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للحـــمايةالخـــطوط العريضــة 

تعريف الحماية وعناصرها

دور جمعيَّة مار منصور دي بول في الحماية

تمرين عملي



الحــمايـــة

تعريفها



الحماية هي  

إحترام حقوق اإلنسان

يتمتَّع بنو البشر جميعًا

 -بحقوٍق أساسيَّة 
)أم(اإلعالن العالميُّ لحقوق اإلنسان 

ين يولد جميع الناس أحراًرا ومتساو
في الكرامة والحقوق

)أم(



مقاالت من 
إعالن

األمم المتحدة 
لحقوق 
اإلنسان

ر من التمييز  (2)التحرُّ

ية وفي    (3) ياألمن الشخصالحقُّ في الحياة والحّرِ

ض للتعذيب  (5)المعاملة واإلساءة في عدم التعرُّ

(26)الحقُّ في التعلُّم 

ل الشخص ل الدولة أو التدخُّ ر من تدخُّ ي في التحرُّ
.الحقوق المذكورة أعاله



الحماية

راد التدابير الرامية إلى حماية األف
:من

ض لألذى - التعرُّ



الحــمايــة

األذى الذي يلحق  -
بالضحايا

من قبل الُجناة



:ةيمكن أن يشمل األذى األنواع التالي
اإليذاء الجسدي•
العزل ،  التحكُّم العقلي والعاطفي ، الترهيب ،•

اإلهمال



الحـــمايـــة

:المحافظةعلى

ة - الصحَّ

الرفاه -



الحماية



مستلزمات 
الحمــايـــة

ـــةإستراتيجيَّات الحمـــاي

ن آثار إستراتيجيَّات الحدِّ م
األذى



إستراتيجيَّات الحمـــايـــة

تدابير للوقاية من إلحاق األذى باآلخرين 



إستراتيجيَّات الحدِّ من آثار األذى

تدابير للحدِّ من مخاطر األذى



الضحايا

من هم األكثر عرضةً؟



الضعفاء 
األطفال 

عاًما 18من صفر إلى 



التبليغ عن إساءة معاملة األطفال

• Grenada  2014-2018                 2617  cases   (CPA)

• St Lucia  2015                           230 cases  (UNICEF)

• Trinidad 2015-2016                  4158  cases      (CA)



حمـــايـــة األطفال



الضعفاء كبار السنِّ 



حماية  كبار السن

من % 16,7بلٍد عن تعرض  28دراسة أجريت في  52، كشفت 2017عام 
ة العالميَّ (عاًما لإلساءة  60األشخاص الذين  تخطَّْوا الـ  ).ةمنظَّمة الصحَّ



الضعفاء
أصحاب اإلعاقات 

يَّةالعقليَّة والجسد



حمـــايـــة
رضةً لألذى أصحاب اإلعاقات العقليَّة والجسديَّة ألنَّهم األكثر عُ 



في بيئة معيَّنة ؟ التي تؤدي إلى األذىما هي العوامل



حاضنة الفَقُر بيئةٌ 

التبعيَّة الماليَّة

ــيَّةغياب الَمرافِق األســاس

الاإلفتقار إلى نظام دعم فعَّ 



العوامل المسـاعدة 
ل األذى التي تسّهِ

ىإختالل ميزان القو

إنعدام الُمساءلة

عدم وجود عواقب

إنعدام الشفافية



الحـــماية

الفَقر وسوء المعاملة 
يقّوِضان الكرامة

الفَقر وسوء المعاملة 
يقّوِضان الكرامة

يقلّالن من إحترام الذاتيقلّالن من إحترام الذات

عان الشعور بإنع دام يشّجِ
القيمة الذاتيَّة

عان الشعور بإنع دام يشّجِ
القيمة الذاتيَّة



ما هي األسباب التي 
ة مار تحتِّم على جمعيَّ 

منصور دي بول 
المشاركة بالحماية



مار منصور دي بول

والحماية 

 والفقيروأَْنِصفُوا البَائِسَ  أُحُكموا ِللَكسير َوأليَتِيمِ  

وا الكسيَر والِمْسِكيَن  .األَْشَرارِ  و أَْنِقذُوه ِمْن أَْيدينَجُّ

4-3: 82مزمور 



من أقوال القديس منصور دي بول

على   توحةً قلوبنا مف ينبغي أن نسعى جاهدين إلبقاءِ ”
ن ألبؤس اآلخرين ومعاناتهم وأن ندعَو باستمرار 

“.هللا الرحمة التي هي حقًا روحُ  روحَ  يمنَحنا هللاُ 



الحـــمايـــة

سهم كيف يمكن لجمعيَّة مار منصور دي بول أن ت
في الحماية وفي التخفيف من مخاطر األذى ؟



