األساسالالمأوى المحلي والسياق والمتعلقة بفهم الحقائق  -
من حيث الممارسات الثقافية والخيارات  (كبار السن همفي السكان المتضررين )بمن جراء المشاورات معإ -

 . المأوى ودمجهم في عملية صنع القرارالمتصلة ب
ن أعضاء السكان ع ممثلينتشمل مشاركة  على أنالمأوى في حاالت الطوارئ خاصة بتشكيل لجنة  -

دخال إومن ثم، اآلراء تبادل التهديدات ومعالجة حتياجات والاب الوفاءهمية بأ روشعثمة حيث  ،المتضررين
 . علنا وإمكانية اإلعراب عنها اتلتحسينا

 . حةومختلف الجهات المان العمل ك تل عبر  ()للمأوىبالنسبة متساوية المعايير تحقيق الالعمل الجاد لضمان  -
شراء السلع / المدخالت محليا لضمان دعم الموارد المتاحة والشبكات اإلنتاجية  ، يتمممكنا األمرعندما يكون  -

 . المحلية
فهم السكان المتضررين، ممن أنتم معنيون بهم  والتأكد من أن أدوات التقييم، وجمع البيانات المصنفة قد تم  -

اخذها  في نظر االعتبار، ال سيما البيانات المتنوعة المتاحة في إطار المخيم: أي بمشاركة الرجال، والنساء، 
أعمال  من ة، واألقليات، وما إلى ذلكاالحتياجات الخاص ذوي  واألطفال وكبار السن، واألشخاص من

 . االستجابة الخاصة بكم
 افة كالمأوى ل مبدأ عدم التمييز وتوفيرب تامةهم على دراية المأوى في حاالت الطوارئ  التأكد من أن موظفي -

  .االحتياجات الخاصة من ذويلنساء واألطفال والمسنين والفئات بامع إيالء اهتمام خاص  ،فئات المجتمع
 . مجانيةهي خدمات أن الأكد من الت -
ما عندما ال سي ،األسر يتولين دور أرباب من النساء اللواتي توفير دعم إضافي للمرأة واألطفال وكبار السن -

 . إنشاء المأوى في حاالت الطوارئبيتعلق األمر 
 ،لك)بما في ذ إلى أن سوء المعاملة واالستغاللتام بوضوح واللغة المحلية،  تشير ب إعالنية،وضع لوحات  -

 . نفسهمأ الموظفين همفي الجميع، بمنعلى ورا حظأمرا م ي عد   (الخدماتلتلقي االستغالل الجنسي أو المقايضة 
 . ال يستثني أحدا ، بحيثالمأوى في حاالت الطوارئ خصيصفهم تركيبة األسرة وضمان ت -
أما األسر والخيام المتعددة  . الخصوصية لكل أسرة قم بتخصيص مساحة كافية للمأوى مراعاَة لجانب -

 . هاينبغي تجنبف
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ند بين أفراد األسرة عفيما ومساحة الطهي و ،لنومل المساحة المخصصةمأوى بين لل يداخلالم يقسالتضمان  -
 . االقتضاء

 ، حيثقريبة من بعضها البعض، وفي األماكنوأن تكون في أماكن آمنة /المأوى مالجئ الالتأكد من وضع  -
 . الصراع مع المجتمعات المجاورة أو السلطاتفي تسبب تال 

 . إلنصافلالنتهاكات وأن هناك بروتوكوالت ا لحوتأكد من وجود نظام إحالة معروف ال -
 . الحيوانات خارج مساحات المعيشة كافة على واإلبقاء توفير معلومات حول أهمية الحفاظ  -
 . المراحيض في المأوى إزاء كاف الضمان التناسب  -
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 ما الذي يمكنكم القيام به لتعزيز الحماية 
 التغذيةالغذاء و

 ما أهمية الحماية  في مجال العمل الخاص بكم  

في أوقات النزاع المسلح، وفي مرحلة ما بعد الصراع وبداية وقوع الكوارث الطبيعية سواء بشكل سريع 

لك زيادة في مخاطر االعتداء، وبطيء، والصراع االجتماعي الذي طال أمده، فإنه عادة ما يتمخض عن ذ

والعنف واالستغالل وبالتالي  فصل األسر بعضها عن البعض االخر، وتتوقف هياكل المجتمع عن العمل، 

ب ل فضال عن توقف  العيش. أما المخاطر والتهديدات الجديدة فتنبعث في حالة الطوارئ، وذلك من خالل  س 

عامل،  وكذا الطريقة التي يتم بها تنظيم المساعدات وتقديمها. االستراتيجيات الفردية والمجتمعية أثناء الت

مال اإلغاثة ضمان أن  ال ولتفادي األخطاء الشائعة،  تسبب أنشطتهم في خلق مخاطر تيجب على كافة  ع 
ومخاوف جديدة  تتعلق بالسالمة واألمن وأن اعتبارات السالمة واألمن موجودة في كافة  اإلجراءات 

وفيما يلي بعض اإلجراءات البسيطة التي يمكن أن تت خذ للتكيف مع الواقع المحلي  عند تقديم الخدمات. 

