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طبع يف األمم املتحدة، نيويورك

إطار  يف  والنرش  التأليف  بحقوق  يتمتع  املنشور  هذا   .2015 املتحدة  األمم   ©
الربوتوكول 2 لالتفاقية العاملية لحقوق التأليف والنرش. غري أنه بإمكان السلطات 
الحكومية أو الدول األعضاء أن تقوم باستنساخ أّي جزء من هذا املنشور بكل حرية 
وذلك ألجل استخدامه حرصاً داخل معاهدها التدريبية. إالّ أنه ال يجوز استنساخ أّي 
جزء من هذا املنشور ألجل البيع أو النرش الجماهريي من دون املوافقة الرصيحة، 

كتابة، من مكتب الشؤون العسكرية يف إدارة األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم.

قبل  من وقت آلخر  التي تصدر  الجديدة  التوجيهية/التعديالت  السياسات/املبادئ  مالحظة: سيجري تحميل 
االستعراض األّول يف شبكة اإلنرتنت يف شكل إضافة إىل دليل حماية املدنيني: مبادئ توجيهية للتنفيذ موجهة إىل 

العنارص العسكرية لبعثات األمم املتحدة لحفظ السالم، حسب االقتضاء.
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ألف - الفرض

ألف - الغرض
تقديم التوجيهات إىل العنارص العسكرية يف بعثات األمم املتحدة لحفظ السالم املكلفة 

بتنفيذ واليات تتعلق بحماية املدنيني.

باء - النطاق
يف  املنترشين  العسكريني  األفراد  لجميع  بالنسبة  التوجيهية  املبادئ  هذه  تنطبق 
البعثات امليدانية لألمم املتحدة املكلفة بواليات تتعلق بحماية املدنيني وكذلك ملوظفي 

إدارتي عمليات حفظ السالم والدعم امليداني بمقر األمم املتحدة.

وسيجد املوظفون الرئيسيون من البلدان املساهمة بقوات، بما يف ذلك صانعو القرار 
واملخططون، أن هذه املبادئ التوجيهية مفيدة، لدى قيامهم بتدريب وإعداد الوحدات 

إلحدى بعثات األمم املتحدة لحفظ السالم.

وتركز هذه املبادئ التوجيهية عىل الحماية املادية للمدنيني من العنف، يف أّي شكل أو 
مظهر، الذي يرتكبه الجاني، بما يف ذلك عىل سبيل الذكر ال الحرص، الجماعات املسلحة، 
والجهات الفاعلة من غري الدول والجهات الفاعلة من الدول )حيثما ينطبق ذلك( بصورة 
فردية أو جماعية عىل املستويني العملياتي والتكتيكي. وهي تتيح مجاالً كافياً للمخططني 

والقادة إلدخال تفيريات يف تخطيط العمليات وتنفيذها حسب تطور األوضاع.

جيم - األساس املنطقي
والفالبية العظمى من حفظة السالم التابعني لألمم املتحدة تعمل حالياً يف بعثات 
مكلفة بحماية املدنيني، مما يعكس األهمية املتزايدة لهذه الحماية. ورغم أن واليات 
حماية املدنيني قائمة منذ خمسة عرش عاماً، فإن البعثات امليدانية والبلدان املساهمة 

بقوات ما زالت تلتمس التوجيهات يف ما يتعلق بتنفيذ تلك الواليات.

وتكمل هذه املبادئ التوجيهية التوجيهات القائمة، وينبفي أن ُتقرأ مع مفهوم إدارة 
عمليات حفظ السالم وإدارة الدعم امليداني لحماية املدنيني، ومع سياسات املفوضية 
السياسية  الشؤون  وإدارة  السالم  حفظ  عمليات  وإدارة  اإلنسان  لحقوق  السامية 
وإدارة الدعم امليداني املتعلقة بحقوق اإلنسان يف عمليات السالم والبعثات السياسية 
األدوار  بشأن  عملياتية  توجيهات  السياسات  هذه  وتقدم  املتحدة.  لألمم  التابعة 
واملسؤوليات التي يضطلع بها األفراد املدنيون والعسكريون وأفراد الرشطة التابعون 
لألمم املتحدة يف حماية املدنيني من تهديدات العنف البدني ويف إدماج حقوق اإلنسان 

يف أنشطة بعثات األمم املتحدة لحفظ السالم.
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دال - املبادئ التوجيهية

تعريف حماية املدنيني يف عمليات األمم املتحدة   دال – 1 
لحفظ السالم

تعريف حماية املدنيني دال - 1 - 1 

بحماية  املتعلقة  الواليات  يف  األمن  مجلس  يستخدمها  التي  اللفة  إىل   باالستناد 
املتحدة لحفظ  األمم  للمدنيني يف عمليات  املادية  الحماية  1، يمكن تعريف  املدنيني 
السالم بأنها “جميع اإلجراءات الالزمة، بما يصل إىل استخدام القوة ويشمله، 
والرامية إىل منع التهديدات باستخدام العنف البدني ضد املدنيني أو إىل الرّد 
عليها، وذلك يف حدود القدرات ومناطق العمليات، ودون مساس بمسؤولية 

الحكومة املضيفة عىل حماية سكانها املدنيني”.

إطار حماية املدنيني دال - 1 - 2 

تتحمل  املتحدة.  لألمم  التابعني  السالم  املضيفة وحفظة  الدولة  مسؤوليات 
الحكومات املضيفة املسؤولية الرئيسية عن حماية املدنيني داخل حدودها، تمشياً مع 
التزاماتها بموجب القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدويل. إالّ أنه 
عندما تكون الحكومة املضيفة غري مستعدة للقيام بذلك أو غري قادرة عليه، يؤذن 
لحفظة السالم التابعني لألمم املتحدة ويحتم عليهم الواجب اتخاذ إجراءات لحماية 
بصورة  الترصف  البعثة،  عمليات  منطقة  داخل  السالم،  لحفظة  ويجوز  املدنيني. 
مستقلة لحماية املدنيني، بفض النظر عن مصدر التهديد، يف غياب جهود أو رغبة 

فّعالة من قبل الحكومة املضيفة يف االضطالع بمسؤولياتها عن حماية املدنيني.

وإذ   .... األمن  مجلس  “إن  لهذه  مماثلة  صياغة  يف  عادة  املدنيني  بحماية  املتعلقة  الواليات  ترد   1
يترصف بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، … يقرر أن يأذن لم ]بعثة حفظ السالم 
]باتخاذ اإلجراءات الالزمة[ أو “استخدام جميع الوسائل الرضورية”[، يف مناطق انتشار قواتها 
عن  املضيف  الحكومة/البلد  بمسؤولية  ودون مساس  قدراتها،  إطار  يف  مناسباً  تراه  ما  وحسب 
عمليات  إدارة  “مفهوم  ويتضمن  )الوشيك(.  البدني  العنف  لخطر  املعرّضني  املدنيني  حماية 
السالم  لحفظ  املتحدة  األمم  عمليات  يف  املدنيني  لحماية  امليداني  الدعم  وإدارة  السالم   حفظ 
 )http://ppdb.un.org/Policy%20%20Guidance%20Database/100406DPKODFSPOCOperationalConceptENG.pdf(

تفاصيل عن فهم اإلدارتني لهذه الوالية. 
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القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدويل. تعود جذور حماية 
الدويل  اإلنساني  والقانون  اإلنسان  لحقوق  الدويل  القانون  انتهاكات  إىل  املدنيني 
التي تنطوي عىل العنف الجسدي، بما يف ذلك عمليات القتل والتعذيب واالغتصاب، 
ومن ثم فإنها تمثل عنرصاً أساسياً يف واليات بعثات األمم املتحدة لحماية الحقوق 
والنهوض بااللتزامات اإلنسانية الدولية. وتوفر أدوار أفراد حفظ السالم العسكريني 
ومسؤولياتهم 2 يف مجال حقوق اإلنسان، بصفتهم تلك، دعماً رئيسياً لتنفيذ الواليات 
للعنف  املحدقة  التهديدات  من  الفّعالة  الوقاية  وتتطلب  املدنيني.  بحماية  املتعلقة 
البدني والتصدي لها أن يعمل موظفو حقوق اإلنسان وحفظة السالم العسكريون 

عىل إرساء روابط تنفيذية وثيقة وفعالة.

حماية املدنيني املجتمعية. ينبفي أن يكون تفاعل بعثة األمم املتحدة مع السكان 
املحليني متأصالً يف قيم االحرتام والكرامة. وينبفي تخطيط العمل من أجل حماية 
بالتشاور مع رجال املجتمع املحيل ونسائه )بمن فيهم ممثلو املجموعات  املدنيني 
النسائية والشبابية( ويف إطار دعم اآلليات التي أنشأها املحليون لتأمني حمايتهم 
الذاتية. وتسفر املشاركة والتشاور مع املجتمعات املحلية عن معلومات هامة عن 
األوضاع واألولويات املحلية. وينبفي نقل معرفة األحوال إىل صناع القرار من أجل 

تحقيق املزيد من الفعالية يف التفاعل مع حماية املدنيني.

وتنطوي حماية املدنيني عىل مشاركة البعثة بأكملها. ولكل عنرص من عنارص 
بعثة حفظ السالم - األقسام العسكرية، وأقسام الرشطة، واألقسام الفنية وعنرص 

دعم البعثة، دور ومسؤولية يف املشاركة يف تنفيذ والية حماية املدنيني.

الديناميات الجنسانية. يجب عىل حفظة السالم إيالء االهتمام للقضايا الجنسانية 
املحلية عند تنفيذ والية حماية املدنيني، وال سيما يف اكتساب الوعي باألحوال. ويجب 
الجنسني  القائمة بني  الالمساواة  التأكد من عدم مفاقمة أوجه  السالم  عىل حفظة 
السالم  حفظة  من  املزيد  نرش  فإن  الصدد،  هذا  ويف  مقصودة.  غري  بترصفات 
مسألة  عسكريني،  ومراقبني  أركان،  كضباط  الوحدات،  يف  اإلناث  من  العسكريني 
السالم  فحفظة  املدنيني.  بحماية  املتعلقة  للمهام  الفّعال  التنفيذ  لضمان  حيوية 
العسكريون من اإلناث أكثر قدرة عىل التفاعل مع النساء واألطفال، وال سيما النساء 

لألمم  التابعة  السياسية  والبعثات  السالم  عمليات  يف  اإلنسان  بحقوق  املتعلقة  السياسات  انظر   2
http://ppdb.un.org/Policy%20%20Guidance%20Database/(  2011 أيلول/سبتمرب   1 املتحدة، 
.)POLICY%20Human%20Rights%20in%20Peace%20Operations%20and%20Political%20Missions.pdf
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اللواتي تعرّضن العتداء جنيس؛ ويمكنهن إقامة عالقات أفضل مع النساء املحليات، 
وبالتايل تحسني عملية جمع املعلومات عن املجتمع املحيل.

حماية  السالم  حفظ  عمليات  يف  العسكرية  العنارص  عىل  يتعني  الجنيس.  العنف 
املدنيني من العنف الجنيس. والنساء والفتيات هّن يف املقام األول أكثر الفئات ضعفاً 
الجهات  لدى  النزعة  تزايد  تفاقماً  األمر  ويزيد  النزاع،  بعد  وما  النزاع  حاالت  يف 
حرب.  وأسلوب  كاسرتاتيجية  الجنيس  العنف  استخدام  نحو  املسلحة  الفاعلة 
ويشري العنف الجنيس املتصل بالنزاعات إىل االغتصاب واالستعباد الجنيس والبفاء 
نفس  من  الجنيس  العنف  أشكال  من  آخر  شكل  وأّي  القرسي،  والحمل  القرسي، 
درجة الخطورة املرتكب ضد النساء والرجال والفتيات والفتيان. ويرد يف املرفق باء 
مزيد من الوصف ألدوار ومسؤوليات العنارص العسكرية يف تنفيذ املهام الوارد بها 

تكليف واملتعلقة بحماية املدنيني.

حماية الطفل. تتحمل العنارص العسكرية مسؤولية يف ما يتعلق بأضعف الفئات 
السكانية: األطفال. وتشمل الشواغل األمنية والتهديدات الرئيسية لألطفال يف كثري من 
األحيان االنتهاكات الجسيمة التالية: تجنيد األطفال الجنود واستخدامهم 3، والقتل 
والتشويه واالختطاف والعنف الجنيس، وشّن الهجمات عىل املدارس واملستشفيات، 
ومنع وصول املساعدات اإلنسانية. وينبفي أخذ حاجة الطفل إىل الحماية يف االعتبار 
عىل جميع مستويات القيادة عند تخطيط املهام وتنسيقها واإلبالغ عنها وتنفيذها. 

انظر املرفق باء لالطالع عىل مزيد من التوجيهات العملياتية.

سلوك وانضباط أفراد األمم املتحدة لحفظ السالم. من األهمية بمكان أن يلتزم 
حفظة السالم بأعىل معايري النزاهة الواردة يف ميثاق األمم املتحدة. ومن األسايس 
أن يعتربهم سكان البلدان املضيفة حماة، لنجاحهم يف تنفيذ مهامهم الصادر بها 
تكليف، بما يف ذلك حماية املدنيني. ويف هذا الصدد، فإن سياسة األمم املتحدة املتمثلة 
رضورة  زالت  ما  الجنسيني  واالنتهاك  االستفالل  إزاء  مطلقاً”  التسامح  “عدم  يف 

أساسية يف ما يتعلق بسلوك حفظة السالم عىل جميع املستويات.

بما يف ذلك الحمالون والطباخون والجواسيس والفتيات املجندات ألغراض جنسية. لالطالع عىل   3
بالقوات  املرتبطني  األطفال  بشأن  التوجيهية  باريس  ومبادئ  قواعد  انظر  التفاصيل،  من  مزيد 
http://www.unicef.org/emerg/files/(  2007 شباط/فرباير  املسلحة،  الجماعات  أو  املسلحة 

املرتبطني  األطفال  عن  الدولية  األحمر  الصليب  لجنة  وكتيب   )ParisPrinciples310107English.pdf

.)http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc-002-0824.pdf( بالقوات املسلحة وبالجماعات املسلحة



مبادئ توجيهية — حماية املدنيني

6

مفهوم حماية املدنيني 4: نهج اسرتاتيجي لتنفيذ املهام  دال - 1 - 3 
الصادر بها تكليف لحماية املدنيني

ثالثي  نهج  خالل  من  املدنيني  حماية  السالم  لحفظ  املتحدة  األمم  عمليات  تفرّس 
تتحقق  وهي  بعثة،  أّي  اسرتاتيجية  يف  أسايس  عنرص  املدنيني  وحماية  املستويات. 
من خالل مزيج من املهام العامة واملحددة. ويف حني أن العنارص العسكرية تدعم 
الثاني.  املستوى  ومسؤولية حاسمني يف  لها دوراً  فإن  الثالثة جميعها،  املستويات 

واملستويات متعاقبة يف طبيعتها ولكن يمكن االضطالع بها يف نفس الوقت.

املستوى األول

مع  السعي  أو  الحوار  املستوى  هذا  أنشطة  بالحوار واملشاركة. تشمل  الحماية 
الجاني أو الجاني املحتمل وتسوية النزاعات والوساطة بني أطراف النزاع، وإقناع 
الحكومة والجهات الفاعلة املعنية األخرى إىل التدخل لحماية املدنيني، وغري ذلك من 

املبادرات التي تسعى إىل حماية املدنيني بالحوار واملشاركة املبارشة.

