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 الغرض  -   ألف  

  لحفظ المتحدة األمم عمليات  لتنفيذ  الموج ِّهة  والم ادئ المفاهيمي  اإلطار توفير هو السالالاليااالالالة هذه  من الغرض - 1 
 الرئيسية المسائل وبيان السالم، عمليات إدارة  تقدمه دعم من  بذلك  يتصل وما  المدنيين حماية لواليات  السالم

  المدنيين،  بحماية  خاص دليل   فيها بما  المقبلة،  التوجيهية  المواد  واالالتوفر  التنفيذ. ذلك  في  مراعاتها  يتعين التي
 مختلفة. محددة اياقات في ايما  وال  المدنيين، حماية واليات  تنفيذ بشأن العملي التوجيه من  مزيدا
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 النطا   -   باء  

 تابعة السالالالالالالالالالالالالم  لحفظ عمليات في  المشالالالالالالالالالالالاركين  والنظاميين،  المدنيين المتحدة، األمم  في  العاملين  جميع على - 2 
 ال عثة.  لرئيس العامة  السالالاللطة  إطار في  السالالاليااالالالة لهذه االمتثال واجب  المدنيين بحماية ومكلفة المتحدة لألمم

  والخبراء المتحدة، األمم  ومتطوعي  المعارين،  المدنيين  والعاملين الموظفين،  جميع  المدنيون   العاملون   ويشالالالالالالمل
 جميع  النظاميون   العاملون  ويشالالالمل  االاالالالتشالالالاريين.  والخبراء  المتعاقدين،  وفرادى  بعثات،  في  الموفدين  المدنيين

 معارين. أم متعاقدين أكانوا اواء ال عثة، في بالسجون  والمعنية والشرطية العسكرية العناصر أفراد

 العام  األمين وكيل  االالالالالاللطة  تحت  العاملين السالالالالالالالم عمليات  إدارة موظفي على أيضالالالالالالا  السالالالالالاليااالالالالالالة هذه وتنطبق - 3 
 السالم. لحفظ المتحدة األمم عمليات  بها تقوم التي المدنيين حماية ألنشطة  دعم من  يقدمونه فيما

 المهام  من العديد  مع تتقاطع ما  كثيرا    السالالالالالالالالالم  لحفظ المتحدة األمم  عمليات  في  المدنيين  حماية والية أن  ومع - 4 
 االالالالالالالاليادة  وبناء وحمايتها، اإلنسالالالالالالالالان حقوق   وتعزيز السالالالالالالالالالم، عمليات دعم ذلك في  بما - بها المنوطة  األخرى 
 وتسالهيل بالنزاعات  المرت ط  الجنسالي والعنف  األطفال حماية بشالأن  المتخصالصالة الواليات ومع  واألمن،  القانون 

 ذلك،  ومع  المدنيين.  حماية والية على تحديدا   تنطبق السالالالالالاليااالالالالالالة هذه فإن -  اإلنسالالالالالالانية  المسالالالالالالاعدات إيصالالالالالالال
 ومتكامال.  متوائما  تكليف بها صدر التي مالمها  تنفيذ  يكون   أن  ين غي

 
 المنطقي  األساس  -  جيم  

  المالالالالدنيين   حمالالالالايالالالالة  بشالالالالالالالالالالالالالالالالالأن  األول  قراره  المتحالالالالدة  لألمم  التالالالالابع  األمن  مجلس  أصالالالالالالالالالالالالالالالالالدر  ،1999  عالالالالام  في - 5 
(S/RES/1265  ،1999)   الالزمالة  اإلجراءات  اتخالالاذ  واليالة  السالالالالالالالالالالالالالالالم  حفظ  عمليالالات  بالإحالدى  مرة  ألول  وأنالا 

 األمم  بعثالة بشالالالالالالالالالالالالالالأن  (S/RES/1270  ،1999  قراره  )في  المحالدق  البالدني  العنف  أخطالار  من  المالدنيين لحمالايالة
  ،A/64/19)  السالم  حفظ بعمليات  المعنية  الخاصة  اللجنة من الواردان  الطل ان  وال م ايراليون(.  في  المتحدة
 تنفيذ في به ُيسالالالالالالالالالالالالترعالالالالالالالالالالالالد عملي توجيه إلى بالحاجة  (S/RES/1894  ،2009 )  األمن  مجلس ومن (2010
 األمم عمليات في  المدنيين حماية بشالالالالالالالالالالالالالأن  الميداني  المفهوم وضالالالالالالالالالالالالالع إلى ذلك وأدى  المدنيين. حماية واليات

 بشالالالأن الميداني الدعم السالالالالم/إدارة حفظ عمليات  إلدارة االالاليااالالالة وأول  ،2010  عام  في السالالالالم  لحفظ المتحدة
  الخبرة  على   الوثيقتان   هاتان  اعتمدت   وقد  . 2015 عام   في  السالالالالالالالم   لحفظ  المتحدة  األمم  عمليات   في   المدنيين  حماية 

 السالم.   لحفظ   المتحدة   األمم   عمليات   في   المدنيين  بحماية   المتعلقة   والتوجيهات   الم ادئ   جوهر   وعكلتا   الميدانية 

  لحفظ المتحدة األمم عمليات في  المدنيين بحماية المتعلقة المماراالالالالالالالالالالالة  تطور ،2015 عام  منذ ااالالالالالالالالالالالتمر، وقد - 6 
  حماية والية  بها  تنفَّذ جديدة ُنهجا  َتسالالالالالالالالالالالالتحد   وكي  المتغير،  والسالالالالالالالالالالالالياقي  الميداني الواقع تعكس كي السالالالالالالالالالالالالالم
ثة  السالاليااالالة هذه فإن ولذلك، فعاال .  تنفيذا    المدنيين  من المسالالتفادة والدروس المماراالالات  أفضالالل  تتضالالمن  المحدَّ
  مماراالالات في  ااالالتجدت التي  والتطورات العمليات،  تلك  في  المدنيين بحماية يتعلق فيما السالالالم  حفظ عمليات
 الحماية. تلك تناولت التي والتحقيقات والخارجية  الداخلية  التقارير  وتوصالالالالالالالالالالالاليات  الصالالالالالالالالالالالاللة، ذات األمن  مجلس
 العامة  للجمةية التابعة السالالالالم  حفظ  بعمليات المعنية  الخاصالالالة  اللجنة  توصالالاليات أيضالالالا السالالاليااالالالة هذه وتجسالالالد

  الرفيع   المسالتقل الفريق  عن  الصالادرة تلك مثل للسالالم، المتحدة األمم  حفظ بشالأن األعم والتوصاليات  والتعليقات
  التابعين   السالالالالالالم  حفظة أمن  بتحسالالالالالين المتعلق  والتقرير  (،S/2015/446) السالالالالالالم  بعمليات المعني  المسالالالالالتوى 

 (.2018) السالم حفظ أجل من العمل بشأن المشتركة االلتزامات  وإعالن (،2017) المتحدة لألمم

https://undocs.org/ar/S/RES/1265
https://undocs.org/ar/S/RES/1270
https://undocs.org/ar/A/64/19
https://undocs.org/ar/S/RES/1894
https://undocs.org/ar/S/2015/446
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 بحماية األمن  مجلس  كلفها التي السالالالالالالالالالالالالم  لحفظ المتحدة األمم عمليات على تنطبق  التي السالالالالالالالالالالاليااالالالالالالالالالالالة، وهذه - 7 
  السالالياقات  بت اين  أيضالالا نفسالاله  الوقت  في وتسالالل ِّم  المدنيين. حماية  في  المت ع  النهج في  االتسالالاق تعزز  المدنيين،
  البيئات  مع للتجاوب المرونة  توخي وبضالالالالالالالالرورة السالالالالالالالالالم،  لحفظ المتحدة األمم  عمليات تواجهها التي  الميدانية
  توضالالالالالالالالالالالالي   إلى السالالالالالالالالالالالاليااالالالالالالالالالالالالة هذه تهدف كما  ال عثة. حياة  دورة  امتداد على  المتاحة المختلفة  والموارد المتغيرة

 على التشالالالالالالالجيع خالل من األمن  مجلس  عن  الصالالالالالالالادر  للتكليف  وفقا    تفعيلها وإلى  المدنيين بحماية المقصالالالالالالالود
  ومتكامل. عامل  نهج  ات اع

  تؤثر  التي العوامل تشالكيلة  ويتناول يراعي  نهج هو الساليااالة، هذه مفهوم في  المدنيين، لحماية  الشيام   النهجو - 8 
  الساليااالية العوامل  فيها بما والطويل،  القصالير األجلين في  وتدعمها  المدنيون  لها  يتعرض  التي التهديدات على

  المتاحة  القدرات تشالالالالالالالالالكيلة كامل تنسالالالالالالالالاليق تتطلب  المدنيين حماية  بأن النهج  هذا وُيقر واالقتصالالالالالالالالالادية. واألمنية
 جهود  تضالالالالافر يتطلب  المدنيين حماية  في  متكام  نهج وات اع للحماية.  االاالالالالتراتيجية األهداف لتحقيق لل عثة
 المتحدة، األمم في  األخرى   الفاعلة الجهات مع والتنساليق والعسالكرية،  والشالرطية المدنية  ال عثة: عناصالر جميع

  المتكامالن   والتخطيط والتحليل  ومنااال ا.  مهما التنساليق هذا  يكون   حيثما القطري،  المتحدة  األمم  يقفر  فيها  بما
 المدنيين. حماية في عامل نهج تطبيق على ال عثة قدرة لضمان قصوى   أهمية لهما

 إدماج  يتسالالالالنى بحيث منها  ُيتوقع وما  ال عثات  في  المعنية بالعناصالالالالر المنوطة  األدوار السالالالاليااالالالالة هذه  وتوضالالالال  - 9 
  المؤاالالالالسالالالالية  المسالالالالاءلة  ضالالالالرورة على تشالالالالدد كما وأنشالالالالطتها. ال عثات  تخطيط في كامال إدماجا  المدنيين حماية

   المدنيين. حماية لواليات الفعال التنفيذ أجل من السواء  على والفردية

  في  المدنيين حماية بشالالالأن الميداني الدعم السالالالالم/إدارة حفظ عمليات إدارة االالاليااالالالة  محل السالالاليااالالالة هذه وتحل - 10 
 واليات  تنفيذ  عن  المسالالالالالاءلة  بشالالالالالأن  2018  لعام وإضالالالالالافتها  ،2015  لعام السالالالالالالم  لحفظ المتحدة األمم عمليات

  فضالالالال ،2010 لعام  السالالالالم  حفظ  االالالياق في  المدنيين حماية بشالالالأن  العملياتي المفهوم ومحل  المدنيين، حماية
 المدنيين. لحماية عاملة ااتراتيجيات لصياغة الميداني الدعم السالم/إدارة حفظ عمليات إدارة إطار  عن

  الم ادئ  يلي: ما السالالالالالالالاليااالالالالالالالالة هذه  مع باالقتران ُتقرأ أن  يتعين  التي  التوجيهية  والم ادئ السالالالالالالالاليااالالالالالالالالات وتشالالالالالالالالمل - 11 
  للتنفيذ  توجيهية م ادئ  المدنيين: حماية بشالالالالالالالالالالالالأن  الميداني الدعم  السالالالالالالالالالالالالالم/إدارة  حفظ عمليات  إلدارة التوجيهية

 التوجيهية والم ادئ (؛02-2015) السالالالالالالالالالالالالم  لحفظ المتحدة األمم ل عثات العسالالالالالالالالالالالكرية العناصالالالالالالالالالالالر إلى  موجهة
 المدنيين حماية في المتحدة األمم  عالالالالالالالالالالالالالرطة دور بشالالالالالالالالالالالالالأن  الميداني الدعم  السالالالالالالالالالالالالالالم/إدارة  حفظ عمليات إلدارة

  حماية  بشالالأن  السالاليااالالية الشالالؤون   الميداني/إدارة الدعم  السالالالم/إدارة  حفظ عمليات إدارة واالاليااالالة (؛2017-12)
 الدعم  السالالالالالالالالم/إدارة  حفظ عمليات  إدارة  واالالالالالالاليااالالالالالالالة  (؛11-2017)  للسالالالالالالالالم المتحدة األمم  عمليات  في  الطفل

 وااليااالة (؛01-2018)  السالالم  لحفظ المتحدة األمم  عمليات  في الجنسالانية االعت ارات مراعاة بشالأن  الميداني
 لها  تابعة غير أمنية قوات  إلى المتحدة األمم  دعم تقديم  عند  اإلنسالالالالالالالالالالالالالان  حقوق  مراعاة  في الواج ة ايةالعن  بذل

(A/67/775-S/2013/110؛)  حفظ عمليات  اإلنسالالالالالالالالالالان/إدارة  لحقوق  المتحدة األمم مفوضالالالالالالالالالالية  واالالالالالالالالالاليااالالالالالالالالالالة  
  لحفظ المتحدة األمم عمليات في اإلنسالالالالان  حقوق  بشالالالالأن  الميداني الدعم  السالالالاليااالالالالية/إدارة الشالالالالؤون   السالالالالالم/إدارة

 أدناه زاي الفرع  في  إليها  المشالالالالالالالالار  األخرى   والوثائق  (؛20-2011)  الخاصالالالالالالالالة المتحدة األمم وبعثات السالالالالالالالالالم
 المدنيين. حماية بشأن مستقبال الصادرة التوجيهية والوثائق

 

https://undocs.org/ar/A/67/775
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 السياسة  -  دال  

 أساسية  معلومات 1-دال 

 البلدان لمسالالالالاعدة السالالالالالم بناء في والدعم والسالالالاليااالالالالي األمني الدعم توفر أداة  هو للسالالالالالم المتحدة األمم  حفظ - 12 
 زالوا ما المدنيين أن الحظ إذ األمن، مجلس أصالالالالالالالدر  وقد  السالالالالالالالالم. إلى  الصالالالالالالالراع من الصالالالالالالالعب االنتقال على

  المدنيين،  حماية بشالالالالالالالالالأن منتظمة  قرارات المسالالالالالالالالالل ،  النزاع  حاالت في  الضالالالالالالالالالحايا  من  العظمى  األغلبية  يمثلون 
 السالم  حفظ عمليات دور  القرارات هذه وعززت  بالنزاعات. المرت ط  الجنسي والعنف المسل ،  والنزاع  واألطفال

 من بوصالالفها هذه الحماية  وظائفَ  وأكدت النزاعات من التضالالرر  االالياقات  في ضالالعفا األكثر الفئات  حماية في
  األولوية. ذات السالم حفظ مهام

  األاال اب معالجة  ضالرورة على المسالل  النزاع  االياقات  في  المدنيين  حماية  بشالأن األمن  مجلس  قرارات  وعالددت - 13 
 المدى على  المدنيين حماية  تعزيز  أجل من  الجنسالالالالالالالالين،  بين المسالالالالالالالالاواة  عدم فيها  بما المسالالالالالالالالل ،  للنزاع الجذرية
  خالل من  واألمن والسالالالالالالالالالالم االاالالالالالالالالالتقرار ضالالالالالالالالالمان هي وااالالالالالالالالالتدامة فعالية    المدنيين حماية  طرق  وأكثر الطويل.
  حماية  عن بمسؤوليتها للوفاء  المضيفة الدول ودعم  للنزاعات،  مستدامة  وحلول للجميع  عاملة  ايااية عمليات
  السالالالالم حفظ عمليات  خالل من  للمدنيين  االاالالالت ا ية الحماية  تتي   أن  ويمكن إقليمها. في الموجودين  المدنيين
 النسالالالالاء  مشالالالالاركة ذلك  في  بما  المجدية،  المشالالالالاركة تيسالالالالر  وأن للجميع، عالالالالاملة  االالالاليااالالالالية عمليات  في  االنخرا 
  بالسالكان   يلحق الذي الضالرر  من  تخفف أن  أيضالا  ويمكن  واألمن. والسالالم  القرار  صالنع عمليات في والشال اب،
 العمليات. هذه  تعثر  أثناء  المدنيين

 لألمم نطاقا    أواالع جهود  مع  جنب إلى جن ا    تتم السالالم  لحفظ المتحدة األمم عمليات  بوااالطة  المدنيين  وحماية - 14 
  منع  إلى وتسالالالعى اإلنسالالالاني العمل  االالالياق في  الحماية  وتوفير وحمايتها اإلنسالالالان  حقوق   تعزيز تشالالالمل المتحدة،

  وحماية  احترام  وتضالمن  حدتها، من والتخفيف  لألفراد األاالااالية والحريات  اإلنسالان  لحقوق   الموجهة التهديدات
 والمسالالالالاعدة  األاالالالالااالالالالية  الخدمات  على  الحصالالالالول إمكانية  وتكفل بالمسالالالالؤوليات،  المكلفين  قبل  من  الحقوق  هذه

 مشالالالالالالترك هدف  هناك  ،“المدنيين  حماية”  لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  المتحدة األمم  نطاق على  تعريف يوجد ال  أنه  ومع اإلنسالالالالالالانية.
 تحيق  التي  والتهالالديالالدات  المخالالاطر  من  المالالدنيين  حمالالايالالة  وهو  المتحالالدة  األمم  في  الفالالاعلالالة  الجهالالات  تتقالالااالالالالالالالالالالالالالالمالاله

 الذي الدعم اتسالالاق ولضالالمان  ثم، ومن المسالاللحة.  النزاعات  عن الناعالالئة تلك ذلك في  بما  الجسالالدية،  بسالالالمتهم
 المتحدة األمم مقر من كل مسالالالالالالالالالالالتوى  على ااالالالالالالالالالالالتراتيجي  تنسالالالالالالالالالالاليق  هناك  يكون   أن  ين غي المتحدة، األمم تقدمه

  في  العالاملالة المتحالدة  لألمم  التالابعالة  الفالاعلالة  الجهالات  تحقيقهالا تتوخى  التي الحمالايالة  مقالاصالالالالالالالالالالالالالالد  بشالالالالالالالالالالالالالالأن  وال عثالات
 المنطقة. نفس

  تعزيز  والية  عن  فضال  المدنيين، حماية والية بالحماية، المتصلة التكليفات تشمل السالم،  حفظ  إطار وضمن - 15 
 بالنزاعات. المرت ط الجنسالالي والعنف الطفل بحماية المتعلقة  المتخصالالصالالة والواليات وحمايتها،  اإلنسالالان  حقوق 

 وقد واألمن. والسالالالالالالالالم الشالالالالالالال اب  وخطة واألمن والسالالالالالالالالم المرأة   بخطة  وثيقا اتصالالالالالالالاال متصالالالالالالاللة  المدنيين  وحماية
 وتم الصالالالالاللة،  ذات  والمهام الواليات هذه  تنفيذ لدعم محددة  وتوجيهات واالالالالاليااالالالالالات وأدوات منهجيات ُوضالالالالالعت
 التي المحالددة التهالديالدات  المالدنيين حمالايالة  تراعي أن  يتعين  كالان ولمالا  لتنفيالذهالا.  متفرغين خبراء موظفين  نشالالالالالالالالالالالالالالر
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  معهما،  التعامل  وتدابير الجنسالالالالالالالالالالالالالاني والعنف بالنزاعات المرت ط الجنسالالالالالالالالالالالالالي العنف  ومخاطر  األطفال يواجهها
 .( 1) منسقة االاتجابات تكون  أن لضمان ال عثة في األمور هذه في مختصين بخبراء االاتعانة فيجب