 لخاص بكم.لتعزيز مجال الحماية في قطاع أعمال االستجابة ا
 
 
 
 لغذاء والتغذية ا كتلة أولقطاع اإلجراءات األساسية  

 
 . بناء على هذا األساسالالغذاء والتغذية المحلية والحقائق المتعلقة بفهم  -
لتهديدات امعالجة حتياجات والاب الشعور بأهمية الوفاءالتشاور مع السكان المتضررين لفهم الغذاء والتغذية و -

 . والمخاوف
 ذات الصلة. شبكاتالالتوزيع و أنظمةفي  هفي لعب نمع النساء لتحديد الدور الذي يرغب التشاور -
/ يودمن الق، ممن يعانون وكبار السن ،والفتيان ،والفتيات ،والرجال ،مع النساء على نحو منتظمالتشاور  -

ون من )يمكن أن تك . االحتياجاتبأهمية الوفاء ب روشعالتوزيع المحتملة والالمادية لتحديد ثغرات  المعوقات
 . (خالل لجنة أو آليات غير رسمية

شراء السلع / المدخالت محليا لضمان دعم الموارد المتاحة والشبكات اإلنتاجية ب ، قم ممكنا األمرعندما يكون  -
 . المحلية

فهم السكان المتضررين، ممن أنتم معنيون بهم  والتأكد من أن أدوات التقييم، وجمع البيانات المصنفة قد تم  -
اخذها  في نظر االعتبار، ال سيما البيانات المتنوعة المتاحة في إطار المخيم: أي بمشاركة الرجال، والنساء، 

ة، واألقليات، وما إلى ذلك من أعمال االحتياجات الخاص ذوي واألطفال وكبار السن، واألشخاص من 
 االستجابة المختلفة والخاصة بكم. 

 . مبدأ عدم التمييزهم على دراية تامة بالغذاء والتغذية موظفي تأكد من أن ال -
 المواديحصلون على األسر  ، ممن يقومون بدور أربابالنساء، الرجال، األطفال، كبار السنأن التأكد من  -

 . ا وحاجةمتوفر كمً سب ما هو وبحالموزعة الغذائية 
 .مجانيةهي خدمات أن الالتأكد من  -
َراَفقين من قبل ذويهم ، "أطفال"عيلها األسر التي ي  أن التأكد من  - بار السن ك اواألطفال المنفصلين وكذ غير م 

 . عند الضرورةالغذاء توزيع خاص من يحصلون على 
السكان مثلون ي   عضاءَ هم أأن ،يعملون في فرق توزيع األغذية ، ممنتأكد من أن كال من الرجال والنساءال -

 . على وجه العمومالمتضررين 
نقاط التوزيع أن مناسب ووعلى نحٍو غذ الحصول على غذاء م  الوصول/ كبار السن بمقدور التأكد من أن  -

 . بأمانالغذائية حصص بحمل اللقيام واتسمح لهم بالوصول المتبعة طرق الو
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 ،شير بوضوح إلى أن سوء المعاملة واالستغالل )بما في ذلكت   على أناللغة المحلية، بوضع لوحات إعالنية  -
 . ظفينالمو ن فيهمبمالجميع، على  اروحظأمرا م ي عد   (الخدماتللحصول على االستغالل الجنسي أو المقايضة 

 .نتهاكاتالاوجود آليات إنصاف إزاء الشكاوي المتعلقة بتأكد من ال -
 . لفئاتا كافة  إليها من ِقبل مركزي ويمكن الوصول على نحو توزيع المواد الغذائية تقع مراكز التأكد من أن  -
لنفس  ة مرستصفة مبة تقوم بالتوزيع واحد يكون هناك مجموعةبحيث ال  ،فرق التوزيعقم بتنويع/ تغيير  -

  المجموعة من المستفيدين.
وء سضروب خدمات جنسية أو أشكال أخرى من مقابل الحصول على  تهاقايضم التأكد من أن األغذية ال يتم -

 .المعاملة
 . بشكل إيجابي األطفالإشراك المدرسة للحفاظ على إطار تشجيع توزيع المواد الغذائية في  -
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 ما الذي يمكنكم القيام به لتعزيز الحماية 

 الزراعة
 
   بكمما أهمية الحماية  في مجال العمل الخاص   

 

في أوقات النزاع المسلح، وفي مرحلة ما بعد الصراع وبداية وقوع الكوارث الطبيعية سواء بشكل سريع وبطيء، 

والصراع االجتماعي الذي طال أمده، فإنه عادة ما يتمخض عن ذلك زيادة في مخاطر االعتداء، والعنف واالستغالل 

ب لهياكل المجتمع عن العمل، فضال عن توقف  وبالتالي  فصل األسر بعضها عن البعض االخر، وتتوقف العيش.   س 

أما المخاطر والتهديدات الجديدة فتنبعث في حالة الطوارئ، وذلك من خالل االستراتيجيات الفردية والمجتمعية أثناء 

مال فيجب على كاالتعامل،  وكذا الطريقة التي يتم بها تنظيم المساعدات وتقديمها. ولتفادي األخطاء الشائعة،  ة  ع 
سبب أنشطتهم في خلق مخاطر ومخاوف جديدة  تتعلق بالسالمة واألمن وأن اعتبارات تاإلغاثة ضمان أن  ال ت

وفيما يلي بعض اإلجراءات البسيطة التي يمكن  السالمة واألمن موجودة في كافة  اإلجراءات عند تقديم الخدمات. 

