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التجمع العاملي للحامية: إطار العمل االسرتاتيجي ٢٠١٦-٢٠١٩

ملحة عامة

تم تأسيس التجمع العاملي للحامية )GPC( يف سياق عملية اإلصالح التي شملت مجاالت العمل اإلنساين يف العام ٢٠٠٥. 
ويتكون التجمع من شبكة تضم منظامت من األمم املتحدة، ومنظامت غري حكومية ومنظامت دولية تقدم الحامية يف 

النزاعات والكوارث، يف مجال حامية الطفل، والعنف املبني عىل النوع االجتامعي، واإلسكان، واألرايض واملمتلكات، وإزالة 
األلغام. 

ويعتمد إطار العمل االسرتاتيجي عىل مداوالت مكثفة عىل االنرتنت، ومع موظفني ميدانيني وآخرين يف املقر الرئييس، 
وأيضاً عىل دراسة وبحث وثائق نقدية حديثة ذات صلة، وتقييم لعمليات االستجابة اإلنسانية. مرفق تفصيل لهذه 

املداوالت، ومرفق أيضاً تحليل سياقي مستمد من هذه املداوالت ودراسة للوثائق، والذي يشكل بدوره خلفية لتطوير 
إطار العمل املذكور. وسوف يقوم هذا اإلطار بتوجيه أولويات وعمل التجمع العاملي للحامية عىل مدى السنوات األربع 

القادمة وسوف ينطلق من االنجازات التي حققها التجمع حتى اآلن، والتي تتضمن تعزيز مبدأ الحامية كنقطة مركزية يف 
العمل اإلنساين، وتقديم دعم واسع ومتنوع للعاملني يف امليدان، وتطوير معايري للسياسات والقدرة عىل االستجابة. 

يستخدم التجمع تعريف الحامية الذي وضعته اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت )IASC( والذي ينص عىل أن الحامية 
تشمل ما ييل:

»جميع النشاطات التي تهدف إىل ضامن االحرتام الكامل لحقوق الفرد استناداً إىل رسالة وجوهر القوانني ذات الصلة 
)مثل اتفاقيات حقوق اإلنسان، والقانون الدويل اإلنساين، واتفاقيات حقوق الالجئني(«. هذا يعني أن الحامية هي هدف، 

ومسؤولية قانونية، وعمل متعدد القطاعات من أجل )١( منع أو وقف انتهاك الحقوق، )٢( ضامن تقديم تعويضات 
لالنتهاكات تشمل توصيل مواد وخدمات أساسية، و)٣( التشجيع عىل احرتام الحقوق وسلطة القانون. 
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التجمع العاملي للحامية: إطار العمل االسرتاتيجي ٢٠١٦-٢٠١٩

الرسالة

يعمل التجمع، ضمن اإلطار الشامل لالستجابة 
اإلنسانية، عىل تطوير إمكانيات التنبؤ، والقيادة، 

والفاعلية، واملحاسبة يف عمليات االستجابة لضامن 
وجود الحامية يف قلب العمل اإلنساين. وإن حامية 
حقوق الناس يف النزاعات والكوارث تتطلب نطاقاً 

واسعاً من العمل من قبل مجموعة متنوعة من حملة 
املسؤولية، ولذلك فإن التجمع العاملي للحامية ميثل 

أيضاً جرساً يربط بني عاملني يف املجال اإلنساين وغريهم 
من العاملني يف مجاالت أخرى مثل التنمية والسياسة 

وحفظ السالم وغريها. 

