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1 2 
 2الوحدة   1الوحدة 

مدخل إلى الحماية غير المسلحة 
 :مدنيينالحماية غير المسلحة لل  للمدنيين

  
األهداف والمبادىء ومصادر 

 اإلرشاد 

 نبذة عامة وأهداف التعلّم   نبذة عامة وأهداف التعلّم 

 
الحماية غير  مدخل إلى

   المسلحة للمدنيين

األهداف والمبادىء 
لحماية غير االسترتيجية ل

 المسلحة للمدنيين
    تعريف المصطلحات 

 
الحماية غير المسلحة طيف 

   للمدنيين
لحماية المبادىء األساسية ل

 غير المسلحة للمدنيين

 

الحماية غير المسلحة 
، والالعنف، وحفظ للمدنيين
   السالم

لحماية المصادر األساسية ل
 غير المسلحة للمدنيين

 
الحماية الجهات الفاعلة في 

     غير المسلحة للمدنيين

 
 ملّخص الرسائل األساسية 
   

 ملّخص الرسائل األساسية 
 

 المراجع   المراجع 
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 5الوحدة  4الوحدة  : 3الوحدة  

 نالحماية غير المسلحة للمدنيي  

في  الحماية غير المسلحة للمدنيين
الكفاءات األساسية : الممارسة

 المطلوبة عند دخول المجتمع
 المحلي 

 الحماية غير المسلحة 
 في الممارسة للمدنيين 

 

  ألساليب األساسيةا  
 دخول المجتمع المحلي 
 والخروج منه 

 نبذة عامة وأهداف التعلّم  نبذة عامة وأهداف التعلّم  نبذة عامة وأهداف التعلّم 

  المشاركة االستباقية 

الكفاءات األساسية 
الحماية غير  لممارسي

 تحليل السياق   المسلحة للمدنيين
 إدارة األمن      المراقبة 
 استراتيجيات الخروج  تحليل النزاع  اء العالقاتبن 

   
المسلحة  الحماية غير

  للمدنيين

 تطوير استراتيجية شاملة 
لحماية غير المسلحة ل

 للمدنيين
     تطوير القدرات   

     
الحماية غير المسلحة 

  للمدنيين

 
 ملّخص الرسائل األساسية 
 اإلشكاليات  مراحل الصراع  

  حاجاتتقييم ال   
 ملّخص الرسائل األساسية 

 

  المراجع 
السكان الضعفاء واألفراد 
 المراجع  والمجموعات تحت التهديد

   
 ملّخص الرسائل األساسية 

   
   المراجع   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                الملحقات                
 
 
 
 

  :1الملحق 
 

        دراسات الحاالت            
               
 :2الملحق             

 
 في وثائق األمم المتحدة  الحماية غير المسلحة للمدنيين          

 
 

 : 3الملحق          
 الفهرس المفّصل

 
 
 

 المسرد         
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قوة السال بعدسة قوة السالم بال عنف بعدسة ولرليزا ف /  2111يونيو  /   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 توطئة
 
 
 
 

بعنوان حماية  (معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث)الجديد الصادر عن اليونيتار  أرحب بهذا الدليل
والذي تّم وضعه بالتعاون مع قوة السالم  ،تعزيز القدرات المدنية لحماية المدنيين: المدنيين العزل

 .فعل ذلك ألربعة أسبابأ .بدون عنف
 

فهو يستند أوال إلى االعتراف المقبول حديثا بأن منظمات المجتمع المدني تؤدي دورا متزايد األهمية 
وكما أشار األمين . في مجال الحماية في الحاالت التي يواجه فيها المدنيون مخاطر جسدية خطيرة

لحفظ السالم ليست الجهة الفاعلة الوحيدة في فإن بعثات األمم المتحدة  ،العام السابق لألمم المتحدة
وجود العديد من الصراعات في جميع أنحاء العالم التي ال  وتدور ،مجال الحماية على أرض الواقع
د هذا الشعور في قرار الجمعية العامة لألمم يأكتّم توقد . لألمم المتحدةفيها ألي قوة حفظ سالم تابعة 

ويهدف هذا  . .A / 69 / L.34 ،مج العمل بشأن ثقافة السالممتابعة إعالن برنا حولالمتحدة 
 تعزيز قدرات الجهات الفاعلة في المجتمع المدني الدولية والمحليةإلى المعهد  الصادر عن المنشور
فضلى حماية  تأمين من أجل ،في مناطق الصراع العنيف الكامن أو العلني وخصوصا   ،وكفاءات

 .لعنفإضافي ل عدتصاأي للمدنيين الضعفاء ومنع 
 

يونيو  تقريره المقّدم في في السالمالمعني بعمليات و مم المتحدة الرفيع المستوى األيؤكد فريق  ،ثانيا
في طليعة  تحلستراتيجيات غير المسلحة يجب أن االالمتحدة أن  لألمممين العام األإلى  5102
المتأتية من يجابية من اإلاهمات مسالويدرك الفريق أيضا . المتحدة لحماية المدنيين األممجهود 

أن البعثات السياسية والعسكرية يجب بأّن وصي كما يمسلحة لحماية المدنيين الالجهات الفاعلة غير 
تعمل بشكل وثيق مع المجتمعات المحلية والمنظمات الوطنية والدولية غير الحكومية في بناء بيئة 

إلى إضفاء الطابع المهني على أعمال الحماية هذه ويهدف دليل المعهد هذا . توفر الحماية للمدنيين
 .دون اللجوء إلى األسلحة أو االعتماد على القوة العسكريةمن 

 

لتنمية ل الجديدة والتي ترسم تحديا   هدافاأل ألزم نفسه بالعديد منما أن المجتمع الدولي قد ب ،ثالثا
أن هذه األهداف ال يمكن  اضطرادب يتضح ،5101لفترة حتى عام لتغطية تأمين  من أجلالمستدامة 
 لذا يذكر. للمدنيينالجسدي من األسالمة و ال تتم فيه ضمانةبيئة خالية من العنف  ضمنتحقيقها إال 

 الصادر عن دليلالهذا يسهم و . الحاجة إلى تعزيز مجتمعات سلمية وشاملة للجميع 01الهدف 



فهي وبالتالي  ،لسالملالتحتية المحلية قدرات والتعزيز البنى  على المعهد في مساعدة الشركاء المحليين
اتفاق على وقف إطالق إلى  يتم التوصلالعنف بعد أن  نحو ةتقلل من مخاطر حدوث انتكاسة مبكر 

 .النار أو السالم

  

أن الحاجة غير الملباة إلى الحماية المادية المباشرة للمدنيين ضد العنف المسلح  يسبقلم  ،رابعا 
للمدنيين المحاصرين في  مضنيةلقد كانت السنوات الماضية . ما هي عليه اليومأكبر مبلغت حجما  

وتزايد عدد األشخاص الذين اضطروا إلى الفرار بسبب الحرب واالضطهاد منذ عام . صراعات عنيفة
مليون شخص قد  11وأفادت مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين بأن أكثر من . 5102

 .بالسجالتباالحتفاظ وهذا هو أكبر عدد منذ أن بدأت المفوضية . جميع أنحاء العالمنزحوا قسرا في 

ولكنه لم  ،لضمان مركزية حماية المدنيين ىعن طرق فضل طويال  لقد بحث المجتمع الدولي منذ 
هذا الدليل خطوة صغيرة ولكنها حيوية ويشّكل . لديه أدوات أو مبادئ توجيهية كافية لتنفيذها يتوافر
 .تقديم التوجيهات والمهارات العملية في

ال يستطيع أحد . بما في ذلك المجتمع المدني ،وسيتطلب األمر إشراك العديد من الالعبين اآلخرين
 .لن يسير النظام اإلنساني قدما ،وبدون التزام متجدد وعملي بهذا المفهوم! أن ينجز كل شيء وحده

 

 .وفي الزمن المناسب ،للحظة المناسبةفي هذه ا ،ويسر المعهد أن يقدم هذا الدليل

 

 نيخيل سيث

 مساعد األمين العام لألمم المتحدة

 المدير التنفيذي

 معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث -اليونيتار 

 
 
 

 
 



 
 
 

 شكر وتقدير

 

إلين  ،ميل دنكان ،مع مساهمات من رولف كارير ،هذا الدليل هيبرت أولدنهويس تولى صياغة
 .دكتوراه ،و ثور واغستروم ،دكتوراه ،آن فريش ،توراهدك ،فورناري

. خالت من العديد من األفراد اآلخرين الذين استعرضوا المسودات األوليةاواستفاد المؤلفون من مد
وريتشارد  ،كلير بلينكينسوب إلى كل من على وجه الخصوصأن يوّجهوا شكرهم ويود المؤلفون 

يفاريست  ،والدكتورة ألينا سولتاني نيشان ،لوديا كروسيوك ،ومايكال وتشيكوس كاريير ،هولواي وا 
 .وليزا فولر ،وأيرنوت زيفنبرجين ،كارامبيزي

 ،ومؤسسة صامويل روبين ،تراست هولثوزو  ،سخاء مؤسسة فينويك ينّوهوا إلىويود المؤلفون أيضا أن 
 .وكين تيلسن ،ونيفين هاروود ،ومارياليس هاروود ،وكوني غولدمان

هذا الدليل وعلى الدورة التدريبية ل االحتبار األوليفي  المشاركينون أيضا أن يشكروا ؤلفملاويود 
 .نترنتإلاعلى  المباشرة

 حقوق النشر

 حقوق الطبع والنشر
 NPو معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث -اليونيتار  

 

 NP: صورة الغالف

 

 حقوق الطبع والنشر
 

 حقوق الطبع والنشر
 NPو األمم المتحدة للتدريب والبحث معهد -اليونيتار  



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 تمبسب/الم والعدل بين الكنائس في حوض نهر كوربارادو، كولومبيا

 
 
 المختصرات

 
 
CEDAW  
Convention on the Elimination of Discrimination against 
Women 

أشكال التمييز ضد اتفاقية القضاء على جميع 
  المرأة

CPC Civil Protection Component (Philippines)  (الفيليبين)مكّون الحماية المدنية 
CPR Communities of Popular Resistance (Guatemala)  (غواتيماال)الشعبية  الحمايةمجتمعات 

CRC Convention on the Rights of the Child  اتفاقية حقوق الطفل 
CSOCivil Society Organization  مؤسسة مجتمع مدني 
EU European Union  االتحاد األوروبي 
EWER  Early Warning/Early Response االستجابة المبكرة /اإلنذار المبكر 
GAM Gerakan Aceh Merdeka (Free Aceh Movement) حركة أسيه الحرة 

ICC International Criminal Court كمة الجنائية الدوليةالمح 
ICRC International Committee of the Red Cross  اللجنة الدولية للصليب األحمر 
IDP Internally Displaced Person   النازح داخليا 
IFRC International Federation of Red Cross/Red 
Crescent Societies 

 لي لجمعيات الصليب األحمر والهالاالتحاد الدول
  األحمر

IHL International Humanitarian Law القانون الدولي اإلنساني 
IMT International Monitoring Team (Philippines)  الفريق الدولي للمراقبة 
IRC International Rescue Committee لجنة اإلنقاذ الدولية  
IRL International Refugee Law القانون الدولي لالّجئين 
ISIL Islamic State of Iraq and the Levant تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام 
ISIS Islamic State of Iraq and Syria تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام  
JIU Joint Integrated Unit (South Sudan) (جنوب السودان) الوحدة المتكاملة المشتركة 
LGBT Lesbian Gay Bisexual Transsexual  المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي

  والمتحولون جنسيا ومغايرو الهوية الجنسانية
DG Millennium Development Goals األهداف اإلنمائية لأللفية 
MONUC United Nations Observer Mission in the 
Democratic Republic of the Congo) 

اقبي األمم المتحدة في جمهورية الكونغو بعثة مر
  الديمقراطية

MONUSCO United Nations Organization 
Stabilization Mission in the Democratic Republic of 
the Congo 

بعثة منظمة األمم المتحدة لتحقيق االستقرار في 
  جمهورية الكونغو الديمقراطية

MSF Medecins Sans Frontieres باء بال حدودأط 
NCOORD National Coordinating Office on Refugees 
and Displaced 

 مكتب التنسيق الوطني حول الالجئين والمهجرين 
NGO Non-Governmental Organization  منظمة غير حكومية 
PBI  Peace Brigades International المنظمة الدولية لكتائب السالم 
R2P Responsibility to Protect  المسؤولية عن الحماية 
SDG Sustainable Development Goals أهداف التنمية المستدامة  



SPLA Sudan People’s Liberation Army الجيش الشعبي لتحرير السودان 
 الحماية غير المسّلحة للمدنيين  Unarmed Civilian Protection الحماية غير المسلحة للمدنيين
UNAMSIL United Nations Assistance Mission in 
Sierra Leone 

  بعثة األمم المتحدة في سيراليون

UNDP United Nations Development Programme برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
UNDPKO UN Department of Peacekeeping 
Operations 

 في األمم المتحدة  إدارة عمليات حفظ السالم

UNEF  UN Emergency Force قوة الطوارئ التابعة لألمم المتحدة  
UNICEF UN Children’s Fund اليونيسف - منظمة األمم المتحدة للطفولة 
UNOCHA UN Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs 

  مكتب األمم المتحدة تنسيق الشؤون اإلنسانية
WES Western Equatoria State غرب االستوائية يةوال 
WFP World Food Programme برنامج األغذية العالمي  
WFP Witness for Peace  شاهد على السالم 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 مقّدمة

 

 

 .يجب أن تحّل االستراتيجيات غير المسلحة في طليعة جهود األمم المتحدة لحماية المدنيين
 

 .ي حماية المدنيينالمنظمات اإلنسانية دورا أساسيا ف وتؤّدي
 

 5102 يونيو 01 ،الفريق المستقل الرفيع المستوى المعني بعمليات األمم المتحدة للسالم

 

ال يمكن خوض مسار االنتقال من الحرب إلى  ،أوال. سبق أن سمعنا بعض الرسائل مرارا  وتكرارا  
ولكن  قّطعات في القتالنشهد تقد  ،وبدون هذه القدرة. السالم المستدام في غياب قدرة مدنية أقوى

 .المؤسسات المرنة لن تتجذر وسوف يظل خطر االنتكاس إلى العنف قائما
  

الفريق االستشاري الرفيع المستوى لألمين العام لألمم المتحدة المعني  رئيس ،نوهيجان ماري غي
 5100مارس  ،بالقدرات المدنية في أعقاب النزاع

. (5100 ،البنك الدولي) متضررة من العنف المتكررمليار شخص في بلدان  0.2يعيش أكثر من 
للحماية المادية المباشرة للمدنيين  االحتياجات غير الملباة لم يسبق أن بلغت ،ومن الناحية المطلقة
 مجموعةيواجه المدنيون  ،وفي هذه السياقات. اليوم من حجمهاأكبر  يوما  حجما  من العنف الوشيك 

القتل والتعذيب  عمليات بما في ذلك ،اإلنسانوانتهاكات حقوق  اإلساءاتمن  ومتنّوعة واسعة
من الحاالت يتم اختطاف األطفال أو تجنيدهم في  العديدوفي . ساءة الجنسية والتشريد القسريواإل

المدافعين باإلضافة إلى سجن  ألغراض االستغالل الجنسي؛ كما يتم االتجار بالنساءالقوات المسلحة؛ 
الذين يقدمون المساعدات إلى الناجين من  ،حتى عمال اإلغاثة اإلنسانيةو . تلهموق عن حقوق اإلنسان

يصر  ،بالحاجة الماسة واعترافا  (. أو المستهدفة)من الهجمات المتعمدة  ينالون حصتهم ،الحرب
من أهداف األمم  هدف محّدد حماية اإلنسان هي"األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون على أن 

 (.K. 2012 ،بان" )1ي القرن الحادي والعشرينالمتحدة ف

                                                             
يعمل المدافعون عن حقوق اإلنسان لتعزيز حقوق اإلنسان أو حمايتها، بما فيها الحقوق المدنية والسياسية فضال عن الحقوق  1

اع العنيف عمليات اإلعدام، والتعذيب، ومن المسائل التي تثير القلق بشكل خاص في مناطق النز . االقتصادية واالجتماعية والثقافية
ويعمل المدافعون عن حقوق اإلنسان . واالعتقال واالحتجاز التعسفيين، والتمييز، واإلخالء القسري، والحصول على الرعاية الصحية

 من انتهاكات حقوقوهم يعملون أيضا على مرافقة الناجين  .على التحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان واإلساءة إليها واإلبالغ عنها



  

أّمنت عمليات السالم التي نّظمتها األمم المتحدة المساعدة للدول التي تتعافى من  ،0111ومنذ عام 
التي ال يمكن فيها نشر  ،تتعّدد حاالت الحرب والنزاع العنيف ،ومع ذلك. الحرب لحماية المدنيين

متحدة وحيث ال تكون الجهات الفاعلة الحكومية راغبة أو قادرة على عمليات السالم التابعة لألمم ال
مع مسألة  ،من الناحية النظرية كما العملية ،لقد عانى المجتمع الدولي(. كافة)توفير الحماية للمدنيين 

 نطاقفإن  ،وباإلضافة إلى ذلك. مسؤوليته عن حماية المدنيين داخل أراضي الدول ذات السيادة
أثبتت أن التهديدات التي يتعرض وتعقيدها ية في البلقان ورواندا ودارفور وليبيا وسوريا تحديات الحما

دون دعم كبير من من قادر على تخفيفها  ةواحد جهة دوليةمن فليس : لها المدنيون معقدة وديناميكية
 (. 5112 ،ان وبانتوليانوأوكااله) المؤسسات األخرى

 

 لطالما اضطلعتمنظمات اإلنسانية ومجموعات المجتمع المدني وقد بدأ المجتمع الدولي يدرك أن ال
غير و حتياجات الكبيرة االفي السعي إلى تلبية  ،حاسما  وغالبا ما يكون  ،بدور طويل األمد وما زالت

ويركز عدد قليل من هذه المنظمات والمجموعات تحديدا على توفير الحماية . إلى الحماية الملباة
وبالطبع قوات حفظ  ،تقليديا  مجال عمل يغطيه الجيش والشرطة  وهو -نيين المادية المباشرة للمد

وهذه المنظمات والمجموعات تمارس ما . التابعة لألمم المتحدة حيثما يتم نشر عمليات السالم 2السالم
هي ممارسة  وهذه الحماية .3حماية المدنيين غير المسلحينعلى أّنه هو موصوف في هذا الدليل 

 وعقب ،والعنف الوشيك ،ون المدنيين اآلخرين في حاالت الصراع العنيفيحمذين المدنيين ال
ون المدنيين المحليين والمدنيين المحليين الذين شمل المدنيين الدوليين الذين يحموهي ت. األزمات

 ممارسة. ون المدنيين الدوليين أو غير المحليينحتى المدنيين المحليين الذين يحمو  ،يتبادلون الحماية
على معالجة  افي عمله يةالمحل الجهات الفاعلةوهي تساند . غير عنيفة وغير حزبية هذه الحماية

مبدأ الحصانة ضمن  ،وتستند هذه الممارسة إلى القانون الدولي. وعواقبه جذور الصراع العنيف
ذه المصادر ه بشكل متطّور تردو )في الحماية التي توفرها االتفاقيات الدولية كما  ،المدنية في الحرب

 .(5 في الوحدة
مزيج استراتيجي من أساليب  ي عبارة عنهحماية المدنيين غير المسلحين فإن  ،وبشكل أكثر تحديدا

 ،المدنيون المدربون تدريبا خاصا ويعمل. غير العنفّية الرئيسية والمبادئ والقيم والمهارات ،المشاركة
 ،لمنع العنف تطبيق حماية المدنيين غير المسلحينعلى  ،بالتنسيق الوثيق مع الجهات الفاعلة المحلية

. للسلم المحلي البنى التحتيةوتعزيز  ،وتوفير الحماية المادية المباشرة للمدنيين المعرضين للخطر
                                                                                                                                                             
اإلنسان، ويتخذون إجراءات لوضع حد لإلفالت من العقاب، ودعم إدارة فضلى، واإلسهام في تطبيق معاهدات حقوق اإلنسان، وتوفير 

 .التثقيف في مجال حقوق اإلنسان
، وذلك مثال بتوفير وتركز العديد من المنظمات اإلنسانية األخرى ومنظمات المجتمع المدني على مجاالت الحماية المختلفة2

 .االحتياجات األساسية للناجين من العنف أو مناصرة حماية الحقوق االجتماعية والثقافية
استخدم العلماء والممارسون مصطلحات أخرى لهذه الممارسة، بما في ذلك حفظ السالم المدني غير المسلح، والحضور االستباقي،  3

 .ةوالمشاركة االستباقية، والمرافقة الحمائي



على المستوى الشعبي  المتأثرةمع األفراد والمجتمعات حماية المدنيين غير المسلحين ويعمل ممارسو 
للمدنيين الذين هم على وشك  وقائيا   وجودا   ،على سبيل المثال ،توفرفهي . لفترات طويلة من الزمن

على مقربة من المكان الذي يعيش فيه الناس  ،ويمكن توفير هذا الوجود المادي. الفرار من ديارهم
ويمكن للممارسين في هذا . لعدة أسابيع أو حتى أشهر على مدار الساعة ،والضعفاء ونالمهدد

 ،والمرافقة ،وقف إطالق النار مراقبةمثل  ،من األساليب األخرى باقة متنوعةالمجال أيضا استخدام 
في مراحل مختلفة وهذه الحماية قابلة للتطبيق . لحماية المدنيين 4وتنمية القدرات ،الشائعات وضبط

حاالت األزمات لوقف العنف أو تهدئة ب ومرورا   ،المراحل األولى لمنع العنف اعتبارا  من ،من الصراع
مساحة  وتوفيرللمساعدة في الحفاظ على اتفاقات السالم  ووصوال  إلى المراحل المتقّدمة ،لتوتراتا

 .أكثر أمنا لجهود بناء السالم
شهد العالم المعروف ما متوسطه ثالثة  .م 0611و .م.ق 0211ما بين العام "ويقدر أّنه في الفترة 

أكثر من  الممتدة على تلك الفترة بأكملهاوفي ". كل سنة من السالممقابل عشر عاما من الحرب 
سريان  كان تهدف إلى منها ةكل واحدو  -معاهدة سالم  6111أكثر من  عقدتم "سنة  0111
وضمن (. 0161 ،ستيفنز) !"كانت تدوم لمّدة معّدلها عامين فقطالمعاهدة فيما  ،إلى األبد مفعولها

ألنها غالبا ما ال تحل الصراعات  -السالم أن معاهدات السالم ال تضمن  نجد ،الخالصات البديهية
". مرحلة ما بعد الصراع"ليست هي نفسها " ما بعد الحرب" وفترة :وال تعالج األسباب الكامنة وراءها

أجل منح |من  ،إجراءات عنيفةقصيرة ال تتخللها  استراحةتوفر معاهدات السالم  ،وفي أحسن األحوال
األكثر ومعالجة األسباب  ،صعبة المتمثلة في بناء السالملمهمة الللتصدي لأطراف الصراع فرصة 

 (.5100 ،كاريير)والحصول على حق السالم  ،للحرب عمقا  

بما في ذلك  ،5متنوعة من حاالت النزاعضمن باقة  الحماية غير المسلحة للمدنيينيعمل ممارسو و 
ويمكن أن . مية والدولية األخرىاألمم المتحدة أو المنظمات اإلقلي تحضر فيها حاليا  األماكن التي ال 

في مجال العبين في هذه األماكن أسهل من دخول الحماية غير المسّلحة للمدنيين  فرقيكون دخول 
 عليهمتفق  ألّنهم ال يتطلبون تفويضا   قد يكونون مسّلحين أو يحملون طابعا  أكثر رسمية الحماية
 الفرعي كل األساسية للسلم على المستوى الوطنيالهياالحماية غير المسّلحة للمدنيين دعم تو . دوليا  

إلى  واالرتدادمما يؤدي إلى انتشار العنف  ،وقف إطالق النار يسقطحيث كثيرا ما  ،وعند القواعد
والمناطق الخالية  ،االستجابة المبكرة/األساسية للسالم نظم اإلنذار المبكر البنىوتشمل هذه . الحرب
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. القدرة هي قدرة األفراد والمؤسسات والنظم األوسع نطاقا على أداء وظائفهم بفعالية وكفاءة وتحقيق أهدافهم اإلنمائية بطريقة مستدامة 

نشئها وتكييفها والحفاظ  إن تنمية القدرات هي عملية طويلة يعمل فيها الناس والمنظمات والمجتمع ككل على إطالق العنان للقدرات وا 
 .ا مع مرور الوقتعليه

الصراع السياسي ( 5)النزاع المحلي بين الجماعات؛ ( 0: )بأشكال متعددة من العنف 5100ويقر تقرير التنمية في العالم لعام  5
الجريمة المنظمة ( 2)انتشار العنف المتصل بالعصابات؛ ( 0( )منافسات على سلطة الدولة أو الحكم الذاتي أو االستقالل" )التقليدي"
وسيركز هذا (. 0.0، الجدول 0الفصل )النزاعات المحلية مع الروابط األيديولوجية عبر الوطنية ( 2)اإلتجار الذي يرافقه عنف؛ و  أو

مقاربات  UCPالحماية غير المسّلحة للمدنيين المساق على الشكلين األولين من العنف، كما على الشكل الخامس، التي تقّدم فيها 
 .أثبتت فعاليتها



 بوصفهنّ  للنساء خاصا   دورا  الحماية غير المسّلحة للمدنيين ولي وت. وفرق حماية المرأة ،من األسلحة
في هذه . في مرافقة جهود صنع السالم من القاعدة إلى القمة بدور كما يضطلعصانعات للسالم 

التحتية للسالم على مستويات أدنى  البنى في تعزيزالحماية غير المسّلحة للمدنيين تساهم  ،العملية
 .المستويات العليا بين علىالالعوربطها مع 

 
 لألممالتابعة  السالمجنب مع قوات حفظ  إلىجنبا الحماية غير المسّلحة للمدنيين  ممارسوويعمل 
مع توصيفات وظيفية  ،معهم والمنظمات اإلنسانية ويتعاونون (والمدنيينالجيش والشرطة ) المتحدة
 التابعةالسالم  قوات حفظعمل فيها تلتي وفي األماكن ا. في جزء آخروتتفاوت  في جزء منهاتتداخل 

المرتكزة  على سبيل المثال في تعزيز قدرات الحماية ،قد يكون للممارسين دور تكميلي ،لألمم المتحدة
يمكن أن تؤدي دورا في مصاحبة عمليات الوساطة  ،باإلضافة إلى ذلكو . على المجتمع المحلي

من  هاأو دعم( مم المتحدة أو مركز الحوار اإلنسانيإدارة الشؤون السياسية باأل ،على سبيل المثال)
 يؤديقد  ،وفي هذا السياق. خالل المشاركة المستمرة مع أطراف النزاع على المستوى المحلي

 الممارسون في هذا المجال دورا مهما في تحديد احتياجات الحماية للفئات المستهدفة بشكل خاص
المجتمعات المحلية  في حين أنّ و  ،ذلك وباإلضافة إلى. انمثل المدافعين عن حقوق اإلنس ،ومعالجتها

قد تجد أن من  ،في المناطق المتضررة قد تعتمد على الحماية المسلحة ضد الهجمات الواسعة النطاق
لتلبية ( الذين يعيشون في وسطهم)الحماية غير المسّلحة للمدنيين  فريق األسهل التعامل مع أعضاء

 .فرديةاحتياجاتهم من الحماية ال
 

عزل منع العنف وحماية المدنيين؟ يشير الخبراء إلى كيف يمكن للمدنيين ال: ويمكن طرح السؤال التالي
الوجود "كما أن  ،حساسيات ونقاط ضعف متعددة األطرافجميع  تشهد ،ت النزاع العنيفالأنه في حا
يريد  ،وبطبيعة الحال. (5111 ،ماهوني)تلك الحساسيات في تفعيل ضمنا  يساهمالدولي " االستباقي

فإن معظم أطراف  ،باإلضافة إلى ذلكو . الصراع أن يبدو أفضل من خصومهمشارك في  طرفكل 
 ،أوال: وال سيما األطراف الخارجية ،النزاع لديها أسباب وجيهة عديدة إليالء االهتمام ألطراف ثالثة

دون تجنب االنعكاسات بما في ألنهم يري ،ثانياو ؛ هي على المحكألن سمعتها الشخصية أو السياسية 
غير " فإنّ  ،لذلك. بسبب المخاوف األخالقية الفردية ،أو العقوبات؛ وأخيرا ،القصاص وأ ،ذلك اللوم

 (.5100 ،كاريير" )عزلأ"أو " بدون نفوذ"يعني  ال" مسلح

وقد ". القوة الناعمة"التشجيع عبر  مبدأ الحماية غير المسّلحة للمدنيين طبقت ،في أفضل األحوال
دون من المحتملين على تلبية احتياجاتهم  المرتكبينيحاول الممارسون في هذا المجال تشجيع 

أّن وعلى الرغم من . في تقليد طويل من الالعنف النشط متجّذرةهذه ممارسة و . استخدام العنف
اد للحد فإنها قد تكون على استعد ،بالمطلقباالمتناع عن المعركة قد ال تقتنع األطراف المتصارعة 

مهاجمة المدارس  باالمتناع عن ،على سبيل المثال ،إقناعهاويمكن . من تأثيرها على المدنيين
وكثيرا ما . والمستشفيات أو االتفاق على وقف مؤقت إلطالق النار يسمح بإجالء المدنيين المعوقين



أن  أضف إلى ذلك. فةكا تكون هذه التنازالت نتيجة لعملية طويلة لبناء العالقات والثقة مع األطراف
وهو . يدعم االنتقال من ثقافة العنف إلى ثقافة السالم والالعنف هوحفظالنهج الالعنفي لحماية السالم 

دون من لحد من العنف ا( ولكن ليس دائما) يمكنلمجتمعات المحلية المتضررة أنه غالبا ما ل يظهر
هذه المجتمعات ل يتيحفإنه  ،فة إلى ذلكباإلضاو . استخدام األسلحة أو االعتماد على القوة المسلحة

ونظرا ألن عددا كبيرا من الممارسين . مصيرها صياغةالمشاركة بنشاط في عملية السالم واألمن وفي 
 .فإنهن يشجعن على المشاركة النشطة للمرأة المحلية في هذه العملية ،في هذا المجال هم من النساء

في تعزيز قدرات المدنيين على حماية ر المسّلحة للمدنيين للحماية غيويتمثل أحد األهداف الرئيسية 
تعتبر  ،نو في االقتباس االفتتاحي من هذه المقدمةهيوكما ذكر جان ماري غي. المدنيين اآلخرين

نو أن هيويضيف غي. القدرات المدنية القوية أساسية في االنتقال من الحرب إلى السالم المستدام
ولكن الجهات الفاعلة  ،بعض القدرات الالزمة لتحقيق السالمب تتمّتعت البلدان التي دمرتها الصراعا

بدال من االستماع إلى االحتياجات والقدرات  ،هي الدولية غالبا ما تركز على ما يمكن أن توفره
 .الحماية غير المسّلحة للمدنيينالمالحظات تقع في قلب  وتكمن هذه. يخدمونهمالحقيقية لمن 

وهي تبدأ . هوحفظالسالم نهجا من القاعدة إلى القمة لحماية المسّلحة للمدنيين  الحماية غير وتعتمد
وتعمل بعد ذلك . باالستماع إلى احتياجات الحماية للمدنيين وتحديد القدرات المحلية من أجل السالم

لة وتعزيزها في المجاالت التي تحتاج فيها الجهات الفاع ،وتنميتهاعلى حماية هذه القدرات القائمة 
هدف قبل كل شيء إلى تعزيز القدرات المدنية المحلية لحماية المدنيين هي تو . المحلية إلى المساعدة

وال تقتصر . الحماية غير المسّلحة للمدنيينللجهات الفاعلة المحلية تولي  يتسنىحتى  ،من العنف
عبر الممارسة من  دّعمفهي تتجّسد وتت ،عملية تنمية القدرات على الدورات التدريبية القائمة بذاتها

ذلك للجهات الفاعلة  ويتيح. في المنطقةالحماية غير المسّلحة للمدنيين  اليومية الجلية لممارسي
 فإّنها ،واألهم من ذلك. في سياقها الخاصالحماية غير المسّلحة للمدنيين المحلية بتقييم مدى انطباق 

الحماية بالثقة لبدء جهود  ااراتهم حتى يشعرو مه واصقليفي الممارسة اليومية و  واشاركيتتيح لهم أن 
 .الخاصة بهمغير المسّلحة للمدنيين 

 
 الهدف العام 

ويهدف هذا المنشور إلى المساهمة في تحقيق األهداف المشتركة المتمثلة في حماية المدنيين والحفاظ 
المسّلحة  الحماية غيرمة ألسس وممارسات مقدّ  فهي تؤّمن ،وبشكل أكثر تحديدا. على السالم
على الرغم من أن فكرة و . والمهارات المطلوبة ،والمناهج ،ومصادر التوجيه ،ومبادئهاللمدنيين، 

مظهرها تإال أنها في  ،من الزمن قرنال يناهزكانت موجودة منذ ما الحماية غير المسّلحة للمدنيين 
من قيادة المنظمات  كما األكثر حداثة بدأت تحظى باهتمام جدي في دوائر األمم المتحدة والمانحين

 . والحكومات العاملة في ظروف النزاعات العنيفة

 
 
 



 الجمهور المستهدف

للدليل من موظفي وكاالت المعونة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في  األساسيويتألف الجمهور 
حماية  والمهتمين بتعزيز قدراتهم على( على مختلف المستويات وبقدرات مختلفة)حاالت النزاع 

الجمهور الثانوي من أفراد أو جماعات  ويتأّلف. األشخاص الذين يخدمونهم فضال عن موظفيهم
إلى الدليل  يتوّجه ،وأخيرا. في الميدانالحماية غير المسّلحة للمدنيين مهتمة بالمشاركة في أنشطة 

راد الشرطة أوسع يشمل طالب الجامعات والصحفيين والموظفين المدنيين والعسكريين وأف جمهور
كجزء من عملية األمم المتحدة أو غير التابعة لألمم ) النزاعالعاملين في بيئات النزاع وما بعد 

 ،هاممارساتو الحماية غير المسّلحة للمدنيين، المهتمين بالحصول على تقدير لمبادئ ( المتحدة
ذات أهمية لموظفي  قد تكون بعض الوحدات ،باإلضافة إلى ذلكو . والكفاءات المطلوبة ،هاأساليبو 

 .والحكومات التي تواجه صراعات عنيفة ،الوكاالت المانحة

 

 أهداف المحتوى والتعلم

 عبر الدورةفإنه يرافق  ،وعليه. نفسه دورة علی اإلنترنت تحمل العنوانل ا  الدليل أساس يشّكل هذا
 للميسرينأيضا مفيدا ويمكن أن يكون الدليل . ويعمل كمورد لمزيد من الدراسة والممارسة ،االنترنت

 ،يحتوي على ملخصات من الرسائل الرئيسية وهو. عبر اإلنترنت والمدربين وجها لوجه
 .بما في ذلك مسرد المصطلحات ،وبعض المالحق ،ببليوغرافياتوال

 :سيكون القراء قادرين على ،في نهاية الدليل

x  الخاصة  مصادر التوجيهومبادئ و  ،تذكر التعاريف الرئيسية للمبادئ والممارسات الموحدة
 الحماية غير المسّلحة للمدنيين ب

x  والمهارات المطلوبةالحماية غير المسّلحة للمدنيين توضيح أساليب 

x  تلخيص الخطوات الرئيسية للمضي قدما في التحضير لدخول المجتمع 

x جراءات الرئيسية التي يجب اتخاذها أثناء العيش في المجتمع والخروج منهاإل تحديد 

 .ن الدليل من خمس وحداتيتكو 
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 مقّدمة إلى الحماية غير المسلحة للمدنيين  0الوحدة  
 

 

من خالل تقديم بعض المبادئ األساسية واألساس المنطقي الحماية غير المسّلحة للمدنيين وتعرض الوحدة مفهوم 
 عنف وحفظ السالمووضعها ضمن تاريخ الال ،وتحديد المصطلحات ذات الصلة ،لها

 

وتختتم الوحدة بتقديم بعض الجهات الفاعلة الرئيسية التي تمارس أو تدعم . اثنين من التقاليد التي ولدت منها -
 .واألنشطة ذات الصلةالحماية غير المسّلحة للمدنيين 

. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ومصادر التوجيه ،مبادىءوال ،األهداف: الحماية غير المسّلحة للمدنيين : 5الوحدة  
 

 
 الرئيسية أهدافها استكشاف خالل من المسلحة غير المدنية الحماية جوهر في الوحدة تغوص     

الحماية لمبدأ  أعمق ا  فهم ونتكتسب سوف ،النقاط هذه في التوسع خالل منو. التوجيه ومصادر ومبادئها
اإلطار  في وضعها يتم وكيف ،والردع يعالتشج واستخدام ،هاعمل يةوكيفغير المسّلحة للمدنيين،  

 .اإلنساني لتدخلل األوسع
 



 
 
 
 
 
 

3 
 
 

 األساسية المناهج: الحماية غير المسّلحة للمدنيين : 3الوحدة 
 
 

. الصلة ذات والكفاءاتالحماية غير المسّلحة للمدنيين أساليب  وتصف تقدم هذه الوحدة
 دراسات وتوضح. والمهارات ساليباأل هذه استخدام يتم وأين ومتى كيف تناقش ثم

 .النزاع سياق في للطرق المختلفة االستراتيجية التطبيقات العملية الحالة
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  ل المجتمعالمطلوبة عند كفاءات ال: ممارسة الحماية غير المسّلحة للمدنيين: 2الوحدة 
 

ها وكاالت الحماية غير المسّلحة للمدنيين تصف الوحدة الخطوات األولى التي تتخذ
ويبدأ مع وصف الكفاءات األساسية . في االستعداد للدخول إلى المجتمع وعند دخوله

 ،التي توجه عملية التوظيف والتدريب ،لممارس الحماية غير المسّلحة للمدنيين
ير والتي تدعم فرق الحماية غ ،نتقل إلى قضية تحليل النزاعاتتثم . واالنتشار

. وتضع األساس للتخطيط االستراتيجي ،المسّلحة للمدنيين في فهم ديناميات الصراع
 .ويلي القسم الخاص بتحليل النزاعات وصفا لمختلف أنواع النزاع ومراحله



 
5 

 
 

  5الوحدة 
 العيش في المجتمع والخروج منه: في الممارسة الحماية غير المسّلحة للمدنيين

 
 

تقدم الوحدة دراسة حالة  ،الحماية غير المسّلحة للمدنييننهائية لدورة برمجة بعد وصف المكونات ال
ويتم استخدام دراسة . من جنوب السودان تحمل معها التعلم من جميع الوحدات الخمس في آن
الحماية غير المسّلحة الحالة هذه إلظهار كيف يمكن تطبيق المكونات المختلفة لدورة برمجة 

الموصوفة في  الحماية غير المسّلحة للمدنيينوطرق  2و 2في النموذجين الموصوفة  للمدنيين
الرئيسية  اإلشكالياتتختتم الوحدة مع عدد من . على حالة معينة من النزاعات العنيفة 0الوحدة 

الحماية غير المسّلحة طوال دورة برمجة  الحماية غير المسّلحة للمدنيينالتي قد تواجه ممارسي 
 .للمدنيين

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نموذج المصطلحات
 
 

 الفرض المطلوب
 ملخص الرسائل األساسية 
  

 دراسة الحالة
 
  نوصي بقراءة
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:1الوحدة   

الحماية غير المسّلحة مدخل إلى  
  للمدنيين

 



 
 
 

 نبذة عامة وأهداف التعّلم

ليست بعثات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة الجهة الفاعلة الوحيدة في مجال الحماية على أرض 
. سيمةشر دائما في سياقات يواجه فيها المدنيون مخاطر جتفهي ال تن ،باإلضافة إلى ذلكو . الواقع

بما فيها لجنة الصليب األحمر الدولية ومختلف  ،وتضطلع األمم المتحدة والمنظمات اإلنسانية األخرى
منذ أمد بعيد في السعي إلى تعزيز حماية المدنيين في وحيوي بدور حاسم  ،المنظمات غير الحكومية

 .لسالمحفظ اقوات لفيها بما في ذلك في األماكن التي ال وجود  ،المسلحة النزاعات

 25الفقرة  ،5105 ،الدولي األمنمجلس  ،المتحدة لألممالعام السابق  األمين ،بان كي مون

 :ما يلي ،بالتعاون مع الدول األعضاء ،تتولىألمم المتحدة أن ا ويجب على

x  مجموعة قضايا حماية كامل ومراعاة  ،تعزيز تمكين المرأة ووسائل الحماية غير العنيفة
 –بما في ذلك القيادة النسائية وتمكين المرأة  -رامية إلى التصدي لها المرأة والتدخالت ال

المناقشات المتعلقة بالسياسة  في كما ،تخطيط البعثات وتنفيذها واإلبالغ عنها ضمن إطار
 .السالم العامة بشأن حماية المدنيين في سياق عمليات

x  بما  ،المتضررة من النزاعفي البلدان  للمدنيينتوسيع نطاق دعمهم للحماية غير المسلحة
 .في ذلك العمل جنبا إلى جنب مع عمليات السالم

 

 ،ضمان العدالة ،منع الصراع 022. ص ،0052رقم  األمنالدراسة العالمية حول تنفيذ قرار مجلس 
 .5102 ،أكتوبر 00 ،تحويل السالم

 

 ستهدافلال ة  بات المدنيون عرضو . خالل القرن الماضي ت جذرية فيطبيعة الحرب تغيراشهدت 
عمليات  تجاوبتوقد . ازدادت احتياجات الحماية للمدنيين وتوسع نطاقها ،ونتيجة لذلك. المتزايد
في حين أن  ،ضمن تفويضاتهاالمدنيين  لهذه الحاجة من خالل إدراج حماية 6متعددة األبعادالالسالم 

ضمن برامج ( الكلمة بالمعنى األوسع لهذه)ت الحماية ديد من المنظمات اإلنسانية قد بنالع
 ،حاالت الحرب والصراعات العنيفة حيث ال يتم نشر عمليات السالم تتعّدد ،ومع ذلك. اتهامساعد

. على توفير الحماية لجميع المدنيين لديها االستعداد أو القدرةوحيث الجهات الفاعلة الحكومية ليست 
إال  ،طق وتقدم اإلمدادات والخدماتوعلى الرغم من أن المنظمات اإلنسانية قد تعمل في هذه المنا

 ضمن مهامألن ذلك يعتبر عموما  ،لمدنيين المهددينتوفر الحماية المادية المباشرة إلى ا أنها نادرا ما

                                                             
والخبرة اإلنسانية، إلى ( بما في ذلك االنتخابات ورصد حقوق اإلنسان ودعم الشرطة)ي تجمع بين اإلدارة العسكرية واإلدارة المدنية وه 6

 .جانب المفاوضات السياسية والوساطة

 



حماية المادية باضطراد للمساهمة في مهمة اليتم تنظيم المدنيين  ،ومع ذلك. الشرطة أو الجيش
 .هذه المباشرة

 

 ويعمل. لعديد من هذه المخاوفل من أجل التصديلمسّلحة للمدنيين الحماية غير اوقد تم تطوير 
في حاالت النزاع الحماية غير المسّلحة للمدنيين الخاضعون للتدريب والتنظيم على تطبيق المدنيون 

مزيجا من  يستخدمونمن األسلحة  وبدال  . العنيف والعنف الوشيك وحاالت ما بعد األزمات
وتعزيز قدرات آليات السالم المحلية  ،وحماية المدنيين المهددين ،منع العنفاالستراتيجيات الالعنفية ل

في حين أن . حاالت الصراع العنيفإزاء والجهات الفاعلة على االستجابة على مستويات متعددة 
الحماية  مفهومفإّن  ،اعتمادا على النهج التنظيمي والسياق ،المنظمات المنفذة تستخدم أساليب مختلفة

و  ،؛ عالج العنف5100 ،بيكمان) قابل للبرهانبشكل  فعالهو  تهوممارسمسّلحة للمدنيين غير ال
غير (. 5105 ،؛ شفايتزر 5111 ،بي آي ؛ بي0112 ،؛ ماهوني وآخرون5102 ،غوندوز وتورالبا

اعترافا بين مختلف األدوار واالستراتيجيات والقدرات التي يمكن أن و  ا  فهمت األقل الدور أنه قد يكون
فإنه يعكس تحوال عميقا يحدث في  ،ومع ذلك. تقدمها منظمات المجتمع المدني إلى عمليات السالم

من االهتمام باألمن القومي وحده إلى األمن : لصراعإزاء االخطاب العالمي بشأن االستجابة الدولية 
لحد من إلى ا دفاع عنيف تطبيقومن  ،ومن الدفاع عن الدول إلى حماية المدنيين ،القومي واإلنساني

 !المدنيين ونفإن المدنيين يحم ،وباختصار. (02 ص ،5101 ،سكويزر وآخرون)العنف 
 

وتعرض الوحدة مفهوم الحماية المدنية غير المسلحة من خالل تقديم بعض مبادئ األساسية واألساس 
هما و  -ووضعها في تاريخ الالعنف وحفظ السالم  ،وتحديد المصطلحات ذات الصلة ،المنطقي لها

الحماية غير وتختتم الوحدة بتقديم بعض الجهات الفاعلة الرئيسية التي تمارس . هامن تولدتقليدان 
 .أو تدعم واألنشطة ذات الصلة المسّلحة للمدنيين

 

 :منالقراء  يتمّكن سوف ،في نهاية الوحدة

 ذات الصلة والمصطلحاتالحماية غير المسّلحة للمدنيين تعريف  •

 مالسالضمن تقاليد الالعنف وحفظ غير المسّلحة للمدنيين الحماية  ةوصف مكان •
 وممارساتها

 الحماية غير المسّلحة للمدنيين وصف الجهات الفاعلة المحتملة في  •

 
 



 
 

1.1 
 
 

 الحماية غير المسّلحة للمدنيينمدخل إلى 
 
 

 فهم الحاجة إلى حماية المدنيين والحد من العنف  0.0.0
إلى الحد من العنف وتوفير الحماية المادية المباشرة في  المسّلحة للمدنيين الحماية غيرويسعى برنامج 

ويعّد فهم هذه الحاجة شرطا  مسبقا  لفهم . شط وفي حاالت ما بعد األزماتاحاالت العنف الوشيك والن
في و . وتعتبر الحرب واحدة من أكثر األنشطة البشرية تدميرا. الحماية غير المسّلحة للمدنيينالغرض من 

كان من المقبول على نطاق واسع أن يخوض الجيش من بلد متحضر حربا  مسّلحة  ،القرن التاسع عشر
معركة أّن على نطاق واسع  ويسود اعتقاد. وليس ضد مدنيي األعداء –ضد القوات المسلحة للعدو 

الكرة نصف تاريخ دموية في األكثر المعركة  هيفي الحرب األهلية األمريكية  ،0610 ،سبورغغيت
الحصانة المدنية مبدأ أساسيا في الممارسة  وشّكلت. مدني واحد مقابلألف مقاتل  20تل حيث ق ،الغربي

 (.5-0ص  ،5101 ،بريموراتز)االتفاقيات الدولية  وتّم تضمينها في ،العسكرية للقوى األوروبية الكبرى

األسلحة  وشّكلت. لماضيخالل القرن افي غير أن طبيعة الصراع العنيف قد تغيرت تغيرا جذريا 
أثناء في جذرية في وفيات المدنيين الزيادة الفي  ا  رئيس عامال   ،وال سيما األسلحة الصغيرة ،الحديثة

خالل في  ،كما أن التحول من الحروب بين الدول إلى الحروب داخل الدولة. الحروب والصراعات العنيفة
 ،في الحروب المعاصرةف. د من المجتمعات المحليةالعنف مباشرة إلى العدي حمل ،أواخر القرن العشرين

ساحات معركة إلى وسوق نهاية األسبوع  ،بين القرى المتنقلة والحافالت ،في الهواء الطلقالمقهى  تحّول
 ،حول اإلحصاءات الدقيقةما زال دائرا  نقاش أّن الوعلى الرغم من (. 05-00ص  ،0111 ،أندرسون)

قد ازداد  ،مقارنة بمعدالت المقاتلين ،اق واسع أن معدل اإلصابات بالمدنيينعلى نطإال أّن االعتقاد يسود 
وفي العديد من الصراعات الداخلية التي (. 0116 ،روبيسينغ)القرن العشرين  مطلعمنذ  بشكل ملحوظ

بين أنفسهم محاصرين المدنيون  يجد ،تشترك فيها القوات المسلحة الحكومية وجماعات المتمردين
وحتى عمال . كدروع بشرية إلى استخدامهمأو  االستهداف المقصودأحيانا إلى  ويتعّرضون ،الفصيلين

سواء كانت  ،من الهجمات ينجونال  ،الذين يقدمون المساعدة إلى الناجين من الحرب ،اإلغاثة اإلنسانية
 .مقصودة أو غير مقصودة

 

الوقت الذي يعيشه الناس ة أن متوسط وحقيق ،5100في التهجير القسري في عام  إن الزيادة الدراماتيكية
كلها تشير إلى خطأ  ،سنة 02في جميع أنحاء العالم في التهجير بات يبلغ فترة زمنية مذهلة تصل إلى 

 ..المسألةمع هذه  ناتعاملو فادح في كيفية استجابتنا 

مفوضية األمم المتحدة لشؤون  ،األمين العام للمجلس النرويجي لالجئين ،جان إيغالند
  5102 ،الالجئين



فإن النساء واألطفال والمعوقين  ،السكان المدنيين في كاملوعلى الرغم من أن الصراعات العنيفة تؤثر 
ويمارس التمييز والعنف أيضا . 7الذين يميلون إلى أن يكونوا أكثر ضعفا  هم وعديمي الجنسية والنازحين 

 ،الجنسي همهالهوية الجنسانية على أساس توجّ ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري 
المفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون  وأشارت. على الرغم من أن أعدادهم أصغر بكثير ،وتعريف الجندر

وهو أعلى مستوى  ،5105مليون نازح قسري في نهاية عام  22.5 يصل إلىرقم عالمي  إلىالالجئين 
وغالبا ما يكون الوصول إلى (. حدة السامية لشؤون الالجئينمفوضية األمم المت)عاما  51منذ نحو 
وسوء  لالستغاللكما أن النازحين هم أهداف سهلة  ،أمرا  عسيرا   للمهجرين داخليا   األساسيةالخدمات 
وأنواع أخرى  ،جنسيةالهانة اإلو  ،غتصاباال تتجلى فيوتواجه النساء واألطفال مخاطر متزايدة . المعاملة

وفي بعض األحيان يتم . فصل العديد من األطفال عن أسرهم أثناء حاالت الطوارئوي. من العنف
جبارهم على أداء دور المقاتلين أو الجواسيس أو  وفي أثناء . أو العبيد الجنسيين السعاةاختطافهم عمدا وا 

تتعرض النساء واألطفال بوجه خاص لمخاطر األلغام األرضية والذخائر غير  ،النزاعات وبعدها
 .8منفجرةال

وتعزيز  ،فالناس الذين يعيشون في البلدان المتأثرة بالعنف يكافحون للتصدي لألسباب الجذرية للنزاعات
ثبتة بين العنف المميت والفشل في مروابط واضحة و  وتظهر. المصالحة والوصول إلى األهداف اإلنمائية

 األهدافلم يتم الوفاء بأغلبية  ،مثالالفعلى سبيل . تحقيق أهداف محددة من األهداف اإلنمائية لأللفية
فقد  ،تقدم إحراز تّم فيها التي الحاالتوحتى في  ،بالنزاعات المتأثرةفي الدول الهشة  لأللفية اإلنمائية

؛ 5100 ،البنك الدولي)كما هو متوقع  ،عندما عادت البلدان إلى النزاع األحيانانعكس ذلك في كثير من 
في المائة من مجموع السكان الذين يعيشون في فقر  21أن أكثر من  ويقدر. (5100 ،تحدةملا األمم

لم  ،وفي الوقت نفسه(. تاريخال  ،األمم المتحدة)مدقع يقيمون في أماكن متأثرة بالصراع والعنف المزمن 
سوى القليل من أجل الوصول إلى أكثر الفئات ضعفا في  5102لعام  لأللفية اإلنمائية األهدافتحقق 
 ،المتحدة األمم)" المدمرة للصراع والعنف على التنمية اآلثارعن  التزمت الصمت" ا أنهابمالعالم 
5100.)  

وتتضمن خطة األمم المتحدة للتنمية ". اآلثار المدمرة"اعتراف جديد على األقل بهذه  اآلن برزلكن 
 من أجل التوّجه إلى المستدامةتلخيص أهداف التنمية  ويمكن. إشارات إلى السالم 5101المستدامة لعام 
تنص صراحة على  ،وفيما يتعلق بالسالم. والشراكات ،والسالم ،الرخاءو  ،الكوكبو  ،الناس: خمسة أهداف

وال يمكن . نحن مصممون على تعزيز مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة خالية من الخوف والعنف: "ما يلي
ولكن كل شيء  ،إنها بداية". مستدامة تنمية مستدامة بدون سالم وال سالم بدون تنمية التوّصل إلى

. إلى إجراءات عملية على أرض الواقع ذات الوقع القويسيعتمد على كيفية ترجمة هذه العبارات 
والتركيز  ،هو زيادة كمية الموارد المتاحة للحد من العنف والوقاية منه ،أوال وقبل كل شيء ،والمطلوب

 .الشديد على حماية المدنيين

 
                                                             

ّنه يجب أال يتم التعامل مع الفئات على وعلى الرغم من أن تصنيف الفئات الضعيفة من السكان يسمح باستجابة أكثر تركيزا في توفير الحماية، إال أ 7
 .وغالبا ما تتجلى فروقات ملحوظة في مستويات الضعف داخل كل فئة. أّنها مطلقة

 /http://www.un.org/en/globalissues/deminingمستقى من 8

 



هي احتياجات الحماية للمدنيين و  تتنوع. مختلفة ألشخاص مختلفين أمورا  يعني هو هوم واسع و مف" الحماية"
 (:5112 ،سليم وبونويك)وقد تنشأ أيضا في الحاالت التالية . حصرا   ال تتعلق بالنزاع المسلح

x  اکاتهلقانون إلی تعزيز االنتالفاعلة لسيادة ال فيها غيابالتي يؤدي  ،حاالت ما بعد النزاع 
 والتجاوزات؛

x   بتعريض  ،الفقر والضعف االجتماعي ومعها ،فيها األخطار الطبيعية تتسببالكوارث الطبيعية التي
 خطر شديد؛ إلىالناس 

x المتعمد مخاطر شديدة؛ التجويعأو /حيث يسبب الجفاف والتمييز وسوء اإلدارة السياسية و ،المجاعة 

x كل فيها التمييز والعنف واالستغالل واإلفقار مخاطر والتي يش ،النزاعات االجتماعية التي طال أمدها
 (.5112 ،بونويك& سليم )مستمرة 

فإن تركيز هذه  ،بالتلبيةاحتياجات الحماية للمدنيين في جميع هذه الحاالت جديرة  كافةوفي حين أن 
للمدنيين لتوفير الحماية المادية المباشرة  الحماية غير المسّلحة للمدنيين الدورة ينصب على ممارسة

  9المهددين في حاالت الصراع السياسي العنيف
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 اسية للحماية غير المسلّحة للمدنيين الميزات األس 1.1.2
 للحماية غير المسّلحة للمدنيينالخصائص الرئيسية  1.1.2

 ؟ الحماية غير المسّلحة للمدنيين يما ه
 ،ممارسة نشر المدنيين العزل قبل النزاع العنيف وأثناءه وبعده يه الحماية غير المسّلحة للمدنيين

وتعزيز البنى التحتية  ،ة المادية المباشرة للمدنيين اآلخرينوتوفير الحماي ،لمنع العنف أو الحد منه
مساحة أكثر "أو  ،والغرض من هذا البرنامج هو خلق بيئة أكثر أمنا. هاأو بناء المحليللسلم 

                                                             
بالقيم ذات الصلة بمجتمع معين  يعّرف معهد هايدلبرغ لبحوث النزاعات الدولية الصراع السياسي على أّنه فارق موضعي فيما يتعلق 9
بين اثنين على األقل من الجهات الفاعلة الحاسمة والمشاركة بشكل مباشر، والتي يتّم تنفيذها باستخدام تدابير  -أي بنود النزاع  -

ظام الدولي، أو التي صرامة يمكن مالحظتها ومترابطة خارج اإلجراءات التنظيمية المعمول بها، وتهّدد الوظائف األساسية للدولة أو الن
نهاء االستعمار (. 5102معهد هايدلبرغ، )تنطوي على احتمال ارتكاب هذا األمر  وهو يشمل الصراع على األراضي واالنفصال وا 

 .األيديولوجية والسلطة الوطنية والهيمنة اإلقليمية، باإلضافة إلى والقوة والموارد الدولية/والحكم الذاتي والنظام



وحماية األفراد والسكان  ،وحل النزاعات الخاصة بهم ،للمدنيين لتلبية احتياجاتهم الخاصة ،"أمانا
من خالل مزيج استراتيجي من أساليب " كثر أمنااألالفضاء "إنشاء هذا  يتمو . في وسطهمالضعفاء 

الحماية غير المسّلحة المنظمات وتنفذ . هامهاراتو  هاقيمو  هامبادئو  ،المشاركة الالعنفية الرئيسية
أو قد تشمل أساليب  ،0بشكل مختلف وقد ال تستخدم كل الطرق المذكورة أدناه في الشكل  للمدنيين

استخدم العلماء والممارسون مصطلحات مختلفة لوصف  ،باإلضافة إلى ذلكو . رجةأخرى غير مد
 ،بما في ذلك حفظ السالم المدني غير المسلح ،وممارستها الحماية غير المسّلحة للمدنيين نظرية

الحماية غير "سيستخدم مصطلح  ،وألغراض هذه الدورة. والمرافقة الوقائية ،والحضور االستباقي
بين النظريات التي تكمن وراء هذه  طفيفة اختالفات إمكان وجودعلى الرغم من  "دنيينالمسّلحة للم
وتتمثل األساليب الرئيسية  .جدا  شابهة تممارسات كل منها هي في األساس مإال أّن  ،المصطلحات

في المشاركة االستباقية والرصد وبناء العالقات وتنمية  الحماية غير المسّلحة للمدنييناألربع 
مرافقة  ،وجود وقائي: على سبيل المثال ،من التطبيقات ا  كل من هذه الطرق عددوتتضّمن . قدراتال

االستجابة /واإلنذار المبكر ،الشائعات وضبط ،ومراقبة وقف إطالق النار وعملية الفصل؛ ،وقائية
للحماية غير  ليةودعم البنى التحتية المح ،والحوار المتعدد المسارات؛ والتدريب ،المبكرة؛ وبناء الثقة
 الحماية غير المسّلحة للمدنيينم منهجيات استخديتم ا ،في كثير من األحيانو . المسّلحة للمدنيين

كما يتم اختيارها . والتكامل تعزيز بعضها البعضفتساهم في  ،في التفاعل الديناميكي هاتطبيقاتو 
ونوع النزاع  ،مشار إليهمالان لالحتياجات المحددة للسكّ  تبعا   ،على أساس كل حالة على حدة

قد يشدد هذا البرنامج على مختلف  ،وعليه. وقدرتها المنظمة المنفذة تفويضفضال عن  ،والسياق
 وكذلك في مراحل مختلفة من نزاع ،مختلفةالحاالت الالمنهجيات والتطبيقات بشكل مختلف في 

 .معين
( مثل الالعنف وعدم االنحياز)من خالل استخدام المبادئ الرئيسية  ،إن تطبيق هذه األساليب

( مثل القانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان)المصادر الرئيسية لإلرشاد  باإلضافة إلى
الحماية الرسم البياني  ،0الشكل ) الحماية غير المسّلحة للمدنيينالتي تميز  هي والمهارات األساسية

 ،هم دائما غير مسلحين لمسّلحة للمدنيينالحماية غير اإن ممارسي (. غير المسّلحة للمدنيين
الحماية غير منهجية ل ظهر االستخدام الطليعيوقد . منحازثالث غير  بصفة طرفويعملون 

" الشاهد من أجل السالم"و المنظمة الدولية لكتائب السالم :رائدة من قبل منظماتالمسّلحة للمدنيين 
 ."بدون عنفقوة السالم "و" فريق ميتا للسالم"و

في بعض األحيان علينا . وهو أمر مهم جدا لعملنا ،شجعانا   المنظمة الدولية لكتائب السالم علناجت
يجعلنا أكثر أمنا في هذا النوع  المنظمة الدولية لكتائب السالمووجود  ،أن نذهب إلى أماكن خطرة

من السفر  حتى نتمكن تأمين مساحةحقا على  المنظمة الدولية لكتائب السالمساعدنا ت. من السفر
 ." دون خوفبعملنا في الدفاع عن الناس  وأداء

 

حول مرافقة الحماية التي تقدمها  ،وهي مؤسسة مساعدة قانونية ،"باندا آتشيه" مدير مؤسسة  ،أفريدال
 .المنظمة الدولية لكتائب السالم

 
 



 
 
 
 

 المبادىء األساسية
 

 الالعنف
 

 الالانحياز
 

 أولوية الجهات الفاعلة المحلية 
 

 االستقاللية
 

مدني-إلى-مدني  
 

 الحصانة المدنية في الحرب 
 
 
 
 

  المناهج األساسية

 مصادر التوجيه األساسية

 القانون اإلنساني الدولي
الحماية غير المسلحة 
 للمدنيين

 

 المشاركة االستباقية

 قانون الالجئين 

 

وق اإلعالن العالمي لحق)قوانين حقوق اإلنسان  
لجنة األمم المتحدة  اتفاقية حقوق الطفل، اإلنسان،

 ( المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
 

   المراقبة 

 قرارات األمم المتحدة حول  بناء العالقة

 النساء والسالم واألمن -  تنمية القدرات

 األطفال والنزاعات المسّلحة  -  

 العقد الدولي لثقافة السالم والالعنف -  

 ية حول العنف إعالن إشبيل -  

  2- 0: 5، المادة 0الفصل)شرعة األمم المتحدة   

   الكفاءات األساسية
   المهارات المهنية
   المعرفة التقنية
   المزايا الشخصية

 
 

 الحماية غير المسلحة للمدنيينفقاعة بيانات : 0الصورة 

 

 ،همبادئو  ،نخراط الالعنفي الرئيسيةهو مزيج استراتيجي من أساليب اال الحماية غير المسّلحة للمدنيين
إال أّنه . الحماية غير المسّلحة للمدنيينفإنها تشكل جوهر  ،تتداخل جميعها وحين. هكفاءاتو  ،هقيمو 

طيف أو مجموعة من  يتوافر ،"الحماية غير المسّلحة للمدنيين"من وجهة نظر المنظمات التي تمارس 



بين ممارسات عدد من المنظمات المختلفة التي  ،شاملكمفهوم  ،ويجمع هذا البرنامج. االحتماالت
قد تستخدم هذه المنظمات و . الرئيسية بشكل أو بآخر الحماية غير المسّلحة للمدنيينتطبق خصائص 

كما يمكنهم استخدام مصطلحات مختلفة . هاوليس بالضرورة كل ،الطرق والمبادئ المعروضة بعض
 .لوصف هذه األساليب والمبادئ

 
بين العناصر االنتقائية  الحماية غير المسّلحة للمدنيينتطبيقات التنظيمية المختلفة لمناهج وتجمع ال

ويمكن وصفها على أّنها إجراءات تجاوبية أو . لعمليات األمم المتحدة للسالم والجهود اإلنسانية
لسمة فإن ا ،ومع ذلك(. 5110 ،كافيرزاسيو( )5انظر الشكل )عالجية أو تساهم في بناء البيئة 

 .هي تركيزها على العمل المتجاوب لحماية غير المسّلحة للمدنيينالبارزة الرئيسية ل
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 بناء البيئة        
 

 اإلجراءات العالجية
 

ةالتجاوبي اإلجراءات  
 

 نمط اإلساءة   

 
 
 
 
 
 
 

 ولية للصليب األحمر الدوليالنموذج لبيضوي في اللجنة الد –مستويات العمل ضد اإلساءة : 2الصورة 
 

تجاوبية أو ويمكن وصف التطبيقات المختلفة ألساليب الممارسات الموحدة الموحدة بأنها إجراءات 
زراعة ( 5115)اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت : المصدر)عالجية أو تساهم في بناء البيئة 

البرامج والممارسات التي تم جمعها من حماية الحقوق من خالل العمل اإلنساني و : شجرة اإليواء
 (.002الصفحة  ،الميدان

هدف إلى منع تكرار ت هيو . المثبتما يتصل بنمط العنف الناشئ أو  في تجاوبيةاتخاذ إجراءات  ويتم
 :االمثلهوتتضّمن . أو التخفيف من آثاره المباشرة/و ،ووضع حد له ،العنف

x ممارسو  يعمدقد  ،فعلى سبيل المثال. لضعفاءتوفير وجود وقائي مرئي ومرافقة للمدنيين ا
دين عندما المدافعين عن حقوق اإلنسان المهدّ  إلى مرافقة الحماية غير المسّلحة للمدنيين

بشكل واضح في  ينأيضا موجود يكونونوقد . أو االنتهاكات اإلساءاتيسافرون لتوثيق 
امة لمنع االستخدام المفرط أو رصد التجمعات الع هموأماكن عملمنازل المدنيين المهددين 

 للقوة؛

x  إنشاء أماكن آمنة ومناطق خالية من األسلحة ومناطق السالم أو نقل المدنيين بصورة
 التهديد؛ تبديدإلى أن يتم " بيوت آمنة"مؤقتة تحت تهديد شديد إلى 

x أو تعزيز قدرات الوسطاء /الجمع بين األطراف المتصارعة في أماکن آمنة و محايدة و
 مشارکة؛الحضور و الوسط في النزاعات من خالل مصاحبة العملية بعلی الت



x  توفير الرقابة على الشائعات ورصد وقف إطالق النار لتخفيف التوترات وتعزيز تقدم
 إلى اتفاقات السالم النهائية؛وصوال  عمليات السالم 

x  ن والنساء دعم المعايير الدولية وتشجيع التزام األطراف المعتدية بعدم مهاجمة المدنيي
أو /واألطفال والمعوقين والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس واألماكن الدينية و

 .األجانب

ويهدف العمل التصحيحي إلى دعم الناس في استعادة كرامتهم وضمان ظروف معيشية مالئمة بعد 
. واإلصالح ،التعويض ،ورد الحق ،وعادة ما ينطوي على الوصول إلى إعادة التأهيل. نمط من العنف

طويلة األجل وتهدف إلى مساعدة األشخاص الذين يعيشون مع آثار نمط  هي واألنشطة العالجية
 . اإلساءةمعين من 

 :ما يلي الحماية غير المسّلحة للمدنييناإلجراءات العالجية في سياق  األمثلة وتشمل 

x  نالناجيافقة مر )من العنف  نللناجيتيسير الوصول إلى العدالة وغيرها من الخدمات 
 ؛(إلى المستشفيات أو إلى المسؤولين الحكوميين لإلبالغ عن اإلساءات

x تيسير الوصول إلى الجهات الفاعلة الدولية مثل المقررين الخاصين لألمم المتحدة؛ 

x  حالة الناجين من العنف إلى مقدمي الخدمات لضمان تقديم نشر المعلومات وا 
 ؛المساعدة المناسبة وفي الوقت المناسب

x  تعقب األطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين بذويهم والمختطفين مع
عادة أسرهم أو مقدمي الرعاية األولية لهم و   .لم شملهما 

 

 المراعاةأو توطيد بيئة تفضي إلى /و ويشير عمل بناء البيئة إلى عملية أكثر هيكلية ترمي إلى إيجاد
 :االمثله وتتضّمن. لحقوق األفراد والجماعات ةالكامل

o  وتبادل للتوعيةإنشاء اجتماعات أمن مجتمعي أو مجموعات عمل مع المجتمعات المحلية 
 المعلومات حول األمن أو وضع استراتيجيات للحماية؛

o حماية نسائية وبناء قدراتها؛ فرق تعزيز أو إنشاء 

o  لمبّكرةاالستجابة ا/المبكرتعزيز أو دعم عمل آليات رصد وقف إطالق النار ونظم اإلنذار 
 .في المجتمعات المحلية

o  مراكز الشرطة والمحاكم )والدعوة إلى آليات حماية إضافية  10الدولة فيدعم الجهات المسؤولة
 االقتضاء؛ عند( وما إلى ذلك

                                                             
تلقائيا  ( بصفتها الجهة المسؤولة الرئيسية)يق على معاهدة أو اتفاقية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان، تتحمل الدولة من خالل التصد 10

عمالها(ألصحاب الحقوق)دور ضمان هذه الحقوق  ويشمل أصحاب الواجبات غير . ، أي االلتزامات باحترام حقوق الناس وحمايتها وا 
واآلباء والمعلمين ومديري المدارس واإلداريين والمنظمات غير الحكومية وما إلى ( ين المعنويينالملقبين أيضا بالمسؤول)الحكوميين 

 .ذلك
 



o  إنشاء أطر حوار تفاعلية بالشراكة مع الجهات الفاعلة المحلية لربط هياكل بناء السالم الشعبية
 .مستوىبعمليات السالم الرفيعة ال

حيث  ،فإن هذه اإلجراءات تشكل جزءا ال يتجزأ من عمليات األمم المتحدة للسالم ،وبصفة عامة
إن بعثات حفظ السالم التابعة لألمم ف ؛ولكن كما يوضح االقتباس االفتتاحي لبان كي مون. تعمل

ي العديد من ليست منتشرة دائما ف( أو عمليات السالم كما يطلق عليها في الوقت الحالي)المتحدة 
 .مناطق الصراع التي يواجه فيها المدنيون مخاطر جسيمة

 

 ؟الحماية غير المسّلحة للمدنيينعمل تكيف 
قوة السالم ]ذلك  هابما في ،"يراقبهم"تؤكد الجهات الفاعلة المسلحة من الجانبين أن وجود طرف ثالث 

 .قد ساعد على تخفيف سلوكهم ،[بال عنف

 05. ص ،5102 ،تورالباو غوندوز 
من  العنف وحماية المدنيين؟ وبدال   الحد منكيف يمكن للمدنيين العزل : ويمكن طرح السؤال

الوجود المادي  الحماية غير المسّلحة للمدنيينيستخدم ممارسو  ،االعتماد على تهديد القوة المسلحة
عض الحاالت وفي ب ،اإليجابي واالنخراط ،المحلي المجتمع يةوقبول ،وشبكات العالقات ،والظهور

إن نمذجة الالعنف في نزاع عالي الكثافة توفر نافذة . نقل تكلفة العواقب السلبية لتحقيق أهدافهم
يولوجي تجاه ز ناهيك عن االنسجام الف ،للفاعلين المحليين لرؤية طريقة بديلة لالستجابة للصراع

من الناس  والعديد ،ياتلوكالكثير من الس في إرشادالقواعد االجتماعية  وتساهم. 11السلوك الالعنفي
 (.5102 ،تقرير التنمية في العالم)قسطهم من المهمة  يؤّدون اآلخرونيفضلون التعاون ما دام 

 

من خالل تحويل  محلي إيجابية كبيرة ودائمة على مجتمع ا  آثار  تحملويمكن للتدخالت المؤقتة أن 
إلى "( التوازن"أو )لتعزيز الذات نمط من التفاعالت االجتماعية من ترتيب دون المستوى األمثل 

 .ذاتي االكتفاءترتيب آخر يعزز بشكل أفضل الرفاه ويصبح 

 5102 ،تقرير التنمية في العالم
 

الحماية فعالية أساليب  وتتأتى. أكثر استباقية من الوجود والمراقبة يه الحماية غير المسّلحة للمدنيين
تنسيق والتواصل والمشاركة مع الجهات الفاعلة في المقام األول من ال غير المسّلحة للمدنيين

مع الجهات  ينويؤدي التنسيق والتواصل الفعال. وبناء عالقات متعددة الطبقات ،الرئيسية المسلحة
أضف . الفاعلة المعنية وأصحاب المصلحة على مختلف مستويات المجتمع إلى فتح قنوات االتصال

 وتأمينللسلم المحلي على االستجابة لحاالت العنف أنه يعزز قدرات الهياكل األساسية  إلى ذلك

                                                             
يرجى االطالع على بعض األمثلة على (. ميتا سينتر)ويظهر البحث العلمي على الخاليا العصبية المرآة القوة الفيزيولوجية للنمذجة  11

 .ذلك في دراسات الحالة التالية
 



من  الحماية غير المسّلحة للمدنيينفإنه يزيد من قبول موظفي  ،باإلضافة إلى ذلكو . حماية المدنيين
في  الحماية غير المسّلحة للمدنيينن مباشرة مستويات األمن لفرق قبل جميع الجهات الفاعلة ويحسّ 

 .الميدان
 

الوجود "كما أن  ،حساسيات ونقاط ضعف متعددة األطرافجميع  تشهد ،لعنيفالنزاع ا حاالتفي 
يريد  ،وبطبيعة الحال. (5111 ،ماهوني)تلك الحساسيات في تفعيل ضمنا  يساهمالدولي " االستباقي

فإن معظم أطراف  ،باإلضافة إلى ذلكو . الصراع أن يبدو أفضل من خصومهمشارك في  طرف
 ،أوال: وال سيما األطراف الخارجية ،عديدة إليالء االهتمام ألطراف ثالثةالنزاع لديها أسباب وجيهة 

ألنهم يريدون تجنب االنعكاسات بما  ،ثانياو ؛ هي على المحكألن سمعتها الشخصية أو السياسية 
فإّن  ،لذلك. بسبب المخاوف األخالقية الفردية ،القصاص أو العقوبات؛ وأخيرا وأ ،في ذلك اللوم

 (.5100 ،كاريير" )أعزل"أو " بدون نفوذ"يعني  ال" غير مسلح"

 
والتهديد  ،ةالدولي بالوضعيةاألضرار التي لحقت  :المحتملين للمرتكبينوتشمل العواقب السلبية 

وفقدان المساعدات الدولية والدعم السياسي والسياحة  ،الضمني باإلحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية
وانتهاكات لحقوق اإلنسان   إساءاتنادرا ما تحدث  ،اع العنيفوفي معظم سياقات النز . وغيرها

ويؤدي . 12على ارتكاب الجرائملتشهد  ةحاضر ( مثل الرعايا األجانب)خارجية األطراف العندما تكون 
 بطريقة خفية ولكن مهمةو . الغرباء دورا حيويا في توفير الحماية المحايدة والتعبير عن التضامن

فهؤالء الشهود يزيدون كثيرا . ة أي صراع على المستوى النفسيير ديناميفي تغيطرف ثالث  يساهم
 .من احتمال أن يواجه الجناة المحتملون عواقب سلبية على أفعالهم

 "القوة الناعمة"فإن  ،قد يكون ضروريا في ظروف معينة عدم التشجيعوعلى الرغم من أن الضغط أو 
الحماية سيحاول ممارسو و . 13ة غير المسّلحة للمدنيينالحمايفي ستراتيجية المفضلة االللتشجيع هي 

. دون استخدام العنفمن المحتملين على تلبية احتياجاتهم  المرتكبينتشجيع  غير المسّلحة للمدنيين
الحماية غير على الرغم من أن فرق و . هذه ممارسة متأصلة في تقليد طويل من الالعنف النشطو 

قد ف ،بينهاأطراف النزاع باالمتناع عن التقاتل في ما  حة في اقناعقد ال تكون ناج المسّلحة للمدنيين
بعدم  ،على سبيل المثال ،ويمكن إقناعهم. على المدنيين وقعهميكون المقاتلون مستعدين للحد من 

أو االتفاق على وقف مؤقت إلطالق النار يسمح بإجالء المدنيين  ،مهاجمة المدارس والمستشفيات
لعملية طويلة لتطوير العالقات والثقة مع جميع  ثمرة  هذه التنازالت  تأتيثيرا ما وك. المرضى والمسنين

 من ثقافة العنف يدعم االنتقال هوحفظالسالم أن النهج الالعنفي لحماية  أضف إلى ذلك. األطراف
                                                             

ففي بعض مواقع الحرب في العراق وأفغانستان، على سبيل المثال، أدى وجود األجانب إلى زيادة المخاطر األمنية . تثناءاتنجد اس 12
 .للجهات الفاعلة المحلية

عند تطبيق الضغط، غالبا ما يتم تطبيقه بشكل غير مباشر من خالل أطراف أخرى، مثل السفارات أو منظمات الدفاع عن حقوق  13
 (.على األقل ليس على مستوى اإلدارة العليا)لتي قد ال يكون لها وجود ميداني في البالد اإلنسان ا

 

 



كثر وأ ،غالبا   لمجتمعات المحلية المتضررة أنه من الممكنل وهذا ما يظهر. إلى ثقافة السالم والالعنف
باإلضافة و  .دون استخدام األسلحة أو االعتماد على القوة المسلحةبالحد من العنف  ،مما يتم افتراضه

 .مصيرهم وتقريرفإنه يمكن هذه المجتمعات من المشاركة بنشاط في عملية السالم واألمن  ،إلى ذلك
: نتائج غير متوقعة مريثانخراط حتى أسوأ المسيئين بهذه الطريقة قد فإّن تأمين  ،تجربتيل وفقا   

أو  ميثاق شرفبناء على  ،بين أنفسنا ،يمكنك إعطاء زميل االختيار بين حل هذه القضية بهدوء
 بل باستطاعتك أيضا   ،سبحالمسألة فحل  سعكي ال. من خالل رفع القضية مع رؤسائه جانبا  وضعه 

في  المسائلمفيدا لحل قد يكون و  ،ال ينظر إليك كعدو ا  حليفليصبح  ،ثقة مع زميل رابط بناء
 .المستقبل

 (21ص  ،5111 ،ماهوني) مسؤول حماية في اللجنة الدولية للصليب األحمر الدولي 
 



 
 
 
   

وقوات  الحماية غير المسّلحة للمدنيينتتعاون فرق : دراسة حالة - 0اإلطار  
 جنوب السودان ،حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة في جونغلي

  [https://data.unhcr.org/SouthSudan/download.php؟id=37] 

السالم  في جنوب والية جونقلي في جنوب السودان من قوة المحلي عندما اقترب أفراد المجتمع
مع مخاوف من أن  ،في المنطقة ناشطة مسّلحة للمدنيينحماية غير وهي منظمة  ،بال عنف

بين المجتمع وقوات حفظ  الحوار قوة السالم بدون عنف تسهل ،مناطق معينة أصبحت غير آمنة
وشمل هذا الحوار اجتماعا أمنيا . السالم التابعة لألمم المتحدة من أجل معالجة قضايا الحماية

 األمنية مخاوفهنأتيحت لهن الفرصة ألول مرة للتعبير عن  ،حصرا  مجتمعيا مع نساء 
 .المتحدةمباشرة إلى قوات حفظ السالم التابعة لألمم  الحمائيةواحتياجاتهن 

مع قوات حفظ  قوة السالم بال عنف عملت ،وردا على المخاوف األمنية التي عبر عنها المجتمع
ودائرة الشرطة الوطنية على  ،األمم المتحدة وشرطة ،السالم التابعة لألمم المتحدة على األرض

دة للحماية وتناوبت قوة األمم المتح. إنشاء نظام حيث يقومون بدوريات مشتركة في مناطق معينة
وبعد  ،صباحا ،وقوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة وفريق قوة السالم الالعنفي طوال اليوم

كما تم إنشاء شجرة هاتف . دوريات في المنطقة التي وقع فيها عنفلتنظيم  ،والمساء ،الظهر
 .الطوارئ وتوزيعها على الجهات الفاعلة الرئيسية في المنطقة

 

تعرضت النساء للعنف الجنسي على يد  ،عند نقطة وصول للمياه ،في كانداكو وفي أحد األماكن
. وأبلغت النساء عن ثماني عشرة إلى عشرين حالة اغتصاب في الشهر. منضبطينغير جنود 
 التعبيرولم تكن هذه مسألة تم . المياه سعيهن للحصول علىعند  يفتقدن إلى األمان نإنه وقلن

مع قوات  قوة السالم بال عنفوتحدث . للمسألةبب الطبيعة الحساسة على الفور بسعنها علنا 
ورد جنود حفظ السالم بالقول إنهم . الوضع لهم ةموضح ،حفظ السالم التابعة لالمم المتحدة

وعلى مدى . إلى هناك كوسيلة أخرى لتعزيز وجودهم ذهبواو . تلك البئر منسيجمعون مياههم 
انخفض عدد حاالت االغتصاب المبلغ  ،بيع من هذه الدورياتفترة تتراوح بين ستة وثمانية أسا

ردود فعل من الجنود الذين  قوة السالم بدون عنفتلقت . عنها شهريا من ثمانية عشر إلى صفر
 لكنهم ،الجنود باإلحباط قليال وأصيب". هنا أنتمونحن نعرف لماذا  ،هنا منحن نعرف أنك: "يقولون
 . وشأنهنّ النساء  وتركوا ،واصلوا

 خطواتناكانت الدوريات في كانداكو واحدة من أكثر " ،قوة السالم بال عنفأحد موظفي  ويستذكر
 بالفعل وأعتقد أنه جعلهم ،ولم يقتصر األمر على جعل المدنيين يشعرون بأنهم أكثر أمانا. فعالية

. المنطقةبعد أسبوع واحد من مقتل مدني في  5105دوريات في مارس الوبدأنا . أكثر أمانا أيضا
بعد و . بدوريات لم يصب أي من المدنيين بالرصاص ننّظموفي األشهر الثمانية التي كنا فيها 

ثالثة أشخاص أصيب  5105يومين من اإلخالء القسري نب من مقاطعة بيبور في أكتوبر 
 " وفارق واحد منهم الحياة. بالرصاص

 

 (5100)جنوب السودان  قوة السالم بال عنف :المصدر
 



 
 
 
 
 

 فرضكم المنزلي
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  0يقدم عرض الفيديو هذا معلومات حول خلفية المعلومات في دراسة الحالة المقّدمة في اإلطار   



1.2 
 
 

 تعريف المصطلحات 
 غير مسّلح /أعزل

ويعني ذلك في سياق (. أكسفورد) أو حملها أسلحةب عدم التجهز إلىغير مسّلح /يشير تعبير أعزل
الحماية غير المسّلحة للمدنيين أن المنظمات أو الوكاالت التي تطبق الحماية غير المسّلحة للمدنيين لن 

وهو يبعث برسالة واضحة إلى جميع . أو المستفيدين منها أنفسهاتكون مجهزة أو تستخدم أسلحة لحماية 
الحماية غير فموظفو . األطراف بأنهم ال يشاركون في الصراع وال يشكلون أي تهديد مادي ألي شخص

يحملون األسلحة وقد يتمكنون من الوصول إلى المناطق  استهدافا  من أولئك الذينأقل المسّلحة للمدنيين 
 .بالترحيب المسلحةالسالم  ات حفظقو حظى فيها تالتي ال 

االعتماد على القوة  الحماية غير المسّلحة للمدنيينوبينما تتجنب جميع المنظمات والوكاالت التي تعتمد 
وتعتمد هذه . أو تستخدمها تجاه الجهات الفاعلة المحلية التي تحمل األسلحةيختلف فإن نهجها  ،المسلحة

الحماية غير فالكثير من وكاالت . المنظمة وتفويضيعة النزاع االختالفات على السياق المحلي وطب
وفي بعض الحاالت ال . لن توفر خدمات الحماية لألفراد والمجموعات المجهزة باألسلحة المسّلحة للمدنيين

بما  ،أي خدمات على اإلطالق إلى الجهات الفاعلة المسلحة الحماية غير المسّلحة للمدنيينتقدم وكاالت 
ال سيما في المناطق  ،موجودة رماديةالمناطق ال تبقى ،ومع ذلك. نمية قدرات قوات األمنفي ذلك ت

مثل )فاألسلحة التقليدية . قد يكون من الصعب التمييز بين طرف مسلح وغير مسلح ،وهنا. الريفية
(. كلقطع العشب وصيد األسماك وما إلى ذل)تؤدي دورا بارزا في الحياة اليومية ( والرماح الماشيتي

من جماعة  جزءا   في السرقد يبدو الناس غير مسلحين ولكن يمكن أن يكونوا  ،باإلضافة إلى ذلكو 
 .على سبيل المثال ،ميليشيات مسلحة



 مدني
أفراد القوات )وتعرف اللجنة الدولية للصليب األحمر المدنيين على أنهم األشخاص الذين ليسوا مقاتلين 

اللجنة الدولية  وتستثني. الجماعات المسلحة المنظمة لطرف في نزاع أو أعضاء( شبه العسكرية/العسكرية
يعرف  ،ومن ناحية أخرى. ضمن التعريف" االنتفاضة الجماعية"أيضا المدنيين الذين يشكلون جزءا من 

يعتبر هدفا  ،والذي بدوره ،يمكن أن يقتلو  ،المقاتل بأنه الشخص الذي يشارك بنشاط في األعمال القتالية
 والمسؤولينبخالف الموظفين الطبيين )ويمكن أن يكون عضوا في القوات المسلحة . مشروعاعسكريا 
تخضع القوات المسلحة لنظام  ،وبموجب القانون اإلنساني الدولي. أو جماعة مسلحة منظمة ،(الدينيين

 .أن ينفذ االمتثال لقواعد القانون الدولي المنطبقة على النزاع المسلح يفترض ،تأديبي داخلي

عبارة  وهي في جوهرها ومنذ البداية. ألجل المدنيين ،الحماية غير المسّلحة للمدنيينبويضطلع المدنيون 
على الرغم من أن  -والمجتمع المدني المحلي  لحماية غير المسّلحة للمدنيينا اءشراكة بين أفرقعن 

 .انية بمرور الوقتشراكات أخرى قد تتطور مع الحكومة المحلية وقطاع األمن والمنظمات اإلنس
( ومعظمها من المنظمات غير الحكومية)منظمات المجتمع المدني المحلية من دعوة  هذه الشراكة تشملو 

دة داخل محدّ  محلية إلقامة وجود مادي في بلدهم وفي مجتمعات الحماية غير المسّلحة للمدنيينلمنظمات 
الذين تعرض بعضهم  ،من العالمي بين المدنيينالمدنية من التضا -الشراكة المدنية  وتتفّرع. ذلك البلد

فإنها تشدد على دور أطراف النزاع المسلح بوصفها  ،باإلضافة إلى ذلكو . لعنف مماثل في أماكن أخرى
دارة األمنفي  المنخرطةالجهات الفاعلة الوحيدة  يشجع قادة المجتمع المدني هو  ،وأخيرا. توفير الحماية وا 

 .كصانعي السالم وحفظة السالم وصناع السالم ومنظماته على زيادة دورهم

 قيمطبّ حيان إرباكا لدى األفي بعض  يوّلدأنه  إال ،قد يبدو واضحا المدنيوعلى الرغم من أن تعريف 
 أو ماكان جزء كبير من المجتمع  ،الطويل األمدوفي مناطق الصراع . الحماية غير المسّلحة للمدنيين

بل يساعدون القوات  ،يحملون السالح ال ولعّلهم. القوات المسلحة بطريقة أو بأخرى مع زال منتسبا  
أعضاء إلى توظيف القوات المسلحة  تعمديمكن أن  ،فعلى سبيل المثال. المسلحة أو الجماعات المسلحة

 قسمنظمات المجتمع المدني المحلية ألن عمل المنظمات غير الحكومية ال يتيح لهم العيش الكافي؛ أو 
لمزيد من . )مفتش شرطةبصفة رية صغيرة واحدة يمكن أن يعمل في قرية مجاورة الكنيسة في ق

 (.5انظر الوحدة  ،المعلومات حول الحصانة المدنية

 

 حماية

مفهوم يشمل جميع األنشطة على أّنها الحماية ( 0111)وتحدد اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت 
لنص حقوق اإلنسان والالجئين والقانون اإلنساني  الفرد وفقا  الرامية إلى تحقيق االحترام الكامل لحقوق 

أو تخفيف اآلثار المباشرة /ومنع و ،اتية الحترام البشرؤ مبيئة  إعدادتشمل الحماية و . 15هاوروح الدولي
عادة  ورد االعتبار اإلصالحواستعادة ظروف حياة كريمة من خالل  ،اإلساءةلنمط معين من حاالت  وا 

 عريف واسع جدا يمكن تطبيقه على كل جهد تقريبا يهدف إلى تحسين حصول الناس علىوهذا ت. التأهيل
                                                             

 .بشأن الحماية( لجنة الدوليةال)للجنة الدولية الصليب األحمر  0111اعتمد التعريف أصال في ورشة عمل عقدت في عام  15



الحصول على الرعاية الطبية وحرية  يتضّمنللحماية  ةشامل مقاربةوهي تتيح اتباع . حقوقهم في أي حالة
دات والفرص لتهديلكما جعلت الجهات الفاعلة اإلنسانية واإلنمائية أكثر وعيا . التنقل واالعتراف بالكرامة

 ،في حاالت الحرب والصراع العنيف هموأمنالمحتملة التي تشكلها تدخالتها لسالمة السكان المتضررين 
 .فضال عن الكوارث الطبيعية والمجاعة

 الشديدة الحاالت في هموأمن المدنيين سالمة بشأن الخطاب وسع قد الحماية تعميم أن من الرغم وعلى
 أن حيث ،للحماية المخصصة والموارد االهتمام مقدار بشأن خاطئا عاانطبا أيضا خلق فقد ،الخطورة
 مختلفة مجاالت أربعة بين نفرق أن المفيد ومن .16واألمن البدنية السالمة: العبارة يفهمون العاديين الناس

 الدائرة نموذج في المناطق هذه وتظهر. الموحدة الممارسات سياق في الحماية فهم أجل من للحماية
 .0 الشكل في نالمبيّ  ،الطبقات دالمتعد

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
وبالمقارنة بين . تشير الدراسات التي أجريت مؤخرا في مشاريع بناء السالم أيضا إلى االفتقار إلى االهتمام والحاجة إلى الحماية المباشرةو  16
في حين أن : "لنتائج األكثر لفتا لهادراسة حالة عن دور المجتمع المدني في بناء السالم، تذكر تانيا بافنهولز هذه على أّنها واحدة من ا 00

 (1، ص 5111بافنهولز، ". الحماية كانت دائما ذات أهمية كبيرة أثناء النزاع المسلح والحرب، إال أنها لم تجر إال بدرجة أقل



 
 
 
 

 شروط التمكين
 
 

 التمّتع بحقوق اإلنسان
 
 

 تأمين الضرورات األساسية
 

 الحماية البدنية من العنف الوشيك 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

الدائرة البصلية للحماية : 3الصورة   
 

هو تكيف من نموذج ( 55صفحة  ،5101 ،ويليامز)ويليامز . الذي وضعه بول د ،هذا النموذج البيني متعدد الطبقات
. ويظهر أربع طبقات من الحماية. 5كما هو مبين في الشكل  ،المعتمد في اللجنة الدولية للصليب األحمر الدائرة البصلية

 ،مثل الجيش والشرطة وقوات حفظ السالم السالم التابعة لألمم المتحدة ،الحماية غير المسّلحة للمدنيينويقوم العاملون في 
 .بالعمل أساسا في المنطقة الحمراء الملونة للحماية المادية من العنف الوشيك

 
 

ويتعلق المجال األول واألوسع نطاقا للحماية بأعمال البناء البيئي الطويلة األجل التي تهيئ الظروف 
دولية ويشكل وضع السياسات واالنضمام إلى االتفاقيات ال. المؤاتية الالزمة للتمتع بحقوق اإلنسان

هدف إلى بناء هيكليات يبل هو . ت محددة من سوء المعاملةوهو ال يستهدف لحظا. جزءا من العمل
 .احتمال اإلساءة في المستقبل سيقللاألمر الذي  ،وقدرات لتغيير المواقف في المجتمع

صالح الهياكل الضارة التي تجعل إساءة التوعيةيهدف إلى هو و    حول الظلم أو سوء المعاملة وا 
تعزيز المساواة في الحقوق بين المرأة  :ومن األمثلة على ذلك. أو إزالتها االستخدام أكثر احتماال

العديد من  وتعمد. وممارسات الحكم الرشيد ،والوصول إلى العدالة من قبل جماعات األقليات ،والرجل
والمساهمة في  فضال عن وكاالت التنمية القائمة على الحقوق ،منظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان

فإن هذا العمل هو رد فعل على  ،وخالفا للطبقة الخارجية. العمل في هذا المجالإلى  ،الحماية
 .االنتهاكات والتهديدات باإلساءة

 بأّنهإليزابيث فيريس  وهو ما وصفته. أما المجال الثالث للحماية فيتعلق بتوفير الضروريات األساسية
وهي  (0612، 5100فيريس، " )على المساعدة المنقذة للحياة الحصول"أو " الحماية اإلنسانية"



استجابة أكثر إلحاحا لحالة معينة من حاالت العنف أو األزمات وتتعلق بإدراج الحماية في اإلغاثة 
تتعلق عادة بمنع الناس من التعرض لألذى،  الوكما تشير فيريس، فإن الحماية اإلنسانية . اإلنسانية

وهو يشمل على سبيل (. أي اإلجراءات العالجية)ص الذين أصيبوا بالفعل االستجابة لألشخا بل
المثال تقديم المساعدة الطبية في الوقت المناسب لحماية الناجين من العنف من التعّرض للمزيد من 

معظم  وترّكز. الضرر أو توفير المعلومات المنقذة للحياة للسكان المتضررين من الكوارث الطبيعية
 .تحديدا   في هذا المجال عملها إلنسانية التي تسهم في الحمايةالوكاالت ا

وهي . أو السالمة البدنية واألمن ،المجال الرابع للحماية بالحماية المادية من العنف الوشيك ويتمحور 
الدفاع عن الخطر أو اإلصابة الوشيكين أو الحراسة "تستند إلى تعريف الحد األدنى للحماية بأنها 

زالة التهديدات  ،إليذاءالتعّرض ل مل الحماية المادية التدخالت المباشرة لمنع الناس منوتش". منهما وا 
ويشارك المدنيون العزل حاليا في هذا . الجيش والشرطة عمل هذا هو مجال ،تقليدياو . أو الحد منها

. مدنيجماعات المجتمع ال ضمنسواء داخل عمليات األمم المتحدة للسالم أو  ،المجال من الحماية
الحماية مجال  ويمكن للممارسين في. ويعكس هذا االعتراف بالحاجة غير الملباة إلى حماية المدنيين

ولكن تركيزهم الرئيسي يكمن في  ،جميعها األربعةالحماية  مجاالتالعمل في  غير المسّلحة للمدنيين
 .17توفير الحماية المادية من العنف الوشيك

 

 حفظ السالم

مهما  ،دته األمم المتحدة هو إجراء يتم اتخاذه للحفاظ على السالمحدّ  الذيى النحو إن حفظ السالم عل
األمم )والمساعدة في تنفيذ االتفاقات التي حققها صانعو السالم  ،ف القتاليتوقيتم حيث  ،كان هشا  
ة ن وأفراد شرطيأفراد عسكري"كناية عن  وتعرف قوات حفظ السالم على أنها(. 12الصفحة  ،المتحدة
(. األمم المتحدة" )ن يعملون على توفير األمن والدعم السياسي والمبكر لبناء السالمين مدنييوموظف

الحماية غير المسّلحة للمدنيين مات غير الحكومية التي تطبق وعلى الرغم من أن بعض المنظّ 
نع العنف أو فإنها تعتبر ذلك بمثابة إجراءات تم اتخاذها لم ،18"(مالسالحفظ "تستخدم أيضا مصطلح 

ة السالم الجدية ممكنة جعل عمليوتثبيت البيئة من أجل  ،وتوفير الحماية المباشرة للمدنيين ،الحد منه
رسم إلى الحماية غير المسّلحة للمدنيين منظمات  تبادر ال ،باإلضافة إلى ذلكو . (5100 ،كاريير)

 يتواله موّظفوعمل تعاوني  على أّنها اوصف أنشطته تفضل يفه. "مناأل توفر"أنها  علىجهودها 
والجهات الفاعلة المحلية لزيادة سالمة وأمن الفئات الضعيفة من الحماية غير المسّلحة للمدنيين 

 .السكان واألفراد

                                                             
ة، ولكنهم قد فهم ال يقّدمون مساعدات مادي. دور الممارسين في هذا المجال في توفير الضروريات األساسية هو ضمن الحد األدنى 17

يوّفرون مساعدة إلنقاذ األرواح من خالل عمل المرافقة أو النقل، على سبيل المثال، للناجين من العنف إلى المستشفيات في المناطق 
 .الريفية

  ".محفظ السال"كما تستخدمها بعض المنظمات غير الحكومية في هذه المسار بأنها " حفظ السالم"يشار إلى التفسير األوسع للفظة  18

 



مع صنع السالم وبناء عند مقابلته على نحو أفضل  والحفاظ عليهويمكن فهم دور حفظ السالم 
إلى أن جميع الصراعات لها ثالثة  ،د أبحاث السالمأحد رواوهو  ،يوهان غالتونغويشير . السالم

وتميل هذه المواقف . من األطراف المتنازعة( أ)مواقف  نجد ،أوال(. 5111 ،غالتونغ)مكونات رئيسية 
ومن أجل التوصل إلى نوع من . إلى أن تصبح أكثر عدائية تجاه بعضها البعض مع تصاعد الصراع

ما يعّرفه  وهذا. ونظرتها إلى بعضها البعضأن تغير مواقفها  يجب على األطراف أوال ،تسوية الصراع
تتأثر المواقف في حاالت الصراع  ،ثانيا. عملية صنع السالم على أّنه ،على نطاق واسع ،غالتونغ

إن تصاعد درجات العنف يزيد من صعوبة رؤية المنفعة . المتحاربين( ب)بسلوك  إلى درجة كبيرة
لذلك من الضروري إيجاد سبل للتصدي للعنف نفسه بغية تهدئة الحالة و . المتبادلة إلنهاء الصراع

. مهمة حفظ السالم هذا األمر على أّنهويعرف غالتونغ . وتمكين عملية صنع السالم من التطور
 التطّرق إلىإن . لنزاعا( ج)أو أسباب  ،الصراع ألجلهاالمسألة أو المسائل التي يشن نجد  ،ثالثا

. ص ،5110 ،واليس أند جونج) السالمبناء على أّنه  زاع هي ما يعرفه غالتونغالفعلية للن األسباب
0). 
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 صناعة السالم

 

 

 

 

 

 

 

 األسباب السلوكيات
 بناء السالم حفظ السالم

    

 

مثلث الصراع أ، ب، ج: 2الصورة   

 

 ،بما في ذلك المراحل المبكرة جدا من الصراع الكامن ،وتمر النزاعات بشكل عام عبر مراحل معّرفة تماما  
هذه هي المرحلة التي تتصّلب فيها المواقف . قبل أن ينتقل إلى مرحلة مواجهة ،الذي قد ينضج لسنوات

وستؤدي األزمة . حتى تتحول المواجهة إلى مرحلة أزمة من األعمال العدائية الفعلية ،وتنغلق الخيارات
 تبقى ،وأخيرا. وهي مرحلة تنخفض فيها مستويات التوتر والمواجهة والعنف ،يجةعاجال أم آجال إلى نت

. والدورة التي تبدأ من جديد المقبلوغالبا ما تكون مقدمة للصراع  ،األزماتبعد  األقلمرحلة واحدة على 
لبا وغا. صنع السالم وحفظ السالم وبناء السالم في مراحل محددة من الصراع تتموضع عمليةوعادة ما 
وهي  ،عملية صنع السالم بعد عمليات حفظ السالم وتأتي. صنع السالم بعد األزمةإطالق عملية ما يتم 
عادة في مرحلة ما بعد  وهي عملية تتم ،بما فيه الكفاية لبناء السالم إلى أن يكون الوضع مستقرا   مستدامة
الحماية غير  لممارسي تتيح( مالئمةالوالتدخالت )وعلى الرغم من أن معرفة المراحل المختلفة . األزمة

فإن واقع  ،في هذه المراحل يضطلعوا بهابأن يفهموا بشكل أفضل األدوار التي يمكن أن المسّلحة للمدنيين 
فالعديد من الصراعات تعود إلى مرحلة األزمة أكثر من مرة . السالم والحرب غالبا ما يكون أكثر تعقيدا

 .ألزمةمرحلة ما بعد ا ضمن تستقرقبل أن 
في الفترة ما بين  ،ووفقا لجامعة أوبساال. بناء السالم ه فيلقد كان العالم أكثر نجاحا في صنع السالم من

العنف لمدة  توقف أعمالاتفاقا  501اتفاق سالم من أصل  052سوى  تشهد الساحةلم  5100و 0122
شأن بقة في الصراع من وغالبا ما تقلل األطراف السا(. 20. ص ،هوغبالد)خمس سنوات على األقل 

ويمكن . قبل أن تكتمل عملية بناء السالم التسلحواستئناف  ،تعقيد معالجة األسباب الكامنة وراء الصراع
وحفظ السالم هو . ألعمال العدائيةإلى الجهود حفظ السالم المستمرة أن تقلل من فرصة العودة المبكرة 



عمليات حفظ السالم ل فعالالعمل الفبدون . لسالمصنع السالم وبناء اعمليتي حلقة وصل رئيسية بين 
وعلى . بعد بدئه بفترة قصيرة يطل برأسهما سرعان الفشل فإن خطر  ،وصنع السالم وبناء السالم والتنمية

على الحفاظ  نه لم يكن دائما قادرا  إال أ ،في كثير من الحاالت أثبت فعاليتهالرغم من أن حفظ السالم 
للجهات الفاعلة المحلية لمعالجة األسباب الكامنة وراء  لمدة كافيةواالستقرار  على ما يكفي من األمان

 .العنف

في  فهي ،هدف إلى التصدي للعنف من أجل تهدئة األوضاعالحماية غير المسّلحة للمدنيين توبما أن 
يتم تطبيقها والتي  ،األمم المتحدة تتوالهاوخالفا لعمليات حفظ السالم التي . تدخل لحفظ السالم اجوهره

