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للنزاعات وما یرتبط بھا من خسائر في صفوف المدنیین في جمیع أنحاء العالم یؤكد على الحاجة الملحة إلى إن العدد المخیف 
) نجاحھا في حل النزاعات UCPإیجاد حل عبر الوسائل السلمیة. غالبًا ما تثبت الطرق العدیدة لحمایة المدنیین غیر المسلحین (

في تعزیز المجتمعات والبنیة التحتیة والحوار المستمر الالزم للحفاظ على السالم أو تھدئتھا مع الفوائد طویلة األمد المتمثلة 
الذي تم تحقیقھ بشق األنفس. قوى السالم الالعنفیة ھي وكالة عالمیة لحمایة المدنیین ، تعمل في المناطق كثیرة النزاعات في 

العنف المجتمعي، والحمایة الذاتیة ، وقف الصراع وتنمیة العالم، بھدف تعزیز السالم من خالل حمایة المدنیین، التقلیل من حد 
ضباط حمایة منتشرین في برامجنا في إیران، میانمار،  300القدرة اإلداریة للصراع. یوجد لدى قوى السالم الالعنفیة حوالي 

ائر العنف ونشر السالم دولة. للقضاء على دو 24منظمة مجتمعیة منفذة في  50الفلبین، جنوب السودان، ونتعاون مع أكثر من 
 الدائم ، نعمل جاھدین من خالل خمس سبل، إحداھن وقف إطالق النار وعملیات السالم.

 

*  *  * 

عملیة وقف شامل إلطالق «یرتكز ھذا الملخص على النسخة الكاملة لوثیقة برنامج الكفاءة الرئیسي لقوى السالم الالعنفیة 
مثلة إضافیة للتدخالت واألسالیب والتوجیھات كأساس للعمل في ھذا المجال من التي تحتوي على أ» النار وعملیة السالم

 قبل قوى السالم الالعنفیة والشركاء والھیئات المتعاونة األخرى .
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بضرورة أخذ دور في صقل السالم  تقوم مجھودات الوقف الشامل إلطالق النار وعملیات السالم بإطالع أصحاب المصلحة
والعمل جاھدًا نحو إشراك أصحاب المصلحة نحو الوصول إلى محادثات ومفاوضات و البحث عن حلول.  توصلت األبحاث 
بأن اتساع مشاركة الفرق في مرحلة مفاوضات اتفاقیات السالم یساعد على وصول االتفاقیات بشكل كبیر إلى مرحلة التنفیذ. 

لعدید من العلماء والمتخصصین قد أشارو إلى إستحالة تحقیق الوقف الشامل إلطالق من خالل عملیات السالم ومع ذلك فإن ا
فقط. عملیات وقت إطالق النار مھمة جدًا، غالبًا ما تعتبر أول خطوة في عملیة السالم بإمكان المفاوضات العسكریة لوقف إطالق 

م على نطاق واسع.   ومع مرور الوقت الذي تضم فیھ أصوات المدنیین، ستكون النار أن تضع المعاییر التي تحدد عملیة السال
 أسس عملیة السالم راسخة في الساحة، حتى وإن لم یكونوا مالئمین إلحتیاجات ورؤیة النساء، الشباب أو األحزاب السیاسیة.

ر العدید من األطراف المختلفة أو أصحاب یعني تعزیز عملیات السالم ووقف شامل إلطالق النار أخذ نظرة استراتیجیة نحو دو
الضرورة القصوى النضمام  المصالح، وجھات نظرھم واحتیاجاتھم وأفعالھم الالحقة المحتملة، والتوقیت ونمط مشاركاتھم.

 النساء لیس كمجرد مندوبات فقط، بل كقادة ومشاركات نشیطات. الشمولیة ھي أكثر من كونھا تحدید من لدیھ مقعد على طاولة

تضم تساؤالت، مثل : من سینضم في عملیة السالم األولیة؟ متى اللحظة المناسبة النضمام أعضاء  المفاوضات ومن ال .
 إضافیین؟ ما شكل المشاركة التي سیقوموا بھا؟

 

 ما مدى تعزیز شمولیة علمیتي السالم ووقف إطالق النار بشكل عام 

 ار على ثالث مراحل :تركز المشاركة في عملتي السالم ووقف اطالق الن

تحدد مفاوضات وقف إطالق النار من ھي األطراف المعنیة، مدة وقف إطالق النار، مناطق التغطیة، والتزامات وأفعال  •
 نحو تنفیذ ومراقبة وقف إطالق النار.

وتشكیل  إنشاء مخطط لوقت إطالق النار، والذي یضم في طیاتھ تجھیز المكاتب، تجنید مراقبین، ووضع قواعد السلوك، •
 فرق تحقیق.