الرؤية

يتمتع جميع األشخاص االذين قد تعرضوا ألزمة 
إنسانية، أو مهددون بالتعرض لها، باحرتام حقوقهم 
بالكامل وفقاً للقانون الدويل، وبضامن حاميتهم من 

خالل أفعال مالمئة تنفذ يف الوقت املناسب يف جميع 
مراحل األزمة وبعدها. 
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التجمع العاملي للحامية: إطار العمل االسرتاتيجي ٢٠١٦-٢٠١٩

األهداف االسرتاتيجية

الهدف ١ 

تشكل الحامية عنرصاً رئيسياً يف العمل اإلنساين 

سوف يعمل التجمع العاملي للحامية عىل تحقيق ما ييل:

إرشاك دول، وجهات سياسية وحقوقية وتنموية وإنسانية من أجل تعزيز القدرة عىل التحليل، واإلنذار املبكر، 
واالستجابة، وتقديم الحلول يف األزمات، تحديداً عرب دمج املنظور امليداين واملجتمعي يف صنع السياسيات وتصميم 

االسرتاتيجيات وتنفيذها؛ 

مساعدة املنسقني اإلنسانيني والِفرق اإلنسانية الُقطرية واملجموعات امليدانية يف تطوير وتنفيذ اسرتاتيجيات حامية 
ُقطرية من خالل التوجيه، والنصح، ودعم البعثات، واملراجعة السنوية ألهم العمليات، ومن خالل إرشاك مجموعة إدارة 

الطوارىء والجهات املانحة؛ 

االستمرار يف توضيح معنى الحامية باستخدام مصطلحات عملية، عرب إنشاء إدارة تهدف إىل تحقيق النتائج، ويف أعامل 
الحامية املجتمعية، ومن خالل بناء القدرات، وأيضاً باالستمرار يف وضع معايريللحامية تهدف إىل تحقيق املساءلة أمام 

املترضرين؛ 

دعم التنسيق عىل املستوى امليداين مبا يف ذلك العمل ضمن مجاالت املسؤولية املختلفة )AoRs( لضامن رد فعل شامل 
ومرتابط فيام يتعلق بالحامية يف النزاعات والكوارث؛

العمل مع جهات تنموية لتحديد )من الناحية العملية( كيف تستطيع الربامج اإلنسانية والتنموية أن تعزز وتدعم 
بعضها من أجل توفري الحامية بشكل أفضل، وضامن استدامة الحلول املطروحة قدر اإلمكان واستمرار فاعلية برامج 

الحامية حسب الحاجة من خالل أعامل اإلغاثة والتنمية. وسوف يتم إنجاز هذا كله من خالل أطر عمل مشرتكة لوضع 
الربامج، وبرامج تجريبية، وباإلطالع عىل الدروس املستفادة عرب املشاريع وبالعمل مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ 

)UNDP( عىل تنفيذ قرار لجنة السياسات التابعة لألمني العام حول إعادة التأهيل املبكرة؛ 

االستفادة من قوة الشبكات للرتويج لفكرة مركزية الحامية يف العمل اإلنساين، وإلرشاك جمهور أوسع والعمل عىل تقدم 
عمل املجموعات امليدانية من خالل تحديد رشكاء جدد واستخدام وسائل التواصل االجتامعي وتبني فكر جديد عرب 

تأسيس مجموعة استشارية سنوية رفيعة املستوى، تتكون من رواد يف الفكر وعمالء للتغيري يجتمعون برتتيب من مساعد 
مفوض األمم املتحدة لالجئني لشؤون للحامية. 
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التجمع العاملي للحامية: إطار العمل االسرتاتيجي ٢٠١٦-٢٠١٩

سوف يقوم التجمع العاملي للحامية بتحقيق ما ييل:

الرتويج ملنهج مبني عىل تحقيق النتائج، حيث يتم تحديد وقياس مخرجات الحامية من خالل انخفاض خطر التعرض 
النتهاكات للحقوق وعرب تبني منطق السببية بربط األنشطة املتخذة مبعالجة أو تغيري املخرجات؛

توثيق الروابط مع مختربات االبتكار، والتجمعات العاملية، ومؤسسات األبحاث لضامن تبني آليات التجمع العاملي 
للحامية ملناهج مبتكرة وتقديم نصائح عملية حول التدخالت املتزايدة األهمية مثل التدخالت النقدية، وجهود الحامية 