في جميع الحماية غير المسّلحة للمدنيين قد يتم تطبيق  ،عموما بعد التوصل إلى اتفاق سالم رسمي
ستمر أيضا عندما تبذل جهود تويمكن أن . قبل حدوث أزمة لمنع العنف اويمكن إطالقه. مراحل النزاع
الحماية غير ال يعني أن ممارسي وهذا . من جديد بكاملهالضمان أال تبدأ دورة العنف  بقوةبناء السالم 

عمليات صنع السالم وتوفر  تترافق معوقد . بنائهمباشرة في صنع السالم و  منخرطونالمسّلحة للمدنيين 
كما أنها قد تسهل مساهمة الناس . صنع السالم وبنائهمساحة أكثر أمنا للجهات الفاعلة المحلية من أجل 

يعمل ممارسو  ،وطوال هذه العملية. لصنع السالم 19ولالمسار األعلى المستوى الشعبي في أنشطة 
وسيتم تقديم المزيد من . على مركزية حماية المدنيين التشديدعلى الحماية غير المسّلحة للمدنيين 

 .2في الوحدة  ،في مراحل مختلفةالحماية غير المسّلحة للمدنيين وتطبيق  ،المعلومات حول مراحل النزاع

 
 الالعنف

وليس القوة العسكرية أو  ،أنه استخدام الوسائل السلميةعلى العنف في أبسط أشكاله يمكن تعريف ال
وجهة النظر  ،بصفته فلسفة أخالقية ،ويؤيد الالعنف. 20إلحداث تغيير سياسي أو اجتماعي ،الجسدية

ئم فهو يؤكد أن العنف قا ،القائلة بأن السلوك األخالقي يستبعد استخدام العنف؛ وبصفته فلسفة سياسية
فإنه يدعم الموقف السلمي بأن  ،وكمبدأ. بذاته وال يمكن أبدا أن يوفر وسيلة لتحقيق نهاية سلمية دائمة

الالعنف  إلى استخدام دعاة السالم وغير السلميين عمد ،وكممارسة. الحرب والقتل ال مبرر لهما أبدا  
 ،هذا هو إطار الفلسفة(. د السالماتحاد تعه)لالضطهاد  الحمايةلتحقيق التغيير االجتماعي والتعبير عن 

في  إال "غير مسّلح" يساهم تعبيرال ". غير مسلح"من " الالعنف"الممارسة التي تميز  وخصوصا   ،والمبدأ
ويفترض الالعنف أن الناس . هاتحملال أو باألسلحة أن الشخص أو المجموعة ليست مجهزة توضيح 
 .خبراتهم ويبنون علىزامات الخيارات وااللت فيتخذون ،نشطة ا  أدوار  يتولون

بعض الممارسين ف. وتختلف درجة تطبيق المبدأ والفلسفة والممارسة اختالفا كبيرا بين ممارسي الالعنف
يرفضونها جملة أو حتى قد  ،دائما قابلة للتطبيق تولكن ليس ،يعتبرون المبدأ والفلسفة على أنها مثالية

ون أنها االستراتيجية األكثر فعالية أو األقل تكلفة للتغيير وهم يمارسون الالعنف ألنهم يعتقد. وتفصيال  
ألن الخيار  فضلىبدائل  لغيابوقد يستخدمون أيضا الالعنف . معين وضعاالجتماعي أو السياسي في 

ولئك الممارسين الذين أ ويضاف إليهم. غير متاح أو قابل للتطبيق ةيالعنفالخيارات العسكري أو غيره من 

                                                             
دبلوماسية المسار الثاني هي التفاعل غير الرسمي . يشير المسار األول إلى الدبلوماسية الحكومية الرسمية حيث يتم التواصل والتفاعل بين الحكومات 19

 .فيلوتطويره على يد الدبلوماسي األمريكي جوزيف مونت" 5-تراك"تّمت صياغة مصطلح . والتدخل من الجهات الفاعلة غير الحكومية
 .تستخدم القوة في هذه الجملة بمعنى القوة البدنية، أو قوة السالح 20



 يعتبر ،هؤالء الممارسينبالنسبة إلى ف. تحت أي ظرف من الظروفوفلسفته الالعنف بمبدأ  يتمسكون
. بين هذين الموقفين الحماية غير المسّلحة للمدنيينال تفاضل . وطريقة للحياة ا  أخالقي ا  الالعنف موقف

أنه جزء  لىإالحماية غير المسّلحة للمدنيين الالعنف هو مبدأ أساسي من مبادئ أّن  واقع يشير ،وببساطة
 بالالعنفيلتزمون بدقة  هذه الحمايةوأن أعضاء  الحماية غير المسّلحة للمدنيينتفويضات وكاالت من 

للحماية غير المسّلحة أن الممارسين الفرديين  يفترضوهو ال . أثناء عملهمفي في جميع الظروف 
في القسم  بتفصيل أكثر الالعنف افاستكشسيتم . ا  أخالقي ا  يعتبرون الالعنف وسيلة حياة أو موقفللمدنيين 
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 المشاركة االستباقية

وتشمل هذه . وقبل كل شيء إلى ضرورة االستباقية من أجل توفير الحماية االستباقي أوال   المشاركةشير تو 
ة إلى من القاعدة الشعبي األطراف المعنيةعالقات مع الجهات الفاعلة المعنية وغيرها من  بناءالمشاركة 

أيضا على فتح قنوات اتصال موثوقة بين الجهات الفاعلة ذات الصلة  وهي تنطوي. المستويات العليا
استخدام العالقات وقنوات االتصال مع األطراف المتنازعة من  ،على سبيل المثال ،ويمكن. والحفاظ عليها
إلخالء السكان أو األفراد  الدعوة إلى وقف مؤقت إلطالق النار أو ممر إنسانيمن أجل  جميع الجوانب

تنطوي المشاركة االستباقية على تعزيز قدرات الجهات الفاعلة الرئيسية  ،ذلك وباإلضافة إلى. الضعفاء
 .0سيتم توفير المزيد من المعلومات حول المشارکة االستباقية في الوحدة . لضمان حماية المدنيين

وجود "أنها على طريقة المشاركة االستباقية  الحماية غير المسّلحة للمدنيينويصف بعض ممارسي 
وقد تم إنشاء كال المصطلحين لتمييز الطريقة الموصوفة في الفقرة السابقة عن وجود مراقبين ". استباقي

مع  ،األثر الوقائي المحتمل لوجودهم بشكل متعمدالذين ال يزيدون  ،دوليين في حاالت النزاع العنيف
من  ويبذل العديد. كز على زيادة نفوذهم وحماية المدنيين وردع العنفاتخاذ إجراءات متعمدة أخرى تر 

ن لم تكن جزءا من  ،المراقبين وموظفي المساعدة اإلنسانية جهودا واعية ليكون لها أثر وقائي حتى وا 
 علىوجودهم قد يساعد  ،هم فعل ذلكأو ال يمكن ،يفعلون ذلك أولئك الذين الإلى بالنسبة . التفويض
حاالت كثيرة في الماضي  برزت ،باإلضافة إلى ذلكو . لكن الحاالت تميل إلى أن تكون معزولةو  ،الحماية

ويمكن اعتبار الفشل في التصرف بمثابة قبول . لم يكن لوجود الرعايا األجانب فيها أي أثر على اإلطالق
فال يمكن  ،يةإنشاء مستودعات لألغذ عبر مجّردوكما أنه من المستحيل محاربة المجاعة . لالنتهاكات

 .هناك وجودالافتراض أن الوجود الدولي يوفر الحماية بمجرد 

مستنيرة ومحللة بعناية كتيكات واتاستراتيجيات  بل ،لمجّرد الوجودليس الوجود السلبي ...  المطلوب
 .للتأثير على جميع الجهات الفاعلة من حولهم[ الحماية غير المسّلحة للمدنيينممارس ]تستخدم وجود كل 
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 مراقبة

. بين المنظمات للمراقبةويختلف المعنى الدقيق . معيارلفي األساس ممارسة مراقبة االمتثال ل هي المراقبة
في العناصر المشتركة من القياس والمقارنة المستمرين للخطة أو الحالة  تتشاركومع ذلك فإن التعاريف 

لشخاص المعنيين على اتخاذ األرض منه هو مساعدة جميع والغ. اأو مجموعة األهداف المحددة سابق



القرارات المناسبة وفي الوقت المناسب التي من شأنها تحسين جودة العمل وضمان المساءلة وتشجيع 
 (. 0. ص ،5112 ،وآخرونكيلي ) للخطة التنفيذ وفقا  
ء إلى االمتثال التفاقات وقف أوال وقبل كل شي المراقبةشير ت ،الحماية غير المسّلحة للمدنيينوفي سياق 
شير إلى مراقبة ت ،ثانيا. رسمية أقلبصورة  ىوقد يكون هذا النشاط مكلفا رسميا أو يؤدّ . إطالق النار

شير إلى مراقبة الحالة األمنية ألغراض اإلنذار ت ،وثالثا. لغرض التحكم في الشائعاتالوضع األمني 
( مثل المظاهرات واالنتخابات)األحداث السياسية رصد ر إلى ما يشا وغالبا  . االستجابة المبكرة/المبكر

مثل العطالت واالحتفاالت )أو العمليات االجتماعية ( مثل المحاكمات والمحاكم)واإلجراءات القانونية 
هذه األنشطة خليطا بين الرصد  تشّكلثم . على أّنها مراقبة أيضا   ،في حاالت النزاع العنيف( والمسيرات

المتثال للقانون وكذلك توفير الحماية ا أن تهف إلى مراقبةمراقبة المحاكمة لويمكن . الستباقيةوالمشاركة ا
سيتم توفير المزيد من المعلومات و . والظهورأو الشهود أو المتهمين من خالل الوجود المادي  للمحامين

 . 0حول الرصد في الوحدة التدريبية رقم 
 بناء العالقات

هات الفاعلة المحلية والدولية الرئيسية على مستوى القواعد الشعبية والموسطية إن بناء عالقات مع الج
( مقررون خاصون تابعون لألمم المتحدة ،على سبيل المثال ،بما في ذلك)والمستويات العليا في المجتمع 

بول وخلق ق ،وهي تستخدم لمنع العنف أو الحد منه. الحماية غير المسّلحة للمدنيينلهو عنصر هام في 
وربط المجتمعات مع  ،المحتملين المرتكبينوثني  ،االحتياجات والتبليغ عن ،وضبط الشائعات ،المجتمع

عنصر حاسم لفعالية هذا النظام من إقامة العالقات  ويتأتى. والتأثير على صناع القرار ،الجهات المسؤولة
رتكبي العنف المحتملين أو أطراف القدرة على التأثير على مب تتمتعالفاعلة التي مع الجهات وتحسينها 

 ،(وغير الحكومية الحكومية)والجهات المسلحة  ،وتشمل هذه الجهات الفاعلة ممثلي الحكومة. النزاع
وفي حين أن إنشاء هذه العالقات يوفر في حد ذاته بعض . والقادة الدينيين والمجتمعيين المحليين

وقد . التهديدات عند حدوثاؤهم على وجه التحديد فإن هؤالء األشخاص المؤثرين يمكن استدع ،الحماية
 .يها المحتملين عن تحقيق تهديدهمتكون قادرة على استخدام نفوذها لثني مرتكب



 تنمية القدرات
الحماية غير وفي سياق . هاوقدرات هاومهاراتاألفراد أو المجموعات تشير تنمية القدرات إلى تعزيز معارف 

القدرات من أجل زيادة المعرفة والفعالية في اآلليات والبروتوكوالت المحلية  يتم بناء ،المسّلحة للمدنيين
القدرات من خالل التدريب لمنظمات المجتمع المدني  تنميةتم توغالبا ما . والحماية منهلمنع العنف 

تكون عندما كبرى تنمية القدرات على مستوى القواعد الشعبية فعالية  وتكتسب. والجهات الحكومية الفاعلة
وستقدم الوحدة الرابعة مزيدا من المعلومات عن تنمية . وتشاركية ،ومحددة بالسياق ،مصممة خصيصا

 . القدرات
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 طيف الحماية غير المسلحة للمدنيين 

حيث تتداخل ( الحماية غير المسّلحة للمدنيينمخطط ) 0ن الرسم البياني المعروض في الشكل ويبيّ 
فإنها تشكل  ،وحين تجتمع معا  . ة مبادئ رئيسية وأساليب رئيسية ومصادر رئيسية للتوجيهعدوتتقاطع 

ويظهر الرسم البياني أيضا عددا من المهارات األساسية التي تدعم . جوهر الحماية غير المسّلحة للمدنيين
لمختلفة قد يساعد المخطط الفقاعي على توضيح أن المنظمات او . الممارسة الفعالة للطرق الرئيسية

منظمات " فإنّ  وبالتالي. تستخدم تركيبات مختلفة وتباديل لخصائص الحماية غير المسّلحة للمدنيين
ويمكن تصويرها على أنها مناسبة في . تأتي في مجموعة كبيرة ومتنوعة ،"الحماية غير المسّلحة للمدنيين

لمسّلحة للمدنيين هو مصطلح شامل فإن الحماية غير ا ،ولذلك. حتماالتاال( أو مدى)مكان ما من طيف 
  و ،والشاهد من أجل السالم ،مثل كتائب السالم الدولية ،يجمع بين ممارسات عدد من المنظمات المختلفة

الحماية غير المسّلحة للمدنيين التي تطبق مجموعات من خصائص  ،وغيرها الكثير قوة السالم بال عنف
األساليب والمبادئ التي يتم عرضها في مخطط  بعضت قد تستخدم هذه المنظماو . بطريقة أو بأخرى

قد تستخدم مصطلحات  ،وباإلضافة إلى ذلك. هاولكن ليس كل فقاعة الحماية غير المسّلحة للمدنيين
مختلف مکونات الرسم البياني بمزيد من  استكشافوسيتم . هذه األساليب والمبادئ لتوصيفمختلفة 

 (.الرئيسية والمهاراتق الطر ) 0والوحدة ( سية ومصادر اإلرشادالمبادئ الرئي) 5التفصيل في الوحدة 
ويمكن وضع طيف الحماية غير المسّلحة للمدنيين ضمن مجال أوسع من الجهود غير المسلحة لحماية 

تشارك مجموعة كاملة من الجهات الفاعلة في  ،سابقا  وكما ذكر  (.0.5القسم  ،5انظر الشكل ) المدنيين
من هذه الجهات الفاعلة  والعديد(. 5في القسم " الحماية"انظر تعريف )ماية للمدنيين تلبية احتياجات الح

هم أنفسهم مدنيون غير مسلحين يوفرون الحماية بأساليب ومبادئ ومصادر توجيه ومهارات مشابهة 
يل على سب ،فاللجنة الدولية للصليب األحمر. الحماية غير المسّلحة للمدنيينللمكونات الرئيسية لطيف 

تشرك األطراف في حاالت الصراع  منحازةمدنية غير مسلحة غير معروفة هي جهة فاعلة  ،المثال
المنظمات الحكومية الدولية مثل االتحاد االفريقى ومنظمة االمن والتعاون  بادرتوقد . العنيف لمنع العنف

ين ومكتب االمم المتحدة والمفوضية العليا لالمم المتحدة لشؤون الالجئ يبو ور األوروبا واالتحاد أفى 
وتشمل عمليات . بعثات غير مسلحة مع المدنيينأيضا  إلى تنظيم لمفوض السامي لحقوق اإلنسان ل

الشرطة و ( التي تديرها إدارة عمليات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة)السالم التابعة لألمم المتحدة 
قلب طيف الحماية وضع هذه المنظمات في  بريعت. وغيرهم من المدنيين الذين يتعلق عملهم بالحماية

عشوائيا  إلى حد  طيف الحماية غير المسّلحة للمدنيين هأو خارج ،أو في طرفه ،غير المسلحة للمدنيين
 .ما

هذا إذا  ،منظمات الحماية غير المسّلحة للمدنيين ه يندر أن تعمدهو حقيقة أنّ  وما يضيف إلى هذا التعقيد
وبدال . المحددفي نفس الشكل  بالكاملالمحددة ومصادر التوجيه  ،والمناهج ،ئتطبيق المبادإلى  ،عمدت
وتحديدا على  ،مزيج استراتيجي يتم اختياره على أساس كل حالة على حدة ضمن يتم استخدامها ،من ذلك



في  سوف تبدو الحماية غير المسّلحة للمدنيين مختلفة ،لذلك. ومناسبة للسياق ،المرّكزةالسكان والنزاعات 
المفرط التصلب للحماية غير المسلحة تعريف ال ويؤدي. مواقف مختلفة وفي مراحل مختلفة من الصراع

وسوف تستخدم أمثلة . المرونة الضرورية لهذه الممارسة ويمكن أن يخنق إبداعها إلى تجاهل للمدنيين
 .ودراسات حالة في جميع وحدات الدورة لتوضيح تنوع الحاالت واالستجابات

 
يمكن تمييز طيف الحماية غير المسّلحة للمدنيين عن المجال  ،التصنيف عند الحاجة إلىأنه غير 

على توفير الحماية المادية المباشرة  اتركيزه( 0)األوسع نطاقا لجهود الحماية غير المسلحة من خالل 
محلية تعزيز قدرات كل من السكان المحليين وآليات السالم ال( 5)و  ،للسكان المعرضين للخطر

وسيشمل هذا التمييز جميع المنظمات أو . لحاالت الصراع العنيف ،على مستويات متعددة ،لالستجابة
البعثات التي تنشر بصورة استباقية مدنيين غير مسلحين لتوفير الحماية المادية المباشرة كهدف وحيد أو 

ب لألزمات عن طريق توفير ولكنها ستستبعد المنظمات اإلنسانية والتنموية التي تستجي. لها رئيسي
يهدف إلى منع " وجودا استباقيا" ليس فوجودهاالتي غالبا ما تكون منقذة للحياة؛  ،المساعدة األساسية

كما أنه يستبعد الجهود الدبلوماسية والتفاوضية الرامية إلى استعادة السالم . العنف الوشيك أو الوقاية منه
 .لحكوميوآليات الحماية المعتادة على المستوى ا

فهم المهام واألدوار  وال شك في أنّ . ضروري بطريقته الخاصة هوكل من هذه الردود على الصراع إن 
. التنسيق الفعال للجهود الرامية إلى توفير األمن لألشخاص المعرضين للعنفيتيح المحددة لكل منها 

الحماية غير المسّلحة  تضطلع بهتسليط الضوء على الدور الهام الذي  علىاهتمامنا هنا ويتمحور 
 (. أعاله 0انظر الشكل )للمدنيين بين مختلف طبقات الحماية 

بعض الجهود التي تبذلها يمكن النظر إلى  ،المتكاملةقبول هذه المهام المختلفة للحماية ولكن  وعند
انظر )ن على أنها حماية غير مسّلحة للمدنيي ،مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان في نيبال

 ،ويمكن تقديم قضية مماثلة لبعثة المراقبة التابعة لالتحاد األوروبي في جورجيا التي ساهمت(. 0الوحدة 
والدوريات اليومية في المناطق  الظاهرفي تحسين الحالة األمنية من خالل الوجود  ،على سبيل المثال
وجد  وقد. (مراقبة التابعة لالتحاد األوروبيلبعثة ال) وبناء الثقة ،عن الحوادث والتبليغ ،الشديدة الخطورة

 ،فايس ومينار)في حاالت أدوا فيها الحماية غير المسّلحة للمدنيين  أيضا   األمم المتحدة أنفسهم ومتطوع
كانوا مراقبين أسواء )على الرغم من أن وجود موظفين ميدانيين دوليين  ،ذكر سابقا  وكما  (.0111

قد يكون له في حد ذاته بعض التأثير ( إغاثة إنسانية يموظفاإلنسان أو لالنتخابات أو مراقبين لحقوق 
نطوي على استخدام الوجود بوعي وقصد لحماية المدنيين تمسّلحة للمدنيين الحماية غير الفإن  ،الوقائي
فهي قد حددت حقوقا محددة قانونيا وقائمة : حالة خاصة األحمراللجنة الدولية للصليب  وتعتبر. اآلخرين

وباعتبارها منظمة دولية مختلطة من المنظمات الحكومية . 21تنشط في مناطق الحروبلنذ زمن طويل م
ذات  اإلنسانيةالتفاقيات جنيف والقوانين  االمتثالفإنها مكلفة تحديدا بضمان  ،الدوليةوغير الحكومية 

ايا النزاعات ولكن أيضا على ضح ،والتركيز على حماية أسرى الحرب والسجناء السياسيين ،الصلة
 تضع اللجنة الدوليةو  (.5100 ،كاريير)نسانية إلاالذين تقدم لهم المساعدة الغوثية  اآلخرينالمسلحة 

معايير موثوقة للجهات الفاعلة في مجال الحماية التي تشكل الحد األدنى من  للصليب األحمر أيضا  
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بما في ذلك منظمات الحماية )نسان التي تنطبق على أي منظمة إنسانية أو منظمة لحقوق اإل الموجبات
التي تشارك في أعمال الحماية في النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى ( غير المسّلحة للمدنيين

 .(5100 ،اللجنة الدولية للصليب األحمر)
 تملؤه الذيفإنها تساعد على توضيح التخصص  ،وفي حين أّن التعريفات والنماذج تجد نفسها محدودة

عمل الحماية غير المسّلحة للمدنيين في المقام األول داخل الدائرة وت. ة غير المسّلحة للمدنيينالحماي
هذا هو مجال  ،تقليديا. على عكس معظم الجهود اإلنسانية األخرى ،حمايةال ةبصلشكل البعيدة من 

عمليات األمم  سواء داخل ،ويشارك المدنيون العزل حاليا في هذا المجال من الحماية. الجيش والشرطة
المتزايد بالحاجة غير الملباة  االعترافوهذا يعكس . المتحدة للسالم أو داخل جماعات المجتمع المدني

ويمكن للممارسين في هذا المجال أن يعملوا في الدوائر األربع من  (.5111 ،بافنهولز) لحماية المدنيين
في توفير الحماية المادية من العنف  ولكن تركيزهم الرئيسي يكمن ،(0الشكل )الحماية  ةبصلشكل 
 . الوشيك

النسبية مساهمة الأو حكم قيمة حول الفعالية إصدار هذا التمايز بأي شكل من األشكال  يفرضال و 
 ،الميداننا جميعا نشارك في نّ فإالواقع في و . لمنظمات التي تعمل في طبقات أخرى من مجال الحمايةل

وتطوير الهياكل  ،وردع العنف ،في حماية المدنيين متكاملةي أدوارا ونؤد ،سالم مختلفة تفويضاتولدينا 
 .األساسية للسلم المحلي

 
 
 
 
 
 



 

1.4 
 
 

 وحفظ السالم  ،والالعنف ،الحماية غير المسلحة للمدنيين
 
 

قوة الدفاع األسترالية في  ببعض القلق في بشكل أعزلوقد تسبب قرار الذهاب إلى بوغانفيل 
لكانت  ،شخصيا   في مناسبتين على األقل واجهتهماو . القرار الصائبكان  ولكنه ،ذلك الوقت

ولعل األمر األكثر أهمية هو أن تجربة فريق . كنا مسلحين لو ا  مختلف األمور قد اتخذت منحى
أن دور حفظة السالم ليس مجرد الوقوف بين األطراف  مجّددالي مراقبة الهدنة قد أكدت 

 .شعب مقسم لم شملبل أيضا للتشجيع على  ،لمعاناةنع المزيد من المالمتحاربة 

 (2.ص  ،5101 ،شفايتزر) 0111 ،وزارة الدفاع األسترالية ،أندرو رايس
 

 ،هي ممارسة الالعنف واحدة: في ممارستين رئيسيتين وتتجذر الحماية غير المسّلحة للمدنيين
ويصف كيف  ،كليهماويقدم هذا القسم لمحة موجزة عن . 22األخرى هي ممارسة حفظ السالمو 

عبارة عن مجموعة من السمات الرئيسية لالعنف وحفظ  يه الحماية غير المسّلحة للمدنيينأن 
 .السالم

 
 
 

 الالعنف  0.2.0
 
 
 
 
 
 
 

 فرض 
 
 

 :شاهد
 

• dr. michael nagler, Basics of Nonviolence, https://tinyurl.com/ myspv8c (michael 
nagler 2013b) 

 
 

على إرث استخدام أساليب غير عنيفة في  اية غير المسّلحة للمدنيينالحموترتكز 
ويمكن العثور على أمثلة من جميع . الحركات من أجل الحقوق المدنية والسياسية

 ،وهي تشمل أعمال الكفاح الالعنفي ضد االستعمار والديكتاتوريات. أنحاء العالم
أي وحدات منظمة من )وتطوير جيوش السالم  ،والحمالت من أجل حقوق المرأة
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(. الرجال والنساء العزل الذين يضعون أنفسهم بين األطراف المتنازعة لمنع العنف
االستراتيجيات واألساليب  هذه األمثلة مجموعة متنوعة من معاينةن بيّ وت

وقد تم مؤخرا إيالء اهتمام . الالعنف النشط معوالقدرة على التكيف  ،والتطبيقات
مجموعة سالمة  ،بتشانغ) يف األساليب الالعنفية المبكرةجدي لمهمة توثيق وتصن

 (.01. ص 5112 المجتمع الالعنفي
 
 
 

والسلبية والضعف وأحيانا بالمعتقدات الدينية  بالطابع المسالموقد ساهم ربط النضال الالعنفي 
غير أن . تصورات خاطئة حول هذه الظاهرة بناء المعزولة في الشوارع في االحتجاجاتأو 
اسات التي أجريت مؤخرا بشأن الحمالت الالعنفية ضد النظم القمعية تشير إلى أن الدر 

. الحمالت الالعنفية هي في الواقع أكثر فعالية من الحمالت التي تلجأ إلى القوة المسلحة
. وجدت إريكا تشينويث وماريا ج ،5111إلى عام  0111عام الحملة من  050وبتحليل 

مع معدل فشل )٪ من الوقت 20ية الكبرى حققت نجاحا بنسبة ستيفان أن الحمالت الالعنف
كما . 23(نسبة الفشل 11%مع )العنيفة  الحماية٪ لحمالت 51مقارنة بنجاح  ،(٪51بنسبة 

تتراوح بين أقل  ،5111إلى  0121معدل نجاح متزايد للحمالت الالعنفية من  اثهمبحظهر أ
٪ في الفترة من 21 يناهزلى ما إ 0121إلى  0121٪ من النجاح في الفترة من 21من 

انخفاضا  المسلحةالقوة  التي تستخدمالحمالت ومن ناحية أخرى تظهر . 5111إلى  5111
 ٪ من النجاح في نفس الفترات01٪ إلى أكثر من 21تتراوح بين أكثر من  ،تدريجيا في النجاح

 (.5100 ،تشينويث وآخرون)

من المهم فهم التصنيف المعتاد  ،حيحومن أجل وضع الممارسات الموحدة في سياقها الص
 :للعمل الالعنفي

x  وتستخدم اإلجراءات الالعنفية كوسيلة لتغيير األوضاع . تعطيل الوضع الراهن
وحركة  ،مثل حملة غاندي من أجل استقالل الهند)االجتماعية والسياسية واالقتصادية 

نواع من الحمالت وغالبا ما يرتبط الالعنف بهذه األ(. الحقوق المدنية األمريكية
 .واألنشطة

x وتستخدم التكتيكات الالعنفية للدفاع المدني عن بلد ما ضد . حماية الوضع الراهن
الغزوات والمعتدين أو لحماية العادات المحلية والهياكل االجتماعية من المعتدين 

الكفاح  مة في مجالعاّل وهو  ،وكما يقول البروفسور جين شارب. معّين داخل بلد
النفسية  الحمايةتتكون أسلحتهم من مجموعة واسعة من أشكال : "فيالالعن

وسيكون السكان المدربون . واالقتصادية واالجتماعية والسياسية والهجمات المضادة
ومؤسسات المجتمع مستعدين لحرمان المهاجمين من اهدافهم وجعل توطيد السيطرة 
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التقنيات في ألمانيا الشرقية هذه وقد تم استخدام ( 0162 ،شارب.) السياسية مستحيال
 .وبولندا خالل الحرب الباردة

x ويطبق المدنيون األساليب الالعنفية من أجل الحماية . حماية المدنيين ومنع العنف
 وتندرج الحماية غير المسلحة للمدنيين. المادية المباشرة للمدنيين من خطر العنف

 .بشكل واضح في هذه الفئة

سيتم توفير مزيد  ،حماية المسلحة للمدنيينف المبادئ الرئيسية للحيث سيتم وص ،5في الوحدة 
 .الحماية المسلحة للمدنيينالمعلومات عن خصائص الالعنف وكيفية تطبيقها في إطار  من

 
 

 :شاهد
 

• George lakey. (2013). Taxonomy of Nonviolent Action, https://tinyurl.com/l9q8u3u 
• michael nagler. (2013). Peace Teams. https://tinyurl.com/ 

 
khj5hyg 

 
 
 
 

 حفظ السالم 1.4.2
 

لم تكن  ،عندما كانت العملية ناجحة ،وعلى مدى السنوات الخمسين األخيرة من حفظ السالم
. تم استخدامهافي الواقع نادرا ما و  ،الدبابات أو المدافع الرشاشة هي التي حافظت على السالم

. ما تمثله ،أو باألحرى ،التي حافظت على السالم بحد ذاتها هيرقاء لقد كانت الخوذات الز 
المجتمع  ومعهااألمم المتحدة؛ يمّثلون الجنود في بعثات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة ف

 في الواقع لمنع... السلطة  يمنحهموهذا ما . الرأي العام العالمي باإلضافة إلىالدولي؛ 
وتهيئة الظروف الالزمة ألنشطة صنع  ،لحفاظ على بيئة آمنة للمدنيينوا ،التقتاال مناألطراف 

 .السالم وبناء السالم
 

 .(51ص  5101 ،شويتزر)المدير التنفيذي السابق لقوة السالم غير العنيفة  ،تيم واليس
 
 
 
 
 
 
 

 فرض
 
 

 :لالستماع
• Lester Pearson’s Suez Solution, https://tinyurl.com/m4r7ulg 

 
 "اختراع"تم . ممارسة حفظ السالم علىأيضا  الحماية غير المسّلحة للمدنيين وترتكز

وزير  ،بيرسون. من قبل ليستر ب 0121حفظ السالم خالل أزمة السويس عام 



أنشأ  ،وبالتعاون مع األمين العام لألمم المتحدة داغ همرشولد. الخارجية الكندي آنذاك
قوة عسكرية  قوة الطوارىء هذهوكانت . ةبيرسون قوة الطوارئ التابعة لألمم المتحد

 ،دولية مسلحة تسليحا خفيفا احتلت منطقة عازلة مشتركة بين األطراف المتحاربة
وبعثات حفظ  ،وكان الغرض من قوة األمم المتحدة لحفظ السالم. بموافقة هذه األخيرة

راعات هو تحقيق االستقرار في الص ،السالم األخرى التي نشرت خالل الحرب الباردة
تم توفير الوقت والمكان للسياسيين والدبلوماسيين من أجل  ،وبهذه الطريقة. الدولية

 بعثة من هذا القبيل قبل عام 06وقد نشرت . التوصل إلى حل دائم طويل األمد
011124. 

-0161بداية عمليات حفظ السالم الحديثة مع نهاية الحرب الباردة في وقد تزامنت 
وكانت هذه . من الصراع العنيف لتوصيف الساحة الدوليةنوع جديد  وقد ظهر. 11

ما شاركت  وغالبا  ( مقارنة من الحروب بين البالد)الحروب في الغالب داخل البالد 
شملت الصراعات قوات عسكرية منتظمة وميليشيات قد و . متناحرةفيها عدة فصائل 

محليين  حرب وأمراءمدججين بالسالح ومدنيين منّظمين و  ومتمردين ومجرمين
العمليات مستهدفة بالسكان  بينوكثيرا ما أصبحت العناصر المدنية . ومجرمين صغار
 .قاتلةتواحد أو أكثر من القوات الم يتوالهاالعسكرية التي 

على الدول األعضاء التدخل  بشكل محّددوفي حين أن ميثاق األمم المتحدة يحظر 
ات لداخلية الوحشية واإلبادفإن الحروب ا ،في الشؤون الداخلية للدول األخرى

أدت إلى تفسير أوسع قد ( مثل رواندا والصومال والبوسنة)الجماعية في التسعينيات 
حيثما  ،السابع بموجب أحكام الفصل ،وقد أذن مجلس األمن بالتدخل. لما يعنيه ذلك

. على الصعيد الدوليالحالة الداخلية تهديدا كافيا للسلم واألمن واالستقرار  شكلت
بشكل كبير عن غالبية العمليات السابقة هذه عمليات حفظ السالم الحديثة ختلف وت

. ص ،0111 ،وآخرونموريسون )خالل فترة الحرب الباردة في التي سبقتها 
0225.) 

الممثل الخاص السابق لألمين العام في جمهورية الكونغو  ،والحظ آالن دوس
حفظ السالم متعددة األبعاد في الكونغو ل بعثة لالديمقراطية أن القرار الذي يأذن بأوّ 

لقرار األخير للوالية اكان : "ويضيف. ثالث فقرات كان عبارة عن 0111في عام 
حماية  ،قبل كل شيء ،ما يربو على تسع وأربعين فقرة تنفيذية تغطييتضّمن 
 بما فيه ،ولكنها أضافت كل شيء آخر يليه ،القصوىاألولوية التي أوليت  ،المدنيين
. وكل ما قد يخطر على البال ،واألسلحة ،التهريب غير المشروع للمعادنرصد 

أننا بحاجة إلى مزيد من  علمنا حتى ،ةشامل مقاربةأننا بحاجة إلى  أدركناوبمجرد أن 
 (.5105 ،قوة السالم بال عنف  ")المدنيين 

                                                             
، "(حفظ السالم"قبل أن يصاغ مصطلح )التي قامت بها األمم المتحدة " حفظ السالم"يشار إلى أن أول نوع من عمليات  24

وقد تألفت هيئة األمم المتحدة لمراقبة الهدنة من مراقبين عسكريين . ، كان غير مسلح0126والذي كان في فلسطين في عام 
 (.52، ص 5101شويتزر )عملية عسكرية ولكن بدون أسلحة  غير مسلحين، وهم في األساس



حفظ  إدماج حماية المدنيين في والية عمليات فياالختالفات الهامة يكمن واحد من و 
 .25السالم

حماية المدنيين ألول مرة في تقرير األمين العام لألمم المتحدة عن حالة أفريقيا المؤرخ  مفهوم ظهروقد 
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ( )A / 52/871 أو S /1998/318)) 0116أبريل  في 00

النزاع المسلح باعتباره  حاالتأشار كوفي عنان إلى حماية المدنيين في  ،وفي هذا التقرير(. 0116
حماية المدنيين مركزية أكثر فأكثر بالنسبة لوالية  مفهوم أصبح ،ومنذ ذلك الحين .26"ضرورة إنسانية"

ألجل "والية الحماية في صريحة لللغة ب 0111في عام  تم تزويد البعثة األولىوقد . عمليات حفظ السالم
ما  بات أكثرية ،5105وبحلول عام . 27"بدني الوشيكتوفير الحماية للمدنيين المعرضين لخطر العنف ال

المنتشرين في و السالم التابعين لألمم المتحدة  العناصر النظاميين في قوات حفظمن  011.111ز يناه
  .هذه الوالية تحت ظلجميع أنحاء العالم يعملون 

 :نذكر بندين السالم ومن التطورات الجديرة بالذكر فيما يتعلق بحماية المدنيين في سياق عمليات حفظ
 ،(األمم المتحدة) 5116نشر مبادئ األمم المتحدة ومبادئها التوجيهية لعمليات حفظ السالم في عام 

إلى التصدي لالستهداف  5116المبادئ التوجيهية لعام  وهدفت. الحمايةعن مسؤولية الواعتماد مبدأ 
أيضا إلى إدماج حماية المدنيين في تخطيط  ودعت. أثناء النزاعات المسلحةفي المتعمد للسكان المدنيين 

دارتها أن البعثات قد تضطر إلى استخدام القوة لضمان الحماية  تأوضح ،وأخيرا. عمليات حفظ السالم وا 
الحماية على أن كل دولة على حدة تتحمل مسؤولية حماية سكانها عن مسؤولية الوينص مبدأ . الفعالة

ة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد اإلباد: من أربعة أنواع من الجرائم
تم وقد  ،021-006الفقرة  A/RES/60/1) 5112مؤتمر القمة العالمي لألمم المتحدة لعام )اإلنسانية 

مؤتمر القمة العالمي لرؤساء الدول والحكومات التابع لألمم ضمن  5112باإلجماع في عام  إقراره
 . لس األمن الدولي بعد ذلك بعاموأكده مج ،المتحدة

إال أّنه  ،وعلى الرغم من أن حماية المدنيين أصبحت محورية لعمليات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة
بتكليف من إدارة األمم المتحدة  ،وقد خلصت دراسة مستقلة .معناهاتوافق في اآلراء حول  ينقصها

بشأن تنفيذ واليات الحماية في  5116نسانية في عام لعمليات حفظ السالم ومكتب تنسيق الشؤون اإل
البيانات صدور على الرغم من مرور عشر سنوات على و  ،ويا للمفاجأة"إلى أنه  ،عمليات حفظ السالم

واعتماد ثالثة تكرارات لمذكرة المساعدة وعددا من القرارات المحددة  ،[األمن]مجلس المن قبل 
لعمليات  المدنيينتعنيه حماية  المهني لمامجلس تقدم مرجع التعريف ال وثيقة لل ،والمواضيعية للبعثات

فإن بنودا  ،وحتى عندما تبدو التعاريف واضحة. (22. ص ،5111 ،وآخرونهولت ) ... " السالمحفظ 

                                                             
، إال أنها كانت 0111وعلى الرغم من أن حماية المدنيين لم تصبح جزءا من والية عمليات األمم المتحدة للسالم حتى العام  25

 .ون الالجئينومفوضية األمم المتحدة لشؤ  تمارس منذ وقت طويل من قبل آخرين، مثل اللجنة الدولية للصليب األحمر
وفي السنة التالية، وافقت الجمعية العامة لألمم المتحدة على اإلعالن المتعلق بحق األفراد والجماعات وهيئات المجتمع  26

إعالن األمم المتحدة حول "ومسؤوليتهم في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية المعترف بها عالميا، والتي غالبا ما تسمى 
من الزمن من التصديق على اتفاقيات الهاي لعام  لوجاء هذا األمر بعد قرن كام(. 0111الجمعية العامة، " )ين عن حقوق اإلنسانالمدافع
 .بشأن حماية المدنيين في الحرب وأصبح قانونا  دوليا  ( 0112ثم مرة أخرى ) 0611

 ..يشير هذا إلى عملية األمم المتحدة لحفظ السالم في سيراليون 27



دون اإلخالل بمسؤولية من " ،"ضمن قدراتها" ،"مناطق انتشارها ضمن"محددة تتعلق بحماية المدنيين مثل 
 (.01-02. ص ،5116 ،وآخرون هولت) للتأويلتترك مجاال واسعا  "البلد المضيف
وأصدرت إدارة عمليات (. 5105 ،وآخرونبريكي )معالجة هذه العيوب تدريجيا العمل على ويجري اآلن 

 ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)حفظ السالم المفهوم التشغيلي بشأن حماية المدنيين في عمليات السالم 
تمت  ،وباإلضافة إلى ذلك. ويوضح معنى حماية المدنيين في عمليات السالم فّصليالذي ( 5101

 (.اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة )صياغة إطار للتنفيذ يعمل كمرجع رئيسي لوضع استراتيجيات للحماية 
 

 

 ربط حفظ السالم بالالعنف : الحماية غير المسلحة للمدنيين  0.2.0
 

 ،الم واحدا  من الردود وأدى إلى نتائج إيجابية محدودة في بعض الحاالتلقد شكل الحفظ العسكري الس
العالم حدود ويشهد . تدقيق كانت موضعولكن تكلفته وفعاليته وحسن توقيته وكفاءته في حماية المدنيين 

هذا في الوقت الذي يحتاج فيه عالم المدنيين ويحدث  - حصرا  وعسكرية  مسلّحةمواجهة العنف بوسائل 
. فالحماية المادية المادية المباشرة يجب أن تكون حتمية: وليس أقل ،االنسانية المزيد من الحمايةإلى 

العنف الجماعي الفعلي ضد  ،أو ما هو أسوأ من ذلك -تهديد وشيك بالعنف للمدنيين  مواجهةوعندما 
قد ال يكون حفظة  ،الوعلى أي ح... للعالم خيارات أكثر لالختيار من بينها  يتوافرأن  يجب -المدنيين 

 .هم اإلجابة الفضلىالسالم المسلحون دائما 

 ،كاباكتوالن)بين لدى األمم المتحدة يليالسفير والممثل الدائم للبعثة الدائمة لجمهورية الف ،ليبران كاباكتوالن
5105)1 

بقاء السالم بالوسائل العسكرية  كما استجابت . حصرا  وقد اعترف المجتمع الدولي بحدود حماية المدنيين وا 
نفسها إلى عمليات  محّولة ،عمليات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة لتنوع السياقات واحتياجات الحماية

دراكا منها للحاجة إلى . سالم متعددة األبعاد . فقد أعطت أهمية أكبر لعناصرها المدنية ،"القوة الناعمة"وا 
شر شكل أكثر قوة من التدخل من قبل العنصر العسكري اختارت األمم المتحدة أيضا ن ،وفي الوقت نفسه

المتخصصة في جمهورية " لواء التدخل"في شكل لها أول قوة قتالية هجومية وهي  ،في عمليات السالم
أذن مجلس األمن باإلجماع للبعثة  ،والية البعثة في جنوب السودان وعند تجديد 28.الكونغو الديمقراطية 

 . (S/Res/2155) لحماية المدنيين" ميع الوسائل الضروريةج"باستخدام  5102في مايو 

 
 – السياسيو  التقنيفكريا و على الصعيد ال صعوبة أشد ،على المدى الطويل ،إن منع الصراع القاتل هو

ويجب تجميع نقاط القوة . قوتها بلغتمهما  ،بمفردهاأي مؤسسة أو حكومة  تهيتحمل مسؤولي أنمن 
 .العمل بين الجهات الفاعلة واألعباء المشتركة وتقسيم

 0112 ،لجنة كارنيغي المعنية بمنع الصراعات المميتة

 

                                                             
متخصصة هي جزء " فرقة تدخل"، أذن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة بأول قوة قتالية هجومية له في شكل 5100مارس  56ي وف 28

 .في جمهورية الكونغو الديمقراطية( مونوسكو)من بعثة منظمة األمم المتحدة لتحقيق االستقرار 
 



بعض العناصر  الحماية غير المسّلحة للمدنيين اعتمدت ،وعند العمل بدون مكّون عسكري على اإلطالق
بدال من مرتكب العنف  كسبخصائص مثل  ،على سبيل المثال)واألساليب من ممارسة الالعنف 

 ،وفي الوقت نفسه(. مثل المشاركة االستباقية أو بناء عالقات مع مرتكبي العنف وأساليب ،ئهاحتوا
مثل تحقيق )خصائص وأساليب من ممارسة حفظ السالم  الحماية غير المسّلحة للمدنييناعتمدت 

 ،وحماية المدنيين ،حفظ السالم وبناء السالم إلتاحةوخلق المكان والزمان  ،االستقرار في الصراعات
الحماية غير المسّلحة  ،باختصار(. وتعزيز حقوق اإلنسان والحريات األساسية المعترف بها عالميا

 .عنف وحفظ السالملالعبارة عن مجموعة من السمات الرئيسية  يه للمدنيين

بالكاد أي  ،وفي كل مرة تقريبا -نجاحا باهرا  تم فيه استخدام الالعنف بشكل صحيح شهدناكل مرة في 
لى أن يتم . ظشخص يالح الجمهور االطالع على  يعود إلى ،وسائل اإلعالم تسليط األضواء منوا 

ذا كنا ال نعرف أي بديل. عمليات حفظ السالم المدنية غير المسلحة قد نستمر في التراجع في  ،وا 
 .المعضلة القديمة للعنف أو التقاعس عن العمل

 5101 ،ناغلر أند بو
إنه شيء . الالعنف وحفظ السالم جمع بين مجّرد تليس حة للمدنيينالحماية غير المسلّ فإن  ،ومع ذلك

العصيان ناحية  وراءه خّلفوقد . بعض الخصائص واألساليب للتقاليد التي ينبع منها يرمي خلفه ،جديد
 بتخويفعندما يتعلق األمر  جدا   لقد أصبح حذرا  . ألنظمة الظالمةل( غير القانوني) التحديالمدني أو 
أيضا  غيرت  وقد. بدال من التشهير الردعويفضلون  ،لتغيير سلوكهم العنيف همتهديدأو المعتدين 

حقوق واإلساءات لنتهاكات الالنظم القمعية إلى مقاومة غير مسلحة ضد ا ضد مقاومتها المسّلحة
ي على التزامها بالتغيير االجتماع الحماية غير المسّلحة للمدنيينحافظت  ،وفي الوقت نفسه. اإلنسان

 .) أدناه 2 انظر الشكل). لحماية المدنيين والحد من العنف كليا  الالعنفي واعتمدت نهجا غير مسلح 
 
 

 
 
 

 االنقطاع
 

 الوضع السائد
 

 االلالعنف
الحماية غير  حماية المدنيين

  حفظ السالم المسلحة للمدنيين
 
 

 الدفاع
 

 الوضع الراهن
 

 كممرّكب من المزايا األساسية لحفظ السالم والالعنف مدنيينالحماية غير المسلحة لل: 5الصورة رقم 
 

وبوصفه تركيبة من الخصائص  ،الحالي افي شكله الحماية غير المسّلحة للمدنيينعلى الرغم من أن 
هو  الحماية غير المسّلحة للمدنيينإال أّن مفهوم  ،تعتبر ظاهرة حديثة ،الرئيسية لحفظ السالم والالعنف



من المصطلحات  عددا   (1. ص ،5101 ،شويتزر)وقد حددت كريستين شفايتزر . ثيرأقدم من ذلك بك
29التي استخدمت في التاريخ الحديث لوصف مفاهيم مماثلة( والممارسات الصغيرة)

: 

x  وهو مفهوم نشأ مع المهاتما غاندي وعبد الغفار خان  ،(باللغة الهنديةشانتي سينا )جيش السالم
 ؛رينالقرن العش في ثالثينيات

x  بين اليابانيين  لتموضع المدنيين 0100الذي اقترحه مود رويدن في عام )جيش السالم الدولي
 ؛(والصينيين

x  ؛(5111 ،بونغسوان وويبر-موسر)التدخل الالعنفي عبر الحدود 
x  غالبا ما يستخدم هذا المصطلح في حركة الالعنف األمريكية)التدخل الالعنفي من طرف ثالث، 

 (.صاغهاالطرف الذي اضح من ولكن من غير الو 

x  التي استخدمها في وقت مبكر النائب البريطاني هنري أوسبورن في اقتراح إرسال قوة )قوة السالم
سرائيل عام   (.0121غير مسلحة للقيام بدوريات في المنطقة المنزوعة السالح بين مصر وا 

x  ؛(0110 ،ويبر)قوة السالم المؤقتة 
x  من قبل النائب البريطاني ريتشارد  للمرة األولىستخدم اطلح المصلعل )قوة الشرطة العالمية

 .1958 أكالند في
x  0112التي أنشأتها الحكومة األرجنتينية في عام )كاسكوس بالنكوس الخوذات البيضاء 

 ؛(في حاالت الكوارثوالحد منها للمتطوعين لمنع المخاطر 
x  ما يتعلق باقتراح قوات األمم  في ،المناصرةوهو مصطلح تم تطويره في أعمال )القبعات البيضاء

 (.المتحدة غير المسلحة

x مع عدد من  ،هتسعيناتو  القرن العشرين اتثمانينفي  بات رائجا  مصطلح  وهو ،فرق السالم
على سبيل " )فرق السالم" تتواله على أّنهالمنظمات التي تشير إلى نفسها ونوع العمل الذي كانت 

 (.وفريق السالم في البلقان وغيرها ،فرق صنع السالم المسيحية ،المثال

الحماية غير المسّلحة وبغض النظر عن المصطلحات المختلفة التي استخدمت لوصف مفهوم 
اهتمام متكرر بخيار استخدام بعثات غير مسلحة بغرض توفير  برز ،على مر الزمن للمدنيين

بوصفها استراتيجية فعاليتها  الحماية غير المسّلحة للمدنيين أثبتت. الحماية والحفاظ على السالم
وأيا كان . مع استراتيجيات أخرى بالتضافرويمكن أن تعمل  ،في كثير من الحاالتلحفظ السالم 

فإن المفتاح هو أن تكون قادرة على وضع آليات للتشاور والحوار  ،المستخدم مزيج االستراتيجيات
ماية الدائمة العديد من الجهات ويجب أن تجلب استراتيجيات الح. تكون تعاونية وغير تنافسية

 هأبعادب ينحصرنزاع  الألن  ،المحلية كماإلى معالجة القضايا الوطنية  كما تحتاج ،الفاعلة
 .وطنيةال

                                                             
وعالوة على ذلك، فهي تحدد أربعة  .0160في العام " السالم المدنيحفظ "وتالحظ شفايتزر أن تشارلز ووكر استخدم بالفعل مصطلح  29

مقترحات مختلفة من قبل األفراد والمنظمات إلنشاء قوة سالم دائمة غير ( 5جيوش السالم، ( 0: للحماية غير المسّلحة للمدنيينمصادر 
( 2لمساهمة في المصالحة من خالل العمل التطوعي، خدمات تطوعية مختلفة تطورت منذ الحرب العالمية األولى وتسعى إلى ا( 0مسلحة، 

 .الحفظ العسكري للسالم

 
 



فهي ليست دائما . انها ليست حال سحريا. ليست أداة مثالية الحماية غير المسّلحة للمدنيينإن 
 ،في بعض الظروف هي األداة الصحيحةو ا أداة بيد أنه. وينبغي أحيانا تجنبها ،األداة الصحيحة

 ،وهي أداة يمكن في بعض األحيان نشرها بصورة منتجة من تلقاء نفسها. األكثر فعالية ،المناسبة
على سبيل المثال في سياق عملية حفظ سالم أكثر  ،وأحيانا جنبا إلى جنب مع صكوك أخرى

 .ها الستخدامها عندما نحتاج إليهادعونا نتأكد من أن لدينا النظم المعمول ب. تقليدية

 

 (5105 ،كولمان)األمم المتحدة  ،مدير مشروع القدرات المدنية ،كريس كولمان
 
 
 
 
 
 
 
 

    فرض
 
 

 :مشاهدة
 

• michael nagler, Peace Teams, https://tinyurl.com/khj5hyg (martin 
nagler 2013a) 

 
 



1.5 
 
 

 سّلحة للمدنيينالحماية غير المالجهات الفاعلة في 
 

هو و . الفاعلة الرئيسية المشارکة في تنفيذ الحماية غير المسّلحة للمدنيين الجهاتالقسم  هذايصف 
ثم يسرد نوع . الحماية غير المسّلحة للمدنيينتقديم لمحة عامة عن أبرز المنظمات التي تمارس بيبدأ 

وأخيرا يصف بعض مالمح . لمدنيينالحماية غير المسّلحة لاألفراد والسكان الذين يستفيدون من 
 .لتقديم خدماتها الحماية غير المسّلحة للمدنيينالشركاء المحليين والمنظمات التي دعت فرق 

 

 ممارسو الحماية غير المسّلحة للمدنيين  0.2.0
رجال من جميع أنحاء نساء و هم و . خاص لتدريبالحماية غير المسّلحة للمدنيين  ممارسو يخضع
وهي تشمل النساء . ن تم تجنيدهم من خلفيات ذات صلة بالحماية غير المسّلحة للمدنيينالذي ،العالم

تهم المتعمقة عن يحملون معهم معرف ،والرجال من مناطق النزاع العنيف حيثما كان ذلك مالئما
وهم جميعا يخضعون للتدريب المكثف . السياق والصراع وقدرتهم على التحدث باللغات المحلية

وظيفة  يالحماية غير المسّلحة للمدنيين هو . وغالبا ما يعيشون معا. لتنفيذ برامج الحماية عا  م ويعملون
ويعيش عدد كبير من ممارسي الحماية غير . على مدار الساعة يوميا  تطلب االستعداد تبدوام كامل 

تكون وقد . في منتصف الليل اإلجابةويستطيعون  ،المسّلحة للمدنيين في المجتمعات المتأثرة بالعنف
 .تطوعيةأو قد تكون  المهمة مقابل أتعاب

وعلى الرغم من . شكل أو آخربالعديد من المنظمات حاليا الحماية غير المسّلحة للمدنيين وتستخدم 
الوجود المادي االستراتيجي كوسيلة  تستخدما هجميع افإنه ،اومبادئه اووالياته ااختالف منهجياته

أن هذه المنظمات قد ال تصف جميع  نشير إلىومن المهم أن . لوقف العنف أو ردعه جوهرية
 .'الحماية غير المسّلحة للمدنيين'أساليبها على أنها 

 

 :بين المنظمات المعروفة في هذا المجالو 

 [/http://www.peacebrigades.org] قوات السالم الدولية

تتخذ قراراتها بتوافق اآلراء و ع منظمة السالم الدولية هي منظمة غير حكومية دولية تقوم على التطو 
حراسا غير "وقد أرسلت . 0160وتعمل على تعزيز الالعنف وحماية حقوق اإلنسان منذ عام 

ندونيسيا ،والمكسيك ،وكولومبيا ،في غواتيماال" توفير مساحة للسالم" من أجل" مسلحين  ،ونيبال ،وا 
للمدافعين عن حقوق  وقائيةالمرافقة العملها المتعلق بلبوجه خاص  ةمعروف وهي. وغيرها من المناطق

 .اإلنسان المهددة
 

 [/http://www.nonviolentpeaceforce.org] قوة السالم بال عنف  



هي منظمة دولية غير حكومية تعمل على تعزيز حماية المدنيين من خالل  بال عنفمنظمة السالم 
وقد  ،5115في عام  القوة تأسست. تسهيل الحوارمن خالل المشاركة االستباقية مع أطراف النزاع و 

أعضاء الفريق . وسريالنكا وغواتيماال وجنوب السودان وميانمار وجنوب القوقاز الفيليبينعملت في 
وقد . يأتون من جميع أنحاء العالمو  مهنيون يتقاضون أتعابا  هم فيها الحماية غير المسّلحة للمدنيين 

وجبهة مورو  الفيليبينفي مينداناو بين حكومة رسميا في رصد وقف إطالق النار ت القوة شارك
جنوب تايلند وشمال ( 5101)وتشمل االستكشافات الحالية . 5111بدءا من عام  ،للتحرير اإلسالمي

 .وستاندينج روك ،وسوريا ،(الجئين)العراق وبوروندي وأوغندا واليونان 
 

 [/http://www.witnessforpeace.org] الشاهد من أجل السالم

منظمة مستقلة سياسيا على مستوى القاعدة من الناس الملتزمين  هيهد من أجل السالم الشا
وهي . 0160في الواليات المتحدة في عام ت المنّظمة وقد تأسس. عنف ويقودها اإليمان والضميربالال
ت السالم والعدالة واالقتصادات المستدامة في األمريكتين عن طريق تغيير السياسات والممارسا تدعم

 وتتمتع المنّظمة. في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي القمعاألمريكية التي تسهم في الفقر 
عن وجود واضح في كوبا وهندوراس  فضال   ،وجود دائم في نيكاراغوا والمكسيك وكولومبياب حاليا  

 .وبوليفيا وفنزويال

 

 [/http://www.cpt.org] فرق صنع السالم المسيحية

لدعم فرق عمال  0166السالم المسيحية هي منظمة غير حكومية دولية أنشئت في عام  فرق صنع
 ا  وتوثيق ،إجراءات مباشرة غير عنيفة وهي توفر. السالم في مناطق الصراع في جميع أنحاء العالم

 منبالحد ملتزم ..."بانه  اعمله ر فرق صنع السالم المسيحيةختصوت. ا  العنفي ا  تدريبو  ،حقوق اإلنسانل
من صانعي  01فريق متفرغ يضم أكثر من ب وتتمتع المنظمة". عبر سلوك الدرب الصحيحالعنف 

السالم الذين يعملون حاليا في كولومبيا والعراق والضفة الغربية والحدود بين الواليات المتحدة 
 .والمكسيك وكينورا بأونتاريو بكندا

 

 [https://peacepresence.org] ةالواليات المتحدة األمريكي: من أجل السالمالوجود 

من أجل السالم السالمة البدنية والرؤية السياسية والتضامن من قبل المجتمعات تؤّمن منظمة الوجود 
لدفاع عن الحياة واألرض والكرامة في ا الناشط من أجل الالعنف تتبنىالتي و والمنظمات المصاحبة 

 .كولومبيا
 

 [/http://www.nisgua.org] تتضامن مع شعب غواتيماال مشروع مرافقة غواتيماال للشبكة التي

ويشارك مشروع مرافقة غواتيماال في الكفاح من أجل ضمان احترام حقوق اإلنسان عن طريق وضع 
المتطوعين جنبا إلى جنب مع األفراد والمجتمعات والمنظمات التي تعمل في مسائل حساسة تتراوح 

وفي المجتمعات المحلية . ق السكان األصليين والعدالة البيئيةحقو  إلىالقانونية  السوابق ضاياقبين 



أدى وجود الشبكة في غواتيماال إلى إتاحة المجال للغواتيماليين  ،وقاعات المحاكم واألنشطة العامة
أكثر بعملهم على نحو  التقّدمعن حقوقهم عن طريق تمكين النشطاء من  دفاعا   صفوفهملتنظيم 
 .من دون مرافقةأن يتحقق ا كان يمكن مم يةفعال وأكثر ،علنية



سرائيل  [/http://www.eappi.org] برنامج المرافقة المسكونية في فلسطين وا 

سرائيل انطلق في  ،وهو مشروع لمجلس الكنائس العالمي ،برنامج المرافقة المسكونية في فلسطين وا 
ويوفر المرافقون . االحتالليستقدم الدوليين إلى الضفة الغربية الختبار الحياة تحت  ،5115عام 

ويرصدون انتهاكات حقوق اإلنسان ويقدمون تقارير  ،المسكونيون وجودا وقائيا للمجتمعات الضعيفة
 ،فعندما يعودون إلى الوطن. ويدعمون الفلسطينيين واإلسرائيليين في العمل معا من أجل السالم ،عنها

التوصل إلى حل عادل وسلمي للصراع يبادر المرافقون المسكونيون إلى إطالق حملة من أجل 
 .الفلسطيني من خالل إنهاء االحتالل واحترام القانون الدولي وتنفيذ قرارات األمم المتحدة/اإلسرائيلي

 

 [/http://cureviolence.org] عالج العنف

من أجل صحة العامة للهو نهج ( المعروف سابقا باسم وقف إطالق النار" )عالج العنف"إن نموذج 
يمكن الوقاية منه باستخدام أساليب مكافحة و  تم تلقيهالعنف الذي يفهم العنف باعتباره سلوكا  منع

( 5وقف اإلرسال؛ ( 0: )رئيسية مقاربات ثالثويهدف النموذج إلى منع العنف من خالل . اآلفات
انطلقت  .تغيير معايير المجموعات( 0)تحديد وتغيير التفكير في المرسالت ذات اإلمكانات العالية؛ 

في  المدينيةالمناطق  وتوّسعت نحو 0112عام المن مدينة شيكاغو في الواليات المتحدة في  المنّظمة
في بورتوريكو وهندوراس وترينيداد وجنوب  اآلن لها وقد وضعت مشاريع ،الواليات المتحدة األخرى

 .أفريقيا وكينيا والعراق

 

 :الحماية غير المسّلحة للمدنيين طيفن وتشمل المنظمات األخرى ذات الصلة التي تعمل ضم

 [/http://www.icrc.org/eng] اللجنة الدولية للصليب األحمر

وتتمثل مهمتها اإلنسانية . ومحايدة ومستقلة غير منحازةمنظمة هي لصليب األحمر الدولية للجنة ال
قديم المساعدة المسلحة وحاالت العنف األخرى وت النزاعاتفي حماية أرواح وكرامة ضحايا  حصرا  
القانون اإلنساني والمبادئ  وتشجيع تعزيز من خاللوتسعى اللجنة أيضا إلى منع المعاناة . لهم

نشوء أصل في وهي  ،0610في عام  للصليب األحمر أنشئت اللجنة الدولية. اإلنسانية العالمية
 وتنسيق توجيه ىي تعمل علوه. اتفاقيات جنيف والحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر

 .األنشطة الدولية التي تضطلع بها الحركة في الصراعات المسلحة وحاالت العنف األخرى
 [http://www.ohchr.org] مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان

رامة وتمثل مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان التزام العالم بالمثل العالمية المتمثلة في الك
 والية فريدة من نوعها من المجتمع الدولي لتعزيز جميع حقوق اإلنسان وهي تحمل. اإلنسانية
وعلى مر السنين زادت المفوضية السامية لحقوق اإلنسان وجودها في الميدان لتعزيز . وحمايتها

 .فعاليتها في تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها

على الرغم من أن معظمها ال يوفر  ،ر الحماية للمدنيينخرى في توفياألمنظمات من ال وتشارك الكثير
.الحماية المادية المباشرة



 

 

 

   فرض
 

 زيارة المواقع االلكترونية الجهات العاملة في الحماية غير المسّلحة للمدنيين المدرجة أعاله 
 

 خدمة السكان  0.2.5
حيث يتعرض المدنيون باستمرار  ،أمده الحماية غير المسّلحة للمدنيين في مناطق الصراع الذي طال وتتم

على المناطق ( على سبيل المثال ال الحصر)وتركز هذه الحماية على وجه التحديد . للتهديد بسبب العنف
وفي المجاالت حيث تكون آليات خدمة الحماية غير موجودة أو ال  ،المعزولة ذات الوجود الدولي المحدود

كما والصراعات ( بين الدولة والمدنيين)ن في النزاعات العمودية وهي تخدم السكا. تعمل بالشكل الصحيح
سيتم توفير المزيد من المعلومات حول أنواع النزاع ومدى مالئمة العمليات (. بين المدنيين)األفقية 

 .2النزاعات في الوحدة  ذهھالموحدة في 

 باإلضافة إلىات الضعيفة األفراد والمجموعالحماية غير المسّلحة خدم ت ،وفي إطار منطقة مستهدفة
 :األفراد والجماعاتوتشمل . الجهات الفاعلة المحلية التي تخدم هؤالء األشخاص وتحميهم

x نساءال 

x األشخاص المعرضون لخطر العنف البدني والجنسي. 

x  وال سيما األطفال المنفصلين عن ذويهم واألطفال غير المصحوبين بذويهم )األطفال
 (الجنود األطفالالمختطفين وكذلك األطفال و 

x كبار السن 

x  ن جنسيا  و المتحولالجنسية و  وثنائي ،الجنس ومثليو مثليات. 
x  ّا  ا أو عقليّ األشخاص المعاقين جسدي. 
x  (.المشردون داخليا والالجئون والعائدون)النازحون 

x عديمي الجنسية األشخاص. 
x يير المدافعون عن حقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع المدني العاملة من أجل التغ

 االجتماعي

x مسؤولون حكوميون يتحملون مسؤولية حماية المدنيين 

x  اإلنسانالصحفيون الذين يقدمون تقارير عن النزاع والحرب وانتهاكات حقوق 

x الناخبون في االنتخابات المثيرة للجدل. 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 دعوة المدنيين والمنظمات 
 

ويمكن أن يأتي الطلب األصلي إلقامة . أو طلب بناء على دعوة يتم توفير الحماية غير المسّلحة للمدنيين
من مجموعة معروفة من منظمات المجتمع المدني أو من إدارة  ،على سبيل المثال ،وجود في بلد ما

وبعد موافقة  ،وبعد إجراء تقييم دقيق لجدوى المشروع المقترح(. مثل لجنة وطنية لحقوق اإلنسان)حكومية 
ولكن قبل إنشاء مكتب . يمكن إقامة وجود في البلد ،لمسّلحة للمدنيينالحماية غير امجلس إدارة منظمة 

يجب ضمان  ،(وفي نهاية المطاف إنشاء أنشطة مع فئات مستهدفة محددة)ميداني في مجتمع محدد 
الدعوة من  تتأتىيمكن أن  ،وفي المستويات األدنى. الفرعية المزيد من الدعوات من الكيانات الوطنية

كما يتم تحليل هذه الدعوات أو . ة أو الزعماء التقليديين أو المنظمات المجتمعيةالحكومات المحلي
 بشكل مفيد ومسؤولالحماية غير المسّلحة للمدنيين  توليالطلبات بعناية لتحديد ما إذا كان من الممكن 

 (. خطر ال مبرر لهلالموظفين أو السكان المحليين  تعريضدون ب مثال  )
في حين أن  ،بناء على دعوة رسمية م سوى الحماية غير المسّلحة للمدنيينبعض المنظمات ال تقدو 

على دعوة غير رسمية أو تعبير واضح  الحماية غير المسّلحة للمدنيين بناء   يؤّمنالبعض اآلخر أيضا 
 ،أوال. لعدد من األسباب يعتبر شكل من أشكال الدعوة مهما   ،وفي كلتا الحالتين. عن االهتمام والقبول

في في مجتمع ال مصلحة له الحماية غير المسّلحة للمدنيين االحترام تأسيس وجود  باب قلةكون من سي
التي تقوم عليها استراتيجيات  األسستشكل احتياجات المجتمع ومشاركته  ،وثانيا. من هذا القبيلأمر 

ظة السالم غير يعتمد أمن حف ،ثالثا. الحماية غير المسّلحة للمدنيينوفقا  لحاجة وطرائق مصممة 
الحماية غير المسّلحة وبما أن ممارسي . المسلحين على قبول الحكومة المضيفة والمجتمع المضيف

 معلى أنهمن قبل أي طرف إلى ضمان أال ينظر إليهم خطأ  فهم يحتاجون ،ال يحملون السالحللمدنيين 
وتبني  ،بل تتسم بالشفافية ،فإنها ال تتدخل في الشؤون الداخلية ،تحقيق هذا األمرومن أجل . تهديد

 .بما في ذلك األطراف المسلحة ،عالقات الثقة والقبول من جانب جميع األطراف

على المستوى إال أّنها ترسم بعض التحديات  ،من الناحية النظرية هذه منطقيةعملية الدعوة  بدت ومهما
تكون  غالبا  ما ،ّلحة للمدنيينتقديم طلب لحضور الحماية غير المس يصبح باإلمكانقبل أن ف. يالميدان

تشارك مع حيث أّنها  ،في كثير من األحياناستباقية نفسها  الحماية غير المسّلحة للمدنيينمنظمات 
الحماية غير من المهم أن يتم تفسير مفهوم و . الجهات الفاعلة المحلية لتقييم االحتياجات والمصالح

والخالية من قد يرحب الناس في المجتمعات المعزولة . في المجتمعبشكل كاف وفهمه  المسّلحة للمدنيين
دون فهم طبيعة  من ولكن ،المنافععلى أمل الحصول على بعض  ،بأي نوع من الوكاالت القدرات

الحماية غير المسّلحة سوء الفهم بشأن حاجة  حاالت ؤديتيمكن أن  ،ومن ناحية أخرى. مشاركتهم
أنه ال يحتاج إلى حماية غير مسلحة  خالصة المجتمع إلى يصلن إلى أ هاأو إمكانيات تهاوطبيع للمدنيين
إلى أن تكون استباقية  الحماية غير المسّلحة للمدنيينتحتاج  ،ولذلك. يستفيد منها عندما يمكن أنحتى 

ذا كان وجودها  ،ومحتاجةتطرح األسئلة الصحيحة لمعرفة ما إذا كانت الحماية غير المسلحة مطلوبة و  وا 
 .مفيدا

 



 الشركاء المحليون 0.2.2

 هذا يعنيو . الحماية غير المسّلحة للمدنيين أساسية مبادئ ھيإن أولوية الفاعلين المحليين وعدم التحيز 
وبدال . معينة للصراعات حلوال   يناصرونوال  طرفا  ال يأخذون  الحماية غير المسّلحة للمدنيينأن ممارسي 

قدرة  يعززون كما؛ والتسهيل الربطع و يشجن على التيعملو مساحات آمنة و  وينشئون يراقبون ،من ذلك
 .30الشركاء المحليين الذين يشاركون مباشرة في صنع السالم أو في مجال حقوق اإلنسان

على الرغم  ،وغالبا ما تكون الجهات الفاعلة المحلية منظمات مجتمعية أو منظمات غير حكومية منظمة
العديد من وتحرص (. مثل لجنة وطنية لحقوق اإلنسان)من أنها يمكن أن تكون أيضا إدارات حكومية 

وجماعات المجتمع والمدافعين عن حقوق اإلنسان في حاالت الصراع العنيف على  المدنية المحلية
فهي ال توفر . محددةوال سيما طرف مستقل عن أي حكومة  ،االنضمام إلى طرف ثالث دولي غير مسلح
بل إنها تساعدهم أيضا على تعزيز عدم تحيزهم أو  ،ة فحسبلهم سهولة الوصول إلى الشبكات الدولي

المزيد من عليهم في بعض األحيان يخشون أن الحماية باألسلحة سوف تجلب . على األقل إدراكهم له
ويرى آخرون أن الحماية غير المسلحة يمكن أن تساعد على . من العنف تحصينهمبدال من  ،النيران
مرتكبي العنف ينظرون إليها على أّنها التي ( المسلحة)جال حماية الدولة عن الجهات الفاعلة في م نأيهم

 .31الرئيسيين
وبالتالي  ،الحماية غير المسّلحة للمدنيينوغالبا ما يكون الشركاء المحليون أول من يثق بمنظمات 

حليين وعلى الرغم من أن الشركاء الم. في ترسيخ الثقة والقبول داخل المجتمع األوسع بدور يضطلعون
إلى االتفاق قائمة حاجة الفإن  ،الحماية غير المسّلحة للمدنيينمبادئ  كافةليسوا مضطرين إلى اعتماد 
إجراء عمليات تقييم على  ويعمل موظفو الحماية غير المسّلحة للمدنيين. على القيم والمبادئ الرئيسية

المسلحة أو حمل السالح أو ممارسة  شاملة وخلفية للتحقق من عدم ارتباط الشركاء المحليين بالمجموعات
أو الشركاء  الحماية غير المسّلحة للمدنيينوقد يضر ذلك بأمن فرق . العنف من خالل وسائل أخرى

وتشمل التحديات األخرى إمكانية أن يصبح الشركاء المحليون أهدافا بعد االرتباط . اآلخرين والمستفيدين
 .مسألة كيفية مواجهة هذه التحديات 2وستستكشف الوحدة . الحماية غير المسّلحة للمدنيينمع منظمات 

فإن  ،للحماية غير المسلحة للمدنيينوعلى الرغم من أن الشركاء المحليين لهم أهمية رئيسية بالنسبة 
يتوافر قد ال . (مثل جنوب السودان)في بعض المناطق  ضعيف أو شبه معدومالمجتمع المدني المنظم 

الحماية غير في المنطقة وقد ترغب المجتمعات المحلية وتنتظر من منظمات  أي شرکاء محليين منظمين
مباشرة على  الحماية غير المسّلحة للمدنيينركز تفي مثل هذه الحالة . القيادة تظهرأن  المسّلحة للمدنيين

لوالية تحديات مختلفة  فيرسم ،يتزايد الدور الرائد للممارسين في هذا المجال ،ونتيجة لذلك. المجتمعات
 .وأولوية الجهات الفاعلة المحلية الالنحياز وخصوصا   ،المنظمة ومبادئها

                                                             
، نظمها معهد دراسة الهجرة الدولية في جامعة جورج تاون والصليب األحمر 5110وخلص المشاركون في ورشة عمل بشأن الحماية العملية في عام  30

الوسائل فعالية التي يمكن للمنظمات غير الحكومية من خاللها أن توسع نطاق أدوارها في إقامة شراكات استراتيجية هي من بين أكثر "األمريكي، إلى أن 
 (. 0221، 5100فيريس، ... )مجال الحماية في الميدان، والنفاذ إلى السكان المستهدفين، وزيادة الموارد المتاحة ألنشطة الحماية األكثر وضوحا 

أنفسهم بالحماية غير المسلحة أن يساعد منظمات الحماية غير المسلحة للمدنيين على شرح وجودهم ويمكن اختيار الشركاء المحليين أن يربطوا  31
 .وتبريره للشرطة المشبوهة أو الجهات الفاعلة العسكرية، الذين قد يعتبرون الحماية ضمن مسؤوليتهم

 



توازن بين عدم االستجابة لالحتياجات  للتوصل إلى الحماية غير المسّلحة للمدنيينيتم تحدي فرق و  
وسيتم استكشاف . وتوجيه العمليات المحلية بشكل علني من جهة أخرى ،الملموسة للمجتمعات من جهة

 .2في الوحدة  األخرى اإلشكالياتا التحدي بمزيد من التفصيل مع التحديات هذ
فالجنود الذين : الظروف تعقيدا عندما تكون األدوار بين المدنيين والمقاتلين غير واضحة تزدادوقد 

مقر االتصال الحكومي  يتمركزقد و المنظمات غير الحكومية؛  لصالحيعملون  ممّدةإجازات ب يحظون
رئيس القرية إلى منصبه السابق في قوة الشرطة بعد  وقد يعودالثكنات العسكرية؛  ضمنالدولية  للمنظمات

وتتمثل الطرق الرئيسية في مواجهة هذه التحديات في إشراك طائفة واسعة من الجهات . التاليةاالنتخابات 
 .مية القدراتوتن ،المتواصلوبناء الثقة  ،واالستخدام المتسق للشفافية ،الفاعلة في البرمجة

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 ملّخص الرسائل األساسية   
 

x وقد تزايد استهداف المدنيين ومعه . تغيرت طبيعة الحرب تغيرا جذريا خالل القرن الماضي
 مقاربة الحماية غير المسّلحة للمدنيينوتقّدم . زادت وتنوعت احتياجات الحماية للمدنيين

 تي تحتضن مبدأ أولوية الجهات الفاعلة المحلية والالعنفالو  من المدني إلى المدنيالحماية 

x  لعمليات حفظ السالم  ةمکمل أنهاعلی الحماية غير المسّلحة للمدنيين ينبغي النظر إلی
 ودھج اھوالمنظمات األخرى التي يشمل عمل للصليب األحمر التقليدية وعمل اللجنة الدولية

 ضمنالحماية غير المسّلحة للمدنيين ارسو ويعمل مم. رىأخحماية المدنيين إلی درجة أو 
بما في ذلك الحاالت  ،من مدني إلى مدنيلتوفير الحماية  النزاعمجموعة متنوعة من حاالت 

 .التي ال يتم فيها نشر قوات لحفظ السالم

x الحماية غير المسّلحة للمدنيين يستخدم ممارسو  ،بدال من استخدام التهديد بالقوة المسلحة
المدنيون المدربون  ويعمل. ساليب والمبادئ والقيم والمهارات الالعنفية الرئيسيةمزيجا من األ

من أجل منع العنف  الحماية غير المسّلحة للمدنيينبشكل خاص على تطبيق  والمنّظمون
 .وتوفير الحماية المادية المباشرة للمدنيين المعرضين للخطر

x وبناء  ،والرصد ،ستباقيةاالالمشاركة : هين للحماية غير المسّلحة للمدنييالرئيسية  األساليب
: فيللحماية غير المسّلحة للمدنيين وتتمثل المبادئ الرئيسية . وتنمية القدرات ،العالقات
والعالقات المدنية  ،وأولوية الجهات الفاعلة المحلية ،يةواالستقالل ،وعدم االنحياز ،الالعنف

 .نيفةوالحصانة المدنية في الصراعات الع ،المدنية -

x  في  كمافي تقليد العمل الالعنفي  متجذرةالحماية غير المسّلحة للمدنيين على الرغم من أن
تركيبة أو خليط من مكونات مختلفة  يبل ه التقليدمجموع  تليس افإنه ،تقليد حفظ السالم

أو )من هذا المركب . الالعنفية والحماية المسلحة الحمايةوراءها  تخّلف ،من كل منها
 .جديد ومتميزبشكل الحماية غير المسّلحة للمدنيين  برزت ،(ةالخالص

x الحماية غير المسّلحة ( 0: )همالحماية غير المسّلحة للمدنيين الرئيسيون في  الالعبون
والمدافعين عن حقوق  األطفالمثل النازحين والنساء )السكان الذين يخدمهم ( 5) – للمدنيين
الحماية غير المسّلحة للمدنيين و تي تدعو إلى وجود ن والمنظمات الو المدني( 0) ،اإلنسان

 .الشركاء المحليين( 2)

x انها ليست أداة مثالية . لحفظ السالم ةإضافي مقاربةالحماية غير المسّلحة للمدنيين عتبر ت
 ،على أّنها هي المناسبة والمالئمةبعض الظروف  تعتبرأداة  يبل ه. ليست حال سحرياو 
 ،داة يمكن أن تنشر في بعض األحيان بصورة منتجة من تلقاء نفسهاأ إنها. األكثر فعاليةو 

 .مثل عملية حفظ السالم التقليدية ،وأحيانا إلى جانب أدوات أخرى
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 ،األهداف: الحماية غير المسّلحة للمدنيين : 5الوحدة 
 ومصادر التوجيه ،والمبادىء

 
 

 
  



 
 
 

 نبذة عامة وأهداف التعّلم 
 
 
 
 

 .يعودون إلى العنف الذي لم ينجح لقرون ،وعندما ال ينجح ،يجرب الناس الالعنف لمدة أسبوع

 

 ثيودور روزاك

 

 ھذهوتشکل . ومصادر إرشادية ،ومبادئ ،أهداف رئيسيةلعدة الحماية غير المسّلحة للمدنيين تخضع 
هداف األعلى الرغم من أن . الحماية غير المسّلحة للمدنيين وممارستهاإطارا مرجعيا لنظرية  مجتمعة

في هذه الوحدة النموذجية هي أرضية مشتركة بين معظم  ةمفصل يمبادئ ومصادر التوجيه كما هالو 
فضال عن  ،فإن اللغة التي يتم اختيارها لوصفها ،المسّلحة للمدنيينالحماية غير الجهات الفاعلة في 

 .وتعتمد االختالفات على النزاع والسياق ووالية الوكالة المنفذة. قد تختلف ،تطبيقها
 

تغوص الوحدة في جوهر الحماية المدنية غير المسلحة من خالل استكشاف أهدافها الرئيسية و 
سوف تكتسبون فهما  أعمق لمبدأ  ،الل التوسع في هذه النقاطومن خ. ومبادئها ومصادر التوجيه

وكيف يتم وضعها في  ،واستخدام التشجيع والردع ،وكيفية عملها الحماية غير المسّلحة للمدنيين،
 .اإلطار األوسع للتدخل اإلنساني

 
 :سيتمكن القراء من ،في نهاية الوحدة النمطية

x ير المسلحةحماية المدنية غوصف األهداف الرئيسية لل 

x  حماية المدنية غير المسلحةوصف المبادئ الرئيسية لل 

x للحماية المدنية غير المسلحة  تحديد مصادر التوجيه ذات الصلة لبرنامج معين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1 
 
 

األهداف واالستراتيجيات 
للحماية المدنية غير األساسية 
 المسلحة

 
 

 .ثة أهداف رئيسيةثاللالحماية غير المسّلحة للمدنيين وتخضع 

 وعواقبه العديدةأو الحد منه ومن منع العنف المباشر  .0

 وأمنهم زيادة سالمة المدنيين المعرضين للعنف .5

 تعزيز الهياكل األساسية للسلم المحلي .0

في  ،على سبيل المثالف. البعضتعزز بعضها الحماية غير المسّلحة للمدنيين وهذه األهداف الثالثة 
بإمكانية وهذا بدوره سيساعد على زيادة ثقتهم  ،د يشعر المدنيون بأمان أكثرق ،تم منع العنف حال

فإنها قد تزيد من جهودها في مجال صنع السالم أو  ،ونتيجة لذلك. العنف في المستقبل الوقاية من
 .كنقاط انطالق الثاني والثالث الهدفين يتم اتخاذوينطبق المنطق نفسه عندما . بناء السالم

 . لحماية غير المسّلحة للمدنيينل الثالثةهداف الرئيسية ألالقسم ايستكشف هذا 
الحماية غير المسّلحة وهما استراتيجيتان يستخدمهما ممارسو  ،سيولى االهتمام للتشجيع والردعثم 

 .لتحقيق األهداف الثالثةللمدنيين 

 

 األهداف  2.1.1
 

 أو الحد منه وعواقبهمنع العنف المباشر  - 0الهدف 

وكثيرا ما يؤدي . على منع العنف المباشرالحماية غير المسّلحة للمدنيين ركز ت ،ذي بدء بادىء
إلى التشرد الداخلي والالجئين وانعدام األمن الغذائي  ،الذي لم يتم التحقق منه ،العنف ضد المدنيين

 ،ع العنفومن أجل من. والبنى التحتيةفضال عن الوفاة وتدمير المنازل  ،وسوء الصحة وما إلى ذلك
بشكل كبير على شبكات العالقات والثقة وقبول جميع األطراف الحماية غير المسّلحة للمدنيين عتمد ت

توفير حيز للتفاوض والحوار  تتزايد صعوبة ،وبمجرد تصاعد التوترات إلى أعمال عنف. في الصراع
من  ،كون أكثر فعاليةت وقد ،على الوقايةالحماية غير المسّلحة للمدنيين ركز ت ،وهكذا. واالستماع

إن الحوار . وقائيةالحماية غير المسّلحة للمدنيين معظم أساليب . ينطلقوقف العنف المباشر حالما 
تستخدم في الغالب لتخفيف  ،ورصد وقف إطالق النار ،والتحكم في الشائعات ،المتعدد المسارات

 .التوترات ومنع العنف



 الالعبين المسلحين التابعين على التأثير على أعمالقادرة  على أنها قوة السالم بال عنفينظر إلى و 
وقف األعمال التسبب ببما في ذلك القدرة على  ،جبهة مورو للتحرير اإلسالميو  بينيليحكومة الفل

ن المعارك عيتم سرد ذلك في روايات المجتمع و . المسلحة والكف عن طريق الوصول المباشر
بعد أن يتم إرسال المعلومات من قبل مراقبي المجتمع إلى نظرائهم  سرعان ما تتبددواالقتحامات التي 

وتشير الحسابات إلى دقائق فقط من الوقت الذي انقضت بين اإلبالغ عن . قوة السالم بال عنففي 
سحب العناصر المسلحة أو وقف األعمال المسلحة في بين و  ،قوة السالم بال عنف إلىالحادثة 
 .المحلة

 
مع عنصر حماية المدنيين التابع لفريق  قوة السالم بال عنفتقييم مشروع . 5102 ،غوندوز وتورالبا

 .الدولي في مينداناو المراقبة
 

وال سيما في الصراعات الواسعة  ،ال تكفي فيها الجهود الرامية إلى منع العنفالتي حاالت ال وتتعّدد
الحماية غير يعمل ممارسو  ،الظروفوفي هذه . قائمة بالفعل النطاق التي تنشأ فيها أنماط من العنف

الحماية أعضاء فريق  أّمن ،على سبيل المثال. على وقف العنف الذي اندلع بالفعلالمسّلحة للمدنيين 
دبلوماسية مكوكية بين قيادة القوات الحكومية  قوة السالم بال عنفمن غير المسّلحة للمدنيين 

هذه  تم اتباعوقد . في ذروة األزمة ،5116ام والجهات المسلحة غير الحكومية في مينداناو في ع
كما عملت على وضع تدابير لبناء الثقة من . الدبلوماسية المكوكية لضمان التزام الطرفين بالحوار

ومن الوسائل األخرى التي . أجل تيسير وقف إطالق النار أو المفاوضات الجارية على األقل
 ،لوقف العنف في وقت األزمات هي التدخليين الحماية غير المسّلحة للمدنيستخدمها ممارسو 

 فيينالصانعي السالم والمدافعين عن حقوق اإلنسان والصح وقائيةوالمرافقة ال ،االستباقي والحضور
 .0وسيتم استكشاف هذه األساليب بمزيد من التفصيل في الوحدة . المحليين

 

يكونون قادرين على وقف العنف في قد الحماية غير المسّلحة للمدنيين وعلى الرغم من أن ممارسي 
وغالبا ما تكون النتيجة الفضلى التي يمكن أن . إال أّن تلك تعتبر حاالت استثنائية ،ظروف معينة

من خالل إنشاء  ،على سبيل المثال ،وقد يحققون ذلك. تستهدفها هي الحد من شدة العنف أو وقعه
تدية بعدم مهاجمة المجموعات أو األماكن آليات لإلنذار المبكر أو تسهيل التزام األطراف المع

ويعتبر الحد من أثر العنف هدفا  مهما  غالبا ما يتعّرض . الضعيفة مثل المستشفيات والمدارس
ولعلهم عانوا من . وخصوصا  من قبل المجتمعات المتضررة في حاالت الصراع المتمادي ،لإلهمال

بات حجم الصراع . ون بالعجز عن تغيير الوضعوبالتالي باتوا يشعر  ،العنف لفترة طويلة من الزمن
يتجاهلون الخطوات الصغيرة التي يمكن اتخاذها للحد من عدد  ومن هنا فإّنهم ،،تثقل كاهلهم

الناس شعورا  ويمنحغالبا ما يبني الثقة  ،حتى على نطاق صغير ،العنف وقعإن الحد من . الضحايا
 .وضعهمبالتحّكم ب



لمنع العنف أو الحد منه في أوقات أخرى غير غير المسّلحة للمدنيين  لحمايةااستراتيجيات  وتنطبق
وفي . وعادة ما تتراكم النزاعات على مدى فترة طويلة من الزمن. المنفجرة بالكاملاألزمة الوشيكة أو 

. فإن معظم اتفاقات السالم تعقبها دورات متكررة من العنف تهدد عملية السالم لسنوات ،الوقت نفسه
على المدى  منهالعنف والحد  منعاستراتيجيات لحماية غير المسّلحة للمدنيين اتطبق فرق  ،ولذلك

في لحماية غير المسّلحة للمدنيين طرق ا استكشافوسيجري . المدى الطويل كما علىالقصير 
 .2صيل في الوحدة امختلف مراحل النزاع بمزيد من التف

 

على الرغم من أن هذه  ،احدوده انع العنف أو وقفه لهلحماية غير المسّلحة للمدنيين على ماإن قدرة 
ممارسي ولن تتمكن حفنة من . التواضع تترّسخ فيويجب أن  ،الحدود ستختلف من حالة إلى أخرى

على نطاق  هأو وقفمن منع انتشار العنف  ،في معظم الحاالت ،لحماية غير المسّلحة للمدنيينا
وقائية الجراءات اإل وقلما تحظى. تقليل من شأن هذه القدرةال كذلك ال ينبغي ،وفي الوقت نفسه. واسع

حتى لو كان : "إليزابيث فيريس تقول ،"سياسة الحماية"وفي كتابها . الهتمام والموارد التي تستحقهابا
جنة أن تكون  المرّجحفمن غير  ،آالف موظف في رواندا 01 للصليب األحمر لدى اللجنة الدولية

وبقدر ما قد  (.0200 5100 ،فيريس" )قد أوقفت القتل الواسع النطاقالدولية للصليب األحمر 
. يحجب حقيقة أن الجهود الالعنفية الصغيرة يمكن أن توقف العنف فإّنه ،يكون هذا األمر صحيحا  

حفنة من الراهبات  أن يصف مسؤول األمم المتحدة السابق موكيش كابيال كيف ،على سبيل المثال
 .مئات من أطفال التوتسي نأنقذ( األم تيريزا جمعية)للجمعيات الخيرية  تالمرسالمن " الضعيفات"

 

يجوز أن تدخل إلى هنا ال : "قالت لهم الراهبة المسؤولة ،األطفال سعيا  وراءعندما جاء جنود الهوتو 
وال يبدو أيضا  (.5521 ،5100كابيال )بعيدا  ورحلوا فعاد الجنود أدراجهم". هللمكّرس هذا مكان  -
 ،إن المجتمع الدولي. األمداألثر المحتمل للعمل الوقائي الطويل بالكامل ه يأخذ في االعتبار أن

 وغالبا  . استثنائيةبعد وقوع أحداث يكتفي عادة بالتفاعل  ،الماهر في فن اإلغاثة في حاالت الطوارئ
ر المسّلحة لحماية غيافضال عن مشاريع  ،ما يتم تعيين عمليات السالم التابعة لألمم المتحدة

.بفعل قلتها وتأخرهاويتم انتقادها فيما بعد  ،لمسار اإلغاثة في حاالت الطوارئ ،للمدنيين
32 

 
 زيادة سالمة المدنيين المعرضين للعنف وأمنهم - 5الهدف 

غالبا ما ال  ،لحماية غير المسّلحة للمدنيين هو منع العنف أو الحد منهافي حين أن الهدف األول من 
وال يمكن بسهولة وقف نشوب نزاع عميق الجذور ودورات العنف . ى المستوى الميدانييتحقق هذا عل

لحماية غير المسّلحة للمدنيين هو زيادة سالمة اولذلك فإن الهدف الثاني من . المستمرة أو منعها
 الخلو الخطر أو المخاطر أو ويمكن تعريف السالمة على أّنها. وأمن المدنيين المهددين بالعنف

                                                             
لى في ما يتعلق باالنتشار الوقائي؛ أال وهي قوة األمم في تاريخ عمليات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة، يبدو أن مثاال واحدا يتج 32

 .المتحدة للتنمية الوقائية في جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة



فالسالمة كلمة أكثر . على أّنه شرط للحماية من الخطر أو عدم تعرضه للخطر ،ابة؛ واألمناإلص
في  ،األمن هو خارجي ،وبمعنى معّين. تعقيدا تنطوي على يقين داخلي بأن كل شيء على ما يرام

 (.مادوكس)حين أن السالمة هي داخلية 

وهو يبدأ باإلقرار . تخفيف أثر العنفنطق مل شبيهوتستند زيادة سالمة المدنيين وأمنهم إلى استنتاج 
 لحد من الضعفاطرق  أنب وبالمقابل ،بأن الوضع معقد جدا بحيث ال يمكن السيطرة عليه تماما

في سياق  ،عادة استراتيجية دفاعية انعلى الرغم من أن زيادة السالمة واألمن تعتبر و . متوافرة دائما
 بدال من ،عادة اتخاذ خطوة إلى األمام نحو مصدر التهديد هذا يعنيف ،لحماية غير المسّلحة للمدنيينا

وتتمثل االستراتيجية األولى في محاولة المشاركة اإليجابية مع . الوراء لالختباء منه التراجع إلى
السالمة في شبكات  يتم السعي إلى ،وعندما ال يؤدي ذلك إلى النتيجة المرجوة. المحتملين المرتكبين

ويمكن استخدام العالقات مع األشخاص . العديد من قطاعات المجتمع خاللمن الدعم والتأثير 
مثل  ،أيضا التدابير األمنية التقليدية ويتم أيضا  استخدام. المحتمل ثني مرتكب من أجلالمؤثرين 

سيتم توفير المزيد من المعلومات عن الجوانب العملية لألمن في و . الجدران العالية واألسالك الشائكة
  .في هذه الوحدة 5.0المعلومات حول المشاركة مع المرتكبين في القسم  المزيد منو  ،2 الوحدة

لحماية غير اإن . بعضهما البعضواألمن اإلنساني لحماية غير المسّلحة للمدنيين اويعزز كل من 
 ،اشرعلى الحماية الفردية والجماعية للمدنيين من العنف الجسدي المب امع تركيزه ،المسّلحة للمدنيين

. ذلك على نطاق أوسع بكثير تحقيقالقدرة على ب وتتمتع ،سهم إسهاما فوريا وعمليا في أمن اإلنسانت
 اعتراف بعدم قابلية هو" مناألمن "بدال من  "معلألمن "لحماية غير المسّلحة للمدنيين ا إن نهج

 .واألمانالتنمية البشرية والحقوق  الفصل بين

 

 للسلم المحلي يةالبنى التحت تعزيز – 0الهدف 

 ،5100فيريس )تعد تدابير الحماية الذاتية للمجتمعات المحلية خط الدفاع األول من النزاع المدني 
وتتمتع معظم المجتمعات المحلية في حاالت الصراع العنيف بالفعل ببعض الحماية الذاتية (. 101

لحماية غير المسّلحة اات واستراتيجيات أو آليات لحل النزاعات كانت قائمة قبل أن تقيم منظم
والتهجير قد طغت على  ،وتدمير البنية التحتية ،ولعل العنف المستمر. للمدنيين وجودها في المنطقة

. ولكن غالبا  ما يمكن إعادة تنشيطها أو تعزيزها بسهولة نسبيا ،البنى التحتية للسلم المحلي أو أفسدتها
آليات وموارد "األساسية من أجل السالم بوصفها  ويحدد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الهياكل

برنامج األمم المتحدة " )ومهارات يمكن من خاللها حل الصراعات واستدامة السالم داخل المجتمع
لحماية غير اإن تعزيز البنى التحتية للسلم المحلي هو المكان األكثر بديهية  لممارسي (. اإلنمائي

 الواعدة بامتيازوهي أيضا االستراتيجية . هم في مجال الحمايةالمسّلحة للمدنيين من أجل بدء عمل
من وزيادة  منه أو الحدالعنف منع )لحماية غير المسّلحة للمدنيين اخرين من اآلهدفين اللتحقيق 

 (.السالمة واألمن



لحماية الجهود من الملكية المحلية كذلك تعزيز البنى التحتية للسلم المحلي يزيد  أضف إلى ذلك أنّ 
بالتعاون مع الجهات الفاعلة  باضطرادحيث يمكن االضطالع بهذه الجهود  غير المسّلحة للمدنيين

وسيزيد ذلك من قدرة الجهات الفاعلة المحلية وثقتها ويقلل االعتماد على الدعم . المالئمةالمحلية 
تميل  حة للمدنيينلحماية غير المسلّ الجهود فإن زيادة الملكية المحلية  ،باإلضافة إلى ذلكو . الخارجي

التي تناسب الفضلى الطرق  عادة   ألن الجهات الفاعلة المحلية تعرف ،إلى زيادة أهمية هذه الجهود
ولن يكون العاملون . يجب تعزيز الهياكل األساسية للسلم المحلي ،الستدامةل وضمانا  . النزاع والسياق
هم بشكل كبير على وجودويعتمد . ألبدحاضرين إلى الحماية غير المسّلحة للمدنيين االدوليون في 

ويؤدي نقل . وما إلى ذلك ،وحسن نية الحكومة لمنح التأشيرات ،عوامل غير مؤكدة مثل التمويل
لحماية غير المسّلحة ابذلها تالملكية إلى الجهات الفاعلة المحلية إلى ضمان استمرار الجهود التي 

 .عند مغادرة المنظمات الدوليةللمدنيين 

 

 التشجيع والردع : االستراتيجيات 5.0.5
 ليس في تحقيق األهداف الثالثة الرئيسية المذكورة أعاله ،تؤدي استراتيجيتا التشجيع والردع دورا هاما

لحماية غير المسّلحة ابل أيضا في ربط األهداف بأساليب  ،لحماية غير المسّلحة للمدنيين فحسبل
ومصادر التوجيه لحماية غير المسّلحة للمدنيين ا ستراتيجيتان أيضا مبادئاالوتربط . للمدنيين

 .0وسيتم تعريف هذه األساليب في الوحدة . هداف الرئيسيةاألساليب والقيم والمهارات لتحقيق واأل

ويتعلق الردع باستخدام الضغط . كافة المشاركة اإليجابية مع الجهات الفاعلة إلىالتشجيع  ويشير
كل من التشجيع والردع للتأثير على الجهات الفاعلة  تم استخداموي. السلبي لتثبيط بعض السلوكيات

. للسلم المحلي البنى التحتيةوتعزيز  ،وزيادة السالمة واألمن ،ذات الصلة من أجل منع العنف
 .يكون التشجيع فعاال   ال عندما ،أخير كحلالردع  ويتم اللجوء. والتشجيع هو االستراتيجية المفضلة



 تشجيع

ومناخ الخوف قد تؤدي في كثير من الحاالت إلى  ،وثقافة الحرب ،عنف المتكررةإّن حوادث ال
وغالبا  ما يحتاج قادة المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في مناطق . اإلحباط وتالشي المعنويات

فإن التشجيع يؤدي دورا رئيسيا في  ،وبالتالي. الصراع المعزولة إلى الدعم والتشجيع أكثر من الحماية
ويمكن للممارسين في هذا المجال تعزيز المعنويات كما وتقديم أفكار . لحماية غير المسّلحة للمدنيينا

وهذا ما يمكن أن يدعم البنى التحتية للسلم المحلي في توليد جهود . جديدة وأدوات حماية إضافية
 .متجددة من أجل السالم واألمن

به الستعاضة بحيث ا ،الدولة فيالجهات المسؤولة في العالقات مع  باضطرادالتشجيع  ويتم استخدام
وهؤالء هم األشخاص الذين يتحملون مسؤولية رسمية عن . عند اإلمكانعن استخدام الضغط 

وفي . منه مع الضغطلمشاركة اإليجابية مع اوفي معظم الحاالت يستجيبون بشكل أفضل  ،الحماية
مين أو غير قادرين على إحداث و نهم غير مدعغالبا ما يشعرون بأ ،لدولةالعاملة لهياكل الغياب 

وتشجيعهم على االضطالع بمسؤولياتهم  همدعملحماية غير المسّلحة للمدنيين ايمكن لفرق . فرق
بزيادة  ،التي هي الجهة المسؤولة الرئيسية ،الجهات الفاعلة الحكومية تبادروعندما . لحماية المدنيين

من المحتملون  المرتكبون يعمل فيهاالمساحة التي يمكن أن فإنها تحد من  ،دورها في مجال الحماية
وقد يشجع ذلك بدوره المدنيين على زيادة جهودهم من أجل تحقيق السالم والتغيير . دون عقاب
على الرغم من أن المسؤولين الحكوميين ال )مع العلم بأنهم سيحظون بحماية الدولة  ،االجتماعي

 (.لحماية الدولة على أّنه تقديم يرون دائما دورهم

سواء  ،يتم استخدام التشجيع أيضا باضطراد في العالقات مع مرتكبي االنتهاكات واإلساءة ،وأخيرا
الحجج : وقد يتخذ التشجيع أشكاال مختلفة. كانوا من الجهات الفاعلة الحكومية أو غير الحكومية

 ،اإلنساني التفاهموتحسين  ،وزيادة التعاون ،ووضع نماذج إيجابية ،والنداء األخالقي ،المنطقية
ومن . أعمال العنف خلفاحتياجات ومخاوف  تبرزوفي معظم الحاالت . عدائيةواعتماد سياسة غير 

يشجع ممارسو  ،الشخص أو المؤسسة التي ترتكب هذه األفعال عنفصل أعمال العنف خالل 
 وبين المرتكبينلسالم محلية لالالتواصل المفتوح بين الجهات الفاعلة لحماية غير المسّلحة للمدنيين ا

 المرتكبين في تذكير هذه المشاركة تساهم ،ومن الناحية المثالية. على أمل إقناعهم لتغيير سلوكهم
وقد تساهم أيضا  في فرملتهم الطبيعية . عدم ارتكاب أعمال عنف يختارون وهم بدورهم ،إنسانيتهمب

أقرب إلى م من أن هذا المنطق قد يبدو على الرغو  .اإلنسانية إللحاق الضرر بالبشر اآلخرين
ليسوا على استعداد للمشاركة أو تغيير  أّن المرتكبين االفتراضيتم التسّرع في غالبا ما  ،المثاليات
دورا هاما في هذا النقص المتكرر في  المرتكبينويؤدي الخوف من العمل مباشرة مع . سلوكهم
 .المشاركة

 
 
 



 ردع

يشير  ،لحماية غير المسّلحة للمدنييناوفي سياق . يتم تطبيق الردع ،فوعندما يكون التشجيع غير كا
الردع إلى مواجهة المعتدين بعواقب سلبية كافية للتأثير عليهم لناحية عدم ارتكاب انتهاكات أو 

لحماية غير المسّلحة للمدنيين بفعاليتها في ردع العنف ضد اتتمّيز أساليب . إساءات لحقوق اإلنسان
فمعظم . ألنها تتصدى لإلفالت من العقاب عن طريق ضمان عدم وقوع الجرائم في السر ،المدنيين

لتجنب التداعيات القانونية والسياسية  ،بدون شهود ،المعتدين يفضلون ارتكاب إساءاتهم على انفراد
 مثل األجانب أو المواطنين من أجزاء)فالوجود المرئي لألشخاص الخارجيين وانخراطهم . واالجتماعية

الذين قد يشهدون هذه التجاوزات أو انتهاكات حقوق اإلنسان يجعل من مرتكبيها ( أخرى من البلد
أو  ،وبالفعل فإّن وجود الشهود يزيد كثيرا من الفرص. أكثر عزوفا  عن المشاركة في أعمال عنف

قد  ،وازيوبالت. بأن المرتكبين المحتملين سيواجهون عواقب سلبية على أفعالهم ،على األقل التصور
يكون المرتكبون المحتملون غير راغبين في إيذاء األشخاص الدوليين الذين يقفون في طريق الضرر 

 .المنوي إلحاقه بالمدنيين
 

 :ومن أمثلة العواقب السلبية
x  تحظى انتهاكات حقوق اإلنسان أو إساءة المعاملة باالهتمام في فقد ". األرضية المعنوية"فقدان

 ما يضر بسمعة مرتكبيها؛ ،اإلعالم الدوليةالتقارير أو وسائط 

x  وال يرغب المؤيدون أو الناخبون على المستوى . قاعدة الدعم المحلية وسطفقدان الشرعية
 ؛إساءاتانتهاكات أو  بن بارتكابهمقادة معروفبالمحلي في االرتباط 

x داخل المجتمع أو األسرة أو المنظمات االجتماعية أو الدينية يةفقدان الوضع. 
x سيئةالدعاية ال يتأتى ذلك منوقد . فقدان العقود أو المساعدات أو تخفيف الديون أو السياحة. 
x قد يتردد المانحون المحتملون في . فقدان الفرص أو احتمال تحقيق طموحات سياسية مستقبلية

