
الدروس المستفادة حول
ة الحماي/شبكتنا لممارسي المرافقة

)UCP/A(المدنیة غیر المسلحة 

الحماية /تأمالت من تجمع افتراضي بشأن المرافقة
حدث في تشرين ) UCP/A(المدنیة غیر المسلحة 

وحلقات العمل اإلقلیمیة الستة 2021نوفمبر /الثاني
حول أفضل الممارسات التي سبقته بشأن 

)UCP/A(الحماية المدنیة غیر المسلحة /المرافقة



تشكل 
الحماية/المرافقة

المدنیة غیر 
المسلحة 

)UCP/A(
.نقلة نوعیة ء وفي ضو.تنھار الُنُھج الحالیة لألمن والسالمة في جمیع أنحاء العالم

من التھديدات الوجودية التي يواجھھا الناس الیوم، يجب أن يبتعد مجال األ
لى عن كونه مجال قائم على القوة العسكرية التي تعتمد بدرجة كبیرة ع

ر األسلحة والتكنولوجیا المصممة لحماية أمن الدول األممیة والشركات عب
جريد من يوفر النظام الحالي األمن للقلة التي تتمتع بامتیازات مع ت. الوطنیة

ماية الح/تشكل المرافقة. يتم تعريفھم بأنھم أعداء من صفاتھم اإلنسانیة
. جزًء من بديل بنّاء للعنف والقمع الیوم) UCP/A(المدنیة غیر المسلحة 

مساھمة كبیرة ) UCP/A(الحماية المدنیة غیر المسلحة /وتساھم المرافقة
:في ھذا النقلة النوعیة من خالل إظھار ُنُھج مختبرة میدانیاً، وھي
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كشف التجمع 
االفتراضي بشأن 

الحماية /المرافقة
المدنیة غیر المسلحة 

)UCP/A ( وحلقات
تة العمل اإلقلیمیة الس

بشأن 
الحماية /المرافقة

المدنیة غیر المسلحة 
)UCP/A ( عن أن ھناك

نقلة نوعیة تحدث 
!بالفعل وتتنامى

غیر عنیفة
تركز على اإلنسان
تعمل بمبدأ الناس للناس
ُتبنى من القاعدة للرأس
تعتمد على قیادة النساء والشباب

تعترف بأسبقیة الجھات الفاعلة المحلیة
تستند إلى الترابط
تعبر عن التضامن والالحزبیة
تستند إلى بناء العالقات والثقة
الم ثبتت فعالیتھا في بعض أكثر مناطق الع

عنفاً 



نعلم أن 
االحم/المرافقة

ر ية المدنیة غی
المسلحة 

)UCP/A (
.ناجحة

         :

يجري إنقاذ األرواح.

المجتمعات المحلیة قادرة على البقاء في موطنھا.

 العمل المتعلق بالسالم وحقوق اإلنسان ممكن بدرجة أكبر ويشمل المزيد من
.الناس في منطقة أوسع

إعادة إنشاء العالقات أمر ممكن في المجتمعات المحلیة المنقسمة.

سلوك الجھات المسلحة يتغیر .
انخفضت عملیات إطالق النار، والجرائم العنیفة، والقتل بدرجة كبیرة.

يمكن للمدنیین المدربین وغیر المسلحین التصدي للعنف.

باً يضطلع يمكن للحماة والمرافقین المدنیین غیر المسلحین االضطالع بأي مھمة تقري
.بھا حفظة السالم التابعون لألمم المتحدة

لحة الحماية المدنیة غیر المس/تراجعت الحوادث المسلحة كثیراً في وجود المرافقة
)UCP/A.(

يفید السكان المحلیون بوجود قدرة أكبر على االستجابة لتھديدات العنف.

 ًتستغرق وقتا.

ال تنجح طول الوقت.