وإدارة  السالم  حفظ  عمليات  إدارة  ومفهوم  الطبع(  وقت  اإلقرار  مرحلة  )يف  سياسة  تتضمن   4
http://ppdb.( السالم  لحفممظ  املتحدة  األمممم  عمليات  فممي  املدنيني  لحماية  امليداني  الدعم 
un.org/Policy%20%20Guidance%20Database/2015.07%20Policy%20on%20PoC%20in%20

Peacekeeping%20Operations.pdf( تفاصيل عن فهم اإلدارتني للوالية املتعلقة بحماية املدنيني.
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املستوى الثاني

والعنرص  الرشطة  عنرص  أنشطة  املستوى  هذا  يشمل  املبارشة.  الحماية  توفري 
العسكري التي تنطوي عىل استعراض القوة أو استخدامها ملنع الحاالت التي يكون 
تلك  يف  ويسرتشد  عليها.  والرد  وردعها،  البدني،  العنف  تهديد  تحت  املدنيون  فيها 
فهي  معها،  الوثيق  بالتنسيق  تنفيذها  ويجري  الفنية،  املدنية  باألقسام  اإلجراءات 
تساعد عىل توجيه األهداف وإجراء العمليات العسكرية وعمليات الرشطة عن طريق 
هياكل التخطيط والتنسيق املشرتكة لحماية املدنيني. وتوفري القوة البدنية هو املالذ 
األخري. ويتعني عىل وحدات الجيش والرشطة املشّكلة التابعة لألمم املتحدة أن تترصف 
لقواعد  املدنيني طبقاً  للبعثة يف حماية  الوقائية  اآلليات  عندما تخفق  برسعة وحزم 

االشتباك وباستخدام القوة الالزمة، يف حدود قدراتها وداخل منطقة مسؤوليتها.

وهذا املستوى هو محور الرتكيز الرئييس للعنارص العسكرية وهو يهدف إىل الوقاية 
وتأكيد العزم القوي عىل حماية املدنيني، وذلك من خالل ما ييل:

معرفة األحوال، وتقييم التهديدات/املخاطر، واإلنذار املبكر.	 

كفالة الربوز للعيان، والقيام بالدوريات وإجراء التحقيقات، حسب االقتضاء.	 

ربط االتصال مع قوات األمن املحلية والجهات الفاعلة من غري الدول.	 

كفالة االنتشار والوضع الوقائيني للقوات.	 

توفري الحماية املادية للمدنيني يف املناطق املحيطة بقواعد األمم املتحدة ومركباتها 5.	 

إنشاء املناطق العازلة.	 

ضمان حرية التنقل وأمن الطرقات للمدنيني، بما يف ذلك الالجئون/املرشدون داخلياً.	 

الدفاع عن املناطق املحمية )مخيمات الالجئني/املرشدين داخلياً، واملمرات اآلمنة(.	 

انتهاكات 	  لخطر  املعرضة  املناطق  إىل  اإلنسان  حقوق  موظفي  نرش  عمليات  دعم 

حقوق اإلنسان.

إذا كان املدنيون معرضني للتهديد بالعنف البدني، فإن ذلك يتطلب الرّد القوي ويشمل:

استعراض القوة )كأداة ردع(.	 

تمركز القوات يف مواقع تفصل بني الجهات الفاعلة )املسلحة( واملدنيني.	 

التدخل العسكري املبارش ضد الجهات الفاعلة املسلحة تضمر نوايا عدوانية واضحة 	 

هدفها اإلرضار باملدنيني.

توفري املالذ اآلمن/املوقع املشمولة بالحماية يختلف عن حماية املدنيني ولكنه يسهم يف ذلك.  5



مبادئ توجيهية — حماية املدنيني

٨

املستوى الثالث

تهيئة بيئة واقية. أنشطة تهيئة البيئة هي يف كثري من األحيان برنامجية يف طبيعتها 
ومصممة بموارد ملتزم بها ألهداف متوسطة األجل إىل طويلة األجل لبناء السالم 6. 
وتسهم هذه األنشطة، التي تقدم أحياناً كمهام منفصلة صادر بها تكليف بموجب 
قرارات تخص بلداناً بعينها، يف حماية املدنيني، ويخطط لها عموماً بصورة مستقلة 
عن حماية املدنيني. ويشمل هذا املستوى عادة دعم العملية السياسية، وتعزيز حقوق 
اإلنسان وحمايتها، والدعوة، وتيسري وصول الدعم اإلنساني، ومكافحة اإلفالت من 
العقاب، وتعزيز العدالة وسيادة القانون، ودعم عمليات تعويض الضحايا وتأهيلهم. 
ويؤدي األفراد العسكريون وأفراد الرشطة دوراً حاسماً يف هذا املستوى بتوفري الدعم 
للواليات املتعلقة بسيادة القانون، واإلسهام يف الوقت ذاته )إىل جانب الدولة املضيفة، 
وكيانات األمم املتحدة وعنارص البعثة( يف األمن وتقديم الدعم للجهود اإلنسانية )عند 
االقتضاء(. وتشمل مهام الدعم العسكرية املحتملة األخرى يف دعم هذه املهام ما ييل:

الدعوة لدى قوات الجيش املحلية بشأن قضايا اإلفالت من العقاب.	 

تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها بما يف ذلك التدابري الرامية إىل وضع حّد النتهاكات 	 

حقوق اإلنسان.

دعم إصالح القطاع األمني وتنفيذ سياسات إصالح قطاع الدفاع.	 

املساهمة يف تهيئة ظروف أمنية تؤدي إىل إيجاد حلول دائمة للمرشدين.	 

الكريمة 	  اآلمنة  الطوعية  العودة  إىل  تفيض  ظروف  تهيئة  يف  املساهمة  مواصلة 

واملستدامة لالجئني واملرشدين داخلياً، أو إىل إعادة توطينهم.

تهيئة ظروف أمنية تفيض إىل إيصال املساعدة اإلنسانية.	 

توجيهات إىل مكتب الشؤون العسكرية )املستوى  دال - 2 
االسرتاتيجي(: العوامل التمكينية

الصعيد  عىل  متاحة  تمكينية”  “عوامل  التالية  والتكوين  التخطيط  جوانب 
االسرتاتيجي لزيادة الكفاءة والفعالية يف تنفيذ العنارص العسكرية للوالية املتعلقة 

بحماية املدنيني.

عمليات األمم املتحدة لحفظ السالم: القواعد واملبادئ التوجيهية )200٨(، الفصل 2 - 4.  6
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التخطيط االسرتاتيجي دال - 2 - 1 

عندما يبدأ مقّر األمم املتحدة عملية التخطيط لبعثة جديدة أو استعراض بعثة قائمة، 
يجري تحديد املدخالت األساسية الحاسمة لحماية املدنيني التي ينبفي النظر فيها 
7. وينبفي،  يف أول ما يمكن من املراحل خالل عملية التقييم والتخطيط املتكاملة 
املتعلقة  االعتبارات  إدماج  التخطيط  فريق  يكفل  أن  املتكاملة،  العملية  إجراء  لدى 
التقييم االسرتاتيجي  أن يتضمن  التقييم االسرتاتيجي. وينبفي  املدنيني يف  بحماية 
تحليالً للتهديدات الرئيسية بممارسة العنف البدني ضد املدنيني. ويتعني عىل فرقة 
العمل املتكاملة التابعة إلدارة عمليات حفظ السالم وإدارة الدعم امليداني أن تحدد 
األهداف ذات األولوية يف ما يتعلق بحماية املدنيني. وينبفي أن تشمل االستعراضات 
أنشطة  العسكرية، وأّي  القدرات  التقني، ودراسات  التقييم  االسرتاتيجية، وبعثات 
تخطيط أخرى، التشاور مع مجموعة الحماية 8، واملنظمات الحكومية وغري الحكومية 

بشأن األنشطة املحتملة ذات األولوية.

تشكيل القوة دال - 2 - 2 

يجب أن يتيح تشكيل قوة لبعثة ما القدرة عىل تحقيق املهام الصادر بها تكليف. 
وتقع عىل عاتق مكتب الشؤون العسكرية مسؤولية أن يحدد، يف دراسات القدرات 

العسكرية، القدرات الكافية لالضطالع باملهام.

عملية  يف  املدنيني  بحماية  املتعلقة  املتطلبات  إدماج  املكتب  مخططي  عىل  ويتعني 
تكوين القدرات. وينبفي أن يستعرضوا أيضاً القدرة عىل العمل يف مختلف الفصول/

الظروف املناخية من أجل الحفاظ عىل إمكانية وصول القوات العسكرية، بل وتوسيع 
نطاق هذا الوصول ليشمل املراكز السكانية املستضعفة عندما يتطلب األمر حماية 

يف  املدنيني  حماية  وإدماج   ،2013 نيسان/أبريل   6 املتكاملة،  والتخطيط  التقييم  سياسة  انظر   7
آذار/  15 امليداني،  الدعم  السالم/إدارة  عمليات حفظ  إدارة  بها  التي تضطلع  التخطيط  عملية 

مارس 2011.

)التابعة  اإلنسانية  املنظمات  بني  تجمع  “مجموعات”  طريق  عن  اإلنساني  العمل  تنسيق  يجري   8
باالستجابة  املعنية  الرئيسية  القطاعات  يف  العاملة  املتحدة(  األمم  خارج  ومن  املتحدة  لألمم 
للحاالت اإلنسانية، مثل الصحة، واللوجستيات والحماية. وتوفر املجموعات جهة اتصال واضحة 
الكافية واملناسبة. ولكل مجموعة مراكز اتصال عىل  وهي مسؤولة عن توفري املساعدة اإلنسانية 
مجموعة  الالجئني  لشؤون  السامية  املتحدة  األمم  مفوضية  وتقود  والقطري.  العاملي  الصعيدين 
الحماية عىل الصعيد العاملي. وكثرياً ما تضطلع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني 
أيضاً بدور قيادي عىل الصعيد القطري، رغم أن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، ومنظمة األمم 

املتحدة للطفولة، ومفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان قد تؤدي أيضاً هذا الدور.
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مدنيني. وينبفي استعراض قدرات وحدات املشاة وعنارص التمكني ومضاعفات القوة 
للتأكد من أنها تلبي احتياجات البعثة خالل كل املواسم. كذلك تظل املوارد املحددة 

من قبيل املساعدين اللفويني، واألصول من أدوات االتصال، ذات أهمية كربى.

التدريب السابق للنرش دال - 2 - 3 

لحفظ  املتحدة  األمم  عمليات  يف  املنترشين  النظاميني  األفراد  لنرش  السابق  التدريب 
أن إدارة عمليات حفظ  السالم هو مسؤولية كل بلد من البلدان املساهمة بقوات إالّ 
السالم وإدارة الدعم امليداني يؤديان دوراً يف التدريب عىل حفظ السالم، وذلك بتوفري 
معايري للتدريب السابق للنرش وتدريب متابعة يف أثناء البعثة تنسقه خلية التدريب 

املتكامل التابعة للبعثة.

الترصف يف القوة دال - 2 - 4 

نرش الوحدات يف مرسح العمليات مسؤولية مشرتكة بني مكتب الشؤون العسكرية 
وقائد القوة ويتعني عىل املخططني التابعني ملكتب الشؤون العسكرية أن ينظروا يف 
متطلبات املهام املتعلقة بحماية املدنيني بالتشاور مع قائد القوة أثناء عملية تحديد 
التفطية  بني  التوازن  تحقيق  الوحدات،  نرش  عند  عليهم،  ويتعني  التمركز  قدرات 
الجفرافية واالحتفاظ بقدرات الوصول الرسيع/االحتياط. ومن املهم مراعاة عوامل 
خفة الحركة والتنوع والقدرة عىل االحتفاظ بكتلة حرجة للعمل العسكري املبارش 
ضد التهديدات املوجهة للمدنيني. وينبفي معالجة الحاالت التي ينقطع فيها االتصال 
بمراكز سكانية، أو يتعذر الوصول إليها من قبيل الجهات الفاعلة يف مجال الحماية 

بسبب تعطل الحركة، نتيجة لتفري الظروف البيئية، معالجة مناسبة.

تعميم مراعاة حماية املدنيني يف مفهوم العمليات دال - 2 - 5 

إىل توجيهات عملياتية  التعليمات االسرتاتيجية  العسكري  العمليات  يرتجم مفهوم 
للعنرص العسكري ويجب أن يسهم يف النجاح الشامل للبعثة وإنجاز الوالية. وينبفي 
أن يتضمن املفهوم وصفاً ألخطر انتهاكات حقوق اإلنسان املاضية والحالية وتحديداً 
للمسؤوليات وتحليالً ملدى التزام سلطات البلد املضيف وقدرته عىل احرتام وحماية 
حقوق اإلنسان. وينبفي أن تحدد هذه الوثيقة األساسية النهج املتبع لحماية املدنيني 
واملهام ذات األولوية، وأن تدمجها يف عنارصها األساسية )اآلثار، واملفهوم، والتعليمات 
التنسيقية وما إىل ذلك(، مع توضيح كيف سيجري االضطالع بمهام/عمليات حماية 
املدنيني من أجل تحقيق األهداف العملياتية والحالة النهائية الشاملة. وينبفي أن 
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يقدم مكتب الشؤون العسكرية الدعم ملقر قيادة القوة عىل مستوى البعثة للتأكد من 
أن أمره العملياتي يتفق ومفهوم العمليات.

بالتشاور مع مكتب  بعثة،  لكل  االشتباك  قواعد  العسكرية  الشؤون  ويضع مكتب 
العمليات ومكتب الشؤون القانونية لتحديد وتوضيح السياسات واملبادئ واإلجراءات 
واملسؤوليات املتصلة باستخدام القوة خالل عمليات حفظ السالم، بما يف ذلك القيود 
أو  النفس  عن  الدفاع  يف  القوة  استخدام  فيها  يمكن  التي  والظروف  التي تضبطه 
يف تنفيذ الوالية. إن استخدام القوة من جانب عمليات حفظ السالم يخضع بشكل 

صارم للقانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدويل.

ومن أجل تلبية احتياجات الحماية للنساء والفتيات، فإن من شأن اتباع نهج يراعي 
العوامل الجنسانية أن يكفل أيضاً أن تشجع الوحدات املنترشة يف مناطق العمليات 
أفراد عسكريني  بالنزاعات عىل نرش  املتصل  الجنيس  العنف  التي تقع فيها حاالت 
التهديدات  لتقييم  النساء والفتيات  التواصل مع  الالتي يمكنهن تعزيز  النساء  من 

واملخاطر ونقاط الضعف، والترصف وفقاً لذلك.

التوجيهات إىل قادة القوات وموظفيهم   دال – 3 
)املقرات امليدانية( )املستوى العملياتي(

الرضورات العملياتية لحماية املدنيني دال - 3 - 1 

االستخباراتية  املعلومات  عىل  القائم  االستباقي  العملياتي  النشاط  االستباقية. 
كرادع،  يستخدم  وهو  املدنيني.  حماية  لتحقيق  خيار  أفضل  هو  عليها  املتحصل 
 ويزرع الثقة لدى عامة الناس. ويتعني عىل القوة أن تدير األوضاع وتسيطر عليها، 
ال أن تكتفي بمجرد رد الفعل، وذلك بالتصدّي للتهديدات قبل أن تصبح خطرية. 