یضم تنفیذ وقف إطالق النار تنفیذ االلتزامات من قبل الموقعین، تنسیق األفراد سویًا  لوضع مخطط لوقف إطالق النار،  •
 مراقبة االمتثال وحل النزاعات.
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الرئیسیین في مراقبة عملیة تشمل الطرق الرسمیة والتي یشارك فیھا األفراد من المجتمع المدني أكثر من أطراف الصراع 
 وقف إطالق النار واتفاقیات السالم على ما یلي :

 على أفراد المراقبة الرسمیین استشارة المجتمع المدني  •

 رقابة مستقلة من قبل أطراف ثالثة •

 تفویض شامل مع ممثلي المجتمع المدني •

 مشاركة المجتمع المدني في المھام الرقابیة الوطنیة والدولیة •
 

 

 

 

 

 اتیجیات الغیر رسمیة التي تعزز شمولیة وقف إطالق النار وعملیة السالم على ما یلي: تشمل االستر

 التوعیة والحمالت والدعوة ورسم الخرائط وجھود التشاور واستطالعات الرأي •

 التأثیر من خالل الوسطاء أو تسھیل وصولھم للشباب والجماعات النسویة •

 لتي تملك مقعد على طاولة المفاوضات.تدریب وتوفیر المعلومات للجماعات المھمشة، ا •

 اتفاقیات السالم المحلیة بقیادة المواطنین أو لجان السالم المحلیة على المستویات المحلیة •

 مجموعة الخبراء أوالمھنیین الذین یساندون األطراف الرئیسیة في وضع مسودة للقرارات الشاملة. •

 

 

 .الشامل إلطالق النار وعملیة السالممكانة قوى السالم الالعنفیة في عملیة الوقف 

یكمن دور قوة السالم الالعنفیة في تعزیز عملیة وقف شامل إلطالق النار وعملیة السالم في الدور االستباقي للمجتمع المدني 
النار  ) نشجع نھًجا لمراقبة وقف إطالقUCPفي وقف إطالق النار ودمج المراقبة مع أسالیب الحمایة المدنیة الغیر مسلحة.( 

بقیادة الجھات الفاعلة في المجتمع المدني ونركز بشكل مباشر على الحد من تأثیر انتھاكات وقف إطالق النار واالشتباكات 
 المسلحة على السكان المدنیین.

عضو من الجماعة  المسلحة إلى البلدة إلجراء مشاورات من دون إعالم القوات المسلحة في میانمار أوال تحرك  200أتى نحو 
الجیش العسكري بالفعل على عین المكان إلحاطتھم قام أحد أعضاء المراقبین من طرفنا بإبالغ الشبكة فوًرا، التي أكدت الحادثة 

اتضح أن الجماعة المسلحة حصلت على إذن فقط من قوات حرس الحدود، لكن لیس ة المسلحة. وتم التواصل مع الجیش والجماع
 انسحبت الجماعة المسلحة بعد ذلك بفترة وجیزة، مما منع االشتباك من حكومة الوالیة.

 )2017عضو في شبكة مراقبة وقف إطالق النار المحلي في میانمار ( قوة السالم الالعنفیة 
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المحلیة، حیث  صمم منھجنا في المراقبة على الشراكة مع المجتمعاتوضع المجتمعات في مركزیة عملیات وقف إطالق النار 
نلعب دوًرا ھاًما في المراقبة، االستشارة التقنیة أو التدریب  یعمل على إیصال أصوات المجتمعات، النساء، الشباب في النقاشات 

 حول األمن، تحدي فكرة احتكار القوات األمنیة من طرف الذكور.

ن مجموعات مراقبة حقوق اإلنسان التي تقدم نفسھا على عكس الكثیر مبناء الثقة بین أطراف وقف إطالق النار والمجتمعات: 
على أنھا ( كالب حراسة) ، نقدم نموذًجا یتخذ فیھ المراقبون المدنیون موقفًا غیر حزبي لبناء عالقات مع أطراف وقف إطالق 

 األفراد المسلحة.النار. وبالتالي نشجع ھذه األطراف على تقلیل الضرر ضد المدنیین، فاتحین قنوات اتصال بین المجتمعات و

نقدم نموذج یعالج فیھ المراقبون احتیاجات حمایة المدنیین وعندما یقوم  الجمع بین المراقبة واإلبالغ بأسالیب الحمایة المباشرة
المراقبون بربط كل األفراد المعنین ذي صلة، سیصبحون قادرین على توضیح اإلشاعات، تھدئة التوترات ومنع النزوح. غالبًا 

 ھذه االستجابات الفوریة لتعزیز الثقة بین كل الجوانب، وكذلك تعزیز قدرة المراقبین في جمع المعلومات ذات صلة. ما تأتي
 