 .سجل انتهاكات اإلساءات يحملوندعم المرشحين الذين 
x العقوبات أو التدخل العسكري. 
x أو محاكمتهم في  ،محكمة وطنيةفي مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم  قد تتم. القانونية اإلجراءات

 .إلى المحكمة الجنائية الدوليةإحالتهم محاكم الحرب أو 
مساحة أكثر  يتمّثل في توليدمن العوائق والممارسات الموحدة  الردعإن تأثير استراتيجيات التشجيع 

 .أدناه 0كما هو مبين في الشكل  ،أمنا
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 ةالمساحة اآلمن المساحة اآلمنة
 
 
 
 

 الحماية غير المسلحة للمدنيينمفعول 
 

 المساحة غير اآلمنة
 
 

 المساحة غير اآلمنة
 
 

زيادة المساحة اآلمنة للمدنيين: 1الصورة   
 
 
 
 

ة اآلمنة إلى وتشير المساح(. 02ص  ،5111 ،ماهوني)تم اعتماد هذه الصورة البيانية من عمل ليام ماهوني 
المساحة غير اآلمنة تشير إلى المستوى الذي يتعرض فيه المدنيون . ن من األذىيالمدني تتم فيه حمايةالمستوى الذي 
الصراع العنيف  وضعيةفي  لحماية غير المسّلحة للمدنيينأفراد ا وانخراطإن تأثير الوجود االستباقي . للضرر المحتمل

. تصبح أصغر( المساحة غير اآلمنة للمدنيين)دون عقاب  للعمل من لمرتكبونا يحظى بهاهو أن المساحة التي 
أو الفرص المتاحة  المساحة تصبح ،ونتيجة لذلك. النتائج السلبية ألعمالهم ويصبحون أكثر حذرا نمرتكبو الويخشى 

ظم حاالت الصراع الحظ أنه في معي. أكبر( مساحة أكثر أمنا)للمدنيين للعمل مع تقليل الخوف من العنف الوشيك 
 .تماما ينالمدنيون آمن فيها بوضوح يكون متميزةالعنيف ال مساحات 



 
 
 
 
 

 العنف في كولومبياتردع  لحماية غير المسّلحة للمدنيينا: دراسة الحالة - 0اإلطار 

وهي بلدة صغيرة في  ،وكان ماريو كاليكستو رئيس لجنة حقوق اإلنسان في سابانا دي توريس
بسبب إدانته  ،وقد تعرض لتهديدات شديدة من قبل القوات شبه العسكرية المحلية. وسط كولومبيا

 .لألعمال التي ارتكبتها هذه الجماعات شبه العسكرية

 

تخويفه وعمدوا إلى  ،جاء رجالن مسلحان إلى منزل ماريو ،0112ديسمبر  50وفي مساء يوم 
في كولومبيا لقتل المدافعين عن  ائعة جدا  طريقة ش وهذه: مرافقتهما" يطلبان منه"فيما هم  وتهديده

في  من قوات السالم الدولية األجانبوكان ماريو في حضور اثنين من المراقبين . حقوق اإلنسان
منتظم لعدة  بشكل قوات السالم الدوليةالواقع كان يتلقى مرافقة للحماية من قبل في و . ذلك الوقت

المسلحون  وهو ما فعله ،طلبوا من المسلحين المغادرةو  قوات السالموتدخل المراقبون من . أسابيع
 ،وبعد هذا الحادث. األجانبالشهود  االرتكاب أمامبسبب عواقب  ظاهرةوكانوا في حيرة  ،أخيرا

لكنهم كانوا على استعداد لمواصلة  ،أجبر ماريو وأسرته على االنتقال إلى جزء آخر من البالد
 .ع الجديدعملهم في مجال حقوق اإلنسان من الموق

 

المراقبون  أداهالعمل الهام الذي  على لكنها تسّلط الضوء ،ولم تكن هذه الحادثة حالة يومية
 المتماديوسط النزاع المسلح  قوات السالم الدوليةهم تمراقبا الذين نشر  01البالغ عددهم  األجانب

 الجليالوجود ) االستراتيجية/وهو أيضا مثال جيد على التفاعل بين السياسات. في كولومبيا
الوحيدين في بلدة صغيرة وفي اتصال منتظم مع المنظمات  األجانب -قوات السالم الدوليةلمراقبي 

رجال ل المرتبكرد الفعل )ردود الفعل /والتصورات( غير الحكومية والسلطات المدنية وقوات األمن
بحضور اثنين من  لفعلتهمخائفين من العواقب المحتملة  ،تم ردعهم عن االرتكاب ،نمسلحي

من السياسات والمفاهيم التي كثيرا ما تميز العمل  الفريد المزيجويظهر هذا الحادث (. األجانب
 .الميداني العملي لحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان

 

مرافقة من : الحماية الميدانية للمدافعين عن حقوق اإلنسان ،نيلويس إنريكي إغور : مقتطفات من
 5115يناير  ،قوات السالم الدولية ،دراسة حالة ،يينالمراقبين الدول
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وغالبا ما تستخدم في وقت واحد . لتشجيع والردعاتمييز واضح بين استراتيجيتي  وال يتوافر دائما  

ليس من الواضح دائما ما إذا كان التأثير  ،وكذلك. ودينامياتهما راع والسياقوفقا لخصائص الص
وبما . تشجيع المدنيينعادة في الردع الفعال ويساهم . على السلوك ناتجا عن الردع أو التشجيع

فإن المساحة اآلمنة  ،تهديداتهم لينّفئوان المحتملي المتوافرة للمرتكبينأن الردع يقلل من المساحة 
يشجع المدنيين في كثير من األحيان على زيادة سالمتهم  غالبا  ما وهذا. تزداد لمدنيينل اعمل

وقد يشجع أيضا قادة المجتمع المدني . لحماية غير المسّلحة للمدنييناوأمنهم باستخدام أساليب 
. أو زيادتها على استئناف جهودهم نحو اإلصالح السياسي واالجتماعيالمسؤولون الحكوميون 

في نهاية المطاف  يردعفإن اإلصالح قد  ،افتراض أن ذلك يؤدي إلى تغيير هيكليلى عو 
 .انتهاكات حقوق اإلنسان بطريقة أكثر استدامة
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 الردع التشجيع 

 المشاركة االستباقية 

 

 المهددونيدرك المدنيون 

 وجود طرق لمنع 

 قد يشعرون. اإلساءة والحد منها

 على التحدث عن بالتشجيع

 المرتكبينومواجهة  ،اإلساءة

نشاء أو إعادة تنشيط  وا 

 .أنشطة الحماية الخاصة بهم

 يدرك المرتكبون المحتملون 

 يمكن تلبيتها حاجاتهمأن 

 .دون استخدام العنفمن 

ن الطريق المرافقة والحضور الحمائيين يقطعا
أو يصعبان  ،أو يقاطعان نمط إساءة معّين

على المسيئين تهديدي المدنيين أو اإلساءة 
 . إليهم

  

 اإلرشاد

يرى المدنيون بوضوح حضور مراقبي الحماية 
غير المسلحة للمدنيين وتجاوبهم في الوقت 
المناسب مع الحوادث في المنطقة ويرون أّن 

المحليين في  الموّظفين أو الشركاء)جماعتهم 
منخرطون ( الحماية غير المسّلخة للمدنيين

 .بشكل فاعل
 

خوفا  من أّن الحماة الدوليين قد يتسببون 
يتردد المرتكبون في ارتكاب  ،بعواقب سلبية

العنف بحضور مراقبي حماية محددين 
 . بوضوح
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 بناء العالقة 

يشعرون الناجون من العنف بالتشجيع بفعل 
العالقات والفرص التي الشبكات األقوى من 

 ،يمنحهم إياها هذا األمر للتبليغ عن اإلساءة
والتواصل مع مؤمني الخدمات ذات الصلة 

 . وخدمات النفاذ
في مسؤوليتهم ويتم تعزيز الالعبون الحكوميون 

ويتم تشجيع الالعبين غير الحكوميين . للحماية
 .على تعزيز صورتهم الدولية

 

العنف ألّن فرق يترّدد المرتكبون في ارتكاب 
الحماية غير المسلحة للمدنيين تتمتع بعالقة 

 الجهات الفاعلةوغيرهم من مع رؤسائهم 
 . المستوى الذين يعتمدون عليهم ةالرفيع

  

 

 

    

 

    

 تنمية القدرات 

 
يشعر الالعبون باإللهام والتمكين لتحسين 
أمنهم الخاص وأمن اآلخرين من خالل 

 تطبيق مناهج جديدة 
 

يشعر الالعبون بالقدرة المتزايدة على 
 ،مواجهة أنماط اإلساءة وتقوية صورتهم
فيساهمون في الحد من المساحة التي 
يستطيع فيها المرتكبون العمل بدون 

 . عقاب
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 المبادىء األساسية للحماية المسلحة للمدنيين
 
 

وهذه . تخضع مناهج الحماية غير المسلحة للمدنيين ونشاطاتها لتطبيق مجموعة محّددة من المبادىء
 ،والقيادة المدنية ،واالستقاللية ،وأولوية الالعبين المحليين ،الالانحياز ،الالعنف: المبادىء هي ستة

ويصف هذا القسم كل من هذه المبادىء الستة للحماية غير المسلحة  .وحصانة المدنيين في الحرب
وهو يوضح أيضا  كيف يعمل ممارسو الحماية غير المسّلحة للمدنيين لتطبيق المبادىء على . للمدنيين

 . لتحقيق األهداف الثالثة األساسية

 
 
 
 

 المبادىء األساسية
 

 الالعنف
 

 الالنحياز 
 

حلية أولوية الجهات الفاعلة الم  
 

 االستقاللية
 

 مدني إلى مدني 
 

 الحصانة المدنية في الحرب 
 
 

المبادىء األساسية للحماية غير المسلحة للمدنيين: 2الصورة   
 

 الالعنف  5.5.0

. يمارسهالرجل الذي  ويضفي سموا  علىو  من دون أن يجرحيقطع ... الالعنف هو سالح قوي وعادل 
 .إنه سيف يشفي

 (.0112)مارتن لوثر كينغ 

. تم تفسير الالعنف على أنه استخدام الوسائل السلمية إلحداث تغيير اجتماعي وسياسي ،0في الوحدة 
من الالعنف وأن الكفاح الالعنفي كان أكثر فعالية  متأصلتقليد عالمي  وجودأيضا  0وأظهرت الوحدة 

ديم الحماية غير المسلحة تم تق ،وأخيرا  . في إحداث التغيير االجتماعي والسياسي من الصراع العنيف



تضمن بعض ت يوه. الرئيسية المختارة لالعنف وحفظ السالم المزايامجموعة من للمدنيين على أّنها 
 .تتفّرع منهاجوانب التقاليد التي 

هم ف ،على استخدام القوة المسلحة أو البدنية وفي ظل عدم اعتماد ممارسي الحماية غير المسلحة للمدنيين
تكون الحماية غير لن  ،وبدون هذه الوسائل. ائل بديلة لمنع العنف وحماية المدنيينيحتاجون إلى وس
بعض  ويتم استخدام. وهي تجد وسائل بديلة في الالعنف. على تحقيق الكثير ةقادر  المسلحة للمدنيين

حتى من قبل  ،على نطاق واسع ،مثل التفاوض ،الوسائل السلمية لتحقيق تغيير اجتماعي وسياسي
ال يستطيع  ،ولكن على عكس القوات العسكرية". غير عنيفة"أنها يصعب النظر إليها على ش التي الجيو 

حتى  ،ستخدموا القوةولو حدث أن ا. بين القوة والالعنف المفاضلة ممارسو الحماية غير المسلحة للمدنيين
أو يضعفونها  ،وغيرهمقدرتهم على حماية أنفسهم  فإنهم سيغيرون قواعد اللعبة ويفقدون ،بشكل مؤقتولو 

. األطراف المتصارعةألن هذه القدرة تعتمد على مستويات القبول والثقة التي بنوها مع كل على األقل 
الحماية غير  لممارسي يتيح ،والنظرة العالمية التي ترتكز إليها ،فهم هذه القواعدفإّن  ،في الوقت نفسهو 

 .والتكتيكات المتوفرة لهم الستفادة المثلى من األساليبالمسلحة للمدنيين ا
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 االستراتيجية والمبادئ والمشاركين والتكتيكات -خصائص الالعنف 

. لمسلحة للمدنيينيقدم هذا القسم نبذة عامة عن بعض خصائص الالعنف ذات الصلة بالحماية غير ا
وهو يوضح المقاربة المتبعة في الحماية واألمن الذي تقوم عليه نظرية الحماية غير المسلحة للمدنيين 

وهذه . وسيتم استكشاف الخصائص المحددة بالمقارنة مع بعض خصائص الصراع العنيف. وممارستها
الالعنفية في سياق الصراع  ربةمقاطبق ت المقارنة ذات صلة بما أن الحماية غير المسلحة للمدنيين

 .حليفا  العدو  اكتسابالهدف من النضال الالعنفي بشكل عام هو و . العنيف وثقافة الحرب
يظهر بوضوح أن  حيث أّنه بالحماية غير المسلحة للمدنيينهو متصل هذا الهدف من النضال الالعنفي 

عكس السعي  يمّثلختلفة تماما الالعنف يتطلب عقلية م. الالعنف يتجاوز مجرد رفض حمل السالح
بل هو خيار  ،والخطأ الصحخيارا قائما على مبادئ هذا ليس و . أو الهزيمة/و ،االحتواء والعقاب

أوال وقبل كل شيء إلى منع العنف وحماية الحماية غير المسلحة للمدنيين ويهدف ممارسو . استراتيجي
أكثر الطرق استدامة لمنع العنف  هو كحليف اإلساءةكسب مرتكب العنف أو  ولعل. المدنيين المهددين



له فوائد كثيرة مسار العالقة من التعارض إلى التعاون إن تحويل . وأمنهم وزيادة سالمة المدنيين المهددين
فإنه غالبا  ،نتيجة مثالية هذا سيثمرولكن في حين أن  ،ألمنالقائم على امحتملة تتجاوز الهدف المباشر 

يستخدمون الضغط كمالذ أخير الحماية غير المسلحة للمدنيين يقة أن ممارسي وحق. ما يكون غير ممكن
ذا تعذر منع . استراتيجي بالفعل خيارالمحتمل كحليف هو  اكتساب المرتكبهو مؤشر واضح على أن  وا 

ولكن دائما من دون أسلحة أو  ،فإنها لن تتردد في القيام بذلك ،من خالل استخدام الضغط العنف إال
 .إلى القوة المسلحةاللجوء 

 ،في حين أن استراتيجية النضال العنيف هي إلحاق المعاناة إلجبار الخصم على االنضمام: االستراتيجية
 .فيغير سلوكه ،فإن استراتيجية النضال الالعنفي هو تغيير عقل الخصم

فكثيرا . ة لالعنفيرتبط ارتباطا وثيقا باستراتيجية أولي"( كسب العدو كحليف)"إن الهدف الموصوف أعاله 
وهي تستند على االعتقاد بأن كل من  ،استراتيجية تغيير عقل الخصم من دون تجربتها ما يتم رفض

. بطبيعتهم" صالحين"وهي ال تعتمد على افتراض أن الناس . الضحية والجاني تجمعهما إنسانية مشتركة
اإليثار  أقصى درجاتا في ذلك بم ،في جميع الناس" شر"و" جيدة"فهي تعترف بإمكانية  ،وفي الواقع

وليس  ،سعى إلى تدمير العداوةت فهيوهذه االستراتيجية تناشد في المقام األول إنسانية المعتدي؛ . والقسوة
إلى بناء عالقات الثقة والقبول مع  ومن المهم أن يسعى ممارسو الحماية غير المسلحة للمدنيين. العدو

. وغيرهم من الجهات الفاعلة التي يصعب الوصول إليها كبينالمرتوخاصة مع  ،جميع الجهات الفاعلة
زادت أرجحية تمكن  ،وكلما زادت قدرتهم على االعتراف باإلنسانية المتأصلة لهذه الجهات الفاعلة

وقد توفر الثقة . ممارسي الحماية غير المسلحة للمدنيين من كسب الثقة والقبول من تلك الجهات الفاعلة
 .لحماية المدنيين في أوقات الحاجة فعة المطلوبةالراوالقبول عندئذ 

 .السالم هو الطريق. السالم ال طريق له

 موست 1ج.أ

 

ففي الكفاح الالعنفي ال تناقض بين الوسائل  ،في حين أن النهايات العنيفة تبرر الوسائل: المبدأ
 .والغايات

فهو . كن أن يكون له تأثير قوييم ،فعاال في منع العنفالحماية غير المسلحة للمدنيين عندما يكون 
الذي تحدى التأكيد ت يوه. مثالياتأكثر من مجرد هي إزاء الصراع والعنف  ةالالعنفي المقاربةأن  يظهر

الوسائل والغايات كانت  إنّ ما قال غاندي  وغالبا  . العنف قد يكون ضروريا لتحقيق السالم يدعي أنّ 
 العتراضويتيح الالعنف فرصا . ما عن بعضهما البعضال يمكن فصله أنهبمعنى  ،وجهان لعملة واحدة

التحول من ثقافة  بفعاليةوهي دعوة إلى جميع الجهات الفاعلة لكي تدعم . دائرة العنف أو حتى كسرها
الحماية غير المسلحة هذه الرسالة هي األكثر فعالية عندما يظهر ممارسي و . الحرب إلى ثقافة السالم

وهم يعيشون عادة . خارج اوقات العملبما في ذلك  ،عنف في جميع األوقاتالفردية قيم الال للمدنيين
قف أو المو تصور  إنّ  حتى. حيث تتم مراقبة مواقفهم وسلوكهم عن كثب ،داخل المجتمعات المحلية

 .الحماية غير المسلحة للمدنيينيمكن أن يكون له تأثير سلبي على عمل " العنيف"السلوك 



درة على إصابة وق ا  استعداد يبدونالمشاركين الذين من نضال العنيف يتطلب في حين أن ال: المشاركون
 .وأكثر تنّوعا  بكثيرأوسع مشاركة اإلجراءات الالعنفية تتطلب بطبيعتها قاعدة فإّن  ،وقتلهم البشر اآلخرين

الفاعلين  مشاركة وهي تشّجع بنشاط ،قاعدة واسعة ومتنوعة وتتطّلب الحماية غير المسلحة للمدنيين أيضا  
بغض النظر عن الجنس أو العمر أو  ،وبناة السالم ،وحفظة السالم ،صانعي السالمبصفة المحليين 

 ،فحسب الموظفين الوطنيين أو المحليينالحماية غير المسلحة للمدنيين ال تشمل فرق و . القدرات البدنية
منابر للفئات  تنشىءفإنها  ،ذلكباإلضافة إلى و . قدرة البنى التحتية للسلم المحلي أيضا   تعزز بل هي

صناع السالم على مستوى القواعد الشعبية مع  وربط ،الضعيفة للتعبير عن احتياجاتها واهتماماتها
على الرغم من أن موظفي الحماية غير و . والرفيعالجهات الفاعلة ذات الصلة على المستوى المتوسط 

ن للجهات الفاعلة المحلية أن العمل الالعنفي متاح فهم يظهرو  ،ن متدربونمحترفو هم  المسلحة للمدنيين
ال داعي ألن يكونوا مسالمين أو قديسين وال أن يحملوا شهادة  ،وعلى عكس التصور الشعبي. للجميع

 .معّينة أو خلفية فكري لممارسة الالعنف
 ،عات العنيفةفي حين أّن السرية والقوة تستخدم عادة للحد من خيارات االستجابة في الصرا: التكتيكات

 . الفرص لالستجابة في الصراعات الالعنفية أبواب الشفافية والثقة والقبول تستخدم عادة لفتحفإّن 
أفعالهم هي  على أن تكون ة غير المسلحة للمدنيينالحماي يحرص ممارسوو  ،بناء الثقة والقبول وبهدف

ه األخيرة تنظر إليها على هذا وأن هذ ،جميع الجهات الفاعلة ذات الصلةفي معظم األحيان شفافة ل
. ومعلنةواضحة  الحماية غير المسلحة للمدنيينيجب أن تكون أنشطة  ،وعلى المنوال نفسه. 34األساس

تشكل تهديدا ألي وكأّنها  الحماية غير المسلحة للمدنيينتبدو فرق  لئال يجب تجنبهحتى تصور السرية و 
يعمل ممارسو  ،المحتملين مع عواقب أفعالهم المرتكبينالضغط لمواجهة  ممارسة حالوفي . شخص

في  ،الضوء على الخيارات لالستجابات اإليجابية الممكنة تسليطعلى الحماية غير المسلحة للمدنيين 
 تبديدفإنهم ال يحتاجون إلى أن يترددوا في  ،باإلضافة إلى ذلكو . 35ذلك ممكنا على اإلطالق حال كان

البحث عن البدائل عنصران هامان  وتشجيعإن فهم منطق العنف . استجابة إيجابية  ما تبدرالضغط عند
 .في العمل الالعنفي
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 . عواقب أعمال المرتكب التوقيف في المحكمة الجنائية الدولية
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 الالنحياز 2.2.2
 الالنحياز؟ هوما 

يعني الالمباالة أو السلبية ال الالنحياز . إّن التزام الالنحياز يعني عدم اختيار أو اتخاذ جانب في النزاع
الحياد يعني عدم اتخاذ طرف وعدم مساعدة أو دعم أي طرف في . كما أّنه ال يحمل نفس معنى الحياد

قد يعملون ضد الظلم وانتهاكات . المنحازة تشارك بشكل استباقي في الصراعالجهات الفاعلة غير . النزاع
ال  نحيازاالال. كوسيلة إلقامة سالم دائم ،أو من أجل الكرامة الشخصية والحرية الفردية ،حقوق اإلنسان

سنكون إلى جانبكم في " ،قوليهو أن  مرء غير منحازأن يكون ال. معارضتهاالحكومة أو تأييد يتعلق ب
 .أعداء تعتبرونهملكننا لن نقف ضد أولئك الذين  ،واجهة الظلم والمعاناةم
يغورين) رئيس بعثة اللجنة الدولية في لبنان  ،و كما قال جان هوفليجرأ( 501. ص 0112 ،ماهوني وا 

 :0122عام 

دائما  ونحن ،تماما منحازون ،منحازوننحن . ليست المنحازةاللجنة الدولية  ،اللجنة الدولية غير محايدة
 .ألنهم في حاجة ،ونحن نأخذ جانب الضحايا وسنفعل ذلك دائما ،نأخذ نفس الجانب

 اللجنة الدولية للصليب األحمر: سويسرا ،جنيف. 005ص  ،اإلنسانية في الحرب (5111)جان هوفليجر 
 

 ؟الحماية غير المسلحة للمدنيين كيف يرتبط الالنحياز بـ
 ،إنهم ملتزمون بكرامة الجميع وأمنهم ورفاهيتهم. هم المنحازون ينالحماية غير المسلحة للمدنيممارسو 

هذا النهج يسمح لهم . وال يعتمدون مصالح منحازة أو يأخذون جانب أي طرف ،ويكافحون ضد العنف
ال يعتبر الممارسون . وكسب ثقتهم وقبولهم ،كلما كان ذلك ممكنا ،ببناء عالقات مع جميع األطراف

حيث أنهم يدعمون بشكل واضح وصريح حقوق  ،حياديينر المسلحة للمدنيين حماية غيالتابعون لل
ومعظم المنظمات اإلنسانية الدولية إما غير حزبية . والتحول السلمي للصراعات ،واألمن للجميع ،اإلنسان

في )ها وهذا يتيح لها إعطاء األولوية لالعتبارات اإلنسانية بدال  من االعتبارات السياسية ويمنح. أو محايدة
التي ُيحظرون " مسارح الحرب"يتاح لهم الوصول إلى ". الحصانة الدبلوماسية"نوعا  من ( معظم الحاالت

 .جانب أو آخر في نزاع معين" تعمل لصالح"لو كانت تعتبر على أنها  ،منها

 

 :الحماية غير المسلحة للمدنيينيشير الالنحياز إلى أّن على ممارسي  ،في الممارسة العملية
x بذهنية منفتحة؛ ،كلما أمكن ،تعامل مع جميع األطرافال 

x التبليغ بأعلى قدر ممكن من الموضوعية ؛ 

x العاطفيالتماهي  نم الرغمعلى  ،التجاوبات المحّملة بأحكام نعع المتناا 
 .لضحيةامع أو  المضطهدينمع  للمحتما

x التعبير عن مخاوف إلى المسؤولين من دون اتهام ؛ 



x ؛ 36لمجموعات أو األفراد الذين يساعدونهم أو يحمونهمعدم االنخراط في عمل ا 

x ضرفأو  التدخل لديهم بدونلمتاحة ا تعاازلنا وتسويةلحماية أدوات ا كةر مشا 
 .مئهراآ

 

غير "بأنها إلى تعريف نفسها  الحماية غير المسلحة للمدنيين كل المنظمات التي تطبق تعمدال 
وتطبيقها بشكل مختلف من منظمة أو مشروع  نحيازالاليتم تفسير  ،ها من يفعل ذلكوبين" حزبية

على الرغم من أنها تشارك بشكل  ،"محايدة"وتعّرف اللجنة الدولية نفسها بأنها . إلى منظمة أخرى
تعرف كل من . إلى حد ماالنزاع ودعمها مساعدة أطراف وتعمل على استباقي في نزاع ما 
المبدأ  انا تطبقمولكنه ،على أنها غير حزبية سهانف قوة السالم بال عنف  و كتائب السالم الدولية

وهي . بأنها غير حزبيةالمسيحية السالم  صنعال تعرف فرق  ،من جهة أخرى. بطرق مختلفة
 فهي بالمعني ،االعتماد على تقاليد العصيان المدنيو  "الوقوف في الطريق"عن مبدأ  تعّبر

انظر الشكل . هاكات حقوق اإلنسانم وانتوالظل القمع" في طريق فالوقو "تعني  الحرفيو  المجازي
 .داخل الحماية غير المسّلحة للمدنيين نحيازاالالمن  طيفأدناه للحصول على  5

 c o n f l i c t 
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فعلى سبيل المثال، تصر بعض . أويل بين المنظمات التي تطبق الحماية غير المسّلحة للمدنيينمستوى عدم التدخل هو قضية نقاش وت 36

للتأكيد على دور موظفي االتحاد األوروبي كمحفزين أو ميسرين للحوار والتعلم " التدريب"حصرا  بدال  من " حلقات عمل"المشاريع على إجراء 
وتتسم مشاريع أخرى . ينقلون المعارف واألفكار والمهارات الخارجية إلى الجهات الفاعلة المحليةبين الجهات الفاعلة المحلية بدال  من مدربين 

وغالبا  ما يتم . بأّنها أكثر مرونة ، ولكن معظمها يحرص على أنها ال تفرض أفكارها على الجهات المحلية أو تخبرهم بما يجب عليهم فعله
الحماية غير المسّلحة للمدنيين واألطراف  اقيات أو االختصاصات األساسية بين منظمةالتعامل مع هذه التفاصيل األساسية في االتف

 .المتصارعة التي دعتها
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الحماية غير المسلحة للمدنيينالنحياز مع طيف ال: 3الصورة   
 

  (00. ص 5101سفايتزر : المصدر)
تعرف نفسها على أنها غير  الحماية غير المسّلحة للمدنيين ليست كل المنظمات التي تطبق

 وعلى الرغم من صعوبة رسم خطوط واضحة بين مقاربة منحازة وغير منحازة تجاه. منحازة

فإن أولئك الذين يقفون متضامنين مع الفئات السكانية واألفراد  ،يينالحماية غير المسّلحة للمدن
 .غير منحازين ا  المعرضين للخطر والقضايا التي يناضلون من أجلها ال يعتبرون عموم

 

 :تحديات الالنحياز
خاصة على  ،لـلحماية غير المسّلحة للمدنيين ا  وربما يكون عدم التحيز هو المبدأ األكثر تحدي

ملتزمون شخصيا بالعدالة  الحماية غير المسّلحة للمدنيين العديد من ممارسي. لميدانيالمستوى ا
يجدون  ،عندما ال يتم اتخاذ أي إجراء لمعالجة الظلم ،في وجه الظلم الصريح. وحقوق اإلنسان

 .صعوبة في االمتناع عن اتخاذ موقف

 :تحديات االنضمام إلى عدم االنحياز ما يلي وتتضّمن

x قد تكون الصراعات )وبعيون وآذان مفتوحة  ،بذهنية منفتحةجميع األطراف  التعامل مع
 (الداخلية مخفية

x التحيز والتحيزات جانبا  قدر اإلمكان عند اإلبالغ ؛ وضع 

x هذه هي النقطة. اتهامات ھجيوتدون من ءة إلسان اعن ليؤوالمس إلىوف لمخاا إيصال 
 .إشكالية والحياد الالنحيازبين  الفارقالذي قد يصبح فيه 

x  حتى أولئك الذين ارتكبوا فظائع؛ ،جميع الناس لدىاالعتراف باإلنسانية 

x  فصل أعمال العنف عن األشخاص الذين يرتكبون تلك األعمال أو المؤسسات التي
فرق الحماية غير المسّلحة للمدنيين حديثة عندما تكون  ،في البداية. ينتمون إليها

ولكن بعد مشاهدة أعمال العنف  ،هذا األمر ؤهايستسهل أعضاقد  ،في المنطقة العهد
 .يصبح األمر أصعب بكثير ،المستمرة من مجموعة أو مؤسسة معينة

x   الرئيسيين أن يعرفوا ما تقوم به  األطراف المعنيينيجب على )الحفاظ على الشفافية
مع  ،(الشكوك تعني زيادة المخاطر األمنيةالحماية غير المسّلحة للمدنيين ف فرق



الذين قد  ،وثقتهمعلى سرية األفراد والمجموعات الضعيفة نفسه فاظ في الوقت الح
 ،لصليب األحمرلاللجنة الدولية )الرئيسيين  العالقةيعانون اإلساءة من نفس أصحاب 

 ؛(5100
x  وال سيما الحكومات ) الرئيسة األطراف المعنيةالحفاظ على العالقات والقبول من

التي تتغاضى عن العنف واإلساءة أو تروج ( ر الحكوميةوالجهات الفاعلة غي ،الوطنية
تلك األطراف التي تتحدى  ،(حماية حقوق اإلنسان)مع االلتزام بالوالية والمبادئ  ،لهما

ولكنه يمكن  ،هو خيار( ولكن ليس سرا   ،خلف الكواليس) بظهور أقلالعمل . المعنية
 ؛واإلساءةأن يؤدي إلى تصور إلضفاء الشرعية على العنف 

x  لفضح األسماءاالستجابة لضغط من المجموعات الدولية. 

 .2سيتم استكشاف بعض هذه التحديات بمزيد من التفصيل في الوحدة 

 
 

 أولوية الجهات الفاعلة المحلية 2.2.3
ال يمكننا حل المشكالت في هذه البلدان من خالل . لقد توصلت إلى نتيجة بعد مهماتي الثالث

لكن يمكننا . وهم الناس أنفسهم ،هذه المشكلةل إذ تكثر ،الجواب الوحيدنحن لسنا . هناك وجودال
 .وهذا هو السبيل الوحيد ،حتى يتمكنوا من تطويره بأنفسهم ،منحهم بعض السالم واالستقرار

 .012ص  5102 ،مقتبس في فورناري ،سفير سابق في حفظ السالم

 

 ؟الجهات الفاعلة المحليةما هي أولوية 
إلى مبدأ أن الجهات الفاعلة المحلية لها الحق " لوية األطراف الفاعلة المحليةأو "تشير عبارة 

في سياق و . وحل مشاكلها ،حكم بلدها أو مجتمعهاو  ،والمسؤولية في تقرير مستقبلها الخاص
أو /ويعني هذا أن األطراف الثالثة يمكن أن تدعم مع الجهات الفاعلة المحلية  ،النزاع العنيف

هي الدافع لعمليات السالم  تبقىأن الجهات الفاعلة المحلية  فيما تقر ،معهاعاون أو تت/و هاتحمي
اإلعالن  إلىيستند مبدأ أولوية األطراف الفاعلة المحلية و . والتنمية والتغيير االجتماعي السياسي

وكذلك في " إن إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكومة: "50/0المادة  ،العالمي لحقوق اإلنسان
 .(5116)دئ التوجيهية لحفظ السالم لألمم المتحدة المبا

 

أحد سكان منطقة أو حي  على أّنها ايمكن تعريفه" ةالمحلي الجهة الفاعلة"على الرغم من أن 
في حاالت و . ومن ليس كذلك ا  محلي ممثال   يمكن اعتبارهمن  ا  فإنه ليس من الواضح دائم ،نمعيّ 

قضي الناس فترات طويلة من الوقت في مخيمات النزاع المسلح ليس من غير المألوف أن ي
أو بين مجموعات المهاجرين قبل العودة إلى موطنهم  ا  الالجئين أو مخيمات النازحين داخلي

األشخاص النازحين داخليا من بين العناصر  إلى اعتبارالمنظمات الدولية  تعمدقد . األصلي
 يتوافرحتى عندما . غرباءيهم على أنهم لكن مجتمعاتهم المضيفة قد تنظر إل ،الفاعلة المحلية



األولوية صعبة حيث أن  مسألة تبقى ،ليس كذلكإجماع حول من هو الفاعل المحلي ومن 
 ."إرادة الشعب"كون لديهم آراء متعارضة حول تمجموعات مختلفة من الفاعلين المحليين قد 

 نيين؟كيف تتعلق أولوية الفاعلين المحليين بـالحماية غير المسلحة للمد

الحماية غير المسلحة  عني أن موظفيتاالعتراف بأن األولوية للجهات الفاعلة المحلية  ،أوال  
 ،والفئات الضعيفة ،وواجبات المسؤولين الحكوميين ،يحترمون حقوق الشركاء المحليين للمدنيين

ماية غير الح أن فرق يشير ذلك إلى ،ثانيا  . والجهات الفاعلة األخرى التخاذ قراراتهم الخاصة
عن االحتجاجات أو  وتمتنع ،تلتزم بقوانين الحكومة الوطنية وقوانينها وأنظمتها المسلحة للمدنيين

 ،في الوقت نفسهو . التعاون الالعنفيالمقاطعة أو العصيان المدني أو غير ذلك من أشكال عدم 
فاعلة المحلية توفير الحماية للجهات العلى  الحماية غير المسلحة للمدنيين ممارسو يعملقد 
مدنيين في التعني أولوية األطراف الفاعلة المحلية أن  ،ا  ثالث. لمشاركة في العمل الالعنفيا

في  المسائلصانعي القرار بشأن  ينظر إليهم على أّنهمنزاعات عنيفة  الذي يشهدمجتمع 
ي ر مسلحة للعيش والعمل فدعوة قوات حفظ سالم مدنية غيبقرار الويشمل ذلك . مجتمعهم
 .قرار الحصول على خدمات الحماية أو تطوير القدرات باإلضافة إلى ،أحيائها

 

. إستراتيجية مسألة ا  أيض إنها احترام فحسب؛ مسألة ليس المحلية الفاعلة الجهات بأسبقية كالتمسّ 
 والمستفيدين السالم حفظ قوات أمن إلى باإلضافة ،للمدنيين المسلحة غير الحماية فعالية وتعتمد

 غير الحماية تفترض ،باإلضافة إلى ذلك. األطراف جميع قبل من والثقة القبول على ،امنه
 وحلولهم ،وسياقاتهم ،الخاصة ظروفهم أفضل بشكل يفهمون المحليين الناس أن للمدنيين المسلحة
 ،للمدنيين المسلحة غير الحماية فرق في تكمن األسبقية كانت إذا ،أخرى ناحية ومن. المحتملة
 وستزداد صعوبة تأمين. المجتمع على تؤثر التي المهمة والحلول القرارات عن مسؤولة فستكون

 الضروري من ،ناهيك عن ذلك. ممكن غير الالنحياز تحقيق أن كما ،األطراف جميع قبول
 السياق خلق في وكالتها وتؤكد المحلية الفاعلة الجهات جميع تعترف أن القدرات بناءلعملية 
 .لألمن

 السلبية اآلثار تجنب هو المحلية الفاعلة الجهات بأولوية االعتراف في الهامة باراتاالعت ومن
 حاالت في ثالث طرف لتدخل السلبية اآلثار معظم تحدثو . للمدنيين المسلحة غير للحماية
 والغرور الجهلويعتبر كل من . المحلية الفاعلة الجهات بأولوية االعتراف عدم بسبب النزاع
 دورب تضطلع قد عوامل كلها طوارئ لحالة لالستجابة الملحة الحاجة أو اإلمكانيةو  القدرة وعدم
 (.0 اإلطار انظر) السلبية التأثيرات توليد في

 
 



 
 
 

اآلثار السلبية التي تهدف الحماية غير المسلحة للمدنيين إلى تجنبها من : دراسة حالة - 0اإلطار 
 :لمحليةخالل الحفاظ على أولوية الجهات الفاعلة ا

x  إلى شعور زائف " هالة الخبرة"قد تؤدي إجراءات الوكاالت أو : زيادة التهديد للمدنيين
قد تضع الوكاالت األشخاص في و ال يمكنهم تحملها؛  مجازفاتباألمن يدفع الناس إلى 

؛ ال  ا  مواقف خطرة ؛ المشاركة في برنامج الوكالة أو االنتماء يجعل الناس يصبحون أهداف
كاالت أن تحلل وتتبادل صراحة  مع الشركاء المحليين االختالفات في المخاطر يجوز للو 

 .التي يواجهها كل منهم في سياق معين

x عمق  تقدير قد تقلل الوكاالت من: تفاقم االنقسامات بين الجماعات المتصارعة
رة المهارات أو الخبتتمتع بأو قد ال  ،االنقسامات وال تكون مستعدة للتعامل مع المشاكل

 تصبح الكنه ،محايد بدور تضطلع أنها تدعيإلدارة الوضع المملوء بالتوتر ؛ أو قد 
 .بشكل علني لجانب واحد مناصرة

x التي يضعها  االنحيازيةيمكن للوكاالت قبول الشروط : تعزيز العنف البنيوي أو الصريح
ج؛ قد تتساهل من أجل تنفيذ برنام ،أو الدول الخارجية المؤثرة ،الطرف األقوى في النزاع

الوكاالت أو تفشل في تحدي السلوك الذي يؤكد تصورات التفوق والدونية لألشخاص في 
 .الصراع

x قد تدخل الوكاالت بأفكار : تحويل الموارد البشرية والمادية من المبادرات واآلليات المحلية
 تفرط؛ قد وال تستمع إلى ما يريده أو يحتاج إليه السكان المحليون ،ونماذج محددة مسبقا  

 الخطواتبدال  من التركيز على " الحديث عن الصراع السابق"على  في التركيزالوكاالت 
توظيف الناشطين  إلى جنبيةاأللوكاالت ا قد تعمدالتي يمكن اتخاذها لتغيير الوضع؛ 

 .وسحب طاقاتهم بعيدا  عن المبادرات المحلية الواعدة ،المحليين

x  ت توقعات غير واقعية داخل المجتمعات؛ قد ال تكون الوكاال توّلدقد : التهّكمزيادة
لشائعات والشكوك أن تعزز ايمكن  ماالوكاالت شفافة حول أنشطتها مع المجتمعات 

 .التهّكم

x تعليم األشخاص أشياء يعرفونها إلى لوكاالت ا قد تعمد: عدم تمكين السكان المحليين
أفضل نحو؛ قد تعطي الوكاالت على  األجانبمع إيصال الرسالة التي يعرفها  ،بالفعل

يمكن للوكاالت تنفيذ البرامج بطريقة تعزز االعتماد على و يعتنون بالحالة؛ "االنطباع بأنهم 
الخارجيين وفي بعض األحيان تقوض الخبرة والمنظمات المحلية؛ قد تعمل " الخبراء"

باط بالهياكل مع قطاع المنظمات غير الحكومية وتتفادى االرت ا  الوكاالت األجنبية حصري
 .االستياء والمنافسة؛ قد ال تعرف الوكاالت من الخارج متى تغادر وتوّلدالحكومية 

الرا  ،أندرسون. ماري ب ،الدروس الحرجة لممارسي السالم. مواجهة الحرب: مقتطفة من
 51-50. ص ،5110 ،كامبريدج ،التعاونية للعمل التنموي ،أولسون مع كريستين دوتي
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• Anderson, M. B. (Ed.) Do No Harm: How Aid Can Support Peace - Or War. http:// 
www.medicalpeacework.org/fileadmin/user_upload/videos/Mary_B_Anderson. wmv 

 

 االستقاللية 5.5.2
و أ ،أو حزب سياسي ،المنظمات غير المسلحة للمدنيين مستقلة عن أي مجموعة ذات مصالح

واستراتيجياتها وبرامجها ال تشّكل امتدادا  لسياسة الحكومات . 37الدين ،وفي معظم الحاالت ،أيديولوجية
وهذا يتيح لهم تركيز انتباههم . أو الشركات الخاصة أو األحزاب السياسية أو الجماعات الدينية

 فاعتماد االستقاللية. ومواردهم على احتياجات الحماية للمجموعات الضعيفة أينما كانوا ومهما كانت
غير الحماية تبذل معظم وكاالت  ،من أجل تعزيز مفهوم االستقالليةو . يعزز أيضا مبدأ عدم التحيز

قد يقررون عدم قبول . المسلحة للمدنيين جهدا واعيا للحصول على التمويل من مصادر متعددة
تطبق بعض منظمات غير و  .األموال من أطراف النزاع أو من المستفيدين من النزاع أو المشروع

المسؤولية االجتماعية األخرى على مانحيها مثل عدم قبول المال من  موانعالمسلحة للمدنيين 
من أجل تحقيق الشفافية . على مساهمات كبيرة من األفراد ا  يعتمد معظمها أيض. مصنعي األسلحة

يمكن أن يكون . لة المحليةمن المهم أن يتم الكشف عن مصدر األموال للجهات الفاع ،وبناء الثقة
االستقاللية المتصورة للوكاالت التابعة للمؤسسات غير الحكومية عامال  مساهما  في قرار األطراف 

 .معّينة المتنازعة بدعوتها ألدوار مثل مراقبي وقف إطالق النار الرسميين لعملية سالم
 

 القيادة المدنية  5.5.2
إلى الشراكة بين المنظمات غير المسلحة للمدنيين والجهات " التدخالت التي يقودها المدنيون"تشير 

وتشمل هذه الشراكة دعوة الجهات الفاعلة المحلية لمؤسسات الحماية غير المسلحة . 38الفاعلة المحلية
إنها . وجود قانوني وجسدي في بلدهم وفي مجتمعات محددة داخل هذا البلد إلى إرساءللمدنيين 

عن الجماعات المسلحة باعتبارها الجهات الفاعلة الوحيدة المشاركة في توفير محاولة متعمدة لالبتعاد 
دارة األمن وحفظة  ،كما أنها وسيلة لبناء ثقة المجتمع المدني لزيادة دوره كصانعي سالم. الحماية وا 

 .وبناة سالم ،سالم

                                                             
يستمدون منه فلسفتهم اإلنسانية أو تمويلهم، لكن ( على سبيل المثال الفرق المسيحية لصنع السالم)ينتمى البعض إلى دين معين  37

 .عالمي ، وليس التبشيرهدفهم هو حماية المدنيين على المستوى ال
في حين أن المنظمات غير المسلحة للمدنيين يقودها المدنيون، فإن بعض العمليات العسكرية تعتمد منهجية الحماية غير المسلحة   38

 .للمدنيين، مثل الجيش االسترالي في بوغانفيل
 



بعض األحيان إلى  إال أنه يؤدي في ،من الناحية النظرية ا  على الرغم من أن المبدأ قد يكون واضح 
في مناطق النزاع . حدوث ارتباك لوكاالت الحماية غير المسلحة للمدنيين على المستوى الميداني

قد ال يكونون يحملون . تابعة للقوات المسلحة ،أو ال تزال ،كانت شريحة كبيرة من المجتمع ،المتمادي
هذا يجعل من الصعب . سلحةيساعدون القوات المسلحة أو الجماعات الم مع ذلكلكنهم  ،السالح

مع جانب أو  االصطفافغالبا  ما يضطر المدنيون إلى و . التمييز بين من هو مدني ومن ليس كذلك
ليتخذوا إن وجود فرق الحماية غير المسلحة للمدنيين يفتح مساحة للمدنيين . آخر من أجل سالمتهم

يمكن  ،ومستقلة ومدنية نحازةال موبوصفهم شركاء في وكالة حماية . موقفا  خارج االصطفافات
 .لمنظمات المجتمع المدني أن ترسل رسالة واضحة مفادها أنها غير تابعة ألي من طرفي النزاع

 

 الحصانة المدنية في الحرب  5.5.1

مبدأ مطلق تقريبا  ينص على أحد متطلبات العدالة المركزية "يجب أن تُفهم الحصانة المدنية على أنها 
ويعترف بالحق المطلق تقريبا  للغالبية العظمى من المدنيين  ،ينطبق على الحرب واألكثر صرامة كما

 ا  تكون أهدافبأال  –" في أعمال الحرب ا  حالي مشاركين" أن يعتبرواأي أولئك الذين ال يستطيعون  -
 إن هذا الحق والمبدأ يتفوقان على االعتبارات األخالقية األخرى التي قد تتعارضان. للعنف المميت

 .39(مفهومة بشكل ضيق)هو كارثة أخالقية : باستثناء واحد ،معها
 21 - 01. ص ،5101بريموراتز 

 

فكرة الحرب  كان ُينظر إلىوقد تم تطوير هذا المبدأ في وقت سابق خالل القرن التاسع عشر عندما 
التقييد ) ضاريح إنجاز على أّنه ،(غير المقاتلين" )األبرياء"بما في ذلك حصانة المدنيين  ،المحدودة

(. ٢الصفحة  ،المرجع نفسه) ٩١٩١و ٩٩١١الهاي اتفاقيتي وتم تدوينها في ( اإلنساني على الحرب
. وليس المدنيين األعداء ،القوات المسلحة للعدو يحاربكان من المسلم به أن جيش بلد متحضر 

فكرة الحصانة  عتضا ،وخالل ما تبقى من القرن العشرين ،ولكن مع بداية الحرب العالمية األولى
تقرير األمين العام لألمم وانتظر المجتمع الدولي . في غياهب النسيان أو التجاهلالمدنية في الحرب 

وقرار مجلس األمن الدولي الالحق الذي يفوض بعثات  ،حول حماية المدنيين 0111المتحدة لعام 
التركيز على  ويعيدلى هذه الفكرة إ ليعود ،حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة بمهمة حماية المدنيين

 .اتفاقية الهاي األولى على بالضبطبعد مائة عام  -موضوع الحصانة المدنية 

يعتبر مفهوم الحصانة المدنية في الحرب أمرا  أساسيا  لحماية األشخاص غير المدنيين ألنها تهدف 
 التحول وبفعل للعنف القاتل إلى حماية المدنيين غير المشتركين حاليا  في أعمال الحرب من التعرض

                                                             
على سبيل المثال ، مواجهة احتمال مؤّكد )أخالقية كبيرة قد يحدث االستثناء المشار إليه عندما يكون السبيل الوحيد لتفادي كارثة  39 

هو التصرف في انتهاك لمبدأ الحصانة المدنية ويهاجمون ( إلبادة جماعية مثل معسكرات الموت النازية أو التطهير العرقي الرواندي
 .لكن هذا التبرير االستثنائي قد يصبح منحدرا  زلقا  . المدنيين العدو



 ،التي جلبت العنف مباشرة إلى المجتمعاتو  ،من الحروب بين الدول إلى الحروب داخل الدول
 .بشكل ملحوظازدادت احتياجات الحماية لهؤالء المدنيين 

 
 
 
 

 
 

• Primoratz, I. (ed.) (2010). Civilian Immunity in War. Introduction and Chapter 1. New York, 
NY: Oxford University Press. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3 
 

لحماية غير المصادر األساسية ل
 المسلحة للمدنيين

ة لإلرشاد لرصد رئيستعتمد الحماية غير المسلحة للمدنيين على القوانين واالتفاقيات الدولية كمصادر 
تعمل منظمات غير المسلحة و . أولويات احتياجات الحماية االمتثال لمعايير حقوق اإلنسان ولترتيب

باإلضافة إلى . هذه القوانين واالتفاقيات أينما كانت فرقهم نشطةالتوعية حول على  ا  للمدنيين أيض
فهم يدعمون ويشجعون الدول المسؤولة وواضعي القرار على الوفاء بالتزاماتهم وتسهيل وصول  ،ذلك

سواء  كانت الدولة التي  الحماية غير المسلحة للمدنيينذه المصادر توّجه ممارسين هو . المدنيين إلى العدالة
 .يعملون فيها أم ال هي بلد موّقع

 
 
 
 
 

 مصادر التوجيه األساسية
 القانون اإلنساني الدولي

 قانون الالجئين
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 قرارات األمم المتحدة حول
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 األطفال والنزاعات المسّلحة  -
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لحماية  ا  ت الحماية غير المسلحة للمدنيين القانون اإلنساني الدولي كمعيار مقبول دوليتستخدم منظما
الحاالت التي تم فيها خرق هذه  نفهم يرصدون االلتزام بهذه المجموعة من القوانين ويحددو . المدنيين
 .في تحديد أولويات احتياجات الحماية ا  تساعدهم القوانين أيضو . القوانين

 

 ون اإلنساني الدولي؟ما هو القان

برز القانون . إلى حماية حياة اإلنسان وكرامته في سياق النزاع المسلح يهدف القانون اإلنساني الدولي
. الدولي اإلنساني في القرن التاسع عشر لحماية الجنود الذين لم يعودوا مشاركين نشطين في القتال

ن الدولي اإلنساني من تركيزه األصلي على وسع القانو  ،ما يناهزهاسنة الماضية أو  021خالل الـ 
حماية أسرى الحرب والجنود الجرحى في نطاق واسع من األنشطة المصممة لحماية المدنيين 

يحدد القانون الدولي و (. 002فيريس )ها ولكنهم ليسوا مشاركين مباشرين في ،النزاعاتب المتأثرين
 وهو. هاووسائل ستخدام بعض أساليب الحرباإلنساني مسؤوليات الجهات الفاعلة المسلحة ويقيد ا

حماية األشخاص المتأثرين بالصراع )التوازن بين الضرورة العسكرية ومبدأ اإلنسانية  أيضا   يحقق
بما في ذلك القوات الحكومية والمتمردين والجماعات المسلحة  -جميع أطراف النزاع (. المسلح

جنة الدولية للصليب األحمر هي الوصي على القانون الل. ملزمة بالقانون الدولي اإلنساني -األخرى 
 .الدولي اإلنساني

اللجنة الدولية للصليب ) 0121ويرد معظم القانون الدولي اإلنساني في اتفاقيات جنيف األربع لعام 
أ؛  0122اللجنة الدولية للصليب األحمر ) 0122والبروتوكوالت اإلضافية لعام ( 0121األحمر 

لقد اكتسب . المتعلقة بحماية ضحايا الصراعات المسلحة (ب 0122صليب األحمر اللجنة الدولية لل
القانون العرفي هو مجموعة من . العديد من أجزاء القانون الدولي اإلنساني اآلن وضع القانون العرفي

القواعد العامة التي تلتزم بها جميع الدول بشكل مستقل عن التصديق على المعاهدات أو االتفاقيات 
البعد القانوني الدولي : 5الوحدة  ،حماية المدنيين في عمليات السالم ،ورة معهد يونيتار المتقدمةد)

وقد . وتسمى االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي اإلنساني جرائم الحرب(. 5. ص ،لحماية المدنيين
حها البحري أو مثل جيشها أو سال ،ترتكب جرائم الحرب من قبل القوات المسلحة النظامية في البلد

حرب في مثل المشاركين  ،كما قد يتم ارتكابها على يد القوات المسلحة غير النظامية. سالحها الجوي
 .العصابات والمتمردين

تشمل و . على حد سواء ينطبق القانون الدولي اإلنساني على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية
ات المسلحة النظامية التي تحارب مجموعات من المنشقين ا القو النزاعات المسلحة غير الدولية إمّ 

ال يغطي القانون الدولي اإلنساني . المسلحين أو الجماعات المسلحة التي تقاتل بعضها البعض
ال ينطبق القانون الدولي اإلنساني إال و . التوترات أو االضطرابات الداخلية مثل أعمال العنف المعزولة

. بغض النظر عن الجانب الذي بدأ القتال ،جميع األطراف بالنسبة إلىتساوى ثم ي ،بعد أن يبدأ النزاع
 .أثناء السالم وخالل النزاعات المسلحة ،في جميع األوقاتالقانون الدولي اإلنساني  ينطبق



 غير المسلحة للمدنيين؟ بالحمايةكيف يكون القانون اإلنساني الدولي ذي صلة 

غير المسلحة للمدنيين في  الحمايةى تقديم مبررات الستجابة فرق يساعد القانون الدولي اإلنساني عل
وهي نقطة مرجعية . للقانون الدولي اإلنساني ا  الميدان عندما يدركون اإلجراءات التي تعتبر انتهاك

التواصل مع الجهات الفاعلة المسلحة ومسؤولي الدولة الحماية غير المسلحة للمدنيين عند ألفراد 
القانون الدولي اإلنساني جزءا  مهما  من عمل حول عد التوعية وت. حماية المدنيينحول الحاجة إلى 

غالبا  ما ال يدرك الجنود والمقاتلون هذه القوانين بشكل . ممارسي الحماية غير المسلحة للمدنيين
يمكن أن تشجع حلقات العمل والحوار حول القانون و . على مستوى القاعدة الشعبية وخصوصاُ  ،كامل

تعمل بمثابة تذكير لجميع األطراف أن دولي اإلنساني المشاركين على تنفيذ هذه القوانين أو ال
 .بالتزاماتهم ومسؤولياتهم

 
 
 
 
 
 

 فرض
 
 

 :مشاهدة
 

• International Humanitarian Law: A Universal Code, International Committee of 
the Red Cross, (International Committee of the Red Cross n.d.) 
http://www.icrc.org/ eng/resources/documents/audiovisuals/video/00981-
humanitarian-law-universal-code-video-2009.htm 
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 تستخدم منظمات الحماية غير المسلحة للمدنيين القانون ،كما هو الحال في القانون الدولي اإلنساني

بمجموعة القوانين  االلتزامفهم يراقبون . لحماية المدنيين ا  لتحديد المعايير المقبولة دولي الدولي لالجئين
ممارسو الحماية غير القوانين هذه كما تساعد . الحاالت التي تم فيها خرق هذه القوانين ندو هذه ويحدّ 

 .في تحديد أولويات الحماية المسّلحة للمدنيين

 

 الدولي لالجئين؟ما هو القانون 

األشخاص الذين  حماية( 0 :هو مجموعة من القواعد التي تهدف إلى القانون الدولي لالجئين
الجئين بموجب الصكوك القانونية ذات بصفة المعترف بهم ( 5من االضطهاد ؛ و مالذا  يلتمسون 

دروا بلدانهم في منتصف القرن العشرين لحماية األشخاص الذين غا هذا القانون تم تطوير. الصلة
 ومع ذلك. غير قادرة أو غير راغبة في حمايتهم همبسبب الخوف من االضطهاد والذين كانت حكومات

االعتراف المتنامي بأن األشخاص الذين شردوا من مجتمعاتهم ولكنهم ظلوا  أدى ،وفي مرحلة الحقة
 ،5100فيريس ) ا  ازحين داخليداخل بلدانهم بحاجة إلى الحماية إلى تطوير المعايير الدولية لحماية الن



الوصي على هو  (UNHCR) المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين(. 062 ،001
 . القانون الدولي لالجئين

مجموعة متميزة من الضمانات لهذه المجموعات  للقانون الدولي لالجئين يوفر اإلطار القانوني
وال سيما  ،هي قانون المعاهدات ن الدولي لالجئينوالمصادر الرئيسية للقانو . المحددة من األشخاص

وعلى وجه . 0112الالجئين وبروتوكولها االختياري لعام  بوضعيةالمتعلقة  0120اتفاقية عام 
الصكوك الدولية السابقة المتعلقة بالالجئين وتضع التعريف  0120تعزز اتفاقية عام  ،الخصوص

وحماية المدنيين في  ،الدورة التدريبية المتقدمة ليونيتار)هم القانوني لالجئين والمعايير الدنيا لمعالجت
 (. 1-2. ص ،البعد القانوني الدولي لحماية المدنيين: 5الوحدة  ،عمليات السالم

 

 غير المسلحة للمدنيين؟ بالحماية متصال  لالجئين الدولي قانون الكيف يكون  

للمدنيين في تحديد  المسّلحةحماية غير ال ممارسي أن يساعد القانون الدولي لالجئين يمكن فهم
غير المسلحة  الحمايةقد يالحظ أفراد و . أولويات احتياجات الحماية وتوفير الحماية للمدنيين

أن الالجئين في مكان معين قد أعيدوا بالقوة إلى بلد يتعرضون فيه  ،على سبيل المثال ،للمدنيين
من  00المادة ) القانون الدولي لالجئين وبما أن هذا األمر محظور بموجب. لخطر االضطهاد

فيجوز لهم التعامل مع المسؤولين الحكوميين وصانعي القرار في  ،(0120اتفاقية الالجئين لعام 
إذا لم . عودة الالجئين لتعزيز سالمتهم مواكبة ،بدال  من ذلك ،محاولة لوقف العودة القسرية أو

المسلحة للمدنيين استخدام الشبكات الدولية غير الحماية فيمكن لمنظمات  ،ينجح هذا الجهد
الوقت وفي . 0120الحكومة التي تنتهك اتفاقية  إزاءالضغط الدبلوماسي  من أجل مناصرةبهدوء 

يمكنهم التواصل مع مجتمع الالجئين لفهم احتياجاتهم واستكشاف استراتيجيات استجابة  ،هنفس
دبلوماسي من أجل زيادة تعزيز جهود أو ربط قادة الالجئين بممثلي المجتمع ال ،مختلفة

40المناصرة
. 

 

سيتم توفير مزيد من النقاش حول الالجئين وغيرهم من النازحين في حاالت النزاع العنيف في 
 .2الوحدة 

 
 
 
 
 
 

                                                             
حماية غير المسّلحة للمدنيين بشكل أساسي مع األشخاص النازحين داخليا الذين ال يخضعون لقانون يتعامل ممارسو ال 40

وعالوة . إال أّنهم يمكنهم استخدام معايير القانون الدولي لالجئين كمرجع لحماية األشخاص النازحين داخليا. الالجئين الدولي
ل التعامل مع مجتمع الالجئين وربط القادة باألوساط الدبلوماسية، تنطبق على ذلك ، فإن اإلجراءات الموصوفة في هذه الفقرة، مث

 .أيضا  على األشخاص النازحين داخليا  
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ساس كأ لقانون الدولي لحقوق اإلنساناللمدنيين  ممارسو الحماية غير المسلحةيستخدم 
 .الستراتيجيات الحماية ويتوقع منهم أن يفهموا كيف يتقاطع تنفيذ مهامهم مع حقوق اإلنسان

 

 ما هو القانون الدولي لحقوق اإلنسان؟

كجزء من النظام العالمي  القانون الدولي لحقوق اإلنسانتّم تطوير  ،بعد الحرب العالمية الثانية
تألف من مجموعة من الصكوك الدولية ي وهو. للحد من التجاوزات من قبل الحكومات ،الجديد

المتراكمة بما في ذلك المعاهدات واإلعالنات والتصريحات التي تهدف إلى ترسيخ الحقوق 
 ،في الحياة والحرية ،على قدم المساواةالمعاملة يشمل الحق في هو و . األساسية لجميع الناس

لحقوق اإلنسان الذي اعتمدته األمم  وحرية التنقل كما جاء في اإلعالن العالمي ،وأمن الشخص
ويشرف مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة على تنفيذ الصكوك . 0126المتحدة في عام 

 .القانونية لحقوق اإلنسان

 
يفترض أن . في حاالت النزاع المسلحكما السلم  زمنالقانون الدولي لحقوق اإلنسان في  نطبقي

القانون الدولي لحقوق اإلنسان  فرضوي. ان وغير قابلة للتصرفحقوق اإلنسان متأصلة في اإلنس
عمالها: على الدول ثالثي األبعادالتزاما  االلتزام باالحترام . احترام حقوق اإلنسان وحمايتها وا 

. هاأو الحد من التمتع بحقوق اإلنسان في يعني أنه يجب على الدول االمتناع عن التدخل
أّما . الدول حماية األفراد والجماعات من انتهاكات حقوق اإلنسانيتطلب االلتزام بالحماية من و 

يعني أنه يجب على الدول اتخاذ إجراءات إيجابية لتسهيل التمتع بحقوق اإلنسان فااللتزام بالوفاء 
 .األساسية

 
في  ا  أو مؤقت ا  تسمح بعض المعاهدات للحكومات بالخروج عن حقوق معينة أو تعليقها جزئي

بعض الحقوق ال يمكن تعليقها أبدا  فإنّ  ،ومع ذلك. ئ العامة التي تهدد حياة األمةحاالت الطوار 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه ال  ةالدولي المعاهدة وتنص. وال حتى في الحرب -

الحق في الحياة؛ حظر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة : يجوز أبدا  االنتقاص من الحقوق التالية
حظر السجن بسبب عدم القدرة على الوفاء  ؛سية أو الالإنسانية أو المهينة؛ حظر العبوديةالقا

 امامرجعي للقانون الجنائي؛ الحق في االعتراف كشخص  بمفعولبالتزام تعاقدي؛ حظر التطبيق 
تشكل بعض أحكام القانون الدولي  ،باإلضافة إلى ذلك. والدين والضميرالقانون ؛ حرية الفكر 

بغض النظر عما إذا كانت قد  ،أي فهي تلزم جميع الدول -اإلنسان القانون العرفي  لحقوق



: 5الوحدة  ،حماية المدنيين في عمليات السالم ،المتقدمة يونيتاردورة )وافقت عليها صراحة 
 (.2-0الصفحات  ،البعد القانوني الدولي لحماية المدنيين

 

اإلنسان ذات صالحيات قد تشمل مراقبة بلد مؤسسات وطنية لحقوق  011أكثر من  يحتضن
يمكن أن و . حقوق اإلنسان المحلية والتعامل مع الشكاوى أو االلتماسات المقدمة من المواطنين

ونادرا  ما كانت تأخذ زمام المبادرة في  ،تكون هذه المؤسسات ضعيفة من الناحية المؤسساتية
(. 5100فيريس )عن النزاعات العنيفة النظر في اآلثار المترتبة على حقوق اإلنسان الناجمة 

قد يختار المدافعون المحليون عن حقوق اإلنسان وغيرهم من األفراد والجماعات  ،ومع ذلك
 .الحماية يطلبونالوصول إلى هذه الهيئات وقد 

 
 ؟ الحماية غير المسلحة للمدنيينبصلة  ذاتكيف يكون قانون حقوق اإلنسان الدولي 

( IHRL)الت غير المسلحة للمدنيين القانون الدولي لحقوق اإلنسان غالبا  ما تستخدم الوكا
موظفو الحماية غير  يعمل ،في بعض الحاالتو . ما يتعلق بالحماية لتوجيه أولوياتها في
مراقبة االلتزام بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان لتحديد المدنيين الذين على المسلحة للمدنيين 

من قبل الدول )عليه في القانون الدولي لحقوق اإلنسان  كما هو منصوص ،انتهكت حقوقهم
 يدعمون ويشجعون ،وثانيا  (. من قبل جهات غير تابعة للدولة)أو أسيئت معاملتهم ( األعضاء

. وواضعي القرار على الوفاء بالتزاماتهم في حماية حقوق اإلنسان للمدنيينالجهات الحكومية 
 فرقتعمل عند االقتضاء و . للناجين المدنيين من العنف أنها تسهل الوصول إلى العدالة ،ثالثا  

المدنيين والجهات الفاعلة التابعة للدولة بشأن حقوق  ةعيعلى تو  الحماية غير المسلحة للمدنيين
مثل النساء واألطفال والمعاقين  ،حقوق الفئات الضعيفة من السكان وخصوصا   ،اإلنسان

 .والنازحين
 

كيف يتقاطع تنفيذ مهامهم مع  الحماية غير المسلحة للمدنيينريق من المتوقع أن يفهم أعضاء ف
ويجب أن يكونوا قادرين على إدراك انتهاكات حقوق اإلنسان أو اإلساءات وأن . حقوق اإلنسان

 ،باإلضافة إلى ذلكو . يكونوا مستعدين لالستجابة بشكل مناسب في حدود واليتهم واختصاصهم
للمدنيين ملزمون أيضا بالتصرف وفقا للقانون الدولي لحقوق فإن موظفي الحماية غير المسلحة 

 .وينبغي أن يكفلوا أال يصبحوا من مرتكبي النتهاكات حقوق اإلنسان ،اإلنسان
على الرغم من أن قانون حقوق اإلنسان الدولي يضطلع بدور مهم في الحماية غير المسلحة 

يق الفريق غير العسكري للمدنيين ال إال أنه من الضروري التأكد من أن أعضاء فر  ،للمدنيين
توثيق  يعتبر وفي حين. بأنهم يحققون في الحوادث بغرض إعداد التقارير العامة تصّورا   يوّلدون

من الممكن في كثير من ما ال يكون  فغالبا   ،انتهاكات حقوق اإلنسان ونشرها عمال  مهما  للغاية



ماية غير المسلحة للمدنيين العمل في نزاعات أعمال الحتتولى األحيان أن تقوم المنظمات التي 
وتصورات مفادها  إلى تدهور سريع للعالقات فضح المسؤولينيمكن أن يؤدي . لملء هذا الدور

في بعض و . بعض أطراف الصراع ضد منحازةغير المسلحة للمدنيين  الحمايةأن فرق 
 ،هات الفاعلة الحساسةأن تسيء إلى بعض الج" حقوق اإلنسان"عبارة ليمكن حتى  ،السياقات
تكون ويمكن أن . حقوق اإلنسان مفهوم غربي ال ينطبق في بلدهمبعضها أّن قد يدعي بحيث 

يخاطرون بفقدان الحماية غير المسلحة للمدنيين بحيث عواقب هذه التصورات ضارة على أفراد 
إن توفير . أو حتى عواقب أشد قسوة مثل الترحيل أو السجن ،إمكانية الوصول إلى المجتمعات

الحماية للمدافعين المحليين عن حقوق اإلنسان هو جزء شائع من أعمال الحماية غير المسلحة 
 ،لتولي عمل حقوق اإلنسانولكن التمييز بين توفير مساحة للجهات الفاعلة المحلية  -للمدنيين 

 .ساسيهي أمر أ تتولى مثل هذا العمل بنفسهاالتي  الحماية غير المسلحة للمدنيينوفرق 
 
 

 النساء والسالم واألمن  5.0.2
 

الجنس  على أننا تسنبقى معتبرا ،وطالما أن النساء ال يشتركن بشكل كامل ومتساٍو في الحكم
ولكن ما دمنا نواصل . عرضة لالنتهاكات الوحشية التي ال يمكن تصورها وسنبقى ،األضعف

فسوف  ،لمرتزقة والقوة الوحشيةاألسلحة والكتائب والجيوش ا بواسطةحل الخالفات والصراعات 
 .نستمر في معاناة أهوال الحرب التي تشمل االغتصاب

 0052مجلس األمن  واحدة من صائغي قرار ،رئيس نداء الهاي من أجل السالم ،كورا فايس
(5100.) 

 بشكل ترتبط بالحماية غير المسلحة للمدنيينالقوانين الدولية المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن  إنّ 
غير المسلحة للمدنيين  الحمايةتستخدم . لالجئينيشبه القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي 

قرارات األمم المتحدة واالتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة باعتبارها معايير مقبولة دوليا لحماية 
 .مشاركتها على جميع مستويات عمليات السالم باإلضافة إلى ،حقوق المرأة

 

 هي األطر القانونية المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن؟ ما

تشمل األطر القانونية الرئيسية المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن قرارات مجلس األمن التابع لألمم 
إن (. 5055و 0651و 0052قرارات مجلس األمن ) 5055و 0651و 0052المتحدة رقم 

يمثل المرة األولى التي يعالج ( 5111)واألمن حول المرأة والسالم  0052قرار مجلس األمن 
وقد اعترف . فيها مجلس األمن الدولي التأثير غير المتناسب والفريد للنزاع المسلح على النساء

وقد تم الترحيب . أيضا  بأهمية مشاركتها المتساوي والكامل كعناصر فاعلة في السالم واألمن



اعترافه والتعامل معه لمعالجة خبرات النساء في النزاعات بهذا القرار باعتباره معلما  بارزا  بسبب 
 .المسلحة

 
 :0052قرار مجلس األمن 

x  لفتيات والنساء أثناء النزاع المسلح واآلثار السلبية للنزاع المسلح ل المتزايد ستهدافااليدين
 على الفتيات والنساء؛

x لى تلبية احتياجات ركز عت بات فضلىبالحاجة إلى بيانات وترتيبات مؤسسية وتدري يقر
عمال حقوق اإلنسان الخاصة بها  .الحماية الخاصة للمرأة وا 

x ومفاوضات  ،أهمية دور المرأة في منع نشوب الصراعات وتسويتها يعيد التأكيد على
عادة البناء ،واالستجابة اإلنسانية ،وحفظ السالم ،وبناء السالم ،السالم بعد انتهاء  وا 

 الصراع؛

x  اع إلى اتخاذ تدابير خاصة لحماية النساء والفتيات من العنف يدعو جميع أطراف النز
في حاالت النزاع  ،ال سيما االغتصاب وغيره من أشكال االعتداء الجنسي ،الجنساني
 المسلح؛

x  دماجها يحث جميع الجهات الفاعلة على زيادة مشاركة المرأة في المناظير الجنسانية وا 
 من؛في جميع جهود األمم المتحدة للسالم واأل

x  من العفو خالل  استثناؤهيجب و يحدد أنه ينبغي مقاضاة العنف القائم على نوع الجنس؛
مفاوضات السالم وخالل مفاوضات ما بعد الصراع بشأن اإلصالحات الدستورية 

 .والقانونية

 
الحفاظ على السلم واألمن ب ،أسلوب حرب بوصفه ،العنف الجنسي( 5116) 0651يربط القرار 

شامال  من األمين العام لألمم المتحدة حول التنفيذ  ا  تقرير أيضا  يتطلب  ووه. الدوليين
واعتماد تدابير محددة للحماية  ؛تحسين تدفق المعلومات إلى مجلس األمنلستراتيجيات االو 

 .والوقاية إلنهاء العنف الجنسي

مات المتعلقة في تنفيذ االلتزا مقاربة أكثر منهجية"خارطة طريق لـ ( 5100) 5055يضع القرار 
ن إجراءات ملموسة بشأن تطوير ونشر الخبرات الفنية لبعثات يتضمّ هو و ". بالمرأة والسالم واألمن

كذلك يدعو  وهو. األمم المتحدة التي تدعم محادثات السالمالتابعة وساطة ال وفرقحفظ السالم 
لمرأة ومشاركة المرأة إلى تحسين الوصول إلى المعلومات والتحليالت المتعلقة بأثر الصراع على ا

يعزز القرار االلتزامات  ،ا  وأخير . إلى مجلس األمن واإلحاطاتفي حل الصراعات في التقارير 
شراكو  ،مع النساءبالتشاور   .في محادثات السالمهن ا 

رغم أنها ال تركز بالتحديد على النساء في حالة على ال ،وثيقة هامة أخرى وتجدر اإلشارة إلى
اللجنة  الصادرة عن ي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةوه ،النزاع المسلح



اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة . 0115المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة لعام 
 .وغالبا ما يشار إليها على أنها وثيقة حقوق دولية للمرأة ،0121في عام 

فهي تتطلب . بالمرأة والسالم واألمن تنطبق في جميع األوقات إّن قرارات األمم المتحدة المتعلقة
دارتها وحلها يعترف قرار مجلس األمن  ،فعلى سبيل المثال. إشراك النساء في منع الصراعات وا 

 .بأن النساء مساهمات رئيسية في السالم واألمن 0052
 

 غير المسلحة للمدنيين؟ بالحمايةهذه القوانين الدولية  ترتبطكيف 

تخدم الحماية غير المسلحة للمدنيين قرارات األمم المتحدة واالتفاقات الدولية األخرى المتعلقة تس
 ا  باعتبارها معايير مقبولة دولي ،5055و 0651و 0052 اتمثل القرار  ،بالمرأة والسالم واألمن
اصة وهذا له أهمية خ. مستويات عمليات السالمفي كافة لمشاركتها  كما ،لحماية حقوق المرأة

هن من بين األكثر ضعفا  في ( مثل الالجئين)غير المسلحة للمدنيين ألن النساء  للحمايةبالنسبة 
وتواجه النساء مخاطر متزايدة من االغتصاب واإلذالل . النزاع المسلح وما بعد النزاعأوقات 

لبا  ما يتم وغا. الجنسي والدعارة والزواج المبكر وسواها أشكال العنف والتسّلط على أساس الجنس
 .التقليل من شأن هذه االنتهاكات كأثر جانبي مؤسف لكنها أثر جانبي ال مفر منه للحرب

 

يتطلب التصدي لحاجات الحماية لدى النساء في حاالت الصراع العنيف مجموعة محددة من و 
. كتمانإنه يتطلب قدرا كبيرا من بناء الثقة ومهارات االستماع العميقة وال. المهارات والتكتيكات

الذين يعيشون بين المجتمعات  ،الحماية غير المسلحة للمدنيينوغالبا  ما يكون العاملين ممارسين 
. لمعالجة هذه االحتياجات في وضعية مؤاتية ،الضعيفة ويتعاملون مع احتياجات الحماية الفردية

 .ة الرابعةسيتم توفير مزيد من المعلومات حول النساء في حاالت النزاع العنيف في الوحدو 
غير المسلحة للمدنيين  بالحمايةالقوانين الدولية المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن مرتبطة أيضا  و  

توجيه عمليات التدخل غير المحدود للمدنيين إليالء وهي تعمل على . ألنها تعزز مشاركة المرأة
وهي تشجع . لصراعاتاهتمام خاص لدعم القيادات النسائية في العمليات المجتمعية للتصدي ل

كأفراد متساوية  ووضعيات المنظمات غير المسلحة للمدنيين على إشراك النساء بأعداد أيضا  
 تضطلعفي األماكن التي و . طوال العمليةودعمها وتعزيز قيادتهم  حماية غير مسّلحة للمدنيين

قد تساعد  ،نارفي مراقبة وقف إطالق الرسمي  بدورفيها فرق الحماية غير المسلحة للمدنيين 
وقد يدعم . 0052في إنشاء آليات وهياكل لتنفيذ بروتوكوالت مثل قرار مجلس األمن رقم 

دبلوماسية متعددة  أوضاعالمشاركة المباشرة للمرأة في  الحماية غير المسلحة للمدنيينممارسو 
مفاوضات خبراتهن مباشرة إلى  لنقل ،وال سيما من القاعدة الشعبي ،النساء لتشجيع المسارات

 .المسار األول
 



فإن تكوين  ،ومع إيالء مجلس األمن واألمانة العامة الكثير من االهتمام على مشاركة المرأة
بعثات األمم المتحدة لحفظ السالم سيظل يعتمد على البلدان المساهمة بقوات حيث مشاركة 

المسلحة للمدنيين يمكن أن ُتستمد الحماية غير  ،ومن ناحية أخرى. المرأة في الجيش منخفضة
 .وتجذب النساء من العديد من مجاالت الخبرة المختلفة ،من عامة السكان

. غالبا  ما ال تكون جزءا  من مناقشات حقوق اإلنسان ذات الصلة ،إن المرأة في وضع هامشي
يمكن أن يكون المتطوعون اإلناث من كتائب السالم الدولية مثاال  للنساء العامالت في مجال 

حيث  ،إن دور المتطوعين الذكور في كتائب السالم الدولية ليس أقل أهمية. اإلنسانحقوق 
يمكن أن يشّكلوا قدوة يحتذى بها على لكونهم رجاال  يحترمون النساء بصفتهن نظرائهم المتساوين 

واالستماع إليهن ومعاملتهن على أّنهن  ،من خالل االلتقاء مع النساء المحليات وجها  لوجه
يمكن أن تشّك مقاربة من . كما هو شائع في بابوا ،كثر من كونهن مواضيع وأشياءأشخاص أ

هذا النوع من جهة الذكور تجربة مهمة لكل من النساء والرجال في السياق المحلي ويمكن أن 
 .يفتح نافذة للتفاعالت البديلة بين الجنسين

 (62. ص ،IFOR-WWP، 5101)إندونيسيا  ،كتائب السالم الدولية في متطوع 
 
 

 
. 
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األطفال والنزاع المسّلح  5.0.2  
 
تتعّلق القوانين الدولية المتعلقة باألطفال والنزاعات المسلحة بالحماية غير المسلحة للمدنيين 

تستخدم الحماية غير المسلحة للمدنيين . واألمنبطريقة مماثلة لتلك المتعلقة بالمرأة والسالم 
قرارات األمم المتحدة واالتفاقيات الدولية المتعلقة باألطفال والنزاعات المسلحة باعتبارها معايير 

 .لحماية األطفال مقبولة دوليا  

 ما هي األطر القانونية المتعلقة باألطفال والصراع المسلح؟

عقد العلى أّنها  5101-5110لألمم المتحدة الفترة  أعلنت الجمعية العامة 0116في عام 
 20/52يقر القرار و (. 20/52القرار )دولي لثقافة السالم والالعنف من أجل أطفال العالم ال

باألضرار والمعاناة الهائلة التي يتعرض لها األطفال بسبب مختلف أشكال العنف على جميع 
. يشجع القرار على تعزيز ثقافة السالم والالعنفكما . مستويات المجتمع في جميع أنحاء العالم

يدعو القرار الدول األعضاء إلى اتخاذ الخطوات الالزمة لضمان تعليم ممارسة السالم و 
المنظمات غير الحكومية  أيضا   يدعو وهو. والالعنف على جميع المستويات في مجتمعاتهم

ويشمل . لصالح كل طفل في العالم والمجموعات األخرى إلى تقديم الدعم الفعال لتنفيذ العقد
تمكين الناس على جميع المستويات من تنمية مهارات الحوار والتفاوض  20/52تنفيذ القرار 

فإن التنفيذ بموجب  ،وعلى الرغم من مرور العقد. وبناء توافق اآلراء والحل السلمي للخالفات
السالم والالعنف هو الهدف النهائي إن إرساء ثقافة . القرار األصلي يتم مراجعته وتسجيله سنويا  
 .لصنع السالم وبناء السالم وحفظ السالم

 

اتفاقية : وتتضّمن مصادر اإلرشاد األخرى للحماية غير المسلحة للمدنيين في ما يتعلق باألطفال
 مثال   ،البروتوكوالت االختيارية ذات الصلةو ؛ 06-02وال سيما المواد  ،(0161)حقوق الطفل 

ويشمل هذا (. 5112) 0105بيع األطفال؛ وقرار مجلس األمن الدولي الجنود و األطفال  حول
القتل والتشويه ؛ تجنيد األطفال : النوع األخير ستة أنواع من االنتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل

ختطاف؛ والحرمان من االفي القوات أو الجماعات المسلحة؛ االغتصاب والعنف الجنسي ؛ 
 .نيةوصول المساعدات اإلنسا

قرار  حولأصدر مكتب الممثل الخاص لألمين العام لألطفال والصراع المسلح مذكرة توجيهية 
تسلط الضوء على تأثير الهجمات وهي  ،حماية المدارس والمستشفيات ،0116 مجلس األمن رقم

 أال يكونعلى المدارس والمستشفيات على األطفال وتدعو إلى مزيد من اإلجراءات لضمان 
 .دور في الحرب أيوالمدارس لمستشفى ل
 

 



 غير المسلحة للمدنيين؟ بالحمايةهذه القوانين الدولية  ترتبطكيف 

لكن . بصفة عامة إلى حماية خاصة ولهم الحق في ذلكيحتاجون فهم  ،ضعف األطفال بفعل
األطفال الذين يعيشون في نزاع مسلح يجب أن يكونوا قادرين على االعتماد على خدمات 

لتوفير  وتجد الحماية غير المسلحة للمدنيين نفسها في موقع جّيد. أساس األولوية الحماية على
ولم وال سيما الحماية المادية المباشرة  ،بعض هذه الخدمات لألطفال على المستوى الشعبي

على وجه التحديد إلى الحماية غير المسلحة للمدنيين استراتيجيات  وتهدف. مع العائالت الشمل
اكات الجسيمة لحقوق الطفل ومعالجة احتياجات الحماية لألطفال الذين يتعرضون االنته تعريف

الوقائي للمدارس  وجودال ممارسو الحماية غير المسلحة للمدنيينيوفر و . لهذه االنتهاكات
على  اكما يعملون مع منظمات المجتمع المدني المحلية لدعم الدول وتشجيعه. والمستشفيات

لضمان استخدام ممارسات السالم والالعنف لتسوية النزاعات لصالح  اتخاذ الخطوات الالزمة
على نشر هذه  ممارسو الحماية غير المسلحة للمدنيينيساعد  ا  أحيانو . وخاصة األطفال ،الجميع

سيتم توفير مزيد من المعلومات حول األطفال في حاالت النزاع العنيف . الممارسات وتعليمها
 .2في الوحدة 

 

 إشبيلية بشأن العنف  بيان  5.0.1
 

الفرضية األساسية لعمل الحماية غير المسلحة للمدنيين هي أن العنف ليس متأصال  في الحالة 
العنف هذه االفتراضات ويشير إلى أنه يمكن تعلم السالم  بشأنيؤكد بيان إشبيلية . اإلنسانية
 .والالعنف

 

 ما هو بيان اشبيلية؟

لجأت ( 0161اليونسكو )العنف  بشأنناجمة عن بيان إشبيلية الدراسة التي أعدتها اليونسكو وال
علماء األحياء وعلماء االجتماع حول مسألة ما إذا كان البشر لديهم ميل  إلى التشاور مع

هل البيولوجيا الحديثة والعلوم : "سألوا ،وبشكل أكثر تحديدا. بيولوجي نحو السلوك العنيف
 ،تلك المعنية ببيولوجيا السلوك العنيف لألفراد فيهابما  ،االجتماعية تعرفان أي عوامل بيولوجية

والتي تشكل عقبة خطيرة أو مستعصية على هدف السالم العالمي القائم على مبدأ المساواة في 
لنزع السالح العام والكامل من خالل  ا  نهائي ا  وتقرير المصير للشعوب ويتضمن هدف. الحقوق

 ".األمم المتحدة؟

 

خلص البيان إلى أنه من الخطأ علميا  ،عالما من جميع أنحاء العالم 51عه بعد أن صاغه ووق
 :إن القول

 الحربإلى شّن  الحيوانيين من أسالفنا ورثت ميال  البشرية  .0



 الحرب أو أي سلوك عنيف آخر مبرمج وراثيا في طبيعتنا البشرية .5

 سلوك األخرىللسلوك العدواني أكثر من أنواع ال برز انتقاءفي سياق التطور البشري  .0

 "دماغ عنيف"البشر لديهم  .2

 وحيدأو أي دافع " غريزةال"الحرب سببها  .2

في  ا  يبدأ السالم أيض ،"مثلما تبدأ الحروب في أذهان الرجال: "يخلص البيان إلى ما يليو 
المسؤولية تقع على . على اختراع السالم ةالحرب قادر  الفصيلة نفسها التي اخترعتنفس . أذهاننا

 (.0161اليونسكو )د منا عاتق كل واح

 المسلحة للمدنيين؟ذات صلة بالحماية غير كيف يكون بيان إشبيلية 
العنف أن األمم المتحدة تعمل تحت اإلعتقاد بأن العنف ليس متأصال   ِبشأن إشبيليةيوضح بيان 

ث أن هذا االستنتاج يدعمه البح يشير كذلك. السالم ممكن أنّ  ،وبالتالي ،في الحالة اإلنسانية
دوره كمحفز للتغيير  ويعّززغير المسلحة للمدنيين  لحمايةوهذا يؤكد النهج الالعنفي لـ. 41العلمي

في  ،في بداية هذه الوحدة روشاكوكما يشير االقتباس من ثيودور . في حاالت النزاع العنيف
إال أن هذا المفهوم لم ُيمنح سوى فرصة ضئيلة  ،شكوك حول فعالية الالعنف تحومحين أن 

فقد تم اختيار  ،على الرغم من أن العنف قد ال يكون متأصال  في الحالة اإلنسانيةو . ثبات نفسهإل
يوفر النظام غير العسكري للمقترحات مقاربة و . لحل النزاع ا  العنف في كثير من األحيان نهج
 .دون اللجوء إلى اإلكراه أو العنفمن بديلة قابلة للتطبيق لبناء األمن 

 
 

 

 5:0المادة  ،0الفصل )األمم المتحدة  ميثاق 5.0.1
 (00المادة  ،1؛ الفصل 2و

إنقاذ األجيال "وتنص ديباجة ميثاق األمم المتحدة على أن أحد أسباب تأسيس األمم المتحدة هو 
 ."المقبلة من ويالت الحرب

من الفصل السادس من ميثاق األمم  00من الفصل األول والمادة  2و 0و 5وتعتبر المواد 
دة هي المصدر الرئيسي لإلرشاد في مجال الحماية غير المسلحة للمدنيين ألنها تكمن في المتح

                                                             
كما هو الحال مع العديد من الموضوعات المعقدة المرتبطة بعلم النفس والتطور البشري، فإن دراسة العنف هي مجال متنازع  41

ان لدى البشر الميول المتأصلة للعنف أم ال، والدراسات الجديدة تضيف باستمرار أدلة ال إجماع مطلقا  حول ما إذا ك. عليه بقوة
في حين أّنه صحيح أّن الحرب والصراع العنيف يبدوان ظاهرين بقدر ما يستطيع المرء سبر أغوار التاريخ . على المناقشة

لو أّن قصة الكون قد "وكما كتب غاندي، . رّيةالبشري، فإنه ليس من الصحيح أن نستنتج أنه بالضرورة جزء من الحالة البش
وحقيقة أن الكثير من البشر بقوا على قيد الحياة في العالم ... بدأت بالحروب، لما بقي بشري واحد على قيد الحياة حتى اليوم

أخرى، تحرير  هند سوراج وكتابات(. 0112)غاندي، م، ". )يظهر أنه ال يقوم على قوة السالح بل على قوة الحقيقة أو الحب
 .مطبعة جامعة أكسفورد: أنتوني جيه باريل، نيويورك، نيويورك

 



تأسيس نظرية الحماية غير المسلحة للمدنيين وممارساتها؛ وهي تشّجع على استخدام الوسائل 
التي ُتظهر  ،أيضا  هذه المواد الحماية غير المسلحة للمدنيينوتعزز . السلمية لتسوية النزاعات

إمكانية استخدام الوسائل السلمية المنصوص عليها في ميثاق األمم المتحدة من  ،ل األعضاءللدو 
 .قبل مدنيين غير مسلحين لتأمين الحماية للمدنيين اآلخرين

 

 ما هو ميثاق األمم المتحدة؟

المبادئ  5وتصف المادة  ،األمم المتحدة هدفينص الفصل األول من ميثاق األمم المتحدة على 
 :يةاألساس

يجب على جميع األعضاء تسوية نزاعاتهم الدولية بالوسائل السلمية بحيث ال يتعرض السالم : 0
 .واألمن والعدل الدولي للخطر

 
يمتنع جميع األعضاء في عالقاتهم الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد  :2

 أهدافأي طريقة أخرى تتعارض مع أو ب ،السالمة اإلقليمية أو االستقالل السياسي ألية دولة
 ."األمم المتحدة"

 :يتناول الفصل السادس من ميثاق األمم المتحدة التسوية السلمية للمنازعات 

صون السلم واألمن إلى تعريض استمراره  يؤّديأن  يمكن ،األطراف في أي نزاع إنّ : 00المادة 
 واالستقصاءطريق التفاوض إلى إيجاد حل عن  أن تسعى بادىء ذي بدء ،الدوليين للخطر

أو  ،والوساطة والمصالحة والتحكيم والتسوية القضائية واللجوء إلى وكاالت أو ترتيبات إقليمية
 .وسائل سلمية أخرى من اختيارهم

 

 غير المسلحة للمدنيين؟ بالحمايةصلة  اتكيف يكون الميثاق ذ

ياق يمكن من خالله حل س توليدتساعد الحماية غير المسلحة للمدنيين في حد ذاتها في 
ينظمها  ،ا  نسبيأداة جديدة  الحماية غير المسلحة للمدنيينتعد و . النزاعات بطريقة غير عنيفة

دون اللجوء إلى استخدام من يمكن استخدامها لدعم صنع السالم وبناء السالم و  ،المجتمع المدني
جميع أطراف الصراع من والغرض منه تمكين . دون المساس بسيادة الدولةمن القوة المسلحة و 

وبذلك تساعد الحماية غير المسلحة للمدنيين على حماية . السعي إلى السالم بالوسائل السلمية
كما يمكن اعتبار . المدنيين المستضعفين تحت التهديد وتطوير البنى التحتية المحلية للسلم

للمساعدة في ردع العنف الحماية غير المسلحة للمدنيين شكال  من أشكال التعاون بين الثقافات 
بقاء نافذة الفرصة مفتوحة أمام جميع أطراف النزاع لمعالجة الجذور العميقة للنزاع  .وا 

 
الجهات المسؤولة في الدولة  على دعمفرق الحماية الدولية غير المسلحة للمدنيين  تعمل

حقوق  مجموعات المجتمع المدني في حاالت النزاع المسلح لتشجيع احترامإلى  باإلضافة



والوصول إلى  ،والحقوق الثقافية ،ويشمل ذلك الحقوق االجتماعية واالقتصادية. اإلنسان
في حل النزاعات من خالل  غير المسلحة للمدنيين الحماية تساهم ،وأخيرا  . المساعدات اإلنسانية

إلى  باإلضافةو . وبنائها قدرتها على الحمايةلتلبية خلق مساحة آمنة لألطراف المحلية للوفاء 
وتوفير بناء  ،تعزيز بنى السالم المحليةعلى ممارسو الحماية غير المسلحة للمدنيين  يعمل ،ذلك
 .والمشاركة في حوارات متعددة المسارات مع العناصر المسلحة وغير المسلحة ،الثقة

عندما ف. أكبر ا  يمثل تحدي تنفيذه أنإال  ،ا  يشكل تحديلتوصل إلى اتفاقية سالم ا أنفي حين 
شتبك مربو الماشية والمزارعون في ييرول ويست ومفولو مع بعضهم البعض في بداية عام ا

تدخالت منفصلة غير عنيفة على مدى  001إلى  قوة السالم بال عنف احتاج عنصر ،5100
 .نازح ألف 21فعاد أشهر قبل تنفيذ اتفاقات السالم بنجاح من قبل المجتمعات المتضررة  6
 

 5102 ،قوة السالم بال عنفل ةالتنفيذي ةدير الم ،تيفاني إيستهوم

 
 
 

 
x  موجز الرسائل األساسية 

 

x  تهدف الحماية غير المسلحة للمدنيين إلى وقف العنف والصراع المدمر من خالل منع وتخفيف تأثير
للمدنيين المهددين بالعنف ؛ وتعزيز ( بما في ذلك األمن البشري)العنف؛ وزيادة السالمة واألمن 

 .حتية المحلية للسالمالبنى الت

x  بأدوار تفاعلية مهمة في ربط األساليب والمبادئ  تضطلعانالتشجيع والردع هما استراتيجيتان
 .ومصادر التوجيه والمهارات باألهداف الرئيسية

x خصائص محددة لالعنف لتحقيق األهداف الرئيسية الحماية غير المسّلحة للمدنيين يطبق ممارسون .
؛ توسيع خيارات الذهنيةمرتكبي العنف كحلفاء من خالل توليد تغيير  كسبالخصائص  وتتضّمن

 .شفافيةالقبول و الثقة و الوالغايات واستبدال القوة ب والربط بين الوسائلاالستجابة والمشاركة؛ 

x  وأن يكون. تعتمد طرفاُ أو  منحازةغير المسلحة للمدنيين ال تتبنى مصالح الحماية معظم منظمات 
لكننا لن نقف ضد  ،سنكون إلى جانبكم في مواجهة الظلم والمعاناة" ،هو القول منحازالمرء غير 
 ."أعداء تعتبرهمأولئك الذين 

x لكسب ثقتهم  ،ببناء عالقات مع جميع األطراف لممارسي الحماية غير المسلحة للمدنيينهذا  يتيح
 ."الحصانة الدبلوماسية"نوع من ( في معظم الحاالت)وتحقيق  ،وقبولهم

x يلتزمون بالقوانين وهم . الجهات الفاعلة المحلية بأولويةمنظمات غير المسلحة للمدنيين  تعترف
ويعتبرون الالعبين المحليين على المستوى  ،ويمتنعون عن عدم التعاون الالعنفي ،الوطنية

الحماية غير يشمل ذلك قرارات دعوة فرق و . الميداني صانعي قرار في مجتمعاتهم المحلية
 .إلى مجتمعهم للحماية والخدمات األخرى مدنيينالمسّلحة لل

x وأي طرف ،ن عن أي مجموعة ذات مصالح خاصةو ممارسو الحماية غير المسلحة للمدنيين مستقل 
وهذا يتيح لهم تركيز انتباههم ومواردهم . دينعن ال ،وفي معظم الحاالت ،وأيديولوجية ،سياسي

 .أيا كان وأينما كانوا ،على احتياجات الحماية لجميع المدنيين الضعفاء



x  مصادر التوجيه الرئيسي لرصد االمتثال وتحديد  ممارسو الحماية غير المسلحة للمدنيينيستخدم
باإلضافة و . حول المعايير المقبولة دوليا للتوعيةكما أنهم يستخدمونها . أولويات احتياجات الحماية

ومتخذي القرارات على الوفاء يدعمون ويشجعون المسؤولين الحكوميين والعسكريين  ،إلى ذلك
 .بالتزاماتهم وتسهيل وصول المدنيين إلى العدالة
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قوة السالم بال عنف بعدسة  / National Protection Officer Carrell Cataya Magno 
giving an Orientation on Human 
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المناهج األساسية: ة للمدنيينالحماية غير المسّلح: 0الوحدة 



 
 
 

 نبذة عامة وأهداف التعلّم 
 
 

دارة التغيير  ليس المطلوب قبل كل شيء هو بيروقراطية عالمية للتخفيف من المعاناة البشرية وا 
إن المستقبل يتطلب بدال  من ذلك شبكة عالقات وموارد أكثر ابتكارا  وتوّسعا  وشمولية . االجتماعي

 .موّجهة نحو تسهيل جهود الناس والمجتمعات نفسها وتمكينهم لتشكيل مستقبلهم الخاص
متطوعي األمم المتحدة األفراد المشاركين في عمليات  تجربة تأمالت حول ،مينيار. فايس ول. ت

 (.0111 ،فايس وآخرون)األمم المتحدة لحفظ السالم والعمليات اإلنسانية 

 

وبناء  ،والرصد ،المشاركة االستباقية: أربع طرق رئيسية هي إلى الحماية غير المسلحة للمدنيين تلجأ
مثل المرافقة الوقائية  ،عدد من التطبيقات المختلفة لكل من هذه األساليب. وتطوير القدرات ،العالقات

 ،(بناء العالقات)والحوار متعدد المسارات  ،(المراقبة)الشائعات  وضبط ،(المشاركة االستباقية)
يتم تطبيق . الالحقوموضحة في النص  0هذه كلها موضحة في الشكل (. تنمية القدرات)والتدريب 

ا؛ زيادة سالمة هأو الحد منلعنف وعواقبه ين وتطبيقاتها لمنع غير المسلحة للمدني مناهج الحماية
إن استخدام هذه األساليب . ؛ وتعزيز البنى التحتية المحلية للسالموأمنهمالمدنيين المهددين بالعنف 

انظر الوحدة )دون استخدام المهارات المناسبة من في حد ذاتها لن يساهم في تحقيق هذه األهداف 
لمنع العنف وحماية المدنيين  المطلوبةالفعال والتفاوض هما من المهارات األساسية إن االستماع (. 2

إال أن  ،من قبل العديد من الجهات الفاعلة يتم استخدامهاعلى الرغم من أن هذه المهارات و . بفعالية
دث تطبيقها من قبل ممارسي الحماية غير المسلحة للمدنيين في حاالت التهديد المباشر يمكن أن يح

 .الفرق بين الحياة والموت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 هامناهج ووتطبيقاتها الحماية غير المسلحة للمدنيين: 0الصورة 

 

الجهات على إقامة عالقات مثمرة مع في جوهرها غير المسلحة للمدنيين  الحمايةتركز أساليب ومناهج 
 كما ،(والمستوى األعلى ،المستوى المتوسط ،مستوى القاعدة)عبر مستويات مختلفة من المجتمع  الفاعلة

 إاّل أنّ  ،المدروسقد تعتمد هذه العالقات في بعض األحيان على الضغط . المقّسمة الصراععبر خطوط 
 .مرور الوقتمع أكثر فعالية  هو بناء عالقات تعاونية والحفاظ عليها

ثم يناقش كيف . وتصف لمدنيين والمهارات ذات الصلةغير المسلحة ل مناهج الحمايةتقدم الوحدة أساليب 
توضح دراسات الحالة العملية التطبيقات االستراتيجية . ومتى وأين يتم استخدام هذه األساليب والمهارات

 .في سياق النزاعللمناهج المختلفة 

 

 :سيتمكن القراء من ،في نهاية الوحدةو 

 سلحة للمدنيينغير الم للحمايةاألربع األساسية المناهج شرح  �

 للمدنيين للحماية غير المسّلحةتطبيق هذه األساليب على سيناريو  �

 



 

0.0 
 

 المشاركة االستباقية
 

تؤكد أنه على الرغم من هي و . المشاركة االستباقية هي طريقة تعريف الحماية غير المسلحة للمدنيين
 ،ن يكون مفيدا في توفير الحمايةغير المسلحة للمدنيين يمكن أ الحمايةأن الوجود المادي لممارسي 

 ،األطراف المعنيينفإن األمن الحقيقي عادة ما يأتي من خالل االنخراط بشكل استباقي مع جميع 
يستخدم " المشاركة االستباقية"على الرغم من أن مصطلح . بمن فيهم أولئك الذين يستهدفون المدنيين

وفي هذا  -هذه الدورة  ففي ،نيين بشكل عامغير المسلحة للمد الحمايةبشكل متكرر لوصف منهجية 
 ،وعليه. للمدنيين للحماية غير المسلحةيتم استخدامه كأسلوب متميز  -القسم على وجه الخصوص 

والمرافقة الوقائية  ،الوقائي وجودال: وهي ،ولكنها وثيقة الصلة ،ثالثة تطبيقات مختلفة فهي تتضّمن
 .الثالثةيصف هذا القسم هذه التطبيقات و . والفصل
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 الحضور الوقائي 3.1.1
 الوقائي؟ الحضورما هو 

النوع األول يشير إلى الوجود الطويل األجل . الوقائي وجودليتوافر نوعان أساسيان أو مستويات من ا
وعلى الرغم من وجود العديد من . للجهات الفاعلة اإلنسانية الدولية في منطقة تشهد صراعا  عنيفا  

إال أن هذه ليست  ،الوكاالت اإلنسانية في مثل هذه السياقات وهي قد توفر بعض التأثير الوقائي
 ،على الرغم من أهميتها ،وتشير الدراسات إلى أن الحماية بمجرد الوجود. يينحماية غير مسلحة للمدن

 أّنهاسورشا أوكاالهان وسارة بانتوليانو  خلصت ،في مراجعة للحماية الميدانية في دارفور. لها حدودها
باألمن داخل المجتمعات التي تشعر أن المجتمع الدولي قد تعهد  ا  زائف ا  شعور  أن توّلديمكن حتى 



الوقائي لفرق  وجودال بتضخيمإن االهتمام الواعي (. 0206 كما يشار إليه في فيريس)بحمايتها 
يمكن أن يوفر  ،لتأثيرات السلبية المحتملةل والتصدي ،في المجتمع الحماية غير المسلحة للمدنيين

تم من خاللها فإن النوع الثاني من الوجود الوقائي يشير إلى طريقة محددة ي ،وبالتالي. حماية مجدية
بشكل إستراتيجي في المواقع التي يواجه فيها المدنيون  الحماية غير المسلحة للمدنيينأفراد  تموضع

من بضع ساعات إلى  ،لفترة زمنية أقصر وجودوعادة ما يتم توفير هذا النوع من ال. تهديدات وشيكة
 .يمثل بشكل أدق مفهوم المشاركة االستباقيةوهو  ،بضعة أشهر

 

 .علينا ويروا تحركاتنا اشخاص دائما  في زوايا الشوارع ليتجسسو يقف أ

 .فإن هذا يساعدنا بشكل هائل ،عندما يرون أن المنّظمات الدولية تدخل مكاتبنا

 كتائب السالم الدولية: غواتيماال ،عائالت المخفيين. إي. إيه ،فارفان

 

على الرغم من أنه و . لحة للمدنيينأبسط تطبيق ألساليب الشبكة غير المس هوالوجود الوقائي لعل 
على  ،عندما يتمو . إلى جانب الطرق األخرى ا  فإنه ُيستخدم كثير  ،بحد ذاتهُيستخدم في بعض الحاالت 

يمكن استخدام الوجود المادي  ،تطبيق المراقبة أو تطوير القدرات في حالة نزاع عنيف ،سبيل المثال
بشكل استراتيجي  ،ثناء أنشطة المراقبة أو تنمية القدراتأ في ،ألفراد الحماية غير المسلحة للمدنيين

 .في الجوارلزيادة الشعور باألمان بين المستفيدين المباشرين أو المدنيين 

 

42الوقائي؟ وجودكيف يعمل ال
 

أعمال عنف على انفراد لتجنب التداعيات إلى ارتكاب  المرتكبينمعظم  يعمد ،السلم النسبي أزمنةفي 
انهارت النظم القانونية  ،المتماديفي كثير من حاالت الصراع  ،ومع ذلك. تماعيةالقانونية واالج

إن التشجيع أو الضغط الدوليين على . في وضح النهار ترتكب ،ا  يومي ا  حدثوأصبحت أعمال العنف 
إن . ولكنه في كثير من األحيان غير كاف ،مستوى صانعي السياسات لوقف العنف أمر مهم

وكلها بحاجة إلى  ،ية هي نتاج التعاون بين الجهات الفاعلة على مستويات متعددةاالنتهاكات المنهج
في مجلس األمن الدولي إلى  تلقىأن تؤدي الكلمات التي  المرّجحمن غير  ،وبالتالي .أن تتأثر

إحداث تغيير في منطقة النزاع إلى أن تتم ترجمتها إلى عمل مباشر على األرض من قبل البعثات 
يجب أن يخضع التشجيع أو . م والدبلوماسيين والسفارات والوكاالت المانحة وغيرهاوحفظة السال

  (.5111ماهوني ) الهرميدولة أو جماعة مسلحة إلى التسلسل  الذي يستهدفالضغط الخارجي 
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مكن للدول وي .يصعب جدأ تأكيدهفإن نقل التشجيع أو الضغط الدولي رفيع المستوى أمر  ،لسوء الحظ
 ويعمل صناع. لتفادي الضغوط ماكرةالمسلحة تجاهل التشجيع ووضع تدابير مضادة  والجماعات

التي توجيه  شرعية المنظمات لضربباستخدام الدعاية  ،وتقويضهاالضغوط  على تحريفالقرار 
أو تحويل االنتباه إلى أعمال  ،اكما يمكنهم عزل الجماعات المدنية المستهدفة ووصمه. االتهامات
آليات عازلة الستيعاب  على تطوير ،لتجنب النفي الصريح ،صناع القرار يعمللبا  ما غاو . أعدائهم

للتعامل مع تحديدا  يتم إنشاء وكاالت الدولة  ،على سبيل المثالف. الضغط الدولي واالستفادة منه
هذه الحيلة للدولة  تتيح. المخاوف الدولية وقد يستخدمون جماعات الضغط وشركات العالقات العامة

الحكومية  غيرالجماعات المسلحة وتعمل . االدعاء بأنها تتخذ جميع التدابير الممكنة لحماية الناس
في حين أن  ،السياسية تستوعب الضغوط الدولية أجنحتهاأن  حيث: إنشاء هذه الحواجزبدورها على 

 (.02المرجع السابق ص )الكواليس  حلف تبقى المرتكبةالعسكرية واإلستخباراتية  أجنحتها
للتهرب من المسؤولية عن إخفائيا  تستطيع الدول والجماعات المسلحة أيضا  أن تخلق ستارا  

وبين الطرق الشائعة والفعالة بشكل مدّمر للتستر على . حتى مع االعتراف بأنها تحدث ،االنتهاكات
ما تحت إ هذه وغالبا ما تكون. استخدام العمليات شبه العسكرية أو فرق الموت يندرج ،الحقائق

أو يسمح لها بالعمل مع اإلفالت من العقاب عندما تكون أجنداتها مالئمة  ،السيطرة العسكرية سرا  
لتحييد " عناصر متفلتة"أو " عدم االنضباط"مثل  يتم استخدام تبريرات ،وفي حاالت أخرى. للدولة

الهجمات تمويه بشكل شائع ل أيضا" الحوادث"اللصوصية و وتستخدم .االنتهاكات عنصانعي 
الدوليين مستوى من اإلنكار المعقول  همالطرفان المسيئين وحلفاء وتمنح تبريرات التمويه. السياسية

يجب استكمال استراتيجيات  ،في مواجهة مثل هذه التدابير المضادة. عند مواجهة االتهامات
 (.02فحة الص ،المرجع نفسه)وفعالية  ا  االستجابة الدولية بإجراءات حمائية أكثر استهداف

يعّزز  -من ممارسي الحماية غير المسلحة للمدنيين  اخاصة إذا كانو  -إن وجود مراقبين دوليين 
 .االستجابة الدولية لوقف الهجمات على المدنيين بثالث طرق مهمة

يحّول الحضور الدولي االهتمام الظاهر للمجتمع الدولي إلى : استهداف كامل سلسلة القيادة .0
ويتفاعل أعضاء الحماية غير المسلحة للمدنيين . المجموعات المرتكبةكامل سلسلة قيادة 

مع جميع درجات الهرمية العسكرية والمدنية ( سواء أكانوا موظفين محليين أو دوليين)
وال يمكن ألي . مع ضمان إدراك العواقب الدولية لإلساءة إلى المدنيين ،الوطنية والمحلية

ما يوفر  ،د مراقبين مدربين موجودين في الميدانجهد دولي آخر أن يضاهي فعالية وجو 
قليمية وتوفر هذه . رؤية دولية مباشرة للمرتكبين على مستوى الميدان ويبني عالقات محلية وا 

 بحيث ال تعتمد الحماية على اإلكراه أو الضغط ،العالقات فرصا  لبناء تفاعالت تعاونية
 .ا  موحد ا  كيان  يكون أبدا  الهذا مهم بشكل خاص ألن التسلسل القيادي و . فحسب



غير  الحمايةلفرق  يتيح مرتكبةإن بناء عالقات وثيقة مع األفراد القادرين ضمن مجموعات 
باإلضافة إلى و . هموجودالمسلحة للمدنيين بتوليد المستوى الالزم من الدعم للحفاظ على 

الداعمين على  يمكن لموظفي الحماية غير المسلحة للمدنيين تشجيع هؤالء األفراد ،ذلك
 .إصالح الهيكل التنظيمي للمجموعة والحد من العنف

يمكن للرصد والتحقق على مستويات مختلفة من المجتمع أن : الكشف عن المسؤوليات .5
على سبيل  - ةالمسلح المسؤولية بين الجهات الفاعلةيساعد في الكشف عن العالقات بين 

يزيد من المساءلة ويكافح إلى حد ما  ما ذاوه. بين الدولة والقوات شبه العسكرية ،المثال
 .محاوالت التستر والتبريرالتدابير المضادة مثل 

فمن المرجح  ،عنف على الرغم من وجود دوليعمل عندما يحدث : تعزيز االلتزام الدولي .0
عادة . أي وجود من هذا القبيل يتوافرأن يستجيب المجتمع الدولي بسرعة أكبر مما لو لم 

فارات والحكومات المحلية بقوة أكبر في الحماية عندما يكون مواطنوها ما تشارك الس
األعلى الرفيعيوهذا يزيد الضغط على صانعي القرار . خطر ويواجهونفي مهمة حاضرين 

لكنه يزيد  ،هذا ال يؤدي تلقائيا إلى زيادة الحماية(. 01ص  ،المرجع نفسه)التخاذ إجراء 
 .معّينة ةحال إزاءاالهتمام الدولي إلى حد كبير 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:الوجود االستباقي  
 استهداف كامل السلسلة
 كشف المسؤوليات 
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 المستهدفون المرتكبون
 
 

  15. ص( 2112)ماهوني : المصدر: استهداف كامل الهرمية القيادية: 2الصورة 
 
 

 وجود الواقي في الممارسةال

ووالية المنظمة  ،والسياق ،على طبيعة النزاع ا  اعتماد ،استخدام الوجود الوقائي بأشكال مختلفةيتم 
 وجودويوفر ممارسو الحماية غير المسلحة للمدنيين في جميع أنحاء العالم ال. التي توفر الوجود

مدارس وفي ال ،وفي مكاتب المدافعين عن حقوق اإلنسان ومنازلهم ،الوقائي في مواقع الالجئين
وفي مجتمعات  ،وفي المناطق الخالية من األسلحة ،وأماكن إقامة الورشات ،والمستشفيات واألسوا

الوقائي بجانب مراقبة المظاهرات والمحاكمات أو المحاكم واالحتفاالت  وجودكما يتم توفير ال. السالم
 .واالستعراضات

األطفال كمنطقة "كشاف مفهوم اليونيسف ويعمل مقدمو الحماية غير المسلحة للمدنيين حاليا  على است
مع وجود وقائي في أماكن مثل  ،كطريقة لتأطير هدف حماية يركز على حماية األطفال" سالم

 .المدارس
منطقة  وجودالوقائي الثابت عند  وجوديتم استخدام ال ،أوال  : يتوافر نوعان أساسيان من الوجود الوقائي

غير المسلحة  الحمايةومن الممكن ألعضاء فريق  ،ديدللتهفيها محددة حيث يتعرض المدنيون 
يتم استخدام الدوريات و . في نقطة يكونون فيها ظاهرين في كامل المنطقة يتموضعواللمدنيين أن 

ال يمكن  بشكل متوزعةأو  فائقة االتساععندما تكون المنطقة التي يتعرض فيها المدنيون للتهديد 
. من موقع واحد أن يكونوا ظاهرين في كامل المنطقةللمدنيين ألعضاء فريق الحماية غير المسلحة 

إذا لم يتمكنوا من التحرك بسرعة في جميع أنحاء المنطقة ويكونوا : ا  التخطيط مهم يبقى ،ومع ذلك
 .فإن الدوريات ستكون أقل فعالية ،بشكل كبير ظاهرين

وفي  ،(فييناقوق اإلنسان والصحمثل محامي ح)الوقائي لألفراد  وجودال تأمين يتم ،في بعض الحاالت
في الحاالت (. مثل الالجئين أو المجتمعات المعرضة للتهديد)حاالت أخرى إلى مجموعات كبيرة 

 ،ساعة في اليوم 52غير المسلحة للمدنيين  الحمايةوجود أفراد  اإلبقاء علىيمكن  ،عالية المخاطر
في . لمدنيين الذين يعملون في نوباتل الحماية غير المسلحةمع أعضاء  ،سبعة أيام في األسبوع

. أن يكون مستمرا  المسلحة للمدنيين إلى  الحماية غيرالحاالت منخفضة المخاطر ال يحتاج وجود 
حسب  ،ا  إلى اثني عشر عضو  عضوين ما بينفرق الحماية غير المسلحة للمدنيين  عديد تراوحوي

 .السياق

 



إال أنها  ،ة للمدنيين ال تعمل كلها بالطريقة نفسهاعلى الرغم من أّن وكاالت الحماية غير المسّلح
والظهور الميداني الواعي . تحمل العديد من أوجه التشابه في الطرق التي توفر فيها الوجود الوقائي

وتستخدم معظم وكاالت الحماية غير المسلحة للمدنيين . هي واحد من التكتيكات المشتركة الشائعة
باإلضافة إلى  وغيرها من العالمات المميزة التي تعزز ظهورها للعين تستخدم بزات وآليات وأعالما  

موظفين المحليين الذين يمكن بسهولة الخلط إلى الأهمية خاصة بالنسبة ويمّثل الزي الرسمي . 43أمنها
 .دون زيهم المميزبالمارة  هم وبينبين

 

 .اال نكون قد أنجزنا عملناإذا فاجئنا الفاعلين المسلحين في الميدان 

 

 قوة السالم بال عنف  المدير التنفيذي ل ،تيفاني إيستهوم
 

 
 ا هي التحديات للوجود الوقائي؟مم

 :تتضمن التحديات في توفير الوجود الوقائي وجود ما يلي
x  موظفي الحماية غير المسلحة للمدنيين من قبل األطراف الفاعلة  تقبلتستند الفعالية على

الفاعلة في النـزاع قبل إمكانية  الجهاتخطوط اتصال مع يجب إقامة عالقات و  -في النزاع 
 الحماية؛ لتأميناستخدام الوجود 

x ولكنه ال يوفر الحماية في حد ذاتها ما لم  ،هذه التقنيةل ا  الوجود والظهور المرئي أساس يشّكل
وجود الحماية غير المسلحة للمدنيين  تقبلفي حالة فشل و . يتم استخدامها بشكل استراتيجي

ب دعم استراتيجيات الحماية من خالل ضغوط ذات مصداقية من جهات ومؤسسات يج
 دولية أخرى؛

x  مثل: وتأثير حقيقيين وراء الضغوط حتى تكون ذات مصداقية( ناعمة)قوة تكمن يجب أن 
ومنها على سبيل ضغوط سياسية أو اقتصادية أو قانونية أو دينية أو ثقافية أو اجتماعية 

 إبطالأو . ة أو اتهام من جانب محكمة أو فرض عقوبات اقتصاديةتعطيل السياح المثال
 أو االستثمارات أو حزم المساعدات؛العقود 

x من المهم تحديد الجهات الفاعلة . يجب أن تستند استراتيجيات الحماية إلى البحث الدقيق
 ماو  ،ومن سيكون داعما   ،التي تسبب التهديد وما هي أنواع الضغط التي قد يتعرضون لها

                                                             
من الظهور الواضح في الميدان بالقدر يطرح البعض أنه يجب على ممارسي الحماية غير المسلحة للمدنيين السعي إلى حد أدنى   43

ويؤدي التخفيف من الظهور إلى . قد يؤّمن اإلفراط في الظهور الفرصة لهجوم سياسي أو االنزالق إلى التبعية. الالزم إلنجاز المهمة
 (.10. ، ص5111شيرش، )إبطال فوائد وجود الحماية غير المسلحة للمدنيين ضمن الصراع وقد يقلل من مصداقيتها 

 

 

 



لى أي مدى سيستخدمون نفوذهم لدعم حماية المدنيين ،هو تأثيرها يجب أن توضح . وا 
 أال يزيد التدخل من المخاطر على األفراد والمجتمعات؛ ترجيحاألبحاث أيضا  

x  في مكان ما على  المرتكبينمفتوح مع ال مباشرة للتواصلخطوط  تتوافرمن المفيد عادة أن
 ال تتبع ،باإلضافة إلى ذلكتطبيق التأثير بفعالية؛  امتداد تسلسل قيادتهم من أجل

 يصعب جدا  مجموعات كما أن بعض الواضحة للقيادة؛  هرميةلديها  كلها الجماعات المسيئة
 التأثير فيها؛

x  من قبل األطراف الرئيسية المتورطة في  الحماية غير المسّلحة للمدنيين تقّبلحتى لو تم
إلى استهداف ت المنشقة المسلحة أو الجماعات اإلجرامية الجماعا تعتعمديمكن أن  ،النزاع

أفراد الحماية غير المسلحة للمدنيين وتتخذ إجراءات ضد فرق الحماية غير المسلحة 
 .للمدنيين التي تعمل ضد مصالحهم

 
 

 
 

 
.