  
 التعريف 2-دال 

 الرئيسية   والمصطلحات   الرئيسية   العناصر   المدنيين:  حماية   تعريف  )أ(  

 تكليفات لها الصالالالالالالالادر  السالالالالالالالالم  حفظ  عمليات على حدة، على بعثة بكل  الخاصالالالالالالالة  األمن  مجلس  لقرارات وفقا - 16 
  من  ال عثالات  فرادى واليالات تختلف وقالد  .( 2) البالدني بالالعنف  المهالددين  المالدنيين بحمالايالة  تقوم  أن  المالدنيين بحمالايالة

 وفي  الوالية  تنفيذ  في  بها ُيسالالالالالالترعالالالالالالد  المدنيين  لحماية محددة ونهجا   مهام تشالالالالالالمل وقد اللغوية، الصالالالالالالياغة  حيث
  المسالؤولية  من  األعالكال من  عالكل  بأي  تنتقص  أو تحد   ال الواليات  وهذه ال عثة.  تت عه الذي  االاالتراتيجي  النهج

 لها الصالالالالادر ال عثات فإن  ذلك، ومع  إقليمها.  في الموجودين  المدنيين حماية عن  المضالالالاليفة  للدولة األاالالالالااالالالالية
  جميع بااالالتخدام  ،( 3) المتحدة األمم ميثاق من  السالالابع الفصالالل  بموجب عادة ، لها  يؤذن  المدنيين بحماية تكليف

  المدنيين  لحماية  المميتة، القوة فيها  بما القوة،  ااالالالالالالالالالالالالالتعمال  الضالالالالالالالالالالالالالرورة،  عند ذلك، في  بما الالزمة،  الواالالالالالالالالالالالالالائل
  قدرات حدود  في تنطبق  المدنيين  حماية والية  أن تحديدا األمن  مجلس قرر  وقد الجسالالالالالالالالالالدي. بالعنف  المهددين

 انتشارها. مناطق وداخل السالم حفظ عملية

  بوااالطة  المدنيين حماية أن العامة  للجمةية التابعة السالالم  حفظ بعمليات المعنية  الخاصالة  اللجنة  الحظت وقد - 17 
  المدنيين  ضالالالالالد العنف أعمال  لمنع ال عثة  بها تقوم  األنشالالالالالطة  :منها عناصالالالالالر تشالالالالالمل قد السالالالالالالم  حفظ عمليات

م االعت ار في يأخذ وهذا  معها. التعامل أو  وقد  الحلول، من  عداها ما  على  للنزاعات السالالالالالالالالاليااالالالالالالالالالية  الحلول  تقد 
  األاالالالااالالالية بالمسالالالؤولية  المسالالالاس  ودون  االعالالالت اك، وقواعد للوالية وفقا   أخير كمالذ القوة ااالالالتعمال كذلك  يشالالالمل

 .( 4) مدنييه حماية عن المضيف البلد لحكومة

 على نفسالالالالالالالالاله  الوقت  في  التركيز  مع  االعت ار،  في السالالالالالالالالالمات هذه يأخذ عملي  تعريف وضالالالالالالالالالع ضالالالالالالالالالمان وبغية - 18 
هة الم ادئ  مع يتماعالالالى  بما  الرئيسالالالية العناصالالالر  (،39-26  الفقرات )انظر  المدنيين حماية واليات  لتنفيذ  الموج ِّ

  العناصييير جميع قيام”  التالي:  النحو  على للسالالالالالم المتحدة األمم  حفظ  االالالالياق في  المدنيين حماية والية ُتعرَّف
  ومنسيقة  متكاملة  بأنشيطة  المضييفة،  للدولة  الرئيسيية  بالمسيوولية  المسياس  دون  للبعثة،  والنظامية  المدنية
  انتشييار ا  ومناطق البعثة  قدرات  حدود في  المدنيين ضييد  البدني  بالعنف التهديدات  مواجهة  أو  ردع أو  لمنع

 .“المميتة القوة فيها بما الالزمة، الوسائ  جميع باستخدام

 فيها  توجد االالالالالالياقات  منها متعددة: االالالالالالياقات  في  المدنيين بحماية  وتكليفها السالالالالالالالم  حفظ  عمليات نشالالالالالالر تم وقد - 19 
 وفي الوقوع،  مرج  أو متكررا  المدنيين ضالالالالالالالالالالالالد العنف يكون  حيث النزاع  حاالت غير وفي  مسالالالالالالالالالالالالتمرة، نزاعات
 معقدة. اياقات

 __________ 

السالاليااالالية بشالالأن حماية الطفل في عمليات األمم المتحدة للسالالالم  االاليااالالة إدارة عمليات حفظ السالالالم/إدارة الدعم الميداني/إدارة الشالالؤون   (1) 
( وااليااالة إدارة عمليات السالالم/إدارة الدعم العملياتي/ إدارة الشالؤون الساليااالية وبناء السالالم/مفوضالية حقوق اإلنسالان بشالأن 2017-11)

 (.2019العنف الجنسي المرت ط بالنزاعات )
 .“ المحدقلتهديد العنف البدني ” المدنيين المعرضين  الحظ أن بعض الواليات قد تتطلب حماية (2) 
 لم يكن مجلس األمن يشير دائما صراحة إلى الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة عند اإلذن بااتخدام جميع الواائل الالزمة. (3) 
 .295(، الفقرة A/72/19( )2018تقرير اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السالم ) (4) 

https://undocs.org/ar/A/72/19


7/44 21-02905 (A) 

 

  لحفظ  المتحالدة األمم أنشالالالالالالالالالالالالالالطالة في  المالدنيين  حمالايالة واليالة نطالاق  تحالديالد لالدى  التالاليالة  والم الادئ  التعالاريف وتنطبق - 20 
 السياقات: جميع في السالم

 كل   يعتبر السالالالم، حفظ  االالياق في  المدنيين حماية  وألغراض السالاليااالالة هذه مصالالطل  في :( 5) المدني  السيييا  - 21 
 التالية: الفئات إحدى في يندرجون  الذين األعخاص  بااتثناء  مدنيا ، فرد

 المسلحة؛ القوات أفراد • 

 مستمرة؛ قتالية مهمة ذات منظمة مسلحة جماعة أعضاء • 

 فيها. مشاركتهم وقت طيلة القتالية، األعمال في م اعرة  المشاركون   المدنيون  • 

 مدنيا . الشخص ذلك  يعتبر  مدني،  غير أم مدنيا   ما عخص كان إذا ما حول عك ثار وإذا 

  فيها بما  ،( 6) ألحكامه االمتثال  عليها  يجب  المتحدة، األمم  قوات على اإلنسالالالالاني الدولي  القانون  ينطبق  وعندما - 22 
 المدنيين. حماية والية عن مستقل االلتزام وهذا والحيطة. والتنااب  التمييز  م ادئ

 المرج   الحاالت  أو  العدائية  األعمال  جميع التهديدات هذه تشالالالالالمل  :المدنيين  ضييييد  البدني  بالعنف  التهديدات - 23 
 عن النظر بغض الجنسالالي، العنف ذلك  في  بما  خطيرة، بدنية  بجروح إصالالابتهم  أو  مدنيين مقتل إلى  تؤدي أن

  لدولة  التابعة غير  المساللحة الجماعات عن  الصالادرة  التهديدات أمور،  جملة في ذلك، ويشالمل  التهديد. مصالدر
  والجهات  أجنبية،  لدولالالالالالالالالالالالال/الالالالالالالالالالالالة والتابعة المحلية واألمن الدفاع  وقوات النفس، عن الدفاع  وجماعات الدول، من

 عن فضالالالالالالالال  الدول،  من  دولة  ترعاها التي  المسالالالالالالاللحة  الفاعلة والجهات ما  دولة بااالالالالالالالم تتصالالالالالالالرف  التي  األخرى 
  التعذيب،  أو  القتل،  ومحاوالت   والعشالالالالالالالالوائية،  الم اعالالالالالالالالرة  الهجمات  أيضالالالالالالالالا  ويشالالالالالالالالمل   المتطرفة.  والفئات  الجماعات

  االختطاف  أو  النهب،   أو   التجويع،   أو  القسالالري،   التهجير   أو  الجنسالالي،   االاالالتغالل  أو   االغتصالالاب   أو   التشالالويه،  أو 
  األطفالال  تجنيالد  محالاوالت   أو   األعالالالالالالالالالالالالالخالاص،  ضالالالالالالالالالالالالالد   المرتك الة  االتجالار،  أو  اإلخفالاء،   أو   التعسالالالالالالالالالالالالالفي،  االحتجالاز   أو 
  مخلفات  من  والمتفجرات  األلغام  فيها   بما  متفجرة،   ذخائر  بوجود   المرت ط  الضالالالالالالالالالرر  يشالالالالالالالالالمل  كما   ااالالالالالالالالالتخدامهم.  أو 

 مسالالالالالتمرا    يزال  وال   حد   الذي   المدنيين  ضالالالالالد   العنف   “ التهديد ”  ويشالالالالالمل   الصالالالالالنع.  اليدوية  المتفجرة  واألجهزة   الحرب 
 الواليالة  تحالديالدا    ذلالك   تقتض  لم  مالا   وعالالالالالالالالالالالالاليكالا،   التهالديالد   يكون  أن   يلزم  وال  لحالدوثاله.  واقةيالة   إمكالانيالة  توجالد  الالذي   والعنف 
   األمن.   مجلس  عن   الصادرة 

  القرارات  في  المالالالدنيين  لحمالالالايالالالة  األولويالالالة  إعطالالالاء  األمن،  مجلس  لتوجيهالالالات  وفقالالالا  يجالالالب،  القييدرات:  حييدود  في - 24 
 أيضالالالالا   المدنيين  حماية والية وتسالالالاللم  .( 7) لل عثة المتاحة  والموارد  القدرات وااالالالالتخدام ونشالالالالر بتخصالالالاليص المتعلقة

 على  قالادرة  فيهالا  تكون  ال  حالاالت تواجاله قالد  وبالالتالالي  محالدودة،  وقالدرات  موارد  لالديهالا السالالالالالالالالالالالالالالالم حفظ  عمليالات  بالأن
 متزامنالة  تهالديالدات  ال عثالات  تواجاله  وعنالدمالا  فعالال.  بشالالالالالالالالالالالالالالكالل  معينالة  تهالديالدات  حالدة تخفيف  حتى  أو وقف  أو  منع

  في  )بما  المدنيين السالالالالالالالكان على تأثيرا  أكثر  تكون  أن المحتمل للتهديدات األولوية  االالالالالالالتعطي  للمدنيين، متعددة
 تحالدد  أن  عليهالا  يجالب  ولالذلالك،  لالاالالالالالالالالالالالالالالتقرار.  زعزعالة    األكثر  للتهالديالدات  أو  المحتملالة(  الجمالاييالة  الفظالائع  ذلالك

 __________ 

 بموجب القانون الدولي اإلنساني. “ المدني” التعريف التالي هو ألغراض والية حماية المدنيين فقط وال يخل بتعريف  (5) 
بشالأن تقيد قوات األمم المتحدة بالقانون الدولي اإلنسالاني. واالتوضالع توجيهات بشالأن ما إذا كان القانون   ST/SGB/1999/13النشالرة  (6) 

سالالالالالالالالتلزمه مكتب  الدولي اإلنسالالالالالالالالاني ينطبق على عملية محددة من عمليات حفظ السالالالالالالالالالم على أاالالالالالالالالاس كل حالة على حدة، ووفقا لما ي
 الشؤون القانونية، بالتشاور مع إدارة عمليات السالم وال عثة ذات الصلة.

 (7) S/RES/1894 (2009). 

https://undocs.org/ar/ST/SGB/1999/13
https://undocs.org/ar/S/RES/1894(2009)


8/44 21-02905 (A) 

 

 الكاملة  والتشكيلة  التهديد،  طبيعة  أااس على  وااتجابات  وقائية  أنشطة من عنها  يصدر وما مواردها أولويات
 أدناه المبينة الثالثة المسالالالالتويات إطار في لل عثة المتاحة العسالالالالكرية  والقدرات  الشالالالالرطة  وقدرات المدنية  للقدرات
 المضيفة. الدولة فيها بما للحماية، الموفرة األخرى  الفاعلة الجهات وقدرات

 )مدنية معينة وحدة ألي الميدانية المسالالالالالالالالالالالؤولية  منطقة االنتشالالالالالالالالالالالار   ’مناطق  تشالالالالالالالالالالالمل  :االنتشيييييييار مناطق في - 25 
 تعبير  وينطوي   المعني.  الموقع  في  مالالالادي  وجود  الوحالالالدة  لتلالالالك  يكن  لم  وإن  حتى  لل عثالالالة،  تالالالابعالالالة  نظالالالاميالالالة( أو
 وقد محدود. مادي  وجود لها  يكون  ما عادة   السالالالالالالالالالالم  حفظ  عمليات بأن  اإلقرار على  االنتشالالالالالالالالالار مناطق في’

 بطريقة إليها الوصالول  أو  إليها، الوصالول ال عثة تسالتطيع ال  ومواقع لل عثة  وجود   فيها ليس  مناطق  هناك  تكون 
  تهالديالدات   تمنع  أن  دائمالا  ال عثالات  على  يجالب  ذلالك،  ومع  معينالة.  طوارئ   حالالالة  مع  الفعالال  التعالامالل  من  تمكنهالا
 ذلك في بما  بفعالية، بذلك القيام ااالالتطاعت حيثما  لها، تسالالتجيب وأن  أمكن، إذا  المدنيين،  ضالالد  البدني العنف
  في  ماديا    وجودا   تتطلب ال  قد  التي  السالالالالالالالاليااالالالالالالالالي  واالنخرا   الدعوة  أنشالالالالالالالالطة  خالل من  بذلك القيام أمكن  حيثما

 لها،  تابعة  قاعدة أو لل عثة وجود   من بالقرب  للمدنيين  تهديد هناك  يكون   وعندما  للخطر. المعرضالالالالالالالالالالالة  المنطقة
 تكون   أن  يجالب  االاالالالالالالالالالالالالالالتراتيجي/العمليالاتي،  المسالالالالالالالالالالالالالالتوى   وعلى  قالدراتهالا.  حالدود  في تتالدخالل  أن  ال عثالة  على يجالب

  المالالدنيون   لهالالا  يتعرض  التي  التهالالديالالدات  لمنع  ال عثالالة  منطقالالة  داخالالل  الموارد  نشالالالالالالالالالالالالالالر  إلعالالادة  مسالالالالالالالالالالالالالالتعالالدة  ال عثالالات
 السالالالالالالالالالم، عمليات  إدارة  من بدعم  وذلك المعنية، المنطقة  في  وجود لل عثة  يكن لم ولو حتى لها التصالالالالالالالالدي أو

 االقتضاء. حسب

 
هة   المبادئ  ( ب )    المدنيين   حماية   واليات   لتنفيذ   الموج ِّ

 األمم ميثاق  من  جذورها  وتسالالالالالالالالالتمد والعملية،  القانونية  الم ادئ من بمجموعة  المدنيين  حماية والية  تسالالالالالالالالالترعالالالالالالالالالد - 26 
 المدنيين: حماية واليات  تنفذ التي ال عثات  جميع على التالية  الم ادئ وتنطبق الدولي.  والقانون  المتحدة

 منع على الدولي المجتمع تصالالالالالالميم عن تعبير هي المدنيين حماية واليات إن :الدولي القانون  إلى  االسييييتناد - 27 
  والمعايير   لالجئين الدولي  والقانون  اإلنسالالالان  لحقوق  الدولي  والقانون  اإلنسالالالاني الدولي  القانون  انتهاكات  أخطر

 وروحا . نصا   القانونية األطر هذه تقتضيه ما وفق تنفيذها ويجب الصلة، ذات

 األولوية  إعطاء يجب  المدنيين، بحماية  تكليف لها الصالالالالالالالالالالادر ال عثات في  :األولويات  لقائمة  الوالية  صيييييييدارة - 28 
 المتاحة. والموارد القدرات وااتخدام بتخصيص المتعلقة القرارات في الحماية  لتلك

 عن الرئيسالالية المسالالؤولية دائما المضالاليفة الدولة عاتق على  تقع :الرئيسييية  المسييوولية  المضيييفة  الدولة  تحمُّ  - 29 
 المسالالالالالالالالالالالالالؤولية هذه  محل  بال عثة المنوطة  المدنيين حماية والية  تحل وال  إقليمها.  في الموجودين  المدنيين حماية

  الحماية جهود  ممكن، حد  أقصالالالى إلى ال عثة، واالالالتدعم  األعالالالكال.  من  عالالالكل بأي  منها تحد أو  عليها تؤثر أو
 غير المضالاليفة  الدولة  ُتعتبر  عندما  المدنيين لحماية  مسالالتقل  بشالالكل  تعمل  قد  لكنها  المضالاليفة، الدولة  تبذلها التي
  قوات دعم  وعند  للمدنيين.  تهديدا نفسالالالالالالالالها الحكومية  القوات تشالالالالالالالالكل حيثما أو  حمايتهم  في  اغ ةر  غير أو  قادرة

  حفظ عمليات على  يجب المتحدة، لألمم التابعة غير األمن  قوات من غيرها  أو المضيفة  للدولة التابعة األمن
 دعم تقديم عند اإلنسالالالالان حقوق  مراعاة في الواج ة العناية ببذل المتعلقة المتحدة األمم  االالالاليااالالالالة  احترام السالالالالالم

 لها. تابعة غير أمنية قوات إلى المتحدة األمم

 يعزز مترابطة م ادئ بثالثة السالالالم  لحفظ المتحدة األمم  عمليات  تسالالترعالالد  :السيالم حفظ  مبادئ مع  االتسيا  - 30 
 عن والدفاع النفس عن الدفاع  حالة  في إال  القوة،  ااالالالالتعمال  وعدم والحياد،  األطراف، موافقة بعضالالالالا: بعضالالالالها
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  يمكن  ال  وبذلك، القوة. بااالالالالالتعمال اإلذن ذلك في بما  الم ادئ، هذه  مع تماما    المدنيين  حماية وتتسالالالالالق الوالية.
   المدنيين. حماية عن للتقاعس ذريعة السالم حفظ م ادئ  تكون   أن أبدا

 هم  المتحالالالدة  األمم  مقر  وفي  ال عثالالالات  في  القالالالادة  ك الالالار  :فعييالين  ورقييابيية  وتحكم  نيياجعيية  قيييادة  تحيي   العميي  - 31 
 لها االاالالالالالالتراتيجي  التوجه  تحديد عليهم ويجب  المدنيين،  حماية والية  تنفيذ  عن  المطاف نهاية في المسالالالالالالؤولون 

 ومفوض القوة قائد عاتق على  تقع النظامية، للعناصالالالالالالالالر وبالنسالالالالالالالال ة  بفعالية.  تنفيذها  عن  المسالالالالالالالالاءلة وضالالالالالالالالمان
  ويجب  التوالي، على  القوة،  بااالالالالالتعمال المتعلقة  التوجيهية  واألوامر االعالالالالالت اك  قواعد  تطبيق  مسالالالالالؤولية  الشالالالالالرطة

 لها. وامتثالهم السيااة لهذه  إمرتهم تحت هم من جميع فهم يكفلوا أن أيضا   الوحدات قادة على

  مخططة  المدنيين حماية إلى  تهدف  التي  األنشالالالالالالالالالالطة  تكون  أن يجب  :مسيييييييتمرة  بصيييييييفة  الحماية واجب  أداء - 32 
  منع  على بااالالالالالالالالالالالالالتمرار تعمل أن ال عثة  منها  تتكون   التي  العناصالالالالالالالالالالالالالر  جميع على  ويجب ومسالالالالالالالالالالالالالتمرة.  ومتعمدة

  الحوار  ذلك ويشالالالالالالالمل  فقط.  الهجمات  على الرد ال لها،  والتصالالالالالالالدي  وااالالالالالالالت اقها  بالمدنيين  َتحيق  التي التهديدات
  بها،  موثوق  ردع وضالةية  في  والوقوف  التهديد،  من  قدر ألكبر  تتعرض  التي  المناطق في والتواجد والتواصالل،

