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  نساينالعمل اإليف املكانية املركزية للحماية 
  بيان صادر عن رؤساء الوكاالت األعضاء يف اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت

  ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ١٧أقره الرؤساء يف 

  
  
  

 
  

 .www.humanitarianinfo.org/iasc اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت،

يؤكد هـذا البيـان التـزام رؤسـاء الوكـاالت األعضـاء يف اللجنـة الدائمـة املشـتركة بـني             

الوكاالت بضمان املكانة املركزية للحماية يف العمل اإلنسـاين وكـذلك دور منسـقي الشـؤون     

للعمل اإلنساين وجمموعات احلماية يف الوفـاء ـذا االلتـزام يف مجيـع      اإلنسانية واألفرقة القطرية

نساين. ويندرج ذلك ضـمن عـدد مـن التـدابري الـيت سـتتخذها اللجنـة الدائمـة         العمل اإل نواحي

  املشتركة بني الوكاالت لضمان محاية أكثر فعالية لألشخاص يف األزمات اإلنسانية.  

حيـام وسـالمتهم وأمنـهم ويتعرضـون ملخـاطر       غالبا مـا يتعـرض النـاس ملخـاطر ـدد       
التمييز وفقدان فرص االستفادة من اخلدمات األساسية وملخـاطر أخـرى، عنـدما حتـل كـوارث      
طبيعيــة أو تنــدلع أعمــال عنــف أو تنشــب نزاعــات مســلحة. وقــد تكــون انتــهاكات القــانون     

وجـه الضـعف املوجـودة    الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، وكذلك املخاطر وأ
  سلفا، من ضمن األسباب والنتائج الرئيسية لألزمات اإلنسانية.

ويتطلع الناس إىل سلطام الوطنية واحمللية وإىل األمم املتحدة ودوائـر العمـل اإلنسـاين      
ــهم،         ــة ســالمتهم وأمن ــام، وكفال ــاذ حي ــن أجــل إنق ــهم: م ــز محايت ــدعيم وتعزي بوجــه أعــم لت

عانتــهم علــى اســتعادة كرامتــهم، وفقــاً للقــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان وختفيــف معانــام، وإ
والقانون اإلنساين الـدويل ومعـايري احلمايـة املعتـرف ـا دوليـاً مـن قبيـل مبـادئ األمـم املتحـدة            

  التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي.

لـدول.  وتقع املسؤولية الرئيسـية عـن محايـة النـاس يف مثـل تلـك احلـاالت علـى عـاتق ا           
وإضافة إىل ذلك، يف حاالت الرتاع املسلح، يلـزم علـى اجلهـات مـن غـري الـدول األطـراف يف        
الرتاعـات محايــة األشـخاص املتضــررين واألشــخاص املعرضـني للخطــر وفقـا للقــانون اإلنســاين     
الدويل. وتضطلع دوائر العمل اإلنساين بدور أساسي يف العمـل مـع هـذه اجلهـات الفاعلـة مـن       

  ومساعدة األشخاص احملتاجني.  أجل محاية 

علـى الواجـب امللقـى علـى األمـم      ‘‘ احلقـوق أوال ”وتشدد خطة عمـل األمـم املتحـدة      
نتـهاكات  املتحدة حبماية األشخاص أينما كانوا وفقا حلقوق اإلنسان الواجبـة هلـم حبيـث متنـع ا    

ــدويل حلقــوق اإل  ــانون ال ــدويل وتتصــدى هلــا. وواجــب    الق ــانون اإلنســاين ال ــة  نســان والق محاي
  نساين.هذا يكمن أيضا يف صميم العمل اإل األشخاص
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  ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ١٧أقره الرؤساء يف ، نسايناملكانية املركزية للحماية يف العمل اإل

  
  
  

 
  

  .www.humanitarianinfo.org/iasc اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت،

إن اعتبــارات محايــة مجيــع األشــخاص املتضــررين واملعرضــني للخطــر جيــب أن توجــه      
ــدول          ــع ال ــل م ــب العم ــك جان ــا يف ذل ــرارات واالســتجابات اإلنســانية، مب ــات صــنع الق عملي

املكانـة املركزيـة يف جهودنـا    واجلهات من غري الدول األطـراف يف الرتاعـات. وجيـب أن حتتـل     
ــة       ــوال مرحلـ ــاذ األرواح، وطـ ــة إىل إنقـ ــة واهلادفـ ــطة العاجلـ ــمن األنشـ ــب، ضـ ــال التأهـ يف جمـ

  االستجابة اإلنسانية وما بعدها.