وتظل الوقاية أكثر أشكال الحماية فعالية.

تحديد األولويات. ال يوجد لدى أّي بعثة ما يكفي من املوارد لتحمي جميع املدنيني 
يف منطقة مسؤوليتها يف نفس الوقت. ولذلك فمن الرضوري تحديد مخاطر ممارسة 
العنف البدني ضد املدنيني وتصنيفها عىل أساس األولوية، وذلك استناداً عىل سبيل 
وينبفي  وقوعها.  واحتماالت  اإلنسان وحجمها  انتهاكات حقوق  إىل خطورة  املثال 
إجراء هذا التحليل مع الجهات الفاعلة يف البعثات األخرى التي تتوفر لديها معلومات 
عن املراكز السكانية، ورسوم بيانية عن الترشد والتهديدات، وما إىل ذلك. ويتعني 
عىل قائد القوة وموظفيه، لدى تنفيذ الواليات، تحديد أولويات املهام وتوزيع املوارد 

بحسب األخطار األكرب واألرجح التي تهدد املدنيني.
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مسؤولية القيادة. قادة القوات، وقادة القطاعات وقادة الوحدات مكلفون بضمان 
الحماية للمدنيني ويتعني عليهم الوفاء بهذا االلتزام. وحماية املدنيني يف بعدها املادي 

هي أساساً مسؤولية تتحملها القيادة.

التخطيط العملياتي دال – 3 - 2 

وبالنسبة  املدنيني  حماية  تحقيق  جوانب  من  أسايس  جانب  العملياتي  التخطيط 
لبعثات حفظ السالم، فإن حماية املدنيني ليست مجرد اعتماد نهج “عدم اإلرضار” 
املرتجم  النهائي،  الوضع  يف  أساسياً  عنرصاً  تشكل  إنها  بل  والعقول”،  و“القلوب 
العسكري  التخطيط  ألف مراحل عملية  املرفق  9. ويبني  للبعثة  أولوية  كهدف ذي 
املطلوب لبلوغ األهداف املحددة ويتطلب التخطيط العملياتي أن يقوم املخططون 

العسكريون وموظفو العمليات باملهام التالية:

إىل توقعات القوات بشأن مخاطر انتهاكات 	  تبادل معلومات اإلنذار املبكر استناداً 

حقوق اإلنسان واملتطلبات من املعلومات لتعزيز تقدير الحالة.

وضع أوامر عملياتية وجزئية تستجيب لالحتياجات املتعلقة بحماية املدنيني.	 

املدنيني وأفراد 	  املوظفني  الفنية إلرشاك  األقسام  املدنيني مع  أنشطة حماية  تنسيق 

الرشطة التابعني لألمم املتحدة.

وضع خطط عملياتية لحاالت الطوارئ.	 

تحديد معالم ووضع آليات للرصد.	 

وباإلضافة إىل ذلك، ينبفي النظر إىل حلول التكنولوجيا املناسبة بوصفها تحسينات 
وعنارص تمكني أساسية لحماية املدنيني عىل جميع املستويات، بما يف ذلك: التخطيط 
والدروس  التدريب  سياق  يف  وكذلك  والتقييم  واإلبالغ  والرصد  والتحليل  والتنفيذ 
لحلول  التخطيط  ينبفي  العملياتي،  األثر  من  ممكن  قدر  أكرب  وإلتاحة  املستفادة. 

التكنولوجيا وتنفيذها وإدماجها يف مرحلة مبكرة مع ما يلزم من خربة وموارد.

األمر العملياتي

االسرتاتيجية  والتوجيهات  املفاهيم  جميع  القوة  لقائد  العملياتي  األمر  يرتجم 
جميع  يف  العسكري  العمل  لتنسيق  رسمية  عسكرية  أوامر  إىل  للبعثة  والعملياتية 
القوة فرصة  لقائد  التابعة  للمقار  العملياتي  األمر  العمليات. ويوفر  أنحاء منطقة 

يصف الكيفية التي يمكن بها إدماج االعتبارات املتعلقة بحماية املدنيني يف كل من مراحل التخطيط   9
األساسية، املشرتكة بني معظم إجراءات التخطيط واملناسبة للمخططني العسكريني.
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فرض سلطته/سلطتها يف حماية املدنيمني، ضامناً بذلك أن جميع من هو يف العنرص 
العسكري واع تماماً بواجباته هو وبالتزامات/أدوار اآلخرين، داخل البعثة وخارجها.

وينبفي أن يعكس األمر العملياتي القضايا واملهام املحددة املتعلقة بحماية املدنيني 
التحّديات  عىل  للوقوف  خاصة  عناية  إيالء  وينبفي  العمليات،  مفهوم  يف  واملدرجة 
الخاصة بكل قطاع يف ما يتعلق بحماية املدنيني. وينبفي أن يبني كيف أن هدف 
حماية املدنيني يالئم الهدف املوحد للبعثة، ويصور املخاطر والتهديدات الرئيسية 
التي يتعرض لها املدنيون 10 يف منطقة عمليات البعثة وكيف ستحدث أنشطة حماية 
املدنيني أثراً ملموساً. ويصف األمر العملياتي أيضاً ما تقوم به القطاعات واأللوية 

والكتائب لحماية املدنيني 11، وكيف تقوم بذلك.

التنسيق العملياتي

من أجل كفالة أكرب قدر من التأثري يف تنفيذ الوالية املتعلقة بحماية املدنيني، يتعني 
عىل املقرات امليدانية وقادة القطاعات والوحدات التشاور مع الجهات الفاعلة املعنية 
حول املخاطر املتصلة بحماية املدنيني )أّي املدنيني ذوي األولوية الواجب حمايتهم، 

والتهديدات( والتنسيق األفضل ملسارات العمل، بسبل منها:

مع 	  لديهم؛  الضعف  ومواطن  للمدنيني،  املوجهة  التهديدات  عن  املعلومات  تبادل 

املعلومات  تطوير  أجل  من  املعلومات  تبادل  يف  بالرسية  املتعلقة  املسائل  توضيح 

والتحليل واألولويات املشرتكة. وتشمل األطراف الفاعلة الرئيسية يف تقييم املخاطر 

التحليل  ومراكز  املدنيني،  حماية  تنسيق  ووظائف/آليات  اإلنسان،  حقوق  عنرص 

املشرتكة للبعثات، ومراكز العمليات األمنية، واملراكز التنفيذية للرشطة، ومجموعات 

الحماية.

تتطلب األنشطة والعمليات، بما يف ذلك خطط االشتباك مع الجماعات املسلحة/شل 	 

الوثيق مع  املشرتك  التخطيط  املستقرة،  املناطق غري  النرش يف  أو عمليات  نشاطها 

وصف لطبيعة العنف )انتهازية مثالً أو ذات هدف سيايس(، وتاريخ الهجمات ضد املدنيني، أّي   10
النطاق واالنتهاكات األخرى لحقوق اإلنسان،  الواسع  املنهجي  العرقي، والعنف الجنيس  التطهري 

واألسباب والدوافع بالنسبة للجناة الرئيسيني، وما إىل ذلك.

الخاصة،  القوات  مثل:  اآلخرين  األخصائيني/الخرباء  مشاركة  عىل  الوصف  يؤكد  أن  ينبفي   11
وضباط  بعثات،  يف  املوفدين  العسكريني  املتحدة  األمم  وخرباء  التكتيكية،  العمودية  والطائرات 
املهمة  تحدد  أن  وينبفي  ذلك.  إىل  وما  اللوجستية  للعمليات  املشرتك  واملركز  بالبعثات،  االتصال 
أيضاً  يوفر  أن  وينبفي  املدنيني.  بحماية  يتعلق  ما  يف  املطلوبة  القوة  عنارص  التزامات  بوضوح 
وتفطية  تركيز  أفضل  إتاحة  أجل  من  ومواقعه  العسكري  العنرص  مهام  لتنظيم  كامالً  تصميماً 

للوحدات العسكرية، بما يتناسب مع التهديدات املتصورة للمدنيني.



مبادئ توجيهية — حماية املدنيني

14

العنارص املدنية 12 وعنارص الرشطة التابعة للبعثات، ومع القوات الحكومية )حسب 

االقتضاء( لضمان أثر سيايس وأمني مستدام بحيث يتاح الدعم اإلنساني بعد العمليات.

عند تخطيط استجابات القوات لحماية املدنيني املعرضني للخطر، من األهمية بمكان 	 

إجراء مشاورات مع املجتمعات املحلية نفسها )بما يف ذلك النساء وكبار السن(، ومع 

املعنية بحماية حقوق  الفاعلة األخرى  اإلنسان والجهات  املعنيني بحقوق  الفاعلني 

اإلنسان داخل البعثة، فضالً عن ممثلني من مجموعة الحماية اإلنسانية 13 ومكتب 

منسق الشؤون اإلنسانية/املقيم من خالل آليات االتصال القائمة.

القطاعات 	  مستوى  وعىل  القوات  مقرات  يف  مناسبة  تنسيق  آليات/هياكل  إنشاء 

ذلك  يف  بما  الحماية،  مجال  يف  بعثة  بكل  خاصة  توجيهات  ووضع  والوحدات، 

التعليمات وإجراءات العمل املوحدة.

يجري نرش مستشاري حماية املدنيني يف العديد من البعثات ذات واليات يف مجال 	 

البعثات يف وضع رؤيتهم  قادة  كبار  املدنيني، وهم مسؤولون عن مساعدة  حماية 

كامل  نطاق  عىل  املدنيني  حماية  اسرتاتيجية  وصياغة  للمدنيني،  الحماية  لتحقيق 

البعثة، ومواصلة التقييم الحديث للتهديدات وتقديم املشورة إىل كبار قادة البعثات 

يف املجاالت األخرى املتصلة بتحقيق الحماية للمدنيني.

 	 U5 املوظفني  أن يكون فرع  ينبفي  املقر،  الوارد وصفه يف دليل قوات  النحو  وعىل 

مسؤوالً يف قوات املقر والفرع املناسب من املوظفني عىل املستويات القطاعية من أجل 

ل  تيسري التنسيق مع عنرص حقوق اإلنسان ودعم تطوير توجيه البعثات الذي ُيفعِّ

أدوار ومسؤوليات حقوق اإلنسان لدى األفراد العسكريني املعنيني بحفظ السالم.

حقوق اإلنسان 14

يتعني عىل حفظة السالم العسكريني أن يضعوا بروتوكوالت لتبادل املعلومات مع 
الزمالء املعنيني بحقوق اإلنسان يف البعثة من أجل تعزيز الوقاية الفّعالة والتصدّي 

املمثلني الخاصني لألمني  البعثات، ومكاتب نواب  الذكر ال الحرص، رؤساء  بما يف ذلك عىل سبيل   12
البعثات،  بني  املشرتك  التحليل  ومركز  املشرتكة،  العمليات  ومركز  السياسية،  والشؤون  العام، 
ورشطة األمم املتحدة، وإصالح القطاع األمني، والترسيح ونزع السالح وإعادة اإلدماج/اإلعادة إىل 
الوطن وإعادة اإلدماج، وكبري مستشاري شؤون الحماية، والشؤون املدنية وحقوق اإلنسان، وكبري 

مستشاري حماية املرأة، وحماية الطفل.

بما يف ذلك عىل سبيل الذكر ال الحرص مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، ومكتب   13
تنسيق الشؤون اإلنسانية، واملفوضية السامية لحقوق اإلنسان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة.

والبعثات  السالم  عمليات  يف  اإلنسان  حقوق  إدماج  سياسة  من   ٨٨ إىل   ٨4 من  الفقرات  انظر   14
السياسية التابعة لألمم املتحدة )2011( للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان/إدارة عمليات حفظ 

السالم/إدارة الشؤون السياسية/إدارة الدعم امليداني.
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للتهديدات املحدقة للعنف البدني. ويمكن تلخيص أدوار ومسؤوليات العسكريني يف 
مجال حقوق اإلنسان عىل النحو التايل:

العنف 	  أو  التدهور  عالمات  أو  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  ادعاءات  وتبادل  تسجيل 

الوشيك مع عنرص حقوق اإلنسان.

انتهاكات حقوق اإلنسان، بما ينسجم مع واليتها 	  للتدخل، عند مواجهة  االستعداد 

وقواعد االشتباك وتماشياً مع اإلجراءات العسكرية التي يجب أن يضعها كبار القادة 

العسكريني يف جميع عمليات حفظ السالم من أجل توجيه عمليات حفظة السالم 

عند مواجهتهم النتهاكات حقوق اإلنسان، وذلك بالتشاور مع عنرص حقوق اإلنسان.

وحيثما ُوجدوا، يكون مستشارو شؤون حماية املرأة جهات التنسيق املعنية بالنهوض 	 

بالوالية املتعلقة بالعنف الجنيس املرتبط بالنزاعات، بحيث ييرسون ويعززون تنفيذ أفراد 

العسكريون وضباط  الجنسانية  الشؤون  تنسيق  ويظل مستشارو/جهات  لها.  البعثة 

التعاون املدني العسكري فاعلني رئيسيني يف تيسري التنسيق والتخطيط املشرتك.

ويتعني عىل املقر بجميع مستوياته أن يكفل تضمني الوثائق التنفيذية توجيهاً لحماية 	 

الطفولة من أجل تعزيز فهم مشرتك لإلجراءات التي يمكن - والتي ال يمكن - أن تتخذ 

لحماية األطفال يف حاالت النزاع.

وتتحمل القيادة العليا للبعثة املسؤولية عن قيادة عملية وضع وتنفيذ اسرتاتيجية 
كبار  فريق  يف  عضواً  بوصفه  هام  بدور  القوة  قائد  ويضطلع   .15 املدنيني  حماية 
املسؤولني، وسيكون له إسهام محوري يف ما يتصل بتوفري الحماية من العنف البدني 
وينبفي أن تكون مدخالت املناطق الرئيسية متفقة مع املفهوم العام للعملية واألمر 
الخاص بالعملية، بما يف ذلك بيان بشأن االسرتاتيجية القائمة للعنرص العسكري، 
وتحليل للتهديدات والتحديات التي تواجهها حماية املدنيني بحيث تستفيد استفادة 
كاملة من القدرات التحليلية لعنارص حقوق اإلنسان األخرى ذات الصلة يف البعثة، 
وحماية  بالنزاعات  املرتبط  الجنيس  بالعنف  الخاص  التهديدات  تقييم  ذلك  يف  بما 

األطفال وتحليل قدرات وموارد العنرص العسكري.

اسرتاتيجيات  وضع  إىل  بالحماية  املكلفة  البعثات   )2009(  1٨94 قراره  يف  األمن  مجلس  يدعو   15
شاملة لحماية املدنيني. وتستند هذه االسرتاتيجيات إىل اإلطار االسرتاتيجي الذي وضعته األمانة 

العامة ولكنها تسمح باإلسهام والتطوير الخاصني بكل بعثة.
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فهم استخدام القوة وقواعد االشتباك يف ما يتعلق بحماية  دال – 3 - 3 
املدنيني

ينبفي أن يكفل التسلسل القيادي العسكري يف امليدان أن جميع األفراد العسكريني 
النرش  قبل  ما  مرحلتي  خالل  ويمكن،  صحيح.  بشكل  االشتباك  قواعد   يفرسون 
العنارص  فهم  تعزيز  أجل  من  عليها  والتدرب  التالية  الجوانب  محاكاة  بعده،  وما 

العسكرية لقواعد االشتباك يف ما يتصل بحماية املدنيني:

يمكن 	  حيث  البعثة  سياق  يف  املدنيني  بحماية  يتعلق  ما  يف  املمكنة  السيناريوهات 

استخدام القوة.