)المصادر متاحة عند الطلب(

3



يبني مجتمع 
الحما/المرافقة

ر ية المدنیة غی
المسلحة 

)UCP/A (
المعرفة بصورة

تعاونیة 
.ومقصودة

يقیا، جرى تقديم ست حلقات عمل إقلیمیة مدة كل منھا ثالثة أيام في أفر
وآسیا، وأوروبا، والشرق األوسط، وأمريكا الشمالیة، وأمريكا الوسطى، 

وقد شكلت األساس لتجمع افتراضي بشأن . وأمريكا الجنوبیة
وقد جرى تقديمھا عبر ). UCP/A(الحماية المدنیة غیر المسلحة /المرافقة

منظمة 160مسجالً من أكثر من 186منصة زووم وُأتیحت الفرصة لعدد 
حلقات عمل عن 9جلسات رئیسیة و6بلداً لحضور 45تعمل في أكثر من 

ن أيام على مدار عطلتین أسبوعیتین في تشري6الممارسات الجیدة لمدة 
.2021نوفمبر /الثاني

الموضوعات الرئیسیة
الترحیب والتعارف
االختالل المناخي، والجوائح، وتراجع الديمقراطیة: االتجاھات العالمیة
 نزع الصفة االستعمارية عن الحماية المدنیة غیر المسلحة)UCP(

 الحماية المدنیة غیر المسلحة)UCP (في العصر الرقمي
االستجابة لعنف الشركات عبر الوطنیة
ما ھي الخطوة التالیة؟

حلقات عمل الممارسات الجیدة
 الحماية المدنیة غیر المسلحة)UCP  (

والحماية الذاتیة للمجتمع المحلي
مظلة المرافقة والحماية المدنیة غیر

عم نتحدث؟): UCP(المسلحة 
ر دور الالعنف في الحماية المدنیة غی

)UCP(المسلحة 

التضامن والالحزبیة
الحماية المدنیة غیر /تطور المرافقة

في جنوب شرق ) UCP/A(المسلحة 
آسیا

 تقاطعات المرافقة والحماية
مع ) UCP(المدنیة غیر المسلحة 
المساعدات اإلنسانیة 
واستراتیجیات السالم

بعثات الحماية غیر المسلحة من
الدول والمنظمات متعددة األطراف

بناء المعِرفة ومشاركتھا
ة تطوير المرافقة والحماية المدنی

باعتبارھا ) UCP(غیر المسلحة 
شبكة من الممارسین
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نقاط التعلم
:  الرئیسیة
تتطلب 
الحم/المرافقة

اية المدنیة 
غیر المسلحة 

)UCP/A ( ًنھجا
يقوم على 

.الُنظُم

دقیقة في تفاصیلھا ) UCP/A(الحماية المدنیة غیر المسلحة /المرافقة
.وتعتمد على السیاقات المتغیرة، وھو ما يتطلب أن تكون ھناك مرونة

لحة الحماية المدنیة غیر المس/ويجب أن يستند اختیار أسالیب المرافقة
)UCP/A (لى التي يجب استخدامھا وتحديد مقدار ما ينبغي تطبیقه منھا إ

وال يمكن فھم ھذه الخیارات إال من خالل . دينامیات النزاع المتعددة
المشاركة العمیقة والمستمرة مع أصحاب المصلحة المختلفین في 

لحة وغالباً ما تكون ھنا حاجة أيضاً إلشراك أصحاب المص.المجتمع المحلي
.الحكومیین واإلقلیمیین

، لذلك، نھج ُنُظم )UCP/A(الحماية المدنیة غیر المسلحة /تشكل المرافقة
.يتیح عملیة أكثر من كونه يتیح وصفة
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نقاط التعلم 
:  األساسیة

يجب أن يكون 
ھناك تركیز على
عمل نزع الصفة
االستعمارية عن

ة الحماي/المرافقة
المدنیة غیر 

المسلحة 
)UCP/A.(

بصورة أساسیة ) UCP/A(الحمایة المدنیة غیر المسلحة /من المھم التأكد من أال یؤدي المرافقة
ر القادمة توّسع وجھات النظ.أشخاص بیض یفرضون قیمھم ومنھجیاتھم على المجتمعات المحلیة

من حیث المنھجیات، ) UCP/A(الحمایة المدنیة غیر المسلحة /من الجنوب العالمي نطاق المرافقة
.وفرص الحمایة الذاتیةواألسباب الجذریة،
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نقاط التعلم
:  الرئیسیة

يجب التصدي
للعنف على 

مستويات 
.متعددة

یل فعلى سب. من الصعب فصل العنف السیاسي عن أشكال العنف األخرى
أن المثال، يمكن لحادثة عنف أسري واحدة أن تشعل نزاعاً عشائرياً يمكن