 
 
 

 الوجود الوقائي في مستشفى وسط العنف القبلي في جونقلي: دراسة حالة - 0اإلطار 

أعلنت حكومة جنوب السودان والية جونقلي منطقة كوارث نتيجة لالشتباكات القبلية ،  5105 يناير 2في 
تاريخ طويل من الصراع العنيف والوحشي  ومع وجود. 5100في أواخر ديسمبر  اندلعتالضخمة التي 

تلي من مقا 2111ما يقدر بنحو  زحفوتصاعد الموقف بشكل كبير عندما  ،اللو نوير ومورلي قبيلتيبين 
قرى بأكملها في إلى إحراق المقاتلون  وعمد. المدينة في هجوم انتقامي واضح نحواللو نوير والدينكا 
 .لها بين قتيل وجريح وأسيرأطفاو  المورلي ساءنالعديد من  موقعينطريقهم إلى بيبور 

 

ى مستشفى وتم إجالء ضحايا العنف الذين تعرضوا إلصابات تهدد حياتهم من جميع القبائل الثالث إل
 ملقيانن تم العثور عليهما وهما رضيعاالمرضى في المستشفى  وكان بين(. في العاصمة)جوبا التعليمي 

وفتاة تبلغ من العمر أربعة أعوام ووجدت بطنها  ،مقطوعتين جمجمتيهماالمتوفيتين مع  والدتيهمابجانب 
 .أحشاؤهاوظهرت  ا  مفتوح

زيارة بمستشفى لتقييم الوضع بعد أن بدأ أفراد القبائل الثالث ذهب أعضاء من قوة الالعنف للسالم إلى ال
" المهمة اينهو "عندما ادعى مقاتلون من لور نوير في المستشفى أنهم سوف . وتبادلوا التهديداتالمستشفى 

ولم يسمحوا  ،حبس أنفسهم داخل جناحهم بسلسلة وقفلب" يمورل"بدأ مرضى ،  "مورلي"مرضى  اويقتلو 
جميعا  تكدسوا. اللحم المتعفنأشبه ب رائحة فاحت. كان الوضع مريعا  : "وقال أحد المارة .ألحد بالدخول

ولكنهم كانوا خائفين جدا من الخروج أو السماح  الصغر المساحة كانت فائقة ألنفوق بعضهم البعض 
 ." ألي شخص بالدخول

. لين من مختلف القبائلمع ممث كما ،تعاونت قوات السالم الالعنفية مع المرضى وموظفي المستشفى
كما أقنعوا موظفي المستشفى . في أجنحة مختلفة من المستشفى وقائيا   ا  وجود قوة السالم بال عنف قدمت

وعملوا مع الشرطة للحفاظ على مكان  ،بطلب وجود الشرطة لحراسة المقاتلين المصابين من اللو نوير
سبعة أيام في  ،على مدار الساعةالمستشفى  في قوة السالم بال عنف بقي أعضاء. آمن داخل المستشفى

 .لم تحدث أي حوادث عنيفة خالل تلك األشهر الثالثة. األسبوع لمدة ثالثة أشهر

 جنوب السودان قوة السالم بال عنف :المصدر
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 المرافقة الوقائية 3.1.2

 ما هي المرافقة الوقائية؟

ألساليب الحماية غير المسلحة  األشهرإّنها التطبيق . المرافقة الوقائية هي وجود وقائي متحّرك
حة الحماية غير المسل توكاال السواد األعظم منوتتم ممارسة المرافقة الوقائية من قبل . للمدنيين

وقد تم وصف ممارسي الحماية غير المسلحة للمدنيين بـ . للمدنيين في جميع أنواع السياقات تقريبا
ألنهم يسيرون في كثير من األحيان إلى جانب المدافعين عن " الحراس الشخصيين غير المسلحين"

 يرصدونن ألنهم ويتم توفير مرافقة وقائية للمدنيي. حقوق اإلنسان المهددين في مناطق النزاع العنيف
 .أو عند وصولهم إلى وجهتهم ،التهديد سواء أثناء رحلتهم من مكان إلى آخر

والذين عملوا بتفان  ،الذين كانوا مهتمين بموقفنا ،الفضل في ذلك يعود إلى هؤالء الرعايا األجانب
. لى أفعالقد تتحول التهديدات من الكلمات إ ،مأنه من دون وجوده ا  كنت أدرك تمام. واحترام عميق

اتصل بي إلبالغني بأن  مكثوا معنا ليلة واحدة في نوفمبر عندما اضطررنا للتحرك بسرعة ألن رجال  
ابنتي ستتعرض لالغتصاب والتشويه والتعذيب باستخدام وسائل ال يمكن تصورها ألنني قد تورطت 

حزينة نحو  مسيرةفي  كتائب السالم الدولية ناترافق[ أجبرنا على المنفى الثاني. ]مع الشخص الخطأ
إلى  بكل ما للكلمة من معنىاضطر أحد أعضائها إلى دفعي . باب الطائرة حتىمعنا  ووصلتالهجرة 
 .. فيما كنت أبكي بشكل خارج عن السيطرةالطائرة  داخل

 

 (.5111)كتائب السالم الدولية . صحفية كولومبية إلذاعة نيزكور ،كلوديا جوليتا دوكي



 
ممارسو الحماية غير المسّلحة للمدنيين أيضا  المرافقة  ا  يوفر أيض. افقة الوقائيةباإلضافة إلى المر 

 . االستراتيجية

وفي حين يتم استخدام المرافقة الوقائية . ويشير هذا إلى مرافقة المدنيين حرصا  على األمن البشري
ة والربط بين المدنيين يتم استخدام المرافقة االستراتيجية كطريقة لبناء الثق ،لغرض توفير الحماية

مرافقة المزارعين إلى مكاتب  ،على سبيل المثال ،وهي تشمل. الضعفاء ومقدمي الخدمات المعينين
 احتاج ،ومع غرق سجالت األراضي. لتأمين حضور داعم ،بعد كارثة التسونامي ،الحكومة المحلية
. المسؤولين المختصين تواصل معالولكنهم كانوا خائفين من  ،ملكية األراضيتثبيت الناس إلى إعادة 

على المرافقة  يشار إلى ،في هذا القسم". مرافقة" على أّنهماقد يشير الممارسون إلى كال التطبيقين 
 .مرافقة وقائيةأّنها 

 

 كيف تعمل المرافقة الوقائية؟

ة السفر غالبا  ما تعني المرافق ،ومع ذلك. للوجود الوقائيتعمل المرافقة الوقائية بطريقة مشابهة 
 تبرزقد . وهذا يعني أنه يجب اتخاذ تدابير احترازية إضافية. أو إليها ،عبرمنطقة صراع العنيف

األراضي التي تسيطر عليها الجماعات شبه  عبر المسارأو قد يمر  ،حواجز أو ألغام على الطريق
أعلى ) ا  عمودي بناء عالقاتالحماية غير المسّلحة للمدنيين على ممارسو  يعملومثلما . العسكرية
بناء العالقات بشكل أفقي عندما  ا  يجب أيض ،التواجد الوقائي لتأمين( وأسفلها التسلسل القيادي هرمية

 .أخرى أيضا  في مناطق هرميات مختلفة للقيادة  وقد تبرز .يسافرون عبر مناطق مختلفة

 
لحماية غير المسّلحة للمدنيين ايستخدم أفراد . المرافقة الوقائية هي استراتيجية وقائية وليست دفاعية

تحققت  حالفي و . تتجّسدمنع التهديدات من أن من أجل وعالقاتهم  وظهورهم للعيانوجودهم المادي 
لن يستخدم أفراد الحماية  ،أثناء المرافقة تتم مرافقتها للهجوم فيأفراد أو مجموعات  وتعّرضتهديدات ال

الفرد أو  مالزمةسيحاولون  ،ومع ذلك. اع جسديفي صر  لالشتباكغير المسلحة للمدنيين وجودهم 
الحماية غير المسّلحة  لممارسييمكن . توقيفهمنقلهم أو  تم وولحتى  ،المجموعة ألطول فترة ممكنة

الذهاب إلى مراكز الشرطة أو السجون أو المكاتب في في مثل هذه المواقف قضاء أيام للمدنيين 
وقد . وحالتهم ت حول مكان وجود شركائهم المحليينفي محاولة للحصول على معلوما ،الحكومية

أو الدولية للدعوة إلى إطالق سراح /استخدام شبكة االستجابة المحلية والوطنية ويلجأون أيضا  إلى 
 .أو عودتهم األفراد المعتقلين أو المختطفين

 ه الممارسة على أّنهاهذالنظر إلى  ا  فالممثلين المحليين الذين يطلبون مرافقة وقائية قد يسيئون أحيان
هذه الجهات غالبا   ،تتعّرض هذه الجهات الفاعلة للتهديدعندما و . أكثر من شبكة أمان إضافية تليس



فهم يعتقدون في بعض األحيان أنه بإمكانهم . خلف الكواليسوتواصل أنشطتها  تخفف من ظهورهاما 
ال يمكن  ،ومع ذلك. كتدبير وقائيمع إضافة مرافقة دولية  ،ظهور خفيفاالستمرار في الحفاظ على 

في و . أخرى للحماية غير المسّلحة للمدنيين أي طريقة شأنها شأن ،بشكٍل سري تنفيذ المرافقة الوقائية
إنه يقوض . ونظرة االنحيازإن التخلي عن الشفافية والرؤية يفتح الباب أمام الريبة وعدم الثقة ف ،الواقع

الجهات يعني أن هو و . الظهورقبول المرافقة يعني رفع مستوى . نظام المشاركة االستباقية بأكمله
 سيواجه المرتكبون ،االمجتمع الدولي إلى جانبه بوجودأنه  مبّينة ،لالظمن  ستخرج المحلية الفاعلة

أن  الجهات الفاعلة المحلية تقبل ،عند قبول المرافقة ،لذلك. نّفذوا تهديداتهمعواقب وخيمة إذا 
 .المرافقة فترةعلى األقل خالل  ،ن سيتم إبالغهم بمكان وجودهمالمحتملي المرتكبين

 
ولكنهم ما زالوا يرغبون في  ،في الحاالت التي ال يرغب فيها المدنيون المهددين في بتقوية ظهورهم

. تنظيم الدوريات بدال  من المرافقة ا  يتم أحيان ،االستفادة من وجود أفراد الحماية غير المسلحة للمدنيين
من  ،تحّرك فرق الحماية غير المسلحة للمدنيين في منطقة محددة حيث يتنقل المدنيون المهددينوقد ت

وفي حال كانت المرافقة هي عبارة عن . دون مسؤولية تأمين الحماية المادية المباشرة لهؤالء المدنيين
ريات من كما يتم استخدام الدو . فإن الدوريات هي وجود ضمن محيط متسع ،وجود ضمن محيط قريب

قبل ممارسي الحماية غير المسلحة للمدنيين كبديل للمرافقة في الحاالت التي تكون فيها المجموعات 
قد . المهددة ضخمة العدد أو حيث يصعب التوّصل إلى إلى اتفاقات محددة حول السلوكيات والقيم

وقد يصر  ،اديةإلى السفر عبر مناطق مع ،على سبيل المثال ،تعمد مجموعات كبيرة من النازحين
الحماية مبادئ  بتعريضالمرافقة المباشرة للمجموعة بكاملها وقد تتسبب . بعضهم على حمل السالح

. أو قد تؤدي إلى عواقب غير مرغوب فيها ،والالعنفغير المسلحة للمدنيين لناحية الالنحياز 
الحماية  تأمين من ومن خاللهغير المسلحة للمدنيين مرافقة قادة النازحي الحمايةقد تقرر فرق  ،وبالتالي

 .دوريات في المنطقة بدال  من ذلكإجراء أو اختيار  ،للمجموعة الكبيرة
 

 المرافقة الوقائية على األرض؟
واألفراد في معظم الحاالت هم مدافعون . يتم توفير مرافقة وقائية لألفراد والجماعات على حد سواء 

قد تشمل . كما وأقارب لهم أقليات مستهدفة عن حقوق اإلنسان وصحافيون وقادة من مجموعات
المجموعات النازحين أو الشباب المعرضين لخطر االختطاف أو العاملين في مجال تقديم المساعدات 

 .اإلنسانية
أفراد الحماية غير المسلحة للمدنيين؛ قد تتكون حتى حصرا من  ا  وتشمل المهام عالية المخاطر دائم

 ،باإلضافة إلى المهارات الشخصية ،واإلثنية ،والعرق ،والجنسية ،ندرويضطلع كل من الج. الدوليين
وتشمل المهمات (. اإلدراك هو المفتاح)بدور في تحديد فريق المرافقة األكثر فعالية لمهمة محددة 



وقد تتكون . الوطنيين أو المحليين منخفضة المخاطر عادة موظفي الحماية غير المسلحة للمدنيين
يمكن أن ينظر إلى جهة )أو وطنيين فقط /حماية غير المسلحة للمدنيين محليين وحتى من موظفي ال

(. عن جهة فاعلة محلية من المجتمع المتأثر ا  فاعلة وطنية من جزء آخر من البلد بشكل مختلف تمام
الجهات المحلية على توفير مرافقة لبعضها  الحماية غير المسلحة للمدنيينشجعت منظمات  وقد

في جنوب السودان النساء اللواتي تعرضن  قوة السالم بال عنف شجعت ،ى سبيل المثالفعل. البعض
. العشب جزبعضهن البعض أو التحرك في مجموعات عند جلب المياه أو  إلى مرافقةللعنف الجنسي 

 .الطريقة فعاليتهاأثبتت هذه و 
 

من أين يأتي : ييم التهديدتقعلى غير المسلحة للمدنيين  الحمايةفرق  ستعمل ،قبل أي مهمة مرافقة
ويعمل فريق الحماية غير المسلحة نمط قابل للتحديد؟  منوهل  ،موجودولماذا التهديد  ،التهديد
بعض . تقييم المخاطر التي يشكلها التهديد على الفرد أو المجموعة المستهدفةعلى أيضا  للمدنيين

فإن المخاطر  ،على التعامل معها قادرينالفرد أو المجموعة  بما أنّ ولكن  ،التهديدات خطيرة للغاية
لكن الفرد أو  ،قد يبدو التهديد غير مهم إلى حد ما ،وبالمقابل. التي يتعرضون لها قد ال تكون عالية

. المجموعة المستهدفة تكون عرضة للخطر بشكل كبير وليس لها أي قدرة على التعامل مع التهديد
تقييم ما إذا كانت المرافقة هي المنهجية المناسبة ين على الحماية غير المسلحة للمدنيممارسو  فيعمل

 يبادرون إلى ،باإلضافة إلى ذلك. وكثافتها على شكل المرافقة الجهات الفاعلة المحليةواالتفاق مع 
فإن اتخاذ القرار  ،في نهاية المطافو . إبالغ السلطات المختصة والجهات الفاعلة األخرى عن المرافقة

 البقاء من دون ظهور قويقد يقررون أن و . يقع على عاتق من يطلبون المرافقة لالمسائفي كل هذه 
حساسية  اإلشكالياتالتعامل مع هذه ويتطلب . في وضع معين ا  سيكون أكثر فعالية أو أكثر أمان

بداع   .وا 
يل نظام تسج فريق الحماية غير المسلحة للمدنيينيستخدم أعضاء غالبا  ما  ،أثناء مهمة المرافقةفي 

إحضار  أيضا   يمكنهمو . وصول صارم للحفاظ على تحديث قواعدهم الرئيسية حول تقدمهم وسالمتهم
قائمة بأرقام الهاتف ورسائل الدعم الرسمية من كبار المسؤولين الحكوميين أو القادة العسكريين الذين 

على الرغم من أن . يمكن االتصال بهذه الجهات الفاعلة في حالة حدوث تعقيداتو . يدعمون المرافقة
غير  الحمايةإال أن ممارسي  ،على األرض قريب وظهورالمرافقة الواقية تنطوي على وجود مادي 

. في أنشطة من يرافقونهم منخرطون على عدم النظر إليهم على أّنهم يحرصونالمسلحة للمدنيين 
 ،حقوق اإلنسانخاصة في الحاالت الحساسة مثل مرافقة المحامين الذين يحققون في انتهاكات و 

من خالل و . مسافة آمنة طوال مدة التحقيق على إبقاءغير المسلحة للمدنيين  الحمايةأفراد  يحرص
لكنهم  ،موجودون لحماية المحاميإّنهم . حول عدم انحيازهميرسلون رسالة واضحة  ،بذلك االلتزام

 .ليسوا متورطين في التحقيق الفعلي



أجرت . تّم توقيفنا عند حاجز للمسلحين. كتائب السالم الدولية أجرينا زيارة برفقة ،في كاتاتومبو 
. شأنها شأن القوات شبه العسكرية وسمحوا لنا بالدخول ،كتائب السالم الدولية المكالمات الهاتفية

التعاون . فهي تحاول مأسسة نفسها بشكل قانوني... تحترم المجموعات شبه العسكرية الوجود الدولي 
وهذا يجعل الوضع  ،إن القوات شبه العسكرية تشغل مناصب حكومية باطراد. دا  مع الدولة واضح ج

 .أكثر حساسية بالنسبة لهم
 5111،  محامي كولومبي لحقوق اإلنسان نقل عنه ماهوني 
 

 
 

 
 
 
 

 :مشاهدة
 

• the work of peace Brigades international: http://www.peacebrigades.org/ 
publications/dvds-and-videos/?l=0 (choose one of the six available videos) 

• mahony l. Unarmed Civilian Peacekeeping Part 2: Accompanying the return of 
child soldiers, 00-1:51 http://www.nonviolentpeaceforce.org/unarmed-civilian-
peacekeeping-pt-2 

• ridd, Karen Keynote Speech at PED Day at dawson college 2012 https:// 
tinyurl.com/mzyorap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل 0.0.0
 
 

وفي العديد . تشهد أنحاء أفريقيا على قصص عن نساء غير مسلحات وقفن كقوة فاصلة للسلم بين القبائل المتناحرة
. تم السماح باعتماد المحاربين اآلخرين حصرا  كأهداف. تم حظر قتل النساء ،من المجتمعات األفريقية التقليدية

 .جماعات المسلحة لمنعهن من االقتتالسارت النساء بين ال ،وفي بعض المجتمعات

 

 02. ص ،(5111)شيرش . ل

 

 ما هو الفصل؟

 ،"جدار حي من الرجال والنساء" بواسطةعن إمكانية التغلب على الصراعات العنيفة  0100تحدث غاندي في عام 
 الوقوفالتوسط هو فعل (. 0166، ويبر) حصرا   أجسادهمبولكن  ،دون أسلحةب ،بين أطراف متنازعة يفصلون

 .جسديا بين األطراف المتصارعة من أجل منعهم من استخدام العنف ضد بعضهم البعض

 

 كيف يعمل الفصل؟

على الرغم من أنه غالبا  ما يتطلب تعبئة عدد أكبر من  ،لوجود الوقائي والمرافقةل بطريقة مماثلة الفصليعمل 
ومجازفة أكبر من  انخراطا  أكثر بروزا  كما تتطلب . غير المسلحة للمدنيين لنشاط واحد فقط الحماية أعضاء فريق
الحماية غير المسلحة المعتمدة في  األخرىساليب مقارنة مع األغير المسلحة للمدنيين  الحمايةقبل ممارسي 

 تلجأ إليها بشكل عن استخدام هذه الطريقة أو الحماية غير المسلحة للمدنيينوتحجم العديد من وكاالت . للمدنيين
 للتنقلعمل عفوي على أّنه  الفصلفهم  إساءة ا  أحيانوتتم . مخاطر أمنية عالية جدا  ب ها محّملةألنها تعتبر  ،محدود

ليس  ،على هذا النحو إلى مخاطر أمنية كبيرة الفصلقد يؤدي تنفيذ  ،ومع ذلك. المتناحرة أصال  بين األطراف 
التدابير  تتم دراسةالنزاع أنفسهم إذا لم بل ألطراف  ،فحسب الحماية غير المسلحة للمدنيينألعضاء فريق 

عالقات قوية  يتم بناءمن الضروري أن  ،الفصلمن أجل استخدام . االستراتيجية وتخفيف المخاطر بعناية قبل ذلك
من المهم اكتساب االعتراف من  ،باإلضافة إلى ذلكو . ومستدامة ومدروسة بشكل جيد مع أطراف النزاع المعنية

 .والحصول على معرفة متعمقة بالسياق والصراع نيين الرئيسييناألطراف المعجانب 

 

المارة من رغبة األطراف المتصارعة في إيذاء أحد  إلى عدميدين بفعاليته  الفصلأن  ومن الشائع االفتراض
لزاما  أيضا تأثير أكثر إلحاحا  يتجلى ،ومع ذلك. األبرياء يعتمد العنف ضد إنسان آخر على قدرة : للتدخل وا 

مرتكب يجب أن يخدر نفسه الوهذا يعني أن . الفعل العنيف من إنسانيتهب المستهدفمرتكب على تجريد المتلقي ال



 ،في الواقع ،فإنهم ،أنفسهم الحماية غير المسلحة للمدنيينعندما يقترح ممارسون و . إنسانية الشخص المستهدف إزاء
تأثير إيقاظ الجاني  وتحمل هذه المبادرة." ا اإلنسانأنا على استعداد للتضحية بنفسي لحماية حياة هذ: "يقولون

إلى درجة كبيرة  بما يصعوهذا . إلى إنسايتهم الخاصة ،لفترة مؤقتة ،و ،إنسانية الهدف المقصودإلى المحتمل 
 (.5100،  مركز ميتا لالعنف)" مواصة أعمال العنف

موظفين  ،أيضا   ولكن في بعض األحيان ،وليينالالعنفي أن وجود موظفين د للفصلويبين تحليل الحاالت المختلفة 
ن کما يمک. يمكن أن يساعد كثيرا في تقليص الصراع ،للمخاطرة بحياتهم ومستعدينمدربين على الالعنف  ،وطنيين

وق حقو لة داتحقيق الع إلى ونيسعن يذلن ايطلناشمن المحلية العنيفة ر اغيت عاولمجما بروزن مد يزيأن 
لمقاتلة ت ابالجماعا يبادر األشخاص المرتبطونما دفعالية عنر ألکثا أّنهادو يب ،لحا يأعلی . ن إلنساا
 ،متناحرتينعندما يضع هؤالء األشخاص أنفسهم بين جماعتين . إلى الفصل( األوالد ،واألمهات ءآلباا ،تجازولا)

 (. 0112البات ) 44من أنهم قد يقتلون أقاربهم عن طريق الخطأ ا  خوف ،العنف قطعيميل هؤالء إلى 
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3.2 
 

 المراقبة
 

قوة الدفاع األسترالية في ذلك  ببعض القلق في بشكل أعزلوقد تسبب قرار الذهاب إلى بوغانفيل 
لكانت األمور قد  ،شخصيا   في مناسبتين على األقل واجهتهماو . القرار الصائبولكنه كان  ،الوقت

ولعل األمر األكثر أهمية هو أن تجربة فريق مراقبة الهدنة قد . مسلحينكنا  لو ا  مختلف اتخذت منحى
أن دور حفظة السالم ليس مجرد الوقوف بين األطراف المتحاربة على منع المزيد  مجّدداأكدت لي 
 .شعب مقسم لم شملبل أيضا للتشجيع على  ،من المعاناة

 (2.ص  ،5101 ،شفايتزر) 0111 ،وزارة الدفاع األسترالية ،أندرو رايس
 

الغرض من المراقبة هو مساعدة و . لمعيار معّينهو في األساس ممارسة مراقبة االمتثال  المراقبة
جميع المعنيين على إصدار أحكام وقرارات مالئمة وفي الوقت المناسب من شأنها تحسين جودة 

 ،مسلحة للمدنيينالحماية غير ال وضمن سياق. للخطة ا  العمل وضمان المساءلة وتشجيع التنفيذ وفق
واإلنذار  ،الشائعات وضبط ،مراقبة وقف إطالق النار: ثالثة تطبيقات رئيسية للرصد تتوافر
 .يصف هذا القسم هذه التطبيقات الثالثة المختلفةو . االستجابة المبكرة/المبكر
 ،األخرى مراقبة العديد من األحداث والفعالياتأيضا  على فرق الحماية غير المسلحة للمدنيين  وتعمل

مثل )واإلجراءات القانونية ( مثل المظاهرات واالنتخابات)األحداث السياسية مثل عمليات نزع السالح 
ومن األمثلة . (مثل العطالت واالحتفاالت والمسيرات)أو العمليات االجتماعية ( المحاكمات والمحاكم

في  ان التابع لألمم المتحدةعمل مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسيمكن إدراج  المراقبة هعلى هذ
 عمل ،5116وانتخابات أبريل  5112من االضطرابات العامة بين انتخابات  اللحظاتفي و . نيبال

تعبئة جميع موارده ليكون له حضور وقائي على مكتب المفوضية السامية لحقوق اإلنسان في نيبال 
ية لحقوق اإلنسان مناقشات وسيجري موظفو مفوضية األمم المتحدة السام. بارز في المظاهرات

 ،في المظاهرات بارزبشكل  وسيحضرونمتقدمة ودورات تدريبية مع الشرطة بشأن استخدام القوة 
 إلىويرجع الفضل . إلدخال المعلومات في سلسلة القيادة وجاهزين ،سترات وراديو وخرائطمجّهزين ب
 ،5105 ،ماهوني وآخرين. )اعيالجم الحد من مخاطر العنف الجسيمللمراقبة في النجاح ب وجودهم

 (01. ص
 



 تكونفإن مراقبة األحداث واإلجراءات مثل المظاهرات والمحاكم غالبا  ما ،  0كما ذكر في الوحدة 
 .مزيجا  بين المراقبة والمشاركة االستباقية

 
 
 

 



 مراقبة وقف إطالق النار  3.2.1
 

ن ساعد على تعزيز آلية فريق كجزء من مكون حماية المدنيي قوة السالم بال عنف إّن عمل
على  وبروزهابما في ذلك قدرتها على جمع المعلومات  ،بشكل عام المراقبة الدولي في مينداناو

 . األطراف المعنيةشرعيتها في نظر ،  وبالتالي ،المستوى الميداني

 

  22.ص ( 5102)غوندوز وتورالبا 
 

 ما هي مراقبة وقف إطالق النار؟

وغالبا  ،  فترة مؤقتة وخصوصا   ،ار على أنه فترة هدنة بين طرفين أو أكثرُيفهم وقف إطالق الن
يتم استخدام مراقبة وقف . ما تكون خطوة أولية إلرساء سالم دائم أكثر بشروط متفق عليها

إطالق النار لمراقبة االلتزام بشروط تنفيذ اتفاقيات وقف إطالق النار من قبل أطراف وقف 
 ا  وأحيان)بين المجتمعات  والتوعيةانتهاكات مزعومة لوقف إطالق النار  إطالق النار والتحقق من
 ا  وقف إطالق النار هو أكثر التطبيقات تعقيد مراقبة يكون ولعل 45(أطراف وقف إطالق النار

 .المراقبة ضمن مهام

 
 كيف تعمل مراقبة وقف إطالق النار؟

ق النار عادة على إنشاء آلية توافق األطراف في وقف إطال ،بمجرد إعالن وقف إطالق النار
قد تتكون . مراقبة التزامها المتبادل باتفاق وقف إطالق النارمن أجل  وقف إطالق النار لمرافبة

قد يكونون و  ،طرف ثالثمن أو مراقبين /هذه اآللية من ممثلين ألطراف وقف إطالق النار و
ألطراف في وقف إطالق ا سيطلب من. مدنيين أو عسكريين ،عناصر محلية أو رعايا أجانب

من خالل المراقبة و . النار اتخاذ قرار بشأن التركيبة الدقيقة آللية الرصد باإلضافة إلى واليتها
آلية  تضطلع ،المنهجية وتحديد االنتهاكات والتحقق منها واإلبالغ عنها في الوقت المناسب

تمر المفاوضات من أجل بحيث تس ،الرصد دورا  هاما  في بناء ثقة األطراف في عملية السالم
الثقة  ترسيأن  أيضا   وقف إطالق النار مراقبةيمكن لعملية و . التوصل إلى اتفاق سالم شامل

يتم توفير وجود وقائي وهذا يشجع األطراف المتصارعة على  إذ ،بين المجتمعات المتضررة
ل الحوار بين في تسهي دورب يضطلعونعلى الرغم من أن المراقبين قد و . االلتزام باالتفاقات

 ،من اآللية ا  ال سيما إذا كانت هذه األطراف جزء ،إطالق النار والخالفات الناشئة أطراف وقف
 .على األطراف للتصدي لالنتهاكات وحل النزاعاتفي نهاية المطاف فإن المسؤولية تقع 

 

                                                             
 التفاصيلقد ال يكون الجنود على األرض أنفسهم مدركين لالتفاقيات أو معانيها، ألنها قد تفتقر إلى وضوح الصياغة أو كفاية  45



ا نركز فإنن ،وفي حين قد تشمل مراقبة طرف ثالث لوقف إطالق النار مراقبين عسكريين مسلحين
ويتمتع األفراد غير الممارسين . هنا على االستعانبة المدنيين غير المسلحين في المراقبة

 ،إّنهم طرف ثالث مستقل وال منحاز. للممارسين بوضعية جيدة لالضطالع بدور مراقبة رسمي
وهذا يسهل على . وعادة ال ينتمي إلى أي حكومة أو مجموعة سياسية أو أيديولوجية محددة

على النظر إليها على أنها  ،بما في ذلك الجماعات المسلحة غير الحكومية ،األطرافجميع 
الحماية غير المسلحة للمدنيين هم غير مسلحين  وحقيقة أن ممارسي. تمّثل تهديدا  موضوعية وال 

أخيرا  فرق الدفاع غير المسلحة للمدنيين هي و . هو أمر حاسم في مكانتهم التي ال تمّثل تهديدا  
مدنية تبذل جهودا  كبيرة لبناء الثقة بين المجتمعات وتركز جهودها في مجال الحماية على قوة 

 ضمن كماوهذا يساعدهم على اكتساب الثقة بين األطراف المتنازعة . المدنيين األكثر ضعفا  
 .المجتمع األوسع

 
ع المدني تدريب مجموعات المجتمعلى فرق الحماية غير المسلحة للمدنيين  وغالبا  ما تعمل

والتي توسع نطاق  ،مراقبة وقف إطالق النار ودعمها في إنشاء آليات مراقبة مدنية علىالمحلية 
بناء الثقة في اتفاق وقف إطالق النار على الوقت نفسه مع العمل في  ،المراقبة على نطاق أوسع
التمثيل ( ا  دئيمب)قد ال تشمل آلية المراقبة الرسمية لوقف إطالق النار . على المستوى المحلي

أن العديد من انتهاكات من رغم على ال ،القاعدة الدنياالمدني وقد ال تمتد التغطية إلى مستوى 
ويتمتع . وتؤثر بشكل مباشر على المدنيين القواعد الدنياوقف إطالق النار تحدث على مستوى 

الحوادث ويمكنهم لهم االستجابة السريعة لهذه  يتيحالمراقبون المدنيون المحليون بوضع جيد 
 يضطلعوقد . المجتمعية في آلية المراقبة الرسمية ومكامن القلقتوفير المعلومات حول الحوادث 

االتفاقات وتسهيل الحوار بين المجتمعات المحلية حول  التوعيةفي  بدورالمراقبون المدنيون 
تنقصهم نود مشاة التي يرتكبها ج ،فاالنتهاكات البسيطة. والقوات المسلحة وتهدئة التوترات

يمكن أن تؤدي بسهولة إلى تصعيد التوترات  ،تفسير االتفاقات غير المحددة فيسيئون المعلومات
كان المراقبون المدنيون يعملون بمثابة مراقبين أوسواء . المدنيين ضد وتؤدي إلى انتقام أو عقاب

ال يتجزأ  ا  جزءشّكلون يأو  ،آلية المراقبة الرسمية ضمنبشكل غير رسمي  أو ينضوون ،مستقلين
الحد من العنف وحماية  قد تساهم فياالستباقية  ومشاركتهموجودهم  فإنّ  ،من تلك اآللية

؛ إنشاء بنية تحتية محلية قائمة 0.2.0التدريب موضح بمزيد من التفصيل في القسم . المدنيين
 .5-2-0بذاتها في القسم 

 
 
 

 مراقبة وقف إطالق النار في الميدان



ستعمل  ،دورا  رسميا  في مراقبة وقف إطالق النار الحماية غير المسلحة للمدنيينى فرق حين تتول
. بشكل خاص على مراقبة االمتثال وعدم االمتثال لنواحي األمن والحماية في وقف إطالق النار

من المهم فهم المبادئ الرئيسية لمراقبة  ،وقبل أن يبدأ العمل الفعلي لمراقبة وقف إطالق النار
 . قف إطالق النارو 

 

 :ويتطلب رصد وقف إطالق النار الذي تتواله منظمة معّينة معرفة أساسية
x يجب أن يكون بمقدور مراقبي وقف : األحكام األساسية ونطاق وقف إطالق النار

مثل األطراف المعنية في  ،إطالق النار تحديد الخصائص األساسية لوقف إطالق النار
ومدة وقف  ،الجغرافية التي يغطيها وقف إطالق الناروالمنطقة  ،وقف إطالق النار

 .إطالق النار
x من خالل معرفة : التزامات محددة من األطراف بموجب اتفاق وقف إطالق النار

التزام أو  وجودعلى تحديد  قادرينسيكون مراقبو وقف إطالق النار  ،التزامات األطراف
 .ع حادثانتهاك محتمل ألحكام وقف إطالق النار في حالة وقو 

x يجب توفير مراقبي وقف إطالق النار مع : مهام ومسؤوليات مراقب وقف إطالق النار
 .تعريف واضح للمهمة والمهام التي من المفترض أن يقوموا بها

 . عملية السالمإلى تهديد أو سوء تفسيرها قد يؤدي تجاهل المسؤوليات و 

x علموا متى وكيف يجب أن يجب على مراقبي وقف إطالق النار أن ي: منهجيات التحقق
 . ومن يجب أن ينخرط في عملية التحققيتحققوا من االنتهاكات المزعومة 

x يجب أن يعلم مراقبو إطالق النار إلى من سيقّدمون التقرير : آليات التبليغ والتنسيق
 .وأي ترتيبات تعاونية يخضع لها مختلف الالعبين والمهام ضمن آليات المراقبة

 
 :هي كما يلي في الحماية غير المسلحة للمدنيين لمراقبة وقف إطالق النار الوظائف األساسية

x أداء المهام التي قد توجهها آلية مراقبة وقف إطالق النار؛ 

x  إجراء زيارات ميدانية منتظمة للمجتمعات المحلية والقوات على كال جانبي اتفاق وقف
 إطالق النار؛

x تنسيق أنشطة المراقبة مع األطراف كافة؛ 

x راء التحقق من أي انتهاك مزعوم لوقف إطالق النار وتقديم تقرير عن نتيجة إج
 التحقق؛

x في أثناء الحوادث  ،تقديم تحديثات منتظمة للتطورات على الميدان؛ على سبيل المثال
أو وقوع أحداث غير مألوفة أو مشبوهة قد تؤثر على  ،الفعلية ألعمال القتال المسلحة



ذلك األنشطة اإلجرامية أو غير القانونية المحددة التي بما في )النار  وقف إطالق
 ؛( وافق الطرفان على القضاء عليهات

x ل لقتال الفعلية ألعماا الحوادثء ثناأ المتأثرينخليا دا المدنيين والمشردينضع و مراقبة
 ضمان حماية حقوقهم وتقديم المساعدة المناسبة ؛و  ؛وبعدها لمسلحةا

x ؛ المراقبةالمحلي على  تنمية قدرات المجتمع المدني 
x  بين المجتمعات المتضررةوتوليده الدعم لعملية السالم التوعية حول. 

 
والتحقق المفصل من حوادث العنف يرتدي أهمية كبيرة ألن انتهاك اتفاق وقف إطالق النار قد 

قد يتسبب هذا بتعطيل و . فقد يؤدي إلى ردة فعل وردة فعل مضادة. يكون له عواقب وخيمة
 وبين. السالم بأكملها ويؤدي إلى نزوح واسع النطاق وعمليات قتل وتدمير للممتلكات عملية

وجود الجماعات اإلجرامية العادية والجماعات  ندرجي السمات المعقدة في كثير من الحاالت
انطباع خاطئ بأن  فرضإلى  اوقد تؤدي تصرفاته. المسلحة التي تقوض عمدا عملية السالم

إلى حالة من  بدورهؤدي ييمكن أن  وهو ما ،لنار قد انتهكوا اتفاقياتهمأطراف وقف إطالق ا
ومن السمات المعقدة األخرى أن هؤالء المجرمين والجماعات المسلحة خارج . الهلع والتشريد

عملية السالم قد يكونون منتسبين إلى أحد األطراف في وقف إطالق النار من خالل شبكات 
،  وعند التحقق من وقوع حادث من العنف. واإلجراميةوالسياسية معقدة من التحالفات األسرية 

 .وتحالفاتهم المرتكبينعلى فريق الرصد تحديد انتماءات  بالتالي يتحتم

تحمل . في عملية المراقبة ا  مهمّ  ا  دور  ا  أيضيلعب بناء الثقة  ،إلى جانب التحقق من الحوادث
ويمكن . مشاعر عميقة من عدم الثقة والشك النزاعمعظم المجتمعات في مناطق النزاع وما بعد 

وجود اليمكن أن يساعد . استئناف القتال أن تثير الذعر والنزوح لمجّرد إشاعة صغيرة حول
في المناطق التي وقعت فيها  الحماية غير المسلحة للمدنيين فريق مراقبة وبروز( الوقائي)

 .عملية السالم مسارالحوادث في استعادة الثقة في 

في  الحماية غير المسلحة للمدنيين ت ممارسة مراقبة وقف إطالق النار من قبل فرقاكتسب
وقد تم نشر هذه . نشر بعثة االتحاد األوروبي للمراقبة في جورجيابفعل  اآلونة األخيرة زخما  

لمراقبة امتثال جميع األطراف التفاق  5116في عام غير المسّلحة المدنية المراقبة بعثة 
والذي وقعته  ،5116أغسطس  05الذي أبرمه االتحاد األوروبي في  اسي النقاطالسدالشراكة 

أنها  من رغموعلى ال. 5116سبتمبر  6تدابير المؤرخة تنفيذ الواتفاقية  ،كل من جورجيا وروسيا
االتحاد األوروبي في  مراقبي ت بعثةساهم ،اواجهت اتهامات من جانب السلطات في أبخازي

والدوريات اليومية في المناطق المعرضة  البارزمن خالل التواجد تحسين الوضع األمني 
" الخط الساخن"على تسهيل أيضا   تعمل البعثةو  .وبناء الثقة ،واإلبالغ عن الحوادث ،للخطر



الذي ساعد في التفاوض على إطالق سراح المعتقلين ونزع فتيل التوترات عندما وقعت 
 (.بيمهمة مراقبي االتحاد األورو ) مصادمات

 
 رصد اتفاقات وقف إطالق النار وزرع الثقة في غرب مينداناو: دراسة حالة - 5اإلطار 

 

من فريق المراقبة الدولي الذي يراقب عمليات السالم  ا  جزء قوة السالم بال عنف شّكلت ،الفيليبينفي 
 .واتفاقات وقف إطالق النار بين الحكومة الوطنية وجبهة تحرير مورو اإلسالمية

 

اندلع تبادل إلطالق النار في أحد المواقع األكثر عزلة والمتنازع عليها في غرب  ،5100 أبريل 2 في
قوات برية  بمؤازرةرجل مسلح من أجهزة تنفيذ القانون إلى محاصرة جزيرة  211وعمد نحو . مينداناو

ألسلحة النارية واندلعت معركة با. وزوارق عسكرية في عملية تهدف إلى ضمان اعتقال مجموعة إجرامية
 2111ما أدى إلى نزوح حوالي  ،عدة انفجاراتدوي خاللها  سمع في ،استغرقت أربع ساعات ونصف

 .منزال وقتل تسعة من المشتبه بهم 00 وتم إحراق(. سكان الجزيرة كامل)مدني 

 

 ،م الالعنفيةشرع فريق االستجابة السريعة التابع لسلطة السال ،األطراف المحليين المعنيينبناء على طلب 
 ساعد التدخل الفوري من. في مهمة تحقق مدتها ثالثة أيام ،المكون من مراقبين دوليين ووطنيين للحمايةو 

قوة  قبل وجود. مدني خائف إلى منازلهمألربعة آالف على ضمان عودة فورية وآمنة  قوة السالم بال عنف
قوة السالم  ساعد وجود وقد. زيد من الهجماتخوفا من وقوع مالعودة كانوا مترددين في  ،السالم بال عنف

 ،السلطات العليا تأمين االهتمام المناسب منعلى ضمان التعامل الفوري مع الحادث و أيضا   بال عنف
 .التعويض إلى األسر التي أحرقت منازلها العمل تأمين وكانت إحدى نتائج ذلك

إلى فريق الرصد الدولي الذي شارك بدوره  ر التفصيليتم إرسال التقري ،الحماية المدنية مكّونووفقا  لوالية  
بناء   ،أجرت األطراف الرئيسية لعملية السالم. التقرير مع كل من الحكومة وجبهة مورو للتحرير اإلسالمي

نوقش التقرير بإسهاب خالل  ،باإلضافة إلى ذلكو . تحقيقا  في الحادث ،قوة السالم بال عنف تحققعلى 
 .ادثات االستطالعية بشأن عملية السالمجولة الحقة من المح

هناك للمساعدة في  ا  مكتب قوة السالم بال عنف طلب السكان المحليون في الجزيرة المنعزلة أن تنشئ
 .ضمان سالمتهم وأمنهم

 

وجبهة  الفيليبينللسالم بين حكومة  إطار عملوقد أدى وقف إطالق النار لمدة عامين إلى إبرام اتفاق 
 .ة للتحريرمورو اإلسالمي

 

 قوة السالم بال عنف :المصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ضبط الشائعات 0.5.5

 
يسود . هو أن المعلومات الخاطئة تسري في المجتمع... أحد المكونات الدائمة لالضطرابات المدنية

 ،تخرج الشائعات. الكثير من الخوف؛ الكثير من الناس يلتقطون أجزاء  من المعلومات وينشرونها
 .ألحيان تكون مدمرة للغايةوفي معظم ا

 (5110،  مبادرات إدارة النزاع)مشروع تاريخ شفوي للحقوق المدنية ،  مارتن والش 
 

 ما هو ضبط الشائعات؟

أو /الشائعات إلى التحقق من الشائعات التي يمكن أن تسهم في زيادة العنف والصراع و ضبط يشير
؛ عند اإلمكانالتحقق من الشائعات ( ديدها؛ بالشائعات وتح مراقبة( أ: يشملهو و . انعدام األمن

من  ،ومالئما   ابال  للتنفيذقعندما يكون ذلك  ،تسهيل نشر المعلومات الواقعية مع مختلف األطراف( ج
 .أو التشرد المبكر/أجل منع العنف وتصعيد النزاع و

 

 الشائعات؟ يعمل ضبطكيف 

 تصدر حولإشاعة  أي ،ى سبيل المثالعلف. األرواح في حاالت العنف تحصديمكن للشائعات أن 
قد يؤدي هذا الذعر إلى إجالء و . حالة من الذعر بين المدنيين قد توّلد ،هجوم وشيك على جماعة

شائعة تشير ليمكن  ،بالمقابل. موضوع الشائعةجماعي أو إلى هجوم مضاد حتى قبل وقوع الهجوم 
وعند  ،إن التحقق من المعلومات. ةإلى هجمات انتقاميأن تؤدي  ا  وقع بالفعلهجوم أنّ إلى 

مشاركة المعلومات الفعلية مع األطراف المتنازعة أو المجتمعات األوسع حول التهديدات  ،االقتضاء
ومنع  ،وتخفيف حدة الصراع ،وحوادث العنف في المنطقة يمكن أن يساعد في تخفيف حدة التوتر

عليهم  يصعببمجرد هروب الناس (. ةللغاي ا  عادة ما يكون مكلفالذي و )النزوح غير الضروري 
الوقت فإن متوسط  ،األمين العام لمجلس الالجئين النرويجي ،لما قاله يان إيغالند ا  ووفق. العودة

مفوضية األمم ) ا  عام 02المتاح لألشخاص في جميع أنحاء العالم الذين يعيشون في حالة نزوح هو 
 .(5102 ،المتحدة السامية لشؤون الالجئين

الطرق المفيدة في الحاالت التي ارتفعت فيها مستويات انعدام الثقة  واحدة منالشائعات  ضبطر عتبي
في  ،على سبيل المثال. قنوات االتصال السابقة بين المجموعات أو اختفت وتفككتإلى حد كبير 

في صراعات عالقة أصبحت المجتمعات  ،العديد من المناطق في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
 الماشية واختطاف األطفال والهجمات المجتمعية الغارات على وكانت. يمة بين القبائل والعشائرقد



االتصال والبنية  وتعتبر طرق. وفقا  للموسم ،موجات علىاالشتباكات  تندلعوغالبا ما . ا  شائع ا  أمر 
ؤتمرات السالم جوالت من م بفعلالشكوك وعدم الثقة تجاه القبائل األخرى وتتغذى . التحتية محدودة

طريقة " الشائعات ضبط" قد يشّكل ،هذا النوعبيئة من في و . المتداعيةالفاشلة وعمليات نزع السالح 
 .فعالة لمنع العنف أو الحد منه وحماية المدنيين

 وتأمين ضبطلتحديد الشائعات  بوضعية جيدةغير المسلحة للمدنيين  الحماية يتمتع ممارسو
فهم عميق للسياق ويتمتعون ب ،مجتمعات ضعيفة لفترات طويلة من الزمنفهم يعيشون مع . الشائعات
قد ال يحصل مراقبو األطراف الثالثة أو . ثقة األشخاص الذين يعملون معهم باإلضافة إلى ،المحلي

رفيعي  الجهات الفاعلةحفظة السالم الذين يصلون فجأة إلى مناطق مهددة ويتعاملون مع عدد من 
الذين  الميزة نفسها مع عدد من المعلومات الرفيعة المستوى كماة محدودة على المستوى لفترة زمني

وترفض السلطات . يتحدثون اللغة المحلية( في بعض الحاالت)والمجتمعات المحلية  ضمنيعيشون 
حوادث العنف في  حولالمحلية وقادة الجيش في بعض األماكن الكشف عن معلومات مفصلة 

سمعتهم بسبب تضرر أو  ،النشاط التجاري انخفاضأو  ،خل الخارجيفهم يخشون التد. المنطقة
وجهة فقد يكون لديهم  ،كانوا راغبين في مشاركة المعلومات ولوحتى و . إدارة الصراع عجزهم عن

معظم لسيكون  ،والخوف ،ثقةوالال ،والتحيز ،مناخ من الشك وضمن. الروايةواحدة فقط من  نظر
 .مختلفة على األقل نسخات أربعأو  ثالثالشائعات 

تحديد الشائعات وتوفير الرقابة  ميزة أخرى ضمنالحماية غير المسلحة للمدنيين ب ممارسو ويتمّتع
لجهات الفاعلة األخرى تستطيع االمناطق التي ال إمكانية وصولهم إلى هي أال و على الشائعات 

بالتحرك عبر المناطق التي  ،في بعض األماكن ،لهم شبكات عالقاتهم الواسعة وتتيح. الذهاب إليها
نسبيا   المنخفض األمني سقفهافإن  ،باإلضافة إلى ذلكو . تسيطر عليها الجماعات شبه العسكرية

التي ال يمكن فيها  األراضيبالسير في  ،على سبيل المثال ا،له يتيحما  ،بّسط لوجستيات النقلي
 (.خالل موسم األمطارفي  ال  مث) يكون التنقل فيها معّلقا  بشكل مؤقتأو  باآلليات التنقل

 

 ئعات في الميداناضبط الش

فهم السياق والصراع إلى  النقص فيقد يؤدي و . الشائعات بتحليل شامل للسياق والصراع بطض يبدأ
إذا وجد المراقبون أنفسهم في  ا  قد ال يتم تحديد الشائعات الهامة جد. سوء تفسير التطورات والحوادث

بدال  (. تتغير أنماط العنف مع الفصولغالبا  في المناطق الريفية، )ت الخطأ المكان الخطأ أو في الوق
أنفسهم في المكان المناسب في الوقت الحماية غير المسلحة للمدنيين من ذلك، قد يجد أفراد فريق 

قد تؤدي . مدى إلحاح الخطر الذي يكمن وراء هذه الشائعات قد يحفقون في فهمالمناسب، لكنهم 
 بذولة لتهدئة التوترات في هذه الحالة إلى خلق إحساس زائف باألمن بين أفراد المجتمعالجهود الم



انظر القسم )االستجابة المبكرة /وزيادة المخاطر األمنية إذا لم تكن مصحوبة بجهود اإلنذار المبكر
0.5.0.) 

 إلى تعريف المنخرطون في ضبط اإلشاعات الحماية غير المسلحة للمدنيينممارسو  يعمدغالبا  ما 
التطورات آخر إعالمهم بشكل منتظم عن الذين يعملون على المراقبون المحليون في المناطق المعينة 

ستحاول فرق و . سيتم توثيق الشائعات الواردة والتحقق منها مع مراقبين آخرين في المنطقةو . والحوادث
. حصول على معلومات مباشرةزيارة مكان الحادث المشاع لل أيضا   الحماية غير المسلحة للمدنيين

الزي )سوف يجمعون أكبر عدد ممكن من التفاصيل حول األعداد والعمر والجنس وقواعد اللباس 
لألشخاص المشاركين في الحوادث المبلغ عنها، والوقت والمكان المحددين، واستجابة ( الرسمي

نماط، وتقييم األتمييز و عات، الشائوسيعملون على تحليل . المدنيين والسلطات المحلية، وما إلى ذلك
في بعض و . نسبة الشائعات إلى الحوادث الفعلية، وتبادل المعلومات مع الجهات الفاعلة ذات الصلة

الحاالت، ستستخدم فرق الحماية غير المسلحة للمدنيين المعلومات للمشاركة في دبلوماسية المكوك 
لى)حول  هاونواياوتوضيح تصورات األطراف المتنازعة  بعضها البعض من أجل تخفيف حدة ( وا 

 (.الحوار متعدد المسارات حول 0.0.5انظر أيضا  القسم )التوتر وتجنب المواجهات العنيفة 
 

، ما والبروباغندا، في حاالت النزاع، غالبا ما يتم تداول قدر كبير من المعلومات المضللة إال أّنه
 حال عمدتفي و . لة في كثير من الحاالتصعبة أو مستحيمهمة التحقق الكامل من شائعة  منيجعل

أن  من الممكن، ليسمعلومات تبين أنها خاطئة، فإنها إلى نشر فرق الحماية غير المسلحة للمدنيين 
األطراف ثقة  باإلضافة إلىتفقد مصداقيتها  أن، بل فحسب تضع المزيد من الناس في خطر أكبر

إذا . مستقل من أكبر قدر ممكن من المعلومات لذلك من الضروري التحقق بشكل. المحليين المعنيين
يجب لم يكن من الممكن إجراء عملية التحقق بشكل مباشر، فإن فرق الحماية غير المسلحة للمدنيين 

، ولكن فحسب ممثلين متعددين/على األقل ليس إلى التحقق من المعلومات من أشخاص أن تعمل
قد الذين تحدثوا معهم ت الجهات الفاعلة إذا كان: ممثل/كل شخص( مصادر)أيضا تحديد مصدر 

 .المعلومات من المصدر نفسه، ولم يتم في الواقع التحقق من المعلومات على اإلطالقتلقت 



مجتمع بأنهم  إلى إخبار الحماية غير المسلحة للمدنيينأال يعمد ممارسو  بشكل خاصمن المهم 
من المهم أن نتذكر أنه ال . تتجلى آمنون، أو بشكل أكثر عمومية، ما هي األحداث التي سوف

ذا أخبروا المدنيين بأنهم آمنون عندما يكون الهجوم ، ا  ممكن ما زال يمكن ألحد التنبؤ بالمستقبل، وا 
على سبيل المثال، إذا ف. الذين يسعون إلى حمايتهم للخطرفإنهم يخاطرون بتعريض األشخاص 

حتى  -هم لن يتعرضوا لهجوم بأنّ  محليا   ا  تمعمج الحماية غير المسلحة للمدنيينأخبر أعضاء فريق 
بالفعل في وتمت مهاجمتهم  -عمال عنف أّمنوا التزام المعتدي المحتمل بعدم االنخراط في أ ولو

وتأكيدا  . في انعدام األمن ساهم فعال  يكون قد ، فإن فريق الحماية غير المسلحة للمدنيين وقت الحق
أن المجموعة ستمتنع عن المشاركة في العنف حتى لو أنها  ا  دمن الضروري أال نفترض أب،  للمؤّكد

سيطرة على المفسدين المحتملين، بالالقادة  يتمّتعفي بعض األحيان، ال . تضمن أنها لن تفعل ذلك
 .في حاالت النزاع تشهد تحوالت سريعة ديناميات األحداثوبشكل عام، فإن 

للمدنيين التحقق بشكل مستقل من أن الشائعات  إذا استطاع ممارسو الحماية غير المسلحة وحصرا  
على سبيل المثال، ف. المعلومات الصحيحة اينشرو  يمكنهم أن، الحقيقة لن تصّعد التوتراتأّن كاذبة، و 

إذا كان أعضاء فريق الحماية غير المسلحة للمدنيين قد رأوا وتحدثوا إلى الشخص الذي ترددت 
وشيك، وأن المعلومات الحقيقية اللخطر الموت  معّرضة/ا  معرض (ت)ليس (ا)شائعات عن قتله، وأنه

 .بشكل مستقل ونشرها خطوات لتصحيح المعلوماتيمكنهم عندئذ اتخاذ ستؤدي إلى تهدئة التوترات، 
 

 : وفي هذه الحاالت، يجب أن يأخذوا بعين االعتبار
x لنشر األولوية  يعطواأن  يجب؟ هل إلى من يجب أن يعطوا األولوية لنشر المعلومة

أفراد  منالمعلومات إلى األشخاص الذين من المرجح أن يتفاعلوا مع الشائعات أوال ؟ هل 
للمساعدة في  والنفاذيتمتعون بالمصداقية ( قادة دينيين وقادة مجتمعات، إلخ)محترمين 

 نشر المعلومات؟ إلى السلطات، التي قد تكون قادرة على منع العواقب السلبية؟

x  التي ينبغي استخدامها للتأكد من وصول المعلومات إلى األشخاص ما هي طرق التواصل
 :الصحيحين؟ تتضمن أمثلة االستراتيجيات المحتملة ما يلي

o المكالمات الهاتفية/التناقل الشفهي 

o التواصل االجتماعي مواقع  
o االتصاالت مع السلطات المحلية لنشر الرسالة استخدام 

o  لبث الرسالةلمحلية ااستخدام محطات الراديو أو التلفزيون 

o المحلي المجتمعفي  اللقاءات. 



x كيف ينبغي تأطير الرسالة بحيث تكون ذات مصداقية وتخفف بفعالية من حدة التوتر؟ 

 هل أنت قادر على نشر المعلومات بسرعة كافية لمنع رد الفعل السلبي؟

 :ببسبفي الحاالت التي يكون فيها من غير الممكن التحقق من المعلومات ونشرها 
 نشر المعلومات الصحيحة من شأنه في الواقع زيادة احتماالت العنف ( أ

 أو/بشكل كاف؛ والشائعات من الممكن التحقق غير من  ( ب

 يصبح منليس من الممكن نشر المعلومات الصحيحة بشكل فعال، من المرجح أن  ( ت
 تعتبرعلى وجه الخصوص، قد . الصراع حدة توظيف أدوات مختلفة لتخفيف ضروريال

 أو إشراك السلطات لتوفير الحماية ،أو تسهيل الحوار ،أو الوساطة ية،وضات المكوكالمفا
، ا  ناجحأو  ا  التخفيف من حدة الصراعات ممكن في حال لم يكن. مناسبةالستراتيجيات من اال
على نطاق واسع، قد يكون من الضروري النظر في تفعيل  مهددا  الشائعات خطرا  ومّثلت

 .بة المبكرة في وقت مبكر، على افتراض أنه موجوداالستجا/نظام اإلنذار
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 المبكرة االستجابة/اإلنذار المبكر 3.2.3
 االستجابة المبكر؟/ما هو اإلنذار المبكر

هو تطبيق منهجي للمراقبة من أجل منع العنف، والحد  (EWER) االستجابة المبكرة/اإلنذار المبكر
وهي تستند إلى . من تأثير العنف، وزيادة سالمة المدنيين وأمنهم في حاالت الصراع العنيف المتوترة

ومن خالل مراقبة تطور . من خالل مراحل معترف بها تماما   ا  مالوعي بأن النزاعات تتقدم عمو 
إن الوعي في الوقت المناسب بأزمة وشيكة قد . تطور األزمةاستباق الصراع، قد يكون من الممكن 

إن االستجابة في الوقت المناسب . يساعد المدنيين على االستعداد لمواجهة األزمة أو إخالء المنطقة
 .من تأثيرها قد تحدأو على األقل األزمة تطور قد تمنع 

بأنه جمع وتوصيل المعلومات حول األزمات، وتحليل  االستجابة المبكرة/اإلنذار المبكر يمكن تعريف
يتطلب اإلنذار المبكر و . لخيارات االستجابة المحتملة لألزمة ةاألولي والدراسةتلك المعلومات، 

اث التي من المرجح أن تؤدي إلى تصاعد سريع لألحدتقييما  ( قريب من الوقت الفعلي)للنزاعات 
 .للعنف في بيئة عالية المخاطر

يشير إلى هو و . باالقتران مع اإلنذار المبكر االستجابة المبكرة/اإلنذار المبكرستخدم يغالبا  ما 
باإلضافة إلى التدخل . اإلجراءات التي تتخذ لمنع العنف أو تصاعد العنف وحل النزاعات العنيفة

نسانية  للحمايةر المباش غير المسلحة للمدنيين، يمكن أن تكون هذه اإلجراءات دبلوماسية وعسكرية وا 
يجب أن تعكس خيارات االستجابة مجموعة من الحقائق األرضية وقدرات و . أو اقتصادية/و

. زها سياق طوارئ محددميّ يحالة معينة،  على األرضالحقائق تصف . االستجابة والسيناريوهات
في وموجه قدرة بعض الجهات الفاعلة على تقديم تدخل شامل ( عدم)رات االستجابة إلى تشير قدو 

 .تشير السيناريوهات إلى النتائج المحتملة للتدخالت ذات الصلةو . الوقت المناسب
قد ال ينخرط أفراد الحماية غير المسلحة للمدنيين إال في اإلنذار المبكر ويتركوا االستجابة المبكرة 

وفي معظم الحاالت، سينخرطون في كل من اإلنذار المبكر . اآلخرين، أو العكس بالعكسللممثلين 
وعندما يتعلق األمر باالستجابة المبكرة إثر حالة األزمات، قد تتعاون وكاالت . واالستجابة المبكرة

 نالحماية غير المسلحة للمدنيين مع الوكاالت اإلنسانية األخرى وتركز تحديدا  على مخاوف األم



وتقدم وكاالت أخرى عادة، على سبيل المثال، . المادي ومسائل حماية المدنيين في منطقة األزمة
 .الغذاء والمساعدات الطبية

يتم اختيار إجراءات االستجابة المبكرة من أساليب الحماية غير المسلحة للمدنيين الموصوفة بشكل  
هذا القسم بشكل رئيسي على اإلنذار  سيركزو . لما يناسب الوضع ا  منفصل في هذه الوحدة، وفق

 .المبكر والعملية التي تقود من اإلنذار المبكر إلى االستجابة المبكرة

 



 االستجابة المبكرة؟/كيف يعمل اإلنذار المبكر

االستجابة المبكرة على ما هو أكثر من نشاط فرق الحماية غير المسلحة /اإلنذار المبكر ينطوي
االستجابة المبكرة /اإلنذار المبكر ينطوي. صراع واالستجابة لحالة األزماتللمدنيين لمراقبة تطور ال

تحتاج هذه اآلليات إلى و . للتحليل والتواصل واالستجابةأو تعزيزها على إنشاء آليات مجتمعية 
يتم تبادلها و أن المعلومات حول الحوادث والتطورات في المنطقة يتم تحديدها بشكل صحيح  الضمان

 يتيح لهاتلك التي تكون في وضع  وخصوصا  مناسب مع الجهات الفاعلة ذات الصلة، في الوقت ال
اإلنذار  باإلضافة إلى مشاركة المعلومات، تتناول آلياتو . تلوح في األفقاالستجابة ألزمة 

قد يشمل اإلعداد و . مسألة التنسيق واإلعداد وتقسيم المسؤوليات ا  أيضاالستجابة المبكرة /المبكر
قد . يحتاج األطفال إلى معرفة ما يجب فعله أو أين يذهبون في حاالت الطوارئو . املةمجتمعات ك

قد يحتاج األشخاص ذوو اإلعاقة أو . يكونون في المدرسة أو على الطريق أو بمفردهم في المنزل
يمكن تطوير . إلى دعم اآلخرين في حالة اإلخالء المفاجئ ا  أو جسدي ا  غيرهم من المعوقين عقلي

 .، ولكن ما لم يفهم المجتمع بأكمله كيفية االستجابة، فلن تكون فعالةةإنذار مبكر محدد أنظمة
وقد . بشكل أفقي وعموديمتعددة الطبقات، االستجابة المبكرة بأنها /اإلنذار المبكر آليات وتتمّيز

 يينستو بين الجهات الفاعلة على مستوى القاعدة الشعبية والجهات الفاعلة في الم تساهم في الربط
جانبي الصراع  في القاعدةالجهات الفاعلة على مستوى  تساهم أيضا  في ربطوقد . والعاليالمتوسط 

نساء من تبادر إلى إعالم فعلى سبيل المثال، يمكن للمرأة من مجتمع ما أن . مع بعضها البعض
 .مجتمع آخر أن التوترات في مجتمعهن تتزايد

الفعال مدخالت من مجموعة واسعة من وجهات النظر، بما مبكرة االستجابة ال/اإلنذار المبكر يتطلب
في ذلك وجهات نظر الفئات المهمشة، والنساء، والمسنين، الذين غالبا  ما يتم استبعادهم من عمليات 

يجب أن تشتمل اآلليات على ممثلين قادرين على إدراك المؤشرات المبكرة أو و . السالم الرسمية
أن تشمل الجهات الفاعلة القادرة على أيضا  اآلليات  ويجب على. تصنيفهاو  عالمات العنف الوشيكة

وعادة ما يكون أولئك الذين . هذه المؤشرات لمنع العنف من الحدوث أو منع تصعيدهمع االستجابة 
هذه  إلىالتعرف  الذي يتيح لهمفضل الوضع األمتضررة بالعنف في  يعيشون في مجتمعات

أعضاء  نموذجيين في المجتمع، أو أعضاء في منظمات شعبية، أو قادة قد يكون هؤالء . المؤشرات
 عيرفيبالضرورة قادة  واإن القادرين على تسهيل االستجابة اإليجابية لمنع العنف ليس. مجتمعيين
قد يكونون قادة  .، لكن يجب أن يكون لديهم التأثير الضروري لوقف العنف أو إزالة التصعيدالمستوى

سيين محليين، أو ممثلين من قطاع األعمال، أو من الشرطة أو الجيش المحليين، دينيين، أو سيا
  .باإلضافة إلى مسؤولين حكوميين إقليميين أو قيادة المجموعات المسّلحة

 



من الضروري أن ال تنشئ فرق الحماية غير المسلحة للمدنيين آليات جديدة لإلنذار 
وفي بعض المناطق يتم توجيه . د اآلليات الموجودة وعملهااالستجابة المبكرة بدون تقييم لوجو /المبكر

االضطالع  الحماية غير المسلحة للمدنيينويمكن للممارسي . اآلليات القائمة إلى الكوارث الطبيعية
ويكمن مصدر قلق في التأكد من أن . بدور في تنقيح هذه اآلليات لتشمل مكون من مكّونات النزاع

ال فإن ذلك قد يخلق مخاطر أمنية االس/آليات اإلنذار المبكر تجابة المبكرة تبقى غير سياسية بحتة وا 
 .للمنخرطين

 
 االستجابة المبكرة في الميدان/اإلنذار المبكر

وستركز فرق الحماية . االستجابة المبكرة بتحديد مناطق األزمات/يبدأ إنشاء آليات اإلنذار المبكر 
صدامات منتظمة، وقواعد السياسيين  التي تشهد على المناطق اغير المسلحة للمدنيين تقييمه

المناطق الغنية بالموارد الطبيعية، والقريبة من باإلضافة إلى المتشدديين، والمجتمعات المختلطة، 
ألزمات، ل محددةلى منطقة إبعد التعرف و . لقوات المسلحةاخطوط الدفاع األمامية، ومعسكرات 

تجميع معلومات خط على ين والجهات الفاعلة المجتمعية غير المسلحة للمدني الحمايةأفراد  يعمل
 :األساس وتحديد مؤشرات النزاع المحتمل

 
 :مؤشرات الصراعوقد تكون 

x  أو مجموعة أخرى على  معينةعلى سبيل المثال، تشريعات لصالح مجموعة )سياسية
 ؛(كراهيةخطاب ال

x  االقتصادية غير المتساوية  على سبيل المثال، تعطيل توزيع األغذية أو التنمية)اقتصادية
 ؛(على طول خطوط المجموعات

x ؛(أو المحاصيل السيئة المتماديعلى سبيل المثال، الجفاف ) بيئية 
x  ؛( أو تدنيسها مثل تدمير المواقع الدينية)الثقافية  -االجتماعية 
x  ؛(االجتماعي التواصلوخطاب الكراهية في اإلذاعة أو في وسائل  اتاالستفزاز )تكنولوجية 
x  ؛(تصلعلى سبيل المثال، أشخاص يغادرون مناطق معينة أو ماشية ) اتهجر 
x مثل حوادث االختطاف أو ظهور جماعات مسلحة جديدة، والتفجيرات )باألمن  متعلقة

 (.والهجمات

 
 الحماية غير المسلحة للمدنيينيعمل أفراد بعد جمع المعلومات األساسية ومؤشرات الصراع، 

رفاق المعنى بهاعلى ن المحليين و والممثل . تحليل البيانات بشكل مشترك ووضعها في سياقها وا 
نشاء خطط عمل لكل سيناريوعلى  ا  أيض وسيعملون  إتماميمكن و . صياغة سيناريوهات معقولة وا 



تطوير  ويتيح ذلك. مجتمعي أو ورشة عمل لقاءفي إطار  وتحليلها بالكاملبعملية جمع المعلومات 
 .الحماية وخطط الطوارئالقدرات حول استراتيجيات 

 
غير المسلحة  الحمايةفرق  تعمدفي السياق الذي تعاني فيه المجتمعات من القصف الجوي، قد و 

االستجابة /اإلنذار المبكر ورشة عمل مع قادة المجتمع حول إلى تنظيمللمدنيين، على سبيل المثال، 
ة التي أصيب فيها المجتمع يمكن للمشاركين وصف وتحليل ما حدث في المرة األخير و . المبكرة

بالقصف الجوي؛ على سبيل المثال، فقد األطفال حياتهم ألنهم هربوا في حالة من الذعر، بدال  من 
لم و ؛ (في األرض تستخدم كمأوى ضد نيران العدو وهي حفر) الخنادق الفرديةالبحث عن غطاء في 

قد و . الحفرهالقوة ب تمّتعهملعدم  ا  أي خنادق، نظر  ةجسديّ  يعانون صعوباتيكن لدى األشخاص الذين 
 الكنهم يستطيعون الحد من تأثيره،  القصف الجويوقوع يقر قادة المجتمع بأنهم ال يستطيعون منع 

بإرشاد األطفال حول ما يجب فعله في المرة  واألساتذةتكليف النساء  قد يتم. في عدد من الطرق
الخنادق لألشخاص الذين يعانون مشاكل  يمكن تكليف الشباب بحفر. يحدث قصفعندما  المقبلة
يمكنهم حتى . يمكن لقادة المجتمع تحديد عالمات تحذير محددة لضمان االستجابة السريعة. جسدية

غير المسلحة للمدنيين وغيرهم من الجهات  الحمايةإنشاء نظام اتصاالت عبر الهاتف يتضمن أفراد 
 .مات في أعقاب القصفالفاعلة لضمان االستجابة السريعة من مقدمي الخد
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• The Small Girl and the Big Men. (duncan n.d.). https://tinyurl.com/k6s9shj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0.0 
 

 بناء العالقة 
 

ال  قد .يجب أن يعرف المرء إلى من يتحدث. النظراء في الدولةإلى قنوات اتصال سلسة مع  يحتاج المرء
،  ولكن يجب عليك على األقل الذهاب إلى المكان الصحيح، ومعرفة من سينتبه،  كل شيءيمكنك حل 

 ... وقتك سيهدرومن 

 

بدون عالقة، ال يمكنك " مع هذه الحالة؟ الوضعما " -يمكنك االتصال مباشرة ،  مع وجود عالقة جيدة
 .ذلك

 (25. ص 5111ماهوني، ) اكولومبي،  رئيس المكتب الفرعي، مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان
 

يساعد وجود . غير المسلحة للمدنيين الحمايةتعتبر العالقات جانبا هاما من جوانب جميع أساليب 
على فتح قنوات التواصل بين  واألطراف المعنيين اآلخرينعالقات موثوقة مع الجهات الفاعلة الرئيسية 

وأخيرا ، فإنه . خالت الدعم لمنع تصاعد العنفكما أنه يساعد على معالجة اإلشاعات وتد. أطراف النزاع
أحد  ويتأتى. وأمنهم المنتشرين في مناطق النزاع العنيفةللمدنيين غير المسلحة  الحمايةيعزز سالمة أفراد 

العوامل المهمة في فعالية الحماية غير المسلحة للمدنيين من إنشاء وتحسين العالقات مع ممثلي 
، والزعماء المحليين الدينيين وقادة (وغير الحكومية الحكومية) لمسلحةا والجهات الفاعلةالحكومة، 

. القدرة على التأثير على مرتكبي العنف المحتملين أو أطراف الصراعب يتمتعونالمجتمع، وغيرهم ممن قد 
ذا حدثت التهديدات وعندما و  ، يمكن تحدثفي حين أن إقامة العالقات توفر بعض الحماية بطبيعتها، وا 

إن معرفة متى يجب التركيز على التفاعل . عاء هؤالء األشخاص المؤثرين للحد من مخاطر العنفاستد
 .أمر معقد ويعتمد على التحليل الدقيق لهو اإليجابي ومتى يتم استخدام الضغط في هذه العالقات

لمدنيين، يتم في جميع أساليب الحماية غير المسلحة ل ا  مهم ا  على الرغم من أن بناء العالقات يعد مكون
وسيتم وصف كال . استخدام بناء الثقة والحوار متعدد المسارات كتطبيقين محددين لبناء العالقات

 .التطبيقين في هذا القسم

 

 بناء الثقة 0.0.0

لمرافقة المدنية أنه في اإلدراك المتأخر، ال يعتقدون أن المرافقة والوجود قد أنقذوا ا" مستهلكي"الحظ بعض 
ومع . م أدركوا في وقت الحق أنهم لم يكونوا في خطر كبير كما كانوا يعتقدون في األصلحياتهم، ألنه



لهم بمواصلة عملهم، بغض النظر عما إذا كانوا  أتاحفقد الحظوا أن التضامن الذي شعروا به  ،ذلك
 .معرضين بالفعل للخطر أم ال

 11. ص،  5111،  ليزا سكيرش 

 

 ما هو بناء الثقة؟

كما يتعلق . مسألة دعم القوة الداخلية بدال من تغيير الظروف الخارجية أو زيادة المهاراتبناء الثقة هو 
األمر باختبار األشخاص، وعند االقتضاء اكتساب الثقة في هياكل الدولة التي من المفترض أن توفر 

ز واالفتقار إلى العنف والقتل واإلساءة والتمييمن بدورات  المتماديةوعادة ما تتميز الصراعات . الحماية
غالبا  ما ُيشتبه تلقائيا  في أن . وعدم تكافؤ الفرص في الوصول إليها، والموارد األساسية، والتعليم ،العدالة

 بأّنهمالمدافعون عن حقوق اإلنسان ما يصوف  عادة، بينما تعّثر حظوظهمعن  ا  النازحين مسؤولون سياسي
ن، يعملون من أجل التغيير، نشطو ن مدنيو  شكل شبه دائميتوافر ب هفي حين أن". عصابات"أو " نمتمردو "

 بعضهمفقد . فاقدين القدرة، ومكبوتين، وفاقدين الثقةفإن العديد من المدنيين اآلخرين يصبحون خائفين، 
حول كيفية تغيير وضعهم، أو فقدوا اإلرادة والشجاعة  آخرينأفكار  ونضبتاألمل في مستقبل أفضل، 

بناء ثقة محاولة غير المسلحة للمدنيين  الحماية، يمكن لممارسي هذا النوع من في مناخو . لمحاولةل
 .الفاعلة بما في ذلك الجهات الحكومية،  أو تجديدها المدنيين في أنفسهم وفي اآلخرين

ؤدي إلى ت وهي. الثقة هي تطبيق لبناء العالقات ألن الثقة المتزايدة تميل إلى إخراج الناس من عزلتهم
 قد تؤدي هذه المواجهة وتعتبر مسألة ما إذا كانت. لمشاركة والمبادرات واإلبداع والمواجهةالمزيد من ا

يركز هذا القسم على دور الثقة و . 2سيتم استكشافها في  إشكاليةإلى نشوب صراع وحتى العنف  ا  أيض
 .لمفي منع العنف أو الحد منه، وزيادة السالمة واألمن، وتعزيز البنى التحتية المحلية للس

 
 كيف يعمل بناء الثقة؟

ومع . بطرق مختلفة لحماية غير المسلحة للمدنيينليمكن أن يسهم بناء الثقة في تحقيق األهداف الرئيسية 
وفي المناطق . زيادة الثقة، من المرجح أكثر أن يقاوم المدنيون اإلساءات أو يرفعون أصواتهم ضدها

كما أنهم غير متصلين بشبكات الدعم وال . ية بحقوقهمالمعزولة، قد ال يكون السكان الضعفاء على درا
قد يخشون مقاربة قادة المجتمع أو ضباط الشرطة أو مقدمي . يمكنهم الوصول إلى خدمات الدعم

ومتى أدرك هؤالء . ونتيجة لذلك، قد يستمرون في المعاناة من العنف المتواصل. الخدمات الدولية
يفية الوصول إلى خدمات الدعم، قد يشعرون بالثقة الكافية لعرقلة ك وأدركواباالرتباط،  وشعرواحقوقهم، 

على المدافعين عن حقوق  هنفسالمنطق وينطبق . نمط العنف أو طلب المساعدة من اآلخرين للقيام بذلك
وعلى . الذين يشعرون بأنهم مجبرون على التصدي لإلساءة نيابة عن الناجين مسؤولي الدولةاإلنسان أو 



. المرتكبينمواجهة ل، فقد يفتقرون إلى الثقة بشكل مباشر أنفسهمسوء المعاملة بهم ال يعانون الرغم من أن
 .هذه القضيةل للتصديقد يجدون الثقة ،  بمجرد أن يشعروا بالحماية والدعمو 

 هموكما أن زيادة الثقة يمكن أن تمنع العنف أو تحد منه، فإنها يمكن أن تزيد أيضا سالمة المدنيين وأمن
المدنيين على  في تشجيع زيادة الثقة تساهمفعلى سبيل المثال، قد . ن تعزز البنى التحتية المحلية للسلموأ

 ديؤما يوغالبا  . إطالق أنشطتهم الخاصة من أجل السالم أو حماية المجموعات الضعيفة في مجتمعهم
 نوال يتمتعن يعتقدون أّنهم إلى جعل المدنيي لسفألى إعلى أ نمنقص التعليم أو استخدام أنظمة التعليم 

ويمكن للممارسين أن يضطلعوا بدور في إقناعهم . نألمم والسالافي رات كافية للمساهمة مهابمؤهالت أو 
أن أعضاء فريق الحماية ( 0.0.5القسم ،  0اإلطار ) 0وقد أظهرت دراسة الحالة في الوحدة . بالعكس

اجد الوقائي والمرافقة لبعضهن البعض من أجل غير المسلحة للمدنيين شجعوا النساء على توفير التو 
أدرك هؤالء النساء أن بإمكانهّن اتخاذ . حماية أنفسهن من العنف الجنسي في نقاط الوصول إلى المياه

 .وقد شجعن بدورهّن النساء األخريات،  خطوات بأنفسهن إلحداث فرق

 
. الحكومية أو صانعي القرارالفاعلة الجهات يمكن لزيادة الثقة أن تزيد العالقات بين المدنيين و ،  وأخيرا  

في العديد من حاالت النزاع العنيف، يتردد المدنيون أو يخشون االتصال بالجهات الفاعلة التابعة للدولة و 
الجهات الحكومية  مقاربةيمكن لزيادة الثقة أن تساعد في سد الفجوة ودعم المدنيين في . ألسباب متنوعة

 الحماية غير المسلحة للمدنيينلممارسي يمكن و . وطلب إجراءات حماية إضافيةلإلبالغ عن االنتهاكات 
أن يكونوا مثاال  يحتذى به، ألنهم ينخرطون بشكل واضح مع قوات األمن وضباط الشرطة والمسؤولين 

وفي الوقت نفسه، يمكنهم دعم عمل مؤسسات الدولة . عالقات مع األفراد الداعمين ويبنونالحكوميين 
على زيادة  هذا يمكن أن يساعد. فر خدمات الحماية للمدنيين، مثل لجان حقوق اإلنسان المحليةالتي تو 

 .على الحماية الدولة قدرة ثقة المدنيين في

 

 الميدانبناء الثقة في 

 :أن يتولوا التالي الحماية غير المسلحة للمدنيين ويمكن لممارسي .يمكن بناء الثقة بالعديد من الطرق المختلفة

x  االنتهاكاتأو  اإلساءاتن ع من أجل التبليغ إلى المسؤولين الحكوميينف لعنن امن لناجيا رافقةم. 

x  (.الكفاءة علىيمكن إعطاء األولوية للثقة )تشجيع الملكية المحلية لألنشطة المشتركة وزيادة المشاركة 

x  هذه األخيرة في أفراد ترى قد  -حوار بين الجهات الفاعلة المحلية  عبر إنشاءتشجيع التعلم األفقي
 ؛"غير المتعلمة"حكمة الجهات الفاعلة المحلية  وتتجاهلخبراء  الحماية غير المسلحة للمدنيين

x تشجيع المناقشات التي يعترف فيها السكان المحليون بخبراتهم الخاصة؛ 

x  قبل إدخال آليات وأدوات خارجية وتقييمها استكشاف اآلليات أو األدوات المحلية 



x ى التشاور والحوار مع مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة المحلية، بما في ذلك الفئات السعي إل
ظهار التقدير العلني للمعرفة والمنظور الذي يقدمونه؛  الضعيفة، وا 

x  قيمة؛ تحملاستخدام مهارات االستماع والتأكيد النشط إلثبات أن مدخالت الجهات الفاعلة المحلية 

x م أمثلة ورموز تعكس السياق المحلي وترتبط به؛ااستخد -باللغة المحلية " التحدث 

x الذين يشبهونهم تماما  قد اضطلعوا بأدوار مهمة ص ألشخاأن ا كيف ضحولتي تالحالة ت اسادرا ركةمشا
 في الحماية؛

x   المراقبةاألمن والحماية، أو القانون الدولي، أو  حولتقديم دعم بناء المهارات. 
 