يكون 	  حيث  البعثة  سياق  يف  املدنيني  بحماية  يتعلق  ما  يف  املمكنة  السيناريوهات 

استخدام القوة الفتاكة مناسباً.

الفئات املحتملة املطلوب تفطيتها/منحها األولوية يف منطقة البعثة تحت مصطلح 	 

“حماية املدنيني” )عىل سبيل املثال املدنيون يف املناطق الضعيفة واملرشدون داخلياً 

والالجئون ومواقع الحماية(.

املساءلة العملياتية

العملية  بأن  يولّد تصوراً  قد  السالم  عملية حفظ  لوالية  وفقاً  القوة  استخدام  عدم 
تقوض  القبيل  هذا  من  والتصورات  بواليتها.  لالضطالع  الالزمة  اإلرادة  إىل  تفتقر 
قدرة عمليات حفظ السالم عىل الردع، وقد تستدرج املزيد من الهجمات ضد املدنيني 



دال - املبادئ التوجيهية

17

وغريهم من األشخاص املشمولني بالحماية، واألمم املتحدة نفسها. وتتسم املساءلة 
عن هذا التقاعس/الفشل بأهمية قصوى لضمان التنفيذ السليم لكل من الواليات 

املتعلقة بحماية املدنيني. ومن الجوانب الهامة يف هذا الصدد ما ييل:

يتحمل قائد القوة املسؤولية النهائية عن إنفاذ قواعد االشتباك/الوالية.	 

تخضع الوحدات العسكرية للمساءلة عن أّي تقصري يف االمتثال ألوامر قائد القوة )أو 	 

غريه من القادة(، رشيطة أن تكون تلك األوامر متسقة مع قواعد االشتباك/الوالية.

الالزمة” 	  الوسائل  “جميع  باستخدام  بوالية  املكلفة  للبعثات  االشتباك  قواعد  تأذن 

لحماية  ويشملها  املميتة  القوة  إىل  يصل  بما  القوة،  باستخدام  املدنيني  لحماية 

املدنيني، بما يف ذلك املرشدون داخلياً والالجئون املعرضون لتهديد العنف البدني. 

التقاعس عن الترصف يف الظروف التي تتطلب مثل هذا اإلجراء رغم تكليفها بذلك 

اتخاذ  ويكون  تمرد.  بمثابة  يكون  قد  االشتباك،  قواعد  توفره  الذي  اإلذن  ووجود 

بقوات  املساهمة  البلدان  مسؤولية  من  ذلك،  األمر  اقتىض  إذا  التأديبية،  اإلجراءات 

)رغم أن للبعثة/القوة سلطات معينة، مثل التوصية باإلعادة إىل الوطن(.

تدابري التخفيف من حدة املخاطر دال - 3 - 4 

رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها البعثة، يمكن أن يتعرض مع ذلك مدنيون لألذى 
واإلعداد  والتخطيط  رشكائها.  أو  البعثة  جانب  من  مقصودة  غري  إجراءات  بسبب 
حّدته.  من  والتخفيف  املدنيني  عىل  األثر  حّد  أدنى  إىل  التقليل  أجل  من  أساسيان 
وينبفي، خالل مرحلة التخطيط لعمليات محددة، تحليل أنشطة القوة لبيان الحاالت 
املحليني. وينبفي بعد ذلك  املدنيني  إىل تفاقم مواطن الضعف لدى  التي قد تؤدي 
اتخاذ خطوات للحّد من الرضر املحتمل )يتم ذلك بالتشاور مع املجتمعات املحلية 

املعرضة للخطر )مثل املمرات اآلمنة واملناطق املشمولة بالحماية، وما إىل ذلك(.

قواعد  إطار  يف  العدائية  األعمال  عند محاولة شّل  العسكريني،  األفراد  ويتعني عىل 
االشتباك، أن يتوخوا الكثري من الحذر لتفادي إيذاء املدنيني وإلحاق الرضر باملمتلكات. 
إالّ أنه قد تكون هناك أوقات ال مفّر فيها من األرضار الجانبية. ويف تلك الظروف، فإن 
دقة التقدير وشدة التحكم يف الرد املتناسب يقلالن إىل أدنى حّد من اآلثار الجانبية 
لألعمال العسكرية. وبإمكان القادة عىل جميع املستويات أن يحسنوا األمور بالقيام 

بانتظام بتعزيز الوعي بقواعد االشتباك والتحكم بعناية يف استخدام القوة الفتاكة.

االستعراض  يجري  أن  الرئيسية،  العمليات  بعد  العسكري،  العنرص  عىل  ويتعني 
الفضىل  باملمارسات  املعني  املوظف  املعنيني بما يف ذلك  البعثة  الالحق مع عنارص 
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ترشد  التي  األساسية  الدروس  الالحقة  االستعراضات  وتحدد  الحماية.  ومجموعة 
العمليات املقبلة وتقدم توصيات بشأن التخفيف من أّي آثار سلبية لألعمال السابقة. 
ويمكن أن تقيم االستعراضات الالحقة أيضاً استخدام االتصاالت واملعلومات العامة 
التي تنقل عن طريق وسائط اإلعالم املحلية والدولية ووسائط األمم املتحدة للمساعدة 

يف حماية املدنيني.

رصد النتائج وتقييمها دال - 3 - 5 

ينبفي أن تكون هناك مجموعة من املهام املوجهة لحماية املدنيني التي لها آثار قابلة 
للقياس. ويجب تحديد األنشطة والحوادث واملؤرشات التي ينبفي رصدها بوضوح 
ضمن خطط البعثة والقوة، بتنسيق وثيق مع الجهات الفاعلة يف مجال حقوق اإلنسان 
والجهات الفاعلة األخرى يف حماية املدنيني، من أجل توجيه التنفيذ ووظيفة املتابعة 
الالحقة خالل مرحلة التنفيذ. ويجب كذلك تصميم نشاط الرصد وفق بعثة محددة. 
وهناك حاجة لتحديد ما سيجري رصده، ومن الذي سيعمل عىل جمع البيانات، وكذا 
طرائق تقاسم البيانات ذات الصلة مع عنرص حقوق اإلنسان وغريه من أجزاء البعثة. 
فعىل سبيل املثال، يشكل عدد القتىل املدنيني والجرحى واملفتصبني واملرشدين؛ وعدد 
املصادرة؛ وعدد املرشدين داخلياً  القبلية واألسلحة  العنيفة واالشتباكات  الهجمات 
وتصور انعدام األمن املادي )يف انخفاض أو يف ازدياد(، بضعة أمثلة عن البيانات 

التي يمكن استخدامها كمؤرشات ومعايري لقياس تحقيق الحماية للمدنيني.

وينبفي إدماج تقييم األثر/التأثري يف التخطيط الحايل واملقبل، وذلك لضمان الوصول 
بمساهمة القوة يف حماية املدنيني إىل املستوى االمثل.

إدارة التوقعات دال - 3 - 6 

هناك يف أغلب األحيان قدر كبري من سوء الفهم يف ما يتعلق بقدرة عمليات حفظ 
السالم عىل حماية جميع املدنيني. ويمكن أن يؤدي هذا إىل توقعات غري معقولة من 
السكان املحليني والحكومة املضيفة وغريهم من الجهات الفاعلة الوطنية والدولية. 
ومن املهم بالنسبة للقوة أن توضح دور العنرص العسكري ومساهمته لحسن إدارة 

توقعات السكان املحليني واملجتمع الدويل.

وينبفي أن تكون إدارة التوقعات جزًءا ال يتجزأ من اسرتاتيجية االتصال كما يضعها 
ويعزز  العسكري.  اإلعالمي  املوظف  بمساعدة  للبعثة،  التابع  اإلعالمي  املوظف 
تنفيذ  كيفية  ويوضح  املستهدفة  للفئات  املوجهة  األساسية  الرسائل  املوظف  هذا 



دال - املبادئ التوجيهية

19

اسرتاتيجية البعثة يف مجال حماية املدنيني. والهدف هو وصف الكيفية التي ستحقق 
بها الحماية باملوارد املتاحة مع التحيل بالواقعية يف ما يتعلق بقدرات البعثة.

التدريب دال - 3 - 7 

للقوة(  التابعة  التدريب  هيئات  من  )بدعم  للبعثة  املتكامل  التدريب  خلية  تتوىل 
مسؤولية توفري التدريب لجميع أفراد حفظ السالم يف البعثة. وقد أظهرت التجربة 
الجهات  التعليم بمشاركة  ُيقدم  تزداد زيادة كبرية عندما  التدريب وأثره  قيمة  أن 
حماية  واستشاري  اإلنسان  حقوق  )عنرص  والحماية  اإلنسان  حقوق  يف  الفاعلة 
املدنيني، ومستشار شؤون حماية املرأة، وما إىل ذلك( وأفراد الرشطة والعسكريني 
املدنيني. وتشكل خربة  البلد يف حماية  داخل  عملية  يتمتعون بخربة قطرية  الذين 
عىل  االعتماد  أجل  من  املبذول  املستمر  الجهد  يف  رئيسياً  إسهاماً  املختصني  هؤالء 
الدروس ااملستفادة. ومن املهم أن يتم توحيد التدريب عىل حماية املدنيني يف البعثة 
مع التدريبات األخرى للبعثة عىل حقوق اإلنسان والعنف الجنيس املرتبط بالنزاعات 

وحماية األطفال، وأن يستخدم التدريب بوصفه منرباً لبناء الروابط التنفيذية.

ويف ما يتعلق بحماية املدنيني، بما يف ذلك الحماية من العنف الجنيس، ينبفي أن يشمل 
التدريب التوجيهي والتدريب داخل البعثات، الحساسيات الثقافية املحلية ومؤرشات 
اإلنذار املبكر، والديناميات الجنسانية، وترتيبات اإلحالة يف منطقة البعثة املحددة. 
السيناريوهات  أساس  عىل  القائمة  املحاكاة  أيضاً  التدريب  هذا  يشمل  أن  وينبفي 

الخاصة بكل بعثة.

توجيهات لقادة القطاعات والوحدات )املستوى التكتيكي( دال – 4 

التخطيط عىل مستوى القطاع والوحدة  دال - 4 - 1 

يتعني عىل القطاعات والكتائب إعداد خططها الخاصة بها لحماية املدنيني، بناًء عىل 
تعليمات من مقرها األعىل. وينبفي أن تحدد بوضوح املهام واملواقع واالحتياطات 
واالتصال. وينبفي أن تنعكس يف هذه الخطط نية القادة عىل أعىل املستويات )األول 

والثاني( يف حماية املدنيني. وينبفي وضع خطط للطوارئ والتدرب عليها.
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االضطالع بالعمليات/املهام املتعلقة بحماية املدنيني  دال - 4 - 2 

عند النظر يف حماية املدنيني عىل الصعيد التكتيكي 16، يرد يف املراحل األربع أدناه 17 
وصف لألدوار املحددة التي تؤديها القطاعات والوحدات. واملراحل ليست متعاقبة 
قرب  أو  التهديد  طبيعة  حسب  مستقل،  بشكل  أو  واحد  آن  يف  بها  القيام  ويجوز 
وقوعه. ويف ما وراء السيناريوهات العامة لحماية املدنيني، قد يواجه كل قطاع وكل 
كتيبة بعض التحّديات الفريدة من نوعها لحماية املدنيني، فيتعني وضع توجيهات 
محددة مماثلة للنموذج الوارد يف املرفق باء. وقد يتطلب األمر من الوحدات استخدام 
القوة لحماية املدنيني من العنف يف أّي من املراحل األربع الواردة أدناه، أو فيها كلها.

املرحلة 1

العسكرية  الدوريات  ذلك  ويشمل  البعثة،  وجود  عرض  إن  والوقاية:  الطمأنة 
وغريها من عمليات نرش القوات، هو من أبرز أشكال األمن التي يمكن تقديمها إىل 
السكان املحليني وأكثرها بعثاً عىل الطمأنينة. فذلك يبني للسكان املحليني نية القوة 

املدنيني،  حماية   ،6 البنمد   ،2012 آب/أغسطس  املشاة  لكتائب  املتحدة  األمم  لدليل   1 املجلد   16 
 http://www.un.org/en/peacekeeping/issues/military.shtml

املرحلة  )يف   2015 املدنيني،  حماية  سياسة  امليداني،  الدعم  وإدارة  السالم  حفظ  عمليات  إدارة   17
النهائية وقت الطباعة(.
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يف حمايتهم. واالضطالع باملهام الروتينية، من قبيل نقاط التفتيش، وجمع املعلومات 
وتحليلها، من األنشطة الهامة خالل هذه املرحلة. وأنشطة االتصال بعامة الناس هي 
أيضاً من جهود الدعم الهامة. والتواصل املنتظم مع السكان املحليني أمر أسايس. 
الجيد،  والتواصل  وقوعها.  قبل  اإلنسان  حقوق  وانتهاكات  الهجمات  ردع  وينبفي 
والتثقيف، والدوريات البارزة للعيان هي من الخطوات التي يمكن أن يتخذها القادة 
ملنع تلك الهجمات أو الحد من آثارها. ويشمل هذا تنبيه عنرص حقوق اإلنسان الذي 
بإمكانه أن يقوم مؤقتاً بنرش موظفي حقوق اإلنسان يف املناطق املعرضة للخطر 

ويقدم املشورة بشأن مسارات العمل املتعلقة بالتهديدات الناشئة أو الجارية.

املرحلة 2

التدابري االستباقية  يف الحاالت التي يثبت فيها أن تدابري املرحلة 1 غري كافية، أو 
عندما يتم رصد ازدياد املخاطر، قد يكون املطلوب هو زيادة التدابري االستباقية بما يف 
ذلك: مضاعفة جهود تقدير الحالة )عمليات مكثفة لجمع املعلومات(؛ وزيادة تسيري 
الدوريات البارزة، بما يف ذلك تسيري دوريات مشرتكة مع عنرص حقوق اإلنسان يف 
البعثة وغريه من املكونات املدنية؛ وربط اتصال أوثق مع الحكومة/الجهات الفاعلة 
املسلحة غري الحكومية واألطراف املحتملة يف النزاع؛ وتعزيز الرصد واإلبالغ والدعوة 
عىل  ويتعني  املبادرة؛  روح  عن  تنم  االستباقية  والتدابري  اإلنسان.  حقوق  مجال  يف 
اندالع  أو نزع فتيل األوضاع قبل  أو شل للحركة  القيام بعمليات اعرتاض  القوات 
أعمال عدائية. ويمكن، باستخدام القوات املتدخلة ونرش قوات الرد الرسيع، والقوات 

الخاصة، أو أفراد االحتياط، ردع أو منع حصول حادثة.