  بكم.ي قطاع أعمال االستجابة الخاص حماية فأن تت خذ للتكيف مع الواقع المحلي لتعزيز مجال ال

 

 الزراعة أو كتلة اإلجراءات األساسية لقطاع                   

 . على هذا األساساألمر فهم الممارسات الزراعية المحلية والمعرفة والهياكل وبناء  -

حتياجات االب ووفاءً المساعدة  أن ذلك يأتي بمثابة استجابة لتلكالمحلي وضمان  يتقويم الزراعالالتعرف على  -

الخاص  يزراعالتقويم ال بما يتماشى مع ن ووالسكان المتضرر التي يشعر بهاالتهديدات والمخاوف معالجة و

 .همب

 . السكان المتضررين، بمن فيهم النساء من تضم أعضاءً يتعين أن تشكيل لجنة الزراعة التي   -

المدخالت محليا لضمان دعم الموارد المتاحة والشبكات اإلنتاجية شراء السلع /  ، يتم ممكنا األمرعندما يكون  -

 . المحلية

فهم السكان المتضررين، ممن أنتم معنيون بهم  والتأكد من أن أدوات التقييم، وجمع البيانات المصنفة قد تم  -
اء، لرجال، والنساخذها  في نظر االعتبار، ال سيما البيانات المتنوعة المتاحة في إطار المخيم: أي بمشاركة ا

االحتياجات الخاصة، واألقليات، وما إلى ذلك من أعمال  ذوي واألطفال وكبار السن، واألشخاص من 
 .االستجابة الخاصة بكم

 . مبدأ عدم التمييز ونالقطاع الزراعي يفهمفي التأكد من أن الموظفين  -

األسر في المجتمع، ، ممن يتولون دور أرباب هي متاحة للنساء والرجال يةالزراعالمساعدة تأكد من أن ال -

 .فضال عن أعضاء من األقليات والجماعات المختلفة

 . تأكد من أن يتم توفير الخدمات مجاناال  -

 .ذلكالتخطيط وفقا لمن ثم، واهتماما الدور الخاص الذي تلعبه المرأة في قطاع الزراعة  إيالء التأكد من  -
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 ،تشير بوضوح إلى أن سوء المعاملة واالستغالل )بما في ذلك بحيثاللغة المحلية، ب إعالنية،وضع لوحات  -

لك بما في ذالجميع، على محظورا وينطبق  ي عد    (الخدماتللحصول على االستغالل الجنسي أو المقايضة 

 . الموظفين

ب ل و لشكاوى آليات ل وجود التأكد من -  .االنصـاف س 

 . بها ةمقايضيتم الال السلع بطريقة شفافة وأن تلك تتم المعدات ومدخالت ال تلقيالتأكد من أن الوصول و -

 ياعرزلالعمل اتعزيز أنشطة القيام بقبل وذلك الوعي بقضايا األراضي والنزاعات المحتملة نشر التأكد من  -

 . أو األراضي
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 قيام به لتعزيز الحمايةما الذي يمكنكم ال

 اإلنعاش المبكر

 
 ما أهمية الحماية  في مجال العمل الخاص بكم    
 

في أوقات النزاع المسلح، وفي مرحلة ما بعد الصراع وبداية وقوع الكوارث الطبيعية سواء بشكل سريع 
وبطيء، والصراع االجتماعي الذي طال أمده، فإنه عادة ما يتمخض عن ذلك زيادة في مخاطر االعتداء، 

مل، المجتمع عن العوالعنف واالستغالل وبالتالي  فصل األسر بعضها عن البعض االخر، وتتوقف هياكل 
ب ل فضال عن توقف  العيش. أما المخاطر والتهديدات الجديدة فتنبعث في حالة الطوارئ، وذلك من خالل  س 

االستراتيجيات الفردية والمجتمعية أثناء التعامل،  وكذا الطريقة التي يتم بها تنظيم المساعدات وتقديمها. 
تسبب أنشطتهم في خلق مخاطر تال اإلغاثة ضمان أن  ال يجب على كافة  ع مولتفادي األخطاء الشائعة، 

ومخاوف جديدة  تتعلق بالسالمة واألمن وأن اعتبارات السالمة واألمن موجودة في كافة  اإلجراءات عند 
وفيما يلي بعض اإلجراءات البسيطة التي يمكن أن تت خذ للتكيف مع الواقع المحلي لتعزيز  تقديم الخدمات. 
 في قطاع أعمال االستجابة الخاص بكم.مجال الحماية 

  
 اإلنعاش المبكر  كتلةأو  قطاعاإلجراءات األساسية ل

 
 . األساس ذلكبناء على الووالبدائل المحلية فهم الحقائق  -
ب ل ب المتعلقة التهديدات والمخاوف معالجة تحديد االحتياجات و -  . ينلسكان المتضرربالنسبة ل العيش  س 
بحيث  ،تطوير برامج بناء القدرات المصممةللمشاركة في تحديد الجهات الفاعلة الوطنية واإلقليمية والمحلية  -

 . يةحاالت الطوارئ الحالية والمستقبل فيلسكان المتضررين لحماية ال على نحو يكفل توفير يتم تنفيذها
ن دعم الموارد المتاحة والشبكات اإلنتاجية شراء السلع / المدخالت محليا لضماب ، قم ممكنا األمرعندما يكون  -

 . المحلية
فهم السكان المتضررين، ممن أنتم معنيون بهم  والتأكد من أن أدوات التقييم، وجمع البيانات المصنفة قد تم  -

اخذها  في نظر االعتبار، ال سيما البيانات المتنوعة والمتاحة في إطار المخيم: أي بمشاركة الرجال، والنساء، 
االحتياجات الخاصة، واألقليات، وما إلى ذلك من أعمال  ذوي ألطفال وكبار السن، واألشخاص من وا

 االستجابة الخاصة بكم.
 . مبدأ عدم التمييزب هم على دراية التأكد من أن موظفي اإلنعاش المبكر  -
 نمالسكان المتضررين )بإطار في  المتواجدونمختلفة ال العمل ك تل  كافة  ونيمثلأن الموظفين التأكد من  -

