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للنزاعات والخسائر المرتبطة بھ بین المدنیین في جمیع أنحاء العالم على الحاجة إلیجاد حل بوسائل سلمیة. یؤكد العدد المقلق 
) نجاحھا في حل النزاعات أو تھدئتھا مع الفوائد الطویلة األمد UCPغالبًا ما تثبت العدید من طرق حمایة المدنیین العّزل (

التحتیة والحوار المستمر الالزمین للحفاظ على السالم المحقق بشق األنفس. قوة المتمثلة في كل من تعزیز المجتمعات والبنیة 
) ھي وكالة حمایة مدنیة عالمیة ، تعمل في بعض أكثر المناطق اضطراباً في العالم لتعزیز السالم من NPالسالم الالعنفیة (

فضالً عن منع النزاعات وإدارتھا وتنمیة القدرات.  خالل حمایة المدنیین ، و التخفیض من العنف المجتمعي، والحمایة الذاتیة ،
موظف حمایة منتشرین في برامجنا في العراق ومیانمار والفلبین  300ما یقرب من  NPحالیًا ، لدى قوى السالم الالعنفیة 

م المستدام، دولة. لوقف حلقات العنف وتسھیل السال 24منظمة مجتمعیة منفذة في  50وجنوب السودان ، ونتعاون مع أكثر من 
 نعمل في خمس مجاالت محددة، أحدھا ھو التماسك المجتمعي.

*  *  * 

"التماسك المجتمعي"و  NPیعتمد ھذا الملخص على النسخة الكاملة لوثیقة برنامج الكفاءات األساسیة لقوة السالم الالعنفیة 
لعمل في ھذا المجال من قبل قوة السالم الالعنفیة التي تحتوي على أمثلة إضافیة للتدخالت واألسالیب والتوجیھات األساسیة با

NP .والشركاء والھیئات المتعاونة األخرى 
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الرابط" الذي یوحد المجتمع فیمكن لألفراد والجماعات والمؤسسات التي \غالبًا ما یوصف التماسك المجتمعي بأنھ "الالصق
یساھم الحكم الرشید واحترام حقوق اإلنسان والمسؤولیة الفردیة في التماسك  التعایش في وئام.تملك معتقدات أو أھداف مختلفة 

 المجتمعي، والذي بدوره یعزز السالم.

عندما تترسخ فرص المشاركة في حیاة المجتمع، والحصول على التدریب والتطویر، وأخذ زمام المبادرة في المجتمع، غالبًا ما 
لتماسك واالنتماء. وھذا صحیح، على سبیل المثال، في المجتمعات التي تتیح ھذه الفرص للنساء والشباب ینتج عن ذلك الشعور با

 واألقلیات العرقیة وأولئك الذین عادة ما یكونون مھمشین.

توافق ھذه . ت1تشمل الركائز األساسیة للتماسك االجتماعي العالقات االجتماعیة والترابط والتوجھ نحو الصالح العام والمساواة 
بشكل أساسي على إنقاذ  UCPبینما تركز حمایة المدنیین العزل  الركائز األربعة بشكل جید مع ممارسات حمایة المدنیین العزل.

 األرواح ، تم تصمیم أسالیبھا لتقویة العالقات االجتماعیة والترابط والمساواة والتوجھ نحو المصلحة المشتركة.

بصفتنا طرفًا ثالثًا غیر حزبي، فإننا نبني ونعزز العالقات مع جمیع األطراف في سیاق معین للنزاع العالقات االجتماعیة:  .1
 .UCPالعنیف، لمنع العنف وحمایة المدنیین. یكمن بناء العالقات في صمیم منھجیة حمایة المدنیین العزل 

صوص، تسعى الحمایة المدنیة غیر المسلحة نحن نستخدم شبكة العالقات الخاصة بنا لدمج الناس. على وجھ الخالترابط:  .2
UCP  إلى ربط السكان واألفراد األكثر عرضة للعنف باألفراد أو المؤسسات التي لھا التأثیر األكبر لمنع العنف أو الحد من
 تأثیره.