املرحلة 3

الرد  إذا قامت جهات فاعلة/جماعات فعالً بأعمال عنف بدني/إكراه، من الرضوري 
القوات  املبارش، ونرش  العسكري  الوضع. والعمل  ملعالجة  أكثر حزماً  اتخاذ تدابري 
الفاصلة، واستخدام القوة خيارات يجب النظر فيها. ويجب أن يكون الرد رسيعاً. 
الطائرات  قبيل  من  القوات  تحرك  رسعة  خالل  من  الرسيعة  لإلجراءات  ويمكن 
أو  املدنيني،  إيذاء  أن تمنع  الرسيع واالستطالع،  الردع  الهجومية، وقوات  العمودية 
أن تحّد منه أو أن توقفه. وقد يتطلب األمر تصعيد مستوى الرد إىل استخدام القوة 

الفتاكة ويتوقف ذلك عىل التهديد وقواعد االشتباك.
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املرحلة 4

التدعيم  تنطوي هذه املرحلة عىل أنشطة تحقيق االستقرار يف مرحلة ما بعد األزمة. 
الحالة.  البلد املضيف عىل تطبيع  املحليني وسلطات  السكان  والهدف هو مساعدة 
وتهيئ أنشطة التدعيم الظروف التي تتضاءل فيها فرص العودة إىل األزمة. وتظل 
املتابعة بالفة األهمية. وسيحتاج السكان املحليون، بعد هجوم أو عمل عدائي، إىل 
الدعم املتواصل واملعونة والحماية والطمأنة. وقد تشمل التدابري التي ينبفي اتخاذها 
ما ييل: تقديم الرعاية الطبية الفورية، وجمع األدلة، وإخطار الخرباء املدنيني املالئمني 
االنتهاكات  املساءلة عن  اإلنسان وتعزيز  إجراء تحقيقات بشأن حقوق  بما يشمل 
الطفل،  وحماية  املدنيني،  حماية  واستشاريو  اإلنسان،  )حقوق  االقتضاء  حسب 
العالجية  التدابري  وتقييم  الجنسانية(،  والشؤون  املرأة،  حماية  شؤون  ومستشارو 
والوقائية، وصياغة التقارير الرسمية للمتابعة مع السلطات املختصة، وإنشاء مواقع 

دفاعية.

التواجد والوضع

يحب أن تعرب الوحدات املنترشة عن حالة االستعداد واملهنية. وينبفي أن تكون لها 	 

قواعد عمليات عىل مقربة من السكان األكثر ضعفاً وأن تركز عىل حماية املدنيني. 

والتواجد يف املجتمع املحيل بالغ األهمية. ولذلك، يجب نرش الوحدات العسكرية يف 

منسق،  وبشكل  األولوية  سبيل  عىل  تفطي،  لكي  املدنيني  لحماية  عملياتية  شبكة 

عن  برسعة  لالستجابة  العملياتية  املرونة  عىل  وتحافظ  املخاطر،  الشديدة  املناطق 

طريق نرش قواعد عمليات دائمة أو مؤقتة، أو متنقلة. وللقيام بذلك، من األسايس 

إنشاء قوات احتياط عىل مستوى الوحدة الفرعية/الوحدة/القطاع/القوة.

السكان 	  ملساعدة  جاهزين  املؤقتة  العمليات  وقواعد  الرسايا  قادة  يكون  أن  ينبفي 

عن  مسؤولني  بصفتهم  القادة،  عىل  ويتعني  قدراتهم.  حدود  يف  برسعة  املحليني 

حدود  يف  بحزم  والترصف  التحّديات،  وتحديد  الطلبات،  أولويات  ترتيب  الحماية، 

قدراتهم. ويجب عليهم املتابعة لضمان الوفاء باالحتياجات األمنية، واإلبالغ الرسمي 

تنسيق  مكتب  مثل  األخرى  املختصة  الوكاالت  إخطار  مع  القيادي،  للتسلسل  وفقاً 

الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة.

ينبفي أن تعطي القوات العسكرية التابعة لألمم املتحدة صورة لدى املدنيني بأنه يسهل 	 

التواصل معها وأن تحافظ يف نفس الوقت عىل اليقظة العسكرية للتعامل مع أّية حالة.

يتعني عىل القادة الدعوة الحرتام حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدويل مع الجناة 	 

املحتملني، وضمان معرفة األطراف بوجود عملية جارية لرصد حقوق اإلنسان، وأن 

االنتهاكات تخضع للتوثيق، وأن األطراف ستتعرض للمساءلة عىل أفعالها.
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اإلبالغ

من خالل تسيري الدوريات، ومراكز املراقبة، ونقاط التفتيش، والتوعية واملشاركة، 
يتعني عىل املكون العسكري أن يسجل جميع ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان أو 
عالمات التدهور أو العنف املحدق وأن يبلغ عنها عىل وجه الرسعة عىل طول التسلسل 
القيادي ولدى عنرص حقوق اإلنسان )ينبفي تطوير بروتوكوالت من أجل تقاسم 

املعلومات اآلمن ويف الوقت املناسب( 18.

وينبفي أن يتسم الرصد واإلبالغ بالتفاعل بشكل خاص يف حاالت العنف الجنيس، 
عىل  الهجمات  وشن  واالختطاف  والتشويه  والقتل  واالغتصاب  الطفل،  وحماية 
املدارس واملستشفيات، ومنع وصول املساعدات اإلنسانية. وينبفي إحالة املعلومات 
عن االنتهاكات إىل التسلسل القيادي وإىل املوظفني املعنيني بحقوق اإلنسان وحماية 

املدنيني يف أقرب وقت ممكن.

التقيد بقواعد االشتباك

يجب أن يكون األفراد من جميع الرتب مّطلعني عىل املبادئ التوجيهية وعىل قواعد 
استخدام القوة 19.

التثقيف. يجب أن يكون أفراد القوات قد أطلعوا مليّاً عىل قواعد االشتباك، واختربوا 	 

متى  ومعرفة  األسئلة  طرح  عىل  تشجيعهم  ويجب  بها.  إملامهم  بشأن  جيّد  بشكل 

يمكنهم الترصف بأنفسهم، ومتى يجب أن يلتمسوا توجيهات من سلطة أعىل.

الدفع 	  وينبفي  االشتباك متواصالً  قواعد  التدريب عىل  يكون  أن  ينبفي  املمارسة. 

بالقوات، عىل أساس منتظم، عرب سيناريوهات وتدريبات ذات صلة بالبعثة لضمان 

منتظمة  بصورة  يجري  أن  وينبفي  القواعد.  إطار  داخل  أفعالهم  ردود  تكون  أن 

تجريب اإلطالق من األسلحة.

من 	  يلزم  ما  بها  جيب  بطاقة  يحمل  أن  جندي  كل  عىل  يتعني  الجيب.  بطاقات 

مقتطفات من قواعد االشتباك يف البعثة مرتجمة إىل لفته/لفتها وأن يجري اختباره 

وأوامر  أساسية  تحذيرات  البطاقة  تتضمن  أن  وينبفي  محتوياتها.  عىل  بانتظام 

مرتجمة إىل اللفة )اللفات( املحلية.

انظر أيضاً الفقرات من ٨4 إىل ٨7 من سياسة إدماج حقوق اإلنسان يف عمليات السالم والبعثات   18
السياسية التابعة لألمم املتحدة للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان/إدارة عمليات حفظ السالم/

إدارة الشؤون السياسية/إدارة الدعم امليداني.

انظر أيضاً “مبادئ توجيهية بشأن الردع واستخدام القوة يف عمليات األمم املتحدة لحفظ السالم”،   19
2015 )يف مرحلة املوافقة وقت الطباعة(.
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التمكني. يجب أن يكون التسلسل القيادي واضحاً تماماً بشأن السلطة املفوض لها 	 

استخدام القوة. وينبفي أن يكون لجميع القادة، واألهم من ذلك، لكل جندي، إذن 

بالترصف بصورة مستقلة وباستخدام  أعىل،  قبل سلطة  بالفعل من  رصيح، منح 

وينبفي  بدني.  عنف  لخطر  معرّضني  مدنيني  لحماية  اللزوم  عند  الفتاكة  القوة 

تشجيع القادة عىل توضيح النقاط التي ال يسهل فهمها يف قواعد االشتباك والتأكد 

القوة  إىل  اللجوء  معنى  يفهمون  لقيادتهم  الخاضعة  القوات  أفراد  جميع  أن  من 

واستخدامها.

مراكز اإلنذار املبكر دال - 4 - 3 

ينبفي إنشاء مراكز لإلنذار املبكر يف قواعد الرسيات وقواعد العمليات املؤقتة لتكون 
مراكز املعلومات يف ما يتعلق بحماية املدنيني. وتعطي مراكز اإلنذار املبكر صورة 
يف  األخرى  العملياتية  واألنشطة  التفتيش  ونقاط  الدوريات  عن  مشرتكة  عملياتية 
القوة  أفراد  بني  متعاضدة  عالقة  املبكر  اإلنذار  مراكز  وتنشئ  املسؤولية.  منطقة 
اإلنذار  مراكز  وتعزز  الودية.  والعالقات  الثقة  بتنمية  املحليني  والسكان  املنترشين 
املبكر تبادل املعلومات وتشجع اإلنذار املبكر من األخطار التي تهدد املدنيني، بما يف 
ذلك حوادث العنف الجنيس واختطاف األطفال )املحتملة(. وينبفي أن تتوفر ملراكز 

اإلنذار املبكر قدرات يف ما يتعلق بحماية املدنيني منها ما ييل:

ذلك 	  يف  بما  األمنية،  املسائل  وعن  البارزين  املحليني  األشخاص  عن  بيانات  قاعدة 

األخطار التي تهدد املدنيني ومواطن الضعف.

“خط مجاني” للهاتف الخلوي )حيث توجد تفطية وبمشورة عنرص حقوق اإلنسان 	 

وغريه من عنارص البعثة( عىل أن ُينرش رقم الهاتف يف جميع أنحاء املجتمع املحيل.

خطة لجمع املعلومات، عىل أساس احتياجات وحدة املعلومات، ينبفي تحقيقها من 	 

قبل مراكز اإلنذار املبكر وقواعد عمليات الرسية/قواعد العمليات املؤقتة، ومساعدي 

وذلك  املتحدة،  األمم  لبعثات  العسكريني  والخرباء  املجتمعي،  االتصال  شؤون 

بالتشاور مع عنرص حقوق اإلنسان وغريه من عنارص البعثة ذات الصلة.

عقد اجتماعات منتظمة مع السلطات املحلية حسب ما ترتبه وتنسقه مراكز اإلنذار 	 

املبكر )بما يف ذلك املجموعات النسائية(.

بإعداد 	  املرأة  حماية  مستشاري  تكليف  وينبفي  التهديد.  مؤرشات  تحديد  ينبفي 

قائمة مرجعية بمؤرشات اإلنذار املبكر الثابتة عن العنف الجنيس املتصل بالنزاعات، 

التي يمكن أن تستخدمها مراكز االتصال املبكر.
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إرشاك املجتمعات املحلية دال - 4 - 4 

املجتمعات  مع  موثوقة  وعالقات  اتصاالت  العسكرية  الوحدات  تقيم  أن  ينبفي 
املحلية وأن تتفاعل مع النساء والرجال املحليني وقادة املجتمعات املحلية. وبإمكان 
بشأن  مبكر  إنذار  توفري  والشيوخ(  النساء  فيهم  )بمن  والقادة  املحلية  املجتمعات 
للتفاعالت  ويمكن  املدنيني.  عىل  املسلطة  املحتملة/الوشيكة  التهديدات/املخاطر 
متبادلة  فوائد  تتيح  وأن  الوقاية  يف  فّعال  بشكل  تسهم  أن  واملشاورات  واالتصال 
أفضل  من  املتأتية  والعمليات  األدوات  من  مجموعة  أدناه  وترد  الحماية.  مجال  يف 
املمارسات داخل بعثات األمم املتحدة امليدانية تفّعل املشاركة املجتمعية بشكل فّعال، 

وتعزز تحقيق الحماية للمدنيني 20.

شبكة إنذار املجتمعات املحلية هي شبكة أنشئت يف مجتمع محيل للمشاركة عىل 
مجال  يف  الفاعلة  والجهات  املحيل  املجتمع  وإنذار  املعلومات  وتبادل  نطاق  أوسع 
الحماية يف أوقات الطوارئ. ويمكن توفري معدات مخصصة لالتصال للمجتمعات 
الضعيفة لكي تتواصل مع قواعد األمم املتحدة. وينبفي إنشاء شبكات اإلنذار من 
هذا القبيل بطريقة ال تعرض الرشكاء املحليني لالنتقام وأن يكون ذلك بالتشاور مع 

عنرص حقوق اإلنسان.

وهي تويل أيضاً يف نفس الوقت اهتماماً ملبدأ “عدم اإلرضار”.  20
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مساعدو شؤون االتصال باملجتمعات املحلية موظفون وطنيون يوفرهم قسم 
الشؤون املدنية التابع للبعثة، إثنان عادة لكل قاعدة من قواعد عمليات الرسيات، وهم 
يؤدون دور املحاورين ويتيحون التفاعل بني الوحدات العسكرية/الوحدات الفرعية 
املنترشة التابعة لألمم املتحدة، واملجتمعات املحلية. ويشكل مساعدو شؤون االتصال 
الفّعال واملشاركة مع املجتمعات املحلية.  أداة مفيدة لالتصال  باملجتمعات املحلية 
وييرس مساعدو شؤون االتصال باملجتمعات املحلية شبكة إنذار املجتمعات املحلية 
ويوفرون اإلنذار املبكر لقواعد عمليات الرسيات باملخاطر ذات الصلة بالحماية. وهم 
يشاركون أيضاً يف بعثات أفرقة الحماية املشرتكة، ويرصدون أثر أنشطة الحماية. 
)الهواتف  االتصاالت  املحلية بمعدات  باملجتمعات  االتصال  ويزود مساعدو شؤون 
املحمولة وأجهزة الالسلكي وما إىل ذلك( من أجل تحسني قدرات اإلنذار املبكر. ومن 
من  املحلية  باملجتمعات  اتصال  شؤون  مساعدي  استخدام  اإلمكان،  عند  األفضل، 
اإلناث لتعزيز التواصل مع النساء والفتيات يف املجتمع املحيل. ويجب احرتام رسية 

مساعدي شؤون االتصال باملجتمعات املحلية وأمنهم يف جميع األوقات.

تسهم أفرقة الحماية املشرتكة باملجموعة الكاملة من خربة البعثة يف مجال حماية 
املدنيني. وتشجع أفرقة الحماية املشرتكة املجتمعات املحلية عىل تبادل املعلومات، 
وتتيح بالتايل زيادة معرفة الوحدات العسكرية املنترشة يف املواقع النائية باألحوال. 
وتتكون أفرقة الحماية املشرتكة من موظفني من مكتب حقوق اإلنسان وقسم الشؤون 
املدنية يرافقها أفراد عسكريون وأفراد رشطة تابعون لألمم املتحدة، وحسب االقتضاء 
موظفون من نزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج، والشؤون السياسية، ومركز 
التحليل املشرتك للبعثة والشؤون الجنسانية. ويف كثري من األحيان يكون ملوظفي 
األمم املتحدة املدنيني يف أفرقة الحماية املشرتكة فهم أفضل للديناميات األمنية املحلية 
حيث تم تعيينهم لفرتات أطول يف منطقة البعثة. وتنترش أفرقة الحماية املشرتكة 
يف املناطق الشديدة املخاطر لفرتة 3 إىل 5 أيام، يزورون خاللها عدة مواقع. ويوفر 

األفراد العسكريون التابعون لألمم املتحدة الحراسة واألمن يف املناطق النائية.
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هاء - املصطلحات

من شأن التعاريف التالية أن تساعد يف فهم واليات حماية املدنيني. وهي ال تلفي أو 
تحل محل قواعد االشتباك الخاصة بالبعثة، أو مشورة قانونية محّددة، أو قرارات 

كبار قادة البعثات يف حاالت محّددة.