وتشتمل ھذه النزاعات . يؤدي بعد ذلك إلى عنف سیاسي واسع النطاق
ديدة ولذلك، فإن منع وقوع أنواع ع. األوسع نطاقاً على العنف الجنسي دائماً 

ر من العنف المحلي، بما في ذلك العنف القائم على النوع االجتماعي، أم
.  أساسي
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نقاط التعلم 
:الرئیسیة

ترتبط 
الحما/المرافقة

ر ية المدنیة غی
المسلحة 

)UCP/A  (
بمجاالت أخرى 

من الالعنف 
.النشط

بالعديد من مجاالت ) UCP/A(الحماية المدنیة غیر المسلحة /ترتبط المرافقة
.  الالعنف النشط األخرى ولكنھا لیست مطابقة ألي منھا

مكن على سبیل المثال، على الرغم من أن بعض تدابیر المقاومة المدنیة ي
وعلى ) UCP/A(الحماية المدنیة غیر المسلحة /أن تشكل جزءاً من المرافقة

الرغم من أن المقاومة المدنیة يمكن أن توفر الحماية في بعض األحیان 
، فإن ھناك حاجة إلى منظمات مخصصة )وأحیاناً تفعل العكس(

وإلى تقسیم واضح للعمل ) UCP/A(الحماية المدنیة غیر المسلحة /للمرافقة
)  UCP/A(الحماية المدنیة غیر المسلحة /بین المنظمات المعنیة بالمرافقة

.  والمنظمات التي تعمل في المجاالت األخرى

الحماية/المرافقة
المدنیة غیر 

)UCP/A(المسلحة 

مبناء السال

المساعدة 
اإلنسانیة

مناصرة 
حقوق 
اإلنسان

المقاومة 
المدنیة
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نقاط التعلم
:الرئیسیة

الدعوة 
والموافقة 

أمران 
.أساسیان

9

الحمایة /افقةوال یمكن لعمل المر.فال یمكن بناء الثقة دونھا.یجب أن یرتكز الالعنف على الموافقة
اء المضي قدماً دون دعوة للمشاركة والموافقة المستمرة من الشرك) UCP/A(المدنیة غیر المسلحة 

.توغرافیةویجب أیضاً منح موافقة لبدء البحث ومشاركة المعلومات أو الصور الفو.المجتمعیین



نقاط التعلم 
:األساسیة

يجب االعتراف 
بالحماية 
المتبادلة 
.ورعايتھا
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مسألة متبادلة على الدوام ویجب االعتراف بھا ) UCP/A(الحمایة المدنیة غیر المسلحة /المرافقة
ك التي في بعض األحیان، یقدم األشخاص في المجتمع المحلي حمایة مماثلة لتل.على ھذا النحو

.یقدمھا المرافقون للمجتمع المحلي أو حمایة أكبر

ویؤدي .تجري رعایة السالمة الفردیة والحمایة المتبادلة عن طریق بناء عالقات محلیة بامتیاز
.لحمایةفي مجال اأكثر فعالیة تعزیز األدوار المتبادلة والتكمیلیة إلى خلق مرافقة ومناصرة 



نقاط التعلم
:  الرئیسیة

يمكن 
للمجتمعات 

المحلیة 
ا حماية نفسھ

بطريقة غیر
.عنیفة

استحدث العديد من المجتمعات المحلیة أسالیب لحماية نفسھا.

يؤدي دعم مساحة للحماية الذاتیة غیر العنیفة للمجتمع المحلي، أو
تعزيزھا، أو حمايتھا دوراً رئیسیاً بالنسبة للعديد من مجموعات 

).UCP/A(الحماية المدنیة غیر المسلحة /المرافقة

 فريقاً لحماية النساء في جنوب 60على سبیل المثال، يقدم أكثر من
السودان الحماية من اختطاف األطفال والعنف القائم على النوع 

وتستخدم ھذه األفرقة مجموعة متنوعة من أسالیب .االجتماعي
وتتفاوض مباشرًة مع ) UCP/A(الحماية المدنیة غیر المسلحة /المرافقة

.المسؤولین المحلیین والعسكريین
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نقاط التعلم
:  الرئیسیة