 الحماية. توفير على الوطنية القدرات ودعم

 على ينطوي  عالالالالالالالالالامل  نهج ات اع المدنيين حماية ضالالالالالالالالالمان يتطلب  :بأكملها البعثة  نطا  على  النشييييييا  تعميم - 33 
 تقييم إلى ااالالالتنادا لل عثة والنظامية المدنية العناصالالالر جانب من مشالالالتركة بصالالالورة  ومخطط  منسالالالق بعمل القيام

  تعمم  أن العناصالالر جميع على ويجب  ودوري.  منظم بشالالكل  والتخطيط المعلومات وتقااالالم للتهديدات،  مشالالترك
 وتقييم. ورصد تدريب من به تقوم وما وأنشطتها عملها خطط في لها األولوية تعطي وأن الحماية أنشطة

  يجب  وخارجها،  ال عثة  داخل  المدنيين حماية  في تسالالالالالهم التي الفاعلة  الجهات  لتعدد  نظرا :منسييييق  نهج  اتباع - 34 
 والالدوليالة  واإلقليميالة والوطنيالة المحليالة الجهالات  مع  للتعالاون   النسالالالالالالالالالالالالالالبيالة الميزة  السالالالالالالالالالالالالالالالم  حفظ  عمليالات  تراعي  أن

 به، للقيام المنااالالالالال ة  والطرق   التعاون  لذلك المثلى  الوضالالالالالةية  االعت ار  في تأخذ  وأن  الحماية مجال  في الفاعلة
  يام ذلك يتطلب  وقد االقتضالالالالالالالالالالالالاء.  حسالالالالالالالالالالالالب  منتظم  نحو على الفاعلة  الجهات هذه  مع المعلومات  تت ادل وأن

  عاملة. ااتراتيجية رؤية إطار في واحد آن في متمايزة أنشطة  وتنفيذ بتنسيق متعددة فاعلة جهات

 أنشطتها  في  اعت ارها في تضع  أن ال عثة  منها  تتكون  التي العناصر  جميع على  يجب  :ضرر أي  إلحا   عدم - 35 
 ضالالالرر،  إلحاق في التسالالالبب  أو  للخطر  المدنيين  تعريض  عدم  وجوب المحلية والمجتمعات  األفراد  مع  وتعاملها

 فيما السالالالالالالرية  احترام ويجب  ال عثة. مع  تعاونهم بسالالالالالالبب محتملة  انتقامية  ألعمال  المدنيين  تعريض  منها  بطرق 
  األاالالالالالالالالالماء -  حصالالالالالالالالالر دون   - ذلك  في  بما  المصالالالالالالالالالادر،  هوية لتحديد  ااالالالالالالالالالتخدامها  يمكن معلومات  بأي يتعلق

 اإلنسالالالالالالالالالالالالالالان  حقوق   تجالاوزات  أو  انتهالاكالات حالاالت  عن  اإلبالغ  يمكن  ال  ذلالك،  إلى وبالاإلضالالالالالالالالالالالالالالافالة  والمنظمالات.
 عن الكشالالف أن من  التأكد  وبعد المسالالتنيرة،  موافقتها المعلومات  مصالالادر منحت إذا إال  متابعتها أو إحالتها أو

 بعمليات القيام عند ويجب، األفراد. من غيرهم أو الشالالالالهود  أو  الضالالالالحايا  على  خطر  أي  يشالالالالكل لن المعلومات
  واالاالالالالالالالالتغالل حد. أدنى إلى  بالمدنيين يلحق الذي الضالالالالالالالالرر لتقليل الجهود جميع بذل  عالالالالالالالالرطية، أو عسالالالالالالالالكرية
 الشالالالالرو   فمن  .( 8) الصالالالاللة  ذات  لإلجراءات وفقا    لهما التصالالالالدي  ويجب  باتا    منعا    ممنوعان  الجنسالالالاليان  واالنتهاك

 الجنسيين.  واالنتهاك االاتغالل مع مطلقا التسام  عدم  للمدنيين الفعالة للحماية الالزمة

 __________ 

 .“ خاصة للحماية من االاتغالل الجنسي واالنتهاك الجنسيتدابير ” المعنونة  ST/SGB/2003/13النشرة  (8) 

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2003/13
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 وكاالت  تضالطلع :اإلنسيانية  المبادئ  واحترام واإلنمائي  اإلنسياني  المجالين  في  الفاعلة  الجهات مع  التعاون  - 36 
  . (9) المدنيين لحماية  األنشالالطة  من  وااالالعة بطائفة  الحكومية  غير  والمنظمات  واإلنمائية اإلنسالالانية المتحدة األمم

 على  الحصالالالالالالالول  المدنيين، جميع  عالالالالالالالأن عالالالالالالالأنهم  اإلنسالالالالالالالاني، المجال  في  للعاملين  يحق  ذلك، إلى  وباإلضالالالالالالالافة
 مع  المعلومات وت الادل  والمنهجي الوثيق  التنسالالالالالالالالالالالالالاليق من  بد فال  ولذلك،  المالدنيين. حمالاية  والية  بموجب الحمالاية

  بالتنسالالالالالالاليق  المعنية  الصالالالالالالاللة ذات المتحدة األمم  منابر فيها بما  القائمة،  اآلليات  خالل  من الفاعلة  الجهات هذه
  والتخطيط  التقييم بشالالالالالالالالالأن المتحدة األمم  االالالالالالالالاليااالالالالالالالالالة  بموجب  المطلوبة  وتلك العسالالالالالالالالالكري، -  اإلنسالالالالالالالالالاني المدني

 واالاالالالالالالالالالالالالالالتقالل  والنزاهالة  والحيالاد  اإلنسالالالالالالالالالالالالالالالانيالة  م الادئ  على المجالال  في الفالاعلالة  الجهالات  وتعتمالد  .( 10) المتكالاملين
  تمييز  على  الحفاظ  الضالالالالالروري  فمن ثم،  ومن  وأمان، بفعالية  والياتها  تنفيذ في  اإلنسالالالالالانية( )الم ادئ  التشالالالالالغيلي

 أن ومع السالالالالالم.  حفظ  عمليات ذلك  في  بما والعسالالالالكرية،  السالالالاليااالالالالية  الفاعلة  الجهات ودور دورها  بين واضالالالال 
 هذا فإن  المدنيين،  حماية  تدعم  مدنيين  بوااالالالطة اإلنسالالالانية  المسالالالاعدة  إليصالالالال  المواتية األمنية  الظروف  تهيئة

  نطاق يتجاوز منفصالالالل، تكليف  بها  يصالالالدر  ما كثيرا التي السالالالالم  حفظ عمليات مهام  إحدى هو الذي الهدف،
 الحالية. السيااة

  الرامية  والبرامج  والخطط  اإلجراءات  تكون  أن  دائما    يجب  :المحلي المجتمع  على يركز  مخصيييي   نهج  اتباع - 37 
 والمجدي المنتظم  االنخرا   خالل من ذلك  ويتم المحلي.  المجتمع مع  بالتشالالالالالاور مسالالالالالتنيرة  المدنيين حماية إلى

  االعت ار،   في وأخذها  عالالالواغلهم  فهم بهدف  والصالالالبيان، والفتيات والرجال  النسالالالاء  مع  باالحترام  والمتسالالالم واآلمن
  مسالالالالالالالالالالالالتدام.  أثر تحقيق ضالالالالالالالالالالالالمان  أجل من القائمة اآلليات ودعم المحلية، والمنظمات  الفاعلة الجهات  وتمكين
 المالدنيين  فئالات  مختلف  لالدى الحمالايالة احتيالاجالات  المالدنيين حمالايالة  أجالل  من والتخطيط  التحليالل  يراعي  أن ويجالب

 والشالالالالالالالالالال اب  والمسالالالالالالالالالالنين  واألطفال  والرجال  النسالالالالالالالالالالاء -  حصالالالالالالالالالالر  دون  - يشالالالالالالالالالالمل  بما تواجهها،  التي والتهديدات
 المشردين. السكان عن فضال   أقليات، إلى والمنتمية والدينية العر ية والفئات اإلعاقة ذوي  واألعخاص

 المدنيين حماية بين تعاضالالالالالالالالالد عالقة ثمة : ادف  بشييييييك  واألمن  والسييييييالم  بالمرأة  المتعلقة  األولويات  إدماج - 38 
 التقاطع يعكس جنسالالالالالالالاني منظور من  المدنيين  بحماية القيام ويجب واألمن. والسالالالالالالالالم بالمرأة   المتعلقة  والخطة

 وكيف  والسالالالالالالالاللطة،  المركز  في الجنسالالالالالالالالانية  االختالفات ويراعي الحماية، واعت ارات الجنسالالالالالالالالانية االعت ارات  بين
 والفتيات والرجال للنسالالالالالالالالالاء  األجل  الطويلة والمصالالالالالالالالالال  الم اعالالالالالالالالالرة  الحماية احتياجات  االختالفات تلك تشالالالالالالالالالكل

  يتعرض  التي التهديدات  على  بينهما  والتمييز الجنسالالين  بين  المسالالاواة   عدم  تأثير  كيفية  ذلك  ويشالالمل  والصالالبيان.
  إدراج  ويجب  والتمكين. المشالالالالالالالالاركة  خالل  من التهديدات لتلك  التصالالالالالالالالدي بها  يمكن  التي والكيفية  المدنيون  لها

 ال عثة في  المدنيين حماية  لم ادرات الثالثة  المسالالالالالالتويات جميع في الجنسالالالالالالانية واالعت ارات الجنسالالالالالالاني التحليل
 المدنيين. لحماية ااتراتيجيتها وفي

 لها  واالاالالالالتجابة  األطفال بحماية المتعلقة االحتياجات  مراعاة يجب  :الطف   بحماية  المتعلقة  الشيييوا    مراعاة - 39 
 ال عثة مسالالالتشالالالاري   كبير  مع  والتعاون  التكامل  أاالالالاس على ذلك  يتم أن ويجب  المدنيين.  حماية والية  تنفيذ  عند

 __________ 

رد وفقا جميع األنشالالالالطة الرامية إلى تحقيق االحترام الكامل لحقوق الف” تعر ف الجهات الفاعلة في المجال اإلنسالالالالاني مفهوم الحماية بأنه   (9) 
؛ انظر االالالالالالاليااالالالالالالالة اللجنة الدائمة المشالالالالالالالتركة بين الوكاالت بشالالالالالالالأن حماية المشالالالالالالالردين داخليا  “ لنص وروح مجموعة القوانين ذات الصالالالالالالاللة

(1999.) 
 (.2013ايااة األمم المتحدة بشأن التقييم والتخطيط المتكاملين ) (10) 
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  السالالم/إدارة  حفظ عمليات إدارة وضالعتها التي  الطفل بحماية المتعلقة  الساليااالة  ووفق  األطفال، حماية لشالؤون 
 .( 11) السيااية  الشؤون  الميداني/إدارة الدعم

 
 العملياتي  المفهوم 3-دال 

 المدنيين   لحماية   العم    من   مستويات   ثالثة   

  والنهج   األدوات  من  متنوعالة  مجموعالة  المالدنيين  بحمالايالة  المكلفالة  األبعالاد  المتعالددة  السالالالالالالالالالالالالالالالم حفظ  عمليالات  لالدى - 40 
 وبصالالالالالالالالورة واحد آن  في  ُتنفَّذ ومتآزرة متوافقة  مسالالالالالالالالتويات ثالثة  في  والنهج األدوات هذه وتصالالالالالالالالنَّف لها. المتاحة

  تسلسل  أو تراتبية  توجد وال  الميدان.  في  السائدة  والظروف بها تمر التي  والمرحلة ال عثة  لوالية وفقا  ااتراتيجية
  والعملياتي  االاالالالالالتراتيجي المسالالالالالتوى  من كل على  المدنيين حماية والية  وتنفذ المسالالالالالتويات. هذه  بين متأصالالالالالالن
  ات. المسالالالالالالالالالالتوي  هذه من كل  في  يؤديه دور ال عثة  منها  تتكون  التي  العناصالالالالالالالالالالر من عنصالالالالالالالالالالر ولكل  والتكتيكي،
 المسالالالالالؤولية عن فضالالالالالال   واالاالالالالالت اق، الوقاية على جميعها  الثالثة المسالالالالالتويات هذه  إطار في العمل واالالالالاليشالالالالالدد

 النحو على هي  المدنيين لحماية العمل من الثالثة  والمسالتويات  المدنيين. حماية عن المضاليفة  للدولة  الرئيسالية
 التالي:

 والتواصل الحوار خالل من الحماية األول: المستوى  • 

 الفعلية الحماية توفير  الثاني: المستوى  • 

 للحماية موفرة  بيئة  تهيئة الثالث: المستوى  • 

 
 المدنيين   حماية   أج    من   االستجابة   مراح   ( )أ  

 االالالالالالالالواء، حد على  األجل  طويلة وتوقعات  األجل  قصالالالالالالالاليرة توقعات  ذات  إجراءات اتخاذ  المدنيين  حماية تتطلب - 41 
 ولذلك،  التهديد. طبيعة  عن  فضالالالالالال  ال عثة، حياة  ودورة  وجد،  إن  الصالالالالالراع، ومرحلة للبيئة، تحليل إلى  ااالالالالالتنادا

 مراحل:  أربع على  تنفيذهما  يتم الثالثة،  والمستويات المدنيين، لحماية االاتراتيجي  النهج فإن

د ال  حيثما  المنع:  1’   األطول(، األجل )في المدنيين على واض  خطر يحدَّ

د  حيثما االاالالالالالالالالت اق:  2’    األجل )في  المدنيين على هجمات عالالالالالالالالن  وُيتوقع  محتملة تهديدات ُتحدَّ
 القصير(؛

 )في بالفعل  واقعة أو  وعاليكة  المدنيون   لها  يتعرض التي التهديدات  تكون   حيثما  االاالتجابة:  3’ 
 القصير(؛ األجل

 األطول(. األجل )في التقلص في آخذا  المدنيين ضد العنف  يكون   حيثما التوطيد:  4’ 

 آن في  مختلفة  بمراحل الصالالالاللة  ذات  بالُنهج  االضالالالالطالع  ويمكن  متتابع،  بترتيب بالضالالالالرورة  المراحل تحد  وال - 42 
 لكل  المحدد المحتوى  باختالف  مرحلة كل  إطار  في واألهداف  األنشالالالطة واالالالتختلف مسالالالتقلة. بصالالالورة  أو واحد
  مناطق في  مختلفة  ُنهج  ات اع  واحدة  بعثة  إطار في يلزم وقد حدة. على بلد بكل  الخاصالالالالالالالالالة الواليات من والية

 __________ 

الشؤون السيااية المتعلقة بحماية الطفل في عمليات األمم المتحدة للسالم  ايااة إدارة عمليات حفظ السالم/إدارة الدعم الميداني/إدارة   (11) 
(2017-11.) 
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 كل  في  الثالثة المسالالالالالالالالالالالالالالتويات إطار في  إجراءات اتخالاذ  ويمكن الواقع. أرض  على  للحالالة ت عالا مختلفالة  جغرافيالة
 التنفيذ. مراحل من مرحلة

 
 والتواص    الحوار   خالل   من   الحماية   األول:  المستوى  ( ب )  

  مرتكبيه  أو  المدنيين ضالالالد العنف  مرتكبي  مع ودوري  ومنظم نشالالالط  حوار  إجراء األول المسالالالتوى   أنشالالالطة تشالالالمل - 43 
 ومؤاساتها المضيفة  الحكومة  لدى  بالدعوة والقيام النزاعات؛  أطراف بين  والوااطة النزاعات  وحل  المحتملين؛

  المحليالة  النزاعالات  وتسالالالالالالالالالالالالالالويالة  المالدنيين؛  لحمالايالة التالدخالل  أجالل  من  المعنيالة  الفالاعلالة الجهالات  من  وغيرهالا  األمنيالة
  وم ادرات  الدعوة؛  وأنشالالالطة  والتحقيق؛  االاالالالتراتيجي؛  واالتصالالالال االجتماعي؛ التمااالالالك لتحقيق  بأنشالالالطة والقيام

 تسالالالالعى التي  الم ادرات  من ذلك وغير والحماية؛ اإلنسالالالالان بحقوق  المتعلقة  الشالالالالواغل  عن واإلبالغ  المصالالالالالحة؛
  الم اعر. وغير الم اعر والتواصل والحوار االتصاالت خالل من  المدنيين حماية إلى

م    األول المسالالالالتوى   ويعزز - 44    في السالالالالالم  حفظ ودورَ  النزاعات  حل في الُنهج  من غيره على  السيييياسيييي  النهج تقدُّ
 المدنيين لحماية األول المسالالتوى  أنشالالطة تكون  أن يجب ولذلك، .مسييتدامة  سييياسييية  حلول إيجاد إلى السالالعي

  الجهات  مع  الحوار  أثناء ذلك  في  بما  معها،  تتماعالالالى وأن لل عثة العامة السالالاليااالالالية  االاالالالتراتيجية مدخالت من
  المحتملين  الجناة يحرضالالالون   قد  الذين  المخربين أو  الفاعلة الجهات من غيرها أو األمنية أو  السالالاليااالالالية الفاعلة

 التي التهديدات  لمنع  ال عثة بها  تقوم التي الحميدة  المسالالالالالالالالالالالالاعي  مهمة  ُتسالالالالالالالالالالالالتخدم أن ويجب  عليهم.  يؤثرون  أو
 تهالديالدات  لمنع فورا  والحوار  الالدعوة  جهود  ُتسالالالالالالالالالالالالالالتخالدم  أن  وين غي  حالدتهالا،  من  والتخفيف  المالدنيون   لهالا  يتعرض

  خالل من الفعال  المنع يقلل وقد  وقعت.  متى  إلنهائها  أو  وعالالالالالالالالالاليكة، تصالالالالالالالالالال    أن  قبل  المدنيين  على  الهجمات
 ال عثة. جانب من الفعلية الحماية على االعتماد إلى الحاجة من والتواصل الحوار

  وحقوق   بالالحمالايالة  المتعلقالة  الشالالالالالالالالالالالالالالواغالل  إدمالاج  إلى  تالدعو  أن  المالدنيين،  حمالايالة  تعزيز  أجالل  من  لل عثالة،  وين غي - 45 
 السالالالم. واتفاقات  السالالالم  عمليات  في وباألطفال،  الجنسالالانية  باالعت ارات  المتصالاللة الشالالواغل فيها  بما اإلنسالالان،

 عن  مسالالالالؤوليتها بشالالالالأن  المضالالالاليفة الدول محاوري   مع  التواصالالالالل ال عثة في المعنية العناصالالالالر جميع على ويجب
 الدولي القانون  وحماية اإلنسالالاني الدولي القانون  من( وجدت إن الصالاللة  ذات )األحكام  وحماية  المدنيين حماية
 األمانة االالالتدعم المتحدة، األمم مقر وفي  المزعومين. الجناة  ومحااالالال ة واحترامهما،  وتعزيزهما اإلنسالالالان  لحقوق 
 األمن ومجلس المتحالدة األمم  كيالانالات  فيهالا بمالا  الالدوليالة  الفالاعلالة  بالالجهالات اتصالالالالالالالالالالالالالالاالتهالا  خالل  من  ال عثالة العالامالة
  في  المشالالالالاركين على إيجابي بشالالالالكل تؤثر قد التي الجهات من وغيرها اإلقليمية والمنظمات  األعضالالالالاء والدول
   المدنيين. حماية لضمان النزاع