ة الحـــمايــة آليـَّ

طبِّْق  -3 نفِّْذ وراقِب السياسات

رْ  -2 طّوِ رْ  األذىسياسات للحماية وللتخفيف من آثار َطّوِ

إِْعَرفْ  -1 كَ إعرْف القوانين المتعلِّقة بالحماية في بلدِ 



قوانين الدَّولة

ما هي القوانين التي تهدف إلى حماية الضعفاء في بلدكم ؟



معرفة القوانين النافذة في كّلِ بلد

قانون حماية الطفولة

قانون العنف المنزلي

) 2013CRPD(إتِّفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

 بروتوكول األمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص ،
)2014(وبخاصة النساء واألطفال 



معرفة القوانين النافذة في كّلِ بلدٍ 

ف على القوانين والبروتو كوالت تعرَّ
المتعلِّقة بالحماية



وضع سياسات للحماية

ن أن تكون جمعيَّة مار منصور دو بول  سياسات تضمَّ
:هي مساحة آمنة

آمنة لألعضاء•
آمنة للذين تخدمهم•



ول جمعيَّة مار منصور دي ب
مكاٌن آمن

ما هو المكان اآلمن؟



المكاُن اآلمن

:مكاٌن خاٍل من

التمييز -

ش والمضايقات - التحرُّ

األذى الجسدي والعاطفي -



الحـــمايــة 

بيئةٌ آمنة

أن  ينبغي على السياسات
ع على :تشّجِ

المحاسبة

الشفافية

ل العواقب تحمُّ



ات تعريف السياس
ة العامَّ

معجم

(Merriam Webster)

":سياسة"تعريف كلمة 

مسار عمل محدَّد يُراعي شروًطا معيَّنة 

ة وتحديدهالتوجيه القرارات الحاليَّة والمستقبليَّ 



الســياســات تطوير

دْ  يهيَّة المبادَئ التوج حدِّ
لكّلِ سياسة ْذ  ةً ماسياسَضْع ونفِّ



مراحل وضع السياسات  

إكتسب إكتسب إلتزامهم

شاِركْ  اءصغ السياسات بطريقة تشاركيَّة مع األعض

إْبـنِ  سياسات الوعي لناحية الحاجة للبناء  إْعَمْل على زيادة



جمعيَّة مار منصور دي بول سياسات

ل ينبغي للسياسات أن تتناو
:مجاالٍت محدَّدة

  -مكاٌن آمن

ج حماية وتخفيف للنتائ
السلبيَّة

تدريب تقديم تقارير



تعزيز الحــمايــة



حــمايـــةال –مكاٌن آمن 

ســياســة
يحترم األعضاء المنصوريون دائًما

حقوَق اإلنسان وكرامة الذين يخدمونهم

مبادئ توجيهيَّة

ض المستضعفون لأل ذى أو ال يجوز أن يتعرَّ
 عدم االحترام من جانب المنصوريين، وال أن
يتغاضى هؤ الء عن هذا السلوك من جانب 

.اآلخرين



تشجيع التدابير التي تخفِّف آثار األذى

/السياسات الرامية إلى الحد من خطر األذى
التقليل منه إلى أدنى حد ممكن



التخفيف - مكاٌن آمن

ســياســة
يسعى البرنامج لضمان ان األعضاء 
لون خطًرا  على  المحتملين ال يشّكِ
األعضاء أوعلى الذين يخدمونهم

مبادئ توجيهيَّة
يجب أال يكون لدى األشخاص الراغبين 

في االنضمام إلى الجمعيَّة أو العاملين

فيها سجٌل جنائيٌّ  



وضع سياسات 
للتدريب



تدريب

يجب تدريب أعضاء الجمعيَّة 

على الحماية

مبادئ توجيهيَّة ضاءيجب إجراء تدريبات عمليَّة لجميع األع

ســياســة



وضع سياسات 
لإلبالغ



إعداد التقارير

ســياســة
ي إجراء تحقيق موضوعّيٍ وشامل ف
هة ضد أعضاء  االدعاءات الموجَّ

الجمعيَّة

مبادئ توجيهيَّة
معاملة األشخاص الذين يتَِّهمون أعضاء 
الجمعيَّة بأي شكل من أشكال اإلساءة أو 

فيما يتعلق بالتقارير معاملةً عادلة



تنفيذ ومراقبة السياسات

ُمعتََمدةوضع استراتيجيَّات لرصد تنفيذ السياسات ال



الملخَّص -الحماية  

ناتُها دت الحـــماية ومـــكّوِ ـــدِّ حُّ

ي إلى الـــحاالت الـــمؤ دت الـــعوامل التي تؤدِّ ذيةُحـــدِّ

ت مناقشة دور الجمعيَّة واإلستراتيجيَّات ف ي مجال الحمايةتمَّ

ت مناقشة  تطوير السياسات تمَّ



الـــحماية

تعليقات؟/ أسئلة•



ســـياســـات الـــحماية

ة بَك وشـــارْكهاضــْع ســـياسة  الـــحماية الـــخاصَّ