عندما تشارك
النساء 

بح بنشاط، تص
الحم/المرافقة

اية المدنیة 
غیر المسلحة 

)UCP/A ( أكثر
.فعالیة
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ساء على الرغم من أھمیة مشاركة جمیع أصحاب المصلحة، فإن ھناك أمثلة كثیرة على قیادة الن
كما لوحظ أن . رلمنع العنف، وتخفیف النزاعات، والمفاوضات المحلیة لوقف إطالق النا

ین األزواج تحمي الناجیات من العنف القائم على النوع االجتماعي، وتتوسط بالمجموعات النسائیة 
ران عند والزوجات، وتتعامل مع التوترات المجتمعیة، مثل قضایا المیاه، بخبرة وفھم ال یتوف

.الرجال



نقاط التعلم
:  الرئیسیة
مشاركة 

الشباب في 
الحم/المرافقة

اية المدنیة 
غیر المسلحة 

)UCP/A ( أمر
.بالغ األھمیة
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قدمون ي، ويتمتع الشباب بمصداقیة مع الجناة الشباب ال يتمتع بھا اآلخرون
فقد .اةومنعت المبادرات التدريبیة الشباب من أن يصبحوا جن.قدوة إيجابیة

جرى بنجاح تدريب شباب الجماعات العرقیة المتنازعة على تقديم دعم
).UCP/A(الحماية المدنیة غیر المسلحة /مشترك للمرافقة



نقاط التعلم 
:األساسیة

إشراك 
المجتمعات 

المحلیة 
بنشاط في 
.یمالرصد والتقی

ن تتأتى أفضل النتائج م
مزیج من التحلیل الكمي

والنوعي وسرد القصص 
حیث یشارك السكان 

.المحلیون بنشاط
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نقاط التعلم
:الرئیسیة

العمل مع 
العديد من 

أصحاب 
ا المصلحة، بم

في ذلك 
الجھات 

المسلحة، 
حیثما أمكن 

.ذلك
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من المھم الحفاظ على االستقالل وعدم الظھور بمظھر المتحالفین مع 
.  الجھات الفاعلة التابعة للدولة أو غیر التابعة لھا



نقاط التعلم 
: األساسیة

يستخدم البعض 
اآلخر منھجیات 

الحماية /المرافقة
المدنیة غیر 

المسلحة 
)UCP/A( لكن ،

تواجھھم تحديات 
في تقديم 

الحماية /المرافقة
المدنیة غیر 

) UCP/A(المسلحة 
.بصورة كاملة

على الرغم من أن الجھات الفاعلة الحكومیة ومتعددة األطراف، وكذلك المنظمات 
یر الحماية المدنیة غ/غیر الحكومیة اإلنسانیة، قد تستخدم ممارسات المرافقة

أحیاناً، إال أنھا غیر قادرة ھیكلیاً على استخدام ) UCP/A(المسلحة 
:فعلى سبیل المثال.بالكامل) UCP/A(الحماية المدنیة غیر المسلحة /المرافقة

عیش يعتمد حفظة السالم التابعون لألمم المتحدة على األسلحة وال يمكنھم ال
.في المجتمع المحلي

ساسیة يوجد تفويض أساسي للجماعات اإلنسانیة يتطلب منھا التركیز بصورة أ
.على المساعدة اإلنسانیة

ن من تحد األجندات السیاسیة، أو التفويضات لدعم حكومة معینة، أو كال األمري
.العديد من جھود الرصد غیر المسلحة متعددة األطراف
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شبكتنا 
لممارسي 

الحم/المرافقة
اية المدنیة 

غیر المسلحة 
)UCP/A (

.تتطور
ُعقدت سلسلة من حلقات العمل اإلقلیمیة، في الفترة من كانون 

، تالھا تجمع افتراضي عالمي 2021فبراير /حتى شباط2017ديسمبر /األول
وات لمشاركة الممارسات الجیدة، وتناول القضايا المشتركة، ومناقشة الخط

.  بلداً 45منظمة من 160مشاركاً يمثلون 300وشارك في العملیة . التالیة
ة الحماي/وقد أنتجت ھذه التجارب إحساساً متعاظماً بأن ممارسي المرافقة

، والشركاء، واألكاديمیین ذوي الصلة ينتمون)UCP/A(المدنیة غیر المسلحة 
.يمكن تسخیر قوتھا لصالح الجمیع) CofP(إلى شبكة ممارسین 