 الصعيد على  والتواصل بالحوار  نظامية، أو مدنية  كانت اواء ال عثة، منها  تتكون  التي العناصر جميع وتقوم - 46 
  الجهات ذلك في بما  المحتملين، والجناة المحلية المجتمعات مع  التواصالالالالالالالالالاللَ  ذلك يشالالالالالالالالالالمل أن  ويمكن المحلي.
 وإعادة  والتسالالري  السالالالح نزع وبرامج  المجتمعي، العنف من الحد برامج وااالالتخدام دوال، ليسالالت  التي  المسالاللحة
  تكليف. به وصدر ذلك الءم حيثما اإلدماج،

 نظمُ  به  َتسالالالالالترعالالالالالد أن  يمكن ما وهو التوترات أو للتهديدات الم كر  باالكتشالالالالالاف  المحلي التواصالالالالالل  يسالالالالالم  وقد - 47 
  المحلية  المجتمعات مع  التواصييييييي  يكون   أن  وين غي  تتخذها. التي  المنع  وإجراءاتُ  ال عثة  في  الم كر اإلنذار
  في وقدراتها  احتياجاتها بشالالأن  المحلية المجتمعات إلى باالاالالتماع  تبدأ  االتجاه  ومزدوجة  للجميع  عالالاملة عملية
 والتصدي  النزاعات  لحل  القائمة  واآلليات  الهياكل ويعزز  ويدعم  التواصل  هذا  يحدد أن وين غي  الحماية.  مجال

  مثال ،   منها،  بواالالالائل  وذلك  المحلي،  المجتمع  أفراد  بجميع  الخاصالالالة  الحماية الحتياجات  عالالالامال  يكون   وأن لها،
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 من الثقة  يعزز أن  االقتضالالاء،  عند التواصالالل، لهذا  أيضالالا  وين غي بالمرأة.  الخاصالالة األمنية  االحتياجات مراعاة
 يسالالالالالالالالالاعد أن  يمكن  المثال،  االالالالالالالالالبيل فعلى  األمني.  الفراغ  ومنع والسالالالالالالالالالكان  السالالالالالالالالاللطات  بين  العالقات  بناء  خالل

 اإللمام بناء عن فضالالالالالالال المحلية،  الدولة  مؤاالالالالالالسالالالالالالات في  الجمهور ثقة  تعزيز في المجتمةية  الخفارة  ااالالالالالالتخدام
 فيها. الجمهور وثقة  ال عثة مع المجتمعي  والتعاون  بالحالة

 غير العالدالالة آليالات مثالل المجتمةيالة،  اآلليالات  ذلالك في  بمالا  ،والوسييييييييياطية  الحوار  جهود  تالدعم  أن  لل عثالة  ويمكن - 48 
  طائفية.  صالالالالراعات نشالالالالوب إلى ذلك لوال  تؤدي قد التي للنزاعات  السالالالاللمية التسالالالالوية إلى تهدف  التي الراالالالالمية،

 إمكانية تكون  ال حيثما أو الدعم  لتقديم  أفضل  وضع في  أخرى   فاعلة  جهات فيها  تكون   قد التي  الحاالت  وفي
 دعم  خالل  من ذلك تفعل أن  يمكنها  للخطر،  المدنيين يعرض قد  وجودها  كان إذا  أو  لل عثة  متاحة الوصالالالالالالالالول
 من كل على الناعالئة النزاعات بين الصالالت  تحدد  أن لل عثات  وين غي الخصالوص.  وجه على أخرى   منظمات

 المسالالالالالالالالتويات هذه  على الناعالالالالالالالالئة  المدنيون  لها  يتعرض  التي والتهديدات واإلقليمي والوطني المحلي المسالالالالالالالالتوى 
 متعددة.  مستويات على للتهديدات التصدي إلى تسعى  وأن الثالثة،

  هدف  يكون   أن  وين غي  المدنيين.  حماية  بشالالالالالالأن  المضيييييفة  للدولة  األمني  القطاع  مع ال عثة  تعم   أن  وين غي - 49 
 تطوير  إلى والسعي  األمن  قطاع  في  واإلدارية  المؤاسية  الضعف  أوجه عن  الناجمة  المخاطر  تقييم  هو ال عثة
  الوفاء بهدف المحلي، المسالالالالالالالالالالالالالتوى   على ذلك  في  بما األمنية، واآلليات والسالالالالالالالالالالالالاليااالالالالالالالالالالالالالات  االتفاقات  تنفيذ ودعم

  مجال في بجهود  االقتضالالاء،  حسالالب  ال عثة، تقوم  أن  وين غي  المدنيين.  حماية  عن  للدولة  الرئيسالالية بالمسالالؤولية
 إلى غيابها فيها يؤدي التي المواقع في الوطنية األمن لقوات المضالالالاليفة الدولة  االالالاللطات نشالالالالر  أجل  من الدعوة
  الضةيفة. الفئات لها  تتعرض التي التهديدات  زيادة

ر - 50   بشالالالأن  لدول  التابعة   ير  المسييلحة  الفاعلة  الجهات مع  للتعام  المالئمة  الُنهج ال عثة مسالالالتوى  على  واالالالُتقرَّ
 عمليات  إدارة  من  بتوجيه    وذلك ال عثة،  منها  تتكون   التي  العناصالالالالالر  مختلف دور  ذلك  في  بما  المدنيين، حماية
م  السالم  المدنيين، حماية بشأن لدول التابعة غير  المسلحة  الجماعات مع التعامل وعند  الطلب.  على  بناء يقدَّ
 بحيالالث  الجمالالاعالالة  االالالالالالالالالالالالالاللوك  وتغيير  وقفهالالا،  أو  المالالدنيين  على  الهجمالالات  منع  هو  ال عثالالة  هالالدف  يكون   أن  ين غي

 عن بالتوقف الجماعة  جانب من مغزى  ذات  التزامات على  الحصالالالالالالالالالول إلى والسالالالالالالالالالعي  المدنيين، تهدد  تعود ال
  اإلنسالالالالالالالالاني،  الدولي  والقانون   اإلنسالالالالالالالالان  لحقوق  الدولي  القانون   واحترام فهم  وتحسالالالالالالالالين  المدنيين،  على  الهجمات

  النزاع. أطراف  بين الثقة وبناء المظالم وتحديد التوترات فتيل نزع عن فضال

 وموضالالالوييا    عالالالفافا   أاالالالااالالالا   يشالالالكالن  اللذين  ،عنها  واإلبالغ بالحماية المتعلقة الشالالالواغل  رصييد ااالالالتخدام  وين غي - 51 
  المساللحة والجماعات  الدولة  االلطات وااللوكيات  تصالرفات على  إيجابيا    للتأثير  النزاع،  أطراف  جميع مع للحوار

 المتعلقة  والتحقيق واإلبالغ الرصد  أنشطة  ذلك ويشمل  مؤثرة.  أخرى   فاعلة  جهات  إعراك  أو  لدول التابعة غير
  حقوق  رصالالالالالالالد  ويتي  والمحلي. الوطني الصالالالالالالالعيدين على  والدعوة العام اإلبالغ ذلك في بما اإلنسالالالالالالالان، بحقوق 

 ااالالالالتراتيجيات  في  بها ُيسالالالالترعالالالالد  التي بالحماية المتعلقة  واالحتياجات التهديدات تحديد  عنها  واإلبالغ اإلنسالالالالان
  ترتي ات   تسالالالالالهم أن  يمكن  وبالمثل،  للمسالالالالالاءلة.  األاالالالالالاس يوفران كما  المدنيين، بحماية المتعلقة ال عثة  وأنشالالالالالطة
 االنتهاكات بشالالالالأن  واإلبالغ  الرصالالالالد وآلية بالنزاعات  المرت ط  الجنسالالالالي العنف بشالالالالأن واإلبالغ والتحليل الرصالالالالد

 بالشالالالالالالالالالالواغل يتعلق فيما الفاعلة الجهات على التأثير في المسالالالالالالالالالالل  النزاع  حاالت في  الطفل لحقوق   الجسالالالالالالالالالاليمة
  بالحماية. المتعلقة
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  دعم  تقديم  عند  اإلنسييييان  حقو    مراعاة  في الواجبة  العناية  ببذل  المتعلقة  المتحدة األمم  سييييياسيييية وتطبيق - 52 
 لتعزيز ضالالالالالالغط كواالالالالالاليلة أيضالالالالالالا   يسالالالالالالتخدم قد إلزامي، أنه  رغم ،( 12) لها  تابعة  ير  أمنية  لقوات  المتحدة األمم

  قوات  قبل  من  لالجئين الدولي  والقانون  اإلنسالالالالالالالالالالالان  لحقوق  الدولي  والقانون   اإلنسالالالالالالالالالالالاني الدولي  للقانون  االمتثال
  ويجب األخرى. األمنية  والجهات والشالرطية العسالكرية  الجهات ذلك في بما  المتحدة، لألمم التابعة  غير األمن
  في  تنفيذها ذلك في بما  لها، التابعة  غير األمن  قوات إلى المتحدة األمم تقدمه التي الدعم  أعالكال  جميع  تنفيذ

 اإلنسالالان.  حقوق  مراعاة في  الواج ة  العناية  بذل  لسالاليااالالة  يمتثل  نحو  على  المدنيين، حماية بوالية الوفاء  االالياق
 االالالالالوابق عن التحري  مثل اإلنسالالالالالان، حقوق  مراعاة في  الواج ة العناية بذل االالالالاليااالالالالالة  بموجب  التخفيف  ولتدابير

 األمن  قوات  قدرات  وبناء األمن،  قطاع إصالالالالح بشالالالأن  والسالالاليااالالالاتية  االاالالالتراتيجية والمشالالالورة  والوحدات،  األفراد
 تنفيذ على م اعالالر أثر للتنفيذ، الالحقة واالاالالتعراضالالات للعمليات المشالالترك والتخطيط  المضالاليفة، للدولة التابعة

 المدنيين. حماية والية

 المدنيين على الهجمات ومنع السالالالالالاللوك على للتأثير االسييييتراتيجي صييييالواالت  اإلعالم أنشييييطة واالالالالالالتسالالالالالالتخدم - 53 
  ااالالالالالالالالتخدام  ويمكن  للمدنيين. تهديدات عنه تنشالالالالالالالالأ قد الذي الكراهية  خطاب مثل لمسالالالالالالالالائل  والتصالالالالالالالالدي وقفها أو

  لالجئين،  الدولي  والقانون  اإلنسالالالالالان  لحقوق  الدولي  والقانون   اإلنسالالالالالاني الدولي  القانون   احترام  لتشالالالالالجيع اإلعالم
 ااالالالالتراتيجية  تتضالالالالمن أن ويجب للمعلومات. ومحايد به موثوق  مصالالالالدر وتوفير  والمصالالالالالحة السالالالالالم  وتشالالالالجيع

 واللغات اإلعالم واالالالالائط بااالالالالتخدام  المدنيين  حماية  بشالالالالأن  محددة وأنشالالالالطة أهدافا بال عثة  الخاصالالالالة االتصالالالالال
  المحليالة  والمجتمعالات  المحتملين  الجنالاة  ذلالك  في  بمالا  محالددة،  فالاعلالة جهالات  الاالالالالالالالالالالالالالالتهالداف  للسالالالالالالالالالالالالالاليالاق  المالئمالة

بية والفتيات والرجال للنسالالالالالاء المعلومات تقدم أن ويجب  للخطر. المعرضالالالالالة   ويجب  المسالالالالالاواة. قدم على والصالالالالالِّ
  لضال ط  االتصالال ااالتخدام  يجب  كما  المدنيين، حماية والية بشالأن اإلعالم واالائط مع تتواصالل أن  ال عثة على

 وقدراتها. ال عثة دور بشأن التوقعات
 

 المستوى الثاني: توفير الحماية الفعلية  )ج ( 

نة العناصالر جميع  بها  تضالطلع  التي  األنشالطة  الثاني المسالتوى  يشالمل - 54   االواء فعليا،  المدنيين  لحماية لل عثة  المكو ِّ
 المرور تيسير  أو فعال، ااتعمالها  أو  القوة بااتعمال التهديد  أو  الَبيني، التمركز  أو  الوقائي،  الوجود  خالل من

 لل عثة نظامية عناصالالالالالالالر بها  تقوم  أنشالالالالالالالطة يشالالالالالالالمل  الثاني  المسالالالالالالالتوى   أن بالذكر الجدير ومن اللجوء. أو اآلمن
 والتصدي واات اقها  وردعها  المدنيين إلى  الموجهة التهديدات  لمنع ااتعمالها  أو القوة  ااتعراض على  وتنطوي 

 المنتظم  انخراطها  خالل  من وقائي  وجود  بمثابة  أيضالالالالالالا    تكون   أن يمكن  لل عثة المدنية العناصالالالالالالر أن  غير لها.
  كجزء  الثاني المسالالتوى   إطار  في  اإلجراءات  وُتنفَّذ  للخطر.  المعرضالالين  المدنيين السالالكان  مع والم اعالالر  والمرئي

  بتحديد  معا   القيام  أجل من والنظامية،  المدنية العناصالالالالالالر  بين الوثيق  التنسالالالالالاليق مع  ومتكامل، عالالالالالالامل  نهج من
 وعمليات  العسالالالالالالالالالالكرية العمليات واالالالالالالالالالالير أهداف وتوجيه  واإلجراءات؛  والوجود  للنشالالالالالالالالالالر األولوية  ذات  المجاالت
 والمجتمعي. السيااي المستويين على والتواصل الحوار مثل تكميلية بأنشطة واالضطالع الشرطة؛

  تتخذها  التي  الوضالالالالالالةية  االالالالالالمة هو  االاالالالالالالت اق  يكون  أن يجب  وردعها،  المدنيين إلى  الموجهة التهديدات  ولمنع - 55 
  التهديد،  تحديد  يتم ال  عندما  وحتى  العناصالالالالر. تلك عقلية عليه  تكون  الذي  والطابع لل عثة النظامية العناصالالالالر

 للدولة، تابعة أمن قوات فيها  توجد ال التي والمناطق  االاالالالتراتيجية  المناطق في االالاليما ال الظاهر،  الوجود فإن
 __________ 
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 ال عثة  باعتزام  للسالالكان  تأكيدات مع  الوجود هذا  يترافق  أن  وين غي الثقة.  وبناء الردع  تدابير  من هام  تدبير هو
  العناصالالالالالالالالر  مع بالتنسالالالالالالالاليق المجتمعي  والتأهب  لالنخرا  آليات  إنشالالالالالالالالاء  ومع  البدني العنف من  المدنيين حماية

 ونوعه النشالالالالالر ومدة  والوضالالالالالةية بالموقع  المتعلقة  القرارات  في  المدنيين  لحماية األولوية إعطاء ويجب المدنية.
 للتهديدات مشالالالتركة  تقييمات  إجراء عالالالأن  ومن العمليات. أوامر في منهجية  بصالالالورة  إدراجها  ويجب  والدوريات،

 ك ار  مسالالتوى  على والنظامية المدنية  العناصالالر  بين والتنسالاليق  الم كر واإلنذار فعال، بشالالكل المعلومات وت ادل
ر أن  بالحماية، المعنية  األخرى  الفاعلة  الجهات مع التشالالالاور  عن  فضالالالال  التنفيذي،  والمسالالالتوى  المسالالالؤولين  ييسالالال 

 المنااب. الوقت في وقائية إجراءات اتخاذ

  الوقت في  ااالالالالالالالالالت ا ية  تدابير اتخاذ يجب  المدنيين، على  هجوم  بشالالالالالالالالالن ملمواالالالالالالالالالا  تهديدا  هناك أن  يتبين  وعندما - 56 
  إجراءات  اتخاذ منها  واائل  خالل من  وذلك ه،من   للتخفيف  أو  العنف  وقوع  قبل التهديد  على  للقضاء  المنااب
  والتمركز   الرئيسالالالالالالالية، المواقع  وتأمين  القوة،  وااالالالالالالالتعراض  والدوريات،  الوجود  تعزيز مثل مصالالالالالالالدا ية  ذات  رادعة

  التهديد   مصالدر ااالت اق إلى  تمتد  قد  التي االاالت ا ية  والشالرطية العسالكرية والعمليات النفسالية،  والعمليات  الَبيني،
 وضالالالع  وين غي القوة. بااالالالتعمال  المتعلقة  التوجيهية واألوامر  االعالالالت اك وقواعد الوالية لمقتضالالاليات وفقا  وتحييده

 السريعة. االاتجابة من للتمكين مس قا   الطوارئ  خطط

 بأقصالى التصالرف مسالؤولية ال عثة عاتق على  تقع  جاريا، أو وعاليكا  المدنيين ضالد البدني العنف  يكون   وعندما - 57 
 السالالالريع. للرد قوات إراالالالال بينها من بواالالالائل ،المدنيين السييكان لتأمين السييريع االنتشييار  طريق عن قدراتها
 الميدانية  الحالة  االالالالالمحت إن  القوة،  ااالالالالالتعمال  غير  أخرى  بواالالالالالائل  الحالة  لتسالالالالالوية معقول جهد كل  بذل ويجب
 التوجيهية الم ادئ  مع وتمشالالالالاليا    القوة بااالالالالالتعمال المتعلقة التوجيهية وأوامرها ال عثة  اعالالالالالت اك لقواعد ووفقا    بذلك.
 األمم عمليات في للقوة العسالالالكرية العناصالالالر ااالالالتعمال بشالالالأن الميداني الدعم السالالالالم/إدارة حفظ عمليات  إلدارة

  الشالالالالرطة  وحدات  بشالالالالأن الميداني  الدعم  السالالالالالم/إدارة  حفظ عمليات  إدارة واالالالاليااالالالالة  ،( 13) السالالالالالم  لحفظ المتحدة
  من  يكن لم  ما  متدرجة، بصالالالالورة القوة ااالالالالتعمال  ين غي  ،( 14) السالالالالالم  لحفظ المتحدة األمم عمليات  في المشالالالالكلة

  الجسدية  اإلصابة  أو  الموت  لخطر أنفسهم ال عثة  أفراد  أو حمايتهم ين غي الذين  المدنيين يعرض  أن ذلك  عأن
  المسالالالالالالالاللحة، القوة تسالالالالالالالالتعمل وحيثما الظروف. هذه  ظل  في فعاال    يكون  لن ذلك أن  يتضالالالالالالالال  لم ما أو  الخطيرة،

 صالالالالالفوفهم  في إصالالالالالابات وقوع وتجنب  المدنيين حماية لضالالالالالمان  يلزم ما على  ومدتها  عالالالالالدتها تقتصالالالالالر  أن  يجب
 به المأذون  الهدف  لتحقيق األمر  لزم إذا يجوز  السالالالالالالياق، هذا وفي األدنى. الحد إلى تقليصالالالالالالها  األقل على أو
  يسالالالالالالالالتعمله.   أو المهاجم به  يهدد الذي القوة مسالالالالالالالالتوى   من أعلى ال عثة  تسالالالالالالالالتعمله الذي القوة  مسالالالالالالالالتوى   يكون  أن

 لقواعد وفقا وحزم،  بسالالالالالرعة للتصالالالالالرف  األوقات  جميع  في ااالالالالالتعداد  على  السالالالالالالم  حفظة  يكون  أن يجب ولذلك،
  المدنيين  لحماية الالزمة الكاملة القوة توفير  مع القوة، بااالالالالالالالالالالالالالالتعمال المتعلقة التوجيهية األوامر أو االعالالالالالالالالالالالالالالت اك

 حد. أدنى إلى تقليلها أو إصابات وقوع وتجنب

 مشالالالالالالالالترك بشالالالالالالالالكل إما وقفها أو  منعها  أو  المدنيين على  الهجمات لردع  أمنية وعمليات  بأنشالالالالالالالالطة القيام  ويمكن - 58 
 إذا ثالث،  لطرف التابعة  الشالالالريية  القوات  من غيرها )أو المضالالاليفة  للدولة  التابعة األمن  قوات  مع بالتنسالالاليق أو