جتھ ؛ إقناع الجناة نتواصل مع الجھات الفاعلة المحلیة وفیما بینھا لتعزیز السلوك الالعنفي ونمذ التوجھ نحو الصالح العام: .3
المحتملین عن إیذاء المدنیین، تذكیر السلطات بمسؤولیتھا في حمایة المدنیین ؛ و / أو مساعدة أفراد المجتمع في أن یصبحوا 

 أفراداً فاعلین في عملیات السالم واألمن.

نوعة عرقیًا ، والوقوف مع من خالل عدم االنحیاز إلى أحد األطراف ، وتوظیف فرق متوازنة بین الجنسین ومت المساواة .4
 األشخاص المستبعدین على أساس الجنس أو العرق أو االنتماء الدیني ، فإننا نخلق بیئة مواتیة للمساواة.

 

 

 

 التماسك المجتمعي
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 كیف یتم توفیر التماسك المجتمعي بشكل عام.

تطبیقھ في سیاق التعلیم واالقتصاد والتخطیط التماسك المجتمعي ھو مجال واسع وناشئ للممارسة لم یتم تحدیده بوضوح بعد. یتم 
الحضري والنزوح والمجتمعات الخارجة من الصراع العنیف، بین األفراد. تشمل األنشطة النموذجیة المتعلقة بالسیاقین األخیرین 

 ما یلي:

 تسھیل الحوار بین المجموعات المتنازعة. •

 خلق فرص تعلیمیة للسكان المھمشین أو المحرومین •

 قات تعاونیة بین المجتمع المدني والسلطات الحكومیة أو الغیر حكومیةبناء عال •

 إیجاد آلیات لحل النزاعات •

 بناء التحالفات واالئتالفات بین الجماعات أو العشائر أو القبائل المتنازعة •

 تعزیز استجابة السلطات اتجاه مواطنیھا •

 زیادة الثقة في المؤسسات الحكومیة. •

 والتمییز على أساس العرق والجنس والجنس و / أو الدینالحد من الصور النمطیة  •

 نشر رسائل التسامح والتعایش السلمي تجاه المجتمعات الدینیة •

 

 

 

 

 

 

 

 في مجال التماسك المجتمعي NPمكانة قوة السالم الالعنفیة 
ي تطبیقھا ألسالیب الحمایة المدنیة غیر المسلحة وتواجد طویل تكمن مكانة قوة السالم الالعنفیة في مجال التماسك االجتماعي ف

 األمد على مستوى المجتمع، قبل وأثناء وبعد حاالت األزمات وحاالت الطوارئ اإلنسانیة.

لقد أتیحت لي الفرصة للجلوس مع  "لقد تحدثت فقط مع أشخاص في دائرتي ولم أتحدث أبًدا مع أشخاص من أقلیات عرقیة.
لقد غیرت أفكاري حول ما أوّد فعلھ في حیاتي  مما فتح عیني وجعلني أدرك تمیزي.نساء كارین واالستماع إلى نضاالتھن ، 

." 

 في میانمار) Nonviolent Peaceforce(دوللي ، متدربة في منظمة 
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ت مواتیة غالبًا ما یتم تأجیل جھود تعزیز التماسك االجتماعي إلى أن تصبح البیئاتعزیز التماسك المجتمعي وسط األزمات: 
طریقنا الفرید  لألمان “لألشخاص (إلعادة االتصال)، على الرغم من أن االنفصال غالبًا ما یؤدي إلى استمرار حلقات العنف. 

تسعى فرقنا إلى تقلیل الترھیب من خالل الجمع بین األطراف المتصارعة وإضفاء الطابع  یسمح ببدء ھذه العملیة في وقت أقرب.
"األعداء" وزیادة األمن من خالل تحویل "األعداء" إلى حلفاء. عالوة على ذلك، فإن الوقوف جنبًا إلى جنب مع اإلنساني على 

 المجتمعات المحلیة في خضم النزاع، یخلق فرًصا غیر مسبوقة للتواصل وبناء الثقة.