التي تقودها جهات محلية، وأدوات التواصل االجتامعي، والتفاعل مع مجموعات عقائدية، ومستوطنات حرضية، 
وتكنولوجيا املراقبة عن بعد، وأيضاً حول املواضيع املهملة، كالعمل مع جهات خاصة وعلامء األنرثوبولوجيا )علم 

اإلنسان(؛ 

إرشاك جهات فاعلة محلية ووطنية من أجل تعزيز مفهوم الحامية يف العمل اإلنساين وتطوير توصيل التدخالت 
واستدامتها عرب إصدار وثائق متخصصة ننتجها بالتعاون مع جهات ذات صلة ومرتجمة إىل اللغات املطلوبة؛ 

االستمرار يف تدريب منسقي التجمع وأعضاء تجمع الحامية عىل مهارات التنسيق والنواحي التقنية املتعلقة بالحامية، 
وتنمية املامرسات املجتمعية، وزيادة توفري الدعم املبارش عىل مواضيع منفصلة كتعريف مبدأ املساءلة، بصيغة عملية، 

لألشخاص املترضرين، ودورة وضع برنامج العمل اإلنساين، والتخطيط االسرتاتيجي، وكيفية التدرج يف إيقاف عمل 
التجمعات، الخ؛

تعزيز إدارة املعلومات املتعلقة بالحامية كعنرص أسايس إلنتاج برامج جيدة واملحافظة عىل قدرة التجمع عىل توفري 
الدعم الالزم للميدان ومن فيه من عاملني محليني ووطنيني باستخدام لغات ووسائل متاحة لديهم، يف جمع وتحليل 
املعلومات والبيانات املطلوبة لتنفيذ اسرتاتيجيات الحامية واالستجابة اإلنسانية وتسهيل قياس تأثري عمل تجمعات 

الحامية امليدانية. 

 الهدف ٢ 

االستجابة للحامية مناسبة، يف وقتها، وذات جودة عالية
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التجمع العاملي للحامية: إطار العمل االسرتاتيجي ٢٠١٦-٢٠١٩

التنفيذ

سوف يعطي التجمع العاملي للحامية األولوية لدعم الزمالء امليدانيني يف وضع اسرتاتيجيات للحامية لعمل الفريق القطري 
للشؤون اإلنسانية تكون مبثابة إطارعمل لوضع الربامج، ولعمل تجمعات الحامية يف حاالت الطوارىء الحرجة املمتدة 

عىل نطاق واسع، ويف البلدان التي تضم البعثات املتكاملة. وإن التجمع عىل استعداد، ضمن حدود قدراته، لدعم إيجاد 
االسرتاتيجيات وآليات التنسيق املتعلقة بالحامية ودعم الفرق القطرية يف جميع األوضاع، مبا فيها يف حاالت التأهب ويف 

العمل مع »تحالف الحلول« اليجاد حلول لعمليات التهجري. 

كام يقع أيضاً عىل عاتق التجمع ضامن االستعداد للحامية يف كافة القطاعات وتوفري القدرات التقنية لالستجابة للطوارىء، 
وضامن أيضاً قدرة أكرب عىل التنبؤ واالستجابة الفعالة من خالل إطار العمل االسرتاتيجي. ويخضع التجمع إىل« مبادىء 

الرشاكة«، التي تؤكد عىل مبدأ احرتام املشاركني بعضهم البعض واعتبار كل منهم لآلخر بأنه رشيكاً متساوياً، وتنفيذ املهام 
بشفافية تامة، وتبني منهجاً يعتمد عىل تحقيق النتائج، والتحيل باملسؤولية يف تنفيذ األنشطة، وضامن تكامل أنشطة 

املشاركني. 

سوف تقوم مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بإيفاد منسقاً مخصصاً للتجمع ورئيساً لخلية عمليات. وسيضمن 
رشكاء التجمع استمرارية تقوية وتعزيز عمل هذه الخلية، عرب مامرسات عملية فعالة وزيادة عدد العاملني يف الفريق 

بهدف دمج خربات عملية ذات صلة ومهارات لغوية وضامن االستجابة يف الوقت املطلوب.