 __________ 

  المتحدة  األمم  عمليات في  للقوة  العسالكرية  العناصالر  ااالتعمال بشالأن  الميداني الدعم  السالالم/إدارة  حفظ  عمليات إلدارة  التوجيهية الم ادئ (13) 
 .(24-2016) السالم لحفظ

  السالالالالالالالم  لحفظ  المتحدة  األمم  عمليات في  المشالالالالالالكلة  الشالالالالالالرطة  وحدات  بشالالالالالالأن  الميداني الدعم  السالالالالالالالم/إدارة  حفظ  عمليات إدارة االالالالالاليااالالالالالالة (14) 
(2016-10). 
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 مشالتركة، بصالورة العمليات فيها تجري  التي الحاالت وفي االقتضالاء.  حسالب انفراديا، أو  بذلك( الوالية  االمحت
 اإلنسان. حقوق  مراعاة في الواج ة العناية بذل ايااة مع متفقة األنشطة جميع  تكون  أن يجب

 تلك  على  يجب  عالالالالالالالرطية، و/أو عسالالالالالالالكرية عمليات أي  بتنفيذ السالالالالالالالالم  لحفظ المتحدة األمم عمليات  يام  وعند - 59 
 ينشالالأ قد والذي  المدنيين  يصييب أن  المحتم   الضيرر من  والتخفيف  المدنيين  لحماية  خطوات اتخاذ العمليات

 وأوامرهالا  ال عثالة  اعالالالالالالالالالالالالالالت الاك  قواعالد  تحتوي   انطالق، وكنقطالة  بعالده. أو  أثنالاءه  أو  التالدخالل قبالل  العمليالات،  تلالك  عن
  يجب المثال  االالالبيل  فعلى  القوة، ااالالالتعمال على الهامة  القيود من عدد على القوة  بااالالالتعمال المتعلقة التوجيهية

 هو ما على  وكثافتها  النيران مدة تقتصالر أن ويجب  األحوال، كل  في  منها التقليل أو الجانبية  األضالرار تجنب
 تعمليا تقوم أن ويجب  مرا  ة.  دون  الم اعر غير النار  إطالق  وُيحظر به، المأذون   الهدف لتحقيق ضروري 

 التي  األحوال )في  اإلنسالاني الدولي  القانون  بها  يقضالي التي  الدنيا  بااللتزامات  وفائها عن فضالال السالالم،  حفظ
 التي الم اعالالالرة  وغير الم اعالالالرة  األضالالالرار من  وغيرها الجانبية  األضالالالرار  بااالالالت اق االلتزامات(، هذه فيها تنطبق
 أدنى إلى وتخفيضالالالالها  وتعقبها  وبمنعها  المدنية،  األاالالالالااالالالالية  والهياكل  األييان أو  المدنيين وأمن بسالالالالالمة  تلحق

 ومعالجتها. حد  

 العمليالالات  تخطيط  وبعالالد  وأثنالالاء  قبالالل  بالالالمالالدنيين  يلحق  الالالذي  الضالالالالالالالالالالالالالالرر  من  للتخفيف  الجهود  ُتبالالذل  أن  ويجالالب - 60 
  تقييم  إجراء العملية قبل  ويجب  وتنفيذها. العمليات  تخطيط في الجهود بهذه االاالالالالالالالالالالالالالترعالالالالالالالالالالالالالاد  ويجب  وتنفيذها،

  والشالالالالالالالرطية المدنية العناصالالالالالالالر  مع المنهجي بالتشالالالالالالالاور  المدنيين لحماية طوارئ  خطط ووضالالالالالالالع  للمخاطر كامل
 التابعة اإلنسالالاني  المجال في الفاعلة  والجهات المضالاليفة،  الدولة  االاللطات  مع  االقتضالالاء،  وعند  بال عثة، المعنية

  وغير  الم اعالالالالالالالالالرة السالالالالالالالالاللبية  النتائج وتحليل تحديد  ذلك  االالالالالالالالالياق في واالالالالالالالالاليجري   لها. التابعة  وغير المتحدة لألمم
 وعمليات  والتعليم،  والصالالالالالحة الرزق  كسالالالالالب بسالالالالالبل  يلحق الذي واألثر  المدنيين،  تشالالالالالريد ذلك في بما الم اعالالالالالرة،

  ويجب المتفجرات. من حرب  مخلفات من العملية  عن ينجم وما  المدنيين،  السالالالالالالالالالالالكان ضالالالالالالالالالالالد  المحتملة  االنتقام
 من  وغيرهالالالا  الطوارئ   وخطط  العمليالالالات  خطط  في  وإدراجهالالالا  النتالالالائج  هالالالذه  حالالالدة  من  للتخفيف  تالالالدابير  تحالالالديالالالد

  المحلية المجتمعات  تصالالالالالالورات ويشالالالالالالمل أثرها، يحلل  ااالالالالالالتعراض  إجراء  ين غي العمليات،  انتهاء  وبعد األوامر.
 المقبلة. العمليات  منها  تستفيد أن يمكن التي المستخلصة الدروس ويحدد

  النظر  بغض  المدنيين بحماية مكلفة السالالالم  لحفظ المتحدة األمم عمليات فإن  المدنيين، حماية والية  وبموجب - 61 
  الدولة أمن  لقوات تابعة  عناصيييييير  عن  صييييييادرا  التهديد هذا  يكون   عندما ذلك في بما  التهديد،  مصالالالالالالالالالدر  عن

 ومع الشالالالالرطة. عناصالالالالر  و/أو  العسالالالالكرية العناصالالالالر  جانب  من الفعلية  الحماية توفير  ذلك ويشالالالالمل  .المضييييفة
 ال عثة،  قدرات  خارج  يكون  قد  المضالالاليفة الدولة عن  الصالالالادرة التهديدات على  بقوة الرد  أن  به المسالالاللم  من ذلك،

 االاالالتراتيجية المضالاليفة  الدولة موافقة على  يؤثر أن  ويمكن السالالالم  لحفظة  بالنسالال ة األمن  انعدام إلى يؤدي وقد
  المراحل  منذ  ال عثات، على  يجب ومسالالالالالالالالالالتدام،  فعال نحو على  المدنيين أمن ااالالالالالالالالالالتعادة  أجل ومن  ال عثة. على

  احترام  على  المضالالالالالالالالاليفة  الدولة  عزم ودعم  تعزيز إلى الرامية  لألنشالالالالالالالالالطة  أولوية تعطي  أن نشالالالالالالالالالرها، من األولى
  الوفالاء  وعلى  اإلنسالالالالالالالالالالالالالالان،  لحقوق   الالدولي  والقالانون   فيهالا(  ينطبق  التي  األحوال  )في  اإلنسالالالالالالالالالالالالالالاني الالدولي  القالانون 

  حماية  مفهوم من والثالث األول  المسالتويين  إطار في  بها  المضالطلع  )األنشالطة  المدنيين ايةحم  عن  بمسالؤوليتها
 عنه. ومساءلتها بذلك القيام على قدراتها  ودعم  وتعزيز  المدنيين(،

  الدولة  أمن  لقوات  تابعة عناصالر عن  الصالادرة  للمدنيين المحددة للتهديدات  االاالتجابة  تدابير  تشالمل  أن  وين غي - 62 
 واألمنية  السيااية  القطاعات مع  المستويات، أعلى  وعلى م كر  وقت في السيااي، التواصل  عادة، المضيفة،
  والقانون  اإلنسالالالالالالالان  حقوق   انتهاكات  بمرتكبي المتعلقة والتحليالت  بالمعلومات  تزويدها  منها بواالالالالالالالائل والعدلية،
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 الفعالية  منعدم  أو  مثمر غير التواصالالالالالالل هذا  يكون  وحيثما  ذلك، ومع  ال عثة.  ترصالالالالالالدها التي  اإلنسالالالالالالاني الدولي
 فعليا  للتدخل  مسالالالالالالتعدة ال عثة تكون  أن يجب المتاح، الوقت في  خيارا  ب سالالالالالالاطة،  يكون، ال  أو واضالالالالالال  بشالالالالالالكل
 األمن  قوات  لردع كافيين ووجودها ال عثة لقوات السالريع النشالر  يكون  وقد  للخطر.  المعرضالين  المدنيين لحماية
  التمركز  الضالالالالالالالالالالروري  من  يكون  قد  أخرى،  حاالت وفي  المدنيين. إيذاء من  منعها أو  المضالالالالالالالالالاليفة للدولة التابعة
 جالانالب  إلى  المضالالالالالالالالالالالالالاليفالة،  للالدولالة  التالابعالة  األمن وقوات للخطر  المعرضالالالالالالالالالالالالالالين  المالدنيين  بين  ال عثالة  لقوات  الفعالال

  المضاليفة  الدولة  االلطات  فيها  تواصالل التي  الحاالت وفي مواقعها. م ارحة عدم على والتصالميم  العزم  إظهارها
 جهود معارضالالالالالالالةَ   أو لها  والتصالالالالالالالدي اإلنسالالالالالالالاني الدولي  القانون  أو اإلنسالالالالالالالان  حقوق   بانتهاكات  االعتراف رفَض 
 الدعوة، جهود  واالالالتدعم طلبها، على  بناء لل عثة  التوجيه  السالالالالم عمليات  إدارة االالالتقدم  المدنيين، لحماية ال عثة

  األمن. مجلس مع التواصل طريق عن دعمها ذلك في  بما

  حقوق   عن  المالدافعون   -  آخرين ضالالالالالالالالالالالالالالمن  –  فيهم  )بمن  ال عثالات  معهم  تتعالامالل  ممَّن  أفراد  تعرض  حالاالت وفي - 63 
 والصالالحفيون، المحلية، المجتمعات  خدمة  في  والعاملون   اإلنسالالان،  حقوق  انتهاكات  وعالالهود  وضالالحايا  اإلنسالالان،

 لل عثات يجوز  البدني، بالعنف  للتهديد ةبارز   عالالخصالاليات  أو  المدني( المجتمع  ممثلي  من غيرهم أو والمحامون 
  لمنع  تدابير المثال، ابيل على التدابير، هذه تشمل أن ويجوز  .األفراد  لحماية  محددة  تدابير  اتخاذ في  النظر

  الحماية  تدابير  بشالالالالالأن  والتوجيه المشالالالالالورة  وتقديم  لهما، والتصالالالالالدي ال عثة  مع  التعاون  بسالالالالالبب  واالنتقام التخويف
  إقامة مقر خارج  مساللحة  لوحدات  الثابت  النشالر الحاالت، بعض وفي  عنها، واإلبالغ  الحاالت  وتوثيق الذاتية،

 من التدابير هذه بشالالالأن التوجيه التماس أوال   ويجب به. المحيطة  المناطق  في منتظمة  بدوريات القيام أو الفرد
 المتحدة. األمم مقر

 تعرضالالالالالالالالالالالهم  من  يزيد مما  ،السيييييييكان  تشيييييييريد إلى  المدنيين إلى  الموجهة والتهديدات والعنف النزاع يؤدي وقد - 64 
 من وغيره الجنسالالالي والعنف  المسالالاللحة،  الجماعات جانب من القسالالالري   والتجنيد المضالالالايقة ذلك  في  بما  للتهديد،
  من عها.   من للتهديدات بالتصالالدي التشالالرد  منع إلى أوال تسالالعى  أن  السالالالم  حفظ ل عثات  وين غي العنف.  أعالالكال

  السالالالالالكان حماية ضالالالالالمان إلى ال عثات تسالالالالالعى أن يجوز التشالالالالالريد،  منع في  الوقاية  أنشالالالالالطة  فشالالالالاللت إذا أنه غير
 إلى  عودتهم عند أو  مسالالالالالالتوطناتهم،  أو داخليا    المشالالالالالالردين أو الالجئين مخيمات  في أو  فرارهم أثناء  المشالالالالالالردين

  األصلية.  أماكنهم

 السالالالالم  لحفظ بعثة  من  الم اعالالالرة الفعلية الحماية على  الحصالالالول إلى  للخطر  المعرضالالالون   المدنيون  يسالالالعى وقد - 65 
  تكون  أن يجب لذلك، وتحسالالالالالالالالال ا    .إليها  الدخول  إلى  السييييييعي أو المتحدة األمم  م اني  خارج التجمع خالل من

  الحماية  لتوفير  طوارئ   خطط مؤقتة( كانت وإن )حتى السالالالالالالالالالالالالالالالم  لحفظ المتحدة األمم  بعثات قواعد جميع لدى
 المضالالالاليفة،  الدولة االقتضالالالالاء،  حسالالالالب ذلك، في بما  المعنيين، الشالالالالركاء  مع بالتشالالالالاور  الحالتين كلتا في الفعلية

  وفق  وين غي، اإلنسالالالالالالالاني. العمل مجال في الفاعلة  والجهات القطري  المتحدة األمم  فريق في الفاعلة  والجهات
 يلي: مما أي في الفعلية الحماية  توفير األولويات،  ترتيب

  في  أو  المسالالالالالالالالالالالالالالتوطنالات  أو  المخيمالات  في  توفيرهالا  ذلالك في  بمالا  المتحالدة،  لألمم  التالابعالة  غير  األمالاكن (1)  
 المضيفة؛ المحلية المجتمعات

  الغرض؛ لهذا المحددة الموجودة ال عثة عمل أماكن من القري ة أو المتاخمة المناطق (2)  

 عدم عن  الناعالالالئة تلك تشالالالمل  التي القصالالالوى   الحاالت  في ذلك  ويكون  الموجودة،  العمل  أماكن  داخل (3)  
 ال عثة، مجمع خارج موقع  تأمين على الشالالالالالرطية  أو  العسالالالالالكرية ال عثة  قدرة كفاية عدم أو االاالالالالالتعداد
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  داخالالل  الفعليالالة  الحمالالايالالة  بتوفير  قرارا    ال عثالالة  رئيس  يتخالالذ  أن  ويجالالب  الموجودة.  أمالالاكنهالالا  داخالالل  ولكن
 بذلك. الوقت االالالالالالالم  إذا السالالالالالالالالم عمليات  إلدارة العام  األمين وكيل  بالتشالالالالالالالاور المتحدة، األمم  م اني
  ويجالب  التهالديالد،  مالدة  هي  العالاديالة األحوال  في  تكون   ممكنالة،  مالدة ألقالل  الخيالار  هالذا يطبَّق  أن  ويجالب

  القطري   الفريق  مع  الوثيق  بالالالالالتشالالالالالالالالالالالالالالالالالاور  داخليالالالالا ،  المشالالالالالالالالالالالالالالردين  نقالالالالل  قرار  ال عثالالالالة   يالالالالادة  تتخالالالالذ  أن
 اإلنساني. للعمل

 أكثر مناطق إلى  إخالئهم  أو  نقلهم  تيسالالير  في ال عثة مسالالاعدة  أيضالالا    للخطر  المعرضالالون   المدنيون   يطلب وقد - 66 
  اإلنسالاني،  العمل  مجال  في الفاعلة  والجهات القطري  المتحدة األمم فريق مع  بالتشالاور  لل عثات،  وين غي  أمنا .

  الطرق   تأمين  خالل  من  المتاحة،  الموارد حدود  في  بأمان  للخطر المعرضالالالين  المدنيين انتقال  على تسالالالاعد أن
  للمدنيين   الفعلي  النقل  يقتصالالالالر أن  وين غي  ذلك. أمكن  حيثما  ااالالالالتنقاذ،  أو  حرااالالالالة  بعمليات القيام أو  والمناطق

  بذلك. الوقت ام  إذا المتحدة، األمم مقر مع بشأنه التشاور يتم وأن القصوى  الحاالت على ال عثة بوااطة

 على و/أو حمايتهم  المقرر  المدنيين على  مخاطر  أعاله وصالالالالالالفها الوارد  الحاالت من حالة  كل  عن تنشالالالالالالأ وقد - 67 
 من  التخفيف  أو  عليهالا  للقضالالالالالالالالالالالالالالالاء  تالدابير  واتخالاذ  المخالاطر  هالذه  جميع  تحالديالد  ويجالب  المتحالدة.  األمم  موظفي
  ضالالالمن  بذلك  خاصالالالة  موارد  تخصالالاليص أو  السالالاليااالالالي،  والتواصالالالل  المسالالالبق،  التخطيط  منها  بطرق   وذلك حدتها،

  ال عثة.  موارد

  يتعرضالالالالالالالون  عندما  حمايتهم  ين غي مسالالالالالالالتوطنات، أو مواقع أو مخيمات  في  النازحين  المدنيين  إقامة  حالة وفي - 68 
 التصالالالالالالالالالدي  ويجب المخيمات، لهذه واإلنسالالالالالالالالالاني  المدني الطابع على  الحفاظ الضالالالالالالالالالروري  ومن الهجوم.  لخطر
 للم الادئ  وفقالا  القسالالالالالالالالالالالالالالري،  والتجنيالد  األطفالال  تجنيالد  خطر  مثالل  االالالالالالالالالالالالالالكالانهالا،  لهالا  يتعرض  التي  للمخالاطر  بعنالايالة

  حسالالب  القانون،  إلنفاذ  الوطنية  واألجهزة  اإلنسالالاني العمل  مجال في  الفاعلة  الجهات  مع  وبالتنسالاليق  اإلنسالالانية،
 موقتة  حلول إلى  للتوصي   الظروف  تهيئة في ال عثة تسالالهم  أن التوطيد،  مرحلة  إطار في  وين غي، االقتضالالاء.
  أخرى   أماكن  في االاالالالالالتيطان أو  المحلي اإلدماج أو  الطويية العودة  خالل  من  تحقيقه  يمكن ما  وهو  ،ودائمة

 البلد. من

  المدنيين  حماية لواليات  تنفيذها  أثناء مؤقتا    األفراد احتجاز إلى  للسالالالالالالالالالالالم المتحدة األمم عمليات  ُتضالالالالالالالالالالطر وقد - 69 
 المتعلقة المؤقتة  الموحدة التشالالالالالالالالالالالالالالغيل  إلجراءات وفقا   القبيل هذا  من  احتجاز أي  يكون  أن ويجب  بها.  المنوطة

 صالالالالالالالالالالالالالالالدرت(  متى  قواعالد،  من  يخلفهالا  مالا  وفق  )أو  ( 15) للسالالالالالالالالالالالالالالالم  المتحالدة  األمم  عمليالات جالانالب  من  بالاالحتجالاز
  في  بما  وجدت، حيثما حدة على بعثة بكل  الخاصالالالالة  الصالالالاللة  ذات  الموحدة التشالالالالغيل  إجراءات أو  والسالالالاليااالالالالات

 األطفال. باحتجاز المتعلقة الضمانات ذلك

 بقوات المسالالالالالالاهمة البلدان دعم خالل من الثاني المسالالالالالالتوى  أنشالالالالالالطة في  المتحدة األمم  مقر  يسالالالالالالاهم أن ويجب - 70 
 وتدريب وموارد قدرات من المنتشالالالالالالالرة  الشالالالالالالالرطة وعناصالالالالالالالر القوات  يلزم ما بشالالالالالالالأن  معها والعمل  عالالالالالالالرطة وبأفراد

 السالالالالالالالالوابق  فحص  الجهود  هذه  واالالالالالالالالتشالالالالالالالالمل  .( 16) العملياتي التأهب ضالالالالالالالالمان  إطار  مع  يتماعالالالالالالالالى بما  وإمكانيات
  لحماية لوالية  العملياتية والمتطل ات  اإلنسالالالان،  لحقوق  الدولي  والقانون  اإلنسالالالاني الدولي  القانون  على  والتدريب

 __________ 

  للسالالالم  المتحدة  األمم  عمليات في  االحتجاز بشالالأن  الميداني الدعم  السالالالم/إدارة  حفظ عمليات إلدارة  المؤقتة  الموحدة  التشالالغيل  إجراءات (15) 
(2010-6.) 