العالقات والثقة مع الجھات المسلحة األزمات ھي الوقت الذي یصبح فیھ بناء بناء الجسور بین المجتمعات والجھات المسلحة: 
أسھل في كثیر من األحیان. یعتبر تعزیز الحوار والثقة بین الجھات المسلحة والمجتمعات جزًءا أساسیًا من استراتیجیتنا لحمایة 

ة أو الجیش. یُنظر المدنیین. وھذا یقلل من العداء والخوف وانعدام الثقة الذي غالبًا ما یمیز العالقة بین المجتمع المدني والشرط
إلى تصحیح  NPإلى ھذه العالقات على أنھا غیر ضروریة لجھود التماسك االجتماعي الفعالة في فترة ما بعد الصراع وتھدف 

 ذلك.

نحن دائًما نشرك من نخدمھم في عملیة الحمایة ونساعدھم في تعزیز الحراك االجتماعي والتمكین الذاتي بین الفئات المھمشة: 
ویشمل ذلك إیصالھم بصناع القرار، وتوسیع شبكات دعمھم، وتقلیل عزلتھم. بھذه الطریقة ، نعزز شعور الترابط  أمنھم.تعزیز 

 واالنتماء والحراك االجتماعي والتمكین الذاتي بین الفئات األكثر تھمیًشا.

حاالت النزاع الطویلة األمد كمجتمع قد یظھر في العدید من تعزیز المواقف والسلوك الالعنفي داخل المجتمعات الّضعیفة:  
متماسك  لكنھا قشرة رقیقة متماسكة بسبب الخوف من القمع أو االنتقام العنیف. غالبًا ما یؤدي انتھاء الحكم العسكري في حاالت 

الناشئة ما بعد الصراع إلى ظھور التوترات الكامنة داخل المجتمعات إلى السطح.  نساعد المجتمعات على مواجھة التھدیدات 
وإیجاد توازن جدید في بیئة سریعة التغیر. یُشیر استخدامنا لألسالیب الالعنفیة للمجتمعات أن تقویة العالقات االجتماعیة والثقة 

 والمسؤولیة المجتمعیة یمكن أن یكونوا طریقة ونتیجة في الوقت نفسھ.
 

 

 
 NPSS 2020المؤتمر الوطني الثالث للمرأة في جنوب السودان ، 
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 تعمل قوى السالم الالعنفیة في مجال
تساھم قوة السالم الالعنفیة في التماسك المجتمعي في كل من برامج الحمایة أو منع العنف وكبرامج التماسك االجتماعي المستقلة. 

 تشمل االستراتیجیات واألنشطة الشاملة التالیة:

 المجتمعات.تیسیر الحوار وتبادل المعلومات بین السلطات و •

 تیسیر الحوار بین األطراف المتنازعة في النزاعات األفقیة والعمودیة. •

 تسھیل الحوار بین األطراف المتصارعة في النزاعات األفقیة والعمودیة •

 زیادة الثقة في المبادرات الدولیة أو القائمة علیھا الدولة(وقف إطالق النار، الخدمات اإلنسانیة). •

 ونمذجة استخدام الوسائل الالعنفیة لالستجابة للنزاع.التدریب والتوجیھ  •

 خلق فرص تعلیمیّة لمجتمعات النزاعات والمجتمعات المھمشة والمعزولة. •

 زیادة النشاط االجتماعي للمجتمعات واألفراد. •

 بناء تحالفات للمجتمعات أو الجماعات المھمشة عبر االنقسامات العرقیة و / أو الدینیة •

 شباب في عملیات بناء السالم وصنع القرار.إشراك النساء وال •

 تعزیز آلیات وعملیات حل النزاعات في المجتمعات المنقسمة. •

 دعم صمود المدافعین عن حقوق اإلنسان ونشطاء السالم. •

 الحد من التنمیط والتمییز ضد الفئات المھمشة (النساء واألقلیات العرقیة) •

 ات والخدمات األساسیة في الوقت المناسبتیسیر وصول المجتمعات المعزولة إلى المعلوم •

 

 

الحظ مدیر القریة والزعماء الدینیون وجود توتر دیني بین المجموعات الدینیة المختلفة دینیا.  اجتمعوا معي وطلبوا 
استجبت لطلبھم  للمساعدة وتمكنت من حل التوترات بنجاح. أنا فخور  الدعم ألنني قائد المسار في القریة والمراقب.