  راتالحوار المتعدد المسا 3.3.2
 

 
وجبهة مورو  الفيليبينعلى أنه قادر على التأثير على أعمال حكومة  قوة السالم بال عنف ُينظر إلى

اإلسالمية للتحرير وهما الجهتان الفاعلتان المسلحتان، بما في ذلك القدرة على الدفع إلى كف األعمال 
الوقت بين  منضع دقائق مرور ب السجالت وتذكر… المسلحة واالمتناع عنها عبر الوصول المباشر

من الجهات الفاعلة المسلحة أو وقف العمل  وانسحاب، قوة السالم بال عنف اإلبالغ عن الحادث إلى
 .المسلح في مكان ما

 (5102غوندوز وآخرون )غوندوز وتورالبا 
 

46متعدد المسارات؟الما هو الحوار 
 

تتفاعل كما  اسي في المواقف اليوميةتشارك فرق الحماية غير المسلحة للمدنيين في التدخل الدبلوم
، وأعلى مستويات ، والمستوى المتوسطالقاعدةباستمرار مع الجهات الفاعلة الرئيسية على مستوى 

من ناحية الوقت الوجود  ترّسخكلما و . على تغيير في السلوك في التشجيعكل اتصال ويساهم . المجتمع
فرص وتتوافر . ا  ذلك ممكن بات، تلك الجهات الفاعلةمع التي تم إنشاؤها  وازدادت العالقات، والثبات

عندما يكون أفراد الوحدات غير . كل يوموفي التأثير على الجهات الفاعلة الرئيسية في كل مكان، 
المسلحة للممدنيين في األماكن العامة، يسافرون إلى المناطق الريفية النائية، ويتحدثون إلى العمدة أو 

، رقم 5111ماهوني، ) وهذا يغير الوضع. ويحسبون النتائج فيهتم الجميعمحلي، الكاهن أو القائد ال
 النساء، في الحوار، تعترف النتائج وخصوصا  عندما يشارك ممثلون عن المجتمع المدني، ( 21
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عندما تشارك األطراف الرسمية  مما تكون عليهبمجموعة أوسع من االحتياجات وتكون أكثر استدامة 
 .وحدهاة المسلحة والجهات الفاعل

 
يمكن تعريف الحوار على أنه محادثات مدروسة ومنظمة، وغالبا  ما يتم تسهيلها من قبل المنظمات أو 

متعدد المسارات هو مصطلح لعمليات الحوار التي تعمل على عدة مسارات في وقت الالحوار . األفراد
 ةمن إمكانية تقسيمها إلى تسعثالثة مسارات، على الرغم على استكشاف هذا القسم ويعمل . واحد

 (:0110دياموند وماكدونالد، ) مسارات مختلفة

x  عادة إلى الحوار الرسمي بين القادة السياسيين والعسكريين رفيعي المستوى، مع التركيز  0يشير المسار
 وقف إطالق النار والمعاهدات والعمليات السياسية في مرحلة ما بعد الصراع؛اتفاقات على 

x ار الثاني إلى أنشطة الحوار غير الرسمية وحل المشكالت التي تهدف إلى بناء العالقات يشير المس
وعادة ما يشمل قادة أكاديميين ودينيين . العملية الرسمية يبّلغوتشجيع التفكير الجديد الذي يمكن أن 

عل بحرية وغير حكوميين مؤثرين وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني الذين يمكنهم التفا
 .أكبر من المسؤولين رفيعي المستوى

x  األفراد والمجموعات الخاصة على مستوى القاعدة يتواله يشير المسار الثالث إلى الحوار بين األفراد الذي
وبناء الثقة داخل  التوعيةوهذا ينطوي على . الشعبية لتشجيع التفاعل والتفاهم بين المجتمعات المعادية

 (.5100، الواليات المتحدة للسالم معهد)هذه المجتمعات 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(39. ص 1991معتمد من ليديراخ )الحوار المتعدد المسارات : 3الصورة   



 كيف يعمل الحوار المتعدد المسارات؟

تعمل فرق الحماية غير المسلحة للمدنيين ضمن المسارات الثالثة وتهدف إلى تعزيز الحوار بين الجهات 
فعلى سبيل المثال، من خالل ربط النساء صانعات السالم على . من جميع المسارات الثالثةالفاعلة 

مع قادة المنظمات غير الحكومية أو األكاديميين على المستوى ( 0المسار )مستوى القاعدة الشعبية 
ين الجهات في بناء العالقات ب الحماية غير المسلحة للمدنيين، ال يساهم ممارسو (5المسار )المتوسط 

قد تشعر النساء . تعزيز أدوار كال الطرفينيعملون أيضا  على الفاعلة على المستويين فحسب، بل 
إمكانية التعلم ب وقد يتمّتعن 5مستوى المسار  علىالسالم بدعم من الجهات الفاعلة األكثر تأثيرا  اتصانع

واألكاديميون معلومات مباشرة عن تلقى قادة المنظمات غير الحكومية  ،وفي الوقت نفسه. من خبراتهم
وقد يعطيهم ذلك رؤى جديدة، يمكنهم استخدامها في . الوضع على المستوى الميداني من منظور النساء

 كال الطرفين يكون، ذلك إلى وباإلضافة(. 0المسار )حواراتهم مع القادة السياسيين على المستوى األعلى 
ألعضاء فريق الحماية غير المسلحة للمدنيين أيضا  يمكن و . على منظور إضافي لعملية السالم قد حصال

على سبيل  - 0تقديم نفس النساء صانعات السالم مباشرة إلى الجهات الفاعلة على مستوى المسار 
 .0في وظائف المسار  نودعم استمرار وجوده -ولي األمم المتحدة رفيعي المستوى ؤ المثال، مس

 

ة من مسارات مختلفة تتمتع بالقدرة على زيادة ثقة جميع الجهات الفاعلة هذه العالقات بين الجهات الفاعلو 
لمشاركة ممارسي الممارسة  ا  ونظر . ما يحدث وكيفية الرد على موقف معين ا  فهم يدركون تمام. المعنية

م غير المسلحة للمدنيين في المسارات الثالثة، فإّنهم غالبا  ما يتمتعون بحق الوصول إلى معلومات مهمة ت
ويمكن أن . التحقق منها والتي ال تصل في معظم األحيان إلى المسارين األعلى، أي األول والثاني

تستخدم هذه األداة بطريقة ماهرة لتعزيز مستويات الربط بين المسارات الثالثة وتعزيز القواعد الشعبية إلى 
ألن التفاعالت على مستوى وال تشهد العديد من محادثات السالم تقدما ، . آليات سالم أعلى مستوى

ويمكن لممارسي الحماية غير المسّلحة للمدنيين أن . 0و 5ال تترابط بشكل فعال مع المسارين  0المسار 
 العليامستويات اليضطلعوا بدور في طرح المخاوف عند أعلى السلسلة وأسفلها واستخدام اتصاالتهم على 

 .لحماية المدنيين
التأثير األكبر ب تتمّتع عادة غير الحكوميةعة للدولة والجماعات المسلحة وبما أن الجهات الفاعلة التاب

، وبالتالي. عندما يتعلق األمر بحماية المدنيين وخصوصا  ، فإن مشاركتها أساسية، على الوضع األمني
طهم ممارسو الحماية غير المسلحة للمدنيين األولوية لبناء العالقات مع هؤالء الفاعلين ومحاولة رب يولي

 .مستويات المسارمختلف بالعناصر الفاعلة الرئيسية على 
بناء عالقات عملية،  وبعد أن يتمحين تتوافر إرادة سياسية داخل الدولة أو الجماعة المسلحة لالستماع، و 

. استخدام الحوار والتعاون السري في اتجاه اإلصالحعبارة عن يمكن أن تكون آلية االتصال الهامة 



على طول  ا  ولكن أيض فحسب، ليس على مستويات صنع السياسة األعلى ،تأثير أن يؤثريمكن لهذا الو 
 أمام قيادتهقد يخشى القائد من خضوعه للمساءلة متوسط المنخفض أو المستوى العلى ف: نزوال   السلسلة
حتى في و . (21. ، ص5111ماهوني ) بهدوء على مستواه مسألة معّينة، وقد يفضل حل ةالهرمي
 ستبقىالرئيسي لإلساءة،  المرتكبللحماية، وربما  األساسيةت التي قد تكون فيها الدولة هي العقبة الحاال

من العالقات المحلية والدبلوماسية الوثيقة مع صانعي القرار مستفيدة فرق الحماية غير المسلحة للمدنيين 
العالقات بعناية لضمان  ويجب تطوير هذه. الحكوميين والعسكريين على المستويين الوطني والمحلي

أو الحد استقاللية المنظمة بأقصى قدر من الوصول والتأثير، مع عدم السماح للدولة المضيفة بالتالعب 
 (.25صفحة ،  المرجع نفسه)منها 

 

في نظر الدولة المهيمنة  غاية في الحساسيةالتواصل مع الجماعات المسلحة مسألة  يشّكليمكن أن 
ومع ذلك، . عند إجراء اتصاالت من هذا النوع بعين االعتبار مخاوف أمنيةال أخذ وجيشها، وبالتالي يجب

يجب التعامل مع األمن بشكل . من هذا النوع لتواصل قاطعاستبعاد ب القلق بشأن األمن يتسّببأال  يجب
االعتبار أيضا  أن عدم االتصال مع جماعة عين استراتيجي على المستوى التشغيلي، مع األخذ في 

 (.20ص ،  المرجع نفسه)غير المسلحة للمدنيين  الحمايةلحة قد يشكل أيضا  خطرا  أمنيا  على أفراد مس
بناء العالقات والحوار بين المدنيين  الحماية غير المسلحة للمدنيين في ناهيك عن ذلك، يساهم ممارسو

جمع قصص المدنيين ى عل، على سبيل المثال، يعملونفقد . المهددين وشبكات السالم واألمن الدولية
 اللقاءات قد يسّهلونو . أوضاعهم واحتياجاتهم في مجال الحمايةحول توعية ومشاركتها ألجل ال المهددين

ممثلي المجتمع الدبلوماسي في بين بين مجموعات من النساء من مناطق معزولة من النزاعات العنيفة و 
مؤتمرات أو اجتماعات دولية في أماكن  العاصمة، أو دعوة المدافعين عن حقوق اإلنسان للتحدث في

غالبا  ما تبني هذه التبادالت ثقة المدنيين المتضررين، وترفع من مكانتها، و . مثل نيويورك أو جنيف
ألعضاء شبكات الدعم الدولية االنخراط مباشرة مع  تيحت اوفي الوقت نفسه، فإنه. وتعزز شبكات دعمهم

مات مباشرة، والتي غالبا  ما تلهمهم لتكثيف جهودهم في المدنيين المتضررين والحصول على معلو 
 (.2انظر الشكل )واالستجابة  المناصرة

عندما سألنا ما الذي ساهم في زيادة استعداد المرأة وقدرتها على االنخراط في نشاط السالم، وخصوصا  
ات السالم ومصادر خالل الحرب الثانية، تلقينا عدة تنوعات حول االستجابة التي أصبحت مرتبطة بشبك

 .05ص ،  متحدثة عن النساء في ليبيريا (5105)ليفاين . ، دالمعلومات األوسع
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ربط مدافعي حقوق اإلنسان بالمجتمع الدولي: 4الصورة 
 
 

يوضح كيفية دعم  وهو .كتائب السالم الدولية من قبل 2تم إنشاء الرسم البياني المبين في الشكل رقم 
المدافعين عن حقوق اإلنسان على المستوى الميداني، والمتموضعين في مركز النموذج، وحمايتهم من 

للحماية غير المسلحة للمدنيين يوفر الموظفون التابعون و . خالل شبكات العالقات داخل البلد وخارجه
وماسيين األجانب لتوليد الدعم لحماية التواصل مع السلطات المحلية ووكاالت األمم المتحدة والدبل

تتعامل مع البرلمانيين الحماية غير المسلحة للمدنيين فإّن في الخارج، أّما . المدافعين المهددين
هؤالء  من أجل مناصرةوموظفي الخدمة المدنية وصناع القرار في المنتديات الدولية لحقوق اإلنسان 

 (.0. ص ،5105كتائب السالم الدولية، )المدافعين 

 



 الميدانحوار متعدد المسارات في 

يمكن أن تنطوي الدبلوماسية على و . يتطلب الحوار الفعال مهارات تحليلية وسياسية ودبلوماسية
،  "(التلميح)"مجموعة واسعة من التقنيات، بما في ذلك الضغط المباشر، والضغط غير المباشر 

ثناء، والتأكيد على األهداف المشتركة، وتطوير الحلول والتبعية أو التواضع، وال،  واللياقةوالفكاهة، 
 .ا  مع

 :قادرين على الحماية غير المسلحة للمدنيينممارسو يجب أن يكون ،  للحوار الفعالومن أجل تأمين  

x  وبناء الثقة مع مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة، بما في ذلك المسيئين والناجين  االنخراط
غير  ةالمسلح والجهات الفاعلة ،وقوات األمن ،لوطنية والمحليةمن العنف والحكومات ا

 وقادة المجتمع المحلي والنساء واألطفال؛ الحكومية

x   ؛ اهتمامها وتحّفز اتتعلق بوضعه، الجهات الفاعلة تلكوضع رسائل واضحة لكل من 
x ال ترغب قد . عند االقتضاء إنشاء عمليات حوار متوازية مع المجموعات الضعيفة أو المهددة

 عندما يتعلق األمر بالعنف الجنسي والجنساني؛ وخصوصا  النساء في التحدث أمام الرجال، 

x والتشاور المتبادل، والتعامل المفتوح (مع الحفاظ على السرية)ثقافة االحترام والشفافية  توليد ،
 ؛ الوفاء بهاتجنب تقديم وعود ال يمكن و  -مع االتهامات 

x  دراك  البنىو احترام التسلسل الهرمي  الداخلية؛ االنقساماتالتقليدية القائمة، وا 

x الدقة في نقل المعلومات حول الحوادث؛ التزام 

x عند تبادل المعلومات الحساسة ؛ وخصوصا   -سالمة شركاء المحادثة  التفكطير الدائم في 

x قد تكون بعض الجهات الفاعلة مستعدة لمشاركة المعلومات في . التزام المثابرة والصبر
 .جتماع ثالث أو رابع بعد اكتساب ثقتهما

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 التخفيف من حدة النزاع في مخيم ييدا لالجئين: دراسة حالة - 0اإلطار   

جنوب السودان، إلى صراع بين المجتمع ، أدى تدفق أعداد كبيرة من الالجئين في ييدا
 بشكل عّرض، متصاعد دلكان موقع الالجئين ينمو بمع. المضيف ومجتمع الالجئين

 .من المخيم والمجتمع المضيف لخطر كبير من الصراع والعنف كل

قادة المجتمع المضيف لتقييم الوضع،  مقاربة معقوات السالم الالعنفية  أجرتعندما و 
اشتكوا من نقص الغذاء وصعوبة الوصول إلى سبل العيش، نتيجة لطريقة استخدام 

، شعر المجتمع الدولي باإلضافة إلى ذلك. المنطقةالالجئين للموارد الطبيعية في 
بالتهميش من جانب المجتمع الدولي حيث ركزوا بشكل حصري على تقديم خدماتهم 

وقد أدى عدم وجود قنوات اتصال بين ممثلي الالجئين والمجتمعات . نحو الالجئين
يادة تعقيد بين ممثلي المجتمع المضيف ومقدمي الخدمات الدوليين إلى ز  كماالمضيفة، 

 .الكامنةمعالجة التوترات والمشاكل إذ لم تتسن ، الصراع
 

السلطات المحلية والرؤساء فضال  عن للمدنيين بمقاربة  بدأت الحماية غير المسّلحة
ثم رافقوا بعض هؤالء الممثلين إلى قادة المجتمع المضيف لبدء . مجلس الالجئين

. ة الدولية للحصول على دعمهم ومشاركتهمكما اتصلوا بممثلي الوكاالت المانح. الحوار
الحماية غير المسلحة للمدنيين في دبلوماسية مكوكية  فريقعلى مدار األسابيع شارك و 

دعم المجموعات إلبرام اتفاقات و الحوار  فعمل على تسهيلبين مختلف المجموعات، 
 .الجفاف محددة قابلة للتنفيذ حول كيفية مشاركة الموارد ونقل مواشيهم خالل موسم

على وكاالت المعونة الدولية أن تحيد عن  الصعوبة بمكان وعلى الرغم من أنه كان من
، فقد قرر عدد منهم في النهاية تقديم حصرا  تفويضها الرسمي لتقديم الخدمات لالجئين 

بعض خدمات اإلغاثة والموارد إلى المجتمع المضيف، ما ساعد على تحسين العالقات 
 .بين الطرفين

 قوة السالم بال عنف :درالمص
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0.2 
 

 بناء القدرات
 

وفي حال كانت . في العديد من حاالت النزاع العنيف، يبرز نقص في التعليم الرسمي وغير الرسمي
واألساتذة العديد من الطالب  ويتعّرضما تنقطع الدروس،  ا  المدارس تعمل في األصل، فغالب

أو الطالب من المدرسة ألسباب تتعلق بالسالمة، تم سحب قد يكون و . للتهجير أو اإلصابة أو القتل
األولوية هو البقاء على قيد الحياة  هنا يصبحو . لدعم أسرهم، أو لالنضمام إلى القوات المسلحة

بين المجتمعات في مناطق محدودة أو ثقة /قدرة و تتوافرونتيجة لذلك، غالبا ما . لكثير من المدنيين
قد يؤدي وجود أفراد الشبكة غير المسلحة . فة لالنخراط في جهود السالم واألمنالصراعات العني

للمدنيين أو الجهات الفاعلة األخرى إلى زيادة المساحة المتاحة للمجموعات المحلية للعمل والنمو، 
 موقد تساه. الفرص واألدوات الالزمة للتفكير والتعلم المشترك قد يعيق ذلك النمو في نقصال إال أنّ 

الفرص واألدوات للتعلم  في تأمين لجهات الفاعلة المحلية في حاالت الصراع العنيفلتنمية القدرات 
 .الصراعات تحويلوزيادة الثقة في قدرتها على 

ُيفهم تطوير القدرات في سياق الحماية غير المسلحة للمدنيين على أنه تعزيز للمعرفة والمهارات 
تطوير القدرات دورات تدريبية أو ورشات  ويتضّمن. المدنيينوالقدرات بغرض منع العنف وحماية 

أيضا تدريب  وهو يتضّمن. عمل حول مواضيع مثل الحماية غير المسلحة للمدنيين وحقوق اإلنسان
 .أو آليات الحماية المحلية القائمة أو المنشأة حديثا/وودعمهم األفراد الرئيسيين 

، ألن هذا هو التطبيق األكثر غير المسلحة للمدنيينالحماية  على وصفهذا القسم أوال   ويعمل
للحماية غير يصف إنشاء آليات محلية فالجزء الثاني من القسم أّما . لتطوير القدرات ا  استخدام

 الجهات الفاعلةالحماية غير المسلحة للمدنيين المقدمة من  إنها. ذاتية الدعم المسلحة للمدنيين
 .المحلية

 
 

  غير المسلحة للمدنيين الحمايةتدريب  3.4.1
 

 مستوياتعندما تفشل جميع  وخصوصا  هي المصدر األساسي للحماية، [ الجهات الفاعلة المحلية]
 .هو استثمار مهم اتدريبهلذا فإن ... الحماية األخرى 



 (5110مجلس األمن الدولي )األمين العام السابق لألمم المتحدة ،  كوفي عنان
 
 
 

 ؟ حة للمدنيينالحماية غير المسل يما ه
التدريب له أهداف محددة لتحسين . التدريب هو نشاط منظم الكتساب المعرفة والمهارات والكفاءات

إلى التدريب  يشيرفي سياق الحماية غير المسلحة للمدنيين، و . واإلنتاجية واألداء واإلمكانيةالقدرة 
 .المهارات العمل مع الناس في عملية ديناميكية من االكتشاف والتحليل وبناء

 
 ؟ الحماية غير المسلحة للمدنيينعمل تكيف 

للمدنيين كاستجابة مباشرة لالحتياجات والمصالح المحددة  الحماية غير المسلحة للمدنيينيتم توفير 
فعلى سبيل المثال، قد يرغب قادة مجتمع . للمجموعة المستهدفة في حالة معينة من الصراع العنيف

رتهم على حماية األطفال، نتيجة لتجنيد األطفال الالجئين غير المصحوبين في زيادة قد معّين الجئين
فرق الحماية غير المسلحة  ستعملقبل إجراء التدريب، و . بذويهم من قبل المليشيات المسلحة

تقييم احتياجات الحماية الخاصة باألطفال غير ، على بالتعاون مع قادة الالجئين ،للمدنيين
المنهج  يتضّمنقد . تاريخهليل استراتيجيات الحماية التي تمت تجربتها حتى المصحوبين بذويهم، وتح

والمهارات المحددة للحماية غير المسلحة  ساليباألالمبادئ األساسية لحماية الطفل، باإلضافة إلى 
 وفي .أثناء التدريب الختبار قابليتها للتطبيقفي تم ممارسة هذه األساليب والمهارات تسو . للمدنيين

دعم المشاركين في صياغة  الحماية غير المسلحة للمدنيينناء التدريب أو بعده، يمكن لموظفي أث
للتفكير في  هانفسالمجموعة يمكن إجراء تدريب متابعة مع و . وتنفيذها استراتيجيات حماية محددة

ى هذه فعالية عملية التنفيذ وتقييمها، وتحديد التحديات، وزيادة قدرة المشاركين على التغلب عل
 .التحديات

 

لسياقات  ا  عندما يتم تصميمه وفق تحقيق فعالية أعلىإلى  الحماية غير المسلحة للمدنيينيميل تدريب و 
قد يكون المشاركون غير . يتّبع مقاربة تشاركيةالجهات المحلية واحتياجاتها ومصالحها، وعندما 

ت األمن والعنف في مجتمعهم، على عرفة متعمقة عن ديناميابم ولكّنهم سيتمتعونمتعلمين وأميين، 
من خالل و . في البداية ووضع تصّور لهاالتعبير عن هذه المعرفة  عن يعجزونالرغم من أنهم قد 

إستخالص الحكمة المحلية من إلى المدرب الفعال  يتوّصلاستخدام تقنيات التعليم التشاركي، 



في سياق محدد مع  الفضلى اية الفعالةالمشاركين ويستخدم هذه المعرفة الستكشاف استراتيجيات الحم
مكامن يجوز لها على سبيل المثال تشجيع المشاركين على التفكير في نقاط القوة و . المشاركين

غير  الحمايةالضعف في استراتيجيات الحماية الحالية في مجتمعاتهم المحلية قبل تقديم أساليب 
، على أّنها أعلى مستوىغير المسلحة للمدنيين  الحمايةبدال  من تقديم أساليب و . المسلحة للمدنيين

غير  الحمايةتشجيع المشاركين على استكشاف كيف أن بعض أساليب على المدرب بعد ذلك  يعمل
في " العاديين"المسلحة للمدنيين يمكن أن تعالج نقاط الضعف الحالية وتظهر أن األشخاص 

 الحماية غير المسلحة للمدنيينتطبيق في  نجحوا بالفعلمجتمعاتهم المحلية أو في أماكن أخرى قد 

محفز، ما يساعد المشاركين على بصفة يعمل المدرب في المقام األول و . تحت اسم أو شكل معّين
على الرغم و . دور نشط في الحد من العنف وحماية اآلخرين توليبأنفسهم وتشجيعهم على  اإليمان

خرج المهارات والخبرات الموجودة بالفعل في السياق من أن المدرب يقدم المهارات واألساليب، فإنه يست
 .المحلي

 
 

من استراتيجية أوسع  ا  كون جزءتعندما  فاعلية كبرى تحقيق الحماية غير المسلحة للمدنيين إلى وتميل
. من الحماية غير المسلحة للمدنيينمع أساليب أخرى  حين تمتزجأو للحماية غير المسلحة للمدنيين 

 ورشة العمل هي في من أنّ  على الرغمو . ، هذه النقطةأدناه 2اإلطار الة في توضح دراسة الحو 
 تجتمععندما  المحلية للجهات الفاعلة ا  آمن ا  مكان ا  أيضتمّثل  إال أّنهالتطوير القدرات،  نشاط اجوهره

 استراتيجيات الحمايةالجهات الفاعلة المحلية ناقش تفي حين و . في بيئة أوسع من الخوف والترهيب
. للمشاركين في ورشة العمل ا  وقائي ا  غير المسلحة للمدنيين وجود الحمايةداخل الورشة، يوفر أفراد 

ذلك، ال يقتصر األمر على نقل المهارات من موظفي الحماية غير المسلحة للمدنيين  وباإلضافة إلى
اتهم الخاصة تصميم جلسعلى الممثلون المحليون  يعمل. إلى الجهات الفاعلة المحليةالدوليين 
ومن الواضح أن هذا يزيد من ثقتهم، حيث . ، ومشاركة خبراتهم، والتعلم من بعضهم البعضوتسهيلها

المبادرات التي تم  باإلضافة إلىالميسر المحلي  خالصةيظهر المثال التالي من بابوا، إندونيسيا 
 .تقديمها بعد ورشة العمل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

تنمية القدرات، وبناء الثقة، والحوار والحماية تتكامل وتعزز بعضهما البعض : دراسة حالة - 2اإلطار 
 في بابوا

وامينا، بابوا،  ورشة عمل مع شريك محلي في كتائب السالم الدولية ، نظمت منظمة5112في عام 
من قادة  ا  جمعت ورشة العمل عدد. إندونيسيا، لبناء قدرات قادة المجتمع المدني في تحول النزاع

مجتمع باإلضافة إلى أحد المدافعين عن حقوق اإلنسان، الذين في أولى خطواته من حيث تنظيم ال
 .النشاطات في مجتمع معزول يشهد مستويات عالية من العنف

 

. خالل ورشة العمل، ظهرت جهات مجهولون تحاول التشويش على عمل الورشة وترهيب المشاركين
م الدولية في مكتب التحقيقات مع ورشة العمل، سارع وفي حين استمر بعض متطوعي كتائب السال

قناعها بالمغادرة  .آخرون إلى الخارج لمقابلة الجهات الفاعلة المجهولة، والتصدي لها، وا 
 

مشاركة  فيها منهم يطلببعض المشاركين، كانت ورشة العمل هي المرة األولى التي إلى بالنسبة و 
عن  إلى المدافع المبتدىءبالنسبة و . والتعلم عن الالعنف وجهات نظرهم، والتحدث بحرية عن الصراع،

فقد  -حقوق اإلنسان، كانت فرصة متاحة لالتصال بالمدافعين المحليين اآلخرين والتعلم من تجاربهم 
كتائب السالم  جدا  عن حقوق اإلنسان، كان يرافقه في كثير من األحيان ناشطتمت دعوة مدافع محلي 

أحد الميسرين المحليين، الذين صمموا جلسته  وبادر. متحدث ضيفبصغة مل ، إلى ورشة العالدولية
 مستخدمين نماذج التدريب التشاركي في،  الخاصة حول استخدام الثقافة التقليدية في تحول النزاع

سكان ) ييناو الباب، باختتام ورشة العمل بالقول إن هذا النشاط جعله يدرك أن كتائب السالم الدولية
 بات أمرا  . بناء السالم من كتائب السالم الدولية العبين خارجيين مثلإلى لن يحتاجوا  (البابوا

 .بأنفسهم توليه يستطيعون
منتدى للحوار في قريته الخاصة بعد  على إنشاء المبتدىءالمدافع عن حقوق اإلنسان  عملفي حين و 

 الوجودلحضور وتوفير لى اوقد دعا كتائب السالم الدولية إ)انتهاء ورشة العمل من فترة وجيزة 
بالتعاون مع الشركاء المحليين والمشاركين في ورشة العمل كتائب السالم الدولية،  تنظم وقد ،(الوقائي
الجهات وبعد مرور عام، أعادت هذه . لسالملالدولي  باليومفي مدينة وامينا لالحتفال  عامة   مناسبة
 المدافعون  وعمد .ة من كتائب السالم الدوليةفاعلدون مشاركة بالحدث  نفسها االحتفال الفاعلة



 الميدانالتدريب في 
من حيث الشكل والمضمون والمقاربة، وفقا  للسياق والصراع  الحماية غير المسلحة للمدنيينيتنّوع 

 .ووالية المنظمة المنفذة والقدرة الشخصية للمدربين والميسرين الفرديين

المناطق المعرضة للنزاع المتمادي، ال سيما بين المجتمعات  التدريب هو األكثر مالءمة في: السياق
وضمن سياق عنف شديد الكثافة، قد . المستضعفة والضعيفة أو مجموعات المجتمع المدني الناشئة

إلى دعوة مجموعة مستهدفة إلى مكان آمن للمشاركة في  الحماية غير المسلحة للمدنيينتبادر فرق 
 .تدريب أو ورشة عمل

في المقام األول، الجهات  الحماية غير المسلحة للمدنيين،يتضمن المشاركون في تدريب : نالمشاركو 
ويشّكل التدريب فرصة  لزيادة تطوير . الفاعلة المحلية التي تعمل بالفعل من أجل السالم واألمن

هم معا  في قدراتهم والسماح لهم بتبادل األفكار، ومشاركة خبراتهم، وتقييم أعمالهم، وصقل استراتيجيات
ستكون هذه  .نفوذو المشاركون ممثلين يتمتعون بمكانة سلطة  يتضّمنثانيا ، . مساحة أكثر أمانا  

من الناس، وقد يؤثر سلوكهم وأفعالهم على  عدد أكبرالجهات الفاعلة في أفضل وضع للوصول إلى 
ن يردلمشء والنساا)لضعيفة ت اعاولمجماممثلي ون کرلمشان ايتضم، ثالثا . األشخاص المحيطين بهم

توفير مساحة لهم  وال شك في أنّ  .نلمحلييت امادلخامي دمق باإلضافة إلى( تألقليات اعاومجمو
قد يكون لتطوير قدراتهم تأثير مباشر على . لتبادل خبراتهم مع بعضهم البعض يبني الثقة والعالقات

. يصعب الوصول إليهم رابعا ، يضم المشاركون ممثلين. بهم يرتبطوناألشخاص الضعفاء الذين 
 .ويمكن أن يشمل ذلك ممثلين لألطراف المتصارعة أو القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة

تحليل النزاع، والحماية، والالعنف،  :الحماية غير المسلحة للمدنيين تشمل مواضيع تدريب: المضمون
منه، وحماية الطفل، واإلنذار وحقوق اإلنسان، وحل النزاعات، ومنع العنف الجنسي والجنساني والحد 

 .المدربين وتنشئةاالستجابة المبكرة، /المبكر

نون بشكل خاص تدريبات السالم حول العالم أن العديد من المشاركين يثمّ  بشأنتظهر األبحاث 
تعرضهم للتجارب العملية للمشاركين اآلخرين باإلضافة إلى أمثلة ملموسة من أماكن أخرى حيث 

آخرون في مواقف وثقافات مختلفة يساعد أنجزه م ما إن تعلّ . ميكيات مألوفةدينا إلىيتعرفون 
أندرسون وآخرون، . م) المشاركين على تطوير استراتيجيات وأفكار جديدة للسياقات الخاصة بهم

 (22.، ص 5110
صراعاتهم لأشار ناشطون بارزون من عدة بلدان، عندما سئلوا عن أكثر اإلسهامات فائدة من الخارج 

يزعمون أن و . عدةسنوات  قبل، إلى التدريب الذي أجرته المنظمات غير الحكومية الدولية المتمادية



،  منهجيات تفاعلية جديدة للعمل مع الناسو أفكار جديدة،  منحهمكانت حاسمة في  تلك التدريبات
 .لجهودلبذل اجديدة  وطاقة

 22.، ص 5110أندرسون وآخرون، . م
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 اية البنى التحتية للحم 3.4.2
 

 ما هي البنى التحتية للحماية المحلية؟

ويجب . األساسية للحماية المحلية هي جزء من البنية التحتية المحلية للسلم البنى التحتية
إنشاء بنى تحتية للسالم المحلية أو تعزيز، بشكل يتيح إمكانية استمرار عمليات السالم 

تفاقيات وقف إطالق النار واتفاقات المنتجة على المستوى المحلي حيث غالبا  ما تنهار ا
وفي حين تؤّدي . السالم، ما يؤدي إلى استئناف األعمال العدائية واالنتكاس إلى العنف

ية غير المسلحة للمدنيين دورها في عملية التمكين هذه، مع التركيز على تعزيز الحما
، تم (البنية التحتية للحماية المحلية)الحماية المادية المباشرة لألشخاص المعرضين للتهديد 

تصميم هذه البنى التحتية للسالم لتحقيق األغراض المتعددة لصنع السالم وحفظه وبنائه 
وعندما يتمتع الناس بالسالمة الكافية، فإن الكثيرين . اتية االكتفاءباعتباره عملية ذ

وهذا يتماشى مع المقاربة . سيشاركون في أنشطة بناء السالم وعملياتها على المدى الطويل
 .الجديدة لألمم المتحدة لتعزيز القدرات المدنية مباشرة في أعقاب الصراع العنيف

 

غم من أن الوجود المادي للموظفين الدوليين يمكن أن من المسلم به باضطراد أنه على الر 
يحدث فرقا كبيرا في قدرة الحماية لممارسي الحماية غير المسلحة للمدنيين في حاالت 
معينة، فقد نجح ممارسو الحماية غير المسلحة للمدنيين العاملون على المستوى الوطني 

ومع ذلك، وبشكل عام، يعمل . خرىوالمحلي في حماية المدنيين في العديد من الحاالت األ
الجمع بين الموظفين والمنظمات الدولية والوطنية على أفضل وجه وينتج عنه تأثير تآزري 

 .ينتج أثرا  أكبر من مجموع آثارها الفردية



بعض استراتيجيات  غالبا  ما تكون وضعت بالفعلأن المجتمعات  ا  ومن المسلم به أيض
الحماية غير لتي كانت موجودة قبل وقت طويل من إنشاء اأو آلياتها الحماية الذاتية 

إن إعادة إحياء البنى التحتية المحلية للسلم . في المنطقة المسلحة للمدنيين وجود لها
الحماية غير المسلحة ممارسي  النطالق عمل بديهيةهو المكان األكثر أو إنشاؤها المدني 
 ألولوية الجهات الفاعلة المحليةتطبيق  هذا هو أنقى ولعل. عملهم كما إلتمام للمدنيين،

فهو يعزز البنى : للحماية غير المسلحة للمدنيينيجمع بين األهداف الرئيسية الثالثة هو و 
 التحتية المحلية للسلم في قدرتها على منع العنف أو الحد منه وزيادة سالمة المدنيين

 .وأمنهم

 

مهارات تطبقها و  آليات ذاتية االستدامة ومواردعلى أّنها تُفهم البنى التحتية للحماية المحلية 
هذه و . الجهات الفاعلة المحلية غير المسلحة لمنع العنف أو الحد منه وحماية المدنيين

منظمات دولية  تطلقهاعن المساعدات أو إصالحات حوكمة أخرى  ا  عمليات منفصلة تمام
 .أساسيةهي  "حتيةالبنى الت"و "ذاتية االستدامة"و "محلية" :مصطلحاتإن . أخرى

x والمحافظة عليها من قبل الجهات الفاعلة المحلية وتطبيقهايتم تنفيذها : محلي. 

x يمكن أن تستمر مستقلة عن الموارد أو الدعم من الجهات: االستدامة الذاتية 
 .الخارجية الفاعلة

x ال تعتمد على الجهود الشخصية لشخص واحد، ولكنها أصبحت : البنية التحتية
 .بنية المجتمعمن  ا  جزء

 

 لماذا تعتبر البنى التحتية للحماية المحلية مهمة؟

 :مهمة ألسباب متعددة الحماية غير المسلحة للمدنيينالذاتي  االستدامةآليات تعتبر 

x مما سيعرفهبشكل أفضل  واالجتماعي الثقافيهم سياق تعرف الجهات الفاعلى المحلية 
 ؛يوما  الغرباء 

x  ّقدرات الجهات الفاعلة المحلية تبرز ة تنمية المجتمع المحلي الملكية المحلية ألنشط إن
 وتزيد من قدرتها وثقتها؛

x المساعدات األجنبية؛/الملكية المحلية تتجنب االعتماد على المساعدات 



x   وجود هذه الجهات، فإن عفي الواق. الجهات الفاعلة الخارجية موجودة إلى األبدلن تكون 
وما إلى ذلك، لكن البنى  الدخول تأشيراتو ل التمويل يعتمد على عوامل غير مؤكدة مث

 .همنظام ملموس يخططون لتركه وراء عبارة عن التحتية للحماية المحلية هي

 

دارة الدعم الميداني بأهمية  ذ أقرت إدارة األمم المتحدة لعمليات حفظ السالم وا  المحلية  البنى التحتيةوا 
اغة استراتيجيات الحماية الشاملة للمدنيين في عمليات لصي 5101القائمة بذاتها في إطار عمل عام 

دارة الدعم الميداني األمم المتحدة لحفظ السالم، فقد أقرت  بالحاجة إلى إدارة عمليات حفظ السالم وا 
واليات الحماية الخاصة  تطبيقعمليات حفظ السالم لفهم قدرة السكان المحليين لحماية نفسها عند 

 .بهم
 

 لتحتية للحماية المحلية الذاتية االستدامة؟كيف تعمل البنى ا

يعتبر تطبيق شكل من أشكال المبادرة أو القدرة المحلية من قبل الجهات الفاعلة المحلية شرطا  أساسيا  
يصعب ، قد عدم التمكينالتي تشهد في المجتمعات شديدة العزلة و . إلنشاء بنى تحتية محلية للحماية

قد يؤدي إلى  بشكل مبّكر، فإن إنشاء آليات محلية الدفع ينريب المكثفوبدون الدعم والتد. تحقيق ذلك
ما يدفع المانحون الوكاالت اإلنسانية إلى إنشاء مثل هذه اآلليات في  وغالبا  . المزيد من عدم التمكين

يكون من األنسب قد في بعض األحيان و ومع ذلك، . كافة أقرب وقت ممكن وفي ظل الظروف
، على الحماية غير المسلحة للمدنيينقد توفر . لة أو توسيع الجهود التحضيريةالعثور على طرق بدي

الحماية أنشطة مختلف إدراج أفراد واعدين في  يليهاسبيل المثال، سلسلة من أنشطة تنمية القدرات، 
على أي حال، فإن الهدف هو . ، قبل النظر في إنشاء آليات محلية الدفعغير المسلحة للمدنيين

 .ية تحتية محلية مستقلة وناجحةتحفيز بن

 

إن بناء الثقة والمشاركة والتمكين وتنمية القدرات هي الطرق الرئيسية لتعزيز أو البنى التحتية المحلية 
 .أو بنائها للحماية المستدامة

x  والمشاركة واالستماع  لالنخراطثقة، يكون الناس على استعداد ال تتوافرعندما : بناء الثقة
التواجد "بدال  من " معالتواجد  )"من خالل الحضور األصيل  تبنىالثقة . تعلموال واالشتراك

 والحساسية، والالانحياز ، واالحترام،والثبات، واالستماع الفعال، والحوار، والشفافية، "(ألجل
 .وغيرهاالثقافية، واللطف، واإلنصاف، والصبر، والمثابرة، 



x براتهم، يتعلمون من خالل العمل والشعور عندما يشارك الناس ويتم تكريم خ: مشاركةال
 .بالتضمين وتطوير الشعور بالملكية

x فهم ويؤمنون بهاعندما يشعر الناس بقدرتهم الخاصة للتأثير على ظروفهم : بناء الثقة ،
مكاناتهمواثقون من قدرتهم   .إلحداث فرق ويشعرون باإللهام، وا 

x  زيد من ت اإنه. يزيدون معرفتهم ومهاراتهم عندما يطور الناس القدرات، فإنهم: تنمية القدرات
بداع  .قدرتهم وثقتهم في العمل باستقاللية وا 

 

 في الميدان  ذاتية االستدامةالمحلية ال تحتية للحمايةالبنى ال
 

بتحليل الطرق التي يحمي بها البنى التحتية للحماية المحلية الذاتية االستدامة عادة يبدأ تطوير 
لالطالع على  2انظر اإلطار )م عندما ال يكون الممثلون الدوليون موجودين السكان المحليون أنفسه

قد ال تتطابق هذه الطرق مع المبادئ والقيم اإلنسانية التي (. تصنيف من استراتيجيات الحماية الذاتية
قد يعتبر مجتمع معين في حالة نزاع عنيف أن التشريد . غير المسلحة للمدنيين الحمايةليها إتستند 

وقد يؤدي الفصل التام لهذه االستراتيجيات إلى انعدام . فعالية األكثر الحماية استراتيجيتاالرشوة هما و 
 .األمن في المجتمع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 
 نظرة عامة على استراتيجيات الحماية الذاتية التي تستخدمها المجتمعات عادة - 2اإلطار 

x مثل مجموعات من الشباب المحليين الذين يؤدون اعتقاالت )المجتمعية  مجموعات الدفاع المحلية والدوريات
 (.أو مواجهتهم دوريات لردع الجناةتنّظم المواطنين؛ جماعات دفاع محلية مسلحة أو غير مسلحة 

x  على سبيل المثال، أعمال العنف غير المنظمة أو المخصصة لالنتقام من مرتكبي )العدالة الشعبية واالنتقام
 (.حددةجرائم م

x  ا  مععلى سبيل المثال، الرجال المرافقين لزوجاتهم في الحقول، واألشخاص الذين يسافرون )المرافقة والتجميع 
 (.مجموعات ضمن

x   مع المسؤولين  دوريةعلى سبيل المثال، اجتماعات أمنية )اجتماعات أمن المجتمع وتبادل المعلومات
حماية؛ تبادل المعلومات بشأن التهديدات داخل التراتيجيات سالتخطيط الالمحليين لمناقشة أولويات األمن و 

 (.المجتمع ؛ تبادل المعلومات األمنية مع المجتمعات األخرى

x توجيه ؛ و محددينعلى سبيل المثال، التأكد من توجيه انتباه الشرطة إلى مخالفي )واإلدالء بالشهادة  التشهير
 (.في محاكمة جنائية المرتكبينبهم ؛ والشهادة ضد مخالفين معينين أو التشهير إلى  العلنياإلتهام 

x  رسالها ا إلى  على سبيل المثال،)المناصرة واالحتجاجات صياغة التقارير من قبل منظمات المجتمع المدني وا 
 (.السلطات السياسية؛ رفض فتح المتاجر احتجاجا  على العنف

x  سلحين والمدنيين للحد من العدائية؛ وساطة مثل الحوار بين الجهات الفاعلة الم)حل النزاعات والمصالحة
 (النزاعات بين المدنيين

x  عادة أثناء الهجوم؛ إعادة التوطين في بلدة أخرى على في على سبيل المثال، الفرار من قرية ) التوطينالفرار وا 
 (.البلدةالمدى الطويل ؛ االنتقال من الضواحي إلى وسط 

x  (.رات للتحذير من هجوم وشيكصفا إطالقعلى سبيل المثال، ) إنذارنظام 

x  وتجنب المناطق التي ترتكب فيها التهديدات الهواء الطلق ليال   فيعلى سبيل المثال، النوم ) واالختباءالتجنب ،
 (.عادة؛ واالختباء في األدغال أثناء الغارة

x  نونية حتى ال غير قا" ضرائب"على سبيل المثال، تزويد مجموعة مسلحة بالطعام أو دفع )التقديم والتعاون
 (.تتعرض للعنف

x  (.مثل الصالة من أجل الحماية)الصالة واإليمان 
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في تحويل االستراتيجيات  وخصوصاُ  تحد آخر في تعزيز استراتيجيات الحماية الذاتية المحلية، ويبرز
بها األشخاص في حاالت الصراع  يضطلعيكمن في األدوار المتعددة التي يمكن أن وهو ، أنظمةإلى 

بالمرونة األنظمة  تتحلىيجب أن و . ممكِّنين، وحماةو ، ا  شهودو مرتكبين، و ضحايا، بصفتهم : العنيف
ذلك، مع تغير ديناميكيات الصراعات بمرور  عن ناهيك. للتعامل مع هذه األدوار المتعددة الكافية

فقد . التي تهدف إلى الحماية في النهاية إلى خلق تهديدات واألنظمةالوقت، قد تؤدي االستراتيجيات 
، على سبيل المثال، كطريقة يستخدمها أفراد المجتمع المحلي غير الحكوميةتنشأ الجماعات المسلحة 

 لالنتهاكات ضد المدنيين بارز مرتكب قد تتحول هي إلى الوقت مرور معلمكافحة االنتهاكات، ولكن 
، باإلضافة وأنظمتها بدون الملكية المحلية الستراتيجيات الحماية الذاتيةو ( 2. ، ص5100غورور، )

أنفسهم مسؤولين  الحماية غير المسلحة للمدنيينممارسو ، قد يجد المتواصلينإلى المراقبة والتحليل 
 .ودعمها يجيات أو الهياكل المسيئةعن إنشاء االسترات

 

بما في ذلك أنظمة اإلنذار المبكر المجتمعية ومكاتب  ،جهود الحماية الذاتية المحلية أشكال دتتعدّ 
تختلف النظرة والتطبيق لهذه و . والمناطق الخالية من األسلحة ،وقرى السالم وكتّيبات األمن، ،الحماية

أو  ا  قد ال يكون مفيد معّينبشكل جيد في سياق  ينجحقد ما و . آخرإلى البنى التحتية من مكان 
 .وفرق الحماية المجتمع المحليأمن اجتماعات : مثاالن في هذا القسمويرد . في سياق آخر ا  مناسب

 

 المحلي اجتماعات أمن المجتمع

ول ، تفتقر المجتمعات في الغالب إلى المعلومات حا  حمسل ا  نزاعالتي تشهد في المناطق المعزولة 
شائعات عن هجوم وشيك الاالشتباكات المسلحة في المنطقة أو ويسهل أن تؤّدي . األمنية المسائل

ومع . احتياجات الحماية للمدنيينتكثر ، هنفسالوقت في و . الذعر والنزوح إلى موجة منعلى المجتمع 
الحكومة، )حماية ذلك، فإن االتصال الرسمي وغير الرسمي بين المدنيين والجهات الفاعلة في مجال ال

ضباط أمن المنظمات غير الحكومية و قوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة، و الجيش، و الشرطة، و 
 الحماية غير المسلحة للمدنيينفي ظل هذه الظروف، يمكن لفرق و . غالبا  ما يكون محدودا  ( الدولية

ال الحماية والمجتمع في مكان الجهات الفاعلة في مج للجمع ما بينتنظيم اجتماعات أمن مجتمعية 
أفراد يطلقها على الرغم من أن هذه االجتماعات قد و . آمن لتبادل المعلومات ومعالجة المخاوف

، فإن ملكية االجتماعات يتم تحريكها تدريجيا  نحو الجهات الفاعلة الحماية غير المسلحة للمدنيين
 .المحلية



المجتمعي أن تكون فرصة للحصول على معلومات  لمدنيين، يمكن الجتماعات األمنإلى ا بالنسبة
والتوّصل منية، األمخاوف ال والتعبير عناألمنية،  الجهات الفاعلةمن مختلف حول الوضع األمني 

لجهات الفاعلة في مجال الحماية، فهي إلى ابالنسبة و . حلول للقضايا المتعلقة بالسالمة واألمن إلى
محددة، وتقييم تصورات  مسائلحول  التوعية المجتمعيةو الشائعات،  ضبطفرصة للمشاركة في 
لممارسين في مجال الحماية غير المسلحة للمدنيين، فإنها إلى ابالنسبة أما . المجتمع حول األمن

عطاء المدنيين الثقة  والجهات الفاعلةأيضا  فرصة لتعزيز العالقات بين المدنيين  في مجال الحماية، وا 
العسكريين، والشرطة، والمسؤولين الحكوميين، وقوات حفظ السالم التابعة  ةلمقاربوالمعرفة الالزمة 

 أيضا   تتمتعوعلى العكس من ذلك، فإن هذه العالقات . لألمم المتحدة عند ظهور التهديدات المستقبلية
وحيث أن موظفي الحماية الدولية غير . دافعي الضرائب للوفاء بمسؤولياتهم زخمالقدرة على زيادة ب

لحة للمدنيين سوف يغادرون في نهاية المطاف، فإن هذه العالقات هي أكثر أهمية من العالقات المس
 .األفراد غير المحليين الحماية غير المسلحة للمدنيينيبنيها ممارسو التي 

 

المناطق نظمت فرق الحماية غير المسلحة للمدنيين اجتماعات أمنية منفصلة للنساء في بعض 
، تم تضمينهنوحتى لو . ال يتم تضمين النساء عندما يتعلق األمر بالمسائل األمنيةغالبا  ما و . حصرا  
على  صوتهنيرفعن حتى ال أو )عن مخاوف أمنية محددة  ال يعّبرنفي كثير من األحيان  نفإنه

غير المسلحة للمدنيين في بيبور، جنوب السودان،  ممارسو الحمايةعندما بدأ رجال و (. اإلطالق
وقد التقوا قائدات من المجتمع . اعات أمنية مجتمعية، لم تحضر أي امرأة االجتماع األولبتنظيم اجتم

المنزل بمالزمة  مزوجاته أمرواقد  الرجالأخبرتهن بأن فالمحلي لالستفسار عن سبب عدم حضورهن، 
مسلحة سأل فريق الحماية غير ال. أثناء اجتماع األمن المجتمعي الذي تم تنظيمه األطفال في لمراقبة

قبلت القيادات . للنساءن في عقد اجتماعات منفصلة للمجتمع األمني يرغب كنللمدنيين عما إذا 
 في المائة من نساء الحي حضور اجتماعاتهن األمنية 22وبدأت ،  بحماسةالنسائية المحلية العرض 

المرة  انهإن األمنيين ممثليللالنساء  وقالت. األمنية المعنية الفاعلة ، إلى جانب جميع الجهاتالخاصة
المخاوف وكن متحمسات لمناقشة الفرصة للتواصل مع الجهات األمنية،  نله تتاحاألولى التي 

في البئر يجمعون المياه  نكمنها، مثل المضايقة والعنف الجنسي عندما  عانيناألمنية الخاصة التي 
دوريات في  بتنظيملألمم المتحدة  ، بدأت قوات حفظ السالم التابعةوتجاوبا  مع هذا األمر. المحلية
شجعت الشرطة النساء على اإلبالغ عن حوادث العنف الجنسي، وأكدت لهم أن . البئرمحيط 
الناجيات من سعي وقد ُدعي مقدم الرعاية الصحية المحلي للحديث عن أهمية . ستبقى سرية نتقاريره

 .السريةالتزام ب ضماناتما قدم العالج الطبي في الوقت المناسب، ك إلى الحصول علىاالغتصاب 



في تغيير مواقف بعض الرجال  أيضا   بناء ثقة النساء فحسب، بل ساعد فياألمر  يساهم هذاولم 
األمنية على محمل  الفاعلة قد أخذتها الجهات ومكامن قلقهاأن آراء المرأة  شهدوا بأم العينألنهم 
 .الجد

 

 فرق الحماية

ل شبكة يتم تشكيلها من قبل المشاركين في التدريب، وخصوصا  عندما غالبا  ما تبدأ فرق الحماية بشك
 ، والتي تم وضعها في أثناءالحماية غير المسلحة للمدنيينيتم تنفيذ هذه الشبكة نتيجة  لخطط عمل 

فعلى سبيل . ويتم أيضا  إنشاء فرق الحماية تجاوبا  مع لمبادرات المحلية لمنع العنف. التدريب أو بعده
وقد دفعهن نجاح . قد تكون مجموعة من النساء نجحت في التدخل في صراع المجتمع المثال،

وفي حالة . التدخل إلى اإليمان بقدرتهن على تحقيق المزيد لمنع العنف وحماية الفئات الضعيفة
أخرى، كانت أراضي المجتمعات المحلية الريفية والمنعزلة تقع على حدود األمر الواقع، مما أدى إلى 

وتجاوبا  لتقييم ". الجانب اآلخر"االت عشوائية والحاجة إلى اإلفراج عن أفراد األسرة من قيود اعتق
االحتياجات، عملت فرق الحماية غير المسلحة للمدنيين مع قادة المجتمع المحلي لتطوير فرق 

 .الحماية لمحاولة منع هذه االعتقاالت واالستجابة بسرعة وفعالية عند حدوثها
 يوفرونوقد . دعم فرق الحماية هذه بطرق مختلفة الحماية غير المسلحة للمدنيين يلممارسيمكن 
ويمكنهم بعد ذلك ربط الفريق . لقضايا الحماية التي لها صلة خاصة بفريق الحماية( ا  إضافي) ا  تطوير 

ومقدمي الخدمات باإلضافة إلى فرق الحماية األخرى في مناطق  األطراف المعنيةبالعديد من 
حماية غير أخرى لل في أنشطة الحماية غير المسلحة للمدنيينممارسو  ا  أيض ليعمقد . ةمختلف

دارته، وتدريبهم في كتابة التقارير، وتعريفهم إلى وكاالت  المسلحة للمدنيين، ودعم الفريق في تنظيمه وا 
 .التمويل

 
وقد . المسلحة للمدنيين عمل فرق الحماية غيرإلى درجة كبيرة مع أداء فرق الحماية المحلية  ويتشابه
، على الرغم من أنها غالبا  ما تركز على قضية إلى األساليب والمقاربات نفسهافرق الحماية تلجأ 

غالبا  ما تتكون فرق و . أو حماية الطفل الجنسانيعلى سبيل المثال، العنف ومنها : حماية معينة
داخل  ا  أكثر ثبات ا  المرأة وجود تمّثلما  في المجتمعات التقليدية، غالبا  و . حصرا  الحماية من النساء 

على سبيل )سبل العيش تأمين المجتمعات، حيث يسافر الرجال في كثير من األحيان ألسباب تتعلق ب
من تأثير أيضا  تعاني النساء و (. بحثا  عن وظيفةالمدن الكبرى إلى و أ المواشيحراس  بصفةالمثال، 

 غالبا  ما ال يتم التعامل مع العنفو . منازلهن ضمنما في ذلك العنف وانعدام األمن في المجتمعات، ب



في مناطق النزاع أو مناطق ما  وخصوصا  الجنسي والجنساني بشكل مناسب من قبل آليات الدولة، 
 .بعد النزاع

غالبا  ما تتعزز فعالية فرق الحماية المحلية عندما تتكون من جهات فاعلة من مختلف أجزاء و 
يمكن لفريق الحماية المكون من ممثلين من و . الصراع خطوط االنقسام فيعبر  وخصوصا  المجتمع، 
أن يساعد الفريق في إدراك اإلنسانية المشتركة وفي  متصارعةأو أطراف  تعاني التمييزمجموعات 

وبالتالي، يمكن أن تكون هذه العالقات التعاونية . بناء العالقات عبر خطوط عرقية أو جماعية
للمجتمع األوسع إمكانية تحقيق  وتظهرالثقة  إّنها تبني. لتغيير المجتمعي والهيكليمحركات قوية ل

 .المصالحة والتعاون
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 مختصر الرسائل األساسية  

 
 

 

يساهم الحضور الميداني الدولي في تعزيز التجاوب الدولي ضد الهجمات على المدنيين  •
 .لها، وكشف المسؤوليات، وتعزيز االلتزام الدوليمن خالل استهداف سلسلة القيادة بأكم

في بعض األحيان، قد يعمد ممارسو الحماية غير المسلحة للمدنيين إلى استخدام عالقات  •
مع الجهات الفاعلة المسلحة من أجل الضغط واإلكراه، ولكن العالقات التعاونية والتنسيقية 

متى يجب التأكيد على الضغط ومتى إن معرفة . تزداد فعالية على المدى الطويل للتدخل
 .يجب العمل من أجل التعاون أمر معقد ويعتمد على التحليل الدقيق

فهي تستخدم الوجود المادي . مرافقة الحماية استراتيجية وقائية وليست دفاعية تعتبر •
 لدما ي ،الظالل نم وجرلخافإنها تعني  ،نلمحلييا نلفاعليإلى ابالنسبة . والرؤية لردع العنف

إذا خيمة و عواقبيتحمل المعتدي  نوتک دق ،مجانبهإلى  ليودلالمجتمع وقوف انه مع أعلى 
 .التهديدات قتحقي تمّ 

لحاق األذى بأحد المارة إلاألطراف المتنازعة  استعدادالتداخل إلى عدم  تعزى فعالية •
لى األبرياء و  ميع فرق الحماية غير المسلحة للمدنيين مع ج من قبلالتواصل المستمر ا 

أنا مستعد : "عندما يتدخل المتدخلون الالعنفيون، فإنهم في الواقع يقولونو . العناصر المسلحة
 ."للتضحية بنفسي لحماية حياة هذا اإلنسان

تعمل المراقبة كطريقة لجمع المعلومات المتعلقة باالمتثال للمعايير المتفق عليها واإلبالغ  •
الثقة وتوفير حضور  لفرضعمل أيضا  كطريقة جميع األطراف المعنية، ولكنها ت إلىعنها 

بما في ذلك ترتيبات )وقائي وتشجيع أطراف النزاع على االلتزام بالمعايير المتفق عليها 
 (.الهدنة أو صفقات السالم

. حول التهديدات الوشيكة( الخاطئة)الشائعات إلى التحقق من المعلومات  ضبطيشير  •
وقائعية في الوقت المناسب مع مختلف األطراف داخل أيضا تقاسم المعلومات ال هو يتضّمنو 

 .من أجل منع تصاعد العنف والتشريد غير الضروريوعبرها خطوط الصراع 

الشعبية والحد من على مستوى القواعد تهدف أنظمة اإلنذار المبكر إلى منع النزاعات   •
دارة التصعيد في الصراعات بكرة إلى حماية تهدف إجراءات االستجابة الم. تأثير العنف وا 

لحد من تأثير العنف على المدنيين وتمكينهم من المشاركة بشكل واالمدنيين من العنف 
 .استباقي في الحد من تعرضهم للعنف

بناء الثقة الفعال هو مسألة توليد قوة داخلية، أكثر منه تغيير الظروف الخارجية أو زيادة  •
يقاوم المدنيون اإلساءات أو يرفعوا صوتهم ومع زيادة الثقة، من المرجح أكثر أن . المهارات

 .ضد اإلساءة
إّن الحوار المتعدد المسارات يشمل الحوار على مستويات متعددة مع مجموعة متنوعة من  •

الجهات الفاعلة، بما في ذلك القادة العسكريون، وقادة الجماعات المسلحة غير الحكومية، 
وُيستخدم الحوار . مجتمعات المشردين داخليا   والمسؤولين الحكوميين، والدبلوماسيين، وممثلي

لبناء شبكة دعم والتأثير على الجهات الفاعلة، وفهم احتياجات الحماية، والتخفيف من حدة 
 .النزاعات



عملية ديناميكية  ضمنيشير تدريب الحماية غير المسلحة للمدنيين إلى العمل مع الناس  •
يشعرون بالقدرة واالستعداد لحل مشاكلهم من االكتشاف والتحليل وبناء المهارات بحيث 
 .وزيادة أمنهم وأمن األفراد والمجموعات الضعيفة

عندما يتولى أفراد محليون مسألة الحماية غير المسلحة للمدنيين، يشهد أعضاء المجتمع  •
 ونتيجة لذلك، فإن. بشكل مباشر على فعالية استراتيجيات الوقاية من الصراع الالعنفي

من الحالة التي تكون بالضرورة قسرية، إلى تلك التي يمكن التحول األمني وضعهم لتصّور 
مع هذا التحول، تصبح أقل اعتمادا على الغرباء و . أن تكون مجتمعية ومبنية على الالعنف

 .رفاهيتهم الخاصةتأمين ل
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: الحماية غير المسّلحة للمدنيين في الممارسة 

ساسية المطلوبة عند دخول األ الكفاءات
 المجتمع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 نبذة عامة وأهداف التعلّم 
 

من توفير مرافقة  الحماية غير المسلحة للمدنيينممارسو قبل أن يتمكن  ضرورياإلعداد المكثف 
 بعض حاالت النزاع قد الو . وقائية، أو مراقبة وقف إطالق النار، أو حتى الدخول في منطقة النزاع

قد ال تحتاج المجتمعات المتأثرة أو تحتاج إلى أي و ، لحماية غير المسلحة للمدنيينلتكون مناسبة 
، كما أن الفئات السكانية أو قد ال ترغب فيهاغير المسلحة للمدنيين الحماية مساعدة من وكاالت 

ن حالة معينة حتى إذا بدا أ. احتياجات الحماية علىالضعيفة قد تعطي األولوية الحتياجات أخرى 
غير المسلحة للمدنيين، فإن المجتمعات المحلية المتضررة تطلب المساعدة من  للحمايةمناسبة 
األولوية الحتياجات  تعطيالفئات السكانية الضعيفة  فيما، الحماية غير المسلحة للمدنيينوكاالت 

إنهم بحاجة . في العمل دأواويبإلى منطقة ببساطة الحماية، وال يمكن للوكاالت غير المسلحة االنتقال 
، وتحليل الصراع بدقة، وتقييم ما إذا كانت الحماية غير وتدريبهمإلى توظيف األشخاص المناسبين 

 .المسلحة للمدنيين يمكن أن تلبي بفعالية احتياجات الفئات السكانية الضعيفة

 ير المسلحة للمدنيينالحماية غالخطوات األولى التي تتخذها وكاالت على توصيف الوحدة  تعمل هذه
الكفاءات األساسية لممارسي  توصيفدأ مع هي تبو . وعند دخوله دخول المجتمعل عند اإلعداد

ثم ينتقل إلى موضوع . غير المسلحة للمدنيين، التي توجه عملية التوظيف والتدريب والنشر الحماية
ديناميات الصراع، ويضع غير المسلحة للمدنيين في فهم  الحمايةتحليل النزاع، الذي يدعم فرق 
هذا و . ومراحله لمختلف أنواع الصراع ا  قسم تحليل النزاع وصف ويلي. األساس للتخطيط االستراتيجي

يعملون على تكييف  الحماية غير المسلحة للمدنيينممارسي جزء مهم من تحليل النزاعات ألن 
تختتم هذه الوحدة بشرح لعملية و . هومراحل استراتيجياتهم وأساليبهم وتطبيقاتهم على أنواع صراع معين

األنواع المختلفة من الفئات السكانية و  الحماية غير المسلحة للمدنيينبتقييم االحتياجات الخاصة 
 .حاجاتهم ةتلبي ية، وكيفبوتيرة متكررةالمسلحة للمدنيين الحماية وكاالت غير  هاالضعيفة التي تدعم

 

 :سيتمكن القارئ من،  في نهاية الوحدة

x   غير المسلحة للمدنيين الحمايةصف الكفاءات األساسية لممارس و 

x  غير المسلحة للمدنيين الحمايةشرح المهارات المطلوبة لممارسي 

x  الحماية غير المسلحة للمدنيين عمل إطار ضمنإجراء تحليل الصراع 

x  ومراحله غير المسلحة للمدنيين في مختلف أنواع الصراع الحمايةوصف كيفية تطبيق 



x  الصراع العنيف على مختلف الفئات الضعيفة كيفية تأثيروصف 

x  إطار الحماية غير المسلحة للمدنيين ضمنإجراء تقييم االحتياجات 

 

 

4.1 
 
 

  لحماية غير المسلحة للمدنيينالكفاءات الجوهرية لممارسي ا
 

غالبا  أولئك الذين الذين يثبتون أّنهم على قدر التحدي هم  إّن ممارسي الحماية غير المسلحة للمدنيين
، الذين يحققون توازنا  بين المصالح الذاتية الصحية والتزام على حد سواءمهارات صلبة ولينة ب يتمتعون

إنهم ينخرطون . حقيقي لخدمة اآلخرين، واستيعاب أساليب ومبادئ الحماية غير المسلحة للمدنيين
الوقت  ويعطونالجدد،  المتطوعينبشكل استباقي في النزاعات بين أعضاء الفريق، ويبنون ثقة 

 من ناحية أخرى، فإن أول. ويغسل مالبسهم ملالستماع إلى مخاوف الشخص الذي يطبخ طعامه
ن عن المغامرة الذين يركزون يهم عادة الباحث الحماية غير المسلحة للمدنيين[ ممارسي]من  المنسحبين

 .الموقفنقاذ على أنفسهم وكذلك أولئك الذين قدموا للتضحية بأنفسهم إل

 للحماية غير المسلحة للمدنيينموظف سابق في عدة منظمات 
 

أنه يتم تطبيق الحماية غير المسلحة للمدنيين من قبل مدنيين مدربين ( 0)وقد ُذكر في بداية الوحدة 
من المهارات األساسية التي يستخدمها هؤالء  ا  عدد 0ثم قدمت الوحدة . بشكل خاص ومنّظمين

يلقي هذا القسم نظرة فاحصة على المهارات األساسية و . يق أساليب ومبادئ مختلفةالمدنيون لتطب
. باإلضافة إلى المعرفة األساسية والصفات الشخصية الرئيسية بالحماية غير المسلحة للمدنيينالخاصة 

كزية وهي مر . غير المسلحة للمدنيين الحمايةهذه المجاالت الثالثة تشكل الكفاءات األساسية لممارسي و 
للحماية  الفرق الميدانية، باإلضافة إلى تكوين وتدريبهملتوظيف ممارسي الحماية غير المسلحة للمدنيين 

جميع المهارات ب الفرديين الحماية غير المسلحة للمدنيين أعضاء يتمّتعقد ال . غير المسلحة للمدنيين
 لتدريب األولي على التأهبفي وقت توظيفهم أو حتى بعد ااألساسية والمعرفة والصفات الشخصية 



ن من معيّ  مجالتعويض ضعف فرد واحد في  تتيحومع ذلك، عادة ما يتم تكوين الفرق بطرق . للبعثات
47نفسه خالل قوة عضو فريق زميل في المجال

. 
 

 
 

 
 الكفاءات األساسية        

 
 المهارات المهنية          

 
 المعرفة التقنية

 
 الميزات الشخصية

 
 
 
 

 الكفاءات األساسية: 1 الصورة
 

                                                             
 ين في تكوينأكد مختلف منظري الحماية غير المسلحة للمدنيين وممارسيها على أهمية التنوع في العمر والجنس واإلثنية والعرق والطبقة والجنسية والد 47

، 5111شيرش، )وقد تكون الهويات الخاصة مناسبة أو غير مناسبة لصراع عنيف معين . الفرق الميدانية للفرق الميدانية للحماية غير المسلحة للمدنيين
 (.22 – 20. ص



 المهارات األساسية 2.0.0
 :غير المسلحة للمدنيين، على سبيل المثال ال الحصر ما يلي للحمايةتشمل المهارات األساسية 

x  اإلصغاء 

x دارتها جمع المعلومات  وا 

x االنخراط في الحوار 

x تيسيرال 

x التفاوض 

x تحليل الصراع والسياق. 

غير المسلحة  الحمايةفراد أل يتسنىمعينة، بحيث  تتطلب بعض المشاريع مهارات لغويةو 
مباشر مع الممثلين والمستفيدين المحليين، في حين تعتمد المشاريع بشكل للمدنيين التواصل 

 .األخرى على الموظفين الوطنيين أو المترجمين

 
 إصغاء

أجل ماهرين في إطالق الحوار، ولكن من  قد يكون ممارسو الحماية غير المسلحة للمدنيين
قد . توليد القبول واكتساب ثقة جميع األطراف، يجب أن يكونوا قادرين على اإلصغاء بفعالية

تظهر الجهات الفاعلة المحلية معادية، أو تعبر عن أفكار عنيفة، أو تقدم استراتيجيات 
قد يحمل الزمالء أعضاء الفريق، كما المنظمات الشريكة المحلية . تتعارض مع القانون الدولي

إذا . البرامج تطبيقدولية، أفكارا  مختلفة حول كيفية التعامل مع الجهات الفاعلة الصعبة أو وال
يهدفون إلى الحد من التوترات وخلق مساحة أكثر  الحماية غير المسلحة للمدنيين ممارسوكان 
نوا لحل خالفاتهم، يجب أن يكو  المحلية للجهات الفاعلةسياق أكثر مالءمة باإلضافة إلى ، ا  أمان

يجب أن . توفير الفرصة للناس ليقولوا ما يريدون الذهاب إلى ما هو أبعد منقادرين على 
إلى المصالح واالحتياجات والمخاوف التي تكمن تحت الكلمات  اإلصغاءيكونوا قادرين على 

 .المنطوقة

 

دارتها   جمع المعلومات وا 

أّنهم يتخيلون أنفسهم  مدنيينالحماية غير المسلحة للعلى الرغم من أن العديد من ممارسي 
بدوريات في مناطق غير  تنظيممعظم وقتهم في توفير مرافقة للمدنيين المهددين أو  سيقضون

. في إدارة المعلومات -أكثر  ا  أحيانو  - القدر نفسه من الوقتآمنة، فإنهم في الواقع يقضون 
وقت المناسب، يجب عليهم في الو من أجل توفير حماية فعالة للمدنيين في المكان المناسب، و 



يتعين عليهم جمع المعلومات حول . ومشاركتهاجمع الكثير من المعلومات ومعالجتها 
احتياجات الحماية، والمخاطر األمنية، والشائعات، والمفسدين المحتملين، وأحوال الطرق، 

هي  ، وماا  عليهم أن يقرروا ما هي المعلومات الموثوقة واألكثر إلحاح. وغيرها الكثير
كما يتعين . مشاركتها يجبمشاركتها، ومع من  يجبمشاركتها، وكيف  يجبالمعلومات التي 

، فيها أو المشاركة عليها إنشاء في أنظمة المعلومات التي يمكنها تخزين البيانات للتحليل الالزم
 .مع الحفاظ على األمن في نفس الوقت

 
 

 االنخراط في الحوار

ألطراف في حالة نزاع عنيف يحتل جوهر نظرية الحماية غير إّن بناء العالقات مع جميع ا
لذلك، يجب على الممارسين الفرديين للحماية غير العسكرية . المسلحة للمدنيين وممارستها

الحوار مع مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة،  في للمدنيين أن يكونوا قادرين على االنخراط
لناجين من العنف ومرتكبي العنف والمسؤولين بما في ذلك الرجال والنساء واألطفال وا

ويتم . الحكوميين الرفيعي المستوى والقادة العسكريين وقادة القاعدة الشعبية في المجتمع المحلي
تدريبهم على تصميم استراتيجيات االتصال الخاصة بهم والرسائل والمفردات إلى جماهير 

ستعداد لمهمة الحماية غير المسلحة صيص جزء كبير من التدريب على االويتم تخ. مختلفة
للمدنيين للتعبير عن مهارات الحوار، وكثيرا  ما يكون ذلك من خالل تعريض الموظفين المعينين 
حديثا  في الحماية غير المسلحة للمدنيين إلى سلسلة من األدوار التي يضطرون فيها إلى 

 .التفاعل مع بعض الجهات المذكورة أعاله

 

 تيسير

تعطي األولوية للجهات الفاعلة المحلية، المنحازة و  هي لحماية غير المسلحة للمدنيينوبما أّن ا
كانوا يقدمون أسواء و . التيسيردور  الحماية غير المسلحة للمدنيينأفراد  يتولىغالبا  ما 

قدرات صانعي السالم  يبنونمساحة للمفاوضات المحلية، أو  يولدوندبلوماسية مكوكية، أو 
عالقات بين المجتمعات المحلية والجهات الفاعلة في مجال الحماية، فإنهم  يبنون المحليين، أو

عمليات السالم واألمن مملوكة ومدارة من قبل الفاعلين المحليين، حتى  يحاولون التأكد من أنّ 
غير المسلحة  تلك الجهات الفاعلة تحث أعضاء فريق الحماية غير المسلحة للمدنيينلو كان 

في الوقت نفسه، يجب على ممارسي الحماية غير المسلحة و . لي دور القيادةللمدنيين لتو 
 ارتفاع ، على الرغم منأن العملية نحو السالم واألمن تمضي قدما   على يحرصواللمدنيين أن 



لذلك يجب أن يكونوا . بين مختلف األطرافتسود المستويات من عدم الثقة والصراع التي قد 
دون أن يشاركوا شخصيا  في المحتوى وصنع من مساحة للعملية،  توليدفي  وحاسمينحازمين 

 .عمل توازن يتطلب مهارات تيسيرية قوية إنه. القرار

 

 التفاوض

ال يشكلون عادة  جزءا  من  الحماية غير المسلحة للمدنيينعلى الرغم من أن موظفي 
قف تتطلب إجراء إال أنهم غالبا  ما يجدون أنفسهم في موا ،رفيعة المستوىالالمفاوضات 

لجنود في نقطة التفتيش السماح ا وقد يرفضقد يتم اعتقال المدنيين الذين يرافقونهم، . مفاوضات
لهم بالمرور على الرغم من اإلذن الرسمي، أو قد يرفض المسؤولون الحكوميون فجأة منحهم 

إطالق سراح  قد تؤدي مهارات التفاوض الممتازة إلىو . اإلذن بالدخول إلى منطقة نزاع محددة
المدنيين المعتقلين، أو المرور عبر هذا الحاجز، أو الحصول على إذن لبدء العمليات في 

 .في نهاية المطافمنطقة النزاع تلك 
 

 تحليل الصراع والسياق

بشدة تعقيدها معظم حاالت الصراع وتتسم . تتطلب إدارة المعلومات الفعالة مهارات التحليل
وأسلوب الحياة  ،والدين ،والجنس ،والطبقة ،والجغرافيا ،واالقتصاد ثنية،اإل تشّكلقد و . وديناميتها

الصدمات الجماعية وقد تساهم . ا  معين ا  نزاعمن شبكة من األسباب والظروف التي تغذي  ا  جزء
معالجة قضية واحدة وقد تتسبب . ا  تعقيدالوضع  في زيادة( واعيةالواعية أو غير ال)أو الفردية 

زيد فتنتائج غير متوقعة  توليد ، فيالحديثةأخرى، أو عدم إدراك التغييرات على حساب قضية 
من أجل التنقل عبر هذه الشبكة من ديناميات الصراع، يلزم إجراء تحليل و . ا  سوءالوضع 
 ا  مزيد من المعلومات حول تحليل النزاع الحقالسيتم توفير و . للصراع والسياق ومعّمقمستمر 

 .2مزيد من المعلومات حول تحليل السياق في الوحدة التوفير أيضا  سيتم و . في هذه الوحدة
 

 المعرفة األساسية 2.0.5

من أجل البدء في العمل لصالح وكالة تطّبق الحماية غير المسلحة للمدنيين في سياق معين 
 :يحتاج الموظفون الممارسون إلى معرفة ما يلي

x األهداف والمبادئ الرئيسية للوكالة المنفذة. 
x م الحماية غير المسلحة للمدنيين وأساليبها ومهاراتهاقي. 
x  (التاريخو  ،الحالة األمنيةو الوضع السياسي، و النزاع،  :مثال  )السياق المحلي. 



x العادات المحلية والممارسات الدينية والثقافية. 
x أدوار مختلف الجهات الفاعلة في حماية المدنيين 

x البروتوكوالت األمنية للوكالة المنفذة 

x أو أدواته ليل الصراع والسياقتحرية نظ 

x  القانون الدولي لحقوق اإلنسان، القانون اإلنساني  مثل)المصادر الرئيسية للتوجيه
 (الدولي

x دروس أساسية من الميدان. 
 
 

 المزايا الشخصية األساسية 2.0.0
ضير وعلى الرغم من التح. يرتدي عمل الحماية غير المسلحة للمدنيين بعدا  شخصّيا  مهّما  

المكثف، فقد يواجه ممارسو الحماية غير المسلحة للمدنيين مواقف صعبة، وقد تكون متطلبة 
والحماية غير المسلحة للمدنيين ليست من نوع الوظائف التي يتركها المرء . على نحو شخصي

يجب أن يكون أفراد فريق الحماية غير المسلحة . وراءه في نهاية اليوم أو في نهاية األسبوع
وسيوضع . دنيين في حالة تأهب واستعداد في األوقات كافة لالستجابة لحاالت الطوارئللم

سلوكهم تحت المجهر من قبل أولئك الذين يعيشون ويعملون في المجتمعات المحلية حيث 
ما يتم تصنيف  ا  غالبو . يخدمون، وفي بعض الحاالت من قبل مجتمع وطني أو دولي أوسع

من الصفات الشخصية، ولكن في سياق الحماية غير مرتبة أعلى ها على أنّ المهارات والمعرفة 
. التي تجعل الممارس أكثر فاعليةهي المسلحة للمدنيين، غالبا  ما تكون الصفات الشخصية 

يمكن تدريب هذه الصفات  ،أكثر من المعرفة والمهارات اكتسابهاعلى الرغم من صعوبة و 
 .وتطويرها

 

 :يسيةوتتضّمن الصفات الشخصية الرئ

 القدرة على التكّيف •

 الكفاءة بين الثقافات •

 االستباقية، أخذ المبادرة •

 تنويع الموارد •

 شجاعةال •

 التعطف •



 اإلبداع •

 التواضع •

 االنضباط •

 المرونة •

 النضج •

 .االتزان •

  

، الكفاءة بين القدرة على التكّيف: التفصيلبفي هذا القسم، تم وصف أربع صفات شخصية 
 .طفوالتعا،  الشجاعة،  الثقافات

 

48القدرة على التكّيف
 

والمرونة والتعافي السريع  القدرة على التكّيفمن  ا  كبير  غير المسلحة للمدنيين قدرا   الحمايةتتطلب 
الحماية غير المسلحة للمدنيين  ممارسو يحضرغالبا  ما و . الجسدية والعاطفية الصعوباتمن 

قد تشّكل  الميدانية العاديةن العقبات لكن في الواقع فإ ،ذهنيا  لمواجهة العنف والدمار أنفسهم
بعيدا  عن المنزل ووسائل الراحة االعتيادية، غالبا  ما يعيشون ويعملون مع و . التحدي األكبر
غير المسلحة للمدنيين من مختلف الثقافات في مناطق الحماية أعضاء فريق زمالئهم من 

مختلفة للعمل  معهم مقاربات يحملون وغالبا  ما. على مدار الساعة وطيلة أيام األسبوعمنعزلة، 
الحماية غير المسلحة للمدنيين في المناطق الريفية، قد يعيش أفراد و . األدوار الجندريةوتفهم 
قد يتم فرض و . مع مساحة صغيرة للخصوصية محدودةفي الخيام أو في أماكن إقامة حتى 

على  وقات غير عاديةقد يظهر الزائرون في األو . حظر التجول في مناطق انعدام األمن
عن  غير المسلحة للمدنيين الحمايةمعالجة  تعجز فرقمجموعة طلبات  ويطرحون، اإلطالق
تغير  الجاريةألن التطورات  المصمم بدقة إلزاميا  التخلي عن خطط العمل  يصبحوقد . معالجتها
المسلحة من فريق الحماية غير قد تتطلب حاالت األزمات المفاجئة و . على غفلة األولويات

فالمنطقة التي تعرضت : والعكس ممكن أيضا  . ألّيام عديدة مع لياليها ا  ليال  ونهار  للمدنيين العمل

                                                             
امل مع مجموعة موارد لألفراد التع: مراجعة دورة التعلم اإللكتروني التي نظمها معهد يونيتار لمواجهة اإلجهاد والصدمة 48

 ./http://www.unitar.org/ptp، (5102)النزاعات العنيفة والكوارث الطبيعية 

 

 



ممارسي الحماية  وقد يدفع ذلك. قد تشهد بشكل مفاجىء هدوءا  واستقرارا  متماديينللعنف الشديد 
 .وجودهماستمرار  الهدف منغير المسلحة للمدنيين للتساؤل عن 

 

من  العديد من ممارسي الحماية غير المسلحة للمدنيين يعيشون تجربة فريدة م من أنّ على الرغ
لمواجهة الظروف المذكورة فإّن األمر يتطّلب الكثير من القدرة على التكّيف ، العمر في الميدان

ن الحماية غير المسلحة للمدنييويحمل أفراد . والدافع واالتزانأعاله وللحفاظ على الروح المعنوية 
فقد يعمدون إلى اتباع . القدرة على التحملأساليب مختلفة للحفاظ على الروح المعنوية وبناء 

 : الخطوات التالية

 .ممارسة التمارين الرياضية بانتظامكما و ضمان الراحة واالسترخاء  •
 .منع العنف وحماية المدنيين المهددين: إعادة التركيز على األولويات الرئيسية •
 .األسباب التي دفعتهم لالنضمام إلى الحماية غير المسلحة للمدنيينب تذكير أنفسهم •
 .ولو بدت غير مهمة بالنسبة إلى اآلخريناالحتفاء بالنجاحات، حتى  •
 .الحفاظ على ممارسة روحية مثل الصالة أو التأمل •
 .لصدمةلالحصول على المشورة  •
 .طلب المساعدة •
 .في كثير من األحيان المغفرة للذات ولآلخرين •
 .(مشاركة المخاوف)ناء عالقات الفريق والحفاظ على التواصل ب •
 .توحيد الطاقات: فريق ضمناالستفادة من المواهب والمهارات الفردية  •

 
 الكفاءة بين الثقافات

الكفاءة بين الثقافات هي مجموعة من المهارات والخصائص المعرفية والعاطفية والسلوكية التي 
،  بينيت)مجموعة متنوعة من السياقات الثقافية  ضمنئمة تدعم التفاعالت الفعالة والمال

التنظيمية، بغض  ثقافتهم كماأداء واجباتهم خارج ثقافتهم الوطنية،  وهي تتيح للناس(. 5116
الوظيفي، أو  توصيفهمالمساحة الوظيفية التي يمثلها  النظر عن خلفيتهم التعليمية أو العرقية، أو

 .منها يأتونالمنظمة التي 
سياق الحماية غير المسلحة للمدنيين، تعد الكفاءة بين الثقافات مهمة ألن فعالية الحماية  في

الحماية وقد تكون استراتيجيات . غير المسلحة للمدنيين تعتمد على قبول الجهات الفاعلة المحلية
لحماية ا السلوك الفردي لممارسيمالئمة للسياق، ولكن إذا كان  غير المسلحة للمدنيين وأساليبها

غير  الحمايةدين في قبول يون متردّ لون المحلّ غير مناسب، قد يكون الممثّ غير المسلحة للمدنيين 



تشمل المشكالت المتكررة العالقات الجنسية مع السكان المحليين أو و . المسلحة للمدنيين
مناسبة أو غير  فاضحةارتداء مالبس  ؛بين الموظفين الحميمةللعالقات  االستعراض أمام العامة

واستخدام اإليماءات أو أدوار الجنسين أو اللغة أو األعمال  ؛؛ عرض أنماط الحياة الفاخرةا  محلي
في بعض الحاالت، يكون السلوك و . التي تسيء إلى المعتقدات والممارسات الدينية أو الثقافية

بكل  غير محترف أو غير الئقالحماية غير المسلحة للمدنيين غير المناسب ألعضاء فريق 
ولكن في حاالت أخرى، فإن السلوك غير . قد ال يكون لها أي عواقب سلبية خطيرةو . بساطة

أعضاء من ، أو زمالئهم أفراد الحماية غير المسلحة للمدنيينقد يعرض للخطر  المناسب ثقافيا  
ق في فري حيوية الكفاءة بين الثقافات أيضا  وتعتبر . الفريق، أو حتى الجهات الفاعلة المحلية

أعضاء فريق الحماية غير المسلحة للمدنيين  وغالبا  ما يجد. الحماية غير المسلحة للمدنيين نفسه
غير مألوفة،  بيئاتفي  ا  متنوعة من الثقافات أنفسهم يعملون بشكل وثيق مع باقةالقادمين من 

نزاع و  متفاهإلى سوء  ذلك يؤدي قد. ويعتمدون على اللغات الثانية أو الثالثة وتحت ضغط كبير
 .حول مسائل مثل اختالف وجهات النظر حول أدوار الجنسين

ال تنحصر المسألة بما ال يجب . ال تتعّلق الكفاءة بين الثقافات بالسلوك الصحيح والخطأ فحسب
، عما يعتبر (أو القدرة على طرح األسئلة في األوقات المناسبة)إنها القدرة على معرفة . فعله

حماية غير من المتوقع أن يبذل ممارسو ال. ومن ثم التصرف بناء  عليهفي سياق معين،  مناسبا  
قد . لضمان سالمة سلوكهم من أجل المدنيين الذين يحاولون حمايتهم ا  المسلحة للمدنيين جهود

هذا ال . يعني ذلك أنه يجب عليهم االمتناع عن سلوك معين يعتبر مناسبا  في ثقافتهم الخاصة
عرض االختالفات ويعتبر . هاأو توسيعقدراتهم بل باألحرى تنمية  ،يعني التخلي عن هويتهم

لتعلم وممارسة التسامح، ولكن يجب على من أجل افرصة للجهات الفاعلة المحلية  بدورهالثقافية 
احترام العادات المحلية إلى الحد الذي ال  بشكل عامغير المسلحة للمدنيين  الحماية ممارسي

للمزيد  2في الوحدة  اإلشكالياتانظر )ية لمنع العنف وزيادة األمن يتعارض مع األهداف األساس
 (. حول هذه المسألة

يتضمن  وهو. يجب فعله وما ال يجب فعلهالكفاءة بين الثقافات هي أكثر من مجرد تعلم ما 
اتخاذ القرار أو  أساليبعلى سبيل المثال، االختالفات في ومنها ، ا  وضوحاختالفات أقل  ا  أيض

 :قيم مثل التعامل مع السلطةب ،مواقف الحماية غير المسلحة للمدنيين وترتبط. االتصال أساليب
اإلقرار بسلطة اآلخرين، واالعتراف بأن تلك السلطة قد تتأتى من مصادر قد ال تعتبرها  •

 ؛(مثل شيوخ المجتمع، أو المعالجين اإليمانيين)شرعية  أنت
 ؛وفيق نفسك مع المسألةتإظهار الخضوع عند الضرورة، ومعرفة كيفية  •



تشاركي أو على الرغم من أن أسلوبك القيادي المفضل هو  سلطويدور  تولي •
في الواقع، يجب اعتماد أساليب القيادة المختلفة بشكل . اآلراء حتى إجماعي

 .متعددة على ظروف ا  ، اعتمادعملي

 
 :محددة بين الثقافات ما يليالمهارات وتتضّمن ال

 ألحكام القيميةتعليق االفتراضات وا •

 تعزيز مهارات اإلدراك •

 ممارسة التواضع الثقافي •

 زيادة التسامح مع الغموض •

 اإلصغاء •

 لى وجهات نظر متعددةإالتعرف  •

 متعددة تأويالتتطوير  •

 تعلم استخدام أساليب اتصال متعددة •

 .األمور يالقوك في طريقتك لتنفيذبدال  من توقع أن ،  حيثما يكونونمقابلة الناس  •

 

 شجاعة

ليس . مواجهة الخوف أو األلم أو الخطر أو عدم اليقين أو الترهيبلالشجاعة هي القدرة والرغبة 
الشجاعة البدنية . أكثر أهمية من الخوف بأّن شيئا  آخر هوالحكم  باألحرى غياب الخوف، بل

 من ناحية أخرى، فإن الشجاعةو . المشقة، أو الموت وأهي الشجاعة في مواجهة األلم الجسدي، 
أو  ،أو العار ،األخالقية هي القدرة على التصرف بشكل صحيح في مواجهة المعارضة الشعبية

الشجاعة األخالقية عن نفسها وتعّبر . أو اإلرهاق ،أو اإلحباط ،أو الدافع الشخصي ،الفضيحة
 إحاسيسنامع أعلى طموحاتنا اإلنسانية وأعمق  فتتحّرك بالتماشيفي العمل القائم على القيم، 

الشجاعة الجسدية والشجاعة األخالقية كالهما ضروريتان في الحماية . أن نكونفي  نرغبن بم
 .غير المسلحة للمدنيين، على الرغم من أن الشجاعة األخالقية هي األكثر أهمية

ن لم تكن الحماية غير المسلحة للمدنيين  ممارسوقد يجد   بالوتيرةأنفسهم في مواقف مخيفة، وا 
هجمات على أفراد و  وأعمال ترهيباعتداءات وسبق أن وقعت . تصورها الناسالتي غالبا  ما ي

فرق الحماية غير  تعمل. لكن الحوادث الخطيرة كانت نادرةو غير المسلحة للمدنيين،  الحماية
وسيتم . تقييمات المخاطر باستمرار لمنع حاالت الخطر المفاجئ على إجراءالمسلحة للمدنيين 

. ر المسلحة للمدنيين من المنطقة إذا اعتبرت المخاطر عالية جدا  غي الحمايةإخالء أفراد 



الحماية غير  ممارسو ، قد تحدث أشياء غير متوقعة، وبالتالي يجب أن يستعدوبطبيعة الحال
إال أنه  ،باإلحساس الممتععلى الرغم من أن الخوف ليس و . لمواجهة مخاوفهم نيالمسلحة للمدني

، ولكن موّلدا  للوهنيمكن أن يكون الخوف و . اء على قيد الحياةاستجابة طبيعية وأساسية للبق
في الوقت نفسه، يمكن تطوير الشجاعة و . التي تدار بها الضغوط نفسها الطريقةبمكن إدارته ت

 .مع الممارسة

 

، يمكن أن يكون لك تأثير العملإحدى الطرق لتطوير الشجاعة هي االعتقاد أنه من خالل 
، فإن أقوى عنصر تمكين للشجاعة هو االعتراف بما هو األشخاصيد من بالنسبة للعد. إيجابي

معرفة أن التقاعس عن العمل ال  فيطريقة أخرى لتطوير الشجاعة وتكمن . بالفعل على المحك
، يجد الناس الشجاعة للعمل في يحتملمن خالل االعتقاد بأن البديل ال و . يمكن الدفاع عنه

يحتاج الناس إلى تعلمه قبل أن يصبحوا  هي أمرالشجاعة . ظروف بائسة وضد احتماالت غامرة
تبدأ و . أعمال شجاعةتنفيذ من خالل  شجعانا  في الوقت نفسه، يتعلم الناس أن يكونوا و . ا  شجعان

 لعب األدوار حول مع ممارسي الحماية غير المسلحة للمدنيينمعظم إلى الممارسة بالنسبة 
قد ال يكون هذا النوع من المحاكاة . لالنتشارية السابقة المواقف الخطيرة في الدورات التدريب

، فإنه يعطي الناس مساحة آمنة باإلضافة إلى ذلكو . للواقع، ولكنه أقرب ما يمكن ا  دقيق تمثيال  
 .مختلفة على المواقف الخطرة تجاوباتلتجربة 

 

 :عض التقنياتب وندرج ههنا. طرق إلدارة المخاوف تتوافر،  عندما يطغى الخوف على الشجاعة
 .النفس تعدادالتركيز على النفس، إبطاء التنفس، : التنفس •

 .اتصال العين، طمأنة اآلخرين، الفكاهة، مشاركة حقيقة أنك خائف: التواصل •

 .إمساك غرض ماإمساك يدك أو يد شخص آخر، : مسلال •

 .حي أو طبيعي جسمشجرة أو ورقة أو بلمس األرض أو األرض، التمسك : التأريض •

 .التمرين القوي، الجري السريع، التمدد،  لجسمالسريع لهتزاز االغسل وجهك، : مالجس •

 .إغالق العين وتصور صورة لمكان آمن: التصور •

 .أو غناء أغنية بهدوء همهمة: صوت •

 .االتصال بقوة أعلى: الصالة •

 .والترّكزتقنيات التأمل والهدوء : التأمل  •
 ( 5112مجموعة بتشانغ لسالمة المجتمع )

 



 إلى الخارج من االنتباه المفتوح والمتيقظ إلى الشخص اآلخرتدفق  يحدث،  عالقة حقيقية في
الشرط المسبق ألي عالقة  إّنه. وجود وهذا االنتباه اليقظ هو. على اإلطالقتجاهه الذي ال رغبة 

 .حقيقية

 62، ص 5112إيكهارت توللي، 

 
 التعاطف

ويتضمن التعاطف . صدر هذه المشاعريتمثل جوهر التعاطف في فهم مشاعر اآلخرين وم
أو الالمباالة، يشدد التعاطف  الفتوروعلى عكس . بشكل صحيح( ت)قد فهم( ا)التحقق من أنه

معاناة اآلخرين أو سعادتهم واالستجابة لمشاعر اآلخرين،  مع التماهيعلى القدرة على 
: تعبير عن التعاطفيمكن تحديد أربع خطوات في عملية الو . للتخفيف من معاناتهم وخصوصا  

م، والتعرف على مشاعر اآلخرين، وتوصيل فهمنا احكاأل إطالقاتخاذ منظور، والبقاء خارج 
 .الشجاعة ويمكن تطوير التعاطف، شأنه شأن(. 0111وايزمان، )لمشاعر اآلخرين 

 

 الحمايةنظام كامل لقد تم بناء . غير المسلحة للمدنيين للحمايةهو خاصية مهمة جدا  التعاطف
متعددة ألغراض  فاعلة تطوير عالقات إيجابية مع جهات بطريقة ما حولغير المسلحة للمدنيين 

لتحسين دافع طبيعي  يبرزعند التعامل مع الناجين من العنف أو الكوارث الطبيعية، و . متعددة
 ا  ما يمكن أن تقدم االستجابة شيئ نادرا  ومع ذلك، . أو فعله ، أو قول الشيء الصحيحاألمور

 الحماية غير المسّلحة للمدنيينما يجعل األمور أفضل هو الشعور باالرتباط بين موظفي . فضلأ
 -التعاطف أو الوجود الحقيقي هذا األمر يتطلب و (. براون) والموظفين الذين يعملون معهم

من خالل االتصال، سيشعر الناجون و . ليس مجرد وجود مادي، بل وجود الجسد والعقل والروحو 
أن يشاركوا  أكثر ، ونتيجة لذلك من المرجحبأّنهم يلقون أذنا  صاغية ومتفهمةف من العن
 .قصصهم

 
، بما كافة يجب استخدامه في التفاعالت. يقتصر التعاطف على الضحايا والمظلومينيجب أاّل 
إّن . إليهايصعب الوصول  التي الجهات الفاعلةالتفاعالت مع  أو ربما بشكل خاص، ،في ذلك

غير المسلحة  الحمايةالكثير من التعاطف مع أساليب  يحمل هقد ال يبدو أن سكريأي قائد ع
غير المسلحة للمدنيين  الحمايةأكثر انفتاحا  على المشاركة إذا ما بذل ممارسو  قد يكون للمدنيين

بشأن  تراودهفهمون المخاوف التي قد تقد يحاولون إخباره بأنهم ي. جهدا  لتخيل أنفسهم في وضعه
 في بعض األحيان، فإنو . منطقة تحت إمرته ضمنغير المسلحة للمدنيين  الحمايةة فرق سالم



لبناء عالقة عمل  أكثر ستحققأحد القادة  موضوعة على منضدةعن صورة لطفل  ا  بسيط سؤاال  
 .البرنامج لخالصاتقائمة مختصرة  مما تحققهأكثر 

أن يحدث لذلك ق متعاطفة، يمكن بطر  الحماية غير المسلحة للمدنيين ممارسوعندما يتصرف 
يحمل في كل شخص : "بابلو كاسالز واقتباسا  عن. كبير في التفاعل مع مرتكبي العنف ا  فرق

، فهو يعطي الكثير بناء  عليهاإذا كان يستمع إليها ويعمل . األوليةالحشمة والصالحية  داخله
يتطلب األمر . تطلب الشجاعةإنها ليست معقدة ولكنها ت. بشكل أساسي العالم إليه مما يحتاج

الحماية  ممارسوعندما يبني . "اويتصرف بناء عليه طيبتهيستمع إلى  من الشخص شجاعة لكي
وأن يستمعوا  يضعوا أنفسهم مكانهم، عليهم أن المرتكبينعالقات مع غير المسلحة للمدنيين 

 لم يتفقوا معلظاهرة، حتى لو لأللم واإلحباط والخوف اللذين قد يكمن وراء الالمباالة أو الكراهية ا
لإليذاء والصدمة  المرتكبينكثير من تعّرض ال. فرصة حقيقية لمنع العنف تبرزالسلوك؛ ثم 

قد ال . اإلساءةتكرار نمط  سوىوالتخلي عنهم، وهم عالقون، وغالبا  ما ال يرون خيارات أخرى 
القدرة على نزع إّنه يتمّتع ب .إليه يكون التعاطف ما يتوقعونه، لكنه قد يكون أكثر ما يحتاجون

قد ال يحدث التغيير على الفور، وقد ال يحدث في كل الحاالت، ولكن عندما . سالح المعتدي
 .منه يحدث ذلك، ال شيء أكثر قوة

 
 

 
 

4.2 

 
 

 تحليل النزاع

 

حماية للقد تكون الوكالة المنفذة ,. تبدأ دورة البرمجة غير المسلحة للمدنيين عادة  بتحليل النزاعات
قد تلقت طلبات أو توصيات إلنشاء وجود لها في حالة نزاع محددة،  غير المسلحة للمدنيين

ولكن إذا كان التحليل األولي للصراع يشير إلى أن تطبيق الحماية غير المسلحة للمدنيين في 
تلك الحالة من المرجح أن يكون غير فعال أو غير مناسب أو غير ممكن، قد يكون من 

قد تكون وكالة الحماية غير المسلحة للمدنيين قادرة على دعم . فض الطلباتالضروري ر 
الجهات الفاعلة التي تطلبها بطرق مختلفة، من دون إنشاء وجود أو إحالة الطلب إلى جهات 



الحماية غير في الحاالت التي تكون فيها وكاالت . أخرى قد تكون في وضع أفضل للرد
الستجابة، يجب عليها أوال  فهم األشخاص المشاركين في في وضع جيد ل المسلحة للمدنيين

 .وطريقة تعاطيهم وسلوكهم، من أجل صياغة استراتيجيات الحماية المناسبة ،ومواقفهم،  النزاع

 

ففي نهاية . على فهم دور العنف في أي نزاع الحماية غير المسلحة للمدنيينيحرص ممارسو 
ال . العنف أو الحد منه وحماية المدنيين من العنف المطاف، تتمثل أهدافهم الرئيسية في منع

تتمحور الحماية غير المسلحة للمدنيين نفسها على تحويل الصراع، ولكنها تساهم في بيئة أكثر 
 .يمكن للسكان المحليين العمل فيها لتحويل سياقاتهم ا  أمان

 لناس حول احتياجاتيشير الصراع إلى التوترات بين ا. الفرق بين الصراع والعنف هو أمر مهم
إنه تفاعل األفراد المترابطين الذين يرون أهدافا  متضاربة . دون تحقيقهايو محددة  أو رغبات

جزء من  هو الصراع(. 0. ص 5110غالتونغ ) والتدخل من بعضهم البعض في تحقيق أهدافهم
 إّنه. تجنبهللنزاع ويمكن  محددةالعنف من ناحية أخرى، هو استجابة . الحياة وال يمكن تجنبه

قتل الالسلوك الذي ينطوي على استخدام القوة التي تهدف إلى الهيمنة، أو األذى، أو الضرر، أو 
 .شخص ما أو شيء مال

هذه األنواع من العنف عادة وتسمى . ا  أو عاطفي ا  أو نفسي ا  أو جنسي ا  يمكن أن يكون العنف جسدي
كما يمكن . خص واحد من قبل شخص آخرالعنف الذي يقع مباشرة على ش إّنه. العنف المباشر

هذه الهياكل تضر الناس . أن يكون العنف غير مباشر، مثل العنف الثقافي أو العنف الهيكلي
من خالل إن تجريد جماعة من الناس من إنسانيتهم . وتمنعهم من تلبية احتياجاتهم األساسية

ر العنف الهيكلي إلى العنف يشيو . مهاجمة أسلوب حياتهم هو شكل من أشكال العنف الثقافي
غالبا  ما تكون الهياكل الظالمة و . الهياكل االجتماعية أو السياسية أو االقتصادية ضمنالذي بني 

على سبيل المثال، قد تلجأ مجموعات األقلية المضطهدة )للعنف الثانوي  كامنا  أو العنيفة سببا  
يركز و (. ول إلى الموارد االقتصاديةتكافؤ الفرص في الوص ردا  على غيابإلى العنف الجسدي 

رغم أنهم قد يدعمون على المن العنف المباشر،  أو حمايتهم معظم الممارسين على منع المدنيين
 .أو يحمونهم المدنيين الذين يعملون على معالجة العنف الثقافي أو الهيكلي

أو تخفيضه أو يمكن الوقاية منه . على الصراع وينطوي على االختيار محددالعنف هو رد 
ال يمكن القضاء عليه،  وفي حينال مفر منه،  ا  أمر  يمّثل ومن ناحية أخرى، فإن الصراع. إيقافه
ال ،  منع الصراعاتجل ، أل"منع الصراعات. "ؤدي إلى العنفيبحيث ال  تحويلهأو  حلهيمكن 

 5112لتونغ، غا). ومفيد للغاية كبير منع العنف، له مغزىجل ، أل"منع العنف"ولكن . معنى له
هذا بالضبط ما يهدف . يمكن حتى استخدام الصراع كفرصة إلحداث تغيير إيجابيو  (.0. ص



تجاوز االختالفات بين األطراف المتصارعة تإنهم يحاولون إيجاد حلول لصراع . إليه بناة السالم
 دنيينالحماية غير المسلحة للميهدف حفظة السالم ورجال ،  من ناحية أخرى. عزز المصالحةتو 

فهي تساعد على إنشاء منصة . بناء السالم إلتاحة بشكل كافإلى وقف العنف ودعم االستقرار 
في حين يهدف بناة السالم و . السالم معالجة األسباب الجذرية للصراع ةيستطيع من خاللها بنا

 الحماية غير المسلحة للمدنيينوممارسو إلى تحقيق أفضل مستقبل ممكن، يهدف حفظة السالم 
واضعين هذا الهدف في  يجرون تحليل الصراع ومن هنا فهم. األسوأسيناريوهات  حلول إلى منع
 .منظارهم

 

 ما هو تحليل الصراع؟

إنه يسهل فهم . هوديناميات هوهياكلالصراع لعناصر  ةالمفصل المعاينةيشير تحليل الصراع إلى 
 .صراع معين، من أجل منع العنف وحماية المدنيين

 يل الصراع؟كيف يعمل تحل

نفسه  الفهم وهذا. من أجل منع العنف، من الضروري أوال  فهم من يرتكب أعمال العنف ولماذا
من أجل تحقيق و . وتعزيز بنى السالم المحلية هموأمنالمدنيين من أجل تعزيز سالمة  ضروري

هذه األهداف، يجب أن يعرف ممارسو الحماية غير المسلحة للمدنيين ما هي آليات األمن 
والطريقة . بالفعل وما إذا كانت ال تعمل بشكل فعال القائمة للسالمالمحلية والبنية التحتية 

إن الغرض من . التعاون الوثيق مع المجموعات المحلية في لتنفيذ تحليل النزاعات هي الفضلى
التوصل إلى أكثر التحليالت الشاملة موثوقية، بل تعميق فهم الصراع من  ليستحليل النزاعات 

إلى برمجة غير فعالة أو غير مالئمة  ، ليسقد يؤدي سوء تفسير النزاع. أجل توفير الحماية
 وبما أنّ . الحماية غير المسلحة للمدنيينوأفراد إلى خطر تعريض  ا  فحسب، بل قد يؤدي أيض

البرمجة مع التطورات  تماشيالصراعات ليست ثابتة، يتكرر تحليل الصراع بشكل دوري لضمان 
 .يات المتغيرةوالدينام

 

. ا  كبير  ا  اختالف الجهات الفاعلة المنخرطةوتختلف دوافع  ،معقدة المتماديةغالبا  ما تكون النزاعات 
لكن وجودها أو انتمائها أو سلوكها له تأثير و قد يكون لدى بعض الجهات الفاعلة نوايا حسنة، 

 هاالسالم، ولكن بدعمهاخرى األالجهات الفاعلة  تجاهر بعض. سلبي على ديناميكيات الصراع
تستفيد و . أطراف أخرى لتنفيذ أعمال العنفب من خالل االستعانةتعمل سرا  إلطالة أمد النزاع، 

يدرك آخرون أنه ال يمكنهم . بعض الجهات الفاعلة من النزاع وتستثمر بعمق في استمرارها
على الجهات الفاعلة من أجل التأثير و . إال من خالل الصراع العنيف المرغوبةتحقيق النتائج 



الحماية غير المسلحة ، يجب أن يعرف ممارسو ةالقيادي الهرميةالرئيسية صعودا  وهبوطا  في 
ونقاط لمختلف الجهات الفاعلة في النزاع التحالفات العلنية والخفية ( بأفضل ما يمكنهم) للمدنيين
يقة، يجب إجراء تحليل ولفهم مدى تعقيد هذه الديناميات وخواصها الدق. هاوانتماءات هاضعف

 .من وجهات نظر مختلفة الصراع
 

 .يجب أن يأخذ تحليل النزاع في االعتبار عددا  من العوامل المختلفة

x وكيفية  إّن التحليل الثقافي للنزاع يعتبر واحدة من الطرق التقليدية لحل النزاع: الثقافة
 .لى الصراعتأثير استخدام العادات واللغة والرموز والمعتقدات المحلية ع

x أو يساهم في /تحليل كيف أّن تطبيق المعتقدات الدينية يؤجج الصراع و: الدين
 .المصالحة والسالم

x تحليل العالقات االجتماعية ينظر إلى أشكال العالقات : العالقات االجتماعية
عالقاتها باإلضافة إلى العالقات بين األطراف المتنازعة الفعلية  ذلك يشملو . وأنماطها

 .لحلفاء واألحزاب المحايدة والمتابعين والمجتمعات واألسر والمحرضين والضحايامع ا

x يحدد تحليل تاريخي كيف أن األحداث من الماضي وذكريات تلك األحداث : التاريخ
 .وضع النزاع، وتكشف إسهامها في حالة الصراع ضمنتكمن 

x االقتصادية التي  الوصول إلى الموارد نواحييتناول التحليل االقتصادي : االقتصاد
دارتها ،في الصراعهام  بدور تضطلع  .والتحكم فيها وتوزيعها وا 

x داخل  القائمةيتم استخدام التحليل السياسي لتحديد أنماط عالقات القوة : السياسة
يصف جوانب الحياة السياسية فيما يتعلق هو و . وبينها المجتمعات المتصارعة

 .أو دورها م وسائل اإلعالمبالسلطة، وعمليات صنع القرار، واستخدا

x إلى العالقات الهرمية القائمة واألدوار المتباينة في  الجندرينظر تحليل : الجندر
مثل هياكل الثقافة األبوية، وأقسام )المجتمع، بناء  على الهوية الجنسية المتصورة 

 ساءوجهات النظر المختلفة حول الصراع بين الرجال والنو ، الجندرالمهام القائمة على 
ت لعالقاا هذهس ساأعلى  للنزاعلمختلفة ر اآلثاا جانبلى إ( والخبرات ذات الصلة

 .دوارألوا

x البيئة الطبيعية ومعانيها  تضطلع بهاتحليل جغرافي األدوار التي يتناول : الجغرافيا
 ،والتصحر والمواسم، القرب من الجبال والمياه)معّين صراع  ضمنواستخداماتها 

 (.وحالة األرض ،ملكية األراضيو  ،والموارد الطبيعية



x موتوزيعه متحليل ديموغرافي كيف يتأثر حجم السكان وتكوينهيستكشف : غرافياالديم 
وتوزيعها لمجتمعات العرقية لعلى سبيل المثال، الحجم النسبي )بالنزاع أو يؤثر عليه 

 (.في منطقة ما، وأنماط الهجرة لألشخاص نتيجة التشريد

 

من خاللها يمكن العديد من المنظورات التي  يؤّمنمتعدد التخصصات الفي حين أن هذا النهج و 
على سبيل ف. ا  تركيز ق أساليب أخرى نتائج من خالل تحقيق أكثر تحليل سياق الصراع، تحقّ 

ربط القضايا المتشعبة ي، أو وسلوكهاالمثال، يمكن للمرء أن يدرس مواقف مجموعات محددة 
مجموعة متمردة  نشوءاالقتصادية والثقافية والسياسية في  على سبيل المثال، تفاعل العوامل)

والفواصل ( القدرات المحلية من أجل السالم)على الموصالت " ال أذى"ويركز أسلوب (. معينة
مشاريع ) غير المسلحة للمدنيين إلى الحمايةأهمية خاصة بالنسبة  يرتديوهو ( مصادر التوتر)

.(CDAالتعّلم التعاوني 
دور في ب تضطلعتقييم العديد من العناصر التي بالطريقة تبدأ هذه و  49

 ؛الرموز والمناسبات ؛هتماماتاالقيم و ال ؛النظم والمؤسسات؛ المواقف واإلجراءات: الصراع
د لكل صراع العناصر التي تربط المجتمعات ببعضها ثم تحدّ . وتجارب األطراف المتصارعة

الحماية غير المسلحة للمدنيين تهدف إلى منع  وبما أن. العناصر التي تفرق بينها كماالبعض 
البنى التحتية المحلية للسلم، فإن هذا النوع من التحليل مفيد  إلى تعزيز، هنفسالوقت العنف، وفي 

تعد الروابط كما  ،تخفيضه يجبحددها غالبا  ما تشكل تهديدا  تبشكل خاص ألن الفواصل التي 
 .البنى التحتية للسالم لتعزيزوسيلة 

 

 الميدانحليل الصراع في ت

الحماية غير المسلحة عادة إجراء تحليل للنزاع في بداية دورة يتم كما ذكر في بداية هذا القسم، 
 حالة، قبل الدخول، لتقييم مدى مالءمة وجدوى الحماية غير المسلحة للمدنيين في للمدنيين

 موّظفيإن . د الدخولإجراء تحليل الصراع بانتظام بعأيضا  ومع ذلك، يتم . صراع محددة
األطراف المتصارعة مع على األرض هم على اتصال مباشر  الحماية غير المسلحة للمدنيين

تحليالتهم األولية قبل  تعزيزلهم  يتيحإمكانية الوصول إلى معلومات إضافية، ما  وستتسنى لهم
ليل المنتظم يات الصراع بشكل مستمر، فإن التحدينامذلك، مع تغير  ضافة إلىباإل. الدخول

في تقييم ما إذا كانت استراتيجياتهم  الحماية غير المسلحة للمدنيينللنزاع يدعم ممارسي 
 .وأنشطتهم ال تزال مالئمة ومناسبة

                                                             
 CDAعبر الحركة التعاونية للتنمية " ال أذى"تم تطوير منهج  49



كان النهج المستخدم لتحليل الصراعات، فإن طرح األسئلة الصحيحة على األشخاص  مهما
األسئلة األساسية التي يمكن نظرة عامة على  0اإلطار  ويقّدم. المناسبين أمر أساسي

 .استخدامها لتحليل النزاعات

مع االعتراف بأن النزاعات نفسها  -لتحليل النزاعات  ا  أساسي ا  خطي ا  تتبع هذه األسئلة نهج
تركز الخطوة . الحقائق المتعلقة بالطبقة السطحية لألحداثمع تبدأ وهي  –ليست عملية خطية 