 (؛16-2015) األداء وتحسين العملياتي التأهب بضمان المتعلقة الميداني الدعم السالم/إدارة حفظ عمليات إدارة ايااة (16) 
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 باالتجار المتعلق  التدريب ذلك  في  بما  االقتضالالالالالالاء،  عند  الصالالالالالاللة،  ذات  األخرى   التدريبية  واألنشالالالالالالطة  المدنيين،
 ال عثة. ألنشطة ايااي دعم وجود لضمان األعضاء الدول مع المقر يتواصل أن أيضا ويجب باألعخاص.

 
 المستوى الثالث: تهيئة بيئة موفرة للحماية  )د(  

 أهداف  أجل من  موارد ربط  أاالاس على  ومصالممة  برنامجي طابع  ذات الثالث المسالتوى   أنشالطة  تكون   ما كثيرا - 71 
 أحيانا    ُتعرض التي الثالث  بالمسالالالالتوى  المشالالالالمولة  األنشالالالالطة  وتسالالالالاعد النزاعات/حلها. نشالالالالوب  ومنع السالالالالالم  بناء

  للمدنيين،  الحماية توفر بيئة تهيئة على محددة، قطرية  قرارات  بموجب  تكليف بها  صالالالالالالالالالالالادر منفصالالالالالالالالالالاللة كمهام
  المدنيين  حماية على  وقدرتها  المضالالالاليفة الدولة  عالالالالريية  ودعم  الجسالالالالدي،  بالعنف تهديدات  ظهور  )عودة(  ومنع
  الجنائية. العدالة وتسلسل  القانون  ايادة إرااء  )إعادة( ودعم

 التي  المناطق في  خاصالالة أهمية ذات فإنها  وقت، أي في الثالث المسالالتوى   بأنشالالطة  االضالالطالع  يمكن  أنه  ومع - 72 
  إحداقا األعالالالالد التهديدات فيها تقلصالالالالت  أو النزاع  جذوة فيها خبت التي أو النزاعات  نشالالالالوب  فيها  ُيمنع أن  يمكن

 المستقبل.  في  العنف اندالع ومنع  الحماية  مجال  في  تحققت التي  المكااب  توطيد فيها  يتعين ولكن  بالمدنيين
  وتكون  معينة منطقة  في النزاعات  حدة تخف أن بمجرد الثالث  المستوى   ألنشطة األولوية  إعطاء  ين غي ولذلك

 مواتية. الظروف فيها

 عالالالالالركاء  مع باالعالالالالالتراك  بها  واالضالالالالالطالع الثالث المسالالالالالتوى  في تسالالالالالهم  التي  لألنشالالالالالطة  التخطيط  عموما   ويجري  - 73 
 التنسالالالالالالالاليق بجهة  الخاص  الترتيب  إطار في  تتم القانون  االالالالالالالاليادة  لدعم  أنشالالالالالالالالطة  بوصالالالالالالالالفها  مثال، وذلك،  آخرين،

 القطري   المتحالالدة  األمم  فريق  بهالالا  يضالالالالالالالالالالالالالالطلع  التي  البرامج  جالالانالالب  إلى  أو  القالالانون   االالالالالالالالالالالالالاليالالادة  لجوانالالب  العالالالميالالة
نة العناصالالر تدرس أن  ين غي  وتنفيذها، المشالالتركة  األنشالالطة هذه تصالالميم  وعند  معها. بالتنسالاليق أو  لل عثة المكو ِّ

 من  تزيد بطريقة  تصالالالالالممها وأن والطويل، والمتواالالالالالط القصالالالالالير  المدى  على  المدنيين حماية  في إاالالالالالهامها مدى
  حدة  من  تخفف  وأن  بسالالالالالالالالالالببها  المدنيون  لها  يتعرض  التي  المخاطر تحدد  وأن حد،  أقصالالالالالالالالالالى إلى الوقائي األثر
  المخاطر. تلك

  المدنيين.   حماية  عن  ومسالالالالؤوليتها المضالالالاليفة  الدولة  االالالاللطات لدعم الثالث المسالالالالتوى   أنشالالالالطة  من العديد وُيجرى  - 74 
 والنزاهة،  االحتراف مثل  مجاالت  في  القدرات  بناءو  األمن  قطاع إصييييييال   األنشالالالالالالالالالطة هذه تشالالالالالالالالالمل أن  ويمكن
 وآليات  اإلنسالالالان،  وحقوق   والسالالاليااالالالاتية،  القانونية  واألطر الحكومية،  الخدمات  تقديم  تدعم التي اإلدارية والنظم

  األاالالالالالالالاللحة  وإدارة  المصالالالالالالالاللحة،  أصالالالالالالالالحاب مع والتواصالالالالالالالالل  المدنية، والرقابة  الديمقراطية، والحوكمة  المسالالالالالالالالاءلة،
 الالالدولي  والقالالانون   القالالانون   بسالالالالالالالالالالالالالاليالالادة  التقيالالد  مع  العالالامالالة،  والسالالالالالالالالالالالالالالالمالالة  العالالام  النظالالام  على  والحفالالاظ  والالالذخالالائر،

 اإلنسان. لحقوق 

 للمرأة،  المجدية المشالالالالالالالاركة ذلك في بما  السالالالالالالاليااالالالالالالالية، العمليات دعم أيضالالالالالالالا تشالالالالالالالمل  للحماية موفرة بيئة  وتهيئة - 75 
  االالالالالالالالالالالالالح  نزع  تشالالالالالالالالالالالالمل  كما  الطويل. المدى على  المدنيين  حماية  تعزز بطريقة العمليات تلك  تنفيذ وضالالالالالالالالالالالالمان

  ومسالال   وحمايتها؛ األاالالااالالية والحريات  اإلنسالالان  حقوق   وتعزيز إدماجهم؛ وإعادة  وتسالالريحهم  السالالابقين  المقاتلين
 المشالالالالالروع غير  االنتشالالالالالار  ومنع  الطبيةية؛  للموارد المشالالالالالروع  غير  االاالالالالالتغالل  ووقف  وإزالتها؛  المتفجرة الذخائر
  الوطنية. وعبر الخطيرة المنظمة الجريمة ومكافحة بها واالتجار الخفيفة واألالحة الصغيرة لألالحة

 العقاب من  اإلفالت  مكافحة  خالل من  القانون   سييييييادة  تعزيز الثالث المسالالالالالالالالتوى   في  الرئيسالالالالالالالالية  الجوانب  ومن - 76 
  التحقيقات ذلك في  بما  القضالالالالالالالالالالائية،  والعمليات  القانون  وإنفاذ  الخطيرة  الجرائم  عن الجنائية  المسالالالالالالالالالالاءلة  وتعزيز

 والسالالالالالالالجون   العدالة مجالي في  الدولة  وظائف  وااالالالالالالالتعادة  تأهيلهم؛  وإعادة  الضالالالالالالالحايا  بتعويض المتعلقة والبرامج
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  الشالالالغب أعمال  خطر  من  الحد  أجل  من األمن  وتعزيز السالالالجون؛  ظروف  وتحسالالالين  وتعزيزها؛ نطاقها  وتواالالاليع
   .( 17) المحتجزين لدى التطرف نزعة وتغذية منها الجماعي والهروب السجون  في

  قدرات  وتعزيز  والمصالالالالحة؛ االجتماعي التالحم  أنشالالالطة دعم الثالث المسالالالتوى  يشالالالمل  المحلي،  الصالالالعيد وعلى - 77 
 للسالالالالالالالكان  الخاصالالالالالالالة  االحتياجات  لتلبية  المتخصالالالالالالالصالالالالالالالة  اإلحالة  وموارد  الحماية توفير  على  المحلية المجتمعات

  في والمسالاهمة  اإلنسالان؛  حقوق   عن والمدافعين  والصالحفيين المدني  المجتمع  قدرات  وبناء لنزاعات؛با  المتأثرين
  وأنشالالالالالالطة داخليا ؛  والمشالالالالالالردين لالجئين ومسالالالالالالتدامة وكريمة وآمنة طويية  حلول إليجاد المواتية  الظروف  تهيئة

 السالالالريعة  المشالالالاريع  خالل من  األاالالالااالالالية التحتية  البنية  إصالالالالح أيضالالالا   يشالالالمل أن  ويمكن  االقتصالالالادية.  التنمية
 المجتمعات مع والتشالالالالالاور  بالتنسالالالالاليق المحلي الصالالالالالعيد على  األنشالالالالالطة  تنفيذ  ويجب  البرنامجي.  والتمويل األثر

بية  والفتيات  والرجال للنسالالالالالالالالالالالاء  الحماية  لتوفير  المختلفة  االحتياجات  تلبية  أجل  من  المحلية  وضالالالالالالالالالالالمان  والصالالالالالالالالالالالِّ
 الفاعلة  الجهات مع  األنشالالالالالالالالالالطة  هذه تنسالالالالالالالالالاليق  أيضالالالالالالالالالالا  وين غي  المدنيين.  لحماية كأدوات  وفعاليتها  ااالالالالالالالالالالتدامتها
 المتحدة األمم فريق مع  بالتعاون   ال عثة، تسالالالالالالالالالالالاعد  أن  ويجب  ال عثة.  منطقة  في  المعنية  واإلنمائية اإلنسالالالالالالالالالالالانية

 المضيفة. الدولة خدمات وتوفير اإلنسانية المساعدة إيصال لتيسير األمنية الظروف  تهيئة على القطري،
 

 الوالية  تنفيذ 4–دال 

 ال عثة  داخل مشالتركة مسالؤولية  بأكملها، ال عثة يشالمل  تكليفا  باعت ارهما  المدنيين،  حماية وتخطيط  تحليل يشالكل - 78 
  وتخطيطا  وتقييما ودورية منظمة بصالالالالالالالالالالورة المعلومات ت ادل ذلك ويتطلب ال عثة.  يادة وتوجيه  االالالالالالالالالاللطة  تحت

 والنظامية. المدنية العناصر بين واإلجراءات لألنشطة  مشتركْين

 من كل  على  المالدنيين حمالاية وتنسييييييييييق  لتخطيط  منتيديات  المالدنيين بحمالاية  المكلفالة ال عثالات  جميع  وتنشالالالالالالالالالالالالالال  - 79 
 تشالالمل أن  ين غي  لل عثة، المعنية العناصالالر جميع إلى  وباإلضالالافة  والتكتيكي.  والعملياتي االاالالتراتيجي المسالالتوى 

 بالحماية.  المعنية  الموضالالويية والمجموعة اإلنسالالانية الشالالؤون   تنسالاليق مكتب االقتضالالاء،  حسالالب  المنتديات، هذه
  في الفاعلة  الجهات  من وغيره القطري   المتحدة  األمم لفريق آخرين  ممثلين  ضالم  االقتضالاء،  عند أيضالا ، ويجوز
  ومنسييييقين  المدنيين مايةح في  مسييييتشييييارين  وتعيين  بإيفاد أيضالالالالالالا  هؤالء يقوم  أن  ويجب  اإلنسالالالالالالاني.  المجال
  الجهات  مع  والعمل واالتصالالالالالال  المدنيين حماية أنشالالالالالطة جميع تنسالالالالاليق في ال عثة   يادة لدعم  المدنيين  لحماية

 المجموعة ذلك  في  بما المدنيين، حماية بشالأن التنساليق وآليات اإلنسالاني العمل  االياقات  في الحماية توفر التي
  اسييييتراتيجية  المدنيين  بحماية  تكليف لها الصالالالالالالادر ال عثات تضالالالالالالع  أن  ويجب بالحماية.  المعنية  الموضالالالالالالويية
 واألهداف الم ادئ  من  يلزم ما تحدد  ال عثة،  مفهوم من  كجزء أو  بذاتها قائمة  كوثيقة إما ،الحماية  تلك  لتوفير

 وأدوارها وأنشالالالالالالالالطتها ال عثة َنهج وتحدد والقدرات؛  والمخاطر التهديدات  وتقي ِّم  المرجةية؛ والنقا   االاالالالالالالالالتراتيجية
 الفاعلة  الجهات مع أو  الداخلي االالالالالالالواء التنسالالالالالالاليق،  آليات  عن  فضالالالالالالالال  المدنيين، بحماية المتعلقة  ومسالالالالالالالؤولياتها

 ال عثات، تخطيط وثائق  في  المدنيين بحماية المتعلقة ال عثة ااالالالالالالتراتيجية من عناصالالالالالالر إدماج ويجب  األخرى.
 والنظام  النتائج، على القائمة  والميزانية النزاعات، وتحليل  واالاالالالالالالالالالالالالالالتراتيجية/الخطة،  ال عثة، مفهوم ذلك في  بما

 االقتضاء. حسب األداء،  لتقييم الشامل

نة العناصالالالالالالالر  على  يجب  األماكن، جميع في  المدنيين  جميع  حماية  تسالالالالالالالتطيع ال ال عثات أن  وبما - 80   لل عثة المكو ِّ
  والعملياتي   االاتراتيجي المستوى  من  كل على  لها التصدي  ين غي  التي  األولوية  ذات  التهديدات معا  تحدد أن

 __________ 

  (11- 2015)  للسالالم  المتحدة  األمم  عمليات في بالسالجون   المتصالل الدعم بشالأن  الميداني الدعم  السالالم/إدارة  حفظ عمليات  إدارة االيااالة (17) 
 (.22-2016) للسالم المتحدة األمم عمليات في العدالة دعم بشأن الميداني الدعم السالم/إدارة حفظ عمليات إدارة وايااة
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  والجهات اإلنسالالالالالالالالالالاني العمل  مجال في الفاعلة  والجهات  المحلية المجتمعات  مع الوثيق بالتشالالالالالالالالالالاور  والتكتيكي،
 ال عثة تت عهاال  الذي االاالتراتيجي للنهج  األاالاس لألولويات التحديد  وهذا التقييم هذا وااليشالكل  األخرى. الفاعلة

 المدنيين. حماية في ال عثة موارد ااالالالتخدام لتوجيه مسالالالتمرة  بصالالالفة  ااالالالتعراضالالالهما  ويجب  المدنيين، حماية  إزاء
  المخاطر  من مستوى   أعلى  على  المنطوية  المدنيين  إلى  الموجهة للتهديدات  األولوية  ال عثات  تعطي  أن  ويجب

 لها. التصالالالالالالدي وعدم  لها  التصالالالالالالدي  بين االختيار يسالالالالالالاوي  ال  التهديدات أولويات تحديد أن  غير  تهددهم. التي
  مختلفة  لتهديدات للتصالالدي الثالثة  المسالالتويات على للموارد  المتكامل  االاالالتخدام في ال عثات تنظر  أن  وين غي

 واحد. آن في

 من وااالالالالالعة مجموعة  في  المدنيين بحماية تكليفات لها الصالالالالالادر السالالالالالالم  لحفظ المتحدة األمم عمليات  وُتنشالالالالالر - 81 
 وباختالف  ألخرى  بعثة  من  المدنيين لحماية المنااالالالالالالب  االاالالالالالالتراتيجي  النهج يختلف لذلك، ونتيجة السالالالالالالياقات.

 ال عثة. تحددها التي األولوية ذات للتهديدات ت عا ال عثة حياة دورة مراحل

  المعلومات  لتبادل  منتظم  نشالالالالالالالالالالالا   وذات منظمة  آليات  ال عثات تنشالالالالالالالالالالال  أن  يجب  التكتيكي، المسالالالالالالالالالالالتوى  وعلى - 82 
 من  لهم  يعرِّض  مالا  مراعالاة  مع  النسالالالالالالالالالالالالالالاء،  فيهم  بمن  المحلي،  المجتمع أفراد  مشالالالالالالالالالالالالالالاركالة  تكفالل المبكر واإلنيذار
 المتحدة األمم ومقر  العليا  القيادة االالالُتطَلع االاالالالتراتيجي، المسالالالتوى  وعلى  بهم.  خاصالالالة أمنية وعالالالواغل تهديدات

 على أعالالهر ثالثة كل وذلك ال عثة، في المدنيين حماية تنسالاليق هيكل  يجريه للتهديدات   ااالالتشالالرافي تقييم على
  الدول  مع االقتضالالالالالالالالاء،  حسالالالالالالالالب حوار،  إجراء  من  والتمكين االاالالالالالالالالتراتيجي  االتسالالالالالالالالاق ضالالالالالالالالمان  أجل  من  األقل،

 المدنيين. حماية تواجه التي الرئيسية التهديدات بشأن األمن ومجلس األعضاء

  عاليا  مسالالتوى   المدنيين بحماية  تكليف لها  الصالالادر السالالالم  حفظ عمليات ُتظهر أن يجب  األوقات، جميع وفي - 83 
  الصالالالالالالالاللة،  ذات الطوارئ   خطط وإدارة وضالالالالالالالالع  خالل من  إظهاره ذلك في بما  المدنيين، لحماية االاالالالالالالالالتعداد من

 واإلنذار المعلومات  إدارة  وعمليات  وأدوات  التنسالالالاليق، وآليات  الداخلية  الموحدة التشالالالالغيل  وإجراءات والتوجيهات
 وعمليات  التمرينات مثل  التأهب  أنشالالالالالالالالالالالطة  من ذلك  وغير والتدريب،  اإلعالم  وأنشالالالالالالالالالالالطة واالاالالالالالالالالالالالتجابة، الم كر

د المحاكاة.   وتوضالي    ااالتيضالاح التأهب يشالمل  أن  ويجب  المدنيين.  حماية ااالتراتيجية في اآلليات هذه واالُتحدَّ
  ااالالالالالالالتخدام  وين غي ال عثة.  بها تقوم  التي  الشالالالالالالالرطة العسالالالالالالالكرية/عمليات العمليات  على  المطبق  القانوني  اإلطار
 المدنيين. بحماية المتصلة والتمرينات التدريب ودعم إجراء في ال عثات أفراد لتدريب المتكاملة المراكز

 وتحديد المدنيين حماية مجال في ال عثة  أنشالالالالالالطة بدعم  االقتضالالالالالالاء،  حسالالالالالالب  ال عثة، دعم مدير  يقوم أن ويجب - 84 
 ويمكن،  المالدنيين.  لحمالايالة  األولويالة  ذات  المنالاطق في  لالنتشالالالالالالالالالالالالالالار اللوجسالالالالالالالالالالالالالالتي  الالدعم  ذلالك في  بمالا  أولويالاتهالا،
  االقتضاء. حسب  المدنيين، حماية والية  لتنفيذ لل عثة عتاد أي حشد  وين غي،

 والتقارير والتحليالت والسالالالالالالالالاليااالالالالالالالالالات  الخطط  جميع  في السالالالالالالالالالن واعت ارات الجنسالالالالالالالالالانية  االعت ارات  إدراج ويجب - 85 
 عمليات  جميع  في كاملة  مشالالالالالالالالالالاركة  المعنية النسالالالالالالالالالالائية  الجهات تشالالالالالالالالالالارك  أن  ويجب  المدنيين، بحماية المتعلقة

 القرار. صنع

  المدنيون  لها  يتعرض  أن  يمكن التي  بالمخاطر  خاصالالالالالالالالالالالالة  دراية على السالالالالالالالالالالالالالم  حفظ عمليات  تكون  أن ويجب - 86 
رطية، و/أو العسالالالالالالالالكرية  عملياتها  أثر عن الناجمة  المخاطر  ذلك  في  بما  أعمالها، بسالالالالالالالالبب  لنشالالالالالالالالر نتيجة الشالالالالالالالالُ
 من للتخفيف  إجراءات تتخذ  وأن ال عثة،  مع  يتعاونون  من  ضالالد  انتقامية أعمال  عالالكل في أو  وتمركزها ال عثات