املدنيون

يعترب مدنياً أّي شخص أعزل ال يشارك، أو لم يعد يشارك بصورة مبارشة يف أعمال 
عدائية. ويف حالة الشك، يعترب الفرد أو مجموعة األفراد من املدنيني ويمنحون أشكال 

الحماية املستحقة للمدنيني إىل أن يتحّدد خالف ذلك.

التهديد الوشيك

تحدد والية حماية املدنيني عموماًً تهديداً “وشيكاً” بالعنف البدني. إالّ أن مصطلح 
أو  العاجل  القريب  يف  العنف سيحدث  أن  املؤكد  من  أن  يعني ضمناً  ال  “وشيكاً” 
يف املستقبل القريب، أو أنه يجري االضطالع به ويعترب تهديد بالعنف البدني ضد 
مدنيني وشيكاً حاملا يسود اعتقاد معقول لدى البعثة بأن أّي معتد محتمل لديه النية 
يف ممارسة عنف بدني والقدرة عىل ذلك. ويعترب التهديد بالعنف ضد مدنيني وشيكاً 
منذ وقت تحديده وإىل حني تتمكن البعثة من تقرير أن التهديد لم يعد قائماً. ويؤذن 
الالزمة  الوسائل  جميع  باستخدام  املدنيني  حماية  بوالية  املكلفني  السالم   لحفظة 
بما يف ذلك، كمالذ أخري، استخدام القوة املميتة يف أّي ظرف من الظروف يعتقدون 

فيه عىل نحو معقول أنه يوجد تهديد وشيك بالعنف ضد مدنيني.

يف حدود قدراتها ومناطق انتشارها

ضد  املمكنة  البدني  العنف  حوادث  من  الواسع  النطاق  ضمن  البعثة،  عىل  يجب 
املدنيني، أن ترتب األولويات يف تلك الحاالت أو يف الحوادث األكثر إثارة للقلق، وأن 
 تخصيص املوارد بناًء عىل ذلك. وكما هو محدد يف الوالية، فإنه ال يمكنها الترصف 
إالّ يف حدود قدراتها ومناطق انتشارها. وال تتطلب الوالية أن يشارك حفظة السالم 
يف أعمال ليسوا مجهزين للقيام بها. ويف نفس الوقت، لن تكون أّية قوة لحفظ السالم 
قادرة عىل التعامل مع جميع التهديدات للحماية يف كل األوقات. ويجب أن يتبع جميع 
البعثات تحليالت دقيقة للتهديدات ومواطن الضعف والتخطيط العملياتي املتسق 
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يف توزيع املوارد املتاحة من أجل تحقيق الحّد األقىص من تأثريها الوقائي بالنسبة 
للمدنيني املعرضني للخطر.

املسؤولية عن توفري الحماية

من الواضح أن والية حماية املدنيني تتميز عن مفهوم املسؤولية عن الحماية. فحماية 
يجري  األمن  مجلس  من  تكليف  بها  صدر  السالم  حفظ  مجال  يف  مهمة  املدنيني 
استعراضها بانتظام من قبل الجمعية العامة. أما املسؤولية عن الحماية فتستهدف 
أيضاً عىل عمليات األمم  أن تنطبق  املقام األول ولكن يمكن  الوطنية يف  الحكومات 
عن  واملسؤولية  املدنيني  حماية  وتتقاسم  تعزيزي.  دور  يف  السالم  لحفظ  املتحدة 

الحماية بعض األسس القانونية واملفاهيمية، ولكن تظالن متميزتني.
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واو - املراجع

املراجع العليا

قرار مجلس األمن 20٨6 )2013(	 

قرارات مجلس األمن 1265 )1999(، 1270 )1999(، 1674 )2006(، 1٨94 	 

)2009(

قرارات مجلس األمن 1٨20 )200٨(، 1٨٨٨ )2009(، 1960 )2010(، 2106 	 

)2013(

قرارات مجلس األمن 1261 )1999(، 1314 )2000(، 1379 )2001(، 1460 	 

 ،)2011( 199٨ ،)2009( 1٨٨2 ،)2005( 1612 ،)2004( 1539 ،)2003(

)2014( 2143 ،)2012( 206٨

الدورة 	  العامل،  وفريقها  السالم  حفظ  بعمليات  املعنية  الخاصة  اللجنة  تقرير 

A/66/19 )2102( املوضوعية

ST/SGB/1999/13، تقيد قوات األمم املتحدة بالقانون اإلنساني الدويل	 

ST/SGB/2003/13، تدابري خاصة للحماية من االستفالل الجنيس واالعتداء الجنيس	 

سياسة بذل العناية الواجبة يف مراعاة حقوق اإلنسان عند تقديم دعم األمم املتحدة 	 

A/67/775 )2013( إىل قوات أمنية غري تابعة لألمم املتحدة

سياسة األمم املتحدة لفحص سوابق موظفي األمم املتحدة يف مجال حقوق اإلنسان 	 

)2012(

إجراءات أو مبادئ توجيهية متصلة باملوضوع

عمليات األمم املتحدة لحفظ السالم: القواعد واملبادئ التوجيهية، إدارة عمليات حفظ 	 

السالم وإدارة الدعم امليداني )200٨( )“مبدأ كابستون”(

سياسات األمم املتحدة املتعلقة بالتقييم والتخطيط املتكاملني )2013(	 

إجراءات العمل املوحدة املؤقتة املتعلقة باالحتجاز يف عمليات األمم املتحدة للسالم، 	 

إدارة عمليات حفظ السالم/إدارة الدعم امليداني )2010(

الشؤون 	  السالم/إدارة  حفظ  عمليات  اإلنسان/إدارة  لحقوق  السامية  املفوضية 

عمليات  يف  اإلنسان  بحقوق  املتعلقة  السياسات  امليداني،  الدعم  السياسية/إدارة 

السالم والبعثات السياسية التابعة لألمم املتحدة )2011(
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إدارة عمليات حفظ السالم/إدارة الدعم امليداني، مفهوم حماية املدنيني يف عمليات 	 

األمم املتحدة لحفظ السالم )2012(

إدارة عمليات حفظ السالم/إدارة الدعم امليداني، السياسات املتعلقة بحماية املدنيني 	 

)يف مرحلة املوافقة وقت الطباعة(

مراجع أخرى متصلة باملوضوع

حماية املدنيني: مصفوفة املوارد والقدرات لتنفيذ واليات عمليات األمم املتحدة لحفظ 	 

السالم الصادر بها تكليف يف ما يتعلق بحماية املدنيني، إدارة عمليات حفظ السالم 

وإدارة الدعم امليداني )2012(

آليات لتنسيق حماية املدنيني يف بعثات األمم املتحدة لحفظ السالم: دراسة مقارنة 	 

ومجموعة أدوات إلدارة عمليات حفظ السالم وإدارة الدعم امليداني، إدارة عمليات 

حفظ السالم وإدارة الدعم امليداني )2013(

لتحقيق 	  املتحدة  األمم  منظمة  بعثة  يف  املشرتكة  الحماية  أفرقة  آلية  عن  التقرير 

االستقرار يف جمهورية الكونفو الديمقراطية، األمم املتحدة، 2013

املجموعة العاملية للحماية: توجيهات بشأن التفاعل بني مجموعات الحماية وبعثات 	 

األمم املتحدة )2013(

معايري الحماية للعمل يف مجال الحماية، لجنة الصليب األحمر الدولية، طبعة عام 	 

2013
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زاي - جهة االتصال

أعد هذه الوثيقة مكتب الشؤون العسكرية. وينبفي توجيه االستفسارات أو   - 5٨
التعليقات إىل هذا املكتب.

حاء - التاريخ

هذه هي الطبعة األوىل من“حماية املدنيني: املبادئ التوجيهية للتنفيذ موجهة   - 59
إىل العنارص العسكرية لبعثات األمم املتحدة لحفظ السالم” وسيجري استعراضها يف 

عام 2017.

 إيرفيه الدسو
  وكيل األمني العام

 إدارة عمليات حفظ السالم

 أنطوني بانبوري
 رئيس  بالنيابة

إدارة الدعم امليداني
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املرفق ألف

التخطيط العملياتي لحماية املدنيني

يوضح الرسم البياني التايل 21 مراحل عملية التخطيط العسكري الالزم لبلوغ األهداف 
التخطيط  خطوات  يصف  وهو  أولوياتها.  من  املدنيني  حماية  ستكون  التي  املحّددة 
للمخططني  بالنسبة  األهمية  وذات  التخطيط  عمليات  معظم  بني  املشرتكة  األساسية 

العسكريني.

امليدانية”،  البعثات  لتستخدمها  العسكري  التخطيط  لعملية  التوجيهية  “املبادئ  من  مقتطفات   21
إدارة عمليات حفظ السالم - مكتب الشؤون العسكرية، كانون األول/ديسمرب 2009. الحظ أيضاً 

أن الخطوة األوىل تجري يف كامل العملية، وأنه يجري استعراض كل خطوة مع تقدم العملية.

املرحلة ٢ – تحليل البعثة

املرحلة ٣ – وضع مسارات العمل

املرحلة ٤ – تحليل مسارات العمل 
واتخاذ القرارات

املرحلة ٥ – إصدار أوامر العمليات

الشكل ١:

املرحلة ١ - تحليل بيئة العمل

مراحل عملية التخطيط العسكري. الحظ أن املرحلة األوىل تجري يف 
كامل العملية، وأنه يجري استعراض كل مرحلة مع تقدم العملية.
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املرحلة 1

تحليل بيئة العمل

الفرض من هذه الخطوة هو التعرف عىل منطقة األزمة. وينبفي أن يراعي املخططون 
حالة ضعف املدنيني واملخاطر/التهديدات التي يواجهونها يف منطقة العمليات. ويتزايد 
النزاعات املعارصة يستهدفون عمداً من قبل  االعرتاف بأن غالبية املدنيني املقتولني يف 
الذين يستخدمون عدد القتىل املدنيني كجزء من اسرتاتيجيتهم. بل إن املدنيني يستهدفون 
بشكل أكثر تكرراً بعدد من الطرق غري الفتاكة ولكنها بفيضة، مثل التشويه واالعتداء 
أن  املخططني  عىل  يتعني  مستهدفني،  املدنيون  كان  وإذا  القرسي.  والتجنيد  الجنيس 

يحددوا يف هذه املرحلة الطبيعة املعيّنة للتهديدات التي يواجهها املدنيون.

أسئلة/اعتبارات أساسية يف املرحلة 1

تحليل بيئة العمل

من املفيد، لفهم بيئة العمل، تناول الشواغل التالية:

من هم املدنيون املعرضون للخطر، أين هم، وإىل أين ينتقلون؟	 

ما هي مواطن ضعفهم؟	 

ما هي التهديدات واملخاطر املعينة التي يواجهها املدنيون؟	 

ما هي أنواع الجهات الفاعلة )املسلحة( املسؤولة عن العنف ضد املدنيني؟	 

ما هي دوافع هجومها عىل املدنيني؟	 

ما هي انتهاكات حقوق اإلنسان التي يجري ارتكابها، وما هي االسرتاتيجيات/األساليب 	 
املستخدمة؟ )عمليات القتل، االختطافات، عمليات االغتصاب الجماعي، وما إليها( 
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املرحلة 2

تحليل البعثة

يف  يأخذوا  أن  بهم،  الخاصة  التحليالت  إجراء  أثناء  العسكريني،  املخططني  عىل  يتعني 
للبعثة،  املشرتك  التحليل  البعثة، من قبيل مركز  العنارص األخرى يف  االعتبار تحليالت 
ومركز املعلومات والعمليات األمنية، وعنرص حقوق اإلنسان، وغريها من كيانات تقييم 

التهديدات/املخاطر التابعة لألمم املتحدة أو الوطنية أو الدولية.

وينبفي، يف وضع الخطط العملياتية لحماية املدنيني ومواصلتها، توخي الدقة يف تحليل 
منطقة مسؤولية البعثة. ويجب أن تعكس األولويات األخطار القائمة واملحتملة املسلطة 
عىل املدنيني. ويتعني عىل القوة، بالتنسيق مع الجهات املعنية األخرى يف البعثة ويف األمم 
املتحدة، أن تجري هذه التقييمات التي تشمل التهديدات املبارشة املقبلة الدائمة/املؤقتة 

للمدنيني.

أسئلة/اعتبارات أساسية يف املرحلة 2

تحليل البعثة

يتعني، لدى إجراء تحليل البعثة، مراعاة االعتبارات النابعة عن هذه األسئلة:

كيف جرى النص عىل حماية املدنيني يف الوالية الواردة يف قرار مجلس األمن؟	 

أدوار داعمة لعنارص 	  املدنيني؟ )تدمج  العسكرية يف حماية  القوات  ما هو دور 
أخرى يف البعثة(

ما هي املهام املحددة والضمنية واألساسية 22 املتعلقة بحماية املدنيني؟	 

ما هي القيود التي تؤثر يف االضطالع باملهام والعمليات املتعلقة بحماية املدنيني 	 
)مثل املسافات والتوقيت(؟

ما هي القيود التي تحد من قدرات قواتنا ذاتها؟	 

إدارة  امليدانية”،  البعثات  لتستخدمها  العسكري  التخطيط  لعملية  التوجيهية  “املبادئ  يف  يرد   22
عمليات حفظ السالم - مكتب الشؤون العسكرية، كانون األول/ديسمرب 2009 وصف تفصييل 

لهذه املهام.
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املرحلة 3

وضع مسارات العمل

يحدد املخططون يف هذه املرحلة، بعد أن حللوا بشكل دقيق متطلبات الحماية، املسائل 
املدنيني داخل منطقة عمليات  العملياتية األساسية واآلثار املرتتبة عىل محاولة حماية 
معينة. وينبفي أن تستند عملية التحديد هذه إىل عوامل تشفيلية من تحليل مرحلتي 
بيئة العمليات وتحليل البعثة. ويتعني عىل املخططني كفالة أن تكون االعتبارات املتعلقة 

بحماية املدنيني يف صدارة مسارات العمل التي يجرى وضعها.

وما القوة العسكرية إالّ واحدة من أدوات البعثة املتاحة لحماية املدنيني. ويساعد تقييم 
النهج املخططني عىل تحديد دور القوات العسكرية مقارنة بعنارص البعثة األخرى يف 
بالعنف  تهديد  فيها  يسود  التي  الحاالت  يف  دور  أكرب  القوة  وستؤدي  مختلفة.  حاالت 
البدني. ويف الحاالت التي ال يوجد فيها تهديد مادي للمدنيني، قد يتمثل دور القوة يف 
دعم املستوى األول والثالث. وترد أدناه أسئلة أساسية تساعد املخططني عىل تقييم نوع 

الحماية املادية والنهج العسكرية الرئيسية لحماية املدنيني.