 . (ينسنالم   منالرجال والنساء  هم،في
 . مجانيةهي خدمات أن الالتأكد من  -
  .السكان المتضررين لمجاميع متباينة االحتياجات العودة تأخذ بعين االعتبار الالتأكد من أن برامج  -
 ،لكواالستغالل )بما في ذ بوضوح إلى أن سوء المعاملةوتشير  بحيثاللغة المحلية، ب إعالنية،وضع لوحات  -

 . ظفينالمو همفي نبم الجميع، على  اروحظعد أمراَ مي   (الخدماتللحصول على االستغالل الجنسي أو المقايضة 
 االنصـاف. وسائللشكاوى ووجود آليات لالتأكد من  -
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 ما الذي يمكنكم القيام به لتعزيز الحماية 
 واالتصاالتالمواد اللوجستية      

 
 ما أهمية الحماية  في مجال العمل الخاص بكم  
 

في أوقات النزاع المسلح، وفي مرحلة ما بعد الصراع وبداية وقوع الكوارث الطبيعية سواء بشكل سريع وبطيء، 
والصراع االجتماعي الذي طال أمده، فإنه عادة ما يتمخض عن ذلك زيادة في مخاطر االعتداء، والعنف واالستغالل 

ب لالمجتمع عن العمل، فضال عن توقف وبالتالي  فصل األسر بعضها عن البعض االخر، وتتوقف هياكل  العيش.   س 
أما المخاطر والتهديدات الجديدة فتنبعث في حالة الطوارئ، وذلك من خالل االستراتيجيات الفردية والمجتمعية أثناء 

ال ميجب على كافة  ع  التعامل،  وكذا الطريقة التي يتم بها تنظيم المساعدات وتقديمها. ولتفادي األخطاء الشائعة، 
تسبب أنشطتهم في خلق مخاطر ومخاوف جديدة  تتعلق بالسالمة واألمن وأن اعتبارات تاإلغاثة ضمان أن  ال 

وفيما يلي بعض اإلجراءات البسيطة التي يمكن  السالمة واألمن موجودة في كافة  اإلجراءات عند تقديم الخدمات. 
 ي قطاع أعمال االستجابة الخاص بكم. أن تت خذ للتكيف مع الواقع المحلي لتعزيز مجال الحماية ف

 

تل أولقطاع اإلجراءات األساسية                             واالتصاالت  اللوجستيةة المواد ك 

شراء السلع / المدخالت محليا لضمان دعم الموارد المتاحة والشبكات اإلنتاجية  ، يتم ممكنا األمرعندما يكون  -
 . المحلية

 . مبدأ عدم التمييزعلى دراية بهم  بكم موظفي القطاع الخاص التأكد من أن  -
 المتضررة اتلمجتمعا ونلالتي تبذلونها يمثد وجهالللمساعدة في  ، ممن تقومون بتعيينهم تأكد من أن الناسال -

 . على نحو سليم
 ،ي ذلكبما فبوضوح إلى أن سوء المعاملة واالستغالل )وتشير  بحيثاللغة المحلية، ب، وضع لوحات إعالنية -

هم في نبم ،الموظفين كافة ل بالنسبة  عد  أمرا محظوراي   (الخدماتلتلقي االستغالل الجنسي أو المقايضة 
 . القطاعاتموظفي 

 من حيث المخاطر ات،توقف الشاحن جراء على بينة من المخاطر  هم كم التابعين ل التأكد من أن الموظفين -
 .الصحية واألمنية

 ، ممنتقوموا بتوظيف أشخاصلم  أنكمعند تعيين الموظفين ووذلك القوانين المحلية  ونتتبع متأكد من أنكال  -
 هم تحت سن الطفولة. 
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 5الم لحق  

 
     

 ليمنفي ا المستضعفةت المتعلقة بالحماية والحاالت تحليل التهديدا
 
 انتهاكات القانون اإلنساني• 

ون في ولئك الذين ال يشاركأومقاتلين، بمثابة حماية المدنيين، وهذا يعني أولئك الذين ليسوا إلى يهدف قانون الحرب 
 كافة بل من ق هكانتهيتم القانون الدولي اإلنساني، ول اأساسَ  يمثل  يز، تممبدأ مإن هكذا  . عواقب الحربب مقارنةالنزاع 

ة المناطق السكنيإطار بما في ذلك في  ، على أرض الواقعالقتال يجري ولذا، فإن  . أطراف النزاع على أساس يومي
 ،جمات علىه تنش  كذلك، فقد . المكتظة بالسكان بعد أن أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين

 هجماتالومن المناطق والمنشآت المدنية، مثل المستشفيات والمدارس، وتعريض المدنيين لتبادل إطالق النار و
الطبيعة العشوائية لهذه الهجمات واستخدام أسلحة غير دقيقة تشكل انتهاكات واضحة للقانون وبالتالي، فإن  . قاميةنتالا

 في المناطق التي يرتادها المدنيون أيضا وفاةة فقد تسبب عشوائياألرضية بصفة األلغام زرع . أما الدولي اإلنساني
على ت التي ش نهجمات الن التقارير عن استخدام الذخائر العنقودية في هناك العديد م ، كما أنالمدنيينهؤالء وإصابات 

ألهداف التمييز بين ا منالغارات الجوية المستمرة من قبل قوات التحالف أيضا  من جانبها، لم تتمكن  . محافظة صعدة
الغارات الجوية العديد من األهداف السياسية، مثل منازل السياسيين والمباني  تستهدفكذلك، فقد ا . ةالعسكرية والمدني
 قد دفع المدنيون ثمنا باهظا نتيجة القصف العشوائيل . المناطق السكنيةإطار دون استثناء في تقع الحكومية، والتي 