الخطوة الثالثة أّما . المشاركة في النزاع ودوافعها ونواياها التالية على مختلف الجهات الفاعلة
 ، والخطوة النهائية تستكشف أسباب الصراعوغاياتهعلى أهداف الصراع  فتعتمد نظرة عن كثب

 .وديناميات

مجموعة واسعة من  تتضّمن شموليةيتم إجراء تحليل النزاع بشكل مثالي من خالل عملية 
وهذا يضمن أخذ وجهات النظر (. عماء الدينيين، الشباب، إلخالنساء، الز )أعضاء المجتمع 

يمكن و . ال سيما وجهات نظر النساء ومجموعات األقلياتو المختلفة حول النزاع في االعتبار، 
القصص أو المناقشات  سردإجراء تحليل النزاع من خالل تمارين رسم الخرائط أو المقابالت أو 

إلى بالنسبة  للجميعوضع مربح الالحاالت، يتبين أن هذا في العديد من و . الجماعية المركزة
. والجهات الفاعلة المحلية المشاركة في هذه العملية ممارسي الحماية غير المسلحة للمدنيين

في  تتمتعحول النزاع، فإنها ال  عميقةمعرفة تتمتع بفي حين أن الجهات الفاعلة المحلية و 
ذلك، في  باإلضافة إلى. لتوضيح معرفتها أو فهمهاة المطلوبالمهارات أو األساليب بالغالب 

 ةالمحلي للجهات الفاعلةبما فيه الكفاية  قلة من األماكن اآلمنة تتوافرمناطق صراع معينة، 
ما يكون رسم الخرائط أو الرسم أو أي تمثيل  ا  غالبو . لاللتقاء والتحدث عن الصراع والعنف

 .خاصبشكل  بصري آخر لتحليل النزاعات فّعاال  



 أسئلة لتحليل النزاعات - 0اإلطار         

 :حقائق أو الطبقة السطحية لألحداث  

x  متى بدأ العنف؟ بين من ومن؟ ما الذي أثار ذلك؟ 

x  ما هي األحداث السياسية والعسكرية الالحقة؟ 

x ؟ا  كيف تغير الصراع جغرافي 

x  هم؟هل من أشخاص نازحين؟ من أي مجموعات؟ المناطق؟ كم العدد؟ أين 

x هل حصل وقف لألعمال العدائية، وقف إطالق النار أو محادثات السالم؟ من شارك، من كان غائبا ، من نظمها؟ 

x هؤالء؟ هم ؟ لماذا ا؟ منيةدالبافي  عليهن کا عمان آلزاع النأطراف ازاد عدد  هل 

x هل يتم استهداف المدنيين؟ 

x  ؟بشكل غير متناسبمجموعات معينة تتكبد خسائر  منهل 

x في تاريخ النزاع؟ الدولية الجهات الفاعلة هاضطلعت بدور الذي ما ال 

x  وسائل اإلعالم في النزاع؟به  تضطلعما هو الدور، إن وجد، الذي 

 

 :الجهات الفاعلة المشاركة في الصراع 

x ما هي العالقات بين األطراف المختلفة في النزاع؟ 

x  ؟هاأنفس تعّرفالمختلفة بعضها البعض؟ كيف  األطرافكيف تصور 

x  عمل؟تما هي المعارضة الداخلية للعنف؟ كيف 

x  ؟تعملما هي الطرق التقليدية لحل النزاع؟ كيف 

x  في النزاع؟ خفيما هي الجهات الفاعلة الدولية التي تشارك بشكل واضح أو 

x  المعنية؟ المتنازعةما هو الهيكل الداخلي لألطراف 

x  الحقيقية؟ اهي قاعدته قاعدة قوتها؟ ما حولما هي ادعاءات األطراف المتحاربة 

x كيف يتم تمويلهم؟ 

x هل ُيجبر األطفال على القتال؟ 

x من أين يحصلون على أسلحتهم؟ 

x  مجموعات معارضة للعنف والمتدخلين الدوليين؟الكيف تصور األحزاب المتحاربة 

 

 :األهداف والغايات في النزاع       

x  ادعاءاتهم؟األطراف المتحاربة أن عليها قتاله؟ ما هي  تعتبرمن الذي 

x من يدعم األطراف المتحاربة؟ 

x ما هي الموارد التي تغذي الصراع؟ 

x ما هي ادعاءات المعارضة المدنية للعنف وغاياتها المعلنة؟ 

x ما هي ادعاءات المتدخلين الخارجيين في النزاع وغاياتهم المعلنة؟ 

x ما هي المزاعم اإلنسانية التي تطالب بها األطراف المتحاربة؟ 

x ؟لمعلنةت والغايات االباطلمى إلى مصداقية ارألخت الجهاونظرة ا ما هي نظرتك 

  

 :أسباب وديناميات الصراع

x ما هي العوامل الهيكلية القديمة والتاريخية والعميقة التي ساهمت في النزاع؟ 

x ما هي العوامل الرئيسة التي ساهمت في التوترات التاريخية التي أدت إلى العنف؟ 

x ستمر؟لماذا يبدو أن الصراع م 

x أم ال؟ ا  تأثير من شأنه أن يحدث في مرحلة  ا  هل الصراع حالي 

x نقاط االستقرار في الوضع؟ ما عسى تكون 

 

 



 التحديات لتحليل الصراع

على الرغم من أن التحليل الدقيق للنزاع سيؤدي في معظم الحاالت إلى تحديد الخطوات المناسبة 
 :للتنفيذ، إال أن بعض التحديات تطرح نفسها

x وهو ما يستغرق  ،ا  وتكرار  ا  يجب إجراء التحليالت مرار . صراعات هي عمليات ديناميكيةال
 .ا  وقت

x ا  كاذب ا  قد يخلق التحليل الفعال للصراع انطباعو . يمكن أن تكون النزاعات غير متوقعة 
 .وهو ما يضعف التيقظ بدوره بأن كل شيء مفهوم

x أضف إلى ذلك . ازات الشخصيةالموضوعية الكاملة مستحيلة، وقد يصعب رصد االنحي
أّن ممارسي الحماية غير المسّلحة للمدنيين ال يتمتعون دائما  بالنفاذ العادل إلى األطراف 

 . المتصارعة كافة

x التفكير التحليلي  لكن النقص في. تشجع بعض الثقافات التفكير التحليلي أكثر من غيرها
 .القدرة االفتقار إلىال يعني 

x حيث قد مربكة  كون ت وهي مهمة قدتنظيم تحليل،  لمقاربةمختلفة طرق  ا  دائم تتوافر ،
 .ةمختلف خالصةيؤدي ذلك إلى 

x  العملية، حيث ال توجد بإعاقة إجراء التحليل بدون أهداف محددة مسبقا   يتسّببيمكن أن
 .حدود واضحة لما يشكل النجاح والفشل



4.3 
 
 

 الحماية غيرأنواع الصراع وأهميتها بالنسبة إلى 
 المسلحة للمدنيين

 

 غير المسلحة للمدنيينالحماية أنواع النزاع وأهميتها بالنسبة إلى 

. ونماذج مختلفة لتحليل النزاعات هو وجود أنواع مختلفة من الصراعات مقارباتأحد أسباب وجود 
ي في الحاالت التو . غير المسلحة للمدنيين الحمايةخطيرة على برمجة  انعكاساتنوع النزاع ويحمل 

على وجه التحديد، ال تكون المرافقة الوقائية في إلى استهداف الدوليين فيها الجماعات المسلحة  تعمد
االلتحاق  فإنّ في الواقع، و . وأمنهم معظم الحاالت طريقة فعالة أو مالئمة لزيادة سالمة المدنيين

، قد ا  تطرفحاالت األقل في الو . في مثل هذه الحالة هدف قد يحّول المدنيين إلىن يالدوليّ ب العلني
 .للنزاع ا  معين ا  لتالئم وضعالحماية غير المسلحة للمدنيين يحتاج األمر ببساطة إلى تعديل 

،  (2.0.0انظر ) العموديةالحماية غير المسلحة للمدنيين في حاالت النزاعات األفقية  تنظيمتم 
لطبيعية، والسلطة السياسية، والهوية النزاعات على الموارد ا كماالدول، داخل والصراعات بين الدول و 

تحدث معظم الصراعات العنيفة في الوقت الحاضر داخل حدود . العرقية، وتقرير المصير واألراضي
في . وتناضل حول قضايا مثل الهوية أو اإلقليم أو السلطة أو الموارد الطبيعية( داخل الدول)الدولة 

إن الصراع الحالي . ل الدول يتم تدويلها إلى حد كبير، فإن العديد من هذه النزاعات داخالوقت نفسه
يران، و روسيا، ف ؛في سوريا هو مثال على ذلك( حتى كتابة هذه السطور) الواليات المتحدة و ا 

سرائيل باإلضافة إلى و المملكة العربية السعودية، و تركيا، و االتحاد األوروبي، و ، األميركية قطر، وا 
، والقاعدة كلها (داعش)الدولة اإلسالمية في العراق والشام تنظيم جهات غير حكومية مثل حزب اهلل، 

 .تضطلع بأدوار ناشطة
الحماية وتقّدم األقسام التالية بعض األمثلة عن مختلف أنواع الصراع وأهميتها بالنسبة إلى برمجة 

 .غير المسلحة للمدنيين
 

 الصراع العمودي واألفقي 2.0.0

 الصراع العامودي
 عملالحماية غير المسلحة للمدنيين بشكل أساسي في حاالت الصراع العامودي، حيث ب االستعانةتم 

القوات صراعات بين  وسطحماية المدنيين الذين يقعون على  الحماية غير المسلحة للمدنيين ممارسو



الصراع المسلح بين حكومة نذكر ومن األمثلة البارزة على ذلك . الحكومية والقوات غير الحكومية
من ماال ومختلف الجماعات اليسارية المتمردة، التي يدعمها بشكل رئيسي السكان األصليون غواتي

: غير المسلحة للمدنيين المعنية هي الحمايةفي هذه الحالة كانت منظمات و . لمايا وفالحو الدينوا
ة مرافقمشروع و  ،الشاهد من أجل السالم، والزمالة الدولية للمصالحة، وكتائب السالم الدولية

من  كل من انخرطت ،(إيالم)في النزاع المسلح بين حكومة سريالنكا ونمور تحرير تاميل و . غواتيماال
في الصراع بين حكومة  أيضا   وشاركت هذه األخيرة. قوة السالم بال عنفو  كتائب السالم الدولية

اركة االستباقية، إن بناء الشبكات الدولية، وتوفير المش. وجبهة مورو اإلسالمية للتحرير الفيليبين
الحوار متعدد  واللجوء إلىاالستجابة المبكرة، وبناء الثقة، /وتوفير مرافقة وقائية، واإلنذار المبكر

معتمدة المستخدمة في  للحماية غير المسلحة للمدنيين استراتيجيات ومناهج نموذجية تعتبرالمسارات، 
 .العاموديحاالت النزاع 

غير المسلحة للمدنيين في النزاعات التي تعتبر عمودية  الحماية تم االضطالع بالمزيد من عمليات
ألن الجهات الفاعلة  ا  ونظر . في المقام األول ألن معظم الجهات الفاعلة الحكومية تهتم لسمعتها

الحكومية تتحمل مسؤولية حماية المدنيين، فقد تكون متجاوبة بشكل خاص مع المخاوف التي أثارتها 
على الرغم من أن وجود المراقبين الدوليين والوطنيين يحد من و . مسلحة للمدنيينفرق الحماية غير ال

فإّن السماح بحضورهم قد يساهم أيضا  في الحكومية الستخدام القوة المفرطة، الفاعلة مساحة الجهات 
 .إنه يظهر للعالم أنه ليس لديهم ما يخفونه. على حد سواء ا  ودولي ا  سمعتها محلي تحسين

أو  وتطرح تحدياتدوافع سياسية  تحملالتي  غير الحكوميةيد من الجهات الفاعلة المسلحة العدإّن 
في مجال كولومبي  محام ووفقا  لما قال. اسمعتهالحفاظ على تهدف إلى استبدال حكومتها تهتم أيضا  ب

وهي .. .تحترم القوات شبه العسكرية الوجود الدولي "، يرافق كتائب السالم الدوليةحقوق اإلنسان 
القوات شبه العسكرية وتشغل  ... التعاون مع الدولة واضح جدا. بشكل قانوني مأسسة نفسهاتحاول 

 "مناصب حكومية باطراد، وهذا يجعل الوضع أكثر حساسية بالنسبة لهم 
للجهات الفاعلة تداعيات الولكن في بعض الحاالت، لن تؤثر (. ب 0116،  اتحاد بحوث النزاعات)

ملحوظة الدعم بطريقة  هافقدان تسببعلى مفهوم شرعيتها أو سمعتها أو  غير الحكوميةالحكومية أو 
الحماية غير المسلحة . السمعة دائما  نقطة ضغط حساسة تشّكلال  ،لهذه األسباب وغيرها. ما

 .، ولكن ليس مستحيال  ا  متزايد ا  في هذه الحال تحديللمدنيين تصبح 
 

 الصراع األفقي

ويشمل ذلك النزاعات القبلية، . فقية إلى النزاعات بين الجهات غير الحكوميةتشير النزاعات األ
والصراعات بين الجماعات الدينية أو العرقية، والصراعات بين مجتمعات السكان األصليين والشركات 



قوة  على الحماية غير المسلحة للمدنيين في نزاع أفقي هو عملوأحد األمثلة . متعددة الجنسيات
 0انظر دراسة الحالة في المربع )جنوب السودان  ،العنف القبلي في جونقلي وسط ال عنفالسالم ب

غالبا  ما ينطوي توفير الحماية غير المسلحة للمدنيين في حالة النزاع األفقي على و (. 0من الوحدة 
 وضبط، ةالشعبي القاعدة إن تهدئة النزاعات، وبناء العالقات على مستوى. األساليب تحّول في

بناء  مقارنة معفي هذه المواقف البروز أكثر تميل إلى االستجابة المبكرة /اإلنذار المبكرالشائعات، و 
 .وتوفير مرافقة وقائية،  نظامية العنفية تنظيم حملة مناصرةو الشبكات الدولية، 

عنيفة مع الجماعات الدينية أو العرقية في النزاعات ال من ردع المراقبون األجانب بسهولة يتمّكنقد ال 
في الغالب على مستوى القاعدة  وأدها، فإن هذه الصراعات يتم باإلضافة إلى ذلك. بعضها البعض

على استراتيجية مختلفة  هذا ينطويو . شط وعلنياالشعبية، وتشارك أعداد كبيرة من المدنيين بشكل ن
ين المجتمعين وسيلة وعادة  ما يكون توفير دبلوماسية مكوكية أو تخفيف حدة النزاع ب. لمنع العنف

في النزاع، قد تحتاج هذه الطرق  ا  إذا كانت الدولة طرف. نزاعات من هذا النوعأساسية لمنع العنف في 
مشاركة  تنظر إلىالحكومية قد  الفاعلة ، ألن الجهاتبروزا  إلى تقليصها أو تطبيقها بطريقة أقل 

تدخل في على أّنها و دبلوماسية المكوك المنظمات غير المسلحة للمدنيين في التخفيف من النزاعات أ
 .الشؤون الداخلية

وعلى الرغم من أن الصراعات األفقية والعامودية من الناحية النظرية تبدو نوعين مختلفين من 
وتحتوي معظم النزاعات العامودية على مكونات أفقية . الصراع، إال أنهما ليسا كذلك في الواقع

 .والعكس صحيح
صراعات العرقية من قبل الجهات الحكومية إلضفاء الشرعية على الوجود العسكري وقد يتم تأجيج ال

المتزايد في منطقة معينة أو خلق تشويشات حول القرارات السياسية الحساسة؛ قد تكون شركات 
التعدين العالقة في صراع مع مجتمعات السكان األصليين مدعومة ومحمية من قبل قوات األمن 

ى العشائر المتناحرة على مستوى القاعدة الشعبية دعما  ماليا  من النخب السياسية الوطنية؛ وقد تتلق
مقابل التصويت أو حقوق األرض؛ وقد تؤّدي النزاعات بين الحكومات الوطنية والمقاتلين من أجل 
الحرية إلى توترات بين المجموعات العرقية؛ وقد تؤدي اتفاقيات السالم إلى نشوب نزاعات داخل 

عات المسلحة وبين تشكيالت مختلف الفصائل حول النفوذ السياسي والمعونة التنموية وحتى الجما
، وهي صراعات محلية بين "Rido ريدو"فعلى سبيل المثال في مينداناو، نجد . جهود دعم السالم

بين  العاموديترتبط هذه الجماعات بالصراع و . وحلفائها العائالت الواسعةعشائر أو مجموعات من 
لبينية، على الرغم من أنها قد تبدو على السطح مجرد يهة تحرير مورو اإلسالمية والحكومة الفجب

 يؤكد هذا الواقع على أهمية التحليل الدقيق والمستمر. حصرا  محلية  انعكاساتأفقية، مع وجود 



جميع في استخدام مرنين ومتكّيفين  الحماية غير المسلحة للمدنيين ممارسويجب أن يكون . للصراع
 .األساليب المتاحة لهم أثناء تعاملهم مع وضع صراع معين

 

 السلطة والهوية والموارد الطبيعية 2.0.5

 
تعتبر قضايا السلطة والهوية معقدة، واألقسام التالية هي ذكر مختصر لجوانب هذه المفاهيم المرتبطة 

معظم الصراعات األفقية . بالتحليل والعمل للصراع في الحماية غير المسلحة للمدنيين ا  تحديد
وكما أّنه من النادر أن . أو الموارد الطبيعية/من أجل السلطة والهوية و يؤججها الصراعوالعامودية 

على سبيل المثال، ف. حول قضية واحدة تتمحورالنزاعات أفقية أو عامودية بحتة، فهي نادرا  ما  تكون
حول  على أّنه صراع( 5112 - 0121)سية بدا الصراع بين حركة أتشيه الحرة والحكومة اإلندوني

السلطة االقتصادية معطوفة على وجود كميات كبيرة من النفط والغاز،  إال أنّ . تقرير المصير
ويمكن . هوية شعب آتشيه، كان له دور مهم في الصراععن  ناهيك والسياسية المرتبطة بهذه الموارد،

في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي  Autessere( 5105)إدراج مثال آخر وهو عمل أوتيسير 
يتناقض عملها مع الشرح و . يصف الترابط المعقد بين العوامل التي تسهم في الصراعات الجارية هناك

يمكن االستشهاد بالعديد من األمثلة . الموارد منفي المقام األول  تتأتىالسائد بأن الصراعات 
 .لما يسمى بالماس الدموي بما في ذلك الحالة المعروفة،  المشابهة

 

منع العنف وزيادة أن يعملوا على للممارسين في مجال الحماية غير المسلحة للمدنيين ولكي يتسنى 
العديد من النزاعات ف. فهم الجوانب المختلفة للصراع وتفاعلهم من الحيوي، وأمنهمسالمة المدنيين 

أخرى تتعلق بالسلطة /نية لها جذور أعمقحول الهوية العرقية أو الدي وكأنها تتمحور التي تبدو
وحرصا على فعالية أعلى . والمساواة في الوصول إلى الموارد الطبيعية ،والعدالة االجتماعية ،السياسية

 .يجب أن تأخذ بعين االعتبار األسباب الجذرية للحماية غير المسلحة للمدنيين،

 

 السلطة

. رى، وعادة حول السلطة السياسية واالقتصاديةتدور معظم النزاعات حول السلطة بطريقة أو بأخ
القدرة على " السلطة هي القدرة على الحصول على ما تريد، أو كما يصيغها الباحث كينيث بولدينغ

وتتحول الحاالت الملحوظة من (. 0116،  كونسورتيوم أبحاث الصراعات" )تغيير المستقبل
ومع مرور الوقت، فإن حاالت الالمساواة هذه . طةمناسبات الستغالل السلإلى الالمساواة في السلطة 

 .تصبح مدّمرة للناس والعالقات



حدى الطرق. أشكال السلطة تختلف غافنتا ) لتصنيف هذه النماذج هي قوة مرئية وخفية وغير مرئية وا 
جراءات اتخاذ القرار والبنىالقواعد الرسمية  المرئيةتشمل القوة و  (.5111  ؛والسلطات والمؤسسات وا 

تتعلق القوة الخفية باألشخاص والمؤسسات ذات النفوذ الذين يحافظون على نفوذهم ويحددون جدول و 
األمثلة  وواحد من. الحدود النفسية واإليديولوجية للمشاركة صياغةالقوة الخفية على وتنطوي األعمال؛ 

منها جميع أطراف  التي تعاني)على هذه القوة غير المرئية هو التأثير العميق الذي تتركه الصدمات 
خالل  ألطرافهمعلى قدرة المفاوضين على تمثيل المصالح الفضلى ( النزاع، بما في ذلك قيادتها

 إعادة تأجيج ، يمكن(الرضوح) ح لهم الفرصة لعالج الصدمات النفسيةما لم تتو . مفاوضات السالم
بسبب  محدودا   والعاطفي نطاقهم العقلي ويصبحعلى أساس سنوات العداوات،  فائقةمشاعرهم بسهولة 

قد . تفيدهم أو تفيد شعوبهمحاالت نفسية قد ال وهي  -والحزن  والرهابالغضب والغيرة والخوف 
أشكال القوة في مختلف عمل  كيفيةإن فهم . نفسه األثر السلبي العقيدي يكون للدفاع والتلقين

من أجل التأثير على صناع  دنيينالحماية غير المسلحة للمللممارسين في مجال  ا  فرص يوّلدالنزاعات 
 .القرار المناسبين وتعزيز البنى التحتية السلمية الصحيحة

 

 الهوية
العالم ولكنها غالبا ما تستخدم عن قصد أو عن غير  الهوية هي عامل بارز في الصراعات حول

جنسية الدين والعرق والجنس وال :قضايا الهوية وتتضّمن. قصد إلخفاء األسباب الجذرية األخرى
النزاعات على الهوية عندما تشعر مجموعة معينة أن إحساسها بالذات أو التميز هو  وتندلع. والثقافة

هذا اإلحساس بالذات أمر أساسي لتفسيرهم للعالم، باإلضافة إلى احترام . الشرعية تنزع منهمهدد أو 
وعادة  ما تكون . ابة قويةمن المحتمل أن ينتج عن تهديد هوية المجموعة استج. الذات لدى المجموعة

. على الحل عصيّ ، ويمكن أن تتصاعد بسرعة إلى صراع في آن هذه االستجابة عدوانية ودفاعية
قضية رئيسية في العديد  وهي أيضا  . في العديد من النزاعات الدينية والعرقية بدورالهوية  وتضطلع

" المكان"النساء حول الدور المناسب أو عندما يختلف الرجال و و ، الجندرية والعائليةمن النزاعات بين 
 بدورالهوية الوطنية أو االفتقار إليها  وتضطلع(. أ 0116كونسورتيوم أبحاث الصراعات، )لآلخر 

لحدود ا منهذه الصراعات العديد من  وتتأتى. في العديد من صراعات اليوم من أجل االستقالل هام
 .ات التي ال تشارك في الشعور بالذاتطنية على الجماعو هوية  فرضتاالستعمارية التي 

 

قد تقسم . ا  توتر، ولكنها يمكن أن تجمع الناس أيض ومصدرنقسام محط ايمكن أن تكون الهوية 
 الهوية العرقية مجموعتين وتؤدي إلى نشوب نزاع، لكن هويتها الدينية المشتركة أو مصالحها



لتوترات واالستفادة ل التصديحة للمدنيين غير المسل الحمايةيمكن لتدخالت . االقتصادية قد توحدها
 .من فرص االتصال، ألنها تعمل على منع العنف أو الحد منه

 
 الموارد الطبيعية

باضطراد ( مثل النفط والماء والغاز واألخشاب والمطاط والكولتان والماس)باتت الموارد الطبيعية 
ديد من األماكن إلى مغادرة أراضي وقد اضطرت المجتمعات المحلية في الع. موضوع منافسة ونزاع

. أجدادها أو شهدت تدهور البيئة بسبب عمليات واسعة النطاق نّفذتها شركات متعددة الجنسيات
. الحكومات األخرىكما بدعم من الحكومة الوطنية  وغالبا  ما تعمل الشركات متعددة الجنسيات هذه

السكان المحليين قسرا  من أراضيهم،  لترحيقوات األمن في ب تتم االستعانةفي بعض األحيان، و 
، فإن بعض وفي المقابل. وأصولها هذه الشركات متعددة الجنسيات موظفيفضال  عن حماية 
 .قد تستمد قوتها المالية من السيطرة على بعض الموارد الطبيعية غير الحكوميةالجماعات المسلحة 

متعددة الجنسيات المشاركة الشركات ، تشكل الحماية غير المسلحة للمدنيينفرق  بالنسبة إلى
شركة تعدين دولية مسؤولة عن األضرار البيئية وتشريد السكان  وبالفعل فإنّ . تحديات جديدة

 ترتكزومع ذلك، فإن عملياتها . القاعدة الشعبيةاألصليين قد ال تتأثر بالوجود الدولي على مستوى 
سمعتها تقلق على متعددة الجنسيات الشركات لى موافقة الحكومة الوطنية، ومن شبه المؤكد أن الع

من المجتمع  جزءا  لى ذلك، قد يكون مديروهم إ باإلضافة. بين المستهلكين في األسواق العالمية
نقاط الدخول  ممارسي الحماية غير المسلحة للمدنيينوهذا يمنح . الدولي الصغير في المنطقة

الجنسيات ومساهماته في  ةمتعددالع الشركات يجب أن يكونوا على دراية بقطا. الضرورية للتصرف
 .النزاعات

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.2  
 مراحل الصراع 

 
 

كما هو الحال مع العديد من األدوات التي يمكن أن تساعد في إحداث الفرق بين  -أنه ... أختتم 
في : احل المختلفةفي المر  أحيانا   ا  يمكن أن يكون الوجود المدني غير المسلح مفيد -الحرب والسالم 

تواجه أصوات االعتدال الشعبية خطر أثناء وساطة النزاع النشط، عندما وفي  ؛وضع منع النزاعات
 .؛ وفي مرحلة ما بعد الصراع، دعما لتنفيذ اتفاقات السالم وتوطيد السالمالقمع من قبل القوى العنفية

  .(02. ، ص5105كولمان ) حدةكريستوفر كولمان، مدير مشروع القدرات المدنية في األمم المت
 

يمكن أن يساعد و . تماما  تعقيد الصراعات، فإنها تمر بشكل عام بمراحل معترف بها  وعلى الرغم من
المستوى  الحماية غير المسلحة للمدنيين على ممارسيهذه المراحل في مساعدة  إلىالتعرف 

غة السيناريوهات واالستجابات بشكل أفضل، ولصيا هاوتطوراتالنزاع الميداني لفهم ديناميكيات 
النزاع الكامن والمواجهة واألزمة والنتائج وأزمة  :تشمل مراحل الصراعو . في الوقت المناسبالمناسبة 
على ( 5. ، ص5111غالتونغ : استنادا  إلىأدناه،  0الرسم البياني المبسط، الشكل ) الصراع ما بعد

يابا  الرغم من أن معظم الصراعات تمر عبر هذه المراح ل المختلفة، فإنها غالبا  ما تقفز ذهابا  وا 
باإلضافة إلى ذلك، قد . حيث أن القضايا التي لم تحل قد تؤدي إلى مواجهات وأزمات إضافية

يظهر الصراع بشكل مختلف في مناطق محلية محددة، بحيث تبدو المجتمعات المجاورة في مراحل 
ما تكون النزاعات  ا  فغالب، ا  خطيّ ل الوارد أدناه يبدو وعلى الرغم من أن الشك. مختلفة في نفس الوقت

 .كافٍ ، حيث أن األسباب الجذرية غالبا  ما ال يتم التعامل معها بشكل دائرية
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 المحصلة المواجهة
 

 

 

 ما بعد األزمة
 

 كامنة
 

 النزاع
 

 الزمن 
 مراحل الصراع: 0الصورة 

 

 الصراع الكامن

األهداف بين طرفين أو أكثر، ما قد يؤدي  في يغيب فيها التالؤمهو المرحلة التي  الكامنالصراع 
الصراع خفي عن الرأي العام، على الرغم من أن واحدا  أو أكثر من األطراف وهذا . إلى صراع مفتوح

أو الرغبة /اف وتوتر في العالقات بين األطر  يسودقد . احتمال المواجهة مدركا   ح أن يكونمن المرجّ 
 (.5111فيشر، )في تجنب االتصال ببعضهم البعض في هذه المرحلة 



 ترتديقدرة وقائية، هو ضمن بشكل مثالي  للحماية غير المسلحة للمدنيينالمثالي تطبيق ال بما أنّ 
يعتبر و . يمكن استخدام مجموعة واسعة من األساليبو . المراحل األولى من الصراع أهمية خاصة

مع المجتمعات  االستجابة المبكرة/اإلنذار المبكر كامن هو المكان المثالي إلنشاء أنظمةالصراع ال
 ا  أيض إّنه. العنف من ةمتكرر دورات في  وخصوصا  بناء العالقات واالنخراط في الحوار، لالمحلية، و 

علة الجهات الفا على الرغم من أن التوترات منخفضة نسبيا ، فإنّ و . لتطوير القدرات مناسبوقت 
 .إمكانية للنزاع وترغب في استكشاف خيارات لالستجابة المبكرة وجودالمحلية غالبا  ما تدرك 

 

 مواجهة

إذا شعر جانب واحد فقط بوجود مشكلة، فقد يبدأ . يكون النزاع قد أصبح مفتوحاُ  ،في مرحلة المواجهة
نشب القتال بين الحين وقد ي. غيرها من السلوكات الصداميةمؤيدوه في المشاركة في مظاهرات أو 

جمع موارده إلى كل طرف  يعمدقد . واآلخر أو مستويات أخرى منخفضة من العنف بين الجانبين
، ما متشّنجةتصبح العالقات بين الطرفين . لزيادة المواجهة والعنف تحسبا  حلفاء،  البحث عنوربما 

 (.5111، فيشر)يؤدي إلى االستقطاب بين مؤيدي كل جانب 
ضبط الشائعات رقابتها وقد تشارك في  الحماية غير المسلحة للمدنيينقد تكثف فرق  ،رحلةفي هذه الم
غالبا  ما تكون الجهود المكثفة التي يبذلها أفراد المقاومة غير المسلحة و . تهدئة التوتراتمن أجل 

ق اإلنسان أو للمدنيين نتيجة مباشرة للجهود المكثفة التي تبذلها الجهات الفاعلة المحلية لحماية حقو 
من أجل خلق مساحات  الحماية غير المسلحة للمدنيين إلى ممارسيحاجة  تبرزقد . حل النزاعات

 .للمفاوضين في النزاعات المحلية وفي المظاهرات وقائيةللحوار ولتقديم مرافقة  أكثر أمانا  

وقوات  ،الحكوميين ، قد تشارك فرق الحماية غير المسلحة للمدنيين مع المسؤولينباإلضافة إلى ذلكو 
ضمان حماية المجتمعات الضعيفة في من أجل وقوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة  ،األمن

عالقاتهم للتفاوض وتسهيل االلتزام المتبادل من جانب ب يستعينون، قد ا  وأخير . حالة حدوث العنف
مثل )أو األشخاص ( سمثل المستشفيات والمدار ) محددةاألطراف المهاجمة بعدم مهاجمة أماكن 

 (.المدنيين والنساء واألطفال واألجانب

 

 األزمة
في صراع واسع النطاق، . األزمة هي ذروة الصراع، عندما يكون العنف المادي المباشر أكثر حدة

االتصاالت الطبيعية بين الجانبين قد توقفت . هذا هو الوقت الذي يسقط فيه القتلى من جميع الجهات
أو )ل البيانات العامة إلى أن تكون في شكل اتهامات موجهة ضد الطرف اآلخر تمي. على األرجح



قد تنشأ دورات مصغرة ضمن دورة شاملة من الصراع تؤدي إلى (. 5111، فيشر( )األطراف األخرى
 .العودة إلى مراحل األزمة بشكل دوري خالل الدورة الكبرى

 

استخدام القوة الوقائية والمرافقة  لحة للمدنيينالحماية غير المسلممارسي في حاالت األزمات، يجوز 
الحماية المباشرة  تأمينإذا لم يتمكنوا من . الحماية للمجموعات الضعيفة وتأمينلوقف العنف  الفصل

متعدد المسارات لتشجيع الجهات الفاعلة األخرى على وقف الوالحوار  المناصرةالكافية، قد يستخدمون 
ي مينداناو، على سبيل المثال، تمكن أفراد الحماية غير المسلحة فف. الحماية تأمينالعنف أو 

للمدنيين، إلى جانب عدد كبير من منظمات المجتمع المدني، في إحدى المناسبات من التفاوض على 
ونظرا  للعالقات الوثيقة التي تراكمت على مدى فترة طويلة . وقف مؤقت إلطالق النار أو ممر بشري

نيرانهما لفترة قصيرة، وهي فترة كافية إلجالء عدد من  وقفدة الطرفين على من الزمن، وافقت قيا
 .المدنيين الضعفاء

 

على الرغم من أن فرق الحماية غير المسلحة للمدنيين قد تحاول البقاء ألطول فترة ممكنة في مناطق 
عندما . المنطقة إخالء إلى األزمات الشديدةحاالت  أّنهم يضطرون فياألزمات لحماية المدنيين، إال 

قادرين على حماية أنفسهم، ال يمكنهم حماية  الحماية غير المسلحة للمدنيينال يعود ممارسو 
( لمزيد من المعلومات 2انظر الوحدة ) للحماية غير المسلحة للمدنيينالبروتوكوالت األمنية . اآلخرين

المسلحة للمدنيين والسكان المحليين العالقات الجيدة والحماية المتبادلة بين فرق الحماية غير  تحّدد
في كثير من األحيان  الحماية غير المسلحة للمدنيينألفراد  يتيحوهذا . أمر ضروري لألمنعلى أّنه 

ذلك،  باإلضافة إلى. منطقة األزمات التي تخلي الجهات الفاعلة الدولية المدنيةأن يكونوا آخر 
الحماية منظمات اضطرت  ين برزت حاالتوفي ح. سيعودون إلى المنطقة في أقرب وقت ممكن

 .موقع معين، إال أنها تمكنت في معظم الحاالت من العودة إخالءإلى  غير المسلحة للمدنيين

 

 المحصالت

. بطريقة أو بأخرى، ينحسر العنف الجسدي المباشر وتؤدي األزمة إلى محصالت من مختلف األنواع
قد يبادر . أو لعّله يدعو إلى وقف إطالق النار ،(ين)رقد يتمكن أحد األطراف من إلحاق هزيمة باآلخ

قد يتفق الطرفان على المفاوضات، سواء . طرف إلى االستسالم للطرف اآلخر أو التسليم بمطالبه
وعلى . إلى فرض نهاية للتناحرآخر أكثر قوة  طرفأي سلطة أو  قد يعمد. هاأو بدونوسيط بمساعدة 

ستويات التوتر والمواجهة والعنف إلى حد ما مع إمكانية أي حال، في هذه المرحلة، تنخفض م
 تعمد قدمنتصر واضح ولم يتم تدمير أي من الطرفين، وجود  يتبّينإذا لم . التوصل إلى تسوية



في هذه الفترة، من و . تكبدها كل جانبيللخسائر التي " وعي التكاليف"تطوير إلى المجموعات 
عن حل  الجديوتبدأ في البحث  اية غير المسلحة للمدنيينأكثر بالحمالمرجح أن ترحب المجموعات 

 .(16. ، ص5111شيرش، )تفاوضي للنزاع والمساعدة في الحفاظ على أي اتفاقيات 
تنظيم تقييم استجابة  إلىغير المسلحة للمدنيين  قد يعمد ممارسو الحماية، المحصلةفي مرحلة و 

قد . مقدمي الخدمات المعينينإلى أو  ا  أمان للطوارئ ومرافقة األشخاص الضعفاء إلى أماكن أكثر
توفير حضور وقائي للناجين المهددين في المستشفيات أو المفاوضين في النزاعات  يعمدون أيضا  إلى

أو المدافعين عن حقوق اإلنسان الذين يزورون مناطق األزمات للتحقيق في االنتهاكات وسوء 
في مراقبة وقف إطالق  حاسم بدورلمسلحة للمدنيين غير ا الحماية منظمات وقد اضطلعت. المعاملة
 وضبطومن خالل التحقق من الحوادث واإلبالغ عنها . خالل هذه المرحلة من الصراعفي النار 

فيه للجهات الفاعلة المحلية  يتاحمجال  وتوليداستقرار الوضع تأمين الشائعات، يمكنهم المساعدة في 
 .إلى اتفاقات سالم هإطالق النار هذوقف  اتفاقاتتحويل 

 
 ما بعد األزمة

ويؤدي هذا أيضا  إلى . في مرحلة ما بعد األزمة، انخفض العنف المباشر بشكل ملحوظ ،أخيرا
لى عالقات أكثر طبيعية بين األطراف المختلفة في النزاع، ما يتيح منافسة  انخفاض التوترات وا 

والمشاكل الناشئة عن أهدافها التي ال يتم  إال أّنه في حال لم تتم معالجة القضايا. سياسية العنفية
التصدي لها بشكل كاف، فقد تؤدي هذه المرحلة في النهاية إلى دورة أخرى من الصراع المتصاعد، 

وفي الواقع، لقد انهارت العديد من اتفاقات السالم في غضون خمس . ما يؤدي إلى أزمة أخرى
 . سنوات

الحماية غير المسلحة للمدنيين المساعدة في تسهيل  وفي مرحلة ما بعد األزمة، يمكن لممارسي
. قد يكونون منخرطين في تقييم األزمة مع المجتمعات المحلية. االنتقال من األزمة إلى بناء السالم

للسلم وقد يدعمون المجتمعات في إعادة تصميم استراتيجيات الحماية وتعزيز قدرة البنى التحتية 
غير المسلحة للمدنيين جهدا  لمواصلة نقل  الحمايةخروج، ستبذل فرق في ضوء إستراتيجية ال. المحلي

غير المسلحة للمدنيين إلى لجان السالم المحلية والمنظمات غير الحكومية  الحمايةملكية أنشطة 
 المساحةوتعتبر استراتيجيات الحماية هذه مهمة ألنها توفر . ومنظمات المجتمع المدني وفرق الحماية

 .لذين يمكن أن تتكشف فيهما أنشطة بناء السالم وتهيئ الساحة للمصالحةواالستقرار ال



4.5  
 

 تقييم الحاجات   
 

 تقييم االحتياجات

 ما هو تقييم االحتياجات؟

الشروط الحالية  ما بين، أو الثغرات وتلبيتها تقييم االحتياجات هو عملية منهجية لتحديد االحتياجات
تقييم احتياجات  يعملق الحماية غير المسلحة للمدنيين، عادة ما في سياو . فيها والظروف المرغوب

بالتزامن  تقييم االحتياجات عادة  يتم و . في حاالت النزاع المسلحوأمنهم سالمة المدنيين على تحديد 
تشهد وجود في بلد أو منطقة معينة  إنشاء/عمليات ال مع تحليل الصراعات، وذلك قبل الشروع في

حيث أّنه يتيح من عملية تقييم االحتياجات،  ا  أساسيّ  ا  الصراع جزءيشّكل تحليل و . 50نزاعا  عنيفا  
لحماية غير المسلحة لدور  منلتحديد ما إذا كان  تفويضاتلحماية غير المسلحة للمدنيين لوكاالت ا

ه ، فإنإيجابيا   على الرغم من أن الجواب قد يكونو . الصراع ومرحلة معّينة من معينع نو للمدنيين في 
 يجب أن تعمل فرق، أوال  . على الفور الحماية غير المسلحة للمدنيينأّنه يمكن تطبيق ال يعني ذلك 

ذا فئات ضعيفة من السكان  على التحقق من وجودالحماية غير المسلحة للمدنيين  ضمن الصراع وا 
وبشكل يين ويجب أن تهدف فرق الحماية غير المسلحة للمدن. كانوا يحتاجون إلى الحماية من العنف

فيها، وقياس قدرتها على  بن الشروط الحالية والظروف المرغو إلى قياس الفجوة ما بي، تحديدا  أكثر 
أحيانا قد يتم تقييم احتياجات أخرى، مثل الغذاء أو الرعاية و . التصدي للفجوات بالشكل المالئم

التي تعاني نقصا  في زولة الحماية غير المسلحة للمدنيين في المناطق المعأفراد الصحية، من خالل 
مع مقدمي الخدمات المناسبة  الحاجاتهذه  وسيتم بعد ذلك مشاركة. مقدمي الخدمات األخرى وجود

 .قادرة على معالجتهافي المناطق القريبة التي قد تكون 

في الوقاية من  الدعمنهم ال يريدون حماية أو أفي حالة عدم وجود السكان المعرضين للخطر، أو 
 يجب أن يعرفوا ما إذاوأخيرا، . الحماية غير المسلحة للمدنيينممارسي  ال داعي لوجود العنف،

أن يعيشوا ويعملوا في الحماية غير المسلحة للمدنيين موّظفي  ستتقّبلالمجتمعات المتضررة  تكان
لجهات القبول والموافقة من ا إلىالحماية غير المسلحة للمدنيين الممارسين يحتاج ممارسو . المنطقة

                                                             
لي قد تعمل فرق الحماية غير المسلحة للمدنيين على إجراء تحليل أو و . تحليل الصراع وغالبا ما يسبق تقييم االحتياجات ويليهإّن  50

وسيزّودهم تقييم االحتياجات بمعلومات أكثر تفصيال عن الصراع تتيح . للصراع قبل إجراء تقييم لالحتياجات على المستوى الميداني
 .لهم وضع اللمسات األخيرة على تحليل الصراع

 



وتجرى عمليات تقييم االحتياجات لألطروحة . على نحو فعال همالفاعلة المحلية إلجراء عمليات
 .األسئلة عن هذهلإلجابة 

 
 

 كيف يعمل تقييم الحاجات؟

 :يتم إجراء تقييم االحتياجات من أجل اإلجابة عن األسئلة األساسية التالية
 ما هي المناطق األكثر عرضة؟ •

 في هذه المناطق؟ ولماذا؟فراد األكثر عرضة من هم السكان واأل •

 لسكان واألفراد الضعفاء؟الحماية ( األكثر عجلة)الحاجات ما هي  •

 ؟(حتى اآلن)لماذا لم يتم التصدي لهذه الحاجات  •
 السالمة واألمن؟ تحاجا تعالج ما هي الهياكل المحلية الحالية واآلليات التي •

 واآلليات؟ الهيكليات هذه تعزيز نيينالحماية غير المسلحة للمد لفرق كيف يمكن •

 ه؟و ؟ من هم؟ ما الذي حققهذه الحاجاتلتلبية  يحاول آخرونهل  •

هل ؟ التصدي لبعض هذه الحاجاتالحماية غير المسلحة للمدنيين  هل يمكن لمنّظمات •
 تتمتع بالقدرات المطلوبة؟

هذه لبية األشخاص المناسبين لت همالحماية غير المسلحة للمدنيين  إن ممارسي هل •
 ؟تحقيق ذلك بشكل أفضليمكن لآلخرين هل ؟ الحاجات

 في التصدي لهذهالحماية غير المسلحة للمدنيين في منظمات ن و ن المحليو الفاعليرغب هل  •
 ؟الحاجات

الحماية غير المسلحة للمدنيين ممارسي على وجود  ة الممكنةالسلبيّ  اتماذا التأثير  •
 ؟وانخراطهم

 
إجراء تقييم االحتياجات الخاصة بها، على حماية غير المسلحة للمدنيين من المهم أن تعمل فرق ال

تتغير . وتوصياتها( الوطنية والدولية)األطراف الثالثة  خالصاتعلى  حصرا  بدال  من االعتماد 
. وتوصياتهاالجهات الفاعلة األخرى  مّر الزمن على خالصاتكون يقد . حاالت الصراع باستمرار

أهدافها ووالياتها بفعل  تتحّركتقييمات االحتياجات الخاصة باألطراف الثالثة واألهم من ذلك، أن 
. حماية غير المسلحة للمدنيينالفي  الحيويةيستبعدون العناصر سهم على األرجح و . الخاصة
التمسك الممارسين في مجال الحماية غير المسلحة للمدنيين، من خالل ذلك، فإن  نع وناهيك
بشكل مباشر مع المجتمعات المحلية من أجل تقييم  سينخرطونعلة المحلية، الجهات الفا بأولوية



للسكان واألفراد  المباشر االنخراطوتشمل عملية التشاور هذه . غير المسلحة للمدنيينلحماية قبولهم ل
الممارسون العاملون في  يبالغمن الضروري أال  إال أّنه. اآلخرين األطراف المعنيين كماالضعفاء، 

التقييم ال يضمن  وأن يكونوا واضحين تماما  في أنّ  ،اية غير المسلحة للمدنيين في رفع التوقعاتالحم
 حيث أّنهاذلك، تحقيق على  القدرةتأخير في  يحدث، فقد ا  فريق أنشأوا ولوتلقائيا  إنشاء فريق، وحتى 

لتتمكن من ( ذلك ، وما إلىفريق العملجمع األموال، وتوظيف )قد تتطلب قدرا كبيرا من التحضير 
 .تحقيق ذلك

 

وطلب أوال  مع المسؤولين الحكوميين أو القادة اآلخرين في المنطقة  عقد اجتماعقد يكون من المهم 
 يتسبب قد، ذلكلم يتم  وفي حال. جراء التقييم من أجل إظهار االحترام وتجنب اإلساءة لهمإل إذنهم
 وقد ،منذ البداية هذه الجهات الفاعلةمع  تهبضرر في عالقغير المسلحة للمدنيين  الحمايةفريق 
ممارسو الحماية غير المسلحة للمدنيين أن  يجببشكل عام، و . إمكانية الوصول إلى المنطقة نيفقدو 

التأكد من أن  ا  ومع ذلك، من المهم أيض. الهرمية والعرف المحلي الهياكل إزاء يكونوا حساسين
بحاجة إلى بذل جهد لالنخراط مباشرة مع مختلف  ا  هم أيض بل: مقابلة القادةالتقييم ال يقتصر على 

التسلسل الهرمي، حيث قد تكون هذه ذلك أولئك القابعين في قاع القطاعات داخل المجتمع، بما في 
المسؤولين الحكوميين أو  إّن آراء. وهي األقل تمثيال  الحماية  مسائلالتي تعاني أشد  هي المجموعات

نه ال حاجة إن و قد يقول هؤالء الممثل. آراء األشخاص الذين يمثلونهم لقائيا  تقادة المجتمع ال تعكس 
إلى الحماية غير المسلحة للمدنيين ألنهم هم أنفسهم يدعمون أنماط اإلساءة، ألنهم غير متصلين 

الممارسات . بواقع الحياة في مناطق بعيدة، أو ببساطة ألنهم يعتبرون الوجود الدولي مصدر إزعاج
 .هي التحدث إلى النساء بشكل منفصل، وليس في حضور الرجالالفضلى 

  

 :يجري ممارسو الحماية غير المسّلحة للمدنيين تقييما  للحاجات في الحاالت التالية

x قبل إنشاء وجود في بلد يعاني نزاعا  عنيفا ؛ 

x  قبل إنشاء موقع ميداني إضافي في جزء من البلد حيث يكون وجود فرق الحماية غير
 حة للمدنيين نادرا  أو معدوما ؛المسل

x  ؛(تقييم االستجابة السريعة)بعد حدوث أزمة في منطقة معينة من الصراع العنيف 
x  قبل أن تعمد وكالة الحماية غير المسلحة للمدنيين إلى توسيع برامجها لتشمل مجال عمل

 (.مثل حماية الطفل، ومنع العنف الجنسي والجنساني)إضافي 

 



التدريب،  لحاجاتتقييم  يعمل. سياق نشاط معين ضمنتقييمات االحتياجات  إجراء أيضا   يمكنو 
ال يتم . تقييم احتياجات المشاركين لتطوير قدراتهم على قضية محددةعلى على سبيل المثال، 

على الرغم من أن كل من تقييمات . تضمين هذا النوع من تقييم االحتياجات في هذا القسم
يركز هذا . سيكون لها أهداف مختلفة، إال أن مخططها األساسي متشابه االحتياجات المذكورة أعاله

صلة بالنوع  تالقسم على األنواع الثالثة األولى من تقييم االحتياجات، على الرغم من أنه سيكون ذا
 .ا  أيضالرابع 

 

 تقييم االحتياجات في الميدان

يتم إجراء . والتقييم وتخطيط العملما قبل التقييم : تمر معظم التقييمات عبر ثالث مراحل أساسية
مرحلة ما قبل التقييم قبل االنتقال إلى منطقة مستهدفة معينة وهي تسترشد بالغرض أو المهمة 

وتتمحور هذه المرحلة بشكل أساسي حول جمع البيانات من خالل البحث على . الشاملة للبعثة
تتعّدد في العواصم و . في المنطقة اإلنترنت، فضال عن المحادثات مع الجهات الفاعلة ذات الصلة

وتشمل هذه المصادر المنظمات . لمعلومات حول الوضع في المنطقة المستهدفةامصادر  في العادة
يركز و . والمجتمعات المشردة من المنطقة المستهدفة ،والدبلوماسيين التفكير،ومراكز  ،غير الحكومية

ويشمل ذلك " لدينا إلى ما يحتاجون إليه؟كيف سنترجم ما "العمل على السؤال األساسي،  مخّطط
األهداف العامة  تلبية، الموجهة نحو العالقة، والقضايا (األمنية) ومصادر القلقصياغة التوصيات، 

 .للبعثة
بداية لبناء  ا  من المهم أن يتذكر أفراد الحماية غير المسلحة للمدنيين أن التقييم قد يكون أيض

 قدوبالتالي فهم بحاجة للتأكد من أنهم ال يفعلون أي شيء  ية،األطراف المعنعالقات مع مختلف 
الحماية غير المسلحة من المهم التخطيط لكيفية شرح . يعيق عملية بناء عالقات الثقة والقبول

المختلفين، ألن هذا التفسير سيكون له تأثير كبير على كمية  لألطراف المعنيةبعناية للمدنيين 
أيضا أن نوضح في المقدمة أن الحماية غير المسلحة عادة  من المهم . جمعهاالممكن المعلومات 

من خيبة  ا  تاريخ يصادف المرءباإلضافة إلى ذلك، قد . للمدنيين ال يترتب عليها تقديم معونة مادية
التدخالت الدولية السابقة أو الحالية، ويجب معالجة انعدام الثقة المرتبط  بفعلاألمل أو األذى 

غير المسلحة للمدنيين في المجتمعات  الحمايةتقديم أمثلة ملموسة حول عمل بت وقد أث. 51بها
يتم أّنه طالما  ،وسيلة فعالة لتفسير الحماية غير المسلحة للمدنيين تشكيليميل إلى  أّنه األخرى

مان األ( عدم)ـما الذي يجعلك تشعر ب"مثل  ،إن األجوبة على األسئلة. اإلقرار باالختالفات السياقية

                                                             
 منهاوخصوصا  األشخاص الذين طلب منهم المشاركة في استطالعات أو استمارات ولم يروا أي قيمة متأتية  51



األمثلة المحددة  بالمزيد من لممارسي الحماية غير المسلحة للمدنيين، قد توفر "في هذا المجتمع؟
بطريقة تفهمها المجتمعات الحماية غير المسلحة للمدنيين للسياق التي يمكنهم استخدامها لشرح 

 (.5انظر اإلطار )
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 عّينة من أسئلة تقييم االحتياجات من العينات - 5اإلطار 

 :المدنيون -

x هل تشعر باألمان في هذا المجتمع أو مجتمعك؟ إذا لم يكن األمر كذلك، لماذا؟ 

x ما الذي يجعلك تشعر بعدم األمان في هذا المجتمع؟ 

x الالأمان في أوقات مختلفة من اليوم؟ لماذا ا؟/هل تشعر بمزيد من األمان 

x هل من مواقع تشعر فيها باألمان؟ بعدم األمان؟ 

x عله لجعلك تشعر بمزيد من األمان؟ما الذي يمكن ف 

x هل يذهب أطفالك إلى المدرسة؟ لماذا أو لم ال؟ 

x كيف أثر العنف عليك وعلى عائلتك؟ 

x ؟لن تقصدها بعد اآلنك في مجتمع من مناطق له 
x  ؟التنّقليجعلك تشعر بعدم األمان عند  أمر من؟ هل إلى أين ،خارج المدينة؟ إذا كان األمر كذلك تتنّقلهل 
x أي تفاعل مع السلطات؟ إذا كان األمر كذلك، كيف كان ذلك؟ هل لديك 

x  ؟ من وكيف؟األمنهل أنت على علم بأي شخص يحاول معالجة مصادر انعدام 

x  عنف؟في حاالت المن الذي يساعدك 

x  إذا كانت اإلجابة نعم،  ؟اھجرخاوينة دلمالی ون إينتقلن يذلن ايرآلخص األشخان امر لکثيت ايرأ له
 ؟بهذا الشكل يتنّقلونإلى أين سيذهبون، ولماذا أين يأتون، من ف

 

 :ةالحكوم -

x  ؟لمجتمعاضعفا في  طقلمنات أو اعاولمجما أكثري هما 
x ما هي أقل المجموعات أو المناطق ضعفا في المجتمع؟ 

x ما هي التهديدات من خارج المجتمع؟ 

x ما هي التهديدات من داخل المجتمع؟ 

x  ؟العنفضحايا ص المجتمع لألشخافي  المتوفرة الخدمات هيما 
 

 :الشرطة -

x هل ترى الكثير من العنف داخل المجتمع؟ أي نوع من العنف؟ 

x  عند وقوع حادث عنيف؟ تجاوبكما هو 

x ك؟لت حاالن عر يرلمجتمع تقاافي ت عاولمجماجميع دم تقل ه 

x هل ترى تغيرا  في عدد حوادث العنف المبلغ عنها؟ 

x ستجيب لها؟هل ترى تغييرا في أنواع الحوادث العنيفة التي ت 

 
 
 
 
 



الحماية غير يعتبر تقييم احتياجات االستجابة السريعة نوعا  من تقييم االحتياجات التي ينفذها ممارسو 
وفي أعقاب حوادث عنف أو تفجير أو هجوم، قد يبادر ممارسو . بشكل منتظم المسلحة للمدنيين

ويمكنهم . ت الحماية للسكان المتأثرينإلى زيارة المنطقة لتقييم احتياجا الحماية غير المسلحة للمدنيين
الحماية غير وقائّيا  في مكان الحادث أو أن يلجأوا إلى وسائل أخرى غير  ا  أيضا  أن يوّفروا تواجد

في المناطق و . لمنع وقوع حوادث إضافية أو هجمات انتقامية من الحدوث المسلحة للمدنيين
 ةالموجود ةالوحيد ةالدوليو  الجهات الفاعلةهم  مدنيينالحماية غير المسلحة للالمعزولة، قد يكون أفراد 

 .دورا  هاما  في تنسيق تقديم الخدمات مع مزودي الخدمات في المناطق القريبة وسيؤّدون
 مقاربتهمحذرين وشفافين ومبدعين في  الحماية غير المسلحة للمدنيين يجب أن يكون ممارسون

على ذلك، قد ال يطلب أفراد  ناهيك. ديم المعونة الماديةللمجتمعات المتأثرة، ألنه قد يتوقع منهم تق
المجتمع الحماية أو يستجيبوا بشكل إيجابي لعروض الحماية غير المسلحة إذا لم يتم توضيح العملية 

مسألة إعطاء أمثلة عملية أو طرح األسئلة  مجّرد تصبحفي بعض األحيان، . وتبعاتها بشكل واضح
  (.؟"هل تريد الحماية"أو " ماذا يمكننا أن نفعل؟"بدال  من " لماذا تقلق؟"و" ما الذي يقلقك؟)"الصحيحة 

 بها في تحديد أنماط العنف أثناء التقييم، قد ينتهيفرق الحماية غير المسلحة للمدنيين عندما تبدأ و 
مسألة حساسة تتطلب مهارة  إنها. الشاهدين عليهأو /األمر بإجراء مقابالت مع ضحايا العنف و

يجب على أفراد . من هذه الوحدة 0كما هو موضح في القسم  التعاطفو لناحية اإلصغاء  رفيعة
لكي يتسنى لهم مساحة آمنة للناجين والشهود  أن يحرصوا على وجود الحماية غير المسلحة للمدنيين

 إجراء مقابلة تؤدي إلى زيادة الخطر على الناجي أو الشاهد أوإلى أبدا   يعمدوايجب أال . الكالم
قبل إجراء أي مقابلة من هذا القبيل، من الضروري الحصول و . الشاهد/إعادة إصابة الناجيب التسبب

الفريق،  يتوالهيستلزم ذلك شرح العمل الذي . على موافقة مستنيرة من الشخص الذي تمت مقابلته
استخدام  مكيف سيت، وشرح يؤّمنهايمكن أن  التي ةالمحدد والغايةسبب رغبته في إجراء المقابلة و 

 يعود إلىأنه  التوضيحوأخيرا  ،(بما في ذلك األحكام الخاصة بالسرية)المعلومات من المقابلة 
بأي بأّنهم يجب أال يشعروا يجب المشاركة في المقابلة و  اتخاذ الخيار حول ما إذاالشاهد /الناجي
إعادة سرد  إتاحة لهالشاهد على المشاركة في المقابلة، فمن المهم /إذا وافق الناجي. لذلكضغط 
لتوضيح أي نقاط أو الحصول على  نهاية حديثهدون مقاطعة، ثم طرح األسئلة عند من قصته 

من أجل تحديد أنماط معينة من العنف، قد تحتاج الفرق إلى طرح أسئلة حول الوقت . تفاصيل محددة
كلما تم تجميع .. .إلخ هموسلوك همعمر و  الجناة وأعدادهموالموقع المحدد للحادث وأسلوب مالبس 

الشائعات والتخفيف من حدة  من الممكن استخدام المعلومات بفعالية أعلى لضبط تفاصيل، بات
في أول . من الضروري توخي الحذر الشديد عند طرح األسئلة حول المواضيع الحساسة. النزاعات
ما قد تعرض كان شخص  بشكل مباشر حول ما إذا طرح سؤالعادة  ال يكون من المالئماجتماع، 



لمنح " بأي طريقة أخرى تعّرضوا لك باألذىهل "يمكن استخدام األسئلة المفتوحة مثل . للعنف الجنسي
حاالت يشتبه  تبرزقد . تم مقابلته فرصة لمناقشة مثل هذه الحوادث، إذا اختار ذلكتالشخص الذي 

 ولوعتداء جنسي، حتى مقابلته قد تعرض ال تتمالمقابلة بأن الشخص الذي  الشخص الذي يجريفيها 
في هذه الحاالت، من المهم االمتناع عن الضغط على . لم يقل الشخص الذي تم مقابلته ذلك مباشرة

، قد يكون من المهم إبالغ الشخص اعتراف من هذا النوعومع ذلك، حتى بدون . المسألة بشكل مفرط
أي شخص "إذا كان ،  ساعة 25في غضون واألفضل الذي تم مقابلته بأهمية تلقي الرعاية الطبية، 

 ."هذا الحادث قد تعّرض لتجربة من تعرفه/هيعرف

في بعض األحيان، يمكن أن توفر المصادر األقل و . يمكن جمع المعلومات بطرق عديدة أخرى
ع الحماية غير ن في مجمّ و المحلي مقدمو الرعايةأو  السائقون يتمّتعقد و . المعلومات الفضلى بديهية

وكاالت المعونة اإلنسانية  ولعلّ . في المنطقةين معرفة عميقة عن الوضع األمني المسلحة للمدني
استنتاجاتها  لمشاركة وقد تكون مستعدةفي منطقة معينة،  للحاجاتأجرت تقييمات واسعة النطاق 

 قد تكون. االنقسامفي المجتمعات المنقسمة، من المهم جمع المعلومات من جميع جوانب . وتوصياتها
. تتطلب دقة مطلقة" عدم إحداث ضرر"إن حتمية . ومات حساسة ويجب أن تدار بشكل سريالمعل

قد يؤدي ترك دفتر مالحظات . األولوية القصوىترتدي سالمة األشخاص الذين يقدمون المعلومات و 
إلى تعريض حياة المدافع عن  نقل عاميحتوي على تفاصيل حول انتهاكات حقوق اإلنسان في سيارة 

يجب أن تأخذ . نسان أو المخبر الذي تم تدوين اسمه في دفتر المالحظات هذا للخطرحقوق اإل
في و . تتعلق بأمن التكنولوجيا التي خرىاألمخاوف الالمشاريع بعين االعتبار أمن البريد اإللكتروني و 
 رفحتى مجّرد تصوّ . والغاية منهجمع المعلومات  واقعالوقت نفسه، يجب الحفاظ على الشفافية حول 

بأّن الواضح للشفافية يمكن أن يخلق شكوكا  بين السلطات أو الجهات الفاعلة األخرى التي  وجود
وقد يؤّدي هذا إلى تقويض الثقة . فريق عمل الحماية غير المسلحة للمدنيين يؤّدون مهمة تجّسسية

 .التي تّمت مراكمتها بعناية
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4.2 

 
 
 السكان الضعفاء واألفراد أو المجموعات المهددين 
 

من أجل منع  الحاجاتالصراع وتقييمات تحليالت  الحماية غير المسلحة للمدنيينيجري ممارسو 
قد . إلى الحماية جميع المدنيين المهددين بالعنف ال يحتاجومع ذلك، . العنف وحماية المدنيين

قد . يتعرض بعض المدنيين للتهديد، لكنهم يشعرون بالثقة في التعامل مع هذه التهديدات بأنفسهم
لذلك، . أو يعتبرون أن التهديد ال يشكل خطورة كبيرة مفروضة كون لديهم إجراءات أمنية كافيةت

يقدم ممارسو الحماية غير المسلحة للمدنيين خدمات الحماية للمدنيين الذين يطلبون الحماية أو 
لى هؤالء ُيشار إ. والموت ،والمعاناة ،واألضرار ،ألولئك الذين هم عرضة بشكل كبير للخسائر

بطريقة أو بأخرى، ولكن  ضعيفالجميع . الضعف هو مفهوم نسبي". ضعفاء"المدنيين على أنهم 
يعتمد مستوى الضعف على ظروف محددة، بعضها ثابت أكثر من . البعض أكثر من غيرهم

 (ه)مهنتهتغيير  ،عن حقوق اإلنسان المهددين، على سبيل المثال (ة)لمدافعيمكن . البعض اآلخر
ومع ذلك، قد . مقموعة من أقلية عرقية قد ال يتسنى هذا الخيار لفرد. (ا)ل الحد من ضعفهمن أج

، يقلل من اتخاذ هذه الخطوةعلى مغادرة المنطقة أو البلد ومن خالل  ا  قادر يكون هذا الشخص 
الفرد  إثنية، على الرغم من الضعففي هذا المثال، يحدد الموقع الدرجة النسبية من و . ضعفه
 .للتغيير ةلقابلغير ا

للتهديد في  بشكل متكرروالمجموعات التي تتعرض  إظهار الضعفالسكان الذين يميلون إلى أن 
مسنين؛ المعوقون؛ والناس يميزون على أساس  1حاالت النزاع العنيف هي األطفال؛ النساء؛ 

مدافعون عن ؛ الفقراء أو المعزولين؛ نازحون ال(5102 نايت،)التوجه الجنسي والهوية الجنسية 
ممارسو الحماية غير المسلحة للمدنيين حماية  يقارببصفة عامة، . حقوق اإلنسان؛ والصحفيين

 :يهدفون إلىوهم . الفئات السكانية الضعيفة من ثالث زوايا مختلفة

x على سبيل المثال، قد يكون الصحافي الحر . تقليل مستويات تعرض المدنيين المهددين
هاكات حقوق اإلنسان عرضة للعنف، ولكن عندما يكون الذي ينشر مقاالت عن انت

 .بشبكة دعم من أشخاص نافذين، يصبح أقل عرضة للخطر ا  في مرتبطاالصح

x  قد ينضم الصحفي نفسه إلى ورشة . قدرة هؤالء المدنيين على التعامل مع التهديداتزيادة
 .قتهإضافية للحماية الذاتية ويزيد من ث ا  عمل حول األمن، حيث يتعلم طرق



x  ألفراد يجوز . التهديد تحقيقإزالة التهديد، أو على األقل ردع المعتدين المحتملين من
التواصل مع المسؤولين الحكوميين والشرطة الذين  الحماية غير المسلحة للمدنيين

المحتمل، أو قد يوفرون مرافقة واقية للصحفي  المرتكبالقدرة على التأثير على ب يتمتعون
على مدار الساعة طوال األسبوع أو توفير حضور استباقي في  ا  انلردع العنف أحي
 .المكتب اإلعالمي

x يعتبر التجنيد بحد و . النتهاكات جنسانية مثل اإلخصاء واالغتصاب ا  أيضالرجال  يتعّرض
 .، ويستهدف بشكل أساسي الرجالجندريا   ا  ذاته انتهاك

 

من خالل تقليل مستويات الضعف، وتطوير ف. الثالث هو بناء الثقة المقارباتالخيط المشترك في 
زالة التهديدات، يشجع  السكان الضعفاء على  الحماية غير المسلحة للمدنيين ممارسوالقدرات وا 

في األقسام التالية، سيتم و . إيجاد نقاط القوة الخاصة بهم ويصبحوا فاعلين في حماية أنفسهم
باستمرار ة الضعيفة أو الجماعات المهددة استكشاف أربعة أنواع مختلفة من المجموعات السكاني

هذه تشكل . األطفال والنساء والمشردين والمدافعين عن حقوق اإلنسان: بمزيد من التفصيل
 .المجموعات األربع في كثير من األحيان المستفيدين من الحماية غير المسلحة للمدنيين

 
 

 األطفال  2.1.0

ح خالل العقد األول من القرن الحادي والعشرين، وعدد فقد حوالي مليوني طفل حياتهم في نزاع مسل
، 5100وفي عام (. 5100، اليونيسيف)األطفال المصابين هو أعلى بأكثر من ثالثة أضعاف 

مليون طفل داخل  00.2و 00.5ماليين طفل من الالجئين، وتم تهجير ما بين  2بات حوالى 
طفل باتوا خارج المدارس االبتدائية في البلدان أكثر من ثمانية وعشرين مليون . بالدهم بسبب النزاع

يواجه األطفال (. 5، صفحة 5102المفوضية األوروبية، ) 5100المتضررة من النزاعات في عام 
األنواع الستة من  التهديدات وتشمل هذه. النزاع المسلح تهديدات غير مسبوقة وسطالذين يعيشون 

القتل والتشويه؛ : 0105ي قرار مجلس األمن رقم المذكورة فو  االنتهاكات الجسيمة لحق الطفل
تجنيد األطفال في القوات أو الجماعات المسلحة؛  ؛الهجمات على المدارس والمستشفيات

 .؛ والحرمان من وصول المساعدات اإلنسانيةالخطفاالغتصاب والعنف الجنسي؛ 

 

الحماية غير المسلحة لخاصة ابفي مصادر التوجيه الرئيسية  ا  متكرر  ا  موضوعتعتبر حماية األطفال 
-02وخاصة المادة )، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل 5 ، كما هو موضح في الوحدةللمدنيين

يعمل األفراد غير المختطفين للمدنيين بطرق مختلفة لحماية األطفال من العنف، وكثيرا  ما (. 06



نيسف، ومفوضية األمم يكون ذلك في إطار الشراكة أو التنسيق مع منظمات أخرى مثل اليو 
المتحدة السامية لشؤون الالجئين، ومنظمة أنقذوا األطفال واللجنة الدولية للصليب األحمر، ومن 

 :وبالفعل فإّنهم يتولون. خالل مجموعات الحماية عند وجودها
 

x تأمين الوجود الوقائي والمرافقة. 
x لألطفال الشديدي الضعف ا  إنشاء مساحات أكثر أمان. 
x بالغ عن اإلساءات وانتهاكات حقوق الطفل ومناصرة حماية األطفالرصد واإلال. 
x دعم المسئولين الحكوميين والعاملين االجتماعيين في حماية الطفل. 
x والمختطفين نبيولمصحا رغيو نلمنفصليا األطفال شملولم  لألسر تعّقب رفيوت. 
x إعادة الجنود األطفال المختطفين. 
x منع اختطاف األطفال. 
x  إدماج الجنود األطفال السابقيندعم إعادة. 
x إنشاء البنى التحتية المحلية لحماية الطفل أو تعزيزها. 
x تنمية القدرات والتوعية حول حماية الطفل. 
x تعزيز دمج حماية الطفل في جميع المبادئ التوجيهية والخطط المناسبة. 

 

وناهيك عن ذلك، . صةعلى سنهم، يمكن دعم األطفال ليصبحوا فاعلين في حمايتهم الخا ا  اعتماد
يشجع موظفو الحماية غير المسلحة للمدنيين تمثيل الشباب في جهود حفظ السالم وصنع السالم 

 .وبناء السالم

 

 :وتشمل الفئات الضعيفة بشكل خاص بين األطفال ما يلي

x األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 

x الجنود األطفال والجنود األطفال السابقين 

x ل الذين يعانون من العنف الجنسي والجنسانياألطفا 

x األطفال ذوي اإلعاقة أو اإلصابات 

x األطفال المشردين 

x   األطفال المثليين والثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا 

x األطفال في نزاع مع القانون 

x األطفال المختطفين 



x اإليدز/األيتام أو ضحايا فيروس نقص المناعة البشرية. 

لية وصفا  موجزا  لحاجات الحماية للمجموعات الثالث األولى من األطفال ستقّدم الفقرات التا
وهو يصف أيضا  كيفية تطبيق المقاومة غير المسلحة للمدنيين للتعامل مع بعض هذه . الضعفاء
 .الحاجات

 

 األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم

لديهم أو عن المتقدمين للرعاية في مناطق النزاع العنيف تم فصل العديد من األطفال عن وا
قد يكون األطفال . قد يكون األهل قد ماتوا أو اختفوا أو أصيبوا بجروح خطيرة أو اختطفوا. األولية

. ولعلهم فروا من القوات المسلحة أو بيوت الدعارة. قد اختطفوا أو انفصلوا عن والديهم أثناء رحلتهم
. د عائالتهم أو ما إذا كانوا ال يزالون على قيد الحياةكثير من هؤالء األطفال ال يعرفون مكان وجو 

وجدوا  لعّلهممجموعات من األطفال اآلخرين، أو  ضمنبمفردهم أو  يهيمون على وجههموهم 
 .يعتني بهم ا  بالغ ا  شخص

الذين يعيشون وسط المجتمعات في مناطق النزاع  الحماية غير المسلحة للمدنيينأفراد  ويتمّتع
لتحديد األطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين بذويهم وتحديد  ةجيد بوضعيةالعنيف 

مباشر، بشكل ( الحمايةإلى ) الحاجاتقادرين على تلبية بعض من هذه  نقد يكونو و . احتياجاتهم
الحماية غير وقد اضطلعت فرق . مقدمي الخدمات اآلخرين في المنطقةبهؤالء األطفال  مع ربط

في جنوب السودان على ف. ولم الشملفي البحث عن األسرة  بدوركل خاص بش المسلحة للمدنيين
، بالتعاون مع الحكومات المحلية والجهات الفاعلة قوة السالم بال عنف سبيل المثال، ساعدت

 .طفل بأسرهم 211األخرى، مثل منظمة اليونيسف ومنظمة إنقاذ الطفولة، في جمع شمل 

 

 لسابقينالجنود األطفال والجنود األطفال ا

في عشرين دولة على األقل في العالم اليوم، حول العالم  521111بـ األطفال الجنود  عدد يقدر 
 ٪ من جميع الجنود األطفال هم من الفتيات 21تشير التقديرات إلى أن و . معظمهم في أفريقياو 

 (في االسترقاق الجنسيأي " )زوجات" ن بصفةوغالبا ما تستخدم(. 5102أطفال الحرب، )
الجنود األطفال لمحاربة الحكومة، ولكن بالعديد من الجماعات المتمردة  وتستعين. لمقاتلين الذكورل

ال و . بعض الحكومات والقوات شبه العسكرية تستخدم الجنود األطفال أيضا  في النزاعات المسلحة
ين وطباخين حمالبصفة ( أيضا)االستعانة به  مّ ، فبعضهم تيشارك جميع األطفال في القتال النشط

 -أو تشويهه على قتل أحد أفراد العائلة  ا  تجنيدهم، ُيجبر األطفال أحيان وضمن عملية. وجواسيس
وفقا  و  (.5102أطفال الحرب ) إلى ديارهم عودتهم وتصعيبوبالتالي كسر الروابط مع مجتمعهم 



عادة  011.111لليونيسف، تم اإلفراج عن أكثر من  ذ عام في مجتمعاتهم من دمجهمطفل وا 
 يعمدباإلضافة إلى ذلك، (. 5100اليونيسيف، )بالنزاع المسلح  تأّثربلدا   02في أكثر من  0116

تجنيد األطفال بالقوة لنقل المخدرات والمساعدة في السيطرة على إلى مهربو المخدرات والعصابات 
 .المنطقة

  

 :فهم. جنود أطفال لمجموعة متنوعة من األسباببصفة يشارك األطفال 

x  مجّندون بالقوة 

x   البالغينمن قبل  بهم التالعبتم. 

x أن يصبحوا جنودا لهم شجعهم أهلهم 

x ألن الجوع والفقر قد دفع اآلباء واألمهات إلى تقديم أبنائهم للخدمة  أهلهممن قبل  أرسلوا
 ؛(ا  قد تدفع الجيوش رسوم)

x فرصة اغتنام الرجولة أو  بفعل مثاليات، بملء إرادتهمإلى الجماعات المسلحة  واجذب
 ؛ أنسباءلالنتقام من موت 

x ن عن و فهم من خلفيات فقيرة أو منفصل: إلى الجماعات المسلحة كوسيلة للبقاء جذبوا
 عائالتهم ؛

x بديلة/حاضنة لكونها عائلةإلى الجماعات المسلحة  واجذب. 

 

موت واإلصابة فإنه يعرض األطفال لمخاطر قصوى، مثل ال،  "ا  اختياري"أو  ا  سواء كان التجنيد قسري
دمان المخدرات واالعتداء الجنسي غالبا  ما تطرح العودة إلى الحياة . الجسدية واألضرار النفسية وا 

 .المدنية العديد من التحديات لكل من األطفال ومجتمعاتهم

 

تعمل وكاالت الحماية غير المسلحة للمدنيين على منع التجنيد القسري لألطفال في المناطق 
ففي سريالنكا، . ، مثل مخيمات الالجئين التي تقع عند مناطق النزاع الحدوديالمعرضة للخطر

رافقت قوات السالم الالعنفي األمهات إلى معسكرات التدريب العسكري حيث تم أخذ أطفالهن وكثيرا  
وقد عمدت المنظمة إلى دعم األمهات عندما طالبن بوقف . ما حصلن على إطالق سراح األطفال

في مهرجانات معبد هندوسي حيث تم اختطاف  ا  ظاهر  ا  وقائي ا  ل، ووفرت وجوداختطاف األطفا
، بادر موظفو الحماية غير المسلحة للمدنيين إلى نشر باإلضافة إلى ذلكو . األطفال بشكل روتيني

التوعية بين المجتمعات الضعيفة بشأن تجنيد األطفال، وعملوا مع هذه المجتمعات، بالتعاون الوثيق 
ومنظمة أنقذوا األطفال وغيرها، لتحديد استراتيجيات ( اليونيسيف)األمم المتحدة للطفولة  مع منظمة



وقد أّمنوا أيضا  مرافقة لألمهات اللواتي بدأن في اإلبالغ عن الحوادث إلى لجنة . الوقاية وتنفيذها
وقد . حقوق اإلنسان والحضور االستباقي عندما بدأت األمهات بالتظاهر ضد اختطاف األطفال

يعمل أفراد الحماية غير المسلحة للمدنيين مع مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة المحلية والدولية، 
عادة لم شملهم مع  بما في ذلك القوات المسلحة، لتحديد األطفال الجنود ومناصرة إطالق سراحهم وا 

 .عائالتهم

 

لية مثل اليونيسف ومنظمة أنقذوا وغالبا  ما تمّثل الحكومات المحلية، بالتعاون مع الوكاالت الدو 
. األطفال، القوى المحركة لعمليات حماية الطفل، وخصوصا  عندما يتعلق األمر بالجنود األطفال

قد تؤّدي فرق الحماية غير المسلحة للمدنيين دورا  داعما ، وذلك باستخدام  ،في هذه الحاالت
. للجنود األطفال السابقين بعد لم شملهموجودهم في المناطق المعزولة لمراقبة احتياجات الحماية 

عادة إدماجهم يمكن أن يطرح مجموعة من التحديات التي ال  إن لم شمل الجنود األطفال السابقين وا 
وفي بعض الحاالت، قد تعمد عائالت األطفال إلى . يستطيع الطفل أو المجتمع التعامل معها

وفي حاالت أخرى، . إليه على أنه بات عبئا  تشجيعهم على االنضمام إلى القوات المسلحة وُينظر 
وفي حاالت أخرى، ال يلقى الطفل تشجيعا  من . يعود الطفل طواعية إلى نفس القوات المسلحة

 ."عاهرة"أو " قاتل"المجتمع ويهدده أو يوصمه بأنه 

 

 األطفال ضحايا العنف الجنسي والجنساني

كك األسر والمجتمعات المحلية إلى جعل ، يؤدي تفالمتماديفي أوقات الحرب والصراع العنيف 
وانقطاع الحياة  ،والفقر ،واإلصابات الخطيرة ،الموت ويساهم كل من. األطفال عرضة للعنف

يشكل االغتصاب تهديدا  . العنف المنزلي وأرجحية حدوثاليومية إلى زيادة التوتر داخل األسرة 
ال أخرى من العنف الجنسي والجنساني، بما باإلضافة إلى أشك - والبنينالبنات  -مستمرا  لألطفال 

  .تشويهو البغاء واإلذالل الجنسي والزواج المبكر في ذلك 
 يتضمنوناألطفال الذين وقعوا ضحية أو تعرضوا لصدمة من جراء العنف الجنسي والجنساني 

جوع فالنزاع المسلح ينطوي على الفقر وال. أيضا  أولئك الذين شهدوا اغتصاب أحد أفراد األسرة
على عرض الجنس  مجبراتقد يشعرن بأنهم . ا قد يجبر الفتيات على ممارسة البغاءمواليأس، 

 نأو الحصول على أوراق له،  الطعام أو المأوى، أو من أجل سلوك آمن عبر منطقة النزاع مقابل
التي فضال عن وصمة العار  المنتهكينن في صمت، خوفا من االنتقام من يقد يعان. نوألسره

 .المجتمع ضهايفر 



منع العنف الجنسي لألطفال غير المصحوبين  باتجاهعملت فرق الحماية غير المسلحة للمدنيين 
وبناء القدرات  عملت على التوعيةكما أنها . في مواقع الالجئين من خالل توفير الحماية والمرافقة

قت المناسب للناجين إن اإلحالة في الو . بين المجتمعات الضعيفة حول حقوق الطفل وحماية الطفل
فيما يتعلق باالستشارة النفسية  وخصوصا  من العنف الجنسي إلى مقدمي الخدمات المعينين، 

 .أهمية خاصة ترتديواالجتماعية ومعالجة الصدمات، 
 
 

 النساء 4.2.1
 

عاما، في جميع أنحاء العالم، ضحايا أعمال  22و  02النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين  تقع
المستهدفة التي تسبب نسبة وفاة وعجز أعلى من تلك التي تتأتى من السرطان، والمالريا، العنف 

صابات الحرب مجتمعة ٪ من النساء العنف 21وتعاني ما يصل إلى . وحوادث المرور، وا 
ومعظمهن على يد األزواج أو الشركاء الحميمين  –الجسدي أو الجنسي من الرجال في حياتهن 

 611.111٪ من األشخاص المقدر عددهم بنحو 61كل النساء والفتيات تش. أو شخص يعرفونه
ألغراض االستغالل الجنسي ( ٪21)حيث يتم االتجار باألغلبية  ،شخص يتم االتجار بهم سنويا

وفي حاالت النزاع المسلح، ُتجبر العديد من النساء والفتيات على (. األمم المتحدة حول النساء)
في بعض الحاالت، و . المقاتلين أو يتم اغتصابهّن تحت تهديد السالحاالستعباد الجنسي من قبل 

في بعض . إذالله أو يتم استخدام االغتصاب كسالح حرب، واستراتيجية متعمدة إليذاء الخصم
إن العنف ضد المرأة ال يدمر حياتها وحياة . يتم تبادل النساء كجزء من اتفاقيات السالم ،الثقافات

 .المجتمعات المحلية ويوقف التنمية يحدث أيضا شرخا  في أطفالها فحسب، بل إنه
يشير وهو . العنف الجنسي والجنساني هو التهديد األكثر شيوعا للنساء في حاالت الصراع العنيف

األفعال التي تسبب  وهو يتضمن. أو الجنس الجندرإلى العنف الموجه ضد شخص على أساس 
 أشكال هذه األفعال، واإلكراه، وغيرها منبوالتهديدات  أذى أو معاناة جسدية أو عقلية أو جنسية،

لجنة القضاء على التمييز ضد و ؛ 0110الجمعية العامة لألمم المتحدة، )الحرمان من الحرية 
األعداد هنا و ، الجنسانيللعنف الجنسي والعنف  بدورهميتعرض الرجال  وفيما(. 0115،  المرأة

الضحايا هم من  السواد األعظم من، فإن (حتى ثرأك مخفية حيث أنها)غير معروفة عموما  
للنزاع في العديد من مناطق العنف يتم التقليل من أهميته كأثر جانبي مؤسف و . النساء والفتيات

 قّلماقوانين تحمي المرأة من العنف الجنسي والجنساني، فهي  وجود وفي حال. ال مفر منهولكنه 
دات من حقوقهن وما هي اآلليات الداعمة والعمليات غالبا  ما تكون النساء غير متأكو . تنفذ

النظام  عن سبر أغوار وعاجزةفي المناطق الريفية أمية  قد تكون المرأة. القانونية المتاحة لهن



غالبا  ما تشجع الهياكل األسرية في الثقافات التقليدية النساء على قبول العنف و . القانوني بمفردها
 .كجزء من الحياة الجنساني

عرضة بشكل خاص للعنف، يجب أال يعتبرن لى الرغم من أن النساء في حاالت النزاع العنيف ع
يمكن للصراع العنيف أن يوّلد أعدادا  كبيرة من األسر التي تعولها . يعتبرن ضحايا سلبيين للعنف

دام وهذا يمكن أن يزيد من انع. نساء عندما يتم احتجاز الرجال أو تشريدهم أو اخفائهم أو موتهم
األمن والخطر بالنسبة إلى النساء المتروكات، حيث أن آليات الحماية والدعم التقليدية قد تتوقف 

سواء بفعل الفرصة  ،ولكن غالبا ما تتوّلى النساء أدوارا قيادية في هذه الظروف. عن العمل
. ق اإلنسانوغالبا ما يحتللن الواجهة في عملية بناء السالم والدفاع عن حقو . السانحة أو ضرورة

وهذا يتطلب . وقد تجبر النساء أيضا على تولي المسؤوليات واألنشطة التي يتوالها الرجال تقليديا
في كثير من األحيان تطوير مهارات وثقة جديدة عندما ينخرطن في إعادة بناء حياة أسرهن، 

زاعات وتسويتها النساء دورا  هاما  في منع الن تؤديذلك،  باإلضافة إلى. ناهيك عن مجتمعاتهنّ 
  (.الهجرة القسرية أونالين)

الذكور أعطوا األولوية للنساء في البداية عندما وصفوا  المتجاوبينعلى الرغم من أن العديد من 
خالل النقاش، معترفين بأن النساء وغالبا  ما عّدلوا أفكارهم في ، "ضعيفة"المجموعات بأنها تعتبر 

واعترف جميع رجال النوبة . بشكل أفضل من الرجال تكّيفالغالبا  ما يكونون أكثر قدرة على 
الذين تمت مقابلتهم دون استثناء بالدور الحاسم للمرأة في رعاية األسرة وكذلك مساهمتها األوسع 

 ... في الحماية

 50ص ،  5100،  جاستين كوربيت

البقاء على قيد على الرغم من األدوار المهمة التي تضطلع بها النساء في تمكين المجتمعات من 
الحياة في أوقات األزمات، غالبا  ما يتم استبعادهّن من عمليات صنع القرار المتعلقة بالسالم 

وغالبا  ما تحمل النساء . وتعتبر الحماية واألمن على نطاق واسع من مسؤوليات الرجال. واألمن
احتياجات األطفال وجهات نظر وأولويات مختلفة في ما يتعلق بالسالمة واألمن، بما في ذلك 

وباإلضافة إلى ذلك، فقد تعلمن أكثر من الرجال في كثير من األحيان . والفئات الضعيفة األخرى
وبالتالي، في حال لم يتم تضمين . كيفية العثور على مصادر للسلطة مختلفة عن القوة البدنية

ن احتياجات الحماية النساء في التحليل، وعمليات صنع القرار، وآليات التنسيق، فإن العديد م
إنها فرص مهدورة لتطوير . الخاصة بهم تبقى بدون معالجة، في حين ال يتم تبادل وجهات نظرهم

 .استراتيجيات الحماية المناسبة

وقد اعترفت المنظمات غير المسلحة للمؤسسات الحكومية باحتياجات الحماية التي غالبا  ما لم 
مكانية  نفاذ إلى تتم معالجتها للنساء، وعدم حصولهن على هياكل الدعم وعمليات صنع القرار، وا 



لذا فإن النساء يشكلن مجموعة مستهدفة مهمة . بدور هام في منع النزاعات وتسويتها اضطالعهن
لخدمات الحماية ومحركات للبنى  بصفتهن متلقياتالحماية غير المسلحة للمدنيين،  بالنسبة إلى

ذلك، تعتبر حماية المرأة من المبادئ األساسية لمصادر  ىباإلضافة إل. التحتية المحلية للسلم
، بما في ذلك قرار 5، الموصوفة في الوحدة بالحماية غير المسلحة للمدنيينالتوجيه الخاصة 

 .حول المرأة والسالم واألمن 0052مجلس األمن 
 

 :ودعمهن من أجل حماية النساءفرق الحماية غير المسلحة للمدنيين 

x ؛لى االضطالع بأنشطتها الخاصة بهاجموعات النسائية عتطوير قدرة الم 
x  ،ال سيما الناجيات من العنف الجنسي والجنساني؛و مرافقة النساء للحصول على الخدمات 

x ال و حقوق المرأة،  حول( الرجال والنساء)وتنمية قدرات الجهات الفاعلة المحلية  التوعية
 ؛[سيداو]مرأة التمييز ضد ال سيما من خالل اتفاقية القضاء على

x ؤولة لحماية حقوق دعم وتشجيع الجهات الفاعلة التابعة للدولة وغيرها من الجهات المس
 ؛المرأة

x  الحماية غير المسّلحة إدراج النساء في اجتماعات األمن المجتمعي، والتدريبات، وفرق
 ؛وفرق الحماية المحلية للمدنيين

x إجراء أنشطة منفصلة للنساء؛ 

x في المناطق التي تكون فيها النساء  االستجابة المبكرة/ر المبكراإلنذا تطوير أنظمة
 .عرضة للعنف بشكل خاص

x  رصد احتياجات الحماية للمرأة، على سبيل : تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني
 .المثال في مواقع الالجئين

  

 وال الجندرئم على لعنف القايقعون ضحية ابأن الرجال قد  ويبقى االعتراف شحيحا ، هذا إذا وجد،
اإلخصاء : يعاني الرجال من االعتداءات الجنسية. في المعايير الدولية تّمت صياغتها اتحماي

وتشويه األعضاء التناسلية األخرى، فضال  عن االغتصاب في السجون ومخيمات المشردين داخليا ، 
ب، ويفترض المعتدون أن في زمن الحر  العرفييعاني الرجال اإلعدام (. 5111)ورا ستيمبل لوفقا  ل

كاربنتر ) واالختطاف للتجنيد جنسانيا   ا  كنتهاا نويعانإنهم الرجال هم من المقاتلين األعداء؛ 
5111.) 

أن النساء هن صانعات للسالم : نفس التفكير الذي أدى إلى تهميش النساء القائمةتعاني المعايير 
الحماية  ممارسوالوقت الذي يعمل فيه  في. والمرتكبونوأن الرجال هم صانعو الحرب ،  وضحايا



 ا  جزءوالجهات الفاعلة األخرى في مختلف أنحاء العالم على جعل الرجال  غير المسلحة للمدنيين
. من الحل لحماية الرجال ا  جزء( والرجال)لجعل النساء  وقلما يتم بذلك جهدمن الحل لحماية المرأة؛ 

، ا  مهمشة أيض ا  والمتحولين جنسي الجنسي يثنائواليات ، فإن حماية المثليين والمثلوعلى خط مشابه
 .إن لم يتم تجاهلهاهذا 

 

 النازحون  2.1.0

سكان ة من الثالثيشّكلون فئة ويشكل النازحون، بمن فيهم الالجئون والنازحون داخليا  والعائدون، 
( أو خافوا)ا ديارهم ومجتمعاتهم ألنهم عانو  هجرواالالجئون والنازحون هم أشخاص . مستضعفينال

من االضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو بسبب فرارهم من الصراع 
في حين أن الالجئين هم خارج بلدهم األصلي أو مكان إقامتهم المعتاد، لم و . أو الكوارث الطبيعية

دون هم أشخاص والعائ. يعبر األشخاص النازحون داخليا حدودا دولية للعثور على مالذ آمن
 .أو ال إراديا إلى بلدهم األصلي بعد غياب طويلإراديا  يعودون 

مليون شخص في عام  21تجاوز عدد األشخاص الذين شردوا قسرا  بسبب النزاع أو االضطهاد 
وفي . للمفوضية العليا لشؤون الالجئين ا  ، وهو أكبر عدد منذ الحرب العالمية الثانية وفق5100
شخص في اليوم على مغادرة  50111، أجبر الصراع واالضطهاد ما معدله 5105 عامالخالل 

يعادل و . منازلهم والتماس الحماية في أماكن أخرى، إما داخل حدود بلدانهم أو في بلدان أخرى
تستضيف البلدان النامية أكثر من أربعة أخماس و . ثانية 2.0كل  ا  داخلي ا  نازحأو  ا  جديد ا  هذا الجئ

كان ،  5105في عام . ٪ قبل عشر سنوات21جئين في العالم، مقارنة بنسبة من الال( 61٪)
مليون شخص قد  2.1في نفس العام، كان ما يقدر بنحو . ا  عام 06٪ من الالجئين دون سن 21

أعلى عدد من  إّنه. مليون الجئ جديد 0.0نزحوا حديثا  بسبب النزاع أو االضطهاد، بما في ذلك 
،  مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين) 0111واحد منذ عام الوافدين الجدد في عام 

5100.) 