اعتبارات أساسية يف املرحلة 3

وضع مسارات العمل

من األسئلة األساسية املطروحة للتحليل يف هذه املرحلة ما ييل:

ما هي مواطن ضعف القوات السلبية التي يمكن أن تستفلها القوة لتحقيق أقىص 	 
قدر من الحماية للمدنيني؟

كيف يمكن للقوة أن تصّعب عىل القوات السلبية تحقيق هدفها؟	 

هل يتسق مختلف خيارات الرد العسكرية مع حماية املدنيني؟	 
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وترد أدناه قائمة النهج العسكرية األساسية لحماية املدنيني، التي يمكن أن تحدد 
كيفية وضع مسارات العمل:

وحماية 	  التواجد،  ومواصلة  والحراسة،  )الدوريات  وصّدها  املدنيني  عىل  الهجمات  ردع 
املناطق مثل القرى أو املباني العامة أو املخيمات(.

استخدام القوة القرسية ضد الجناة )استعراض القوة أو القيام بعمل مبارش )وفقاً لقواعد 	 
االشتباك( ضد الجهات الفاعلة املسلحة(.

كفالة األمن املادي للمدنيني ووسائل بقائهم عىل قيد الحياة.	 

االستخدام االستباقي للقوة الحتواء التهديدات وذلك بنزع سالح الجهات الفاعلة املسلحة 	 
)وفقاً للوالية/قواعد االشتباك(.

انتهاكات حقوق 	  املعرّضة لخطر  املناطق  إىل  دعم عمليات نرش موظفي حقوق اإلنسان 
اإلنسان.

املساعدة، عند الطلب، يف إيصال املعونة اإلنسانية )النقل، وبناء الطرقات(.	 

حماية املعونة اإلنسانية )القوافل، أو مرافق التخزين املؤّمنة، أو املخيمات(.	 

واملمرات 	  داخلياً،  الالجئني/املرشدين  )مخيمات  بالحماية  املشمولة  املناطق  عن  الدفاع 
اآلمنة(.
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املرحلة 4

تحليل مسارات العمل واتخاذ القرارات 

يمكن أن تشمل الخطوات األساسية يف التوصل إىل قرار بشأن أنسب مسارات العمل 
ما ييل:

التكاليف والفوائد يف 	  القوة والضعف يف كل مسار عمل، مع الرتكيز عىل   تحديد مواطن 
النظر يف  التهديد املمكنة، بما يف ذلك  ما يتعلق بحماية املدنيني يف كل من سيناريوهات 

إمكانية التخفيف من حدة املخاطر.

ثم 	  عمل،  مسار  كل  يف  األهمية  البالفة  املجاالت  فيها  تسجل  للقرارات  مصفوفة  وضع 
استخدامها لعرض مقارنة بني مسارات العمل عىل قائد القوة.

ومن 	  املمكن،  من  يظل  فإنه  املحاكاة،  عىل  قدرة  القوة  مقر  يف  عادة  توجد  ال  أنه  رغم 
املستصوب، إجراء “تمرينات عىل سيناريوهات – ألعاب” الختبار مدى مالءمة مسارات 

العمل املختارة وجدواها واكتمالها، بصورة موضوعية.

الفرض من تحليل مسارات العمل هو ليس فقط توفري تحليالت متينة إىل قائد القوة بشأن 	 
مزايا مسارات العمل ومساوئها، بما يف ذلك التوصية بأنسب مسار عمل، بل أيضاً صقل 

مسارات العمل وتحسينها إىل أقىص حّد، بناًء عىل نتائج التحليل.

أسئلة أساسية يف املرحلة 4

تحليل مسارات العمل

هناك حاجة، عند وضع مسارات عمل القوة، إىل تناول هذه األسئلة يف عملية 
اتخاذ القرارات الختيار أنسب مسار عمل:

ما هي مسارات العمل التي تخفف من حدة التهديد املسلط عىل املدنيني؟	 

ما هي مسارات العمل التي قد تزيد من التهديدات املسلطة عىل املدنيني؟	 

ما هي املخاطر التي تهدد موظفينا أنفسهم؟	 

والخطوة األخرية هي أن ينعكس مسار العمل الذي وقع اختياره لحماية املدنيني يف األمر 
العملياتي، الذي يصف كيف تتوخى القوة تنفيذ الخطة. والنقطة األساسية هي تحديد 
أفضل السبل لتنفيذ العمليات من أجل تحقيق هدف حماية املدنيني، عىل أساس نية قائد 

القوة وتوجيهاته األوىل من أجل وضع واختيار مسارات العمل.
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اإلجراءات املتعلقة بحماية املدنيني املطلوب السيناريوهات
اتخاذها من جانب الوحدات العسكرية

املؤرشات املطلوب 
مراقبتها

املتعلقة بوالية 
حماية املدنيني

ينبغي إعداد توجيهات، يف مقر قوة البعثة، يف ما يتعلق بحماية املدنيني، بما 
يف ذلك الحماية من العنف الجنيس من أجل الوحدات/القادة عىل النحو التايل:

يف جميع السيناريوهات 
املتعلقة بحماية املدنيني

التدخل دائماً، وعند االقتضاء، واالشتباك بقوة مع العنارص 	 
املسلحة التي تهدد املدنيني عىل النحو الذي تأذن به قواعد 

 االشتباك. والتأكد، يف القيام بذلك، من أن جميع التدابري 
إنما تتخذ ملنع العواقب السلبية بالنسبة للمدنيني.

القيام دائماً بتقديم املعلومات املوضوعية عن الحالة األمنية 	 
والتهديدات املحتملة للسكان املدنيني. وينبفي أن يشمل 

هذا أيضاً الالجئني واملرشدين داخلياً يف نقاط التجمع.

تبادل املعلومات دائماً مع السكان املدنيني، ومع السلطات 	 
 عند اإلمكان، عن التهديدات التي يواجهونها، بشكل 

ال يعرضهم ملزيد من املخاطر )عدم اإلرضار(.

التأكد دائماً من أن التدابري التي قد تكون وضعتها 	 
املجتمعات املحلية لحماية نفسها ال تقوضها اإلجراءات 

التي تتخذونها لحمايتهم )عدم اإلرضار(.

ضمان القيام بدوريات يف مناطق جمع الحطب واملياه 	 
واألغذية، ويف املزارع واألسواق، وذلك يف أوقات يتفق عليها 
مع السكان. القيام دائماً بدوريات راجلة حيثما أمكن ذلك.

ينبفي، بعد االنتشار، أن تقوم الوحدة وأن يقوم القادة، 	 
بالتعرف عىل الجهات الفاعلة يف مجال الحماية يف 

قاعدتهم أو بالقرب منها )موظفو شؤون حقوق اإلنسان، 
ومساعدو شؤون االتصال املجتمعي، والزعماء املحليون، 

وما إىل ذلك(.

تحرك الجماعات 	 
املسلحة/العنارص 

املسلحة

النوايا العدائية 	 
)البالغات، 

والكتابات عىل 
الجدران، وما إىل 

ذلك(

قرب املرشدين 	 
داخلياً والالجئني من 
الجماعات املسلحة/

العنارص املسلحة

التواجد املشتبه فيه 	 
لجماعات مسلحة/
عنارص مسلحة يف 

مناطق الحطب ويف 
الطرق املؤدية إىل 

األسواق
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اإلجراءات املتعلقة بحماية املدنيني املطلوب السيناريوهات
اتخاذها من جانب الوحدات العسكرية

املؤرشات املطلوب 
مراقبتها

يف صورة مواجهة 
مدنيني فارين

تأمني سالمة السكان الفارين. تأمني الطريق أو وضع 	 
الوحدة - يف حدود القدرات - بني العنارص املسلحة 
والسكان املدنيني، وإعالم السكان بالتدابري املتخذة.

ينبفي تحديد جميع العنارص املسلحة املتواجدة بني 	 
السكان، ونمزع سالحها )وفقاً للوالية/قواعد االشتباك( 
وفصلها/شل حركتها من قبل السلطات املختصة ووفقاً 

ملبادئ نزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج.

وقف تقدم الجماعات املسلحة عند االقتضاء لحماية 	 
املدنيني.

تواجد/تحرك 	 
جماعات مسلحة/
عنارص مسلحة يف 

الجوار

قدرة الجماعات 	 
املسلحة/العنارص 
املسلحة ونواياها 

وطريقة عملها بما 
يشكل تهديداً محتماًل

إذا تجمع مدنيون حول 
قاعدة لألمم املتحدة

توفري مواقع مشمولة بالحماية، يف حدود القدرات، يدعم 	 
حماية املدنيني.

وضع ترتيبات أمنية يف املوقع وحوله.	 

وقف تقدم الجماعات املسلحة إىل حّد ال يقوض حماية 	 
املدنيني املتجمعني حول القاعدة.

ضمان عدم قدوم جماعات مسلحة إىل املخيمات أو مواقع 	 
املرشدين داخلياً/الالجئني وعدم الضفط عىل املدنيني 

للبقاء )أو املفادرة(.

نزع السالح وفصل املحاربني عن املدنيني، عىل نحو ال 	 
يعرض املدنيني للخطر.

طلب دعم البعثة/القطاع/املقر لتحديد االحتياجات من 	 
الحماية، بما يف ذلك االحتياجات الخاصة للنساء والقرص 

واملسننّي واألشخاص ذوي اإلعاقة.

تحديد مناطق آمنة بديلة، بالتنسيق مع السلطات 	 
وبالتشاور مع الجهات الفاعلة يف مجال الحماية والوكاالت 

املعنية األخرى.

النظر يف إمكانية القيام بدوريات مشرتكة مع قوات األمن 	 
املحلية، بطريقة ال تعرض املدنيني إىل املزيد من املخاطر.

ينبفي أن تكون املواقع املشمولة بالحماية خارج 	 
معسكرات األمم املتحدة ال داخلها )ألسباب تتعلق بالقيادة 

والتحكم واألمن والكفاءة العملياتية(

ينبفي أن تكون 	 
املواقع املشمولة 
بالحماية خارج 
معسكرات األمم 

املتحدة ال داخلها 
)ألسباب تتعلق 

بالقيادة والتحكم 
واألمن والكفاءة 

العملياتية(

قدرة الجماعات 	 
املسلحة/العنارص 
املسلحة ونواياها 

وطريقة عملها 
بما يشكل تهديداً 

محتمالً
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اإلجراءات املتعلقة بحماية املدنيني املطلوب السيناريوهات
اتخاذها من جانب الوحدات العسكرية

املؤرشات املطلوب 
مراقبتها

القيام عند االقتضاء 
بتأمني مواقع 

ومخيمات ومستوطنات 
أخرى للمرشدين 
داخلياً/الالجئني

بدعم من األقسام الفنية املعنية التابعة للبعثة ومساعدي 
شؤون االتصال املجتمعي:

التنسيق مع ممثيل املرشدين داخلياً/الالجئني والجهات 	 
الفاعلة األمنية املحلية، ومع مفوضية األمم املتحدة لشؤون 
الالجئني، من أجل وضع ترتيبات أمنية يف املواقع وحولها.

إنشاء نظام لالتصال يف حاالت الطوارئ مع ممثيل 	 
املرشدين داخلياً والجهات الفاعلة املعنية بالحماية.

تقييم التهديدات األمنية املادية الرئيسية مع ممثيل 	 
املرشدين داخلياً )بما يف ذلك النساء والقرّص واملسنني(.

توفري دوريات أمنية يف املنطقة، خارج مواقع املرشدين 	 
داخلياً/الالجئني وعدم التدخل داخل مواقع املرشدين 

داخلياً/الالجئني إالّ عندما يكون املدنيون معرّضني لخطر 
وشيك ويف غياب رشطة فّعالة )رشطة األمم املتحدة؛ 

رشطة وطنية(.

التأكد من أن العنارص املسلحة منفصلة عن املدنيني، 	 
وأنها غري موجودة يف مواقع املرشدين داخلياً/الالجئني أو 

بالقرب منها.

تحديد مناطق آمنة للمرشدين. يجب أن يستشار املدنيون 	 
وأن يكونوا قادرين عىل االختيار املستنري، وكذلك هو 

الشأن بالنسبة للسلطات املحلية.

املساعدة يف تقديم املساعدة اإلنسانية عند االقتضاء.	 

تواجد/تحرك 	 
جماعات مسلحة/
عنارص مسلحة يف 

الجوار

قدرة ونية وطريقة 	 
عمل الجماعات 

املسلحة/العنارص 
املسلحة التي ُتشّكل 

خطراً محتمالً
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اإلجراءات املتعلقة بحماية املدنيني املطلوب السيناريوهات
اتخاذها من جانب الوحدات العسكرية

املؤرشات املطلوب 
مراقبتها

يف حالة مواجهة عنف 
مدنيني عىل مدنيني 
)حشد تجاه حشد(

الحل االمثل هو التدخل كعنرص ثالث، لدعم قوات األمن 	 
املحلية ورشطة األمم املتحدة؛ ويف غياب هذين الطرفني، 

يتوخى الحذر/العناية يف احتواء العنف يف حدود القدرات، 
وإرشاك قادة العصابات والحفاظ عىل الحياد، والتمركز 

للفصل بني األطراف عند االقتضاء.

تعزيز معرفة األحوال لفهم الحركيات.	 

بناء القوات اإلضافية )أفراد االحتياط، وما إىل ذلك( حسب 	 
ما هو مناسب.

توفري اإلسعافات الطبية/األّولية.	 

توفري املمرات اآلمنة للمدنيني الفارين من منطقة املواجهة.	 

إذا كانت الحالة تنطوي عىل إمكانية التصعيد ليشكل األمر 	 
تهديداً للحياة، مطلوب التدخل برد تدريجي:

ينبفي استخدام األوامر الشفوية عندما ال يردع  )أ( 
التواجد املادي لقوات حفظ السالم األطراف العدائية، 

أشخاصاً وجماعات، وقد ترفض االستماع أو قبول 
التعليمات القانونية. وينبفي النظر يف إمكانية 

استخدام الصوت إما يف التوجيه أو يف تهدئة الحشد.

ويمكن استخدام تقنيات لينة غري قاتلة 23 كالفاز  )ب( 
املسيل للدموع وتدابري مكافحة الشفب األخرى 

كتقنيات الردع إذا تدهور الوضع.

استخدام تقنيات صارمة غري مميتة - يف صورة  )ج( 
وجود تهديد للحياة - مثل الرضب باألسلحة وفنيات 
اإلسقاط عندما يهاجم األشخاص غري املمتثلني )دون 

الوصول إىل حّد القتل أو التسبب يف إصابة دائمة( 
سكاناً مدنيني.

إذا وجد املدنيون املتعرضون للهجوم داخل منطقة 	 
مشمولة بالحماية، تعلن املنطقة املحيطة بموقع/قاعدة 

حماية املدنيني منطقة خالية من األسلحة؛ وينبفي 
الحفاظ أيضاً عىل مسافة آمنة بني الطائفتني املختلفتني 

)عرقياً أو دينياً أو وما إىل ذلك(.

الحوادث )املعزولة( 	 
بني أفراد/جماعات 
صفرية من مختلف 

الفئات )العرقية 
والدينية، وما إىل 

ذلك(

االستعدادات 	 
العدائية

الكتابات العدائية 	 
عىل الجدران، 

البيانات لوسائط 
اإلعالم، وما إىل ذلك

تحرك حشد من 	 
الناس تجاه حشد 

آخر

لالطالع عىل توجيهات تتعلق بمكافحة الشفب، انظر “مبادئ توجيهية للردع واستخدام القوة من   23
جانب العنارص العسكرية يف عمليات األمم املتحدة لحفظ السالم” )هي حالياً يف صيفتها النهائية(.
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اإلجراءات املتعلقة بحماية املدنيني املطلوب السيناريوهات
اتخاذها من جانب الوحدات العسكرية

املؤرشات املطلوب 
مراقبتها

إذا طلب الحشد/املتظاهرون وما إىل ذلك االجتماع بممثيل 	 
الوحدة، ينبفي تنسيق اجتماع )من وملاذا وأين وما إىل 
ذلك(، وتحديد مكان آمن وتفتيش الزوار قبل الدخول. 