 وأن  انتقامية أعمال وقوع احتمال  في تنظر  أن ال عثات  على  يجب  المدنيين،  مع التفاعل  وعند المخاطر. هذه
 ال عثة. مع التعاون  آثار عن الناجمة للمخاطر تقييم إجراء ذلك في بما  ،اإلضرار عدم’ نهج  تت ع
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 والمسووليات  األدوار  -    اء  

  المالالدنيين   المعنيين،  العالالاملين  جميع  عالالاتق  على  تقع  المالالدنيين،  بحمالالايالالة  تكليف  لهالالا  الصالالالالالالالالالالالالالالالالادر  ال عثالالات  في - 87 
 يتعلق  فيما  ومسالالؤوليات أدوار   المتحدة، األمم مقر في الموجودون  فيهم بمن  القادة، ك ار  وخاصالالة  والنظاميين،

  مرفق  انظر  والمسالالالالالالالالالالالالالالؤوليالالات،  األدوار  لتلالالك  كالالامالالل  وصالالالالالالالالالالالالالالف  على  ولالطالع  المالالدنيين.  حمالالايالالة  واليالالة  بتنفيالالذ
 السيااة. هذه

 
 والمساءلة  األداء 1- اء 

 عن المتحدة  لألمم السالالاليااالالالية  األجهزة  أمام - فرديا   مسالالالؤول العام  واألمين -  مؤاالالالسالالاليا    مسالالالؤولة العامة األمانة - 88 
  في المسالالالالالالالالؤولية هذه وتتسالالالالالالالاللسالالالالالالالالل السالالالالالالالالالم.  حفظ عمليات واليات ذلك في بما المنظمة، لواليات الفعال  التنفيذ

  اإلجراءات  عن  مسيييييييييوولين  البعثيات  وفي المتحيدة  األمم  مقر  في  القيادة  كبيار  يكون   بحيالث  تنالازليالا  المنظمالة
 المؤاالالالالسالالالالية  األداء  إدارة لنظم الكامل االاالالالالتخدام ضالالالالمان عن  وأيضالالالالا بهم  الخاصالالالالة  االاالالالالتراتيجية والتوجيهات

  االضالالالالالالالالالالالطالع عن  للمسالالالالالالالالالالالاءلة خاضالالالالالالالالالالالعين  ال عثات  في  المعنيين  العاملين جميع  يكون  أن  لضالالالالالالالالالالالمان والفردية
 وضالالالالالع إلى ،(2018) 2436  قراره في األمن،  مجلس ويدعو  المدنيين. حماية واليات  تنفيذ عن  بمسالالالالالؤولياتهم

 المدنيين المتحدة األمم أفراد جميع لتقييم واضالالالالحة أداء  معايير يحدد لألداء ومتكامل عالالالالامل  االالالاليااالالالالاتي  إطار
  حفظ  عمليالات يشالالالالالالالالالالالالالالمالل  بمالا الالدعم،  لهالا  يقالدمون   والالذين السالالالالالالالالالالالالالالالم حفظ عمليالات في  يخالدمون   الالذين  والنظالاميين

 المدنيين. بحماية المكلفة السالم

  الخطط  تتضالالالالمن أن يجب  المدنيين، لحماية  موارد لتخصالالالاليص أولوية  بإعطاء القاضالالالالي المتطلب مع  وتمشالالالاليا - 89 
  وإنجازات  واضالالالالالحة أهدافا  المدنيين  بحماية  تكليف لها الصالالالالالادر السالالالالالالم  حفظ ل عثات  والعملياتية االاالالالالالتراتيجية

 على ال عثة توافق أن ويجب تنفيذها. االالالالالالالبيل في محددة، مسالالالالالالالؤوليات  ذات  ءاتوإجرا أداء  ومؤعالالالالالالالرات متوقعة
  الشالالالالالالالالامل النظام  في  والمؤعالالالالالالالالرات  األهداف  تلك تنعكس وأن  المدنيين  بحماية  المتعلقة  والموشيييييرات  األ داف

 الذي  اإلطار  الخطط هذه وتشالكل األخرى. االاالتراتيجي  التخطيط وثائق  و/أو  قائما ( كان  )حيثما األداء  لتقييم
 عن للمسالالاءلة  واالالتخضالالع  المدنيين  حماية والية  تنفيذ  في المؤاالالسالالي أداءها وتقي ِّم  ال عثة االالترصالالد  أاالالااالاله على
  المدنيين.   حماية والية  لتنفيذ  ال عثة  نطاق على مكراالالالالة رصالالالالد  بأنشالالالالطة  دوريا    االضالالالالطالع ويجب األداء. هذا

  للرصالالالالد المنااالالالال ة والعمليات  المؤعالالالالرات  وتنفيذ تحديد في والدعم  بالتوجيه  ال عثات المتحدة األمم مقر واالالالاليزود
   واإلبالغ.  والتقييم

 العالام  األمين  وكيالل طريق  عن  العالام،  األمين  أمالام  مسالالالالالالالالالالالالالالؤوال  البعثية رئيس  يكون   السالالالالالالالالالالالالالالالم، حفظ  عمليالة  وفي - 90 
 ال عثالة  رئيس  ويقوم  المالدنيين.  بحمالايالة المتعلقالة  واليتهالا  ذلالك في  بمالا ال عثالة،  واليالة  تنفيالذ  عن  السالالالالالالالالالالالالالالالم، لعمليالات

  المسالالالالاءلة ضالالالالمان فإن  وبالتالي، ومسالالالالاءلة.  االالالاللطة من  بها يتعلق وما الصالالالاللة  ذات المسالالالالؤولية  بتفويض بدوره
  حماية والية  تنفيذ  في  لمسالؤولياتهم والفعال االاالت اقي  األداء مسالؤولية مرؤوااليه ال عثة  رئيس  ُيحمِّ ل أن يتطلب

  بإدراج  المدنيين بحماية تكليفات لها الصالالالالالالالادر  ال عثات  في  المعنيين  العاملين جميع يقوم  أن  ويجب  المدنيين.
  إدارة  وثيقة  في  المدنيين  حماية والية  تنفيذ  عن  بمسالؤوليتهم  تتعلق  للتحقيق وقابلة  محددة  إجراءات  و/أو أهداف
 لل عثات،  والعملياتية االاالالالتراتيجية  الخطط من األهداف هذه ُتسالالالتمد أن  وين غي بهم. الخاصالالالة  المنااالالال ة األداء

 وفقا  العاملين  أداء  وتقييم رصالالد  ويجب  ال عثات.  في  المدنيين  حماية ااالالتراتيجية  االقتضالالاء، عند  ذلك،  في  بما
 واإلجراءات. األهداف  لتلك
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 ونواب العام  لألمين الخاصالالالالالالالالالون   الممثلون  )عادة  فوق  فما مسالالالالالالالالالاعد  عام أمين  برت ة  المسالالالالالالالالالتوى   رفيع قائد وأي - 91 
  المديرين   لك ار اتفاق  في  بمفرده  مسالالالالالالالالاءلته على منصالالالالالالالالوص القوات(  وقادة العام  لألمين الخاصالالالالالالالالين  الممثلين

 ال عثالات في القالادة لك الار  وين غي القالادة.  هؤالء أداء  وتقييم إدارة  تتم  أاالالالالالالالالالالالالالالااالالالالالالالالالالالالالاله  وعلى  الواليالة  أولويالات يعكس
  يدفيا  يالدرجوا  أن  المالديرين  ك الار  اتفالاقالات  نم  اتفالاق  معهم  ُعقالد  ممَّن  المالدنيين  بحمالايالة  تكليفالات  لهالا  الصالالالالالالالالالالالالالالالادر
 واألهالداف  الواليالة  أولويالات  مع  يتمالاعالالالالالالالالالالالالالالى بهم الخيا   االتفيا   في الميدنيين  حميايية بشيييييييييأن  اسيييييييييتراتيجييا
 الرقابي. ودورهم لل عثة االاتراتيجية

 اعترضالالالالت عق ات أي يحددوا أن االاالالالالتراتيجي، هدفهم لتحقيق الذاتي  تقييمهم  تقديم  عند القادة،  لك ار  وين غي - 92 
 آلية أي  نتائج في  النظر أيضالالالالالالالا    أدائهم  ااالالالالالالالتعراض يتضالالالالالالالمن  أن  وين غي  المدنيين.  حماية لوالية الفعال  التنفيذ

 تتعلق  معلومالالات  يتضالالالالالالالالالالالالالالمن  آخر،  عالالام  أو  خالالاص  تقرير  أي  أو  تحقيق،  مجلس  تقرير  ذلالالك  في  بمالالا  تحقيق،
 المدنيين. بحماية المتصلة  بمسؤولياتهم

  التابعين   المدنيين  العاملين وأداء المسالالالالالالالاعد،  العام األمين  مسالالالالالالالتوى  دون  ال عثة، في  اآلخرين  المديرين أداء أما - 93 
 ك ار يدرِّج أن  ويجب وتطويره.  األداء  إلدارة المتحدة  األمم نظام  خالل من  ويقيَّم  فُيدار  عموما ،  المتحدة لألمم

 لها الصالالالالالالادر ال عثات في ال عثة دعم  ومديرو/رؤاالالالالالالاء  األركان ورؤاالالالالالالاء  الشالالالالالالرطة مفوضالالالالالالو فيهم  بمن القادة،
  حماية والية  تنفيذ عن المحددة مسؤولياتهم يعكس  عملهم خطة في  أولوية له   دفا    المدنيين، بحماية تكليفات
  الخطط إلى  تسالالالالالالتند  مماثلة، مسالالالالالالؤوليات  إدراج  وين غي  لل عثة. االاالالالالالالتراتيجية  األهداف مع  ويتماعالالالالالالى  المدنيين

  حسالالالالالالالالالالالب  اآلخرين،  الرئيسالالالالالالالالالالالاليين الموظفين أداء  وتقييمات عمل  خطط  في  لل عثات،  والعملياتية االاالالالالالالالالالالالالتراتيجية
 المدنية، والشالالالالؤون  اإلنسالالالالان،  وحقوق   السالالالاليااالالالالية، الشالالالالؤون  رؤاالالالالاء - آخرين ضالالالالمن –  يشالالالالمل  بما  االقتضالالالالاء،

 ومراكز  اإلدماج  وإعادة  والتسالالالالالالالالري   السالالالالالالالالالح  نزع  ووحدات األمن  قطاع  إصالالالالالالالالالح  ووحدات  والسالالالالالالالالجون، والعدل
  حماية موظفي  وك ار  الميدانية، المكاتب ورؤاالالالالالالاء  المشالالالالالالتركة، العمليات  ومراكز  لل عثات، المشالالالالالالتركة التحليل

 تنازليا   المتسالالاللسالالالل التفويض االقتضالالالاء، حسالالالب واالالاليجري، المرأة.  وحماية  الطفل حماية ومسالالالتشالالالاري   المدنيين،
  في المسالالالالالالؤولية  تلك  وإدراج الموظفين  عالالالالالالؤون   إدارة نظم  اللخ من  المدنيين  حماية والية  تنفيذ عن للمسالالالالالالؤولية

 المعنيين. الموظفين جميع وتقييمات عمل خطط

 االالالالاليما وال  المدنيين، بحماية تكليفات  لها  الصالالالالالادر السالالالالالالم  لحفظ المتحدة األمم عمليات في  األفراد  بين ويوجد - 94 
 تقييمهم يتم ال الذين األفراد بعض ،الوطنية المشيييكلة  الشيييرطة  وحدات  أو  الوطنية  العسيييكرية  الوحدات  أفراد
  تنفيذ  في  بمسالالالالالالالالالالالؤولياتهم  يضالالالالالالالالالالالطلعوا  أن منهم  ُيتوقع ذلك،  ومع المتحدة. األمم في  األداء إدارة  نظم خالل من

  والوحالدات  القوة   يالادة  مقرات  تقييم  عمليالات  تشالالالالالالالالالالالالالالتمالل  أن  ويجالب  ونزاهالة.  مهني  وبالاقتالدار  بفعالاليالة  ال عثالة  واليالة
 ( 18) 02-2016 السالالالالالالم حفظ عمليات  إلدارة  الموحدة  التشالالالالالغيلية  اإلجراءات  لنشالالالالالرتي وفقا تجري  التي  الفريية

 ومفوضي  القوات  قادة  على  ويجب لتوفيرها.  واالاتعداد  المدنيين  حماية  لتخطيط  تقييم  على ( 19) 16-2016 و
 لتنفيذ والية حماية المدنيين وقادرة عليه وراغ ة فيه. الشرطة أن يكفلوا أن تكون الوحدات الخاضعة لقيادتهم جاهزة  

 __________ 

  العسالالالكرية  للكيانات  والقطاع  القوة  قائد  بتقييم  المتعلقة  العسالالالكرية  الشالالالؤون   السالالالالم/مكتب  حفظ  عمليات إلدارة  الموحدة  التشالالالغيل  إجراءات (18) 
 (.02-2016) السالم حفظ عمليات في لقيادته الخاضعة

  السالالالالالالالم  حفظ  عمليات في القوة  يادة  مقرات تقييم  بشالالالالالالأن  الميداني الدعم  السالالالالالالالم/إدارة  حفظ  عمليات إلدارة  الموحدة  التشالالالالالالغيل  إجراءات (19) 
(2016-16) 
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  الدورية  االسيتعراضيات  خالل من  التعلم  يشالمل  بما  المدنيين، حماية بشالأن مسالتمر تعلم  هناك  يكون   أن  وين غي - 95 
 تقارير في المدنيين حماية بشالالالالالالالالالالالأن تأمالت إدراج وين غي المسيييييييتفادة.  الدروس  وتقييمات  للعمليات  الالحقة

 العليا. اإلدارة ُتقدمها  التي المهمة نهاية

 من  بالقرب الجنسالالالالالي(  العنف ذلك في  )بما  البدني  للعنف  يتعرضالالالالالون   أو  مدنيون   فيها ُيقتل التي  الحاالت وفي - 96 
  وعالالالالالالالالالالالالالاليالك   تهالديالد  بوجود  علمالت  قالد  ال عثالة  فيهالا  -  تكون   أن  يفترض  أو  -  تكون   التي  أو  المتحالدة  لألمم  قالاعالدة

 لتحديد ممكن وقت  أقرب في الحق  استعراض  أو تحقيق  إجراء يجب  قدراتها، حدود في  تستجب  ولم  للمدنيين
  ويجب  ال عثة.  بوااالالالالالالطة عليها  بناء  التصالالالالالالرف و/أو  تنسالالالالالاليقها  و/أو  تحليلها  و/أو المعلومات جمع في  الثغرات

 االعالالالالالالالالالالالت اك قواعد فيها ُتنتهك التي الحاالت في تحقيق  مجلس إنشالالالالالالالالالالالاء يليه كامل تحقيق  إجراء  في الشالالالالالالالالالالالروع
 مقر االالالاليدعم االقتضالالالالاء،  وعند  المدنيين. بحماية يتصالالالالل  انتهاكا القوة بااالالالالتعمال  المتعلقة  التوجيهية األوامر أو

  تدابير  اتخالاذ  يجالب  تحقيق،  أو  تقييم أي  إجراء وعقالب  مسالالالالالالالالالالالالالالتقال. تحقيقالا يجري  أو تحقيق  إجراء المتحالدة األمم
  المدنيين. بحماية المتعلقة ال عثة ااتجابة تحسين و/أو األمر هذا تكرار لتجنب تصحيحية أو عالجية

  جانب  من  المدنيين حماية والية  بتنفيذ  يتصالالالالالالالل فيما السالالالالالالاللوك  االالالالالالالوء  أو للواج ات الضالالالالالالالةيف  األداء  حالة وفي - 97 
 اإلدارية  والعواقب  االنتصالالالالالالالاف واالالالالالالالبل  اإلجراءات من الكاملة المجموعةُ   تطبَّق  النظاميين، أو  المدنيين  األفراد

 مرت طة  حالة أي تحال أن  ويجب الصالالالالالاللة.  ذات وإجراءاتها  وأنظمتها  المتحدة األمم  لقواعد وفقا   الصالالالالالاللة،  ذات
 التوجيهية األوامر  أو االعالالالالت اك قواعد مخالفة ذلك  في  بما مزعوم،  االالالاللوك االالالالوء على  تنطوي   المدنيين بحماية

 السالالالالالالالاللوك االالالالالالالالوء في ومنفصالالالالالالالالل إضالالالالالالالالافي تحقيق  إجراء إلى  الحاجة في  للبت  وذلك القوة،  بااالالالالالالالالتعمال المتعلقة
 بها. المعمول لإلجراءات وفقا المزعوم،

  
 والتعاريف   المصطلحات  -  واو  

  المدنيين   حماية  والية لتوضي  التالية التعاريف ترد  ،2-دال  الفرع  في  الواردة  التعاريف  إلى  باإلضافة 
 قواعد -  محل تحل  أو –  التعاريف هذه تجب   وال المتحدة. لألمم  التابعين  السالالالالالالالم  حفظة  بين فهمها وتحسالالالالالالين

  في  لل عثات العليا القيادة  قرارات  أو  القانونية  المشالالالالالالالالالالالورة أو حدة على منها كل  بال عثات  الخاصالالالالالالالالالالالة االعالالالالالالالالالالالت اك
  معينة. حاالت

 
 :بالنزاعات  المرتبط  الجنسي  العنف  

  حواد   إلى  بالالنزاعالات  المرت ط الجنسالالالالالالالالالالالالالالي للعنف  المتحالدة األمم  علياله  وافقالت  الالذي  التعريف  يشالالالالالالالالالالالالالالير 
 التي  الجنسالالالالالالالالالالالالالالي  العنف  أنمالالا   ((2010)  1960  األمن  مجلس  قرار  بموجالالب  القوائم  في  اإلدراج  )ألغراض أو

 السالالالاليااالالالالي(.  الصالالالالراع )مثل للقلق المثيرة  الحاالت من  غيرها  في أو  النزاع  بعد ما أو  النزاع  االالالالياقات في  تحد 
 القسالري،  والحمل القسالري،  وال غاء  الجنسالي،  واالاالترقاق االغتصالاب، بالنزاعات المرت ط الجنسالي  العنف ويشالمل
  الرجال  أو النسالالالالاء  ضالالالالد  المماثلة،  الخطورة ذي الجنسالالالالي  العنف  أعالالالالكال  من  آخر  عالالالالكل وأي القسالالالالري،  والتعقيم

  أو بالنزاع  م اعالالالرة  غير  أو  م اعالالالرة  صالالاللة أيضالالالا  له بالنزاعات  المرت ط  الجنسالالالي والعنف  الصالالالبية. أو الفتيات أو
  االالالمات في  الصالالاللة هذه  تتضالالال   وقد  االالالببية.  و/أو  جغرافية و/أو زمنية  عالقة ثمة  أي ذاته،  السالالاليااالالالي  الصالالالراع
  لدولة،  تابعة غير  مسالالالالالالالاللحة  جماعة أو  لدولة  تابعة  مسالالالالالالالاللحة جماعة إلى منتسالالالالالالالال ا  يكون  ما  كثيرا )الذي الجاني