ن ملم يسلموا فالعنف والتهديدات فروا من أعمال  أما األشخاص النازحون داخليا، ممن. على المناطق السكنية والعامة
ة للجناكان هناك عدد من الهجمات على موظفي ومباني  وفضال عما تقدم، . الضربات الجوية وهم من بين الضحايا

ة بين صعدما على الطريق  اللجنة المذكورة  ، تم اغتيال اثنين من موظفي2115في سبتمبر ف . الدولية للصليب األحمر
ع الصراع والوضأما  .الجهات الفاعلة اإلنسانية في اليمن كافة  تهزمن شأنه وأن أرسل برسالة ، األمر الذي وصنعاء
 . اريةالحركة التج ،خفض حرية التنقل، بما في ذلكوبشدة في من جانبه ساهم قد فال يمكن التنبؤ به الذي األمني 

 اإلنسانية للسكان اتالغذاء أو المساعد لموادالحرمان المتعمد  جراءتقديم أدلة دامغة  ة بمكانبومن الصعوعليه، فإن 
ومع ذلك، وانطالقا من  . ؤدي إلى التجويع كأسلوب من أساليب الحربي  نتظم يمكن أن ما االمدنيين، األمر الذي إذا 

 ات األساسية التيالمتعلقة بالحصول على الخدم (المادية أو اإلداريةأو من العقبات )سواء األمنية ذات الصلة،  حجم
وفي  ،كافية إلزالة هذه العقبات ابذل جهودتالنزاع المعنية بطراف األضرورية من أجل البقاء، فمن الواضح أنه ال  ت عد

ثلة ومن األم . من السلع التجارية واإلنسانية إلى السكان المدنيين منع وصول كال إلى االطراف تعمد ظروف معينة 
للحصول على السلع التجارية في شمال البالد، وقد تم  ارئيسَ  امحور يعد  الذي  ،ميناء الحديدةهذا الجانب المحددة على 

 . والعقبات اإلدارية ذات الصلة ية األمنالعقبات من  خليطحظره من قبل 

، "هيومن رايتس ووتشصادرة عن منظمة "تقارير عديدة إطار في فقد وردت تفاصيل العديد من هذه االنتهاكات وعن 
 نيمن قبل منظمة العفو الدولية وبيان مشترك من قبل المستشارين الخاص 2115تقرير صدر في أغسطس  ضال عنف
سبيل المثال ال  ىلع، 2115من أغسطس اعتبارا ألمم المتحدة لمنع اإلبادة الجماعية ومسؤولية الحماية على التوالي با

تخفيف التدابير من قبل أي طرف في النزاع لمنع أو أنه قد تم اتخاذ مؤشرات على  ةلم تكن هناك أيوعليه،  . الحصر
 هذه االنتهاكاتمن 

  

 لحماية في اليمـناكتلة 
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 والسالمة والحرية ،الحياة التي تستهدف التهديدات• 

ق تقارير عن العديد من االنتهاكات الخطيرة لحقو ثمة على السكان المدنيين،  للنزاعالتأثير المباشر  فيما هو أبعد من
جراء  أيضا تتفاقمت بسبب النزاع، وتفاقم حيث وقدهذه االنتهاكات تدل على مجتمع منقسم بشكل كبير، إن  . اإلنسان

 ،القتل خارج نطاق القضاء، وبشكل خاص ،وتشمل هذه الحوادث . خلل في النظام القضائي وتعزيز اإلفالت من العقاب
عملوا أنهم قد  شتبه فيألشخاص الذين اتهموا / ي  دفت ااسته التي يبدو أن عمليات القتل االنتقاميةمن قبيل تلك الحوادث 

االختفاء، والعديد من حوادث االعتقال من كانت هناك عدة حاالت لقد . النزاعإطار إلى الحزب اآلخر في  واو انضمأ
ا جانبها، م . دوافع سياسية ها ذاتتظهر العديد من هذه االعتقاالت إلى أنو ، األطفال ،واالحتجاز التعسفي، بما في ذلك

الذكر الجدير ب . ريدمالتو تعرضت للهجوم حيث ،منازلهمشهدت شهدت الشخصيات العامة وأعضاء األحزاب السياسية 
 نممن األقليات العرقية  وفي هذا الخصوص، ثمة واحدة . هناك عدد من األقليات العرقية والدينية في اليمنإلى أن 

وعلى وجه  العموم، تنخرط هذه . تقليديا من اإلقصاء والتمييزممن عانت  ،(المهمشة"الفئة ")بمعنى  الم همشين 
 .جد صعوبة في الحصول على الخدمات والحقوق على قدم المساواة مع بقية السكانالمتدنية، وتعمال األفي  المجموعة

 كبير من حدة التوتربشكل و فاقمالصراع الحالي قد  أن إالفجوة بين الشمال والجنوب،  على الدوامهناك  أن وحيث
حوادث االعتداءات والتهديدات واالعتقاالت وال تزال كانت هناك  ،في كل من الشمال والجنوبو . والشك المتبادل

، عليهو . لجانب اآلخر"ل "موالية نظر إليها على أنها ي   من قبيل تلك التيشركات المؤسسات أو الأو  ،لألشخاصبالنسبة 
والعكس  ةيالجنوبالمناطق أو إيجاد عمل في  ،مأنفسهفي تأسيس صعوبات جهون اشمالية يومن المحافظات الالناس فإن 