يمكن العثور على التقارير عبر ھذا الرابط
https://nonviolentpeaceforce.org/good-practices/
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البلدان في دراسات الحالة 
في المرحلة األولى

البلدان التي ُعقدت فیھا 
حلقات عمل عن الممارسات 

الجیدة في المرحلة الثانیة
البلدان التي عمل فیھا 

المشاركون في حلقات العمل
مع إحدى منظمات الحماية 

المدنیة غیر المسلحة

https://nonviolentpeaceforce.org/good-practices/


تتشارك 
منظمات 
الحما/المرافقة

ر ية المدنیة غی
المسلحة 

)UCP/A (
.ةأسالیب مماثل

الحماية /المرافقة ھي األسلوب الذي تستخدمه مجموعات المرافقة
تستخدم معظم كما .غیرهأكثر من ) UCP/A(المدنیة غیر المسلحة 

:المجموعات ما يلي

الحضور الوقائي
االستجابة المبكرة/التحذير المبكر
دعم الحماية الذاتیة المجتمعیة
المناصرة
منع العنف ووقف تصعیده
التعرف على القدرات وبناءھا
التدريب
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تتشارك 
منظمات 
االحم/المرافقة

ر ية المدنیة غی
المسلحة 

)UCP/A ( ًقیما
.عديدة

ذي ظھرت قیم مشتركة نتیجة لالستطالع اإللكتروني ال
.جرى في التجمع االفتراضي

.على أن مبدأ الالعنف ھو محور عملھم% 92يوافق •

.إلى التعبیر عن التضامن مع الذين يضطھدھم العنف% 74يسعى •

.بمبدأ الالحزبیة على نحو صارم% 71يلتزم •

كشفت المناقشات التي دارت في حلقات العمل 
رى اإلقلیمیة والتجمع االفتراضي عن مبادئ مشتركة أخ

.مھمة

.التغلب على االستعمار أمر مھم•

عنف االعتراف بأن كل شخص يتمتع بالقوة والوكالة للمساھمة في الال•
.والحماية أمر أساسي

الالعنف التضامن الالحزبیة
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بشدةأتفق
ماحدإلىوأتفق

فأختلوالأتفقوال
ماحدإلىوأختلف
بشدةوأختلف



تقدم شبكة
ممارسي 

الحم/المرافقة
اية المدنیة 

غیر المسلحة
.مزايا عديدة

20

المزيد من التعلم من بعضنا
بعض

وجھات نظر المجتمعات •
ة المحلیة التي تقوم بالحماي

الذاتیة
الممارسات الجیدة والتجارب •

الناجحة من المنظمات األخرى

المزيد من مشاركة الموارد
مناھج التدريب•
ةسیاسات الموارد البشري•
أدوات الرصد والتقییم•
البحوث األكاديمیة•
غیر ذلك الكثیر•

لحة الحماية المدنیة غیر المس/المزيد من الوعي بالمرافقة
)UCP/A(

إظھار النمو والفعالیة بسھولة أكبر•
تسلیط الضوء على ھذا النوع من العمل لدى الحكومات والجھات•

المانحة
الحماية /زيادة الوعي بالمجموعة الواسعة ألسالیب المرافقة•

من خالل المناصرة الجماعیة ) UCP/A(المدنیة غیر المسلحة 
اية الحم/زيادة الثقة والمصداقیة بالنسبة ألسالیب المرافقة•

)UCP/A(المدنیة غیر المسلحة 

مناصرة دعم السیاسة والتمويل•

ألن تحسین االستدامة مع تقلیل اإلنھاك
. . .ھناك

كل ھذا يؤدي إلى المزيد من األمان 
.للمزيد من المجتمعات المحلیة



يمكن ألي 
شبكة 

ممارسین 
الح/للمرافقة

ماية المدنیة
غیر المسلحة 

)UCP/A ( أن
.تفید العالم

غیر الحماية المدنیة/تفید أي شبكة حیوية وفعالة من ممارسي المرافقة
.العديد من الدوائر) UCP/A(المسلحة 

 ھادعم المجتمعات المحلیة لحماية نفس–المجتمعات المحلیة المتنازعة.
الحماية المدنیة غیر المسلحة /المرافقة)UCP/A (– تحسین فھمنا