النازحون معرضين ألخطار جسدية متعددة، بما في  يبقىأثناء هروبهم من مناطق النزاع، وفي 
لى إ باإلضافة. الغذاء والماء ونقص الرعاية الطبية وشحذلك الهجمات المفاجئة واأللغام األرضية 

ما  وغالبا  . ومساعدتها دائما  إنشاء مواقع الالجئين بطرق تعزز حماية الفئات الضعيفة ذلك، ال يتم
يتم استنساخ الصراعات القديمة على السلطة بين مجموعات المشردين، وقد تتعرض األنظمة 

عالية المستويات ال تضطلع ناهيك عن ذلك،. التقليدية للحماية االجتماعية لضغوط أو تنهار تماما  
والمبكر  ،والزواج القسري ،واالغتصاب ،والتحرش الجنسي ،وتعاطي المخدرات ،لعنفمن ا

وكثيرا  ما تؤدي التدفقات الضخمة لالجئين خالل فترات زمنية قصيرة . والتجنيد القسري دورا  أيضا  



تضع عبئا  على الهياكل األساسية  حيث أّنها، وضمنهاإلى توترات داخل المجتمعات المضيفة 
وبطريقة مماثلة، يمكن أن يؤدي إعادة إدماج . وتؤدي إلى المنافسة على الموارد الطبيعية المحلية

 .القديمة الجروحالعائدين في مجتمعاتهم السابقة إلى زيادة التوتر وفتح 

ب ربالقأو  النازحينت مجتمعا نم داخلن ويعيش الذين الحماية غير المسلحة للمدنيين يموّظف إنّ  
ويولى اهتمام . وفهمها نحيزلمختلفة للنات االحتياجاا إلىف رللتع عية جيدةمنها يتمتعون بوض

شيا اتمو . خاص الحتياجات الحماية للنساء واألطفال والمسنين داخل المجتمعات المحلية المشردة
غير المسلحة للمدنيين  الحماية مع القانون الدولي اإلنساني والمعهد الدولي للعدالة، تعمل منظمات

فهم قد . لفة وبالتنسيق مع األمم المتحدة وغيرها من المنظمات اإلنسانية لحماية النازحينبطرق مخت
 :يعملون على التالي 

x توفير التواجد الوقائي والمرافقة للنازحين المعرضين للتهديد؛ 

x  للنازحين؛( الحماية، المعونة، الطب، الخدمات القانونية)تسهيل الوصول إلى الخدمات 

x  لألطفال داخل مواقع الالجئين والمجتمعات المشردة داخليا ؛توفير الحماية 

x  تخفيف حدة النزاعات بين النازحين والمجتمعات المضيفة وداخل المجتمعات المحلية
 النازحة؛

x  غير المسلحة للمدنيين مع قادة المجتمعات الحماية  والتوعية حولتطوير القدرات
 عيفة؛المشردة حول احتياجات الحماية للمجموعات الض

x  داخل المواقع؛ودعمها تطوير فرق الحماية غير المسلحة للمدنيين 

x ومقدمي  بصفة حاملي واجبيدعمون المسؤولين الحكوميين : تشجيع تعميم الحماية
خدمات يعملون في مواقع الالجئين لتشمل احتياجات الحماية للفئات الضعيفة في برامج 

 .اإلغاثة اإلنسانية

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 مرافقة العائدين في غواتيماال -الدراسة  - 0اإلطار 

إلى عام، هرب مزارعو المايا من السكان األصليين في غواتيماال من رعب  0160من عام 
وقد أدى ذلك إلى مذبحة سقط . سياسة مكافحة التمّرد التي أطلقها ريوس مونت، رئيس غواتيماال

وتسلل . ير العديد من قرى المرتفعاتألف شخص من المزارعين وتدم 011بفعلها ما ال يقل عن 
إلى غواتيماال خالل الفترة من منتصف الثمانينات إلى أواخرها  بعض الالجئين مرة أخرىعائدين

وقعت الحكومة الغواتيمالية اتفاقات مع اللجنة الدائمة ،  0115أكتوبر  6وفي . وأوائل التسعينات
 .مةللسماح بعودتهم الجماعية المنظ( ممثلي الالجئين)

وانخرطوا في شكل  (CPRs) مجتمعات المقاومة الشعبية أنفسهم تحت اسمأعلن الالجئون 
قرر العديد . األزمةلحظات من أشكال العمل المباشر الالعنفي من خالل اختيار العودة إلى 

، بما في ذلك الحماية غير المسلحة للمدنيينالجهات الفاعلة في من الممثلين المختلفين في 
االستجابة لهذا الطلب ومرافقة  (WFP) السويدية للمصالحة والشاهد من أجل السالمالزمالة 

 مجتمعات المقاومة الشعبيةسمح وجود المغتربين لو . الالجئين عند عودتهم إلى غواتيماال

 .مجتمعات المقاومة الشعبية ضد وزيادة التكلفة السياسية للعنفبالعودة علنا 
وتولى تنسيقها مكتب التنسيق الوطني حول  0112إلى عام  0115ُنفذت المرافقات من عام 

في إطار خطة األمم المتحدة إلعادة  (NCOORD) الالجئين والمشردين في غواتيماال
عادة تأهيل مناطق النزاع حافلة، كل منها  011غادرت ،  "أول عودة منظمة"وفي . التوطين وا 

وكما . ، من المكسيك إلى غواتيمااليتضمن مرافقين من الحماية غير العمسلحة للمدنيين
على " ،يستذكر أحد أعضاء فريق الحماية غير المسلحة للمدنيين من الشاهد ألجل السالم

امتأل جانبا الطريق بآالف الغواتيماليين الذين كانوا يهتفون بصوت  ،الجانب اآلخر من الحدود
 ". لقلبيةلقد كانت هذه العودة الصادقة ا. عال، ملوحين بعلم غواتيماال

رفضوا استخدامها، حيث ،  وعندما توقف العائدون ليال  وتم توزيعهم على خيام عسكرية الطابع
وناهيك عن . وطالبوا باستبدالها بالخيام المدنية،  أنها أعادت إلى ذهنهم الكثير من الذكريات

األطباء عندما قدمت الحكومة الغواتيمالية مساعدة طبية، اكتشف العائدون أن بعض ،  ذلك
ثم طلبت قيادة العائدين مغادرة . والممرضات كانوا من العسكريين ويشتبه في أنهم متسللون

موضحة أّنهم شعروا بأمان أكثر مع وجود الحماية غير المسلحة للمدنيين  ،األفراد العسكريين
 .ومرافقتهم
 .55ص ،  5111شيرش،  وليزا،  الشاهد من أجل السالم: المصدر

 
 

  

 دافعون عن حقوق اإلنسانالم 2.1.2
 



هو مصطلح يستخدم لوصف األشخاص الذين يعملون بشكل فردي أو " المدافع عن حقوق اإلنسان"
تشمل حقوق اإلنسان الحقوق المدنية و . تعزيز حقوق اإلنسان أو حمايتها من أجلمع اآلخرين 

يا المثيرة للقلق في مناطق ومن بين القضا. الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية كماوالسياسية 
 ،والتمييز ،واالعتقال واالحتجاز التعسفيين ،والتعذيب ،عمليات اإلعدام تندرج النزاع العنيف

على المدافعون عن حقوق اإلنسان  يعمل. والحصول على الرعاية الصحية ،واإلخالء القسري
 نالناجي ون أيضا  على مرافقةويعمل. واإلبالغ عنها واإلساءاتالتحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان 

، الحوكمة الفضلىمن انتهاكات حقوق اإلنسان، وتتخذ إجراءات إلنهاء اإلفالت من العقاب، ودعم 
 .معاهدات حقوق اإلنسان، وتوفير التثقيف في مجال حقوق اإلنسان تطبيقوالمساهمة في 

تنفيذ أنشطة حقوق ب يمكن أن يتسبّ العديد من المدافعين عن حقوق اإلنسان في أماكن  لويعم
حياتهم  في تعريضاإلنسان، أو إعطاء صوت للناجين والشهود على انتهاكات حقوق اإلنسان، 

وتقول فرونت الين ديفندرز، وهي مؤسسة دولية لحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان، إن . للخطر
البلدان تتقلص المساحة اآلمنة التي يعمل فيها المدافعون عن حقوق اإلنسان في العديد من 

نسان لقد أغلقت الحكومات وسائل اإلعالم المحلية، وأخضعت منظمات حقوق اإل: "باضطراد
إسكات هؤالء الشجعان بما يكفي إلضفاء االهتمام الدولي على  تأو حاول". لحمالت الترهيب

 (.5100،  فرونت الين ديفندرز")الحقائق 

الذين يلقون في أكثر األوقات مرافقة من جانب ولعل المدافعين عن حقوق اإلنسان هم المجموعة 
وأحد األسباب المهمة لذلك هو أن عمل . الحماية غير المسلحة للمدنيينالجهات الفاعلة في 

وقد بادرت . المدافعين عن حقوق اإلنسان غالبا  ما يكون له تأثير كبير على حياة آخرين كثيرين
لمدافعين عن حقوق اإلنسان في نيي إلى مرافقة االحماية غير المسلحة للمدالجهات الفاعلة في 

على سبيل المثال، المحامون الذين يناصرون نيابة عن عمال حقوق : العديد من البلدان المختلفة
اإلنسان الذين اختفوا في غواتيماال، والمحامون الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد قادة الجيش 

نسان الذين دافعوا عن حماية األقليات الجنسية ورؤساء الشرطة في كولومبيا، ونشطاء حقوق اإل
أمام  الحماية غير المسلحة للمدنيينوقد جلس أفراد من . والعاملين في مجال الجنس في إندونيسيا

مكاتب المدافعين عن حقوق اإلنسان وقاعات المحاكم والسجون، بينما كان المدافعون عن حقوق 
بالنسبة إلى العديد من المدافعين عن . ا  ألسابيع متواصلةاإلنسان يديرون شؤونهم في الداخل، أحيان

حقوق اإلنسان في خضم النزاع المسلح، فإن الوجود المدني غير المسلح وظهور أفراد الحماية غير 
 ا  بل يؤكد أيض ،فحسببالمزيد من األمان والدعم المعنوي  المسلحة للمدنيين ال يجعلهم يشعرون

 .من أجل العدالة إيمانهم بكفاحهم غير المسلح

 



 
 
 

 ملخص الرسائل األساسية
 الحماية غير المسلحة للمدنيين،بتعتبر حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان من المبادئ األساسية لمصادر التوجيه الخاصة 

ة غير الحمايالفرق وتعمل .  (A/RES/53/144) ، بما في ذلك إعالن المدافعين عن حقوق اإلنسان5في الوحدة  ةالموصوف
 :المسلحة للمدنيين على التالي

x بناء قدرات المدافعين عن حقوق اإلنسان لتعزيز استراتيجيات الحماية الخاصة بهم؛ 

x ؛دتوفير مرافقة وقائية للمدافعين عن حقوق اإلنسان المعرضين للتهدي 
x  التي ،  [5112]نسان مثل إرشادات االتحاد األوروبي للمدافعين عن حقوق اإل)اتفاقيات الحماية برصد االمتثال

 ؛(من خالل بعثاتها في الخارج بتطبيقهاتعهدت الدول األعضاء في االتحاد األوروبي 
x  والمراقبة لمحاكمات حقوق اإلنسان والمحاكم؛ الحضورتوفير 

x  على سبيل المثال )شبكات الدعم الدولية داخل البلد وخارجه بربط المدافعين عن حقوق اإلنسان ببعضهم البعض و
 ؛(الل جوالت التحدثمن خ

x  غير  ةالمسلح والجهات الفاعلةفي بناء عالقات مع قوات األمن  همودعمتشجيع المدافعين عن حقوق اإلنسان
شراك الحكومية  في شبكة الدعم؛ تلك الجهات الفاعلة، وا 

x اح للمدافعين عن اإلشارة إلى المسؤولين الحكوميين وغيرهم من أصحاب المسؤوليات الرسمية إلى التوقع الدولي بالسم
 . حقوق اإلنسان بالعمل بدون عوائق

x  تتضّمن المهارات األساسية لممارسي الحماية غير المسلحة للمدنيين اإلصغاء واالنخراط في الحوار وتحليل
دارة المعلومات والتيسير والمفاوضة إّن المعرفة األساسية عن الحماية غير المسلحة للمدنيين تشمل . النزاعات وا 

أّما الخصائص . الحماية غير المسلحة للمدنيين، والبروتوكوالت األمنية، والوضع السياسي، والعادات المحليةنظرية 
 .الرئيسية لممارسي الحماية غير المسلحة للمدنيين فتشمل المرونة والكفاءة بين الثقافات والشجاعة والتعاطف

x مدنيين على فهم صراع معين، من أجل تصميم تحليل الصراعات هو أداة تساعد فرق الحماية غير المسلحة لل
قد ال يؤدي سوء تأويل النزاع إلى برمجة غير فعالة أو غير مالئمة فحسب، بل قد . االستراتيجيات المناسبة للحماية

 .إلى تعريض أفراد الحماية غير المسلحة للمدنيين والجهات الفاعلة المحلية للخطر ا  يؤدي أيض

x بما في ذلك النزاعات األفقية ،  سلحة للمدنيين في مختلف أنواع النزاعاتتم تنفيذ الحماية غير الم
والعامودية، والصراعات بين الدول وداخل الدول، والصراعات على الموارد الطبيعية، والسلطة السياسية، 

ع ويعمل ممارسو الحماية غير المسلحة للمدنيين على تكييف أساليبهم م. والهوية العرقية وتقرير المصير
 .مختلف أنواع الصراع

x إن إدراك . فإنها تمر بشكل عام من خالل مراحل معترف بها بشكل جيد،  معقدة قد تكون النزاعات بقدر ما
على المستوى الميداني لفهم ديناميكيات الحماية غير المسلحة للمدنيين هذه المراحل يمكن أن يساعد فرق 

 .هات المناسبة، وتطوير االستجابات في الوقت المناسببشكل أفضل، وصياغة السيناريو وتطوراته النزاع 

x تقييم االحتياجات هو عملية منهجية لتحديد الفجوات بين الظروف الحالية والظروف المرغوبة 
مجموعات سكانية ضعيفة ل أي وجوديتيح لفريق الحماية غير المسلحة للمدنيين تقييم هو و . ومعالجتها

ذ الحماية غير المسلحة أفراد تتقبل وجود المجتمعات المتضررة  كانتا تحتاج إلى الحماية من العنف، وا 
 .في المنطقة للمدنيين وعملها

x الحماية  ممارسويهدف و . تشمل الفئات الضعيفة األطفال والنساء والمشردين والمدافعين عن حقوق اإلنسان
 مع للتجاوباالستجابة على  اضعف هذه المجموعات، وزيادة قدرته الحد منإلى  غير المسلحة للمدنيين
واألهم من ذلك أنهم يشجعون الفئات السكانية الضعيفة على إيجاد نقاط القوة . التهديدات والحد منها

 .افي حماية أنفسه واكتساب فعاليةالخاصة بهم 
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 :الحماية غير المسلحة للمدنيين بالممارسة: 2الوحدة 

 حلي والخروج منه العيش في المجتمع الم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 نبذة وأهداف التعّلم 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



إن تطبيق الحماية غير المسلحة للمدنيين في حاالت النزاع العنيف 
 ويعمل. للوضع باإلضافة إلى إدارة األمن متواصال  يتطلب تحليال  

هم تكييف استراتيجياتعلى  الحماية غير المسلحة للمدنيينممارسو 
وأساليبهم لتغيير ديناميكيات الصراع بشكل مستمر، واستجابة لمبادرات 

قد تظهر فرصة نادرة لمنع العنف فجأة وسط حالة و . الشركاء المحليين
من أجل استخدام هذه النافذة من الفرص لتحقيق و . من االضطراب

في أقصى تأثير، يجب أن تكون جميع القطع على رقعة الشطرنج 
وتبليغها إلى تحديث اإلجراءات األمنية وخطط الطوارئ يجب و . مكانها

يجب أن . غير المسلحة للمدنيين في جميع األوقات الحمايةجميع أفراد 
حتى لو كان من غير المرجح أن و ، ألسوأ السيناريوهاتيكونوا مستعدين 

 منع العنف، فإن وضعالهدف هو عندما يكون و . يحدث هذا السيناريو
 .هو مؤشر للنجاحيحدث " ال شيء"حيث 

 
 إّنهما. وصف إدارة األمانيليه وصف تحليل السياق، ب 2تبدأ الوحدة 

غير المسلحة للمدنيين التي  الحمايةعنصران رئيسيان في دورة برنامج 
نتائج وفقا  ل وتتم صياغتها بشكل أساسي. يتم تنفيذها بشكل مستمر

يقّدم  حليل السياقت فإنّ في المقابل، و . تحليل الصراع وتقييم االحتياجات
يؤدي إلى كما لتحليل النزاعات المعلومات للمراجعة من وقت آلخر 

لى ذلك، فإن تحليل السياق باإلضافة إ. تقييمات إضافية لالحتياجات
تشتمل و . ويعززها غير المسلحة للمدنيين الحمايةيرافق تطبيق أساليب 

مدنيين على غير المسلحة لل الحماية برامج المرحلة األخيرة من دورة
غير المسلحة للمدنيين، والتي توجه  للحماية وصف استراتيجيات الخروج

ن في التخلص التدريجي من حالة الحماية غير المسلحة للمدنييناألفراد 
 .معينة من الصراع العنيف

 

بعد وصف المكونات األخيرة المختلفة لدورة برمجة الحماية غير 
كمال العملية  ،المسلحة للمدنيين ، تقدم الوحدة 2التي بدأت في الوحدة وا 

دراسة حالة من جنوب السودان تحمل معها المعلومات من الوحدات  2
ُتستخدم دراسة الحالة هذه إلظهار كيف أّن المكونات . الخمس معا  

ين الموصوفة في نيالمختلفة لدورة برمجة الحماية غير المسلحة للمد
لمدنيين الموصوفة في وطرق الحماية غير المسلحة ل 2و 2الوحدة 
وتختتم . ، يمكن تطبيقها في حالة معينة من النزاع العنيف0الوحدة 
بعدد من اإلشكاليات الرئيسية التي قد يواجهها ممارسو ( 2)الوحدة 



الحماية في جميع مراحل دورة برنامج  الحماية غير المسلحة للمدنيين
 .غير المسلحة للمدنيين

 
 :لقراء منسيتمكن ا،  في نهاية الوحدة

x إجراء تحليل السياق في إطار الحماية غير المسلحة للمدنيين 

x وصف أساسيات إدارة األمن للحماية غير المسلحة للمدنيين 

x  خروج المستدامةالوصف استراتيجية 

x وصف اإلشكاليات األساسية للحماية غير المسلحة للمدنيين 

x  حة الحماية غير المسلوضع استراتيجية شاملة لتنفيذ برنامج
 للمدنيين



2.0 
 تحليل السياق

 
 

غير المسلحة الحماية بعد إجراء تحليل للنزاع، ستقرر منظمات 
غير المسلحة للمدنيين لمنع  للحمايةدور  منللمدنيين ما إذا كان 

كما . العنف أو حماية المدنيين في حالة معينة من الصراع العنيف
المسلحة للمدنيين قد حددوا الحاجة إلى الحماية غير  سيكونون أنهم

هذا الصراع، وحظوا بقبول من هذه ب المتأثرةبين المجتمعات 
، سيكونون قد حددوا وأخيرا  . المجتمعات لتأسيس وجود في المنطقة

خدمات  ا  إلحاحاألكثر  بالشكل التي تتطلبالفئات السكانية الضعيفة 
 .مدنيينغير القوات لل

 

ية غير المسلحة للمدنيين في وبناء  على هذه النتائج، ستبدأ فرق الحما
 الحماية غير المسلحة للمدنيينصياغة االستراتيجيات وتصميم أساليب 

ثقة كافية في  تتوافرعندما و . جات المستفيدين المحددينلحا للتصدي
بناء على )مفيدة  ستكون غير المسلحة للمدنيين الحمايةأن 

البدء في إجراء  ، يتم توفير التمويل الكافي، وسيتم(االستكشاف المكثف
في حين أن أفراد و . لحماية غير المسلحة للمدنيينلالترتيبات األولية، 

بالفعل الصراع  سيكونون قد حللواغير المسلحة للمدنيين  الحماية
ات ديناميوفهموا دينامياته، فإن الوضع من حولهم، بما في ذلك 

ي تمت أن االستراتيجيات الت على وحرصا  . يتغير باستمرارسالصراع، 
 فإّنهم يحتاجونذات صلة على خلفية الوضع المتغير،  تبقىصياغتها 

 من تبسيط البرمجة الغايةهذا ال يخدم و . إلى تحليل السياق المحلي
إن فهم السياق الذي تنشأ منه . ، بل هو أيضا مسألة أمنيةفحسب

التهديدات، وصياغة استراتيجيات مستنيرة للحد من التعرض لتلك 
دارة المخاطر يصنعالتهديدات،   .الفرق بين تجنب المخاطر وا 

 
 ما هو تحليل السياق؟

إّن تحليل السياق أو تحليل الحالة، كما تستخدمه بعض منظمات 
الحماية غير المسلحة للمدنيين، يشير إلى المعاينة المفصلة للتطورات 



الحماية غير المسلحة تجري فرق و . الجارية وديناميات حالة محددة
 ستباقاتحليل السياق لتحديد اتجاهات العنف من أجل  للمدنيين

 لوضعاالستعداد لالستجابة في الوقت المناسب و  كمااألزمات ومنعها، 
. يختلف تحليل السياق عن تحليل الصراع، لكنهما مترابطان. األزمات

تحليل الصراع له تركيز محدود على صراع معين وتطوره عبر الزمن 
ناحية أخرى، فإن تحليل السياق له تركيز  من(. التركيز على الماضي)

يسبق و (. التركيز على الحاضر)واسع على لحظة معينة من الزمن 
في بداية دورة  وخصوصا  ، ا  دوريتحليل النزاع تحليل السياق ويتم إجراؤه 

لفريق يجوز و . يتم إجراء تحليل السياق باستمرارو . المشروع ونهايتها
على المستوى الميداني إجراء تحليل  الحماية غير المسلحة للمدنيين

 .السياق على أساس أسبوعي أو شهري

  

 كيف يعمل تحليل السياق؟

على الرغم من أن تحليل السياق يتم بشكل مستمر، إال أنه من األهمية 
 :حيثبمكان في الحاالت 

x  غير المسلحة للمدنيين عملياتها؛تبدأ الحماية 

x ان أو في المقرشعور من جانب العاملين في الميد يبرز 
 تتصّدىغير المسلحة للمدنيين ال  الحمايةبأن أساليب  العام

 ؛بالشكل الكافيلحالة ل
x  يات الصراع أو دينامإلى تغيير أدت التطورات الرئيسية

 .األطراف المتصارعةلدى قوة الوقواعد  المواثع

 
وتتبع معظم النماذج الخطوات . تتنّوع الطرق إلجراء تحليل السياق

 :ية التاليةاألساس

x  جمع المعلومات وتحديد أولويات المواقع والمناهج والسكان
 الضعفاء؛

x  المحددة للجهات الفاعلة المؤثرة  والخطواتتحليل األحداث
 ؛هاوتفسير 

x  إقامة روابط بين الجوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية
 والدينية واألمنية؛

x الكشف عن االتجاهات وفهمها؛ 



x ضمنغير المسلحة للمدنيين  الحمايةي تقييم دور موظف 
 .السياق

 

( المثالي بالشكل)بخالف تحليل النزاعات وتقييمات االحتياجات، والتي 
تُنفذ باالشتراك مع الجهات الفاعلة المحلية، فإن تحليل السياق هو 

السلطة،  وألعابيتضمن تفاصيل عن التهديدات، هو و . ممارسة داخلية
ألطراف المتنازعة، باإلضافة إلى إدراك وجداول األعمال الخفية ل

الجهات الفاعلة المحلية حول الحماية غير المسلحة للمدنيين 
الحماية غير المسلحة للمدنيين  موظفوسوف يشارك . والممارسين لها

لكنهم سيجرون التحليل بأنفسهم و بالضرورة في جمع المعلومات، 
الحماية غير فريق ألسئلة العينة التي توجه أعضاء  0انظر المربع )

 (.لتحليل السياق الداخليالمسلحة للمدنيين 

 



     
 السياق تحليل في الحماية غير المسلحة للمدنيين فرق توجه التي عينات األسئلة – 1 اإلطار

 الفاعلة الجهات إلى مباشرة وليس ،الحماية غير المسلحة للمدنيين موظفي إلى موجهة)
 (.المحلية

 :واألنماط واالتجاهات التغييرات إلى االنتباه يجب لتالية،ا األسئلة جميع في
 :المدنيون

x أو شيوخ، أو أوالد، أو رجال، أو فتيات، نساء،: المجتمع في ترون من 
 .األرقام تقدير معاقين؟ أو
x (؟هادئين ؟خائفين ؟غاضبين ؟سعداء يبدون هل) الجو؟ تصف كيف 
x مدنيين؟ أي فيها ترى ال مناطق من هل 
x مسلحين؟ كانوا ماذاب مسلحين؟ مدنيين أي ترى هل 
x على هم هل اإلنسانية؟ اإلغاثة بموظفي اتصالأي  المدنيون أجرى هل 

 ؟مقاربتهم عند للتحدث استعداد
x فهل نعم، اإلجابة كانت إذا بذلك؟ للقيام يستعدون أو الناس يهرب هل 

 معينة؟ مجموعة هي
x األطراف؟ أحد فقد أي شخص مصاب؟ شخص أي ترى هل 

 
 :المسلحة هات الفاعلةالج

x األمر كان إذا - مسلحة فاعلة جهات ترى هل 
 من؟ كذلك،

x قبلهم؟تي المجتمع أن يبدو هل 
x أعدادهم؟ تتزايد هل 
x الجهات  الذي يرتديها الرسمي الزي يبدو كيف

 المثال، سبيل على) ؟التي تراها ةالمسلح الفاعلة
 (والقبعات الذراع وشارات والنقوش األلوان

x المدنيين؟ تجاه يتصرفون كيف 
x العاملين مع ةالمسلح ةالفاعلالجهات  تعاملت هل 
 هي فما كذلك، األمر كان إذا اإلنساني؟ المجال في

 المشاركة؟
 

 
 :بها المحيطة والمناطق التحتية البنية 
x تراها التي السلع هي ما عاملة؟ ا  سوق ترى هل 
 السوق؟ في
x هو ما الناس؟ يمتلكها التي المأوى أنواع هي ما 

 المدني؟ المأوى شرط
x المدرسة؟ إلى األطفال يذهب هل 
x سبيل على) حديث العهد؟ تدمير أي ترى هل 

 الرصاص وثقوب تضررت، التي األشجار المثال،
 (الجدران في
x المدارس مثل) عامة مبان من هل 

 إذا مسلحة؟ جهات فاعلة تشغلها( والمستشفيات
 ومن؟ أين فمن كذلك، األمر كان

 
 :اإلنسانية الخبرة

x السفر يمكنك ال مناطق من هل بحرية؟ المجتمع في التنقّل على قادر أنت هل 
 إليها؟

x وأين؟ من كذلك، األمر كان إذا معينة؟ مواقع إلى رافقك أحد هل 
x األشكال؟ من شكل بأي تأذيت هل أو إلى تهديدك؟ أحد عمد هل 
x لماذا؟ من؟ كذلك، كان إذا تفعله؟ كنت عما أحد تساءل هل 
x  

 مايةالح مؤشرات
 :المحددة



x من كذلك، األمر كان إذا زيارتك؟ أثناء تأذى في قد شخص أي رأيت هل 
 الظروف؟ كانت وماذا

x المسلحة؟ بالجماعات مرتبطين أطفال أي رأيت هل 
x للحياة؟ مباشر تهديد أي هناك كان هل 
x تطال بشكل محدد التهديدات هل 

 السن؟ كبار األطفال؟ لنساء؟ا
x مقيدة؟ المدنية الحركة هل 
x المجتمع؟ في النساء إلى الرجال نسبة هي ما 
x إلقليميوا لمحليا قلسياا في ، هذا إذا تغّير شيء،تغير يلذا ما 

 لماذا؟ ؟عملنا على يؤثر يلذا ليولدوا لوطنيوا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 



 
 إدارة األمن

 
ومع ذلك، . آلخرإّن بعض االعتداءات تسبقها التهديدات، على عكس بعضها ا

فإن سلوك األفراد الذين يخططون لعدوان عنيف مستهدف غالبا  ما يظهر عالمات 
خفية، ألنهم يحتاجون إلى جمع معلومات حول الوقت المناسب للعدوان، 

 .والتخطيط لكيفية الوصول إلى هدفهم، وكيفية الهروب
  22. ، ص5111إنريكي إيغورين وماري كاراخ، 

 

الحماية  تعمل فرق. من تحليل السياق ا  مهم ا  جزء ع األمنيتحليل الوض يعتبر
الحماية غير لذلك، فإن عمل . في بيئات خطرة ومتقلبة غير المسلحة للمدنيين

من أجل و . حسب التعريف، ينطوي على مستوى من المخاطر ،المسلحة للمدنيين
الحماية غير منظمات  تعملتخفيف عوامل الخطر ومعالجتها بشكل فعال، 

كتائب )الميدان نظام إدارة ألمن وسالمة الموظفين في على  المسلحة للمدنيين
يرتبط أمن الموظفين و (. 5100،  قوة السالم بال عنف ؛5111السالم الدولية، 

ارتباطا وثيقا بمهمتها  الحماية غير المسلحة للمدنيينفي  والموجودات الميدانيين
ال . في حاالت الصراع العنيف وحمايتهمالمتمثلة في تحسين أمن المدنيين 

حماية اآلخرين إذا لم يتمكنوا من  الحماية غير المسلحة للمدنيين أفراديستطيع 
لمنظمات  ا  ذلك، ال يمكنهم توفير بيئة أكثر أمان باإلضافة إلى. حماية أنفسهم

للحماية غير المسلحة  ا  المجتمع المدني إذا لم يتمكنوا من توفير بيئة أكثر أمان
 .يينللمدن

 

 ما هي إدارة األمن؟

إلى  لحماية غير المسلحة للمدنيينإدارة الحماية الداخلية لاألمن في سياق يشير 
 منظمة صورة تدخلو ، من العنف الحماية غير المسلحة للمدنيينحماية أفراد 

الحماية غير المسلحة  وموجوداتأو تنظيمها،  الحماية غير المسلحة للمدنيين
غير المسلحة للمدنيين ليست مجرد مسألة  الحمايةتدخل  صورةإّن . للمدنيين

آثار  إلىلحماية غير المسلحة للمدنيين لصورة سلبية قد تؤّدي . عالقات عامة
باإلضافة إلى ذلك، يتم اتخاذ تدابير لتجنب . قدرتها على الحمايةعلى مباشرة 

" حوادثال"تشمل هي و . أو التخفيف منها آثار الظروف التي ال تتعلق بالعنف
أو غيرها من الظروف ( مثل االنهيارات الثلجية والزالزل)الناجمة عن الطبيعة 



المرض  أيضا   تشمل وهي. الخارجية مثل حرائق الغابات وحوادث الطرق
االلتزام بإرشادات  النقص فيواإلصابة والوفاة الناتجة عن الحاالت الطبية أو 

 .السالمة في مكان العمل
 

 من؟كيف تعمل إدارة األ

ال يتجزأ  ا  جزء تهمتعتبر الحماية غير المسلحة للمدنيين أن أمن الموظفين وسالم
غير المسلحة للمدنيين  الحماية سيتم تقويض مصداقية. من عملها البرنامجي

غير المسلحة  الحماية وكاالتلم تتمكن  في حاللحماية المدنيين  صالحة كمقاربة
وبالتالي، فإن سالمة الموظفين . رادهاللمدنيين من توفير السالمة واألمن ألف

جميع لمراقبة التنفيذ و التخطيط و وال مكون متكامل وأساسي للتحليل،وأمنهم هي 
 .غير المسلحة للمدنيين على األرض بالحمايةاألنشطة المتعلقة 

 

على  وهي ترتكزسالمة الموظفين وأمنهم هي امتدادات مباشرة لتحليل السياقات 
على سبيل ف. غير المسلحة لحماية المدنيين الحمايةليب أسا كمانفس المنطق 

الجهات وحوادث العنف وسلوك  العسكرية المثال، من خالل مراقبة تحركات القوات
تقييم نقاط على غير المسلحة للمدنيين  الحمايةفرق  تعمل، المحلية الفاعلة

ة شبكاتهم تقييم قو  ا  أيضيجب عليهم و . ضعفهم وقدراتهم على الحد من التهديدات
وبقدر ما . ممع الجهات الفاعلة األخرى التي يساعد اهتمامها الظاهر في حمايته

إلى الحد من نقاط الضعف يهدفون  أّن ممارسو الحماية غير المسّلحة للمدنيين
فهم التي يتعرض لها السكان المهددين وزيادة قدراتهم على االستجابة للتهديدات، 

 (.0انظر الشكل )وزيادة قدراتهم  همعفأيضا الحد من نقاط ض يحاولون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 (2115بتصّرف من إيغورين، )عجلة األمن : 1الصورة 
 
 

يجب أن تكون العجلة مستديرة لكي تدور؛ وبعبارة أخرى، يجب أن يكون كل "
الثمانية  بأقسمهاية نفسه على العجلة األمن األمروينطبق . بنفس الطول أقسامها

 5111إيغورين، ..." )، والتي تمثل إدارة األمن في إحدى المؤسسات(المكونات)
من خالل الحد من نقاط الضعف أو تعزيز القدرات في المكونات ( 000. ص

غير المسلحة للمدنيين تعزيز إدارة  الحمايةالضعيفة للعجلة األمنية، يمكن لفرق 
 .ؤسسات التي يدعمونها أو يحمونهااألمن الخاصة بهم وكذلك الم



ممارسو الحماية ثالثة أنواع من التهديدات يجب أن يدركها  تبرزبشكل عام، 
التهديدات المباشرة، والتهديدات غير المباشرة، والهجمات : غير المسلحة للمدنيين

إلى وكالة  بشكل مباشريتم توجيه التهديدات المباشرة و . اإلجرامية الشائعة
. من الحماية غير المسلحة للمدنيينير المسلحة للمدنيين أو أي فرد غ الحماية

قد يتم تخفيضها بدعم من الجهات الفاعلة ذات النفوذ في شبكة الدعم السياسي و 
غير المسلحة للمدنيين، من خالل تحسين العالقات مع الجهات الفاعلة  للحماية
التهديدات غير  وتتأتى. ت، أو عن طريق تغيير االستراتيجياأو تقويتها الرئيسية

المباشرة من الضرر المحتمل الناجم عن حوادث العنف في المنطقة أو الظروف 
في المكان الخطأ  بالتواجد"وهنا يتعّلق األمر . الخارجية مثل الكوارث الطبيعية

يمكن الحد من التهديدات غير المباشرة في كثير من ". الخطأ التوقيتفي و 
أفراد ويتسم . السياق واالحتياطات وخطط الطوارئ األحيان من خالل تحليل

لنوع الثالث من بالضعف إزاء ا بشكل خاص الحماية غير المسلحة للمدنيين
، يصعب أكثر منعهاهذه الهجمات و . شائعةالجرامية اإلهجمات ال: اتالتهديد

على الرغم من ) ال تكون محّفزة سياسيا  بشكل واضحألنها في معظم الحاالت 
زيادة األمان قد يكون من الضروري و (. ة غامضةسياسي خلفيات تحمل أنها قد

مثل قضبان النوافذ وحواجز الحماية )الحد من المخاطر المادية المادي من أجل 
ومع (. ، بشكل نادر بدون مرافقةغروب الشمسبعد  التنقل واالنتباه إلىاألخرى 

نيين اإلبقاء على آليات غير المسلحة للمد الحمايةذلك، غالبا  ما يفضل ممارسو 
الخيارات  يلجأون إلىوفي جميع الحاالت  ضمن سقفها األدنىالحماية المادية 

المجتمع في  وتقّبلوثيقة مع الجيران العالقات وغالبا  ما تنجح ال. حصرا  الالعنفية 
ضر تال هي في توفير الحماية و  طويل شوط في اجتيازكثير من األحيان 

 .غير مسلحةقوة حماية بصقتها سلحة للمدنيين بصورة الحماية غير الم

 
 :إدارة األمن في العمل

نقل فهم واضح لجميع  علىالخطوة األولى في إدارة أمن الموظفين  ترتكز
ماهية الحماية غير المسلحة حول ما  األطراف المعنيةالموظفين وجميع 

غير  ةالحماياكتساب فهم عميق لموضع  فيالخطوة التالية تكمن و . للمدنيين
. ترتبط هذه الخطوة مباشرة بتحليل السياقو . الصراع ضمنالمسلحة للمدنيين 

المنظمات المختلفة  تلجأقد و . بناء استراتيجيات أمنية علىالخطوة الثالثة وتقوم 
تشمل هذه االستراتيجيات ما و . ولكن ليس كلها االستراتيجيات التالية إلى استخدام

 :يلي



x التي غالبا  ما تكون )ميع الجهات الفاعلة بناء الثقة والقبول بين ج
في المنطقة لمنع ( مؤهلة شرعيا  أو يمكن الوصول إليها قانونيا  

 الضرر؛

x  الحماية غير المسلحة للمدنيين منظمة صورة ورصد حماية
 على أّنهاوسمعتها في المجتمعات ومع جميع األطراف الفاعلة 

 لفاعلة المحلية؛الجهات ا أولويةغير حزبية ومستقلة، واحترام 

x  مثل األقفال )وضع اإلجراءات األمنية االحترازية والوقائية
، وتنويع المسارات والطرقمجموعات،  ضمن والتنقلواألسوار، 

 ؛أو الحد منه لمنع الضرر( وتفادي استعراض الثروة أمام العامة
x  ذوي النفوذ الذين يمكن  األطراف المعنية منبناء عالقات مع

الحماية غير ي الحاالت التي يتعرض فيها ممارسو ف اللجوء إليهم
 للتهديد؛ المسلحة للمدنيين

x على  -غير المسلحة للمدنيين  الحمايةأن موظفي  على الحرص
يتوافق مع يتصرفون على نحو  -الصعيدين الدولي والوطني 

 المعايير الثقافية المحلية؛

x  تضمين وجهات النظر والمعلومات من الشركاء المحليين
 .موظفين والمجتمع في التحليل األمنيوال

 
تعمل فرق الحماية غير المسلحة للمدنيين باستمرار على ، حرصا  على المسؤولية

وهي تعمل ". الخطر المقبول"مراقبة مستوى المخاطر وتحليلها لئال تتجاوز عتبة 
حيث قد ال ( مثل العمل اإلنساني أو عمل التنمية)بالضرورة في مجاالت أخرى 

المنظمات الدولية غير الحكومية والهيئات وقوات حفظ السالم العمل، تفضل 
فتذهب حيث ال تذهب المنظمات األخرى، وتنخرط في األنشطة التي قد يتجنبها 

غير المسلحة للمدنيين متهورون أو  الحمايةهذا ال يعني أن ممارسي . اآلخرون
العمل الذي  فإن،  على العكس من ذلك. حول أمنهم متباهونأو  المبالون
المنظمات  بقدرألمن، ل متيقظينبه يتطلب منهم أن يكونوا على األقل  يؤّدونه

، إن لم تكن الدولية غير الحكومية والوكاالت األخرى العاملة في بيئات مماثلة
 لالنتشارالسابق  هاتدريب علىوينعكس هذا األمر الحتمي . أكثر منها حذرا  

 .المستمرة ويقظتها
 

أمرا  شديد غير المسلحة للمدنيين  للحمايةل مع التهديدات المباشرة يعتبر التعام
ال يمكن تخفيف التهديدات المباشرة من خالل تدابير األمن العامة أو و . األهمية



للهجمات اإلجرامية والتهديدات غير  الجائزة نفسها الطريقةبتحليل السياق 
للجهات  ةالهرمي تسلسالوهو يعتمد على إقامة عالقات مسبقة مع الت. المباشرة

عند التعامل مع التهديدات المباشرة، تتضمن إستراتيجية األمن و . الفاعلة المسلحة
أربع خطوات أساسية تهدف إلى الحد من  للحماية غير المسلحة للمدنيين

 :على الحماية غير المسلحة للمدنيينممارسو  ويعمل. المنظورالتعرض للتهديد 
x قة؛تحديد التهديد ومصدره بد 

x  االنخراط مباشرة بقدر اإلمكان مع مصدر التهديد لشرح طبيعة الحماية
 غير المسلحة للمدنيين وهدفها؛

x االنتقال صعودا  في سلسلة القيادة بالقدر المطلوب إلزالة التهديد ؛ 

x  وحين تتم إزالته إزالة التهديد بفعالية تمتالمضي قدما حصرا  في حال. 
 

ويعمل ممارسو . وقائية أن تمنع التهديدات المباشرةعدد من اإلجراءات ال يستطيع
 :على الحماية غير المسلحة للمدنيين

x  جميع األطراف  والتعامل مع، كافةفي األوقات  الالنحيازالحفاظ على
 باحترام وحسن النية؛

x  تجنب التصريحات العامة واالستنكارات وأي نشاط آخر قد يحرج أي
 ؛هأو يذله أو يحط من قدر من الطرفين 

x أنشطة الدفاع غير  حولقدر اإلمكان  الحفاظ على االنفتاح والشفافية
 مع جميع األطراف المعنية؛كافة المسلحة للمدنيين 

x  أنه من مصلحتها منع وتجنب الهجمات على  فهمدعم األطراف في
المدنيين وغيرها من االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان والقانون 

 اإلنساني الدولي؛

x غير المسلحة  الحمايةى صورة واضحة ال لبس فيها عن الحفاظ عل
للمدنيين كمؤسسة تسعى للعمل مع جميع األطراف لمساعدتها على 

الحماية غير ذلك، تساعد  تنفيذمن خالل و . منع العنف من الحدوث
أو على األقل صورتها هذه األطراف على تحسين  المسلحة للمدنيين

 .ارجيةالخالفاعلة مع الجهات  هاعدم تشويه
x تهاوصيان بناء شبكات دعم مرئية وشفافة. 

على تقييم التهديدات المحددة  ترتكز استراتيجيات الحماية غير المسلحة للمدنيين
العمل  وهذا يتيح لموظفي الحماية غير المسلحة للمدنيين. بدال  من تلك المعممة

تقليدية  في أماكن وظروف أكثر من غيرهم إذا كانوا قد استخدموا مقاربة أكثر
أهم ما في األمر هو أن ممارسي . لألمن، بناء  على تهديدات عامة حصرا  



،  ال يأخذون مخاطر غير مقبولة أو غير ضرورية الحماية غير المسلحة للمدنيين
 .بل يعملون على تقييم أكثر تحليال  للتهديدات المحددة التي يواجهونها
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2.0 
 

  راتيجيات الخروجاست
 
 
. تشهد الصراعات تغّيرات باستمرار ومعها حاجات المدنيين ضمن الصراعات

وعندما يشعر السكان الضعفاء أو الجماعات المهددة باألمان والتمكين على نحو 
متزايد، وتعمل البنى التحتية المحلية للسلم، والسالم والحماية الصراعات بشكل 

قد يكون الوقت قد حان على األقل ألعضاء فريق أكثر فعالية وتمنع العنف، 
وال يتّم اتخاذ قرار ترك . الحماية غير المسلحة للمدنيين ليغادروا المنطقة أو البالد

يتم وضع استراتيجيات واضحة لتوجيه فرق . منطقة أو بلد معين على حين غرة
العمل باتجاه الحماية غير المسلحة للمدنيين في اتخاذ هذا القرار، و، في الواقع، 

 .ويعمل هذا القسم على توصيف هذه االستراتيجيات. هذا القرار

 

 ما هي استراتيجية الخروج؟

باتت سائدة باضطراد في مناقشات " استراتيجية الخروج"على الرغم من أن عبارة 
يبدو . تعريف مشترك لهذا المصطلح يتجلى وجودحفظ السالم وبناء السالم، ال 

نشأ في دوائر األعمال، وانتقل إلى الجيش، وتم تطبيقه في أن هذا المصطلح قد 
إال أّن . اآلونة األخيرة على التدخالت الخاصة باألطراف الثالثة والمتعلقة بالتنمية

التي  واآلليةللتوقيت  ينالدقيقالتفكير واإلعداد  تشير إلى ضرورة إيالء هذه العبارة
غير المسلحة  الحماية ّودمز في هذه الحالة، )منظمة خارجية  بهماتنسحب 
 ةالمحليّ للجهات الفاعلة  من أجل اإلتاحةالعمل، وذلك  ميدانمن ( للمدنيين
والتقليل من ( ا  مناسبإذا كان ذلك )على العمل الذي تم االضطالع به  الحفاظ

 .االضطراب التنظيمي عند اكتمال عملية اإلزالة
 

 كيف تعمل إستراتيجية الخروج؟

عدم الخروج بدون "تابع لألمم المتحدة في نقاش حول مجلس األمن ال بادر
ثالثة ظروف تدفع عملية حفظ السالم إلى إلى تحديد ( 5111نوفمبر " )استراتيجية

الفشل؛ أو أو المهمة بنجاح ؛  إتمام: أو تغييرها بشكل كبير من عمليتها "الخروج"
أن الهدف وأشار أعضاء مجلس األمن أيضا في المناقشة إلى . النجاح الجزئي



وفقا  لمجلس و . وقابل لالستمرارالنهائي لعملية السالم هو تحقيق سالم مستدام 
دولتان إلى تسوية  تتوّصل، عندما ا  مستداميكون إن السالم الدولي ف"األمن، 

تحترم كل منهما االستقالل السياسي والسالمة بحيث في نزاعهما،  متوافق عليها
اتفقتا على أو  رسمتاهاالمشتركة، التي  دودهمابحاإلقليمية لكل منهما وتعترفان 

إزالة جميع الصراعات  تتمليس عندما "، ا  السالم الداخلي مستداميصبح ". ترسيمها
عندما يمكن حل النزاعات الطبيعية للمجتمع بشكل سلمي من  بلمن المجتمع، 

 مجلس األمن). "ةالتشاركيّ  الحوكمةخالل ممارسة سيادة الدولة، وبشكل عام، 
 (.5110الدولي 

من قبل مجلس األمن الحماية غير المسلحة للمدنيين ال يتم تفويض عمليات 
قبول  كماقبول أطراف النزاع المحلية  بناء  علىالتابع لألمم المتحدة، ولكن 

الحماية وبالتالي، فإن الظروف الثالثة التي من شأنها أن تدفع . الحكومة الوطنية
الجهات الفاعلة المحلية لم تعد : لخروج هي كما يليإلى ا غير المسلحة للمدنيين

، مصلحة فيها/لم يعد لها اهتمامأو الحماية غير المسلحة للمدنيين بحاجة إلى 
يمكن إضافة نقص التمويل كظرف رابع، . ، وفشل المهمةللمهمةالنجاح الجزئي و 

غير  الجهات الفاعلة للحمايةفي الماضي في خروج  سبق واضطلع بدورٍ  حيث أّنه
 .في المستقبل وقد يتكرر األمر،  من حاالت الصراع العنيف المسلحة للمدنيين

 

الحماية غير المسلحة للمدنيين  لم تعد بحاجة الجهات الفاعلة المحلية بحاجة إلى
عندما لم يعد المدنيون مهّددون، ويشعرون بالثقة في قدرتهم على : أو مهتمة بها

بشكل فعال من قبل هياكل الدولة، وقد زالت أو أنهم محميون /حماية أنفسهم و
قد يبدو هذا األمر جليا ، لكن الحقيقة . الحاجة إلى الحماية غير المسلحة للمدنيين

أوال ، مع تقدم التعاون بين فرق الحماية غير المسلحة . غالبا ما تكون أكثر تعقيدا  
إضافية لالهتمام للمدنيين والجهات الفاعلة المحلية، يمكن بسهولة تحديد مجاالت 

في  وخصوصا  دائما  أشخاص ضعفاء يحتاجون إلى الحماية،  يبرز. والحاجات
أن ب وليس من السهل اتخاذ قرار. من صراع طويل األمد خرجت لتوهامنطقة 

للحفاظ على  بما فيه الكفاية ليس جادا  وجود تهديد خاص لسكان مستضعفين 
 .وجود الحماية غير المسلحة للمدنيين ليس سهال  

 

قد ف. هو عدم اليقين في عملية السالم الذي يزيد األمور تعقيدا  ثانيا ، العامل 
، بينما كانت تبدو انهارت العديد من عمليات السالم، في غضون بضع سنوات

األزمة حالة  ترّنحت عمليات أخرى ما بينقد و . أّنها على طريق السالم المستدام
دون من فترة من االستقرار ال يشير مرور و . ما بعد األزمة بوتيرة بطيئةحالة و 



. غير المسلحة للمدنيين إلى الحمايةالحاجة  زوالإلى  بشكل تلقائيحوادث عنف 
يكون من غير الواضح ال  حيثفترة توتر،  تسود عادةعندما تمر مرحلة األزمة، و 

الحماية وخالل هذا الوقت، يمكن ألفراد ". الهدوء"ما إذا كان سيتم الحفاظ على 
مراقبي حفظ  جنبا  إلى جنبدور حاسم، ب االضطالع غير المسلحة للمدنيين

تعزيز الثقة في عملية السالم ودعم من أجل السالم التابعين لألمم المتحدة، 
غير  الحمايةقد تحل فيها فرق فترة  إّنها. االنتقال من حفظ السالم إلى بناء السالم

سلحة لفترة محددة من الزمن، حتى المسلحة للمدنيين محل قوات حفظ السالم الم
 . بدورها إلى الخروج تدريجيا  غير المسلحة للمدنيين الحماية منظمات  تعمد

 

على الرغم من أّنه يصعب تحديد الوقت المناسب للخروج، إال أن تنفيذ 
المنظمات اإلنسانية في ف. استراتيجيات الخروج في الوقت المناسب أمر مهم

لفترة أطول من  بعض األحيان تواصل عملياتها مناطق الصراع العنيف في
تفويضها  حيث أنّ المنظمة  ضمنوقد يؤدي ذلك إلى أزمة هوية . الالزم

االفتقار إلى الروح المعنوية ويمكن تسمية . للسياق مالئمين ال يعودانوأساليبها 
 اتكالإلى  ا  ذلك أيضوقد يؤدي . ضمن النتائج المتأتية عن ذلكوفقدان السمعة 

هات المحلية الفاعلة بشكل غير ضروري على حماية ودعم األطراف الج
استراتيجيات الخروج أهداف  تضعولتفادي مثل هذا الموقف، يجب أن . الخارجية

يجب صياغة . للتحقيقأيضا  واضحة مستدامة وموضوعية، ولكنها قابلة 
 .لتلبية الواليةاألهداف بطريقة توفر معايير واضحة 

 

الحماية خارجية التي يمكن أن تسهم في استراتيجية خروج تشمل المؤشرات ال
 :غير المسلحة للمدنيين

x  التوصل انخفاض منتظم في الحوادث، يتم : انخفاض حوادث العنف
يشير إلى ،  من خالل رصد االتجاهات على مدى فترة زمنية كبيرة إليه

 تناقص الحاجة إلى منع العنف والحد منه؛

x إجراء تقييم وتحليل للسياقات من  يجب: نهموأم زيادة سالمة المدنيين
 لسالمة بين المدنيين؛لتصور وضع و أجل قياس الوضع األمني 

x غالبا  ما : زيادة المبادرات المحلية من أجل السالم وحقوق اإلنسان
تشير زيادة المبادرات المحلية من أجل السالم وحقوق اإلنسان إلى 

 من أجل التصديالمحلية  للجهات الفاعلة زيادة المساحة المتاحة
 لقضايا المتعلقة بالنزاع والعنف؛ل



x زيادة في االستخدام تشير ال: زيادة أداء هياكل الدولة لحماية المدنيين
الفعال آلليات الدولة لحماية حقوق اإلنسان إلى تناقص الحاجة إلى 

 الحماية غير المسلحة للمدنيين؛

x  انخفاض إّن أي : مدنيينغير المسلحة لل الحمايةتغيير طبيعة أساليب
، والمرافقة، الحمائيعلى التواجد  تتضمنفي عدد األنشطة التي 

زيادة في التخفيف من حدة النزاع، والحوار، وأنشطة ال، و والفصل
 التدريب يشير إلى تناقص الحاجة إلى الحماية المباشرة ؛

x يمكن مالحظة زيادة نشاط بناء السالم بطرق : زيادة نشاط بناء السالم
، قد وطلباتهاالحتياجات الجهات الفاعلة المحلية  استجابةأوال ، . مختلفة
مكونات بناء إلى تضمين فرق الحماية غير المسلحة للمدنيين  تعمد

وكاالت بناء السالم  تعملثانيا ، قد . االسالم بشكل متزايد في عمله
 الحمايةجنبا  إلى جنب مع  باضطرادعملياتها على إطالق المحترفة 

ويشير هذا إلى أن االنتقال من حفظ السالم . ر المسلحة للمدنيينغي
إلى بناء السالم يجري على قدم وساق وأن الحاجة إلى الحماية المادية 

التي  المناهجعلى الرغم من أن تضمين و . المباشرة آخذة في التناقص
( مثل تنمية القدرات وتوفير مساحة للحوار)ترتبط ببناء السالم غالبا  ما 

 بالنسبة إلى الحماية غير المسلحة للمدنيينيمثل قيمة مضافة مهمة 
وغالبا  ما يعزز استراتيجيات الحماية، وعلى الرغم من أن االختالفات 

ليس  في الميدان، بين حفظ وبناء السالم قد ال تكون ذات صلة
المقصود من الحماية غير المسلحة للمدنيين أن تكون تدخال  لبناء 

 غير المسلحة للمدنيين الحمايةتدخالت  تعملالنجاح،  عندف. السالم
 حاجة أهمفيها بناء السالم  يمثلاالنتقال إلى المواقف التي  على دعم

 .من حماية المدنيين

x  جزء من قوة الحماية غير المسلحة للمدنيين  يكمن :واسع للدوليينوجود
لة في مناطق معزو ( غير الجهات الفاعلة المسلحة) دوليينفي وجود 

إن وجود عدد كبير من األجانب في . الصراع العنيف تشهد حلقات من
المناطق المتأثرة بالنزاعات غالبا ما يكون مؤشرا على زيادة التنمية 

 .لحماية غير المسلحة للمدنيينلواالنفتاح ويعني فقدان القيمة المضافة 

 

لحماية غير ا حصول جهود إلى معالجة كيفيةأيضا  تحتاج استراتيجيات الخروج و 
غير  الحمايةبعد خروج موظفي  على دعم البنى التحتية للسالم المسلحة للمدنيين
، يجب أن تتضمن استراتيجية الخروج األرجحياتفي جميع و . المسلحة للمدنيين



من تنمية القدرات لكل من الحكومة المحلية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني 
وفي . التحتية المحلية للسالم البنىللمدنيين في  دعم إدراج الحماية الفعالةأجل 
يتضّمن الحرص على  فإّن جزءا  منه، عمل الخروج بعد إنجازلم يكن قد تم  حال

الجهود المحلية بالوكاالت الوطنية والدولية من أجل استمرار التمويل  أن ترتبط
 ى تضمينالنظر إلويمكن أيضا  . ا  ، عندما يكون ذلك ممكنوأنواع الدعم األخرى
من  على أّنه جزءأفراد لحفظ السالم أو في أدوار مماثلة بصفة الموظفين الوطنيين 
وهذا ال يساهم في زيادة فعالية عمل الحماية غير المسلحة . 52استراتيجية الخروج
 يبقىمن المرجح أن . أيضا  خطوة نحو االستدامةيشّكل ، بل هو للمدنيين فحسب

من المهم (. 5105شفايتزر )األجانب  رحيلبعد الموظفون المحليون في البلد 
في تبليغ  يساهم هذا األمريجب أن . ةواقعي واليةالحصول على  بالقدر نفسه

 فيه الكفايةوأن يكون في نفس الوقت مرنا  بما وتوجيهها تطوير برامج ملموسة 
 .للتكيف مع السياق المتغير في البالد

 

بين و والحاسم بين النجاح الواضح رة ما كبي ةتفصل مساحة رمادي: النجاح الجزئي
إن كان من نجاح كامل في ظل وجود المتغيرات العديدة النجاح الكامل، . الفشل

الجهات الفاعلة  حاجاتيتزامن مع انخفاض كبير في قد والمتنوعة على المحك، 
 تعمديشير النجاح الجزئي إلى حالة و . الحماية غير المسلحة للمدنيينإلى المحلية 

 تؤّمن مساهمة إيجابيةعملية إلى سحب حماية غير المسلحة للمدنيين للها وكالة في
قد يتم تقليص فرق و . البعض اآلخر تواجه عقبات فيفي بعض الجوانب، لكنها 

الحماية غير المسلحة للمدنيين من قبل الحكومة الوطنية بطرق تجعل التأثيرات 
الحكومة، فقد تعمد . العملية بأكملهااإليجابية المحدودة لجهودهم ال تبرر استمرار 

جعل العمل إلى من المنظمة مغادرة المنطقة أو إلى الطلب على سبيل المثال، 
يمكن أن تشير و . مستحيال  عن طريق خلق عقبات إدارية، مثل إلغاء التأشيرات

تطرح غير المسلحة للمدنيين لها تأثير إيجابي و  الحمايةهذه اإلجراءات إلى أن 
أو قد يشير ذلك إلى فشل منظمة . حماية المدنيينزاء تقصير الحكومة في تحديا  إ
ناهيك عن . والحفاظ عليها دقيقةغير المسلحة للمدنيين في بناء عالقات  الحماية
إستراتيجية الخروج الجيدة في سياق النجاح أو الفشل الجزئي في  ستعمل ذلك،

محليين والوطنيين والشركاء أي مخاطر على الموظفين البالحسبان على األخذ في 
تضمن كما ، الحماية غير المسلحة للمدنيين مداخالتفي  عملهم بفعلالمحليين، 

 .هذه المسألةلمعالجة  ا  خطط
 

                                                             
 



المسلحة للمدنيين  يمكن اعتبار أن عملية الحماية غير المسلحة للمدنيين: اإلخفاق
 :في الظروف التالية قد بلغت فشال  

x  في تعريض ر المسلحة للمدنيين بشكل متكرر غي الحمايةأفراد يتسبب
 ؛ الجهات الفاعلة المحلية للخطر

x  بشكل غير المسلحة للمدنيين أنفسهم للخطر  الحمايةأفراد يعّرض
 ؛متكرر

x تقبل الجهات الفاعلة المحلية الحماية غير المسلحة للمدنيين؛ لم 

x  من أهدافها أيا  الحماية غير المسلحة للمدنيين لم تحقق. 
 
 
 
 
 
 



2.2 
 
 

استراتيجية شاملة  تطوير
لحماية غير المسلحة ل

  للمدنيين
 

كما ، الحماية غير المسلحة للمدنيين ومناهجهامبادئ  0و 5 الوحدتينوصفت 
غير المسلحة  الحمايةالمكونات الرئيسية لدورة برمجة  2و  2 الوحدتان شرحت

ما يجعل . يات الخروجتحديد الموظفين المناسبين لصياغة استراتيج بفعلللمدنيين، 
المشترك في حالة  هاهي تطبيقالحماية غير المسلحة للمدنيين هذه المكونات من 

للحماية غير في هذا القسم، تم تجميع بعض المكونات الرئيسية و . الصراع العنيف
قوة السالم بال   )وتطبيقها على دراسة حالة من جنوب السودان المسلحة للمدنيين 

الجزء أّما عرضا لدراسة الحالة؛ ( 2.2.0)زء األول من القسم الجويقّدم (. عنف
غير المسلحة  الحماية، كيف يمكن تطبيق خطوة   يصف، خطوة  ف( 2.2.5)الثاني 

 .للمدنيين في هذه الحالة المحددة

 
 
 

مصالحة مقاطعة مفولو عملية : دراسة حالة 5.4.1
  53، جنوب السودان2111مقاطعة ييرول الغربية، 

 
. العنف كل عام تقريبا  خالل موسم الجفاف يندلع، ندري الكبرىفي المو 

الدنكا من مقاطعة ييرول الغربية حراس مواشي يحدث عندما يهاجر وهو 
غرب  واليةفولو في مفي والية البحيرات عبر الحدود إلى مقاطعة 

عدم كفاية ونظرا  ل(. 5انظر الشكل )مواشيهم  لتأمين رعي االستوائية
خالل موسم  بقراتهمفي ييرول الغربية للحفاظ على  العشب والماء

حيث  جنوبا   الدينكا، ينتقل (ا  من شهر ديسمبر إلى مايو تقريب)الجفاف 
يعبرون إلى  ،ا  جنوب في أثناء تنقلهمومع ذلك، . يتوفر المزيد من العشب

ور، لج فقا  و و . حيث يقيم مزارعو جور على مدار العام ،مقاطعة مفولو
محاصيلهم،  فيدمرونمواشيهم على أرضهم،  تدون معيعفإن الدنكا 

يبقى ومع ذلك، . بفرار فرائسهم بونسبّ توي ،شباك صيدهم ويسرقون

                                                             
لالطالع على سلسلة من خمس دراسات حالة موجزة توضح طرق الحماية غير  0انظر الملحق رقم  53

 .بينيالمسلحة للمدنيين وأساليب للنزاع في مينداناو بالفيل



فولو وييرول م مجتمعي، حيث أن العنف مستوعبا  وقصير األمد نسبيا  
التعليم التشارك في التعايش السلمي، بما في ذلك  ا تاريخ منمالغربية له

 .والزواجات المختلطةة الصحية، المدرسي، ومرافق الرعاي

فبراير بعد مقتل  1اندلع القتال فجأة في . كان مختلفا 5100لكن عام 
وعلى الرغم من أنه لم يتبّين على  .في أثناء تنقله عبر مفولو شاب

إال أن سلسلة من  ،جريمة القتل، أو دوافعها اإلطالق هوية مرتكب
د شهد جنوب السودان حالة لق. الهجمات االنتقامية أعقبتها على الفور

إال حرب طوال معظم السنوات الخمسين الماضية ولم يثبت استقالله 
لذلك، ما زالت هيكله القانونية . 5100 يوليو 1كدولة منفصلة إال في 

تتطور، وغالبا  ما يبقى العنف هو الرد االنعكاسي ألي نوع من 
اشية، الذي يقع وفي البداية، تمت مهاجمة مخيم مادويني للم. النزاعات

في مفولو، حيث كان أعضاء معسكرات الماشية من الدنكا، من ييرول 
وقد اقتصر القتال في البداية على قريتين في مفولو، لكنه . الغربية

. الغربية ييرول وصوال  حتىالمقاطعة كامل سرعان ما امتد ليؤثر على 
بعنف  على طول الحدود ويهاجمون يتنقلونكان الشباب من الجانبين 

ووفقا  لألطراف من الجانبين، تصاعد . المجتمعات من الجانب اآلخر
 حين، 5112منذ عام  بلغهمما  5100الصراع أكثر بكثير في عام 

انتهت الحرب األهلية في السودان؛ كان العنف أكثر وحشية، فقد أثر 
 .جغرافية أكبر، واستمر لفترة زمنية أطول بقعةعلى 

في و : نطاق للممتلكات والهجمات على المدنيينوتال ذلك تدمير واسع ال
 1111، تم إحراق أكثر من 5100 أبريل 0فبراير و  1الفترة بين 

عشرات المدنيين، سقط شخص، كما  ألف 21منزل، وتشرد أكثر من 
األبقار رؤوس مئات تعرضت ، و بين قتيل وجريح بمن فيهم األطفال

 .للغاراتوالماعز 

قبل أعضاء فريق الحماية غير المسلحة وأفاد من تمت مقابلتهم من 
للمدنيين أن األطفال كانوا يختبئون في األدغال، ويموتون من الجفاف 

ووجد فريق بعثة من الجمعية . هجمات النحلو والتهاب السحايا 
األطفال والنساء والمسنين كانوا تحت "التشريعية لجنوب السودان أن 

خطر  وبرزخدمات الصحية الطعام والمياه وال، محرومين من األشجار
 ."كبير من تفشي األمراض مثل المالريا وااللتهاب الرئوي واإلسهال

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خريطة جنوب السودان: 2الصورة 
ومقاطعة ( المنطقة الصفراء)الدائرة الحمراء تشير إلى مقاطعة مفولو، والوالية االستوائية الغربية 

 (. المنطقة البرتقالية)بحيرات ييرول الغربية، والية ال



 تأمينتطوير استراتيجية شاملة ل 2.2.5
الحماية غير المسلحة للمدنيين في مقاطعة 

 مفولو ومقاطعة ييرول الغربية 
 

 
في الترسيم التالي لالستراتيجية، يتم االفتراض أن وكالة الحماية غير المسلحة للمدنيين كان لديها 

تمت . ماندري الكبرى في وقت حدوث هذا التسلسل من الحوادثوجود طويل األجل في مقاطعة 
غرب  واليةغير المسلحة للمدنيين المقيمين في  الحمايةكتابة الخطوط العريضة من منظور أفراد 

 .العنف فجأة اندلععندما  5100فبراير  1في  االستوائية

 

 تحليل الصراع
حاضرين في منطقة ماندري الكبرى لفترة كانوا وكالة الحماية غير المسلحة للمدنيين أفراد  حيث أنّ 

فهم على دراية بالنزاع بين الدينكا وجور، . طويلة، وقد يكون قد تم بالفعل إجراء تحليل متعمق للنزاع
. ومع ذلك، سوف ينخرطون في تحليل محدود للنزاع. العنف كل عام خالل موسم الجفاف يندلعحيث 
 ويعتبر. عن السنوات السابقة 5100الوضع في عام  لفاختفي دراسة الحالة،  هو مذكوروكما 

 .لعنف هو سبب وجيه لمراجعة تحليل النزاعغير العادي لنطاق ال
 

غير المسلحة للمدنيين بادىء ذي بدء جمع المعلومات من أكبر عدد  حماية قد يحاول أعضاء فريق
تحليل الصراع من زوايا قد يحاولون . والية غرب االستوائيةممكن من المصادر في قاعدتهم في 

تعتبر العالقة و . مختلفة، بما في ذلك السياسة الوطنية والعالقات االجتماعية والثقافة والدين والجغرافيا
تاريخ  سادكما ذكر في عرض دراسة الحالة، . بين مجتمعات الدينكا وجور هي مكون رئيسي للتحليل

الفريق عما إذا كانت التطورات األخيرة قد قد يتساءل أعضاء . بين الفريقين من التعايش السلمي
ن كان من عالماتضغوط على هذه العالقة بتسببت  أخرى تشير إلى انهيار العالقات بين  وا 

وتشمل الجوانب األخرى للتحليل الموضوعي وجود آليات عمل حل النزاعات وعملها، . الجماعتين
في حين أن الصراع يطرح و . رة مناطق الرعيوكذلك التغيرات المحتملة في البيئة التي قد تزيد من ند

 ا  جانبقد يحمل النزاع ، فإنه يحدث عبر حدود الدولة، لذلك الجماعاتنفسه على أنه صراع بين 
 الدولفي تقييم العالقة بين حماية غير المسلحة للمدنيين لذلك، قد يرغب أفراد فريق . ا  سياسي

حليل فحسب، بل يمكن استخدامها في وقت الحق، التفي دعم هذه المعلومات  تساهملن . المختلفة
 .إلى المشاركة في معالجة الوضع مضطرةعندما تكون سلطات الدولة 



 

عضاء فريق الحماية غير المسلحة للمدنيين تقوية تحليلهم الموضوعي من خالل تقييم مواقف يمكن أل
م يشاركون بشكل بارز ، الشباب، ألنهقبل كل شيءوسيشمل ذلك، . وسلوكها المجموعات المختلفة

قد يكون . ونسائها الجماعةفي الصراع، ولكن ينبغي أن يشمل أيضا مجموعات أخرى مثل شيوخ 
. دور قيادي في تعزيز السالم توليلهذه الجماعات مواقف مختلفة تجاه النزاع ويمكن تشجيعها على 

ستشفيات، والمدارس، المالمشاركة في  ساهمتوقد . قد يكون تحليل الموصالت والفواصل ثاقبا  
في الماضي، ويمكن استخدامها إلعادة ربطها في  الجماعتينبين في الربط  المختلطةوالزيجات 
عامل ماشية الدنكا هو  وحراسومن الواضح أن االختالف في الهوية بين مزارعي جور . المستقبل
ومع . ب الرئيسي للصراعالسب يبدو وكأّنه هوالموارد الطبيعية  الشح فيأن  على الرغم من، تقسيمي

لماشية، ينظرون بوضوح إلى هذه الموارد الطبيعية بشكل مختلف ا حراس بصفتهمذلك، فإن الدنكا، 
على الرغم من أن االختالفات العرقية بين الدينكا وجور ال و . يزيد من حدة الصراعهذا ما عن جور و 

 .هالصراع أو توسع يسي الشتدادالرئ الدافعتبدو مشكلة في الوقت الراهن، إال أنها قد تصبح 

جمع معلومات كافية عن النزاع، سيحاولون من فريق الحماية غير المسلحة للمدنيين  تمّكنعندما 
خريطة النزاع التي تظهر  وضع قد يعمدون إلى. دمج الجوانب المختلفة للصراع واستخالص النتائج

مون أيضا جدوال زمنيا لألحداث لمعرفة وقد يرس. مع المناطق المستهدفة امختلف األطراف وعالقاته
ذلك، فهم بحاجة لمعرفة ما إذا  وباإلضافة إلى. فبراير 1اب في الشكيف تقدم الصراع منذ مقتل 

ن من و الشباب المحاربالذي يلقاه كانت الحكومة المحلية أو الشرطة أو الرؤساء قد تدخلوا ومدى دعم 
 .قبل بقية المجتمعات

وجود عدد من نقاط الدخول  إلى استنتاجماية غير المسلحة للمدنيين أعضاء فريق الحيصل  قد
لمنع العنف أو الحد منه وتوفير الحماية في هذه الحماية غير المسلحة للمدنيين  بموظفي الخاصة
كان مقدمو  وفي حال. وقد نزح العديد من المدنيين وقد يخشون وقوع المزيد من العنف. الحالة

دي مزوّ  وخصوصا  على سالمتهم،  ا  ، قد يخشون أيضقاإلطالين على الخدمات اآلخرون موجود
على األرجح أن السلطات المحلية وشرائح المجتمعات المتأثرة ال تدعم العنف، و . الخدمات المحليين

في الواقع قد يرغبون في التدخل قبل أن يتوسع و . تجاههأنه من المهم تحديد موقفها  على الرغم من
وبما أن معظمهم ينتمي بشكل مباشر . مع بين المجتمعين في أقرب وقت ممكنالصراع من أجل الج
 يتعرضوا لالستهداف، فقد يخشى صانعو السالم المحتملين أن جماعة أو أخرىأو غير مباشر إلى 

 .إلى جانبهم المنحازقد يرحبون بوجود طرف ثالث و . نشطة ا  أدوار  اتخذواإذا 
 

 تحليل الصراع



ت المسلحة للمدنيين حاضرين في منطقة ماندري الكبرى لفترة طويلة، وقد يكون وقد كان أفراد القوا
 يندلعفهم على دراية بالنزاع بين الدينكا وجور، حيث . قد تم بالفعل إجراء تحليل متعمق للنزاع

وكما ُذكر . ومع ذلك، سوف ينخرطون في تحليل محدود للنزاع. موسم الجفاففي العنف كل عام 
إن نطاق العنف غير . عن السنوات السابقة 5100لة، يختلف الوضع في عام في دراسة الحا

 .العادي هو سبب وجيه لمراجعة تحليل النزاع

قد يحاول أعضاء الفريق غير المسلحة للمدنيين أوال  جمع المعلومات من أكبر عدد ممكن من 
ع من زوايا مختلفة، بما قد يحاولون تحليل الصرا. غرب االستوائية واليةالمصادر في قاعدتهم في 

تعتبر العالقة بين و . في ذلك السياسة الوطنية والعالقات االجتماعية والثقافة والدين والجغرافيا
 تم تسجيلكما ذكر في عرض دراسة الحالة، . مجتمعات الدينكا وجور هي المكون الرئيسي للتحليل

كانت التطورات األخيرة قد تسببت في قد يتساءل أعضاء الفريق عما إذا . تاريخ من التعايش السلمي
ذا كانت  . عالمات أخرى تشير إلى انهيار العالقات بين المجتمعين منضغوط على هذه العالقة وا 

وتشمل الجوانب األخرى للتحليل الموضوعي وجود آليات عمل حل النزاعات وعملها، وكذلك 
في حين أن الصراع يطرح نفسه . رعيالتغيرات المحتملة في البيئة التي قد تزيد من ندرة مناطق ال

على أنه صراع بين الطوائف، فإنه يحدث عبر حدود الدولة، لذلك يمكن أن يكون هناك جانب 
في تقييم العالقة بين  الحماية غير المسلحة للمدنيينلذلك، قد يرغب أفراد فريق . سياسي للنزاع

يمكن استخدامها في وقت الحق،  لن تدعم هذه المعلومات التحليل فحسب، بل. المختلفة الدول
 .عندما تكون سلطات الدولة بحاجة إلى المشاركة في معالجة الوضع

قد يعمل أعضاء فريق الحماية غير المسلحة للمدنيين على تعزيز تحليلهم الموضوعي من خالل 
وسيشمل ذلك، في المقام األول، الشباب، ألنهم . تقييم مواقف المجموعات المختلفة وسلوكها

شاركون بشكل بارز في الصراع، ولكن ينبغي أن يشمل أيضا مجموعات أخرى مثل شيوخ الجماعة ي
قد يكون لهذه الجماعات مواقف مختلفة تجاه النزاع ويمكن تشجيعها على القيام بدور . ونساءها

وقد ربطت . بذة معمقةنمكامل الربط والفصل مفيدا  لقد يكون تحليل . قيادي في تعزيز السالم
في الماضي، ويمكن  المختلطة بين الجماعتين والزواجاتالمستشفيات، والمدارس، شاركة في الم

من الواضح أن االختالف في الهوية بين مزارعي جور . استخدامها إلعادة ربطها في المستقبل
. عرغم أن ندرة الموارد الطبيعية تبدو السبب الرئيسي للصراعلى ال، يمّثل عائقا  ماشية الدنكا  وحراس

للماشية، ينظرون بوضوح إلى هذه الموارد الطبيعية بشكل  حراسا  ومع ذلك، فإن الدنكا، بوصفهم 
جور العلى الرغم من أن االختالفات العرقية بين الدينكا و . ج الصراعوهذا ما يؤجّ جور المختلف عن 

 .صراع أو توسعهفي اشتداد ال ا  رئيسي ا  ال تبدو مشكلة في الوقت الراهن، إال أنها قد تصبح محرك

جمع معلومات كافية عن النزاع، سيحاولون على فريق الحماية غير المسلحة للمدنيين  عملعندما و 
خريطة النزاع التي تظهر  وضعيمكنهم و . دمج الجوانب المختلفة للصراع واستخالص النتائج



لألحداث لمعرفة  وقد يرسمون أيضا جدوال زمنيا. مختلف األطراف وعالقاتهم مع المناطق المستهدفة
معرفة ما إذا إلى ذلك، فهم بحاجة  وباإلضافة إلى. فبراير 1اب في الشكيف تقدم الصراع منذ مقتل 

كانت الحكومة المحلية أو الشرطة أو الرؤساء قد تدخلوا ومدى دعم الشباب المحاربين من قبل بقية 
 .الجماعات

وجود عدد من نقاط الدخول الخاصة  أعضاء فريق الحماية غير المسلحة للمدنيين وقد يستخلص
. هذا الوضعغير المسلحة للمدنيين لمنع العنف أو الحد منه وتوفير الحماية في الحماية موظفين ب

كان مقدمو الخدمات  وفي حال. وقد نزح العديد من المدنيين وقد يخشون وقوع المزيد من العنف
مزودي الخدمات  وخصوصا  المتهم، على س ا  اآلخرون موجودين على اإلطالق، فقد يخشون أيض

على على األرجح أن السلطات المحلية وشرائح المجتمعات المتأثرة ال تدعم العنف، و . المحليين
في التدخل قبل أن يتوسع الصراع  ترغبفي الواقع قد . تجاههأنه من المهم تحديد موقفها  الرغم من

أن معظمهم ينتمي بشكل مباشر أو غير وبما . في أقرب وقت ممكن الجماعتينمن أجل الجمع بين 
. نشطة را  أدوا أدوا، فقد يخشى صانعو السالم المحتملين أن يستهدفوا إذا جماعة أو أخرى مباشر إلى

 .إلى جانبهم منحازقد يرحبون بوجود طرف ثالث غير 
 

 تقييم االحتياجات

سيبادرون إلى حادث األول ال عن وقوع تبليغا   الحماية غير المسلحة للمدنيينحالما يتلقى أفراد 
بما أن (. التقييم المسبق)بالشركاء المحليين وجهات االتصال في المنطقة لجمع المعلومات  االتصال

تقييم االحتياجات يتزامن مع حادث محدد، فإن جمع المعلومات لتحليل النزاعات وتقييم االحتياجات 
بالفعل جهات فاعلة من تتضّمن  للمدنيينالحماية غير المسلحة الشبكات  تكونقد . يتداخل جزئيا  

المناطق المتضررة؛ إذا لم يكن األمر كذلك، فسيكون الشركاء المحليون قادرين على تسهيل هذه 
قد ال تتوفر لدى جهات االتصال المحلية في المجتمعات المتأثرة تفاصيل أكثر حول . العالقات

 الحماية أفراد شبكة ينخرطمن المناسب أن  من تقييم ما إذا كان ا  الموقف فحسب، بل ستتمكن أيض
السلطات  إلى مقاربةغير المسلحة للمدنيين  الحماية أعضاء فريق سيبادر. غير المسلحة للمدنيين
ما فعلته السلطات المحلية في المناطق ع يسائلونهاذلك، قد  وباإلضافة إلى. المحلية لألسباب نفسها

بما و . الخدمات اآلخرين في المنطقة بمزّودي ا  يتصلون أيض وسوف. المتأثرة بالفعل لمواجهة األزمة
الخدمات اآلخرون  مزّودوأن التقارير حول اإلصابات وحاالت النزوح قد عممت بسرعة، فقد يخطط 

 .لتقييم االستجابة السريعة وقد يكونون مهتمين بتشكيل فرق العمل
ات الفاعلة المحلية لمشاركتهم المحتملة، قد بعد جمع المعلومات األولية واالستجابة اإليجابية من الجه

وفي . غير المسلحة للمدنيين بالتخطيط لتقييم احتياجات االستجابة السريعة الحمايةفريق  يعمل
وبما أن التقارير المبكرة . يتم إجراء هذا التقييم بالتعاون مع مزودي الخدمات اآلخرين المثالي الوضع



الغذاء واللوازم األخرى، فإن تقييم االحتياجات التعاوني سيحدد قد أشارت بالفعل إلى الحاجة إلى 
قد تكون شبكة االتصاالت في المناطق . في أسرع وقت ممكنأو يعالجها /ومختلف االحتياجات 

أفراد إلى بالنسبة حتى وهذا يجعل األمر أكثر أهمية . الريفية محدودة، مما قد يعوق تبادل المعلومات
شخصيا إلى المنطقة لجمع المعلومات وتقييم االحتياجات  أن ينتقلواللمدنيين الحماية غير المسلحة 

سيكون من خالل موسم الجفاف، اندلعت األحداث  وبما أنّ . من مجموعة متنوعة من وجهات النظر
قد يبقى  الوصول إلى المناطق المتأثرة أنالوصول إلى الطرق بالسيارة، على الرغم من  الممكن
 .عسيرا  

ألن الهجمات بدأت في . على أعضاء الفريق تحديد موقع تقييم االحتياجات قبل االنطالقسيتعين 
وقد . معسكر مادويني للماشية وفي قريتين في مفولو، قد تشّكل هذه المنطقة نقطة مناسبة لالنطالق

ما فبراير بالضبط والتفاعل مع المجتمع هناك لمعرفة  1تحديد مكان مقتل الشاب في  ا  يحاولون أيض
تم  وكما ُذكر في دراسة الحالة. هي تحديد مكان النازحين ا  غير أن القضية األكثر إلحاح. حدث

ألف شخص، كما سقط عشرات المدنيين، بمن  21منزل، وتشرد أكثر من  1111إحراق أكثر من 
ناهيك عن ذلك كان  .فيهم األطفال بين قتيل وجريح، وتعرضت مئات األبقار والماعز للغارات

. فال والنساء والمسنين يختبئون تحت األشجار، محرومين من الطعام والمياه والخدمات الصحيةاألط
وبمجرد تحديد الموقع، سيتعين على موظفي المقاومة غير المسلحة للمدنيين التفاعل مع هؤالء 

والعالج  حاجة إلى الغذاء والماء والمأوى قد تبرزلى التقارير، ع وبناء  . األشخاص لتقييم احتياجاتهم
طفال فقدوا آباءهم في الهجمات أو تم فصلهم عن عائالتهم أثناء ولعل قسم من األ. الطبي والسالمة

 .الماشية، فقد العديد من الناس مصدر دخلهم اإلغارات على وبفعل. الرحلة
لن يقتصر نشاط فريق الحماية غير المسلحة للمدنيين على التعامل مع الفئات السكانية الضعيفة، 

وسيتعين عليهم التواصل . مع السلطات المحلية وقادة المجتمع ومنظمات المجتمع المدني ا  لكن أيضو 
هذه و . الجهات الفاعلة تلك حاجاتالجهات الفاعلة لبناء الثقة، وزيادة فهمهم للصراع، وتقييم  تلكمع 

أعضاء  وسيعمل. الشركاء المحتملين كما قد تمّثلمهمة ألنها قد تكون المحرك للتغيير،  األخيرة
لمجتمعات المحلية ا تخدمغير المسلحة للمدنيين أن  للحمايةكيف يمكن على استكشاف الفريق معهم 

 .في الحد من العنف وحماية المدنيين

أنهم  الحرص على الحماية غير المسلحة للمدنيينعلى أفراد  يجبعند إجراء تقييم االحتياجات، 
. تم تحديد معظم احتياجات الحماية العاجلة من جانب واحديتعاملون مع طرفي النزاع، حتى إذا 

بدال  من تفضيل نتيجة وأمنهم وأنهم يدافعون عن سالمة المدنيين  منحازينعليهم إثبات أنهم غير 
لى ذلك، يتعين عليهم التواصل مع السلطات على مستوى المقاطعات إ وباإلضافة. معينة للنزاع

الحماية والية غرب االستوائية للتأكد من توضيح وجود أفراد و رات والواليات في كل من والية البحي



وهذا من شأنه أيضا  أن يضمن تنسيق إجراءات االستجابة للطوارئ . ودعمه غير المسلحة للمدنيين
 .واندماجه من قبل مختلف الجهات الفاعلة

 
 تحليل السياق واألمن

 طقمتابعة للمنات بعثاء أي ثنات وأاجاالحتيا متقييء ثناألحالة ا هذهفي ق لسياا تحليل مسيت
يجب إجراء تقييم للحالة األمنية على الطرق وفي موقع تقييم االحتياجات قبل  إال أنه. رةرلمتضا

ذا لم تعتبر الشروط آمنة بما فيه الكفاية، ال يمكن إجراء تقييم لالحتياجاتو . االنطالق في هذا . ا 
يبدو أن الشباب . لالستهداف الفاعلة الخارجية الجهات تعّرضعلى  دليل، ال المحّددالوضع 

. في القتال قد انتقلوا إلى المناطق الحدودية بين الواليات لمواجهة بعضهم البعض المنخرطين
إلى مناطق أكثر أمانا حيث يمكن ألفراد  انتقلوا سيكونون قد، فإن النازحين باإلضافة إلى ذلكو 

يجب تقييم إمكانية الوصول إلى المنطقة قبل . اتهمحاجتقييم  الحماية غير المسلحة للمدنيين
قد تقع المناطق المتضررة في المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها عن طريق البر و . االنطالق
الشرطة والشركاء معها وستكون السلطات المحلية و . عن طريق الهاتف يستحيل التواصل معهاوربما 

  .لق باألمن وسهولة الوصولما يتع مصادر رئيسية للمعلومات في
العمل على  في خالل رحلتهم وضمن الموقع الحماية غير المسلحة للمدنيينسيحاول أعضاء فريق و 

؟ ما هي األسلحة التي يستخدمونها؟ ما نسبة همهل الناس مسلحون؟ من . مراقبة الموقف وتحليله
؟ هل هم خائفون؟ هل هم النساء إلى الرجال بين النازحين؟ هل تم استهداف مجموعات معينة

؟ من أين أتوا وأين الحماية غير المسلحة للمدنيينمصابون؟ هل هم على استعداد للتحدث مع موظفي 
زياراتهم  عند جّددا  يذهبون؟ سيحاول أعضاء الفريق اإلجابة عن هذه األسئلة وطرح أسئلة مشابهة م

يمكن . ي الموقف وتوقع أزمات إضافيةسيساعدهم ذلك على اكتشاف االتجاهات والتغييرات ف. التالية
إذا لم يتم التوصل . إحدى األزمات الوشيكة في هذه الحالة على شكل انعدام األمن الغذائي تبرزأن 

وهذا يعني . إلى تسوية للنزاع مع بداية موسم األمطار، فقد ال يتمكن النازحون من العودة إلى منازلهم
، مما قد السنةطعام لبقية وسيواجهون خطر الحرمان من الم أنه ال يمكنهم البدء في زراعة محاصيله

 .المزيد من الصراع ويؤججيزيد من التوتر 
وبما أن . ويركز جزء من تحليل السياق على موقف الحماية غير المسلحة للمدنيين في الصراع

في والية  ، ولكن ليسغرب االستوائية واليةمنظمة الحماية غير المسلحة للمدنيين لديها قاعدة في 
وسيكون قد تّم إجراء معظم أنشطة . البحيرات، يمكن أن ينظر إليها على أنها جزء من مجتمع مفولو

الحماية غير المسلحة للمدنيين بين جماعة مفولو وقد تكون عالقاتهم مع مجتمع مفولو أقوى نتيجة 
الل بناء عالقات مع يمكن لفريق الحماية غير المسلحة للمدنيين الحد من هذا الضعف من خ. لذلك

الجهات الفاعلة الرئيسية على جميع المستويات في والية البحيرات كما مع المجتمع في ييرول 



وقد تستفيد . وقد يتم أيضا  تحديد نقاط ضعف أخرى لموظفي الحماية غير المسلحة للمدنيين. الغربية
هذه الجهات الفاعلة إلى قد ال تعمد . الجهات الفاعلة اإلجرامية من الفوضى وتشكل تهديدات

استهداف العاملين في الحماية غير المسلحة للمدنيين، لكن يجب اتخاذ إجراءات احترازية لتجنب 
 .الوقوع في المكان الخطأ في الوقت الخطأ

 
 ستتم خدمتهمتحديد السكان الذين 

قد يكون أفراد . هم في حاجة ماسة للمساعدة. سيكونون النازحين ون الخدمةسيتلقّ أول السكان الذين 
 عن وسيعجزون. القوة غير المسلحة للمدنيين قادرين على دعم النازحين في زيادة سالمتهم وأمنهم

لنازحين مباشرة ألن العديد من هذه االحتياجات تتضمن مساعدات مادية، ولكن ل عدة حاجاتتلبية 
 .اجات الماديةخدمات آخرين قد يكونوا قادرين على تلبية االحتي مزّودييمكنهم إشراك 

قد يدعمهم . السكان اآلخرون الذين سيتلقون الخدمة هم المجتمعات األوسع في مفولو وييرول الغربية
أعضاء الحماية غير المسلحة للمدنيين في الحد من العنف ومنعه، باإلضافة إلى زيادة سالمتهم 

ضمن جهودهم لحل النزاع وبناء  كما يمكنهم تعزيز البنى التحتية المحلية للسلم في الجماعتين. وأمنهم
وعلى الرغم من أن النازحين يأتون من هذه المجتمعات نفسها، إال أنهم يعتبرون مجموعة . السالم

 .مستهدفة محددة ذات احتياجات متميزة
في  ا  قيادي ا  دور  يتولونأفراد ومجموعات  فهي تتكون من أّما الفئة الثالثة من السكان التي يجب خدمتها

صانعي السالم عبارة عن قد تكون هذه الجهات الفاعلة . أو حل النزاع/وضع األزمة ومعالجة 
، ولكن قد يكون أيضا ممثلين من منظمة وساطة وطنية غير حكومية إحدى الجماعتينالمحليين من 

الجهات الفاعلة في  على دعم تلكفريق الحماية غير المسلحة للمدنيين  يعملقد . تقع في العاصمة
 .الوضعمعالجة 

 

 تحديد الشركاء المحليين
وفي . غالبا  ما ال تحتاج منّظمات الحماية غير المسلحة للمدنيين إلى البحث عن شركاء محليين

ة حول الوضع والدور خالل تقييم االحتياجات، سيشتركون مع مجموعة واسعة من الجهات الفاعل
 .في الوضع لحماية غير المسلحة للمدنيينالمحتمل ل

فالمنظمة غير الحكومية للوساطة الوطنية، على . من هذه اللقاءات لقاءخالل  ثبيت شراكة فييتم تقد 
قد  السلطات المحلية أو قادة المجتمع المحليولعل . شراكةإلقامة  بديهيسبيل المثال، هي خيار 

ة لإلغاثة محليالوكاالت ال ولعل بعض. ونزلوا إلى المنطقة إلجراء تقييمهم الخاص عمدوا إلى مقاربتها
الحماية غير أفراد  وعمدت إلى مقاربةفي األزمة  ا  قيادي ا  تولت دور  قدوالتنمية في المنطقة المتأثرة 

 للمحلي مثالمجتمع دة اقا يبادر قد ،ذلكلى إباإلضافة . خالل تقييم احتياجاتهم المسلحة للمدنيين



للحماية غير  مللمحتا التدّخلي ف وشعورهم بالثقة مقابلتهم دربمج عرض الشراكةإلى  القبائل خوشي
 .المسلحة للمدنيين

على الرغم من أن التعاون مع منظمات المجتمع المدني عادة ما يكون أسهل وأشمل شكل من و 
. أي منظمات مجتمع مدني منظمة في المنطقة تبرزأشكال الشراكات، ففي هذه الحالة بالذات، قد ال 

أو مع قادة ،  غير الرسمية البنىمع الحكومة المحلية، أو ، فإن إقامة عالقات عمل مستمرة وبالتالي
 .هنا بديهيةالمحلي هي االستراتيجية األكثر  الجماعة

 
 كفاءات الحماية غير المسلحة للمدنيين ومناهجها

المعبر واالهتمامات  الحاجاتيعتمد استخدام مناهج الحماية غير المسلحة للمدنيين بشكل كبير على 
إن طرح األسئلة . ، فضال  عن توصيات الشركاء المحليينان متلقي الخدمةعنها من قبل السك

 ويعمل. واالهتمامات الحاجاتالفعال هي مهارات أساسية في استخالص هذه  واإلصغاءالصحيحة 
قوة السالم بال  في الحماية غير المسلحة للمدنيينأعضاء فريق  على توصيف كيف أنالنص التالي 

 .مجموعة متنوعة من المهارات واألساليب في هذا الوضع المحدد عملوا على تطبيق عنف
باتت وكالة الحماية المدنية الوحيدة العاملة في المنطقة، فقد هي  قوة السالم بال عنف وبما أنّ 
أربعة أعضاء  األساسأعضاء فريقهم، وهم في قد عمد و . منذ األيام األولى لهذا الصراع منخرطة
المتأثرين استراتيجيات مختلفة لزيادة أمن المدنيين إلى استخدام ، ينمحلي وستة مواطنين أجانب

وبالتعاون مع السلطات الحكومية المحلية، تمكنوا من . القتال ولدعم تطوير اتفاق سالم مستدامب
 الحماية غير المسلحة للمدنيينفرق  وقد أّدت. القتال هجّرهمتحديد مكان العديد من المدنيين الذين 

شركائهم،  وعمدوا إلى تنبيه. في ربط مزودي الخدمات اإلنسانية بالسكان المحتاجين ا  رئيس ا  دور 
الوكاالت اإلنسانية إلى تقديم  ودعتالداخلي،  للتهجيروشاركوا في تقييمات مشتركة بين الوكاالت 

 .الدعم في حاالت الطوارئ، مع وضع استراتيجيات للتخفيف من العنف
 

كان لها مكتب في والية غرب االستوائية، ولكن ليس في واليات  نفقوة السالم بال عأّن  وبما
ا ممثل موثوق به أنها على إليهكال طرفي النزاع ينظر  من واجبها الحرص على أنّ البحيرات، كان 

إلى والية البحيرات، حيث بدأوا في بناء  مراتأعضاء الفريق عدة  انتقلولذلك، . منحازوغير 
األساس األمر في وضع هذا  وساهم. حلية والمسؤولين الحكوميينعالقات مع المجتمعات الم

الثقة مع قادة المجتمع  أرسوامايو، شهر وبحلول . للحماية غير المسلحة للمدنيينلتدخالت الحقة 
كما . كال الجانبين منالمحلي، ورؤساء القبائل، والشيوخ، والشباب، والشرطة، والحكومة، والجيش 

 .جميع األطراف المعنيةواحتياجات بالنسبة إلى لديناميات الصراع شامال   ا  فهماكتسبوا 



تطوير العالقات على جانبي النزاع أمرا  حاسما ، لكنهم كانوا بحاجة أيضا  إلى تحديد العناصر  شّكل
كانت الخطوة االستراتيجية األولى هي قضاء الوقت . الفاعلة الرئيسية على جميع مستويات النزاع

معات المتضررة والمسؤولين الحكوميين المحليين، مثل مفوضي المناطق ومديري في زيارة المجت
مع شركاء مثل جمعية مندري لإلغاثة الحماية غير المسلحة للمدنيين عملت أعضاء الفريق . القرى

جمعية مندري لإلغاثة  نسقوا وشاركوا في مؤتمرات السالم الثالثة التي عقدتها.  (MRDA)والتنمية
للحماية داخل المجتمعات  دائم وجود وقد عملوا أيضا  على توفير. ي أبريل ويوليو وسبتمبرفوالتنمية 
، سافر أعضاء فريق الحماية غير المسلحة للمدنيين إلى األساسيةبعد هذه الجهود . المتضررة
ن حكام كلتا الدولتي شارك. واليتي غرب االستوائية والبحيرات لمقابلة المحافظين والوزراء عاصمتي

. في المشروع على مستوى الوالية، لكنهم لم يشاركوا في المشاركات التفصيلية على مستوى المجتمع
وبينما كان أعضاء الفريق في الميدان يتعاملون مع السلطات على مستوى الوالية، التقى آخرون في 

فيعي العاصمة بأعضاء الجمعية التشريعية الوطنية للحصول على دعم من مسؤولين حكوميين ر 
 .المستوى

مع تطور المشروع، انتهى األمر بفريق قوة السالم الالعنفي بالعمل بشكل وثيق مع وحدة من 
.  (JIU)تحت ما يسمى الوحدة المتكاملة المشتركة ،(SPLA)الجيش الشعبي لتحرير السودان

عصيبا مع  واجهت الوحدة المتكاملة المشتركة، التي تم نشرها في المنطقة للتحكم في الوضع، وقتا
ومع ذلك، . معدات اتصال وبدونواحدة  آليةمع  واليتينمختلف األطراف حيث تم إرسالها لتغطية 

شريكة الوحدة المتكاملة المشتركة غير المسلحة للمدنيين، تبين أن  الحمايةووفقا  ألعضاء فريق 
وكانوا يتوقون  يوما  عهم التي عملنا م األكثر أصالةكانوا من بين مجموعة الجنود . "... مفيدة للغاية

 (.إيستهوم..." )ألن يكونوا عمالء سالم 
الرؤساء  صادرة عنمبادرة عن غير المسلحة للمدنيين  الحماية وموظف علم، 5100في بداية مايو 
في . ولكنها كلها أخفقتعقد اجتماعات،  تّمت جدولةفي ثالث مناسبات . لالجتماعمن كل جانب 

 الغربيةفولو وييرول معلى طول حدود  الحماية غير المسلحة للمدنيين تنّقل فريقان منمايو،  52
ن ليؤولمسالفاعلة ا الجهات ذهھت تضمنو. لالجتماع مع عدد من الجهات الفاعلة الرئيسية

الوحدة المتكاملة المشتركة التي وى قن ع فضال ب لشباوخ والشيوا والزعماءن لمحليين امييولحکا
 .54انتشرت مؤخرا  

لحكومة المحلية والزعماء أن المجتمع المحلي يخشى من السفر إلى جانب اآلخر من أخبرتهم ا
التنسيق مع الوحدة إلى  أفراد فريق الحماية غير المسلحة للمدنيين بادر ن،بعد يومي. الحدود لاللتقاء

                                                             
شرهم على كانت الوحدة المتكاملة المشتركة عبارة عن قوات محايدة تتألف من جنود حكوميين من خارج منطقة النزاع هذه، وقد تم ن 54

 .وجه التحديد بهدف دعم األمن داخل هذه المجتمعات

 



أعضاء فريق الحماية غير  عمد. المتكاملة المشتركة والحكومة المحلية لعقد أول محادثات سالم
الرؤساء والزعماء المحليين من كوكوري إلى مابورديت، وهما من أكثر  إلى مرافقة لمسلحة للمدنيينا

 اندالعكانت هذه أول مرة منذ . طوال االجتماع استباقيا   ا  تواجد وقد أّمنوا. لالجتماع ،المناطق تضررا  
  .إلى أخرىشهر فبراير التي يبادر فيها الزعماء إلى عبور الحدود من جهة  الصراع في

كوكوري  جماعتيبين  التنقلالسالم وحرية  إرساء عن تم اإلعالن رسميا  . نجاحا  ملحوظا  الحوار  حقق
المدنيين المتضررين من  وضعذلك، وضعت تدابير ملموسة لتحسين  وباإلضافة إلى. ومابورديت

ى أن المستشفى على سبيل المثال، اتفق الجانبان عل. الجماعتينالصراع وتعزيز العالقات بين 
هؤالء  وشعر. مفولوالرئيسي سيعاد فتحه بأثر فوري لتوفير الرعاية الطبية للمرضى والجرحى من 

المدارس التي تقع في والية وقد أعيد فتح . من السفر إلى مابورديت منذ فبراير بخوف شديدالمرضى 
مجتمعاتهم  الزعماءشجع . لورول الغربية ومفو يالبحيرات، والتي قدمت التعليم للمقيمين من كل من ي

المساءلة بين الشباب  يةذلك، تم االتفاق على هيكلباإلضافة إلى . اعلى العودة إلى دياره المهجّرة
وكان يتعين إبالغ قوات الوحدة المتكاملة المشتركة . والحكومة المحلية لتعزيز عملية السالم والزعماء

 .بأي خرق لالتفاق
ومن أجل الحفاظ على . ، كان من الضروري إجراء المزيد من الحوارظالملحو على الرغم من التقدم 

المناطق األخرى المتضررة، فضال عن الزعيمين  الزعماء من على كانعملية السالم وتعزيزها، 
نظمت فرق الحماية . في اتفاقات السالم واالنخراطاألكثر احتراما  في ييرول وست ومفولو، المشاركة 

من مفولو  مرافقتهمو لنقل الرؤساء والشيوخ والشباب  آلياتن قافلة مكونة من أربع غير المسلحة للمدنيي
 .يونيو 2إلى الجولة الثانية من محادثات السالم في  ،يرول الغربيةيإلى 

الجانبين  الزعماء منعبر وقد . عاطفية ومكثفةبأّنها كانت الجولة الثانية من محادثات السالم  تمّيزت
السالم  إرساء نتيجة للمحادثات، تم اإلعالن رسميا عنوب. السالم عادة إرساءإعن رغبة قوية في 

 أراضيهمتم تشجيع النازحين على العودة إلى . على طول الحدود الجماعاتبين جميع  التنقلوحرية 
أيضا على االجتماع مرة أخرى لصياغة مبادئ توجيهية بشأن  الزعماءواتفق . أعمال الزراعةوبدء 

اإلذن من  رسائلحراس الماشية على  استحصالوشمل ذلك . ل مختلف المجتمعاتكيفية تفاع
 بادر ،5100يونيو  01في  ،وأخيرا  . مسؤولين حكوميين محليين وحملها كلما دخلوا قرى أخرى

 حيث أقيمفولو مرول الغربية إلى يرؤساء ي إلى مرافقة أعضاء فريق الحماية غير المسلحة للمدنيين
 .اتفاق السالمعلى ن و المشارك الزعماءاالجتماع حيث وقع جميع  وراقبواحفل خاص 

 

 مايو 52نجاح اتفاق وقف إطالق النار بالفعل في اليوم التالي لالجتماع األول في  براهين تجّلت
الممرضات العائدات إلى المستشفى الستئناف  الحماية غير المسلحة للمدنيينعندما شاهد أفراد 

 أحكاما تسمح لألشخاص النازحين داخليا بالعودةأيضا  وقف إطالق النار  تضمن اتفاق وقد. عملهم



في األيام التي أعقبت محادثات السالم األولى، و . دون تهديد بمزيد من العنفمن إلى منازلهم بأمان 
المهجورة  الجماعاتالحظ أفراد الجيش غير العسكريين مجموعات صغيرة من الرجال العائدين إلى 

تعود محادثات السالم، شوهدت العائالت وهي الجولة الثانية من الزراعة، وبحلول نهاية لبدء عملية 
المجتمعات الحدودية أن ما  الزعماء منوقدر . سيرا  على األقدام إلى إلى منزلها حاملة  ممتلكاتها

 .نصف سكانهم عادوا في تلك األيام يناهز
. لمراقبة تنفيذه الجماعتينمع  المسلحة للمدنيينالحماية غير بعد اتفاق السالم عمل أعضاء الفريق 

 مجهولي الهويةأنباء عن أن خمسة شبان  برزت. يونيو واجهت عملية السالم أول تحد لها 55في و 
فبراير في منطقة  1في  الذي اندلع الكبير األول الحادثذهبوا بحثا  عن مواشيهم التي سرقت في 

خمسة  قتل ا، عمدوا إلىمواشي في المنطقة الستعادتهوبمجرد أن أدرك الشباب أنه ال . فولوم
فريق إلى تأليف على الفور " ماندري الكبرى"محقق دائرة شرطة جنوب السودان في  وبادر. أشخاص

بالغ المجتمع المحلي بعدم أخذ  غير  الحمايةوصل أفراد . بأيديهم حقهمتحقيق لجمع المعلومات، وا 
شعور  ساد. المجتمع وزعماءالسلطات  لمقابلة يونيو 52حتى  اوبقو  يونيو 50المسلحة للمدنيين في 

أن الطرف اآلخر لم يحافظ على بلقد شعروا . مفولو كبير باإلحباط والغضب بين أفراد المجتمع في
 .دوره في اتفاقية السالم

 وباإلضافة. على الرغم من وجود قنوات اتصال بين الجانبين، إال أن العالقة كانت ال تزال ضعيفة
ألن  ا  ونظر . إلى ذلك، لم يعرف الزعماء الجهة التي يجب االتصال بها لمعرفة سبب تعرضهم للهجوم

فرق الحماية غير المسلحة للمدنيين قد بنت عالقات مع الطرفين، فقد سافروا إلى ييرول الغربية 
نيو، تم نشر يو  01إلى  52وفي الفترة الممتدة من . للقاء قادة المجتمع والسلطات لجمع المعلومات

فريق تابع للحماية غير المسلحة للمدنيين ألول مرة مع جانب مفولو مرة أخرى، قبل التوجه إلى 
عن الرحلة التي كانوا  مفولو وقد تم إجراء هذه الزيارة ببساطة إلعالم للمجتمع في. يورول الغربية

ة بتحركات موظفي الحماية وقد جعل هذا الجماعات المتأثرة على دراي. يجرونها إلى ييرول الغربية
وفي ييرول الغربية، سرعان ما اكتشف أعضاء فريق الحماية . غير المسلحة للمدنيين في المنطقة

أرسل كل . غير المسلحة للمدنيين أن المجتمعات المحلية في ييرول الغربية مصدومة من الحادثة
وأعلموهم  مفولو ات المحلية فيخطابات تعزية إلى المجتمع كبير الزعماءو  مابورديت من مدير موقع

 .بأنهم ال عالقة لهم بالهجوم
 وقد. غير المسلحة للمدنيين في السجن الحماية، زارهم أفراد المرتكبونعندما تم القبض على 

 يةهجمات انتقاموقوع خشي هذا المجتمع . الجناة اينتمي إليه التي الجماعةمع قادة  أيضا   انخرطوا
كتبوا رسائل إلى  وقد. ح أن المجتمع لم يدعم هذه األعمال اإلجراميةلشر  ا  حقيقيّ  ا  جهدوبذل 

سافر أعضاء فريق الحماية غير المسلحة للمدنيين إلى مفولو . للتعبير عن تعازيهم مفولو مجتمعات
وساعد ذلك على تخفيف حدة . لمشاركة المعلومات التي حصلوا عليها في رحلتهم إلى ييرول الغربية



فولو عن رغبتهم في إعادة االرتباط مع م، وأعرب قادة المناطق المتضررة في فولومالتوتر في 
 .العالقة ومنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل لتمتينالطرف اآلخر 

وقد سعى أفراد الحماية غير المسلحة للمدنيين في كل هذه الجهود، إلى تحديد الجهات الفاعلة 
تلك الجهات الفاعلة للتأثير على أولئك الذين كانوا يفقدون  وشجعوا. األكثر التزاما  بعملية السالم

استمرت فرق الحماية غير المسلحة للمدنيين . الثقة في العملية من أجل تجنب إعادة تأجيج النزاع
وزاروا زعماء القبائل لضمان نشر معلومات . لفترة طويلة في تقديم دعم المتابعة لهذه المجتمعات

ل الصحيح والتخطيط لعقد مؤتمر متابعة لضمان االشتراك من جميع زعماء وقف إطالق النار بالشك
وأخيرا ، عمل موظفو الحماية . وقدموا أيضا  مرافقة للنازحين العائدين إلى المناطق المتضررة. القبائل

غير المسلحة للمدنيين على دعم القيادة من كال الجماعتين لتوثيق قراراتهم وصياغة قواعد سلوك 
ويساهم هذا األمر في توجيه المجتمعات الجتياز المسائل العصيبة مثل . يها بصورة متبادلةمتفق عل

وقع الرؤساء من كل جانب على مذكرة ،  5100وفي سبتمبر . حركة الماشية واستخدام األراضي
 .تفاهم جمعت بين جميع االتفاقيات
. سم الجفاف بين سبتمبر وأبريلوعادة ما تبرز الصراعات في مو . لم تندلع أي نزاعات منذ سبتمبر

 .قوة السالم بال عنفأعطي الفضل ل. ٪011لقد تحقق نجاح بنسبة 
 

 5105،  نائبة حاكم والية غرب االستوائية في جنوب السودان ،سابانا أبووي
، إال أن العنف الواسع 5100على الرغم من أن جنوب السودان انزلق إلى حرب أهلية في ديسمبر 

مفولو ومقاطعة ييرول الغربية لم يتكرر  وحراس ماشية الدينكا في مقاطعة جور رعيالنطاق بين مزا
وقعت بعض الحوادث البسيطة في المنطقة، ولكن لم يتم اإلبالغ عن أي وفيات منذ اتفاقية . بعد

أّن  وقد لوحظت آثار الحرب األهلية في المنطقة وزادت من جميع أنواع التوترات، لكن أفيد. سبتمبر
ي إلى إعادة ظهور الصراع ومة المحلية فعالة في تبديد التوترات الرئيسية التي يمكن أن تؤدّ الحك

واصلت قوات السالم الالعنفية مراقبة الوضع وعمدت دوريا  إلى . بين المزارعين وحراس الماشية
ودعم  غير المسلحة للمدنيين في المنطقة إلجراء حوارات مجتمعيةالحماية إرسال فريق تابع لفرقة 

الحظت هذه الفرق أن المجتمعات المحلية كانت سباقة في . السكان المتضررين الستكشاف خياراتهم
 .حل النزاعات بطريقة غير عنيفة وبدا أنها ملتزمة بقوة لمنع اندالع أعمال عنف جديدة

 

 استراتيجية الخروج

 الحماية غير المسلحة للمدنيينفي خالل عملية السالم، أسّرت األطراف المعنية مرارا  وتكرارا  إلى موظ
قوة السالم بال  وبما أنّ . بأّنهم يشعرون أنهم بحاجة إلى معرفة كيفية التعامل مع النزاعات بدون عنف

 هي مكّون من مكونات منع نشوب الصراعات، فقد عملت على تطوير برنامج لتنمية القدرات عنف



ات ومعها ثقة أعضاء المجتمع لالنخراط في حل تم تصميم هذا البرنامج لزيادة المهار . للجماعتين
تم توفير برنامج تنشئة المدربين . العنفي للنزاع وتطوير آليات الحماية غير المسّلحة للمجتمع

. كخالصة لبرنامج تنمية القدرات، ما أتاح للجهات الفاعلة المحلية مواصلة تدريب المزيد من الناس
مل موظفو الحماية غير المسلحة للمدنيين مع الجماعتين وضمن متابعة برنامج تنمية القدرات، ع

 .إلنذار المبكر/لتطوير قدراتهم على قدرات االستجابة المبكرة

 

نشاء نظم إلنذار المبكر المجتمعية /قدرات االستجابة المبكرة يمكن النظر إلى برنامج تنمية القدرات وا 
تنمية القدرات في زيادة ثقة الجهات الفاعلة  وقد ساعد برنامج. على أّنها جزء من استراتيجية الخروج

المحلية وقدرتها على تولي دور فرق الحماية غير المسلحة للمدنيين في هذه العملية باإلضافة إلى 
البنى في تعزيز إلنذار المبكر /االستجابة المبكرة وساهم تطوير أنظمة. تطوير قدرات اآلخرين وثقتهم

دنيين في المنطقة، والتي يمكن للمجتمعات استخدامها لمنع العنف التحتية للقدرة غير المسلحة للم
 .في السنوات التاليةوالحد منه 

 

المقدمة في الوحدة  الحماية غير المسلحة للمدنيينالعديد من مناهج  وتشير دراسة الحالة إلى أنّ 
ذه األساليب وكان باإلمكان تطبيق بعض ه. الثالثة تم استخدامها خالل مسار هذا الصراع المحدد

ويمكن تطبيق طرق إضافية مثل . بكثافة أعلى، أو بطرق مختلفة، أو في مراحل مختلفة من النزاع
ومع ذلك، فإن اختيار المناهج وتطبيقها المحّدد في حالة معينة يعتمد إلى حد كبير . الفصل أيضا  

ي اللحظة التي أطلق وف. على تطورات محددة في الصراع، وكذلك مبادرات الجهات الفاعلة المحلية
فيها قادة الجماعة محادثات السالم أو مؤتمرات السالم، استجاب أعضاء فريق الحماية غير المسلحة 

وهي تظهر بوضوح أن الجهات الفاعلة المحلية . للمدنيين لهذه المبادرات وكّيفوا استراتيجيتهم لدعمها
طلع أفراد الحماية غير المسلحة بدور هي الجهات الفاعلة الرئيسية في عملية السالم، في حين يض

محفزات، ما يتيح حيزا  لهذه العمليات، ورعاية العمليات وضمان متابعتها، على الرغم من العقبات 
وعند تولي هذه األنشطة، لم ترافق فرق الحماية غير المسلحة للمدنيين األفراد فحسب بل . المتعددة

 .ا  رافقت العملية أيض
يتطلب الحد من . وما تم وصفه هو غيض من فيض. بوصف بعض العقباتتكتفي دراسة الحالة 

في  قوة السالم بال عنف العنف وحماية المدنيين ودعم التوصل إلى حل مستدام لهذا الصراع مشاركة
وهو يبين أن عمليات حفظ السالم تتطلب بذل . 5100 تدخال  منفصال  بين فبراير وسبتمبر 002

وهو يظهر أيضا  أن اتفاقية السالم قد ال تكون إال بداية . ة زمنية أطولجهود متواصلة على مدى فتر 
وال شك في أّن االستثمار في االهتمام المباشر والوجود في المجتمع يثمر . لعملية سالم أطول بكثير

 .ا  مكافآت حقيقية، في االستعادة التدريجية للمجتمعات األكثر أمان



 
 
 

2.2 
 اإلشكاليات

قد تطرأ مجموعة من ق الحماية غير المسلحة للمدنيين في حاالت النزاع العنيف، أثناء تطبيفي 
اختيارات صعبة بين بديلين  اتخاذيجب . دورة برمجة الحماية غير المسلحة للمدنيين اإلشكاليات في

 ينشأؤدي إلى عواقب غير مرغوب فيها، أو عندما تعلى حد سواء أو قد  اأو أكثر غير مرغوب فيه
 من اإلشكالياتهذه  العديد من وتتأتى(. ى سبيل المثال من الجهات المانحة أو الحكوماتعل)ضغط 

التوترات التي تنشأ بين مختلف المبادئ الرئيسية والمصادر الرئيسية للتوجيه عندما يتم تطبيقها على 
 .سياق معين، باإلضافة إلى واقع الظروف على األرض

 .ممارسو الحماية غير المسلحة للمدنيينالتي قد يواجهها  كالياتاإلشاألقسام التالية عددا من  تقّدم

 

قد تجد فرق  ،المحلية الجهات الفاعلةحقوق اإلنسان والالعنف مقابل أولوية  عند العمل على تشجيع
فيها المدنيون الذين تحميهم أو الجهات الفاعلة  يعمدنفسها في حاالت  الحماية غير المسلحة للمدنيين