 

 
 النشاطات الجوھریة لمراقبة وقف إطالق النار على المدنیین 1الشكل 
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المراقبة المجتمعیة المستقلة على أنھا تھدید لشرعیتھا قد یرى المراقبون العسكریون السابقون شبكات ترابطات أفقیة وعمودیة: 
أو زائدة عن الحاجة. قد تفقد المجتمعات ثقتھا باآللیات الرسمیة سلفا نقوم بتدریب كال الجماعات وربطھم حول موضوع حمایة 

 المدنیین على المستوى الوطني المدنیین. نعزز أیضا التحالفات بین شبكات السالم في المناطق العرقیة، دعمانھم للدفاع عن حمایة

ندعم اتفاقیات السالم واألمن الغیر رسمیة ، والتي تم الوصول إلیھا على مستویات محلیة اتفاقیات السالم بین القبائل والعشائر: 
ك الصراعات بین القبائل والعشائر بإمكانھا خلق مساحات محایدة أو أكثر أمانًا لتطبیق مثل تلك الجھود  غالبًا ما تھدد مثل تل
 الصغیرة التقدم في عملیة السالم الكبرى، ولكن آلیات عملیة السالم الرسمیة قد ال تملك التفویض أو الثقة للتدخل.

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NPPمراقبة والتحقیق في وقف إطالق النار في الفیلیبین 

 

ھي نشاط مشترك وكال  JMCsاألمر الذي نستدركھ من عملیة تدریب قوى السالم الالعنفیة أن لجان المراقبة المشتركة 
الطرفان علیھما السعي نحو تنفیذ ھذا األمر. كان التدریب عملیًا، وساعدنا في إعداد اجتماع لجان المراقبة المشتركة المحدد. 

 ھذا ساعد في بناء ثقتنا، وجعلنا شركاء متساوین في الحوار مع الجیش

 2018،  كبیر مسؤولي االتصال بالمنظمة العرقیة المسلحة في میانمار
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 تعمل قوى السالم الالعنفیة في مجال

 تشمل نشاطات فریقنا في ھذا المجال إلى ما یلي :

 

 

 مراقبة وقف إطالق النار

 وقف إطالق النار الرسمي.مراقبة اتفاقیات وقف إطالق النار كمشارك رسمي في ھیكلیة  •

 تقوم تدخالت األزمة في مناطق وقف إطالق النار بمنع العنف وحمایة المدنیین  •

 تواصل المجتمع حول اتفاقیات وقف إطالق النار وإمكانیة تنفیذھا. •

 إنشاء وتدریب شبكات لمراقبة وقف إطالق الناربین المدنیین المستقلین. •

 وقف إطالق النار على المدنیین عبر المناطق العرقیة.تعزیز التحالفات بین شبكات مراقبة  •

 الحوار بین مراقبي وقف إطالق النار المجتمعي وأطراف وقف إطالق النار والوكاالت اإلنسانیة. •

 التدخل لتعزیز قدسیة المناطق العازلة ومناطق السالم •

 التفاوض بشأن إنشاء ممرات إنسانیة للمدنیین إلخالء مناطق القصف •

 راف وقف إطالق النار أو أجھزة المراقبة على تسییر دوریات في مناطق التوترتشجیع أط •

 مرافقة العائدین أو موظفي المساعدات اإلنسانیة إلى معسكرات النازحین المعزولة داخلیًا •
 

 

 

 
 

أن تعمل الفتاة كمراقب  "كونك امرأة مراقِبة في دعم السالم المجتمعي یمثل تحدیًا حقیقیًا. یعتقد الجمیع أنھ من غیر المناسب
 »سالم مجتمعي

 2018مراقب سالم من والیة شان الشمالیة ، میانمار ، 
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 مفاوضات وقف إطالق النار وتصمیم اآللیات الرسمیة وتفسیرھا

 مساعدة المفاوضین في صیاغة أحكام وقف إطالق النار ونماذج المراقبة •

 إطالق النارتعزیز من دور المرأة في ھیكلیات وقف  •

 تدریب أطراف وقف إطالق النار استعدادًا لنزع السالح والتسریح وإعادة اإلدماج •

 عقد ورئاسة الحوار بین أطراف وقف إطالق النار •

 حمایة ودعم األطراف في النزاعات األفقیة للتفاوض على وقف األعمال العدائیة •

 

 

 عملیات حوار السالم

 اء في طاولة المفاوضاتزیادة تدفق المعلومات من وإلى النس •

 تسھیل الحوار بین المفاوضین والنساء والشباب والفئات المھمشة األخرى •

 دعم لجان السالم القرویة المستجیبة •
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