 قًا كمراقب من قدرتي على حلھا.ح

 (مراقبة وقف إطالق النار في میانمار)
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 نركز على ثالثة مجاالت محددة فیما یتعلق بالتماسك المجتمعي، فإننا :

 
إطالق النار، سواء كنا نعمل في مخیم لالجئین أو ندعم شبكات مراقبة وقف نعمل على تعزیز القدرات القیادیة للمرأة والشباب: 

فإن تھمیش النساء والشباب دائًما ما یكون مقلقاً. نقوم غالباً بتوسیع نطاق العمل الحالي من خالل تطویر متابعة المشاریع التي 
تھدف إلى بناء القدرات القیادیة للنساء والشباب بین المجموعات التي نعمل معھا بشكل مسبق. في جنوب السودان ومیانمار ، 

ومن خالل  ارات القیادة للنساء في جمیع أنحاء البالد من خالل مساعدتھن على بدء أنشطة من أجل األمن والسالم.عززنا المھ
دمج المجموعات المختلفة معًا وفق أقسام النزاع، یسرنا الحوار بین المجموعات النسائیة وقوات األمن وكذلك مع القیادات 

 النسائیة على المستوى الوطني.

 
كان لنا دوًرا في بناء السالم المجتمعي بین القواعد الشعبیة الغیر تسھیل الحوار بین المجتمعات محلیاً وبین أطیاف المجتمع: 

رسمیة في جنوب السودان وسریالنكا  وقد ننتقل ذھابًا وإیابًا بین قادة المجتمع ومراقبة تنفیذ أي اتفاقیات قد یبرمونھا. فبدالً من 
وسطاء، فنحدد وسطاء المحلیین وندعمھم أو حتى نرافقھم. غالبًا ما تكون فكرة القیام بالكثیر من األعمال غیر القیام بدور ال

البارزة بدالً من أعمال الوساطة رفیعة المستوى، فكرة مفتوحة للجھات الفاعلة المحلیة "غیر المتمتعة بالقدرة" التي تفترض أنھ 
أجل القیام بشيء ما. غالبًا ما یؤدي إشراك السلطات أو ممثلي المؤسسات السیاسیة  یجب أوالً أن یصبحوا وسطاء ماھرین من

 أو العرفیة في عملیة حل النزاع إلى تعزیز التماسك المجتمعي.

 
الحظنا "قدرة الجھات الفاعلة المحلیة على تشكیل التضامن، والحفاظ على األمل والھدف، والتكیف تعزیز مرونة المجتمع: 

مع المجتمعات المحلیة. من خالل تطبیق المشاركة  UCPشكل خالق مع التحدیات المطروحة" نتیجة لتطبیقھم لـ والتفاوض ب
األخرى، قمنا بتعزیز الثقة بین الجھات الفاعلة محلیاً، فضالً عن السالمة واألمن، والثقة، والملكیة  UCPاالستباقیة وأسالیب 

شاركة المجتمعیة، وعوامل أخرى مرتبطة بالمرونة. في میانمار ، نقوم بالبحث في المحلیة، واإلبداع، والتفكیر النقدي، والم
مرونة قادة المجتمع وندربھم في نفس الوقت على إجراء بحث مماثل داخل مجتمعاتھم. یتبع ھذه المرحلة إجراءات مباشرة 

 لتعزیز مرونة قادة المجتمع ومجتمعاتھم على حد سواء بناًء على نتائج البحث.
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