وينبفي أن يفطي هذه األنشطة مفرزة أمن يمكن أن ترد 
برسعة يف صورة تبادل إلطالق النار أو اندالع قتال مفاجئ.

يجب التعامل بشدة مع املهاجمني ومتابعتهم.	 

إذا تجمعت حشود 
أمام 24 قواعد تابعة 

لألمم املتحدة أو عرقلت 
حرية تنقل حفظة 

السالم

تجنب املواجهة.	 

توسيع محيط القاعدة.	 

استخدام مضخمات الصوت للتواصل مع/تهدئة الحشد.	 

الدخول يف حوار مع قادة العصابات لثنيهم عن الهجوم 	 
عىل موظفي األمم املتحدة ومبانيها أو عن عرقلة الحركة.

إذا لجأ الحشد إىل العنف ورمي الحجارة أو األجهزة 	 
الحارقة اليدوية الصنع )كوكتيل مولوتوف، وما إىل ذلك(، 

يجب أن يكون الرد تدريجياً لتفادي تأجيج/تصعيد 
الوضع )انظر الفقرتني )أ( و)ب( يف السيناريو الوارد 

أعاله(.

وتظل قواعد االشتباك املتعلقة بالدفاع عن النفس سارية 	 
يف جميع السيناريوهات.

إذا جرت عرقلة حرية التنقل، تستخدم طرق بديلة.	 

هذا السيناريو ليس يف حّد ذاته سيناريو يتعلق بحماية املدنيني؛ وهو يتعلق بدرجة أكرب بحالة   24
دفاع عن النفس، ولكن يجري النظر فيه هنا - من أجل االكتمال - إذ قد يرتتب عليه يف الحاالت 

القصوى رضر يلحق باملدنيني.
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اإلجراءات املتعلقة بحماية املدنيني املطلوب السيناريوهات
اتخاذها من جانب الوحدات العسكرية

املؤرشات املطلوب 
مراقبتها

العنف الجنيس 
املتصل بالنزاعات

إطار العنف الجنيس املتصل بالنزاعات: يشري العنف الجنيس املتصل 
بالنزاعات إىل حوادث أو أنماط عنف مثل االغتصاب، واالسرتقاق الجنيس، 
والبغاء القرسي، والحمل القرسي، والتعقيم القرسي أو أّي شكل آخر من 

أشكال العنف الجنيس التي تنطوي عىل خطورة مماثلة 

تدابري الحماية يف جميع 
السيناريوهات

تبنّي العنف الجنيس املتصل بالنزاعات: يمكن أن 	 
يرتكب ضد النساء والرجال والفتيات والفتيان. حوادث 

العنف الجنيس املتصل بالنزاعات يمكن أن تقع يف حاالت 
النزاع أو يف ما بعد النزاع أو يف حاالت أخرى مثرية للقلق 

مثل الرصاعات السياسية.

تسيري الدوريات بصورة نشطة: تسيري الدوريات 	 
يف األسواق ويف نقاط جمع املياه/الحطب وغريها من 

األماكن التي ترتادها املرأة يوفر للسكان املحليني إحساساً 
أكرب باألمن. ويعزز إرشاك حفظة السالم من اإلناث 

التفاعل املجدي ويوفر نماذج إيجابية للنساء والفتيات يف 
املجتمعات املحلية.

اإلبالغ من أجل منع العنف الجنيس املتصل بالنزاعات 	 
والتصدّي له، ينبفي تسجيل املعلومات عن التهديدات 
وحوادث العنف الجنيس املتصل بالنزاعات، وتبادلها 
برسعة عىل امتداد التسلسل القيادي، تمشياً مع مبدأ 

“عدم اإلرضار” )الحفاظ عىل الرسية( وفقاً إلجراءات 
اإلبالغ املعمول بها يف البعثة.

تتضح   وقد 
بالنزاعات   25 الصلة 

السمات  من 
للجناة  الشخصية 

والسمات  ودوافعهم، 
للضحايا،  الشخصية 

وهو اإلفالت من 
وضعف  العقاب، 

الدولة  قدرات 
اتفاق  وانتهاكات 
وقف إطالق النار

املتصل  الجنيس  للعنف  واملفاهيمي  التحلييل  “واإلطار   S/2014/181 انظر  التفاصيل،  من  للمزيد   25
بالنزاعات، ومبادرة األمم املتحدة ملكافحة العنف الجنيس يف حاالت النزاع”، وهيئة األمم املتحدة 
http://www.stoprapenow.org/(  .2010 حزيران/يونيه  السالم،  حفظ  عمليات  إدارة  للمرأة، 

.)uploads/advocacyresources/1291722944.pdf
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اإلجراءات املتعلقة بحماية املدنيني املطلوب السيناريوهات
اتخاذها من جانب الوحدات العسكرية

املؤرشات املطلوب 
مراقبتها

إذا كانت جريمة عنف 
جنيس بصدد االرتكاب 
أو عىل وشك أن ترتكب

التدخل وردع العنف الجنيس من أّي جهة مسلحة.	 

تذكري املعتدي/الجاني والعنارص املرتبطة باملعتدي/	 
الجاني بأنهم يخرقون القانون الوطني والقانون الدويل، 

وبعواقب الجريمة.

توثيق الحالة، ويف صورة تورط أفراد قوات الدفاع أو 	 
األمن، توثيق الوحدة العسكرية/وحدة الرشطة، أو 

العنارص األخرى التي يبلغ بأن الجناة من أفرادها )أخذ 
صور فوتوغرافية/مقاطع فيديو ولكن ليس للضحايا(.

القيام فوراً بإبالغ التسلسل القيادي ومستشار حماية 	 
املرأة/جهة التنسيق املعنية بالعنف الجنيس.

جلب الناجي من جريمة العنف الجنيس إىل بر األمان 	 
وإبالغه بنظام اإلحالة واملساعدة.

عند الحاجة إىل معرفة 
ترتيبات اإلحالة 

ومساعدة الناجني

يف العديد من املواقع النائية للبعثة، تكون الوحدات 	 
العسكرية أول نقطة اتصال لضحية العنف الجنيس 

املتصل بالنزاعات. ويتعني عىل القائد املتواجد عىل عني 
املكان اتخاذ إجراءات وفقاً لرتتيبات اإلحالة الخاصة 

بالبعثة )يرجى التثبت مع مستشاري حماية املرأة(. يجب 
عىل قادة/الوحدات العسكرية:

تقديم دعم فوري لضحايا العنف الجنيس املتصل  	
بالنزاعات )مثل اإلسعافات األولية والفذاء واملاء 

واملالبس باإلضافة إىل السالمة واألمن(.

احرتام الخصوصية.  

الحصول عىل املوافقة املستنرية من الضحية يف ما   
يتعلق بالجهة الواجب إبالغها.

كفالة حصول ضحايا االغتصاب عىل العالج الوقائي   
بعد احتمال التعرض للفريوس )PEP( 26 يف غضون 

72 ساعة من وقوع الحادثة، للوقاية من اإلصابة 
بفريوس نقص املناعة البرشية.

.PEP: Post Exposure Prophylaxis  26
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اإلجراءات املتعلقة بحماية املدنيني املطلوب السيناريوهات
اتخاذها من جانب الوحدات العسكرية

املؤرشات املطلوب 
مراقبتها

ما يجوز فعله وما ال يجوز

األفعال املطلوب القيام 
بها

ينبفي إجراء استجواب تفصييل لضحايا العنف الجنيس. 	 
ينبفي أن يرتك للخرباء.

ينبفي توثيق املعلومات املناسبة وفقاً ملبدأ “عدم 	 
اإلرضار”.

احرتام كرامة الضحية وخصوصيتها، والحفاظ عىل األدلة.	 

ضمان القيادة والتحكم، وضبط النفس، والنضج 	 
والسلطة التقديرية واتباع ترتيبات اإلحالة املحددة.

اتباع إجراءات االحتجاز واالحتفاظ بالوثائق/السجالت 	 
الرقمية.

افرتاض حصول عنف جنيس.	 

ينبفي عدم إجراء مقابالت/تحقيقات مع ضحايا العنف 	 ما ال يجوز فعله
الجنيس.

ينبفي عدم القيام بأّي متابعة. هذه مسؤولية مستشاري 	 
حماية املرأة.

ينبفي عدم اتخاذ أّي إجراء، مثل إبالغ السلطات، دون 	 
إعالم مستشاري حماية املرأة.

ينبفي تجنب األرضار الجانبية.	 

ينبفي عدم الكشف عن خصوصيات أّي من الناجني وعدم 	 
انتهاك الرسية.
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اإلجراءات املتعلقة بحماية املدنيني املطلوب السيناريوهات
اتخاذها من جانب الوحدات العسكرية

املؤرشات املطلوب 
مراقبتها

سيناريوهات حماية 
الطفل املتصلة 

باألمن

حماية األطفال يف النزاعات املسلحة هي أحد املشاغل األساسية املتعلقة 
بالسالم واألمن التي أبرزها عدد من قرارات مجلس األمن وتحتفظ العنارص 

العسكرية التابعة لألمم املتحدة بدور هام وينبغي أن تسعى إىل االستجابة 
وفقاً للمبادئ التوجيهية التالية

يف جميع األوقات، 
ينبفي منع االنتهاكات 

الجسيمة والتصدّي لها 
ورصدها واالبالغ عنها

باإلضافة إىل توفري الحماية املادية لألطفال، تدعم الوحدات 	 
العسكرية التابعة لألمم املتحدة ويدعم قادتها األطفال 

باإلسهام يف منع االنتهاكات الجسيمة الستة والتصدّي لها، 
ورصدها، واالبالغ عنها، وهي القتل والتشويه؛ واالغتصاب 
والعنف الجنيس الخطري؛ وتجنيد األطفال واستخدامهم من 

قبل الجماعات املسلحة؛ وعمليات االختطاف؛ والهجمات 
عىل املدارس واملستشفيات؛ ومنع وصول املساعدات 

اإلنسانية.

إذا شوهدت/أبلغ عن 
جماعات عسكرية 
أو مسلحة بصدد 
استخدام أطفال 

كمقاتلني، وعمال، 
ورقيق ملمارسة الجنس

يجب التدخل، والتماس اإلفراج عن األطفال املجندين، 	 
وردع تجنيد األطفال.

يجب إبالغ أّي معلومات إىل موظفي حماية الطفل/شؤون 	 
حقوق اإلنسان. يجب توثيق النشاط، أّي مجموعة/وحدة/

قائد والتعامل مع األدلة بكل رسية.

يجب تذكري األفراد العسكريني والجماعات املسلحة بأن 	 
تجنيد املقاتلني األطفال واستخدام األطفال ألغراض 

السخرة و/أو الخدمات الجنسية غري قانونيني.

تسيري دوريات يف املجتمعات املحلية املعرضة لتهديدات 	 
تجنيد األطفال.

يجب عدم إيواء األطفال يف قواعد األمم املتحدة إالّ كتدبري 	 
مؤقت للحماية، يف انتظار الجهات الفاعلة املختصة 

العاملة يف مجال حماية األطفال/حقوق اإلنسان أو قسم 
نزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج.

القبض عىل الشباب 
)من الفتيات والفتيان( 

الذين هم قرص عىل 
ما يبدو )أّي أقل من 

1٨ سنة( أو تجنيدهم 
أو اختطافهم، أو 

استخدامهم؛ يف حالة 
الشك، ينبفي اعتبارهم 

أطفاالً وإحالتهم إىل 
موظف حماية الطفل/
شؤون حقوق اإلنسان 

يف البعثة
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اإلجراءات املتعلقة بحماية املدنيني املطلوب السيناريوهات
اتخاذها من جانب الوحدات العسكرية

املؤرشات املطلوب 
مراقبتها

األفعال املطلوب القيام 
بها

رصد االنتهاكات الجسيمة املرتكبة ضد األطفال، واإلبالغ 	 
عنها.

كفالة تدريب جميع املوظفني عىل مسائل حماية الطفل. 	 
تجنيد األطفال أسلوب واسع النطاق من أساليب الحرب يف 
العديد من مناطق البعثات وما زال من الهام جداً التدريب 

واإلعداد لهذه الحاالت.

معرفة األحوال يف ما يتعلق بوجود أو عدم وجود أطفال 	 
يمكن أن يسهم يف تحليل اإلنذارات املبكرة.

ينبفي وضع بروتوكوالت لتبادل املعلومات مع فريق 	 
حماية األطفال، مع مراعاة الرسية وحساسية مع قضايا 
األطفال. يشمل اإلبالغ عادة نوع االنتهاك، وعدد الفتيات 

والفتيان املترّضرين، والجاني، واملوقع، ووقت الحادث.
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اإلجراءات املتعلقة بحماية املدنيني املطلوب السيناريوهات
اتخاذها من جانب الوحدات العسكرية

املؤرشات املطلوب 
مراقبتها

اإلجراءات التي يتعني 
عدم اتخاذها

ينبفي عدم وضع األطفال مبارشة أمام الخطر، أو 	 
استخدامهم لجمع املعلومات االستخباراتية يف عمليات 

األمم املتحدة العسكرية. يجب عدم استخدام املدارس يف 
أّي عملية عسكرية/من عمليات األمم املتحدة.

ينبفي عدم استجواب األطفال عندما يكون الحصول عىل 	 
املعلومات مطلوباً، ينبفي محاورة األطفال من قبل خبري 

يف حماية االطفال وذلك ملنع الصدمات.

ينبفي،كقاعدة، أالّ تحتفظ وحدة عسكرية أبداً بطفل رهن 	 
االحتجاز. بيد أن االحتفاظ بأطفال ممكن كمالذ أخري 

فقط وألقرص فرتة ممكنة. وعندما يحتجز أطفال، ينبفي 
االحتفاظ بهم يف أماكن منفصلة عن البالفني. وينبفي 

تسليم األطفال إىل وحدات حماية الطفل يف البعثة أو إىل 
منظمة األمم املتحدة للطفولة يف أقرب فرصة ممكنة.

ينبفي أن يكون تسليم األطفال إىل السلطات دائماً 	 
بالتنسيق مع الخرباء يف حماية الطفل التابعني للبعثة.

يف صورة وجود أطفال جنود يف قوات أمن الدولة املضيفة 	 
أو ضمن جماعات/جهات مخربة مسلحة، وهذا احتمال 

وارد، ينبفي الرشوع يف بذل جهود من أجل إعادة تأهيلهم 
وفقاً لتعليمات مقر البعثة. وينبفي توخي أقىص درجات 

ضبط النفس وحسن التقدير عند مواجهة أطفال جنود 
خالل العمليات، وال سيما عند القيام بردود فعل موزونة، 

وفقاً لقواعد االشتباك.

يتعني عىل موظفي األمم املتحدة أن يمتنعوا عن جميع 	 
أشكال استفالل االطفال واالعتداء عليهم.
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