.وفعالیتنا

ف تقديم نھج مستدام لحماية المدنیین ومنع العن–المجتمع العالمي
.والتعجیل به في وقت تتصاعد فیه الحاجة إلى ذلك بدرجة كبیرة

21



تواجه شبكة 
ممارسي 

الحم/المرافقة
اية المدنیة 

غیر المسلحة 
)UCP/A (

تحديات 
.مھمة

یة كیف يمكننا االستجابة لالحتیاجات المتزايدة ألمن المجتمعات المحل
قوق وحمايتھا في ضوء الفوضى المناخیة المتنامیة، واالستبداد، وانتھاك ح

ین، اإلنسان من جانب الشركات عبر الوطنیة، وتجاھل مصالح السكان المحلی
ة وتجاھل حقوق اإلنسان الدولیة وغیرھا من األعراف، والجوائح، واتساع فجو

الثروة؟
عمار في كیف يمكننا ضمان عدم استمرار العنصرية، وامتیاز البیض، واالست

عملنا؟
 كیف نتصدى لعنف الشركات عبر الوطنیة؟
ھل يمكننا توثیق نجاحنا بطريقة تشاركیة؟
كیف نبني شبكة ممارسین ال تعزز اختالالت القوة الحالیة؟
الحماية المدنیة غیر المسلحة /كیف تقر المرافقة)UCP/A ( بالحماية

الذاتیة، أو تدعمھا، أو تشجعھا، أو ھذا كله؟ 
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ما ھي 
الخطوة 
التالیة؟

.يمكننا إحراز تقدم معاً 

خلق فرص للتعلم من بعضنا بعض ومشاركة الموارد
الحماية /زيادة الوعي لدى الحكومات، والجھات المانحة، والجمھور بالمرافقة

)UCP/A(المدنیة غیر المسلحة 

مدنیة الحماية ال/إطالق أفرقة عاملة بشأن نزع الصفة االستعمارية عن المرافقة
وإشراك أصوات مجتمعیة) UCP/A(غیر المسلحة 

مزيد التخطیط لبدء تجمع وجھاً لوجه، بدءاً بإنشاء مجلس استشاري وتحديد ال
)UCP/A(الحماية المدنیة غیر المسلحة /من شبكات أو مشروعات المرافقة

یر الحماية المدنیة غ/توسیع الشبكة الحالیة للباحثین في مجال المرافقة
من خالل العمل مع مبتكري إنشاء مساحة أكثر أماناً لضم ) UCP/A(المسلحة 

)UCP/A(الحماية المدنیة غیر المسلحة /المزيد من الباحثین في مجال المرافقة

الحماية المدنیة غیر المسلحة/استكشاف وضع تعريف مشترك للمرافقة
)UCP/A (ة الحماي/والعمل معاً لوضع مجموعة من المعايیر المشتركة للمرافقة

)UCP/A(المدنیة غیر المسلحة 
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يمكنك 
المشاركة 

!الیوم

 تطوّع للمشاركة في إحدى األفرقة العاملة للمساعدة في إتاحة
ة الحماية المدنی/الممارسات الجیدة على نطاق أوسع لمنظمات المرافقة

تواصل معنا عبر البريد اإللكتروني –) UCP/A(غیر المسلحة 
mduncan@nonviolentpeaceforce.org.

ول انضم إلى المجلس االستشاري للتجمع وجھاً لوجه لتوفیر القیادة ح
عنا تواصل م–محتوى ھیكل الفعالیة المھمة التالیة لشبكة الممارسین 

.  mduncan@nonviolentpeaceforce.orgعبر البريد اإللكتروني 
 تطوع للعمل في لجنة التصمیم وجھاً لوجه، للمساھمة في األفكار

بر تواصل معنا ع–والتجارب التي ستكون متاحة في ھذا التجمع العالمي 
.adele_lennig@outlook.comالبريد اإللكتروني 

مل اطّلع على التقرير الملخص للتجمع االفتراضي وتقارير حلقات الع
یر الحماية المدنیة غ/اإلقلیمیة الستة لتوسیع نطاق فھمك للمرافقة

وفوائدھا وتحدياتھا عبر ھذا الرابط ) UCP/A(المسلحة 
https://nonviolentpeaceforce.org/good-practices/.
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