وسوف يرأس منسق التجمع مجموعة عمل تقنية تتألف مام ال يزيد عن خمسة ممثلني ملنظامت إنسانية، يعتمد 
اختيارهم عىل خربات عملية مالمئة وتنوع يف اللغة ويف املوقع الجغرايف. وستجتمع هذه املجموعة كل ثالثة أشهر 

ملتابعة تطبيق إطار العمل االسرتاتيجي، وتقديم املشورة حول األموال املشرتكة، وعقد اجتامعات مواضيعية حول املوائد 
املستديرة، وتحديد مكان وتوقيت الخلوة السنوية، وتنفيذ مهام أخرى. ولن تتعدى فرتة عمل أعضاء املجموعة العملية 

التقنية مدة خطة العمل )أي سنتان( من أجل ضامن بقاء التجمع العاملي للحامية هو املمثل ملشاركة املجموعة. 

كام ذكر سابقاً، لدى تجمع الحامية أربعة مجاالت للمسؤؤلية، وعدة فرق عمل تؤدي مهامها ضمن إطار زمني وتعمل 
عىل وضع السياسات، وتعميم الحامية، والشؤون القانونية والتدريب. ولتعزيز ترابط االستجابة للحامية وانتظام أهداف 

وعمل مجاالت املسؤولية وفرق العمل التابعة لتجمع الحامية، سوف تجتمع مجموعة استشارية حول برنامج الحامية 
مرتني يف السنة وسوف تتألف من رؤساء فرق العمل ومجاالت املسؤوليات وسريأسها منسق التجمع العاملي للحامية. 

وسيتم خالل االجتامعات مناقشة خطط العمل، ومعايري وضع السياسيات، واألولويات العملية وقدرات االستجابة، 
ومواضيع أخرى. إضافة إىل ذلك، سيحرض منسق تجمع الحامية االجتامعات السنوية حول مجاالت املسؤوليات وسيحرض 

رئيس خلية العمليات االجتامعات املنتظمة لفرق العمل. 
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التجمع العاملي للحامية: إطار العمل االسرتاتيجي ٢٠١٦-٢٠١٩

الرصد والتقييم

يلتزم التجمع العاملي للحامية بالتأكيد عىل أن األنشطة القابلة للقياس تتوافق مع األهداف االسرتاتيجية يف إطار العمل 
هذا، مبا يتناسب مع سلسلة من خطط العمل املتفق عليها، والتي تشمل التجمع العاملي للحامية ومجاالت مسؤولياته، 

التي تتضمن املؤرشات املطلوبة. 

سوف يستخدم تجمع الحامية االستشارات املقدمة حول إطار العمل االسرتاتيجي كقاعدة من أجل رصد أدائه وقياس 
مدى تأثري عمله وتوافقه مع األهداف االسرتاتيجية املذكورة أعاله. كام سوف يضع التجمع مؤرشات لقياس مدى فاعليته 

يف تحقيق أهدافه املعلنة من خالل املجيء بجهات خارجية لتقييم عمله. يف ضوء ما ذكر، سوف يتم تفويض دائرة 
التقييم ووضع السياسات لدى مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني لتقييم عمل تجمع الحامية بالتعاقد مع مستشار 

مستقل يف العام ٢٠١٦، وسوف يستخدم التقييم يف املستقبل لقياس تقدم عمل تجمع الحامية. 

يف العام ٢٠١٦ ويف السنوات الالحقة، سوف يصدر التجمع مراجعة سنوية لعمله ونجاحاته يف جعل الحامية يف مركز 
وقلب العمل اإلنساين امليداين. 