ومن الناحية العملية، يعين ذلك القيام يف بداية أي أزمة مث بعد ذلك بتحديد األشخاص   

تعرضهم له، مع مراعاة أوجه الضعف احملددة  املعرضني للخطر وكيفية تعرضهم للخطر وأسباب

اليت تسهم يف نشوء حاالت اخلطر هذه، مبا يف ذلـك أوجـه الضـعف الـيت يعانيهـا رجـال ونسـاء        

خليـا وكبـار السـن واألشـخاص ذوي     وفتيات وفتيان وكـذلك جمموعـات مـن قبيـل املشـردين دا     

  األقليات. من عاقة و األشخاص املنتمني إىل األقليات اجلنسية وإىل غريهااإل

وهذا يعين أنه يتعني على منسقي الشؤون اإلنسانية واألفرقة القطريـة للعمـل اإلنسـاين      
هلــذه  ىذ اســتراتيجية شــاملة للحمايــة تتصــدوجمموعــات احلمايــة أن يعملــوا علــى وضــع وتنفيــ

املخـاطر ومتنـع وتوقـف تكـرار انتـهاكات القــانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان والقـانون اإلنســاين          
ــ ــن أدوار        -دويل الـ ــانية مـ ــة اإلنسـ ــات الفاعلـ ــا للجهـ ــوح مـ ــبني بوضـ ــدد وتـ ــتراتيجية حتـ اسـ

ومســؤوليات تكامليــة يف املســامهة يف حتقيــق النتــائج يف جمــال احلمايــة؛ وحتــدد وتســتغل كافــة    
األدوات املتاحـــة لتـــوفري محايـــة فعالـــة للمتضـــررين مـــن األزمـــات اإلنســـانية؛ وتراعـــي أدوار   

ــل عمليــات حفــظ الســالم والبعثــات       ومســامهات اجلهــات الفاعلــ   ة األخــرى ذات الصــلة مث
السياسية واجلهات الفاعلة اإلمنائية، يف سبيل حتقيق أهداف احلمايـة وإجيـاد احللـول املسـتدامة.     
ــات       ــروف واألولويــ ــري الظــ ــاة تغــ ــام ملراعــ ــها بانتظــ ــب مراجعتــ ــتراتيجيات جيــ ــذه االســ وهــ

  رد لتحقيق هذه املساعي.  واالحتياجات. كما جيب حشد القدر الالزم من املوا

وهذا أيضا يعـين أنـه يـتعني علـى منسـقي الشـؤون اإلنسـانية واألفرقـة القطريـة للعمـل             
اإلنساين وجمموعات احلماية أن يعملوا على تعزيز مجع املعلومـات وإدارـا وحتليلـها مـن أجـل      

واجلهـود يف جمـال   توجيه وتكييف اجلهود اخلاصة باإلنذار املبكر والتأهب واالستجابة والتعايف 
السياســات، ومــن أجــل دعــم أنشــطة الــدعوة االســتراتيجية واملنســقة واحلــوارات واملفاوضــات 
اإلنسانية الـيت جتـرى نيابـة عـن األشـخاص املتضـررين واألشـخاص املعرضـني للخطـر، وحبيـث           
يتسىن التصدي لألخطار اليت ددهم يف حاالت الرتاع وأثناء اندالع أعمال العنـف وحـدوث   

وارث الطبيعية. ويف هذا الصدد، يتعلـق األمـر بـإقرار وتعزيـز أدوار ومهـام ووسـائل العمـل        الك
  التكاملية جلميع اجلهات الفاعلة املعنية.  
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  ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ١٧أقره الرؤساء يف ، نسايناإلاملكانية املركزية للحماية يف العمل 

  
  
  

 
  

 .www.humanitarianinfo.org/iasc اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت،

ــؤوليت     ــام األول ملسـ ــام يف املقـ ــيوىل االهتمـ ــدات، سـ ــع التعهـ ــكان  ويف مجيـ ــام السـ نا أمـ
املتضررين عن حتديد تدابري احلماية اخلاصة م وفهمها ودعمها. ويتعلق األمر بإشراك خمتلـف  
قطاعات السكان املتضررين بشكل جمـد يف مجيـع القـرارات واإلجـراءات الـيت هلـا تـأثري مباشـر         

لصــعيدين علــى رفاههــا. ويف هــذا املســعى، مــن األساســي االلتــزام بــدعم اتمــع املــدين علــى ا 
تضـررين واألشـخاص   الوطين واحمللي فيما يقوم بـه مـن دور هـام يف تعزيـز محايـة األشـخاص امل      

  .املعرضني للخطر

لية جعـل احلمايـة يف حمـور العمـل اإلنسـاين الـدويل       ووعلي الصعيد امليـداين، تقـع مسـؤ     
ــل اإلنســاين وكافــة منســق          ــي عــاتق منســقي الشــؤون اإلنســانية واألفرقــة القطريــة للعم ي عل

جمموعـــات احلمايـــة. وتضـــطلع جمموعـــات احلمايـــة بـــدور حاســـم يف دعـــم اجلهـــات الفاعلـــة  
اإلنسانية لوضع استراتيجيات احلماية، مبا يف ذلك تعميم احلمايـة يف مجيـع القطاعـات وتنسـيق     

  خدمات احلماية املتخصصة لألشخاص املتضررين.

ت األعضــاء يف لكـن املســؤولية ليسـت مســؤوليتهم فحسـب، فــنحن، رؤسـاء الوكــاال      
اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت نقـر بـدورنا الريـادي يف دعـم جهـودهم بشـكل متسـق        
ومبدئي وحيادي، بطرق منها وضع السياسات، وإجـراء احلـوارات، والقيـام بأعمـال الـدعوة،      
والعمل مع الدول. وإننـا نلتـزم بتـوفري مـا يلـزم مـن الـدعم وبالعمـل معهـم ومـع مجيـع أعضـاء             

  نساين.نة املركزية للحماية يف العمل اإلجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت لضمان املكاالل

  