 .الحماية غير المسلحة للمدنيينمع مبادئ  متعارضةفي أعمال تبدو  إلى االنخراط معها تتعاونالتي 
على وشك مرافقته،  هممدافع عن حقوق اإلنسان  بحوزةسالحا   تجد هذه الفرق على سبيل المثالفقد 

الجهات تتطلب مبادئ أولوية . الشخص تتبنى الالعنفهذا على الرغم من أن المنظمة التي يمثلها 
ال يتدخلوا في شؤون  أنغير المسلحة للمدنيين  الحماية من ممارسي والالنحياز المحلية الفاعلة

أو  النضال المسلحامتناعهم عن دعم  مبدأ الالعنف يفرضفي الوقت نفسه، و . الفاعلين المحليين
 .وقد تشّكل هذه المسألة إشكالية. االرتباط به به

غير المسلحة للمدنيين عن فرض وجهات نظرهم على  وعلى الرغم من امتناع ممارسي الحماية
وفي ما . المحلية، إال أن ذلك ال يعني أن عليهم احترام المواقف أو السلوكيات العنيفة الجهات الفاعلة

قد يعمدون إلى إشراك المدافع عن حقوق اإلنسان في حوار حول  ،يتعلق بالمثال المذكور أعاله
وباإلضافة إلى . يحمله حمل السالح، وتأثيره على عمل المنظمة استخدام األسلحة، والتصّور الذي

ذلك، قد يعرضون على المدافع إمكانية المضي قدما  في المرافقة إذا قرر أن يبقى غير مسلح، مع 
 إلىيعود في نهاية المطاف حول تحديد مسار العمل المطلوب توضيح في الوقت نفسه أّن الخيار 

 .المدافع
 
 
 



 المحلّية الجهات الفاعلةمقابل أولوية  ستجابةااللتزام باال

النزاعات العنيفة، قد تكون فرق الحماية غير المسلحة  التي تشهدفي بعض المناطق المعزولة 
أن مستويات العنف مرتفعة وعلى الرغم من . هي الخدمة الوحيدة التي يقّدمها المزّودونللمدنيين 

قد الدولة قد تكون محدودة، والمجتمع المدني المنظم  بنية فإن والحماية تحتاج إلى مساهمة الكثيرين،
، على الرغم من أنها ظاهرا  الحماية غير المسلحة للمدنيين  وقد يتجلى اهتمام بخدمات. يكون غائبا  

ويساهم هذا الوضع في حث أفراد الحماية غير . أو مصاغة في طلبات رسميةعنها  معّبرغير 
ذا تّم االلتزام. ر أكثر فاعلية في منع العنف وحماية المدنيينأداء دو على  المسلحة للمدنيين أولوية ب وا 

سيتم النظر إلى . خطر الركود قد تواجه العملية، في الصرامةبشكل مفرط األطراف الفاعلة المحلية 
إنها قد  حتىفرق الحماية غير المسلحة للمدنيين على أنها غير مستجيبة لالحتياجات العاجلة، 

الرغم من أنه يمكن تحديد وعلى . من العجز أصال  د من إضعاف المجتمع الذي يعاني تخاطر بمزي
الحماية القدرات، يجب على المنظمات  تنميةويمكن ( في كل حالة وهي موجودة)اآلليات التقليدية 

 .هذه السياقات ضمنمن القيادة لفترة من الوقت  أعلىغير المسلحة للمدنيين ممارسة درجة 
إلى دراسة خطر  دود المشاركة النشطة، ال يحتاج أفراد الحماية غير المسلحة للمدنيينعند تحديد ح

قد . التدخل في الشؤون المحلية فحسب، ولكن أيضا  دراسة مدى الخطر في تجاوز قدراتهم المهنية
يؤدي النقص في خدمات الدعم األساسية ومقدمي الخدمات الخبراء إلى حّثهم على االستجابة 

قد "(. إذا لم نأخذ المبادرلة، فلن يأخذها أي شخص آخر)"ت المتأثرة ودعمها أينما استطاعوا للمجتمعا
إن تقديم المشورة حول . مناسبا  في بعض الحاالت، ولكن ليس في حاالت أخرىاألمر يكون هذا 

، بل قد فحسب الصدمات للناجين من العنف الجنسي بدون مهارات مناسبة قد ال يكون غير مهني
دون توفير أي وصول من فتح مساحة للحديث عن العنف الجنسي،  إّن مجردحتى . ب الضرريسب
 التقّدموقد يشجع النساء على . ا  سلبي ا  تأثير  يحمل، قد والطبياالجتماعي -خدمات الدعم النفسيإلى 

ال  نالحماية غير المسلحة للمدنييتتوفر فرق  !أنّ والتعامل مع هذه المشكالت في مجتمعهن، في حين 
 .لدعمهنلى خدمات الدعم الضرورية إ تتمتع بالنفاذ

 

مع الحفاظ على أولوية الالعبين المحليين،  التحلي باالستجابة بإشكاليةقضية أخرى تتعلق وننتقل إلى 
نظرة إلى موظفي الحماية غير المسلحة للمدنيين على أّنهم  دتسو . لنزاعفي االتدخل المباشر  أال وهي

في نظام اإلنذار  الجهات الفاعلة المستقلةمن قبل تتم مقاربتهم غالبا  ما سالم ولذا خبراء في مجال ال
 وال يساهم هذا. في القتال الفصلأو  اعةمالجالنزاعات الملحة في من أجل  االستجابة المبكرة/المبكر
الشرطة  ثلم)خل في مبدأ أولوية الجهات الفاعلة المحلية ادبالتكثير من الحاالت الفي  الناشطالدور 

. مع مبدأ الالنحياز ا  قد يتداخل أيضبل ، فحسب (منهم قد يطلبممن المحلية أو الشيوخ أو غيرهم 



وتتسم مناهج الحماية غير المسلحة للمدنيين بأّنها . مخاطرة أمنية يشّكلذلك، غالبا  ما  وباإلضافة إلى
بشكل فائق  داد وتقييم المخاطرإال بعد إع وال يتم اللجوء إلى التدخل للفصل وقائية بشكل أساسي

سيكون من األنسب أن تتدخل الجهات الفاعلة المحلية في النزاع بنفسه، في حين توفر فرق  .الدقة
في مثال آخر، قد ُيطلب من منظمات الحماية غير و . ا  وقائي ا  وجودالحماية غير المسلحة للمدنيين 

الجهات قدمها تنمية القدرات، والتي يمكن أن المسلحة للمدنيين توفير التدريب أو أشكال أخرى من ت
الخبراء "قد يفضل أفراد المجتمع . هذه األخيرة في القيادة أو على األقل إشراكالفاعلة المحلية 

 تفادي، ولكن يجب الحرص على حصرا   الحماية غير المسلحة للمدنيينويطلبون دعم " الخارجيين
 .الخبرة المحلية وضعيةتقويض 

 
 قابل تشجيع تحول النزاعمنع العنف م

وتندرج تهدئة التوترات ضمن . يعتبر منع العنف هدفا رئيسيا لعمل الحماية غير المسلحة للمدنيين
وقد تؤدي تهدئة . الطرق التي يستخدمها ممارسو الحماية غير المسلحة للمدنيين من أجل منع العنف

د التأكيد على الوضع السائد غير العادل التوترات في مرحلة المواجهة إلى منع العنف، ولكنها قد تعي
الجماعات المضطهدة قد قبلت الوضع السائد غير  ولعل. وتمنع تحول الصراع( العنف الهيكلي)

المواجهة في . العادل لفترة طويلة، ولكن في مرحلة ما قد تراودها ثقة كافية وتتشجع لمواجهة أعدائها
في نهاية المطاف إلى  قد يؤدي هذا األمر. هد تحّوال  هذه الحالة هي عالمة على أن توازن القوى يش

وفي هذه المرحلة، يجب إبراز المظالم من أجل إطالق . تثبيت الوضع السائد بكل بساطة
حقاق التغيير قد . قد يدفع مناصرو المجتمع المدني باتجاه إعادة توازن السلطة. المفاوضات وا 

ضفاء شرعيةصوت المظلومين،  يعملون على رفع شرعية  وتقويضاهتماماتهم وتطلعاتهم،  وا 
تتم معالجة المواجهة إما عن طريق النضال العنيف أو الالعنف . حكامهم ومعها سلطتهم وقوتهم
 .النشط، أو مزيج من االثنين معا  

مثل المرافقة والوجود االستباقي وتنمية القدرات وبناء  الحماية غير المسلحة للمدنيين مناهجقد تكون 
قد . غير العادل السائدالوضع  مواجهةؤولة جزئيا  عن مبادرات الجهات الفاعلة المحلية في الثقة مس

، مسترشدين بمبادئ الالعنف وبقانون غير المسلحة للمدنيين هذه العملية الحمايةيشجع ممارسو 
اد أفر على يجب ولكن . من خالل الالعنفتتم معالجتها المواجهة  أنّ ، طالما حقوق اإلنسان الدولي

الوقوف إلى  أن يمتنعوا عن، الحماية غير المسلحة للمدنيين، بصفتهم جهات فاعلة غير منحازة
لممارسي الحماية  ا  كبير  ا  تحدييمكن أن يشكل  ا  بسيط ا  يعتبر هذا اختالف. الذين يقودون العملية جانب

التزامهم  بفعلمدنيين غير المسلحة لل الحماية، الذين ربما انضموا إلى وكالة غير المسلحة للمدنيين
غير  السائد، حيث تحافظ الحكومة على الوضع عموديفي حالة وجود صراع . بالعدالة االجتماعية



في سيادة  ونتدخلي أنهمغير المسلحة للمدنيين على  الحمايةإلى أفراد  يمكن بسهولة النظر ،العادل
وفي ". بنشاط يشجعون النزاع"و" اعبمسببي المت" مع طرفا  قد ُينظر إليهم على أنهم يتخذون . الدولة
الحماية غير المسلحة  حتى إلى توجيه اللوم إلى قد تعمد الحكومةأصبحت المواجهة عنيفة،  حال

في ظل هذه الظروف، من المهم للغاية أن يحافظ أعضاء و . بذيعة ترويجها الناشط للعنف للمدنيين
تحيز، والالعنف، بالالارم في االلتزام فريق الحماية غير المسلحة للمدنيين على االنضباط الص

 لوقفالحكومة المبرر  في إعطاءخطوة واحدة خارج الخط وقد تساهم . وأولوية الالعبين المحليين
في الحماية غير المسلحة غير المسلحة للمدنيين وطرد الموظفين الدوليين الحماية كامل عملية 

 .للمدنيين
 

 استخدام االمتياز مقابل الالعنف

بعض ممارسي الحماية غير المسلحة للمدنيين إلى االستفادة من الوضع الخاص الذي يحظى  يعمد
 ممنالعديد إّن حتى . به األجنبي في العديد من األماكن حول العالم، من أجل توفير الحماية

ة أفراد الحمايغالبا  ما ينظر إلى . بآداب الضيافة والكياسةعادة يلتزمون بال رحمة،  يعتبرون قتلة
نازل يتعندما يصل الضيف، "إن العبارة السواحيلية ". ضيوف"على أنهم  غير المسلحة للمدنيين

القوة " إلى استخدام فرق الحماية غير المسلحة للمدنيين تعمد. 55"ليةاآل"تختصر " أمامه المضيف
كد أن هذه من المؤ . من فقدان هذا التقدير"مضيفيهم " تمنعللضيافة إلى االنفسية للنزعة العالمية 

من  حصرا  فهي موجودة . ، ولكنها ليست أقل واقعيةتعتبر كامنة بوصفها تخصيال  حاصال  " قوة"
...  الشديدة البعدمن األماكن  وخصوصا  الضيوف القادمين ،"للضيوف" التواجد الوجاهيخالل 

 .(5116،  جرانت")
ية غير المسلحة للمدنيين بصفتهم الحما ألفراداستخدام الرؤية واالمتيازات الممنوحة  لطالما شّكل

المرور عبر  ولعّل ذلك أتاح لهم. هذه الحماية لمصلحتهم أداة مهمة الستراتيجيات عناصر دولية
نقاط التفتيش، إمكانية الوصول إلى معسكرات الجيش أو إلى السلطات التي ال ترغب في مقابلة 

. استخداما خطيرا لالمتياز لك قد يعتبرذ إال أنّ . معينة أو طبقات ممثلين محليين من فئات عرقية
 قدوبهذه الطريقة، . يسهم في منع السكان من الدفاع عن حقوقهمو يعزز النظام القمعي القائم  فقد

يساهم وجود الحماية غير المسلحة للمدنيين في ثقافة ال تخضع فيها الدولة للمساءلة عن استمرار 
 لهذاغير المسلحة للمدنيين الحماية تتصدى منظمات  عادة ماو . السائد القائم على التمييزالوضع 

                                                             
 يشير هذا القول المأثور إلى ضرورة توقف الزوجين عن الجدال ألّن ضيفا  قد وصل  55



وتسهيل الحوار بين مجموعات وثقتها من خالل تطوير قدرات جماعات األقلية المضطهدة  األمر
 .الحكوميةالفاعلة بما في ذلك الجهات ،  األقليات والمجموعات األخرى

 

 بناء الثقة مقابل الحماية

اس، لكن إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح، فيمكنه أيضا  يساهم بناء الثقة عادة في تمكين الن
بناء  يرتبطوفي حال لم . وفي حالة نزاع عنيف يمكنه حتى أن يعرض الناس للخطر. إعاقة الناس

 .الثقة بتحسين حقيقي في األمن، قد يشجع على اإلفراط في المخاطرة

فعله أو يتجاهل الحكمة المحلية، يمكن  وبالمقابل، عندما يتحّول التدريب إلى تعليم الناس ما يجب
 .أن يعزز االعتماد على الخبراء الخارجيين ويقلل الثقة

 

وشجع وجود حفظة السالم . تشّكل تجربة تيمور الشرقية مثاال  على التشجيع على الرهانات العالية
الذي أدى إلى التابعين لألمم المتحدة في تيمور الشرقية المشاركة الشعبية الكاملة في االقتراع 

لقد مكن المنظمات السياسية التيمورية من الشعور بأنها، بدورها، يمكن أن تشجع . االستقالل
، لكنه "لن نغادر"ومع تصاعد العنف والتهديدات، وعدت بعثة األمم المتحدة، . المشاركة الشعبية

منية بشكل كبير، ؛ ومع تدهور األوضاع األبه كان وعدا  لم تستطع بعثة األمم المتحدة اإليفاء
وصلت البعثة إلى نقطة شعرت فيها بأن تأثيرها الوقائي لم يكن ملحوظا  بما يكفي لتبرير الخطر 

انسحبت البعثة ألول مرة من جميع المحافظات، ومن ثم بقيت في ديلي حتى تم . على موظفيها
لى أن يتمكن من إخالء الموظفين الوطنيين والنازحين )تفويض تدخل عسكري  المختبئين في وا 

المدعومة بقوة من قيادة المجتمع المدني  -وفي هذه الحالة، قد تكون سياسة التشجيع (. مجمعه
 (.5111، 22.ماهوني ص) قد زادت من تعرض المدنيين للمجازر الالحقة -التيموري 

 
 .استراتيجية إيقاف الرصاص تعمل مرة واحدة فقط

 السالم بال عنفقوة  تيفاني إيستهوم، المدير التنفيذي في

 

 الحماية الذاتية مقابل حماية اآلخرين

تعتبر زيادة سالمة المدنيين المهددين وأمن من أهم األولويات في الحماية غير المسلحة للمدنيين، 
ال يطلب منهم . ولكن ال يتم ذلك أبدا  على حساب سالمة أفراد الحماية غير المسلحة للمدنيين

ال يمكن : المنطق األساسي الذي يقف وراء هذا هو خيار عمالني. رينالتضحية بأنفسهم إلنقاذ اآلخ
 لىإ وباإلضافة. تعّرضوا إلطالق الرصاصلممارسي الحماية غير المسلحة للمدنيين أن يحموا إذا 



ذلك، فإن وفاة أحد أفراد حفظ السالم سيكون له أثر سلبي على قدرة الحماية غير المسلحة للمدنيين 
حتى إذا كان المدنيون المعرضون للخطر معرضين لتهديد مباشر، قد تضطر . ةعلى توفير الحماي

كر من قبل، تعتبر ذكما و . غير المسلحة للبحث عن غطاء بدال  من التقدم والحماية الحمايةفرق 
جميع إنه أمر يعرفه . غير المسلحة للمدنيين استراتيجية وقائية، وليست استراتيجية دفاعية الحماية

، ولكن في حالة التهديد المباشر، ليس من السهل دائما حماية غير المسلحة للمدنيينممارسي ال
 .ذلك، ليس من السهل في كثير من األحيان تحديد مدى خطورة التهديد ناهيك عن. تطبيقه

 

وقوع أحداث من بروتوكوالت أمنية صارمة لمنع  الحماية غير المسلحة للمدنيينمعظم منظمات  تتبع
يتخذه المدير القطري وال  ا  قرار ما يكون إخالء أفراد القوة غير المسلحة للمدنيين  ا  وغالب. هذا النوع

وجود منظمة قائمة على اإلجماع إّن حتى . يسمح ألفراد الفريق الفردي بخيار البقاء وحماية المدنيين
بشأن  أحاديقرار يتم منح هيئة معينة سلطة اتخاذ : لها آليات استثنائية كتائب السالم العالمية مثل

يتم إجراء تقييمات المخاطر و . غير المسلحة للمدنيين في حاالت الطوارئ الحمايةإجالء موظفي 
تعتمد فرق الحماية غير المسلحة للمدنيين بشكل و . وتحليل السياقات باستمرار لتقييم الوضع األمني

على المجتمعات  ا  أيض سيما الشركاء المحليين، ولكن الو كبير على شبكة عالقاتها الواسعة، 
للغاية، من قبل أولئك الذين  واقعيةبطريقة وهي تلقى الحماية . الدبلوماسية والمنظمات غير الحكومية

في  الحماية غير المسلحة للمدنيينعلى سبيل المثال، عندما ُخطف عضو فريق ف. جاؤوا للحماية
جماعات المجتمع المدني المحلية ، نظمت 5111في مينداناو في عام  قوة السالم االعنفيةمنظمة 

 .مظاهرات عامة تطالب باإلفراج عنه

 

 الحاجات الفورية مقابل تنمية القدرات المستدامة والتغيير

غالبا  ما يواجه ممارسو الحماية غير المسلحة للمدنيين في الميدان إشكالية بين االستجابة لالحتياجات 
قد يعمد األهل إلى مقاربة أفراد الحماية . ت أكثر استدامةالحالية مقابل وضع خطط وتنفيذها نحو تغييرا

المسلحة، وقد يحتاج  المجموعاتالدعم من أجل عودة أطفالهم من  طالبينغير المسلحة للمدنيين 
إلى المساعدة في التفاوض مع الوكاالت األخرى والحكومة، وقد تتطلب  األشخاص النازحون داخليا  

تستهلك هذه األنشطة جميع الموارد المتاحة  قد. ا  استباقي ا  وجودددة األزمات ومجتمعات مح تأجيجات
مثل دعم تطوير شبكة اجتماعية أو إنشاء فريق  ا  مسبقاألنشطة السابقة المخطط لها  إلى الخلفوتدفع 

الحاجة إلى االستجابة لالحتياجات معها وكثيرا  ما ُينظر إلى ضغوط العمل اليومي و . حماية محلي
وقت لتحديث تحليل السياق أو وضع خطة عمل تخصيص ى أنها تتناقض مع الحاجة إلى العاجلة عل

 بين أولوية األطراف الفاعلة المحلية وطلباتها، إشكاليةويمكن فهم ذلك على أنه . أو جمع بيانات التقييم



دعم القانون الحاجة الطارئة لبين  إشكاليةبأنه  يّتسمأو قد . مقابل الحاجة إلى بناء التغيير المستدام
والذي من  بشكل مستدام،اإلنساني الدولي وحقوق اإلنسان مقابل الحاجة إلى تطوير القدرات المحلية 

 .المدى الطويل فيشأنه أن يدعم أولوية الجهات الفاعلة المحلية 
 

بممارسي الحماية غير المسلحة ما يتعلق  فيهذه المسألة على أّنها إشكالية يمكن للمرء أن يفكر في 
أشار توماس ميرتون . المباشر الذين يمارسون الالعنف تجاه أنفسهم مقابل االستجابة للسياق للمدنيين
. واإلجهادالنشاط : يستسلم له الشخص المثالي بسهولة تامةشكل من العنف المعاصر  انتشار: "إلى أن
إن . لعنف الفطريمن ا، ا  شيوعأكثر األشكال  ولعله، االندفاع والضغط في الحياة الحديثة شكال   يمّثل

، المفرطةالمخاوف المتضاربة، واالستسالم للمطالب  في باقة متنوعة من باالنجراف المرء لنفسهسماح 
 وتيرةإن . لعنفالسقوط أمام االجميع في كل شيء، هو  في مساعدة رغبةال، و زائدةوااللتزام بمشاريع 

 ةدمر ثمر ت إنها. السالم علىر قدرتنا الداخلية دمت اإنه. حيد عملنا من أجل السالمت الجنونية نشاطنا
 (0122،  ميرتون. )"قتل جذور الحكمة الداخلية التي تجعل العمل مثمرا  ت اعملنا، ألنه

 

ال . التي يواجهها ممارسو الحماية غير المسلحة للمدنيين اإلشكاليات ليست هذه سوى غيض من فيض
يقدمون ما يمكن أن يسمى المشاكل فهم . الحاالت القرار في هذه اتخاذصيغ بسيطة لتوجيه عملية 

غير  الحمايةعلى أسس قوية في مبادئ  الحماية غير المسلحة للمدنيينيجب أن يعتمد ممارسو . الماكرة
على اتخاذ  اآلخرينالوضع ومساعدة  خصائص، فريق قوي يمكنه مناقشة وممارساتهاالمسلحة للمدنيين 

 .باألخطاء وتغيير المسار  قرارات جيدة، والتواضع لالعتراف
 

 



 
 

 ملّخص الرسائل األساسية 
 

x تحليال  متواصال  للنزاع  معقّدة وغالبا  ما تتطلب عمليات التدخل غير المحدود للمدنيين تعتبر
دارة األمن، والتواصل مع أطراف متعددة، وهياكل الدعم الخارجية، الحاجاتوتقييم  والسياق ، وا 

المناهج والمهارات لخيارات المناسبة للموظفين والشركاء وتطبيق واستراتيجيات الخروج، وا
 .المناسبة

x  كما . معينة لوضعللتطورات والديناميات الجارية  ةالتفصيلي المعاينةيشير تحليل السياق إلى
يسمح للممارسين غير التقنيين للمدنيين بتحديد اتجاهات العنف من أجل التنبؤ باألزمات 

 .لالستجابة السريعة لحالة األزمات اإلعدادى ومنعها، باإلضافة إل

x  وثيقا  وموجوداتهم ارتباطا   دنيينمأمن الموّظفين الميدانيين للحماية غير المسلحة لليرتبط
ال يمكن . في حاالت الصراع العنيفوحمايتهم المتمثلة في تحسين أمن المدنيين  مبأمن بمهمته
. لم يتمكنوا من حماية أنفسهم أوال   مااآلخرين  غير المسلحة للمدنيين حماية الحمايةلممارسي 

هو ضمان أمن موظفيها للحماية غير المسلحة للمدنيين الشاغل األول لكل العمل الميداني 
 .وموجوداتهاوسمعتها 

x  الجهات  تعود غير المسلحة للمدنيين عندما الالحماية مليات عيتم التخلص التدريجي من
 الحمايةعندما تكون أو ، أو تريدهاغير المسلحة للمدنيين ماية تحتاج إلى الح المحلية الفاعلة

المزيد، أو عندما  تحقيقغير المسلحة للمدنيين قد حققت بعض أهدافها ولكنها غير قادرة على 
يجب أن . من قبل الحكومة تعّرضت للطردغير المسلحة للمدنيين قد فشلت أو  الحمايةتكون 
 الحمايةوتتناول كيفية دعم جهود  وقابلة للتحقيقواضحة  ا  إستراتيجيات الخروج أهدافتحمل 

غير المسلحة للمؤسسات المدنية من خالل البنى التحتية المحلية، وذلك بعد خروج موظفي 
 .غير المسلحة للمدنيين الحماية

x  مجموعة متنوعة من الحماية غير المسلحة للمدنيين خالل مرحلة التنفيذ، سيواجه ممارسو
. للحماية غير المسلحة للمدنيينالتوترات بين المبادئ الرئيسية المختلفة  متأتية منال اإلشكاليات
إن الفهم العميق لهذه . اإلشكالياتهذه  من حل وحدهااللتزام الصارم بهذه المبادئ ولن يتمكن 

 .هي جوهريةالمبادئ، باإلضافة إلى المهارات والحس السليم 

x  ا  واستخدام واستمرارية،،  ، ومرونةا  جهدلمدنيين تتطلب فعالية الحماية غير المسلحة ل 
يعني  إّن نجاح الحماية غير المسلحة للمدنيين. من األساليب متنوعة لمجموعة ا  استراتيجي

لى الحضور في الوقت المناسب،  لتطبيق األساليب الصحيحة  واالستعدادالمكان المناسب، وا 
 .ة في وقف العنف وحل النزاعاتوالمهارات المناسبة لدعم الجهات الفاعلة المحلي
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 دراسات الحاالت
 
 

وتبّين هذه األحداث مختلف مناهج الحماية غير . ما يلي هو سجل موجز من خمسة أحداث
 .المسلحة للمدنيين ومقارباتها التي تم استخدامها في أوقات مختلفة خالل هذا الصراع

 

 5100أبريل 

 

 التحقق من العنف وزراعة الثقة في غرب مينداناو

، اندلع تبادل إلطالق النار في أحد المواقع األكثر عزلة والمتنازع عليها في 5100 يلأبر  2في 
رجل مسلح من أجهزة تنفيذ القانون إلى محاصرة جزيرة بمؤازرة  211وعمد نحو . غرب مينداناو

واندلعت معركة . قوات برية وزوارق عسكرية في عملية تهدف إلى ضمان اعتقال مجموعة إجرامية
النارية استغرقت أربع ساعات ونصف، سمع في خاللها دوي عدة انفجارات، ما أدى إلى  باألسلحة

منزال وقتل تسعة من المشتبه بهم  00وتم إحراق (. كامل سكان الجزيرة)مدني  2111نزوح حوالي 
 .وقد احترقت جثثهم حتى لم يعد باإلمكان التعّرف إليها –

شرع فريق االستجابة السريعة التابع لسلطة السالم  بناء على طلب األطراف المحليين المعنيين،
مينداناو و . الالعنفية، والمكون من مراقبين دوليين ووطنيين للحماية، في مهمة تحقق مدتها ثالثة أيام

ساعات وركوب القارب  01هي جزيرة كبيرة بحجم اليونان تقريبا ، لذلك احتاج الفريق إلى حوالى 
 .في غرب مينداناوللوصول إلى الموقع المنعزل 

مدني خائف  2111على ضمان عودة فورية وآمنة لـ قوة السالم بال عنف ساعد التدخل الفوري من
، كانوا مترددين في العودة خوفا من وقوع مزيد من قوة السالم بال عنف قبل وجود. إلى منازلهم
 .الهجمات

بلديتي، وخصوصا  سكان القرية إن الناس ضمن "وقال ممثل محلي لجبهة مورو اإلسالمية للتحرير، 
 ...".الذين زرتموها، سعداء للغاية لحماسكم لمساعدتهم على تبديد مخاوفهم 



من أجل  قوة السالم بال عنفشكرا  ل: "وقال نائب عمدة مدينة ناجا، مقاطعة زامبوانجا سيبوجاي
ضل طريقة سنبذل قصارى جهدنا لعالج الصدمة وسنساعدهم بأف. اهتمامها بالناس في مجتمعي

 .ممكنة
 

أن أال وهي في هذا الحادث بالتحديد،  وهي ذات أهميةالسمات المعقدة للصراع،  وتبرز إحدى
منشأ الهجمات العنيفة واالبتزاز  تشّوش على تحديدواسعة النطاق،  ولكناللصوصية العادية، 

هو في الواقع في هذه الحالة، لم يكن من الواضح ما إذا كان الهدف من العملية و . واالختطاف
كان عضوا في جبهة مورو اإلسالمية للتحرير،  وفي حال. مجرم مجّرد عضو في جبهة مورو أو

فإن العملية ستكون لها آثار أكبر بكثير من مجرد عملية ضد العناصر اإلجرامية ويمكنها بالفعل أن 
قام واالنتقام المضاد، ويمكن أن يؤدي مثل هذا االنتهاك إلى االنت. تشكل انتهاكا لوقف إطالق النار

عملية السالم بأكملها عن مسارها، ما يؤدي إلى عمليات نزوح ضخمة وأضرار ال يمكن  قتنحرف
إلى تسارع األعمال ال تختلف عن هذا،  أّدت محفزاتفي الماضي، و . إصالحها للمدنيين وممتلكاتهم
أن يعمل على  بال عنفقوة السالم  ولذلك كان من الضروري لفريق. العدوانية على نطاق واسع

وفي مينداناو، ال تكون هذه التحالفات واالنتماءات مباشرة، . وتحالفاته تحديد انتماءات هدف العملية
االنتماءات المتعددة التي يمكن أن تشمل شبكة واسعة من التحالفات  بفعلوغالبا  ما تكون معقدة 

 .واإلجراميةاألسرية والسياسية 
 هو صمت المنطقة صدمنيأول ما : "عند وصوله إلى الموقع حقققال أحد أعضاء فريق التو 

 ينقل. وهي تهيم في المنطقة شاهد سوى الحيوانات األليفةنولم  مقفلةالمنازل  وبقيت. وفراغها المدوي
آثار  وتجلت. منزال  والعديد من األشجار بالكامل 00تم حرق . الفوضى والدمارصورة المشهد 

وبعد الحادث، غادر جميع المدنيين الجزيرة . "ل واألشجار المتبقيةالرصاص على جدران المناز 
 .خوفا على سالمتهم وأمنهم

وساهمت عملية إعادة تركيب الحادث مع الشرطة وبعض الشهود في إلقاء الضوء على مجرى 
وعملت . الحادث ورّكزت على تسلسل األحداث وساءلت حول توازن القوة ضد الهدف المنشود

تقييم مقدار الدمار وتقييم االحتياجات واإلمكانيات المتاحة للمدنيين المتضررين على  ا  المراقبة أيض
 .من أجل عودة آمنة إلى مواقعهممن الحادث 
الدولي الذي  المراقبةالحماية المدنية، تم إرسال التقرير التفصيلي الناتج إلى فريق  نمكوّ ووفقا  لوالية 

األطراف  وقد بادرت. مة وجبهة مورو للتحرير اإلسالميشارك بدوره التقرير مع كل من الحكو 
إلى إجراء  ،قوة السالم بال عنف التي قادتهاعملية التحقق على  ، بناء  الرئيسية في عملية السالم

خالل جولة من المحادثات  ذلك، تمت مناقشة التقرير مطوال وباإلضافة إلى. في الحادث تحقيق



 التأثير اإليجابي الذي تحدثه يبّين هذا األمر بقوة. عقدت في ماليزيااالستكشافية لعملية السالم التي 
هي المرة األولى التي يتم فيها الحديث و على القضايا المتعلقة بالحماية المدنية،  قوة السالم بال عنف

 .بحماية المدنيين في منتدى محادثات السالم االستكشافية الرسمية تتعّلقدة عن قضية محدّ 
إلى أنه لم يحدث أي انتهاك لوقف إطالق النار بين الحكومة  قوة السالم بال عنف وخلص تقرير

كانت عملية تهدف إلى تعزيز القانون  ،وبدال  من ذلك. أثناء اللقاءفي وجبهة تحرير مورو اإلسالمية 
 أن تشهد اقترح إال أّن هذا التقرير. الشرطة في زامبوانغا سيبوغاي بدعم من الجيش فرضتها
عند تنفيذها في المناطق ذات األغلبية  وخصوصا  أفضل،  تنسيقا  يات المماثلة المستقبلية العمل

الهلع بين السكان المدنيين ما يؤدي إلى النزوح بسبب االنطباع بأن تفشي المسلمة، وذلك لمنع 
 . آليات مشتركة لمكافحة اإلجرام وتتوافر. الجيش يستهدف السكان المسلمين

طلب السكان المحليون في  حيث على التأثير اإليجابي لمثل هذه التدخالت، مةالحاسشهادة وأتت ال
. إنشاء مكتب هناك للمساعدة في ضمان سالمتهم وأمنهم قوة السالم بال عنف الجزيرة المنعزلة من

إنشاء مكتب ميداني في  قوة السالم بال عنف وبالمناسبة، طلب المجتمع المدني المحلي رسميا من
قوة  أجرتفقد على الرغم من أن الطلب ال يزال قيد الدراسة، و . امبوانغا في وقت سابقشبه جزيرة ز 

األولية للسلطات الحكومية المحلية الستكشاف جدوى  المجاملةسلسلة من زيارات  السالم بال عنف
 .يجابيةباإلاالستجابة المحلية حتى اآلن وقد تمّيزت . االقتراح
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 في قادة المستقبلزرع ثقافة السالم 

في الفيليبين على دعم عملية السالم من خالل المساعدة في تطوير قادة  قوة السالم بال عنف تعمل
بانغسامورو ومدرائها المستقبليين الذين سيستغلون معارفهم ومهاراتهم السياسية واالجتماعية 

 .االقتصادية لتحسين الوضع في منداناو التي ترزح تحت وطأة النزاع
، من جميع أنحاء مينداناو الوسطى والغربية المتأثرة يينالمستقبل القادةر اثنا عشر من حض

، وخضعوا لتنشئة بالصراع، بما في ذلك المقاطعات الجزرية األكثر تضررا من الصراع في سولو
 قوة السالم بال عنفل الفريق الميداني على 5105مايو  01- 56في فترة من  على مدى ثالثة أيام

 (.BLMI)سامورو للقيادة واإلدارة بانغدعم معهد ت التنشئة بوقد تم. ماجوينداناوفي 

في أدى اشتباك حيث ،  باسيالن في المشاركين من البركة وهو واحد منماجد نور، وقد تحّدث 
 01بينية إلى مقتل يليأواخر العام الماضي، بين جبهة تحرير مورو اإلسالمية والقوات المسلحة الف

تزخر نحن نعيش في أماكن . تأمين هذه التنشئةقوات السالم الالعنفية على  نشكر: "قالف ا  جندي
دارة النزاعاتبال سيساعدنا ذلك في . تحديات لذا من المفيد لنا معرفة المزيد عن حقوق اإلنسان وا 

 ".دعم شعبنا في وقت النزاع 
رة، وهي منظمة مسجلة غير المرسوم لمؤسسة معهد بانغسامورو للقيادة واإلدا المخططيتمحور و 

للتميز ومرجعا  للمعرفة في مجال تنمية الموارد البشرية التي تنتج أفرادا   ا  حول جعلها مركز  ،حكومية
من شخصيات ال تشوبها شائبة، ومزودة بالقيادات المثالية والصفات اإلدارية من أجل المساهمة في 

 .إحداث التحول ضمن شعب البانغسمورو
هد بانغسامورو للقيادة واإلدارة خالل المحادثات االستكشافية الرسمية العاشرة بين نوقش إنشاء مع

وتم وضع اللمسات األخيرة واالتفاق عليه بشكل رسمي خالل . 5111الطرفين في فبراير 
، مع التزام 5112نوفمبر  02-02المحادثات االستكشافية الرسمية الرابعة عشرة التي عقدت في 

 .ية من أجل إطالق عمليات المعهدالفيليبينلحكومة التمويل من قبل ا
إذا كان ال بد لي من التأكيد على : "لبينيةيوقال دين مارفيك ليونين، رئيس فريق الحكومة الف

المكاسب العديدة التي حققتها عملية التفاوض بين الحكومة وجبهة مورو اإلسالمية للتحرير، فإنني 
 ". صدارة القائمة إلىتصنيف  أقربيادة واإلدارة في سأسّجل إنشاء معهد بانغسامورو للق

في أعقاب التنشئة التي نّظمتها قوة السالم الالنفية، بادر معهد بانغسامورو للقيادة واإلدارة إلى 
وقال مهاجر إقبال، رئيس لجنة جبهة . في مبنى جديد 5105يونيو  1إطالق المؤسسة رسميا  في 

بكل إننا نقر : "قوة السالم بال عنف جوائز، الذي حضره ممثلومورو للسالم، خالل حفل توزيع ال
من خالل مديرها القطري، األخ  قوة السالم بال عنف ...بالمساهمة الكبيرة التي قدمتها  أمانة



وخصوصا   المستقبليينقادة المورو  المطلوبة من أجل تمكين...  التنشئةعاطف حميد، في إجراء 
 ."من شريحة الشباب

إنشاء شراكة مستدامة  معهد بانغسامورو للقيادة واإلدارة بهدفي التدريب بناء على طلب وقد ُأجر 
جراء دورات  تمكينعلى  قوة السالم بال عنف طويلة األجل حيث تعمل تتعلق بحفظ  تنشئةالمعهد وا 

 قوة السالم بال التدريب في مايو لمحة عامة عن وقّدم. السالم المدني غير المسلح وحقوق اإلنسان
بما في ذلك  ،مواضيع مختلفة ذات صلة إلى تفّرعوحفظ السالم المدني غير المسلح، ثم  عنف

السلمية لحل  والمقارباتتحليل النزاع، : ، حولعلى سبيل المثال ال الحصرتتمحور، جلسات 
حقوق األطفال، واتفاقية حقوق الطفل، الخطيرة لنتهاكات ال، والقانون اإلنساني الدولي، واالنزاع

 حماسةالمشاركون  وأبدىتشاركية بطبيعتها الالجلسات  وتمّيزت. واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
 .ضوء التدريب علىمشاركة تجاربهم الخاصة ل

حن المقيمين في يصعب علينا جدا  ن: "ة زامبوانجاوقال تيرسو طاهر، أحد المشاركين من مدين
على  قوة السالم بال عنف لكننا نود أن نشكر. برمينداناو والمتضررين من النزاع أن نتحلى بالص

لى الطرف اآلخر. إتاحة الفرصة لالجتماع هنا . من المهم أن نستمع إلى بعضنا البعض وا 
 ".ستساعدنا هذه المنصة على فهم انتهاكات حقوق اإلنسان وسبل معالجتها
اتهم بموجب القانون الدولي ولم يقتصر التدريب على تثقيف القادة المستقبليين بشأن حقوقهم والتزام

والوطني، بل ربط أيضا المشاركين مع المحامية اليسا االنيا، وهي المديرة المعينة حديثُا للجنة 
 .في مينداناو المسلمةالحكم الذاتي حقوق اإلنسان في منطقة 

، بسالم السالم بدون تعليم ليس:" مقولة صائبة الميّسر الماليزي تنغكو داتو أطلق، التسليمفي حفل 
 ".نحو السالم والتنمية  ا  جدّ خطوة جيدة  إنها

من عضويتها في مكون الحماية المدنية التابع لفريق الرصد الدولي  قوة السالم بال عنف وتستفيد
(IMT) كما من مبادرات مثل الشراكة مع معهد بانغسامورو للقيادة واإلدارة، فتعمل على جبهتين ،

م وقف إطالق النار بصفتها عضوا  في فريق الرصد الدولي وتدعم فهي تدع: لدعم محادثات السالم
مبادرات مثل معهد بانغسامورو للقيادة واإلدارة، وهي نتاج لمفاوضات السالم، موجهة نحو بناء 

 .الثقة ومأسسة المساعي التي تدعم عملية السالم
: التسليما أرويو في حفل غلوري عهدأفابل، كبير المفاوضين الحكوميين السابقين في  سيلفستروقال 

في الوقت الذي و . أي عملية سالم في أي مكان في العالم جوهرإن تدابير بناء الثقة تكمن في "
كما نحمي نسعى فيه إلى حل سياسي في محادثات السالم، فإننا نحاول حماية وقف إطالق النار 

الذين يأملون في  - ين عن القتالالمتوقف اتجاها  إيجابيا  للمقاتلين ونرسمنفسها،  الغاليةالحياة 
 ."عند التوصل إلى تسوية نهائية استبدال أسلحتهم بعدة الحراثة



معهد إن الشراكة الناشئة مع : "في القوة الناشئة بينيليوقال عاطف حميد، المدير القطري للف
دعم لى عحفظ السالم المدني غير المسلح  قدرةعلى  صارخهي مثال بانغسامورو للقيادة واإلدارة 

 ".ومالئمالتفاوض على سالم دائم  يسعون إلى في حيننزاع  ضمنالعناصر الفاعلة 
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 تفادي العنف والتشريد في مينداناو

مامانون، اقتربت القوات المسلحة الفيليبينية وجبهة مورو  بارانغايوقت ليس ببعيد، في  قبل"
الواحدة من األخرى حتى لم يفصل بينهما زية للقتال، اإلسالمية للتحرير، بترسانتهما الكاملة والجهو 

حرب  تداعيات اختبر، لكان المجتمع قد قوة السالم بال عنف ولوال تدّخل. مترا   21 أكثر من
أن أغتنم  ا  أيض، لذا أود متأثرة بالصراع في األساس ولم تعد قادرة على التحّملبياغابو ... أخرى

من أجل السالم  أنجزوهالعمل الرائع الذي بفعل  سالم بال عنفقوة ال المجتمع لدعم لدعوةالفرصة 
 ".في مجتمعنا

رئيس البلدية السابق والرئيس الحالي لجمعية بارانجاي كابتنز في بلدية بياغابو هذا ما صّرح به 
 قادةالخالل برنامج تضمن التوقيع الرسمي على اتفاقية سالم بين في  5105نوفمبر  6 بتاريخ

 .والمجتمع قوة السالم بال عنف بحضور،  الجيش والجبهةفي  المحليين

انقطاعا  في التنسيق والتواصل فأوشكت أن تسّبب اشتباكا   شهدتوكان الرئيس يشير إلى حادثة 
الذين  سكان المدينة ساد الذعر بين. القوات المسلحة الفيليبينية وجبهة تحرير مورو اإلسالمية بين

 .يستعدون للفراروبدأوا  نسمة 611ناهز عددهم 

إلى  قوة السالم بال عنف تلقى التدريب على يد االستجابة المبكرة/بادر مراقب محلي لإلنذار المبكر
،  Kalimudan Foundation كاليمودان مؤسسةأي ، قوة السالم بال عنفإبالغ الشريك المحلي ل

بجبهة  خيرة إلى االتصالسارعت هذه األوقد  .قوة السالم بال عنف إلى إبالغ بدورها بادرتالتي 
تجنب من أجل تحرير مورو اإلسالمية والهيئات الحكومية المسؤولة عن تنسيق تحركات القوات 

 .صادمات العنيفة في إطار اتفاق وقف إطالق النارتال

آلية لوقف إطالق  يبعنصر األمن التابع لفريق الرصد الدولي، وه وقد بادروا أيضا  إلى االتصال
 .منها ا  جزء قوة السالم بال عنف ثالث بقيادة ماليزيا، والتي تعتبرالنار من طرف 

منع األعمال  - بإتمام عملها المخطط لهاآليات وقف إطالق النار  بدأتفي غضون ساعة، و 
في بعض األحيان يتم توصيل و . الهيكليةالعدائية المفتوحة من خالل استخدام خطوط االتصال 

 وآليات اإلنذار قوة السالم بال عنفل لعميق على األصعدة كافةوهنا يتجلى الوقع اهذه الخطوط 



لم يهرب . ألرواحل الفقدان المؤّكد ومعهتم تجنب الصدام . التي تساعد على بنائهاالمبكر المحلية 
 .مثل تعطيل سبل العيش والتعليم لعمل من هذا النوعالمدنيون، وتم تجنب العواقب الرهيبة 

في مجتمعين ممثلو جبهة مورو وممثلو الحكومة  كانذلك الوقت، وعلى المستوى العالي؟ في 
فاألرجح أّن المحادثات ،  لو كان العنف قد وقع في ذلك اليوم. ماليزيا من أجل محادثات السالم

أن  كان من المرّجح، وفي سيناريو أسوأكان العنف قد خرج عن نطاق السيطرة، ل، و كان ليتم قطعها
جبهة  وبعد فترة وجيزة من الحادثة المذكورة، بادرت. اشرة عن مسارهاالمحادثات غير المب تخرج

وهي خطوة هائلة في تحقيق  -اتفاقية إطارية للسالم إلى توقيع تحرير مورو اإلسالمية والحكومة 
 .سالم عادل ودائم
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 بناء الجسور عبر حدود الصراع

دية داتو بيانغ، مقاطعة ماجوينداناو، في بل" مسيرة من أجل السالم"شارك مئات األشخاص في 
لمجالس التفاوض  المثقلة بالنزاعات، وهو حدث يدل على الدفع القوي لمنظمات المجتمع المدني

للتوصل إلى تسوية سياسية  وجبهة تحرير مورو اإلسالمية من أجل السالم التابعة لحكومة الفيليبين
، فإن المسيرة ما قوة السالم بال عنف ساعدةولوال م. متفاوض عليها للنزاع في أقرب وقت ممكن

 .كانت لتحدث على األرجح

ووفقا  للمنظمة الدولية . تعد مقاطعة ماجوينداناو أكثر المقاطعات تضررا  بالصراع في مينداناو
، األمر الذي نتج بشكل رئيسي عن نازحشخص  65111 يتضّمن حوالى ما زال اإلقليمللهجرة، 

عن سنوات من العداوات العشائرية حول السلطة السياسية  ا  اجم أيض، ولكنه ن5116نزاع عام 
في التاريخ  العشائرية األحداث أسوأكان . يتم تأجيجها ليعاود العنف دورتهواألرض، والتي غالبا  ما 

وتضّمن الئحة . ا  شخص 22 سقط ضحيتهاالتي " مذبحة أمباتوان"الحديث في المقاطعة هو 
، ما جعله الحدث األكثر دموية بالنسبة للصحافة في التاريخ صحافيا   02 الضحايا ما ال يقل عن

 .المسجل
وتجّسد هذه المجزرة الموقف الخطير الذي غالبا  ما يجد المجتمع المدني نفسه ناشطا  فيه، ويمكن 
م لقوى السالم الالعنفية في الفيليبين أن تؤّدي دورا  حاسما  في دعم المبادرات المحلية من أجل السال

بناء جسور بين مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة المحلية والتوفيق بينها خطوات مثل من خالل 
 .دون خوفبلاللتقاء،  الجهات الفاعلةوتوفير مساحة محايدة لهذه 

من سنوات  يشهد اصطفافات قوية تتأتىالمجتمع هنا : "وقال المنسق الميداني لموقع ماجوينداناو
 ".المجتمعات  الربط بين يتيح لناصعوبة ذلك، فنحن في وضع  الصراع، وعلى الرغم من



 
مركز بانغسامورو للسالم داتو بيانغ، و  في قوة السالم بال عنف الشركاء المحليون في شّكلوقد 

رأس الحربة في مبادرة  Kaduntaya Foundation (KFI) كادونتايا ومؤسسة (BCJP) العادل
ترتيب اجتماع مع  إلى الشركاء اضطر، تحقيق هذه الخطوةومن أجل ". المسيرة من أجل السالم"

شراكه في التخطيط كما كان الشركاء يرغبون في إشراك الزعماء الدينيين في مسيرة . العمدة وا 
قوة السالم  وبناء على طلبهم، عقد الفريق الميداني في. يسبق لهم االشتراك معهمالسالم، والذين لم 

أو ممثليه والزعماء الدينيين، في مناسبات /مع رئيس البلدية و سلسلة من االجتماعات بال عنف
 .منفصلة
قوة السالم  مع يتعاونون من قبلوحدة الحكومة المحلية والقادة الدينيون المحليون  كل من وكانت

 قوة السالم بال عنف وبالتالي وافقوا على مقابلة شركاء ،وكانوا بالتالي على دراية بواليتها بال عنف
قوة  غير أن الزعماء الدينيين وافقوا على االجتماع بشرط أن يعقد االجتماع داخل مجمع. يةالمحل

قوة السالم  ضمن منشآتألنهم شعروا بقدر أكبر من األمان في التحدث بصراحة  السالم بال عنف
النضمام إلى هذا ل، وبعد ذلك ناشد العمدة جميع المواطنين ومضى االجتماع قدما  . بال عنف

 .اطالنش
قوة السالم بال لوجودنا الميداني اللقد ساعدنا : "بنيتو، المدير التنفيذي للبرنامج. روقال عبد الباسط 

روابطنا مع المؤسسات المحلية،  وحتى تعزيزبالفعل على سد الفجوات التي أحدثها الصراع،  عنف
 ."ومتكّيفمجتمع مدني قوي  إنشاءوهو عامل رئيسي في 

رسالة واضحة عن رغبة الشعوب في تحقيق سالم عادل ب وبعثت جاحا  نمسيرة السالم  حصدت
الحياة، بما في ذلك النساء والشباب ومنظمات  مساراتوشارك فيها أشخاص من جميع . ودائم

كل من اإلمام المحلي  بادرذلك،  وباإلضافة إلى. المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية
 .اهمإلى دعوة مجتمعيوالكاهن المحلي 

أعتقد أن أفضل جزء من مسيرة السالم : "قال شاداب المنصوري، المنسق الميداني في ماجوينداناو
 "مع دردشة مستمرة متشابكي األيدي ،هو أن اإلمام المحلي والكاهن المحلي كانا يقودان الموكب

رسالة ، ما أطلق للتواصل والحوار بفعل إنشاء طرق جديدةهذه خطوة واعدة نحو المصالحة  شّكلت
 .السالم هو الطريق إلى األمام: واضحة وهادفة للمجتمعات

في مجتمعنا وصدق  قوة السالم بال عنف نحن ممتنون للغاية للعمل الذي حققته: "وقال بينيتو
غايتها واضح من حيث أنها المنظمة الدولية الوحيدة غير الحكومية التي تعيش بالفعل في 

 ".حاء مينداناو وتعمل فيهاالمجتمعات المتأثرة بالنزاع في أن

 



بأنها مجرد واحدة من الجهات الفاعلة ضمن مجموعة واسعة من  قوة السالم بال عنف تعترف
المنظمات المحلية، وقيادة المجتمع المحلي، والحركات المدنية الوطنية، واألحزاب السياسية، 

نزاع، فتكون أنشطتها المتنوعة أما في وضعية ال. والمنّظمات النسائية، والمنظّمات الدينية وغيرها
على دعم  قوة السالم بال عنف تعملو . حيوية ألي استراتيجيات جادة للتغيير ويجب دعمها

ومؤسسة  (BCJP) مركز بانغسامورو للسالم العادل مبادرات السالم للجهات الفاعلة المحلية مثل
علة المختلفة، مثل ربط الجهات الفال كما تجهدKaduntaya Foundation (KFI) كادونتايا

تعمل على ردم الهوات التي تتأتى  قوة السالم بال عنف واألهم هو أنّ . العمدة مع المجتمع المدني
 .بين اإلمام المحلي والكاهن المحلي كما هي الحال من النزاعات

 
 5101 أكتوبر

 ضحايا العنف غير المعروفينمساعدة 
، الحظ الفريق لم يسبق لها زيارتها إلى بلدية ال عنفقوة السالم ب ةأثناء زيار وفي سبتمبر،  شهرفي 

في  جديدا   كان قيرلفأن ابما و. بجانب الطريق السريع وجود مخيم لألشخاص المشردين داخليا  
قوة  تم استقبال. حالتهم نع المزيد ومعرفة هناك يعيشون الذين نحيزلناالمقابلة  انتقل فقد، المنطقة

في و . لزوار الدوليينا عتادوايأن هؤالء النازحين داخليا لم  تجلىن وسرعاالسالم بشيء من الريبة 
أو عالقاته أسئلتنا حول رفاهيتهم، ولم يكونوا متأكدين من دوافع الفريق عن  بلياقة أجابواالبداية، 

أنه  قوة السالم بال عنف بمجرد أن أوضح فريق إال أّنه. مع الجهات الفاعلة األخرى في الصراع
 حولالمراقبة الدولي ولديه والية محددة للحماية المدنية، بدأ النازحون في االنفتاح  عضو في فريق

ووصفوا العيش في خوف على مدى األشهر القليلة الماضية ألن الجماعات . مخاوفهم وتجاربهم
في المنطقة وتستهدف المجتمعات المحلية الضعيفة، مثل  تحومالمسلحة الخارجة عن القانون كانت 

عن الحوادث األخيرة وأشاروا إلى ملجأ  قوة السالم بال عنف فريق بدأوا في إخبار فريق. اهمجتمع
وقالوا إن فتاة صغيرة تعيش هناك أصيبت بالرصاص قبل أسبوعين عندما . في مكان قريب متداع

قوة السالم بال  فريق سرعان ما شقو  .دخلت إحدى هذه الجماعات الخارجة عن القانون في المخيم
 .طريقه إلى الملجأ لمعرفة ما حدث عنف
. المعجص أصفر ب وساقها مغلفةبهدوء في الزاوية، سنوات  01البالغة من العمر  56ليز تجلس

العائلة  فيما هرعتدون تمييز بووصفت والدة ليز كيف أحاط رجال مسلحون بمنزلهم وأطلقوا النار 
بعيار ناري،  تراد العائلة أن ليز أصيبعندما توقف إطالق النار، أدرك أفو . الداخل إلى األمان في

 إن الدعم الوحيد الذي تلقوه قوة السالم بال عنفلقالوا . رصاصة مرت عبر عظمة في ساقها يوه
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قالت والدة . صغيرة من العمدة المحلي لتغطية نقلهم إلى المستشفى إعانةمنذ وقوع الحادث كان 
ثم . الصمودمن أجل  يكافحون وهمموارد األسرة  ليز إن كلفة الدواء التي تلزمها ليز كانت تستنزف

أنها ستحاول ربط العائلة بمؤسسة يمكنها مساعدتهم وعادت فورا  إلى  قوة السالم الالعنقية أوضحت
 .هذه المهمة لتوّليالقاعدة 

، من خالل المكتب الرئيسي، من االتصال بعدد من المنظمات قوة السالم بال عنف وقد تمّكنت
وسرعان ما انتقلت تفاصيل الحادث من وكالة إلى . الدولية ومنظمات الرفاه المحلية غير الحكومية

وفي غضون بضعة أيام، جاءت . أخرى، وكلها منزعجة مما سمعته ومتحمسة لتقديم المساعدة
إدارة الرعاية االجتماعية المحلية، ومنظمة األمم المتحدة : العديد من المنظمات لزيارة عائلة ليز

واللجنة الدولية للصليب األحمر؛ وتعهدوا جميعهم بدعم العالج الطبي ( اليونيسيف)للطفولة 
 .المستقبلي للطفلة ليز

على . مؤخرا  إلى المخيم حيث إقامة ليز وبادر إلى زيارة العائلة قوة السالم بال عنف عاد فريق
با  ويتوقع الطبيب أن الرغم من أن ليز ما زالت تضع الجص، إال أنه من المقرر أن تتم إزالته قري

قوة   برز تغيير ملحوظ في كيفية تحدث األسرة معقد وباإلضافة إلى ذلك، كان . تتعافى بالكامل
إنهم  قائلين ،كانوا أكثر إيجابية بكثير بشأن وضع ليز ومزاج المعسكر بشكل عام .السالم بال عنف

 .أمانا  بأشواطوشعروا أنهم أكثر لم يتعرضوا للمضايقات في األسابيع األخيرة 
تعتبر مجتمعات النازحين من بين الفئات األكثر ضعفا  في ماجوينداناو وغالبا  ما تقع في مناطق 

. وجود مستدامالتي تتمّتع بالمنظمة الدولية الوحيدة  قوة السالم بال عنف معرضة للنزاع حيث تعد
سهل للجماعات ، بل هم أيضا  هدف فحسبصدمة الحرب والنزوح  ليسوا مضطرين لمواجهة

رسالة إلى بعث بومن الواضح أن التدفق األخير للمنظمات الدولية في المخيم قد . المسلحة
. الجماعات المسلحة مفادها أن الناس يهتمون بهذه المجتمعات وأن أعمالهم لن تمر مرور الكرام

. ا  حيوي ا  أمر ر ، وكان على المستوى اآلخا  بسيط قوة السالم بال عنف ، كان تدخلمعّينعلى مستوى 
قوة  وبالفعل فإنّ  في هذه المجتمعات قوة السالم بال عنف تؤّديهلعمل الذي إلى احاجة حقيقية  تبرز

 القادرين علىواألشخاص  المتروكين لمصيرهمالفجوة بين المدنيين تسد  السالم بال عنف
ك الذين يستطيعون إنه رابط مهم يربط بين أولئك الذين يحتاجون إلى خدمات مع أولئ. مساعدتهم
 .ا  مفقود ولكّنه غالبا  ما يكونتوفيرها، 
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 في وثائق األمم المتحدة الحماية غير المسلحة للمدنيين

 

 
 متابعة اإلعالن وبرنامج العمل بشأن ثقافة السالم. 11/001قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  .0

مع الحكومات، لتعزيز القدرات المدنية من أجل تعزيز  ، بالتعاون"مبادرات المجتمع المدني مالحظة"
 ، 57السالمة البدنية للسكان الضعفاء المعرضين لخطر العنف وتعزيز التسوية السلمية للمنازعات

ما يتعلق بحماية  في.  (HIPPO)للسالمالمستقل الرفيع المستوى المعني بعمليات األمم المتحدة  الفريق .5
 :يلي وصي الفريق بمايالمدنيين، 

 .جهود األمم المتحدة لحماية المدنيين واجهةيجب أن تكون االستراتيجيات غير المسلحة في 
أن تعمل  يجبفي ضوء المساهمات اإليجابية للجهات الفاعلة غير المسّلحة في مجال حماية المدنيين، 
ية في بناء بيئة البعثات بشكل أوثق مع المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدول

 .58حمائية
 :إلى التالي الدراسة وتخلص. 0052قرار مجلس األمن  تطبيقالدراسة العالمية حول  .0

وقد الحماية المدنية غير المسلحة للمدنيين هي منهجية للحماية المباشرة للمدنيين والحد من العنف 
ثبتت فعاليتها بشكل خاص في السنوات القليلة الماضية، أو . الممارسة واالعتراف لناحية تعاظمت

: إلى التاليبالتعاون مع الدول األعضاء  ،األمم المتحدة تبادرتوصي بأن هي و . لحماية النساء والفتيات
مجموعة كاملة من قضايا واألخذ بعين االعتبار بالحماية، غير العنيفة وسائل التعزيز تمكين المرأة و 

لبعثات لتخطيط الفي  -ك القيادة النسائية وتمكين المرأة بما في ذل -حماية المرأة والتدخالت لمعالجتها 
عداد التقارير هاتنفيذو  ، وكذلك في المناقشات المتعلقة بالسياسات بشأن حماية المدنيين في حولها وا 

 .سياق عمليات السالم
ذلك زيادة دعمهم للحماية المدنية غير المسّلحة للمدنيين في البلدان المتضررة من النزاع، بما في و 

.عمليات السالم العمل جنبا  إلى جنب
59 

 .تقرير اللجنة الخاصة حول عمليات حفظ السالم .2

تشدد اللجنة الخاصة على أهمية االستراتيجيات غير المسلحة من أجل حماية المدنيين في عمليات 
،  حةوفي هذا الصدد، ومع مراعاة المساهمات اإليجابية للحماية المدنية غير المسل... حفظ السالم 

                                                             
 .5102ديسمبر  02ألمم المتحدة ، متابعة إعالن وبرنامج عمل بشأن ثقافة السالم، القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة ل 57
توحيد نقاط قوتنا من أجل الكوكب والسالم والسياسة والشراكة والشعب، تقرير الفريق المستقل رفيع المستوى لعمليات األمم المتحدة  58

  .، األمم المتحدة، نيويورك50. ، صA/70/95-S/2015/446 (5102)للسالم،
، هيئة األمم 022، 020.، ص (5102) 0052دراسة عالمية حول تطبيق قرار مجلس األمن : السالم منع الصراع، وتحويل العدالة، وتأمين 59

  .المتحدة للمرأة، نيويورك



بعثات حفظ السالم أن تبذل قصارى جهدها لالستفادة من على  يجبتشدد اللجنة الخاصة على أنه 
 60بيئة حمائية إنشاءالممارسات الالعنفية وقدرات المجتمعات المحلية لدعم 

 .العقد المقبل من مسؤولية الحماية: تعبئة العمل الجماعي: تقرير األمين العام .2

واسعة من األدوات السلمية المتاحة لحماية السكان المجموعة الثماراتنا في است أن نعّززثانيا، يجب 
الفريق المستقل الرفيع المستوى المعني بعمليات السالم  وقد شّدد. ... المتضررين من الجرائم الوحشية

أيضا   (A/70/95-S/2015/446) السياسة والشراكة والشعوب: توحيد نقاط قوتنا من أجل السالم إلى
  .61من مجموعة األدوات هذهبصفتها جزءا  هاما  لمدنيين غير المسلحة لحماية التدابير  على

 .والية بعثة األمم المتحدة في جنوب السودان مراجعةتقرير خاص لألمين العام عن  .1

تعزيز قدرتها على للمدنيين من أجل تقنيات الحماية غير المسلحة  على استكشافالبعثة أيضا   وستعمل
  .62مدنيين، وال سيما أولئك المهددين بالعنف الجنسيحماية ال

 بتجديد والية بعثة األمم المتحدة في جنوب السودان( 5101) 5052قرار مجلس األمن رقم  .2
(UNMISS). 
أن الحماية المدنية غير المسلحة يمكن في كثير من األحيان أن تكمل الجهود المبذولة  وهو يعترف

بعثة األمم ع يي ردع العنف الجنسي والجنساني ضد المدنيين، وتشجلبناء بيئة حمائية، ال سيما ف
يمكن استخدام  كيف، حسب االقتضاء، وحيثما أمكن، على استكشاف المتحدة في جنوب السودان

شيا مع توصية األمين العام لألمم اتعزيز قدرتها على حماية المدنيين، تملتقنيات الحماية المدنية 
 .المتحدة

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

 .، نيويورك5101؛ أبريل 22. ، ص522، الدورة الموضوعية، القسم 5101تقرير اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السالم للعام   60
يوليو  55،  00، الصفحة  A / 70/999 – S / 2016/620العقد المقبل من مسؤولية الحماية ، : ئة العمل الجماعيتعب: تقرير األمين العام  61

 .، نيويورك5101
، 5101نوفمبر  01، 05، الصفحة S / 2016/951تقرير خاص لألمين العام حول مراجعة والية بعثة األمم المتحدة في جنوب السودان   62

 .نيويورك

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

، تتحدث أمام اجتماع لألمم المتحدة في نيويورك حول قوة السالم بال عنفتيفاني إيستهوم، المديرة التنفيذية ل
 01الحماية غير المنسلحة للمدنيين التي ترعاها بعثات أستراليا وبلجيكا وكوستاريكا وهولندا والفيليبين بتاريخ 

 (وستيتيرالصورة بعدسة دوغ ه) 5101أكتوبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
3 
 

 الفهرس المفّصل للمحتوى 
 

 توطئة 
 

 شكر وتقدير

 

 المختصرات

 

 المقدمة

 

 هدف المسار

 

 الجمهور المستهدف

 

 المضمون و أهداف التعلم

 

 المصطلحات

 

 المراجع
 

 

 0الوحدة 
 

 مقدمة غير مؤكدة إلى الحماية غير المسّلحة للمدنيين

 

 عامة وأهداف التعلمنظرة 

 

 مدخل إلى الحماية غير المسلحة للمدنيين

 

 فهم الحاجة إلى الحماية غير المسّلحة للمدنيين والحد من العنف
 
 الخصائص األساسية للحماية غير المسلحة للمدنيين 



 

 تعريف المصطلحات

 

 طيف الحماية غير المسلحة للمدنيين

 

 ، وحفظ السالمالحماية غير المسلحة للمدنيين، الالعنف

 

 الالعنف

 

 حفظ السالم

 

 ربط عمليات حفظ السالم بالالعنف: الحماية غير المسلحة للمدنيين
 

 الجهات الفاعلة في الحماية غير المسّلحة للمدنيين
 

 ممارسو حماية مدنية غير مسلحين

 

 السكان الذي تتم خدمتهم

 

 دعوة المدنيين والمنظمات

 

 الشركاء المحليين

 الرئيسية ملخص الرسائل

 

 المراجع

 
 

 

 5الوحدة 
 

  الحماية غير المسّلحة للمدنيين
 

 األهداف والمبادئ ومصادر التوجيه

 



 نظرة عامة وأهداف التعلم

 

 األهداف واالستراتيجيات الرئيسة للحماية غير المسلحة للمدنيين

 

 األهداف

 

 التشجيع والردع: االستراتيجيات

 

 لحة للمدنيينالمبادئ األساسية للحماية غير المس

 

 الالعنف

 

 الالانحياز

 

 أولوية الجهات الفاعلة المحلية

 

 االستقاللية

 

 القيادة المدنية

 

 الحصانة المدنية في الحرب

 

 المصادر الرئيسية لتوجيهات الحماية غير المسلحة للمدنيين

 

 القانون اإلنساني الدولي

 

 القانون الدولي لالجئين

 

 القانون الدولي لحقوق اإلنسان

 

 المرأة والسالم واألمن

 

 األطفال والصراع المسلح

 



 بيان اشبيلية عن العنف

 

 (00، المادة  1، الفصل  2و  0: 5الفصل األول ، المادة )ميثاق األمم المتحدة 
 

 ملخص الرسائل الرئيسية

 

 المراجع
 

 

 0الوحدة 
 

 الحماية المدنية غير المحدودة

 

 المناهج األساسية
 

 تعلمنظرة عامة وأهداف ال

 

 المشاركة االستباقية

 

 الوجود الوقائي

 

 مرافقة حمائية

 

 الرصد

 

 رصد وقف إطالق النار

 

 ضبط الشائعات

 

 االستجابة المبكرة/اإلنذار المبكر

 

 بناء العالقات

 

 بناء الثقة



 

 حوار متعدد المسارات

 

 تنمية القدرات

 

 التدريب على الحماية غير المسلحة للمدنيين

 

 ماية المحليةالبنى التحتية للح

 

 ملخص الرسائل الرئيسية

 

 المراجع
 

 

 2الوحدة 
 

  الحماية غير المسّلحة للمدنيين
 

 الكفاءات الرئيسية المطلوبة عند دخول المجتمع : في الممارسة

 

 نظرة عامة وأهداف التعلم

 

 الكفاءات األساسية لممارسي الحماية غير المسلحة للمدنيين

 

 المهارات االساسية

 

 األساسيةالمعرفة 

 

 المزايا الشخصية الرئيسية

 

 تحليل الصراع

 

 أنواع الصراع وأهميتها بالنسبة إلى الحماية غير المسلحة للمدنيين

 



 الصراع العامودي واألفقي

 

 القوة والهوية والموارد الطبيعية

 

 مراحل الصراع

 

 تقييم االحتياجات

 

 الفئات الضعيفة واألفراد أو الجماعات المهددة

 

 األطفال

 

 نساء

 

 النازحون

 

 المدافعون عن حقوق اإلنسان

 

 ملخص الرسائل الرئيسية

 

 المراجع
 
 

 

 2الوحدة 
 

 الحماية المدنية غير المحدودة

 

 العيش في المجتمع والخروج منه: الممارسة
 

 التعلم وأهداف عامة نظرة
 

 السياق تحليل
 

 األمن إدارة
 

 الخروج استراتيجيات



 
 حماية غير المسلّحة للمدنيينلل شاملة استراتيجية تطوير

 
 السودان جنوب ،2122 ، الغربية روليي ومقاطعة فولوم مقاطعة: حالة دراسة

 
 السودان جنوب الغربية، ييرول مقاطعة و فولوم محافظة في للمدنيين المسلحة غير الحماية لتوفير شاملة إستراتيجية تطوير

 
 إشكاليات

 
 الرئيسية الرسائل ملخص

 
 المراجع

 
 الحقالم
 

 الحالة دراسات: 2 الملحق
 

 المتحدة األمم وثائق في للمدنيين المسلحة غير الحماية: 2 الملحق
 

 بالمحتويات مفصل فهرس: 3 التذييل
 

 مسرد
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

وسع على أداء وظائفهم بفعالية هي قدرة األفراد والمؤسسات واألنظمة األ أو القدرة اإلمكانية
طويلة حيث يقوم  آليةتنمية القدرات هي . وتحقيق أهدافهم اإلنمائية بطريقة مستدامة وفاعلية

ها، وتوليدها، وتكييفها، والحفاظ عليها مع وتعزيز القدرة الناس والمنظمات والمجتمع ككل بإطالق 
 .الوقت

مسلحة للمدنيين على أنها تعزيز للمعرفة سياق الحماية غير ال ضمنُيفهم تطوير القدرات 
يشمل تطوير القدرات دورات تدريبية و . والمهارات والقدرات من أجل منع العنف وحماية المدنيين

 يشمل وهو. عمل حول مواضيع مثل الحماية غير المسلحة للمدنيين وحقوق اإلنسان ورشأو 
 .ا  حديثالمنشأة التدريب ودعم آليات الحماية المحلية القائمة أو  أيضا  

ُيفهم وقف إطالق النار على )رصد وقف إطالق النار لمراقبة تنفيذ وقف إطالق النار  يتم اسخدام
فترة مؤقتة، وغالبا  ما تكون خطوة أولية إلقرار سالم دائم بشروط متفق  وخصوصا  أنه فترة هدنة، 

ين المجتمعات حول ب والتوعية، والتحقق من انتهاكات مزعومة لوقف إطالق النار (عليها
انظر . األبرز واألهم للرصد التطبيقر لناا وقف إطالق رصد يكون وقد. االتفاقات بين الطرفين

 .أيضا الرصد
مبدأ مطلق تقريبا  ينص على أحد متطلبات العدالة "يجب أن تُفهم الحصانة المدنية على أنها 

للسواد المطلق  شبه بالحق على الحرب، ويعترف لناحية أّنه ينطبقصرامة مركزية و األكثر 
 –" في أعمال الحرب حاليا   منخرطين" يمكن اعتبارهمأي جميع الذين ال  -من المدنيين  األعظم
 .للعنف القاتل تكون أهدافا   يجب أال

 

وهو يشير عادة إلى . يتمّيز المجتمع المدني أو قطاع المواطن عن القطاع العام وقطاع األعمال
والتي تشمل البرلمان، والصحافة، والقضاء، والمجالس المحلية،  مؤسسات المجتمع المدني،

المنظمات )منظمات المنفعة المتبادلة ( 0)باإلضافة إلى منظمات المجتمع المدني، والتي تشمل 
، ومنظمات المنفعة العامة (الدينية، والسياسية، والمجتمعية، والتوظيفية، والمنظمات الجماهيرية

التي ال ة التي تنفذ مشاريع التنمية، والمنظمات الخيرية، والشركات المنظمات غير الحكومي)
التي تشمل منظمات غير حكومية زائفة مثل )منظمات المنفعة الخاصة ( 0)و ( تتوخى الربح



المنظمات اإلجرامية أو المنظمات غير الحكومية التي تنظمها جهات مانحة أو مؤسسات األعمال 
 (.على التوالي،  BONGOأو CRINGO  ،DONGOsوالتي تعرف باسم

أو ( شبه العسكرية/أعضاء في القوات العسكرية)المدنيون هم األشخاص الذين ليسوا مقاتلين 
نزاع أو أولئك الذين ليسوا جزءا  من  ضمنطرف  فيأعضاء في جماعات مسلحة منظمة 

 ."االنتفاضة الجماعية"
إنه . ياجات محددة أو يريدون تحقيقهاإلى التوترات بين الناس حول احت النزاع/يشير الصراع

والتداخل من بعضهم البعض في  متالئمة أهداف ينظرون إلىتفاعل األشخاص المترابطين الذين 
انظر أيضا الصراع األفقي . الصراع جزء من الحياة وال يمكن تجنبه. تحقيق أهدافهم الخاصة

 .والعامودي

وتحليل . صراع معّين وهيكلياته ودينامياته يشير تحليل الصراع إلى المعاينة المفصل لعناصر
دارة الصراع أو حله في  الصراع هو أداة تساعد على فهم صراع معين، من أجل منع العنف وا 

 .انظر أيضا تحليل السياق. الوقت المناسب

يشير تحليل السياق أو التحليل الظرفي إلى المعاينة التفصيلية للتطورات والديناميات الجارية لحالة 
 .عينةم

تحليل الصراع له تركيز محدود . لكنهما مترابطانو يختلف تحليل السياق عن تحليل الصراع، 
، فإن تحليل السياق له وبالمقابل(. التركيز على الماضي)وتطوره عبر الزمن  محّددعلى صراع 

ل تحلي يسبق تحليل النزاع إنّ (. التركيز على الحاضر)من الزمن  محددةتركيز واسع على لحظة 
يتم إجراء تحليل السياق . في بداية دورة المشروع ونهايتها وخصوصا  ، ا  دوريالسياق ويتم إجراؤه 

على المستوى الميداني إجراء تحليل  الحماية غير المسلحة للمدنيين لموّظفي يجوزو . باستمرار
 .السياق على أساس أسبوعي أو شهري

 

سلبية كافية للتأثير عليهم من أجل عدم من عواقب  يكفيالردع يعني مواجهة المعتدين بما 
 .انظر أيضا التشجيع. ارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان أو اإلساءات

 

من خالل التصديق على معاهدة أو ميثاق لحقوق اإلنسان صادر عن األمم : حامل الواجب
ق تلقائيا دور ضمان هذه الحقو ( الحاملة الرئيسة للواجببصفتها )المتحدة، تتحمل الدولة 

عمالها(ألصحاب الحقوق) وبعبارة أخرى، . ، وبالتحديد التزامات احترام حقوق األفراد وحمايتها وا 
يندرج ضمن حاملي . يجب على الدولة اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لضمان حقوق مواطنيها

اآلباء والمدرسين والمديرين  كل من (حاملي الواجبات المعنوية أي) غير الحكوميين الواجب
 .اإلداريين والمنظمات غير الحكومية إلخو 



 

من أجل منع العنف،  للمراقبةهو تطبيق منهجي  (EWER) االستجابة المبكرة/اإلنذار المبكر
وهي . في حاالت الصراع العنيف المتوترة هموالحد من تأثير العنف، وزيادة سالمة المدنيين وأمن

من خالل و . تماما  ل مراحل معترف بها من خال ا  تستند إلى الوعي بأن النزاعات تتقدم عموم
إن الوعي في الوقت المناسب . تطور األزمةاستباق مراقبة تطور الصراع، قد يكون من الممكن 

إن االستجابة . بأزمة وشيكة قد يساعد المدنيين على االستعداد لمواجهة األزمة أو إخالء المنطقة
 .قل قد تحد من تأثيرهافي الوقت المناسب قد تمنع تطور األزمة أو على األ

 تماولمعلا كتل لتحليمعّينة، ومة حول أز تماوتبليغ لمعلعلى أّنه  المبّكر اإلنذار تعريف يمكن
يتطلب اإلنذار و . مةزلأل المناسب الوقتلمحتملة في ا تيجيةارالستاالستجابة رات اخيا ريطوتو

لتي من المحتمل أن تؤدي في لألحداث ا( قريب من الوقت الفعليبشكل ) ا  المبكر للنزاعات تقييم
وهو يتألف من جمع . مسارعتهأو  بيئة عالية المخاطر إلى إطالق التصعيد السريع للعنف

 .دينومشاركة المعلومات والتوصيات مع المستلمين المحدّ  ،وتحليل المخاطر ،البيانات
شير إلى هي تو  .باالقتران مع اإلنذار المبكر( اإلجراء)غالبا  ما تستخدم االستجابة المبكرة 

يمكن أن تكون هذه و . حل النزاعات العنيفةلاإلجراءات التي تتخذ لمنع العنف أو تصاعد العنف و 
نسانية و يجب أن تعكس خيارات االستجابة . أو اقتصادية/اإلجراءات دبلوماسية وعسكرية وا 

حالة  انيةالميدالحقائق تصف . األرضية وقدرات االستجابة والسيناريوهات الوقائعمن  تركيب
قدرة بعض الجهات ( عدم)ستجابة إلى تشير قدرات االو . ميزها سياق طوارئ محددويمعينة، 

تشير السيناريوهات إلى النتائج و . وموجه وشاملفي الوقت المناسب  تدخلالفاعلة على تقديم 
 .انظر أيضا الرصد. المحتملة للتدخل المعني

يعزز الروح المعنوية باإلضافة إلى تقديم أفكار ويستطيع التشجيع أن يؤّمن الدعم المعنوي، و 
وهذا يمكن أن يدعم بنى السالم المحلية في توليد جهود متجددة من . جديدة وأدوات حماية إضافية

كما يمكنها دعم مرتكبي العنف في تحديد استراتيجيات بديلة لتلبية . أجل السالم واألمن
 .يضا الردعانظر أ. احتياجاتهم من دون اللجوء إلى العنف

ويشير عمل بناء البيئة إلى عملية أكثر هيكلية تهدف إلى إنشاء بيئة تفضي إلى االحترام الكامل 
 .انظر أيضا حفظ السالم المدني غير المسلح. أو توطيدها/لحقوق األفراد والجماعات و

عات ويشمل ذلك النزا. يشير الصراع األفقي إلى الصراع بين الجهات الفاعلة غير الحكومية
القبلية، والصراعات بين الجماعات الدينية أو العرقية، والصراعات بين مجتمعات السكان 

 .انظر أيضا الصراع والصراع العمودي. األصليين والشركات متعددة الجنسيات

ويعمل المدافعون عن حقوق اإلنسان، بشكل فردي أو مع آخرين، على تعزيز حقوق اإلنسان أو 
. الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية كماالحقوق المدنية والسياسية حمايتها، بما في ذلك 



 ،عمليات اإلعدام تندرج في مناطق النزاع العنيف بشكل خاص لقلقا التي تثيرالقضايا  وبين
والحصول على الرعاية  ،واإلخالء القسري ،والتمييز ،واالعتقال واالحتجاز التعسفيين ،والتعذيب
التحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان على لمدافعون عن حقوق اإلنسان ا ويعمل. الصحية
ساءاتها ، اإلنسان من انتهاكات حقوق الناجين على مرافقة وهم يعملون أيضا  . واإلبالغ عنها وا 
، والمساهمة في تنفيذ الفضلى الحوكمةإجراءات إلنهاء اإلفالت من العقاب، ودعم  ويتخذون

 .فير التثقيف في مجال حقوق اإلنسانمعاهدات حقوق اإلنسان، وتو 
المفهوم التقليدي لألمن القومي إلى مفهوم جديد وشامل يجمع بين  ياإلنسان األمن ويتخطى

 جوهريةبيعترف وهو . أجندات حقوق اإلنسان األساسية، والتحرر من العوز والتحرر من الخوف
 .البشرية عدم تجزئة التنمية والحقوق والسالمة

بين الثقافات مجموعة من المهارات والخصائص المعرفية والعاطفية والسلوكية التي  الكفاءةتعتبر 
 .مجموعة متنوعة من السياقات الثقافية ضمنتدعم التفاعالت الفعالة والمالئمة 

 

من مجموعة من الصكوك الدولية المتراكمة بما  (IHRL) يتكون القانون الدولي لحقوق اإلنسان
 .التي تهدف إلى إنشاء الحقوق األساسية لجميع الناس والمعاييرالنات في ذلك المعاهدات واإلع

مجموعة من القواعد  إنه عبارة عن. هو قانون النزاعات المسلحة (IHL) القانون اإلنساني الدولي
المصممة خصيصا لتنظيم القضايا اإلنسانية النابعة من النزاعات ( التقليدية والعرفية)الدولية 
 .كانت دولية أو داخليةأسواء ،  المسلحة

األشخاص ( 0)هو مجموعة من القواعد التي تهدف إلى حماية (IRL) القانون الدولي لالجئين
ن بموجب و الجئعلى أّنهم  المعترف بهمأولئك ( 5الذين يلتمسون اللجوء من االضطهاد ؛ و 

 .الصكوك القانونية ذات الصلة
متصارعة من أجل منعهم من استخدام العنف هو فعل وضع النفس جسديا بين األطراف ال الفصل

 .انظر أيضا المشاركة االستباقية. ضد بعضهم البعض
الغرض من المراقبة هو مساعدة . معّين ممارسة مراقبة االمتثال لمعيار بشكل أساسيالرصد هو 

جميع المعنيين على إصدار أحكام وقرارات مناسبة وفي الوقت المناسب من شأنها تحسين جودة 
سياق الحماية غير المسلحة  وضمن. للخطة ا  مل وضمان المساءلة وتشجيع التنفيذ وفقالع

 :ثالثة تطبيقات رئيسية للرصد تتجلىللمدنيين، 
التعريفات في ) االستجابة المبكرة/اإلشاعات واإلنذار المبكر وضبطمراقبة وقف إطالق النار 

  (.المسرد



التاي يتم ، والمتعمّدةالمحادثات المدروسة )وار للح آللياتالحوار متعدد المسارات هو مصطلح 
التي تعمل على عدة مسارات في ( من قبل المنظمات أو األفراد تيسيرها،، وغالبا ما يتم تنظيمها

 .وقت واحد

 

x  عادة إلى الحوار الرسمي بين القادة السياسيين والعسكريين رفيعي  0يشير المسار
إطالق النار والمعاهدات والعمليات السياسية المستوى، مع التركيز على اتفاقات وقف 

 في مرحلة ما بعد الصراع؛

x  يشير المسار الثاني إلى أنشطة الحوار غير الرسمية وحل المشكالت التي تهدف إلى
وعادة ما . بناء العالقات وتشجيع التفكير الجديد الذي يمكن أن يبّلغ العملية الرسمية

كوميين مؤثرين وغيرهم من الجهات الفاعلة في يشمل قادة أكاديميين ودينيين وغير ح
 .المجتمع المدني الذين يمكنهم التفاعل بحرية أكبر من المسؤولين رفيعي المستوى

x  األفراد والمجموعات الخاصة يتواله يشير المسار الثالث إلى الحوار بين األفراد الذي
وهذا . معات المعاديةعلى مستوى القاعدة الشعبية لتشجيع التفاعل والتفاهم بين المجت

 ينطوي على التوعية وبناء الثقة داخل هذه المجتمعات 

 
   diplomacy-http://glossary.usip.org/resource/tracks:للمزيد من المعلومات

ياجات وتلبيتها، أو الثغرات ما بين الشروط تقييم االحتياجات هو عملية منهجية لتحديد االحت
إلى الحاجات البشرية األساسية التي تنطبق " الحاجات"تشير  .فيها الحالية والظروف المرغوب

وفي سياق الحماية غير المسلحة للمدنيين، عادة ما يعمل تقييم احتياجات  .على البشر كافة
تهدف فرق الحماية غير . النزاع المسلحسالمة المدنيين وأمنهم في حاالت  حاجات على تحديد

فيها،  بالمسلحة للمدنيين تهدف إلى قياس الفجوة ما بين الشروط الحالية والظروف المرغو 
 . وقياس قدرتها على التصدي للفجوات بالشكل المالئم

ة أو الالنحياز ال يعني الالمباال. إّن التزام الالنحياز يعني عدم اختيار أو اتخاذ جانب في النزاع
الجهات الفاعلة غير المنحازة تشارك بشكل استباقي . السلبية كما أّنه ال يحمل نفس معنى الحياد

قد يعملون ضد الظلم وانتهاكات حقوق اإلنسان، أو من أجل الكرامة الشخصية . في الصراع
 . كوسيلة إلقامة سالم دائم ،والحرية الفردية

يمكن تعريف . دأ وممارسة سياسية وأخالقية محددةالالعنف هو إطار عمل مؤّلف من فلسفة، ومب
 وليس القوة العسكرية أو الجسدية، أنه استخدام الوسائل السلمية،على الالعنف في أبسط أشكاله 

ويؤيد الالعنف، بصفته فلسفة أخالقية، وجهة النظر القائلة . إلحداث تغيير سياسي أو اجتماعي
عنف؛ وبصفته فلسفة سياسية، فهو يؤكد أن العنف قائم بأن السلوك األخالقي يستبعد استخدام ال

فإنه يدعم الموقف السلمي  وكمبدأ،. بذاته وال يمكن أبدا  أن يوفر وسيلة لتحقيق نهاية سلمية دائمة

http://glossary.usip.org/resource/tracks-diplomacy


استخدم دعاة السالم وغير السلميين الالعنف  ،وكممارسة. بأن الحرب والقتل ال مبرر لهما أبدا
 .لتعبير عن المقاومة لالضطهادلتحقيق التغيير االجتماعي وا

تهدف جهود بناء السالم إلى حل النزاع العنيف وتحسين العمليات السياسية، والخدمات 
 .االجتماعية، ووظائف الدولة، والتنمية االقتصادية

القتال  ثما يتم توقيفحيحفظ السالم هو إجراء يتخذ للحفاظ على السالم، مهما كان هشا ، 
تقدم جهود حفظ و . االتفاقات التي تم التوصل إليها بواسطة صانعي السالمفي تنفيذ  وللمساعدة

 .بناء السالمالدعم المبكر لو السالم الدعم األمني 
 .تهدف جهود صنع السالم إلى التوصل إلى اتفاق تفاوضي بين األطراف المتصارعة

القوة المرئية وتشمل . تختلف أشكال السلطة. السلطة هي القدرة على الحصول على ما تريد
جراءات اتخاذ القرار؛   فتتعّلق القوة الخفية أماالقواعد الرسمية والبنى والسلطات والمؤسسات وا 

باألشخاص والمؤسسات ذات النفوذ الذين يحافظون على نفوذهم ويحددون جدول األعمال؛ 
 . وتنطوي القوة الخفية على صياغة الحدود النفسية واإليديولوجية للمشاركة

 
إلى مبدأ أن الجهات الفاعلة المحلية لها الحق " أولوية األطراف الفاعلة المحلية"عبارة  تشير

وفي سياق النزاع . والمسؤولية في تقرير مستقبلها الخاص، وحكم بلدها أو مجتمعها، وحل مشاكلها
ها أو تحمي/يعني هذا أن األطراف الثالثة يمكن أن تدعم مع الجهات الفاعلة المحلية و العنيف،

أو تتعاون معها، فيما تقر أن الجهات الفاعلة المحلية تبقى هي الدافع لعمليات السالم والتنمية /و
 .والتغيير االجتماعي السياسي

. أوال وقبل كل شيء إلى ضرورة االستباقية من أجل توفير الحماية ةاالستباقي المشاركةشير تو 
اقي مع كافة األطراف المعنية بهدف بشكل استبوهي تشير إلى الحضور المادي، والمشاركة 

الوجود الوقائي، : هي تتضّمن ثالثة تطبيقات مختلفة، ولكنها وثيقة الصلة، وهيو  .تأمين الحماية
 (. النعريفات في المسرد) والمرافقة الوقائية والفصل

 

يمكن تعريف الحماية على أنها مفهوم يشمل جميع األنشطة التي تهدف إلى الحصول على 
 .لنص وروح حقوق اإلنسان والالجئين والقانون اإلنساني الدولي ا  ام التام لحقوق الفرد وفقاالحتر 

يمكن تعريف الحماية على أّنها مفهوم يشمل جميع األنشطة الرامية إلى تحقيق االحترام الكامل 
 .لحقوق الفرد وفقا  لنص حقوق اإلنسان والالجئين والقانون اإلنساني الدولي وروحها

ار الحماية غير المسلحة للمدنيين، تُفهم الحماية بشكل أساسي على أّنها حماية مادية ضمن إط
 .مباشرة من العنف الوشيك

 



تتكون حماية المدنيين في سياق عمليات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة من ثالثة تفسيرات 
ستقرار وبناء السالم تحقيق اال( 5)وعلى الحقوق،  ةقائم مقاربة( 0)للحماية، وهي  ومقاربات

تركز هذه الدورة بشكل أساسي و . الحماية المادية من األذى( 0)وكأشكال دائمة من الحماية، 
 .على الحماية البدنية للمدنيين من األذى

المجتمعات المحلية /المجموعاتاألفراد أو  يتم مرافقة بموجبهاالمرافقة الوقائية هي استراتيجية 
التطبيق األكثر شهرة  ولعله. يك، لالنتقال من مكان إلى آخرالمعرضة لخطر العنف الوش

 وكاالت كافةالمرافقة الوقائية من قبل  تتم ممارسة. غير المسلحة للمدنيين الحمايةألساليب 
يتم توفير مرافقة واقية . أنواع السياقات تقريبا كافةغير المسلحة للمدنيين تقريبا في  الحماية

تهديد سواء أثناء رحلتهم من مكان إلى آخر، أو عند وصولهم إلى ال يلمسونللمدنيين ألنهم 
تشير المرافقة اإلستراتيجية إلى مرافقة . تختلف مرافقة الحماية عن المرافقة اإلستراتيجيةو . وجهتهم

في حين يتم استخدام المرافقة الوقائية لغرض توفير الحماية، يتم . المدنيين من أجل األمن البشري
مقدمي الخدمات بقة إستراتيجية كطريقة لبناء الثقة والربط بين المدنيين الضعفاء استخدام مراف

 .انظر أيضا المشاركة االستباقية. المعينين

الحماية غير المسلحة للمدنيين  يدة يتم من خاللها وضع ممارسالوقائي هو طريقة محدّ  الوجود
 الوقائيةإنه اإلصدار الثابت للمرافقة . في مواقع استراتيجية حيث يواجه المدنيون تهديدات وشيكة

الوجود لعل و . الوجود المادي إلى زيادة الشعور باألمان بين المدنيين القريبينيميل . المتنقلة
يتم توفير التواجد االستباقي . الحماية غير المسلحة للمدنيينأبسط تطبيق ألساليب  هوالوقائي 
عة أشهر، ويمثل بشكل أدق مفهوم المشاركة لفترة زمنية أقصر، من بضع ساعات إلى بضعادة 

األطول وجود العلى أّنه االستباقية أكثر من التعريف المستخدم في بعض األحيان للحماية الوقائية 
نظر أيضا المشاركة أ. في منطقة نزاع عنيف الحماية غير المسلحة للمدنيينفريق ل أجال  

 .االستباقية

من االضطهاد ( أو خافوا)ديارهم ومجتمعاتهم ألنهم عانوا الالجئون والنازحون هم أشخاص هجروا 
بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو بسبب فرارهم من الصراع أو الكوارث 

وفي حين أن الالجئين هم خارج بلدهم األصلي أو مكان إقامتهم المعتاد، لم يعبر . الطبيعية
والعائدون هم أشخاص يعودون . للعثور على مالذ آمن األشخاص النازحون داخليا حدودا دولية

 .ا  أو ال إراديا إلى بلدهم األصلي بعد غياب طويلإراديّ 

إن بناء عالقات مع الجهات الفاعلة المحلية والدولية الرئيسية على مستوى القواعد الشعبية 
مقررون خاصون بما في ذلك، على سبيل المثال، )والموسطية والمستويات العليا في المجتمع 

لمنع العنف أو الحد منه، وخلق قبول المجتمع، وضبط  يتم استخدامه( تابعون لألمم المتحدة
الشائعات، والتبليغ عن االحتياجات، وثني المرتكبين المحتملين، وربط المجتمعات مع الجهات 



إقامة العالقات ويتأتى عنصر حاسم لفعالية هذا النظام من . المسؤولة، والتأثير على صناع القرار
وتحسينها مع الجهات الفاعلة التي تتمتع بالقدرة على التأثير على مرتكبي العنف المحتملين أو 

الحكومية وغير )وتشمل هذه الجهات الفاعلة ممثلي الحكومة، والجهات المسلحة . أطراف النزاع
ذه العالقات يوفر في حد وفي حين أن إنشاء ه. ، والقادة الدينيين والمجتمعيين المحليين(الحكومية

ذاته بعض الحماية، فإن هؤالء األشخاص المؤثرين يمكن استدعاؤهم على وجه التحديد عند 
وقد تكون قادرة على استخدام نفوذها لثني مرتكبيها المحتملين عن تحقيق . حدوث التهديدات

 .تهديدهم
روف معيشية مالئمة ويهدف العمل التصحيحي إلى دعم الناس في استعادة كرامتهم وضمان ظ

، التعويض، ورد الحقوعادة ما ينطوي على الوصول إلى إعادة التأهيل، . بعد نمط من العنف
واألنشطة العالجية هي طويلة األجل وتهدف إلى مساعدة األشخاص الذين يعيشون . واإلصالح

 .أيضا  حفظ السالم غير المسّلح للمدنيين أنظر. مع آثار نمط معين من اإلساءة
وهي ترسم حدودا  . "السيادة على أّنها مسؤولية"تقّدم مفهوم  R2P" مسؤولية الحماية"عقيدة  إنّ 

. على السيادة الوطنية في حال كانت حكومة معّينة غير قادرة أو غير مستعدة لحماية مواطنيها
ظام ما السيادة الوطنية حتى فترة سابقة ليست ببعيدة مبدأ تنظيميا  غير متنازع عليه في نوبقيت 

ويتزايد اإلدراك بأن ال جهة فاعلة واحدة قادرة وحدها على إتمام عمل . بعد الحرب العالمية الثانية
 .وينطبق هذا األمر بشكل خاص في حاالت الفظائع الجماعية. الحماية المدنية

يهدف إلى منع هو و . المثبتاتخاذ إجراءات مستجيبة فيما يتصل بنمط العنف الناشئ أو  ويتم
أنظر أيضا  حفظ السالم غير . أو التخفيف من آثاره المباشرة/ار العنف، ووضع حد له، وتكر 

 .المسّلح للمدنيين
وهو يتضّمن المشاركة . حول التهديدات الوشيكةيشير ضبط الشائعات إلى التحقق من الشائعات 

عبرها في الوقت المناسب من المعلومات الوقائعية مع مختلف األطراف ضمن خطوط النزاع و 
ويهدف ضبط الشائعات دائما  إلى الحد من . من أجل منع تصعيد النزاع والتهجير المبكر

 .أنظر أيضا  المراقبة. التوترات
يمكن تعريف السالمة على أّنها التحّرر من الخطر أو المخاطر أو اإلصابة؛ وتفرض السالمة 

  .ر السالمة أمرا  داخليا  وبمعنى ما، تعتب. إحساسا  داخليا  بأّن كّل شيء على ما يرام
وبمعنى ما يعتبر . يمكن تعريف السالمة على أّنها حالة الحماية من الخطر أو عدم التعّرض له

 . األمان خارجيا  
 

الصراع . الصراع الكامن والمواجهة واألزمة والنتائج وأزمة ما بعد الحرب: تشمل مراحل الصراع
افق األهداف بين طرفين أو أكثر، ما قد يؤدي إلى فيها عدم تو  يسودهو المرحلة التي  الكامن



األزمة هي ذروة الصراع، . أكثرقد أصبح مفتوحا  النزاع  يكونفي مرحلة المواجهة . صراع مفتوح
. محّصلةبطريقة أو بأخرى، فإن األزمة تؤدي إلى . أو العنف أكثر حدة/التوترات و حيث تصبح

، أو ربما يدعو إلى األخرى/اآلخر األطراف/الطرفب يتمكن أحد األطراف من إلحاق الهزيمةقد 
قد . لمطالب الطرف اآلخر التسليماالستسالم أو  قد يبادر أحد األطراف إلى. وقف إطالق النار

آخر  طرفيجوز ألي سلطة أو  .هاأو بدون وسيط سواء بمساعدة ،يتفق الطرفان على المفاوضات
هذه المرحلة، تنخفض مستويات التوتر  وعلى أي حال، في. أكثر قوة أن يضع حدا للقتال

 يتم حل الوضع في مرحلة ما بعد. والمواجهة والعنف إلى حد ما مع إمكانية التوصل إلى تسوية
لى  أيضا   ؤديت وقد. األزمة بطريقة تؤدي إلى إنهاء أي مواجهة عنيفة إلى انخفاض التوترات وا 

 .مزيد من العالقات الطبيعية بين مختلف أطراف النزاع
عمليات الحماية غير المسلحة للمدنيين هي ممارسة المدنيين الذين يحمون المدنيين في حاالت 

وهي توّفر الحماية بناء على . تتمّيز هذه الممارسة بأّنها العنفية تماما وال منحازة. النزاع العنيف
حل عواقب  وهي تدعم الجهات الفاعلة المحلية في عملها على. دعوة من الجهات الفاعلة المحلية

وترتكز هذه الممارسة على الوعد العالمي بحصانة المدنيين في الحرب . الصراعات العنيفة
وقد تكون مناهج الحماية غير المسلحة للمدنيين عبارة . والحماية التي توفرها االتفاقيات الدولية

 .عن إجراءات تجاوبية أو عالجية أو بانية للبيئة
 .الصراع والصراع األفقي ا  انظر أيض. راع بين الدولة والمدنيينيشير الصراع العامودي إلى الص

إنه السلوك الذي ينطوي على استخدام القوة التي تهدف إلى . العنف هو استجابة محّددة للصراع
يمكن . السيطرة على شخص ما أو أذيته أو اإلضرار به أو قتله شخص ما أو عمل من هذا النوع

وفي العادة تسمى هذه األنواع من العنف العنف . ونفسانيا  وعاطفيا   أن يكون العنف جسديا  وجنسيا  
كما يمكن أن يكون العنف غير مباشر، . ويحدث هذا العنف مباشرة من شخص آلخر. المباشر

من خالل إن تجريد جماعة من الناس من إنسانيتهم . البنيويمثل العنف الثقافي أو العنف 
ويشير العنف الهيكلي إلى العنف . أشكال العنف الثقافي مهاجمة أسلوب حياتهم هو شكل من

وغالبا  ما تكون الهياكل الظالمة . الذي بني ضمن الهياكل االجتماعية أو السياسية أو االقتصادية
على سبيل المثال، قد تلجأ مجموعات األقلية المضطهدة إلى )أو العنيفة سببا  كامنا  للعنف الثانوي 

 (.ى غياب تكافؤ الفرص في الوصول إلى الموارد االقتصاديةالعنف الجسدي ردا  عل

 

 ،واألضرار ،للخسارةالمعّرضون بدرجة عالية المدنيون الذين يطلبون الحماية أو : السّكان الضعفاء
 ".ضعفاء"ُيشار إلى هؤالء المدنيين على أنهم . والموت ،والمعاناة

 



 
بالتعاون مع قوة السالم بدون  (لتدريب والبحثمعهد األمم المتحدة ل)اليونيتار  أرحب بمبادرة

. عنف لتطوير مسار عبر اإلنترنت باسم تعزيز القدرات المدنية لحماية المدنيين من العنف
ويدعم المسار الجهود للحفاظ على استدامة ثقافة عالمية للسالم من خالل من خالل إشراك 

الصلة في التوصل إلى تسوية  المجتمع المدني وغيره من األطراف المعنية األخرى ذات
سلمية للنزاعات العنيفة وهي مصممة الحتضان الحوار بين الثقافات، والتفاهم، والتعاون من 

 .أجل السالم
 5102لألمم المتحدة، التاسع من سبتمبر  16جون دبليو أش، رئيس الجمعية العامة رقم 

. مم المتحدة لحماية المدنيينيجب أن تكون االستراتيجيات غير المسلحة في مقدمة جهود األ
وحيثما يكون مناسبا ، ال بد من . أساسية في حماية المدنيين ا  أدوار المنظمات اإلنسانية  تؤدي

التنسيق في الوقت المناسب بين البعثات مع الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني في متابعة 
ير من األحيان مع المجتمعات االستراتيجيات غير المسلحة ألن هؤالء الشركاء يعملون في كث

كما تضمن العديد من المنظمات غير الحكومية، الوطنية . ن داخليا  يالمحلية، ال سيما المشرد
. والدولية، الحماية من خالل وجودها المدني والتزامها باالستراتيجيات غير العنيفة للحماية

عنيفة للمجتمعات المحلية وينبغي للبعثات بذل كل جهد لتسخير الممارسات والقدرات غير ال
 .أو تعزيزها لدعم إنشاء بيئة حمائية،  والمنظمات غير الحكومية

 
في ضوء المساهمات اإليجابية : يوصي الفريق بما يلي،  وفي ما يتعلق بحماية المدنيين

للجهات الفاعلة غير المسلحة في مجال حماية المدنيين، يجب أن تعمل البعثات بشكل أوثق 
 .ت المحلية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية في بناء بيئة حمائيةمع المجتمعا

 5102 يونيو  01، الفريق المستقل الرفيع المستوى المعني بعمليات األمم المتحدة للسالم

ن الرحلة من الحرب إلى السالم المستدام غير ممكنة أأوال ، . بضع رسائل مرارا وتكرارا ناسمع
لكن و فترات انقطاع في القتال،  تسودوبدون هذه القدرة، قد . ية أقوىفي غياب قدرة مدن

 .المؤسسات المرنة لن تتجذر، وسيبقى خطر االنتكاس إلى العنف
حول نو، رئيس المجموعة االستشارية العليا لألمين العام لألمم المتحدة هيجان ماري غي

 5100 ت المدنية في أعقاب الصراع، مارسالقدرا
 

وفي كل مرة  - ا  رائع ا  نجاح اعتُبر هذاتم استخدام الالعنف بشكل صحيح، في كل مرة ي
، يعود األمر إلى عامة الناس وفي انتظار اإلضاءة اإلعالمية. أحد بالكاد يالحظتقريبا، 

ألنه إذا لم يكن لدينا بديل، فقد . للتعرف على عمليات حفظ السالم المدنية غير المسلحة
 .العنف أو التقاعس القديمة نستمر في التعثر في معضلة
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 اإلخبارية Common Ground خدمة



 مكتب يونيتار في جنيف 
  قوة السالم بال عنف   المكتب الرئيسي

 
Palais des Nations 13 Chemin du Levant, 
Bat. A. 

 
1211 Geneva 10 01210 Ferney Voltaire 

 
 فرنسا سويسرا

 
 48 619 674 9 33+ هاتف 8400 917 22 41+ هاتف

 
 8047 917 22 41+ فاكس

 
info@unitar.org 

 
www.unitar.org 
www.nonviolentpeaceforce.org 

 
 

  2115تدفئة في بينتيو، والية يونيتي، جنوب السودان، أغسطس النساء يجمع الحطب لل قوة السالم بال عنف بعدسة
 

http://www.unitar.org/