وسوف يضم اجتامعاً سنوياً ينظمه تجمع الحامية العاملي تجمعات ميدانية، وسيتم فيه تحديد مشكالت تنسيقية متكررة 
يف امليدان، وتحديد املشاكل الحقيقية املتعلقة بالحامية التي تتطلب توجيهات معينة، ومناقشة مواضيع تتعلق بالدعوة، 

وسيتم أيضاً طرح متطلبات الدعم للوكاالت املشاركة يف التجمع العاملي للحامية، وملجاالت املسؤوليات، ولفرق العمل، 
ولخلية العمليات. وسيتم استخدام أدوات تقييم أداء التجمع لرصد مدى تأثري عمله يف دعم مجموعات الحامية امليدانية. 
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ملخص العملية
فرباير ويوليو ٢٠١٥

مجموعة االستشارات 
االسرتاتيجية

 تلخيص عملية التشاور واملوافقة عليها

مشاورات مع امليدان 
أغسطس – ديسمرب ٢٠١٥

نيجرييا، أوكرانيا، جنوب 
السودان، سوريا، ميامنار، 

جنيف، بانكوك

تقديم عروض وإجراء نقاشات منظمة؛ تحميل التقارير

توزيع مسودة إطار العمل االسرتاتيجي 
للتعليق عليه

منتصف ديسمرب ٢٠١٥ – منتصف يناير ٢٠١٦

تم الحصول عىل ١٦ مجموعة من التعليقات: ١٥ منها جنيف
تتعلق بسياق ونص املسودة، و١ يتعلق بتوجه التجمع 

العاملي للحامية 

جمع املشاورات
ديسمرب ٢٠١٥

 التحميل عىل املوقعجنيف

إطار العمل االسرتاتيجي للتجمع العاملي 
للحامية ٢٠١٦ – ٢٠١٩ صياغتة

نهاية يناير ٢٠١٦

جمع التعليقات ودمجها يف املسودة؛ تضمني النتائج جنيف
الصادرة عن تقرير لجنة التمويل واألمني العام؛ إعادة كتابة 

التحليل السياقي

تقديم إطار العمل وإطالق خطة عمل 
تجمع الحامية ٢٠١٦ – ٢٠١٧

نهاية يناير ٢٠١٦

جنيف 
 أفالم من منسق اإلغاثة الطارئة، ومساعد املفوض العام، 
واملقرر الخاص لشؤون النازحني تعرض يف حفل االفتتاح، 

وتأسيس حسابات عىل وسائل التواصل االجتامعي

مراجعة املطبوعات
يونيو – أغسطس ٢٠١٥

 صياغة التحليل السياقي وتحميلهجنيف

مداوالت عىل االنرتنت
سبتمرب ٢٠١٥

خرباء يف مجال العون 
اإلنساين والحامية 

)PHAP(

وضع أسئلة استقصائية متفق عليها وإطالق الدراسة 
االستقصائية باللغتني االنجليزية والفرنسية؛ والحصول 

عىل١٣٠٠ رد عليها. جمع النتائج وتحميل التقرير 

مشاورات يف املقر الرئييس
سبتمرب – ديسمرب ٢٠١٥ 

جنيف، نيو يورك، 
لندن، أوسلو، ستوكهومل، 

واشنطن العاصمة، 
ميلبورن

تقديم عروض وإجراء نقاشات منظمة؛ تحميل التقارير

عملية وضع االسرتاتيجية 

تقود التنفيذ خلية العمليات والبنية الجديدة

عملية التنمية

لقد امتدت عملية تنمية وتطوير إطار العمل االسرتاتيجي الجديد لتصل إىل دائرة واسعة من الرشكاء يف الحقل اإلنساين 
وحقول أخرى وتحفز مبدأ التبني وااللتزام عىل مستويات رفيعة للميض قدماً بالعمل. ومن خالل هذا التعاون، الذي 

يرأسه مستشار كبري يف الحامية تابع ملرشوع قدرات الحامية االحتياطية، واملوفد للتجمع العاملي للحامية، فإن إطار العمل 
يعكس الطموحات التي وضعتها املراجعة الشاملة للنظام وإيضاً تطلعات العاملني يف مجال الحامية امليدانية.