 . من التنقل بين الشمال والجنوب حريتهمونتيجة لذلك، يتم تقييد الناس، أو تقييد  . صحيح

اعتقال وافها تم إيقاالحتجاجات السلمية أو القيام ب ، ذلك أنه سبق وأن تم منعيتم تقييد حرية التعبيروفي هذا الصدد، 
مبنى  ية، كما تعرضدانتقانشر مقاالت قيامهم ب بسببمن جانبهم، تعرض الصحفيين لالعتقال وذلك . المتظاهرين
 . ، مما اضطرها إلى التوقف عن الطباعةلغارة جوية فإحدى الصح

 
 
 العنف الجنسي القائم على نوع الجنس•  

حيز التبظاهرة تتميز يعد  عنف الجنسي القائم على نوع الجنس الفإن تحت أي ظرف من الظروف وفي أي مجتمع، 
أكثر من ذلك بالنسبة لليمن، الحال ووهذا هو  . قتصر على المجال الخاصي اشاقنعتبر من المحرمات، والثقافي وت  

 مةثهذا يعني أن عليه، فإن و . وبلد في حالة حرب )سلطة األب على الجميع(  اوأبوي امحافظ امجتمع ي عتبرالذي 
سي الناجين من العنف الجنفإن ، وبالتالي بصفة علنية العنف القائم على نوع الجنسجانب ممانعة شديدة لمناقشة 

 . األسرة إطارفي التحدث عن ذلك، ناهيك عن اإلبالغ عنه خارج  ينمترددِجد  ونكونيس

، نطاق واسع على كبيرةوالاالنتهاكات الجسيمة ضمن  بهذا الجان فيعد  التجارب السابقة في بعض البلدان  وبالنظر إلى
هتماما ا ولى مسألة العنف الجنسيبالتالي، ينبغي أن ت  كسالح من أسلحة الحرب، ويمكن استخدامه خاصة االغتصاب 

إال أن الوضع في حين أنه من المهم بشكل واضح إيالء االهتمام الشديد لهذه الظاهرة، ف . في حاالت الصراعخاصا 
 . ة له بالنزاعتعلق بالنزاع المستمر أو ال عالقالمبين العنف الجنسي في ما الدقيق كتلة التفي  اصعبيعد ليمن ل بالنسبة 

هناك مؤشرات على الزواج بيد أن  ،عنها يتم اإلبالغال من الواضح أن حوادث العنف الجنسي إن فأيضا، في اليمن و
، فضال عن العنف المنزلي، واالعتداء النفسي والعاطفي والحرمان من الموارد، خصوصعلى وجه ال بكروالم  القسري 

 . غتصاب واالعتداء الجنسيالا باإلضافة إلى
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جنسي، بما نف الفضي إلى العرصد وتقييم المؤشرات التي يمكن أن ت  القيام بمن المهم فإن ، لمؤشرةفي غياب األرقام ا
من األسر التي ترأسها  قدراالجانب من بين أمور أخرى  اشمل هذي ، يسياق اليمنالفي و . الصراع في ذلك في حالة

عدام وان ،بسبب الضغط النفسي نتيجة للحرب، ومستوى النزوح، وانعدام السكن الالئقيعود العنف أن نساء، و
، لقانون والنظاميترتب على ذلك انعدام األمن الغذائي، وانهيار كلي أو جزئي ل ، مما الخصوصية، ومستوى الفقر

وعلى   .قوع التجنيد القسري وانتشار األسلحة الصغيرةووالتعسف في استعمال السلطة و / أو السلطة العسكرية، و
مع المدني المجتأوساط ال سيما بين  ،كبيرة متاحة اتهناك قدرفإن العنف الجنسي، بالرغم من الصعوبات التي تحيط 

 . جوانبها كافة والفتيات والفتيان لمعالجة هذه المسألة من  ،لرجالوا ،عمل بنشاط كبير مع النساءيي ذال

 األطفال• 

د الوفيات ارتفاع عد فيكمن  في األثر األكثر مباشرة أما عن  . بشدة جراء الصراع في اليمنو ونتأثريال يزال األطفال 
 بحسب التأكيداتوذلك ، على التوالي قد تأثروا من األطفال 111من أيضا وأكثر  511أكثر من ذلك أن واإلصابات، 

أكثر ما ن إوعليه، ف . 2115بعد تصاعد الصراع في نهاية مارس من فترة ما في األشهر الخمسة التي وردت كما 
أعلى يكون سالعدد الحقيقي ، فإن بالتاليو، منها التحققالتي تم حوادث لاعدد أن هذا الرقم يمثل يدعو للقلق يكمن  في 

 . من ذلك بكثير

 
ب لقد دمر الصراع ل والكهرباء والغذاء،   ،المياهقلة فرص الحصول على الخدمات األساسية من حد من العيش، و س 

، الفقر العالية بالفعليأتي ذلك على رأس مستويات  . قيود شديدة على حرية الحركةوضع األسعار، وفي وزيادة 
وبصرف النظر عن اآلثار الجسدية والنفسية المباشرة للحرب  . سوء التغذيةحاالت مخاطر عالية من  التسبب فيو

 . حياةعلى قيد ال لبقاءية على األطفال لمساعدة األسر ليشكل أيضا مسؤوليات إضافإال أن هكذا وضع على األطفال، 
ر الكرب أدلة وافرة من انتشا ِثمَة إن  . القصفأعمال هذا بدوره يعرض األطفال أكثر آلثار القتال وعليه، فإن و
 . يةنفس حدوث اضطراباتيؤدي في بعض الحاالت إلى من شأنه أن األطفال، األمر الذي أوساط بين  النطاق  واسعال

في اضطرابات وصعوبات في إقامة عالقات ثقة، ومن خالل الصراعات مع األطفال اآلخرين، األمر ويتجلى هذا 
 تركيز الخالفي النوم، ومشاعر الخوف والغضب والكراهية، وصعوبة 

تضرر د قالنظام التعليمي  فأن، وبشكل واضح أعمالهاالسنة الدراسية أن تستأنف من المفترض ، فإن أكتوبرشهر في 
أو  ،كانت هناك العديد من الهجمات على المدارس، واستخدمت المباني المدرسية كمأوىكذلك،  . بشدة جراء الصراع

مساكن كوعالوة على ذلك، يتم استخدام العديد من المدارس  . المسلحةقواعد من قبل القوات المسلحة والجماعات ك
 . دهاتم تحدي ةبديلفي الوقت الحالي أية مساكن  فر لديهماال يتوالنازحين الذين األشخاص مؤقتة لعدد كبير من 

هناك  حيثفي فصل األسر، أن تسبب على نطاق واسع والداخلي نزوح بما في ذلك ال ،الصراعلقد تمخض عن أعمال 
َراَفقين من قبل ذويهم العديد من القاصرين    .، على الرغم من أن العدد الدقيق غير متوفرعنهم والمنفصلين غير الم 

  ،من خالل ظاهرة "الزواج السياحي" ،مشكلة في اليمن، بما في ذلكفيعد  الزواج المبكر والحمل المبكر تقليديا  أما
 ،ساءالنمن لفترة مؤقتة فقط وما يكون الزواج الزواج، وغالبا  لغرض ونأتيج حيث كبار السن من الرجال من الخار

األسلحة ويتوقع أن بمبكرة ِجد في اليمن عادة ما يواجه األطفال في سن و . بكثير هممنسناَ صغر األوالفتيات اليمنيات 
يتم طفال مجندين وثمة أ مفادها أن هناك تقارير عديدة في هذا الخصوص، و . في الدفاع عن المجتمع القبلي وايشارك

 . من قبل الجماعات المسلحة والقوات المسلحة ماستخدامه

أقل  واكونيغالبا ما  مألنه ،ااألطفال تحديدعلى يؤثر فتلوث المناطق المدنية والسكنية بسبب األلغام األرضية أما عن 
 ، فيمثل استخدام الذخائر العنقودية حولو . ةمهجور للتجول واللعب في منازل أو مناطق ون ميليمخاطر والبا وعيً 

أيضا مصدر قلق بالغ ألنه يترك وراءه عددا كبيرا من الذخائر غير المتفجرة الصغيرة التي قد تبدو لألطفال ككائنات 
 . بهاللعب ومواد 

في  التنفيذ فهي قيدحقوق األطفال في النزاعات عن  آلية الرصد واإلبالغ عن االنتهاكات الجسيمة الستة ب فيما يتعلق 
هجمات على المدارس   اختطاف،  ،قتل وتشويهوقوع حاالت تقارير عن تفيد العليه، و . 2119منذ عام وذلك اليمن 
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والمستشفيات؛ تجنيد األطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة والقوات المسلحة؛ العنف الجنسي؛ والحرمان 
 . لمساعدات اإلنسانيةاتلقي من 

 النساء •

وبالتالي،  ،نساء تحت وصاية الرجلال ان تعيش توقع ظل مجتمع يسوده التوجه األبوي عموما في اليمن، فإن من المفي 
 ولذا، . لقيود وانتهاكات خطيرة نخضعيواألرامل يمكن أن ممن يعشن بمفردهن  ،، واألمهاتفإن النساء العازبات

 . زليالقسري والعنف المنالزواج بما في ذلك الزواج المبكر و ،للعنف الجنسيأن يتعرضن يمكن للنساء والفتيات 
 االجتماعي نبسبب وضعهوذلك بشكل مختلف عن الرجال  نتأثريالنساء بشكل عام قد فإن ، اتزماألفي حالة و

تحليل النوع ل من جانبه، يمكن . بالضرورةاطر للمخعرضة  نلسبيد أنهن أو الدور اإلنجابي،  ،ومسؤوليات األسرة
أو الرجال والفتيان، الذين قد يكونون عرضة للخطر وبأي  ،أو الفتيات وة،ساعد على تحديد هؤالء النسي  االجتماعي أن 

 . شكل من األشكال

 ن داخلياواألشخاص النازح    •

من غالبية الأما  .(2115أكتوبر  15مليون )كما في  2,2 بنحو داخليا نتيجة للصراع  ي قدر عدد األشخاص النازحين
 ،في المدارسنهم ممع المجتمعات المحلية، بينما تعيش أقلية  مأو يتم استضافته ،يقيمون في مساكن مستأجرةفالنازحين 

بمقدورهم كن يالفرار لم  ا من الناس الذين قد يودونكثيرإن  . أو أشكال بديلة أخرى من المأوى ،والمراكز الجماعية
 . عدد من العقبات المادية واالقتصادية واالجتماعيةالقيام بذلك نظرا ل

زقهم فقدوا وسائل رفي وضع كئيب، ذلك أنهم معظم النازحين ، فإن االقتصاديةوالظروف المعيشية فيما يتعلق ب
ة في كثير من األحيان يمعيشظروف المن جانبها، فإن ال . أو المساعدة اإلنسانية اتعلى الصدق ون منهم يعتمدونوكثير

ويعزز من خطر االعتداء الجسدي والعنف  ،الذي يسبب الكثير من التوتر، األمر الكثير من الخصوصيةبال تسمح 
 .تضخيم خطر االنفصال األسريقد ساعد  النزوح   ، فضال عن أنالجنسي

الصراع المتبادل بين النازحين يشوبه وضع بنشوء مع استمرار الصراع وإطالة أمد النزوح، هناك خطر متزايد و 
النازحين على العودة إلى  مفادها إجبارتقارير متزايدة  ثمة  كذلك،. والعائالت المضيفة، بما في ذلك مخاطر االستغالل

 ، ممن النازحينوبالتالي، فإن  . وتفتقر إلى الخدماتاألمان مناطقهم األصلية، حيث الظروف ما زالت بعيدة عن 
 . أو توفير بدائل مناسبة معهم  التشاور سواًء عن طريق خطر الطرد هم عرضة لالمدارس  يقيمون في

 السالمة القانونية   •

 يمجانالصول وتعلق بالتقليدية تاليمن، هناك قضايا رئيسة منها عن الصراعات التي عانت  ينمستقلبال فيما يتعلق 
عاني تبشكل جيد وال ت عد منظمة السلطة القضائية كما أن ، وعلى قدم المساواة إلى العدالة والحصول على محاكمة عادلة

عمليات حل  ، فإن في كثير من األحيانو . فال تعد مستقلةالتدخل السياسي والموارد، ونظرا لتفشي الفساد من شحة 
في رتكب دون عقاب، الكثير من الجرائم ت    أن ذلك، الخيار المفضل للتعامل مع الجرائم ت عدقبلية الصراعات بصفة 

 .رادعكان هناك  فيما لوالذي ال يذكر  الشيء النظام القضائي فيه يوفر  الوقت

  
في أعقاب القتال العنيف، ف ، عليهو . في كثير من األحيان نتيجة مباشرة للحربفهي سيادة القانون  / انهيارتعطلوحول 

 ،األمور على لسيطرةلحيث تتنافس جماعات سياسية ومسلحة مختلفة  ، موجودالهناك خطر كبير من أن فراغ السلطة 
من غير الواضح جدا من هو المسؤول  ومن ثم، فإنه، (2115في عدن حتى اآلن )سبتمبر واقع الحال هذا هو فإن 

، فإنه من غير الم رجح أن ت ستنسخ بالتاليو . للسكانبالنسبة يخلق مشاكل كبيرة وغياب سيادة القانون  ،وعدم اليقين
 . تعز، أو حتى صنعاء لما هو عليه الحال فيفي سيناريوهات مماثلة تلك االوضاع مثل 

طراف أ ةافك من ِقبل العديد من نقاط التفتيش لوضع نتيجة  ،حرك، بما في ذلكتانعدام حرية الحول هناك قضايا 
كونون يالنازحين الذين األشخاص أيضا مشكلة بالنسبة للبعض، خاصة يمثل  عدم وجود وثائق كافية  كذلك، فإن. النزاع

 .على الخدمات والمساعدات اإلنسانية خسارة الحصول من قبيل  لمخاطرعرضة 
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 االجتماعية واالقتصادية السالمة  •   

من الواضح أن عدم عليه، فإن و . واحدة من أفقر البلدان في العالمواليمن واحدة من أفقر دولة في الشرق األوسط ت عد 
ب لواقتصادية وجود فرص   ألفرادا جعلمن العوامل الرئيسة التي تسهم في جميعها ًتعد  والفقر المزمن  ، المعيشة س 

يعني في كثير من األحيان أن األشخاص هم أكثر عرضة للمعاناة ف المرتفع الضعف أما مستوى . ضمن المستضعفين
 . هعفض  مستوى والمعني شخص العواقب بسبب ال جراءأشد ضررا  وامن المرجح أن يكونأن ، واتعواقب األزم جراء

كونهم  ،لنتائج المباشرة للصراععرضة لأكثر  الناسِ في جعل  الفقر   من المرجح أن يتسببهذا يعني أن بالتالي، فإن و
 ما قد ي واجههم ون لتعرضيحرك، وبالتالي تأكثر قدرة على ال واكونيإلى أن  ونحتاجي منهوأ، ثابتسكن يفتقرون لوجود 

 .لطعام، وجمع المياه ، الخلنتظار الا ،لقمة العيش، بما في ذلكالحصول على لضمان 

هذا ي ازدياد فالصراع بالتأكيد ساهم قد دقع، وم  يعيشون في فقر ، ممن سكانعدد كبير من الاليمن بالفعل لدى كان لقد 
ب ل كسبوظائفهم فقدوا  نيالكثير كما أن ،الرقم  لتلف، حيث تعرضت منازلهم لتأثرتأن أألسر أيضا قد العيش، و وس 

 .تدميرالو

 . لتعمبالكاد أو تعمل العديد من المرافق الصحية ال أن تحت ضغط كبير وفهي هياكل الخدمات االجتماعية وحول 
حتى في ظل الظروف العادية  ، ممن لديهم ذوي االحتياجات الخاصة من لألشخاص بالنسبة وهذا يعني أن الخدمات 
هذا يؤثر بصفة إن  . ال يمكن االعتماد على أي من هذه الخدمات ،الخدمات، وحتى اآلن لتلقيمشاكل في الوصول 

 ،صابينوالناجين من العنف أو الصدمات النفسية، والم   األشخاص الذين يعانون من األمراض المزمنة،على خاصة 
 .اتذوي اإلعاقمن والمسنين واألشخاص 
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