  عضالالالالوا  الحاالت  من كثير في  يكون  )الذي  الضالالالالحية  االالالالمات و/أو اإلرهابية(  الشالالالال كات أو الكيانات  يشالالالالمل بما
 الجنسالالالالالالي  لميله راجعا  ااالالالالالالتهدافه  يكون  أو  مضالالالالالالطهدة، دينية أو  إثنية  أو االالالالالاليااالالالالالالية أقلية  في متصالالالالالالورا أو فعليا
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  بانهيار   عموما  مقترنا  يكون  )الذي العقاب من  اإلفالت  مناخ  و/أو المتصالالالالالورة( أو الفعلية الجنسالالالالالانية هويته أو
 اتفاق  ألحكام  انتهاكات  حدو   و/أو باألعالالالالالالالالالالالخاص( االتجار  أو  )كالتشالالالالالالالالالالالرد للحدود العابرة اآلثار  و/أو الدولة(
 بغرض النزاع  حاالت  في  ُيرتكب  عندما  باألعالالالالالالخاص االتجار أيضالالالالالالا  المصالالالالالالطل  ويشالالالالالالمل النار.  إطالق  لوقف

  حالة  كل  أاالاس على ال أم بالنزاع  مرت طا    الجنسالي العنف كان إذا ما تحديد  ويتم  الجنساليين.  العنف/االاالتغالل
 المرت ط الجنسالالالالالالالي للعنف والمفاهيمي التحليلي  اإلطار في  مفصالالالالالالاللة  رااالالالالالالالخة منهجية ذلك  في  وُتت ع حدة، على

 على  ولالطالع  والجنسالالالالالاني. الجنسالالالالالي للعنف  فرعي عالالالالالكل هو بالنزاعات  المرت ط الجنسالالالالالي والعنف بالنزاعات.
 العنف  عن  العالالام  لألمين  تقرير  آخر  إلى  الرجوع  يرجى  بالالالنزاعالالات،  المرت ط  الجنسالالالالالالالالالالالالالالي  للعنف  تعريف  أحالالد 

 بالنزاعات. المرت ط الجنسي
 

 :االستغالل واالنتهاك الجنسيان  
 لتفاوت أو  ضعف  لحالة  ااتغالل  محاولة  أو  فعلي  ااتغالل  أي  “الجنسي  االاتغالل”  مصطل  يعني 

  مالالي كسالالالالالالالالالالالالالالب  تحقيق  - حصالالالالالالالالالالالالالالر  دون  –  ذلالك في  بمالا جنسالالالالالالالالالالالالالاليالة،  مالآرب تحقيق أجالل  من  للثقالة أو  النفوذ في
  “الجنسالالالالي  االنتهاك” مصالالالالطل   يعني وبالمثل، آخر.  لطرف الجنسالالالالي االاالالالالتغالل من االالالاليااالالالالي أو اجتماعي أو

  ظل  في أو القوة  بااالالالالالالالالالالتعمال االالالالالالالالالالواء جنسالالالالالالالالالاليا، طابعا  يحمالن اللذين  البدني  بالتعدي  التهديد  أو الفعلي  التعدي
 قسرية. أو متكافئة غير ظروف

 
 :الحماية  ومسوولية  المدنيين  حماية  

 العنف  لحاالت التصالالالالالالالالالالالدي إلى أيضالالالالالالالالالالالا    الحماية  عن  المسالالالالالالالالالالالؤولية تهدف  المدنيين،  حماية غرار على 
  ضالالالالالالالالالالالالالالد والجرائم  الحرب  وجرائم  الجمالاييالة  )اإلبادة  الجمالاييالة الفظالائع  على  خاص بشالالالالالالالالالالالالالالكالل  التركيز مع  البالدني،

 بعض في  يتشالالابهان  المدنيين  وحماية الحماية عن المسالالؤولية  إطار أن  حين  وفي  العرقي(. والتطهير اإلنسالالانية
 لهذا  وجه  وأهم  متمايزان. فإنهما  المشالالالالالالالتركة،  المصالالالالالالالطلحات بعض  ويسالالالالالالالتخدمان والمفاهيمية  القانونية  األاالالالالالالالس

 تفشالالل عندما  دا  وتحدي  المضالاليفة،  الدولة موافقة دون   بها  االحتجاج  يمكن  الحماية  عن المسالالؤولية أن هو  التمايز
  اإلجراءات من مجموعة تتوخى  الحماية  عن المسالالالالالالالالالالؤولية فإن  وبالتالي االالالالالالالالالالكانها. حماية في المضالالالالالالالالالاليفة  الدولة

 المضيفة. الدولة موافقة تتطلب التي السالم، حفظ  م ادئ تتجاوز
 
 والجنساني  الجنسي  العنف  

  الشالالالخص  إرادة عن رغما  يرتكب  ضالالالار  فعل ألي  عالالالامل  مصالالالطل  هو  “والجنسالالالاني الجنسالالالي  ”العنف 
 أنواع وطبيعة  نطاق ويتفاوت والرجل.  المرأة   بين )جنسالالالالالالانية( اجتمايية  ألاالالالالالال اب معزوة  اختالفات إلى  ويسالالالالالالتند

 الجنسي،  العنفُ   ذلك على  األمثلة ومن  والمناطق. والبلدان  الثقافات عبر  والجنساني  الجنسي  العنف من معينة
  القسالري/الم كر،  والزواج واالتجار،  العائلي، والعنفُ   ال غاء، على واإلكراه   الجنساليين،  واالنتهاك االاالتغالل مثل

 األرامل. وميرا  الشرف، وجرائم األنثوية، التناالية األعضاء تشويه مثل الضارة  التقليدية والمماراات
  

 المراجع  -   زاي  

 العليا  أو  الشارعة  المراجع  

 (1945) المتحدة األمم ميثاق • 
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 (2000) 1296  و  (1999)  1270  و  (1999)  1265  :المدنيين  حماية  بشأن  األمن  مجلس  قرارات • 
 (2016)  2286  و  (2015)  2222  و  (2014)  2145  و  (2009)  1894  و  (2006)  1674  و
 (2019) 2475 و (2018) 2417 و

 ( 2000)  1314  و  (1999)  1261  :المسالالالالالالالالالالالالالالل   والنزاع  األطفالالالالال  بشالالالالالالالالالالالالالالالالالأن  األمن  مجلس  قرارات  • 
 (2009)  1882  و  (2005)  1612  و  (2004)  1539  و  (2003)  1460  و  (2001) 1379 و
 (2018) 2427 و (2015) 2225 و (2014) 2143 و (2012) 2068 و (2011) 1998 و

 (2017) 2388  و  (2016)  2331  :النزاع  حاالت  في  باألعخاص  االتجار  بشأن  األمن  مجلس  قرارا • 

 (2000)  1325  :القرارات  وخصالالالالالالالالالالالالالالوصالالالالالالالالالالالالالالا  واألمن،  والسالالالالالالالالالالالالالالالم المرأة  بشالالالالالالالالالالالالالالأن األمن  مجلس  قرارات • 
 (2013)  2106  و  (2010)  1960  و  (2009)  1889  و  (2009)  1888  و  (2008) 1820 و
 (2019) 2467 و (2015) 2422 و (2013) 2122 و

  ،A/63/19 (2009):  العالامالل  وفريقهالا  السالالالالالالالالالالالالالالالم  حفظ  بعمليالات  المعنيالة الخالاصالالالالالالالالالالالالالالالة  اللجنالة  تقالارير • 
A/64/19 (2010)، A/65/19 (2011)، A/66/19 (2012)، A/72/19 (2018) 

 اإلنساني الدولي بالقانون  المتحدة األمم قوات تقيد بشأن ST/SGB/1999/13 النشرة • 

 المتحدة األمم لموظفي واإلداري  األاااي النظامين بشأن ST/SGB/2014/1 النشرة • 

 وتطويره األداء إدارة نظام بشأن ST/AI/2010/5 النشرة • 

 السالالالاللوك االالالالوء عن اإلبالغ بسالالالالبب  االنتقام من الحماية  بشالالالالأن  ST/SGB/2017/2/Rev.1  النشالالالالرة • 
 األصول حسب بها المأذون  التحقيق أو التدقيق عمليات  مع  والتعاون 

 (2001) الداخلي التشريد بشأن التوجيهية المتحدة األمم  م ادئ • 

 الجنسيين واالنتهاك االاتغالل من للحماية الخاصة التدابير بشأن SGB/2003/13 النشرة • 

 أمنية  قوات إلى المتحدة األمم  دعم تقديم عند اإلنسالالالان حقوق  مراعاة في  الواج ة العناية بذل  االالاليااالالالة • 
 A/67/775 (2013) لها  تابعة غير

 (2012) اإلنسان حقوق  مجال في المتحدة األمم موظفي اوابق لفحص المتحدة األمم ايااة • 

 (2013) المتكاملين والتخطيط  التقييم بشأن المتحدة األمم ايااة • 
 

 الصلة ذات التوجيهية المبادئ أو اإلجراءات أو السياسات

 (08-2019) السالم حفظ بااتخ ارات المتعلقة السالم عمليات إدارة ايااة • 

  وإدارة السالالالالالالالالم  حفظ عمليات إدارة عن الصالالالالالالالادر لل عثات المشالالالالالالالتركة التحليل  لمراكز  الميداني الدليل • 
  (03-2018)  الميداني الدعم

 في   الجنسالالالالالالانية االعت ارات مراعاة بشالالالالالالأن  الميداني الدعم  السالالالالالالالم/إدارة  حفظ عمليات  إدارة  االالالالالاليااالالالالالالة  • 
 (01-2018) السالم لحفظ المتحدة األمم عمليات
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  المتحدة  األمم  عالالرطة دور بشالالأن  الميداني الدعم  السالالالم/إدارة  حفظ  عمليات  إلدارة  التوجيهية  الم ادئ • 
 (12-2017)  المدنيين حماية في

  الطفل حماية بشالالأن  السالاليااالالية الشالالؤون   الميداني/إدارة الدعم  السالالالم/إدارة  حفظ عمليات  إدارة  االاليااالالة • 
 (11-2017) للسالم المتحدة األمم عمليات في

  جانب من  القوة ااالالالتعمال بشالالالأن الميداني الدعم السالالالالم/إدارة  حفظ  عمليات  إلدارة  التوجيهية  الم ادئ • 
 (24-2016) السالم فظلح المتحدة األمم عمليات في العسكرية العناصر

  المتحدة  األمم عمليات  في العدالة دعم  بشالأن الميداني الدعم السالالم/إدارة  حفظ  عمليات  إدارة االيااالة • 
 (22-2016) للسالم

  يادة  مقرات  تقييم بشالالأن الميداني الدعم السالالالم/إدارة حفظ عمليات  إلدارة  الموحدة  التشالالغيل  إجراءات • 
 (16-2016) السالم حفظ عمليات في القوة

 عمليات  في المشالالكلة  الشالالرطة  وحدات بشالالأن  الميداني الدعم  السالالالم/إدارة  حفظ عمليات إدارة  االاليااالالة • 
 (10-2016) السالم لحفظ المتحدة األمم

 القوة قائد تقييم بشأن العسكرية الشؤون  السالم/مكتب حفظ عمليات  إلدارة  الموحدة التشغيل  إجراءات • 
 (02-2016) السالم حفظ عمليات في لقيادته الخاضعة العسكرية للكيانات والقطاع

 وتحسالالالالين  العملياتي التأهب ضالالالالمان  بشالالالالأن  الميداني الدعم  السالالالالالم/إدارة  حفظ عمليات إدارة  االالالاليااالالالالة • 
 (16-2015) األداء

 عمليات  في بالسالالالجون  المتعلق الدعم  بشالالالأن الميداني  الدعم  السالالالالم/إدارة حفظ عمليات  إدارة  االالاليااالالالة • 
 (11-2015) للسالم المتحدة األمم

 المشالالالالتركة  التحليل مراكز بشالالالالأن  الميداني الدعم  السالالالالالم/إدارة  حفظ  عمليات  إلدارة  التوجيهية  الم ادئ • 
 (04-2015) لل عثات

 لل عثات المشالالالالالالتركة  التحليل مراكز بشالالالالالالأن الميداني  الدعم  السالالالالالالالم/إدارة  حفظ عمليات إدارة  االالالالالاليااالالالالالالة • 
(2015-03) 

 م ادئ  المدنيين:  حماية  بشالالالالالالالأن  الميداني الدعم  السالالالالالالالالم/إدارة  حفظ  عمليات  إلدارة  التوجيهية  الم ادئ • 
 (02-2015) السالم لحفظ المتحدة األمم ل عثات العسكرية العناصر إلى موجهة  للتنفيذ توجيهية

 المشالالتركة العمليات  مراكز  بشالالأن الميداني الدعم السالالالم/إدارة  حفظ  عمليات  إلدارة  التوجيهية  الم ادئ • 
(2014-11) 

 ( 10- 2014)   ايااة إدارة عمليات حفظ السالم/إدارة الدعم الميداني بشأن مراكز العمليات المشتركة  • 

  الشالالالالالالالالالالؤون   السالالالالالالالالالالالم/إدارة  حفظ  عمليات  اإلنسالالالالالالالالالالان/إدارة  لحقوق  المتحدة األمم  مفوضالالالالالالالالالالية  االالالالالالالالالاليااالالالالالالالالالالة • 
 وبعثات السالالم  لحفظ المتحدة األمم عمليات في اإلنسالان حقوق  بشالأن  الميداني الدعم الساليااالية/إدارة

 (20-2011) الخاصة المتحدة األمم

  االحتجاز بشالالأن  الميداني الدعم السالالالم/إدارة  حفظ عمليات  إلدارة المؤقتة  الموحدة التشالالغيل  إجراءات • 
 (6-2010) للسالم المتحدة األمم عمليات في
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 الصلة ذات األخرى  المراجع

  (S/2016/447)  :المسالالالالالالالالالالالالالاللحالالالالالالالة  النزاعالالالالالالالات  في  المالالالالالالالدنيين  حمالالالالالالالايالالالالالالالة  عن  العالالالالالالالام  األمين  تقالالالالالالالارير • 
 (S/2019/373) و (S/2018/462) و (S/2017/414) و

  والتحديات والنكسالالالالالالالالات  النجاحات  السالالالالالالالالالم:  لحفظ المتحدة األمم عمليات  االالالالالالالالياق في  المدنيين حماية • 
 تنسالالالالالاليق السالالالالالالالم/مكتب  حفظ عمليات إدارة - كيلي وماكس  تايلور  وغلين هولت  فيكتوريا - المت قية
 (2009) اإلنسانية الشؤون 

 (2013) اإلنساني العمل في الحماية  مركزية بشأن الوكاالت بين المشتركة الدائمة اللجنة  بيان • 

 (2016) اإلنساني العمل في الحماية بشأن الوكاالت بين المشتركة الدائمة اللجنة ايااة • 

 (2011) 2020-2011 واألمن والسالم المرأة  بشأن المتحدة لألمم االاتراتيجية  النتائج إطار • 

  
 واالمتثال  الرصد  -  حاء  

 المماراالالالات،  وأفضالالالل  السالالاليااالالالات دائرة  إطار في  السالالاليااالالالة لهذه  االمتثال رصالالالد  المدنيين حماية  فريق  االالاليتولى - 98 
 السالم. عمليات إدارة في  والتدريب والتقييم السيااات عة ة من فرع وهي

  
 االتصال  جهة  -  طاء  

  السيااات عة ة من  فرع  وهي المماراات،  وأفضل  السيااات بدائرة  المدنيين حماية فريق  السيااة  هذه وضع - 99 
 السالم عمليات  إدارة  داخل الوثيق التشاور  خالل من  ُوضعت  وقد السالم. عمليات  إدارة  في  والتدريب  والتقييم
 لشالالالؤون  المتحدة األمم ومفوضالالالية اإلنسالالالان  لحقوق  المتحدة األمم ومفوضالالالية اإلنسالالالانية  الشالالالؤون  تنسالالاليق ومكتب

 القانونية. الشؤون  مكتب في بالسيااات  المعنيين  والمنسقين  الالجئين

  
 الخلفية  -   ياء  

  في  المدنيين حماية بشالأن الميداني الدعم السالالم/إدارة حفظ عمليات  إلدارة  االيااالة أول  2015  عام  في ُنشالرت - 100 
 الدعم  السالالالالالالالالالالالالالم/إدارة  حفظ عمليات  إلدارة  العملياتي  للمفهوم  كتنقي   السالالالالالالالالالالالالالم،  لحفظ المتحدة األمم  أنشالالالالالالالالالالالالطة
  إدارة  لسالالالاليااالالالالة ووفقا   السالالالالالم.  لحفظ المتحدة األمم  أنشالالالالطة  في  المدنيين بحماية المتعلق  2010 لعام  الميداني
  الساليااالة هذه ااالتعراض االيجري  الراالمية،  التوجيهات وضالع  بشالأن الميداني  الدعم  السالالم/إدارة  حفظ عمليات

 انوات. ثال  غضون  في
    

  :بالموافقة التوقيع
    

  ................................................................. :الموافقة تاريخ

https://undocs.org/ar/S/2016/447
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 المرفق 
 والمسووليات  األدوار   

 
 المسووليات الشاملة المنوطة بجميع كبار القادة في تنفيذ واليات حماية المدنيين - 1

 ااالالالالالالالالت اقي  نحو  على  المدنيين حماية واليات  تنفيذ لضالالالالالالالالمان  والمتاحة الالزمة  اإلجراءات جميع اتخاذ )أ(
 الكاملة  االالالالالاللطتهم ومماراالالالالالالة  والمتاحة الضالالالالالالرورية الواالالالالالالائل جميع وااالالالالالالتخدام  وفعال، وكفؤ ومنسالالالالالالق
 ذلك؛ لتحقيق

  حددت  قد  الميدانية والمكاتب الصالالالالالالالالاللة ذي والدعم  الفني الدعم  ألقسالالالالالالالالالام العمل  خطط  تكون  أن كفالة )ب(
 ل عثة؛ل االاتراتيجية الخطط إلى  ااتنادا  المدنيين حماية ومهام أهداف بوضوح

  المسالاءلة  أطر بااالتخدام  المدنيين  حماية مجال  في  منهم كل  مسالؤوليات أداء  عن  مرؤوااليهم  مسالاءلة )ج(
  اختصالالالالالاصالالالالالات في  المدنيين حماية  مسالالالالالؤوليات  إدراج  االقتضالالالالالاء،  وعند التطبيق، الواج ة  األداء  عن

 العمل؛ وخطط الوظائف

 لجميع  المدنيين  حماية مجال  في  السالالالالياق والمحددة والعملية الكافية  والتمارين  التدريب توفير ضالالالالمان )د(
 العاملين؛

 فيها والتحقيق المدنيين بحماية يتعلق فيما  األداء  بقصور المتعلقة  التقارير جميع عن  اإلبالغ ضمان )ه(
  بها؛ المعمول لإلجراءات وفقا  

 هذه لتنفيذ إجراءات ووضالالع اإلنسالالان،  حقوق  مراعاة  في الواج ة العناية بذل  لسالاليااالالة االمتثال ضالالمان )و(
 لتنفيذها؛ الالزمة الظروف وتهيئة السيااة

 اإلنسالالالالالالالالاني  المجالين  في  المعنية  الفاعلة الجهات مع  والمنااالالالالالالالالبين  الفعالين  والتكامل التنسالالالالالالالاليق  تعزيز )ز(
 بالتكامل؛ المتعلقة المتحدة األمم ايااة مع  يتماعى  بما  المدنيين حماية بشأن  واإلنمائي

 النسالالالالالالالالاء تواجه التي  الخاصالالالالالالالالة التهديدات  وتعالج تحدد بطريقة  المدنيين  حماية واليات  تنفيذ ضالالالالالالالالمان )ح(
 واألطفال.

 المسووليات األساسية المنوطة بوكي  األمين العام لعمليات السالم في تنفيذ واليات حماية المدنيين  - 2

  المعينين   القالالالادة  ك الالالار  يفهم  أن  العمليالالالاتي،  الالالدعم  العالالالام/إدارة  األمين  وكيالالالل  مع  بالالالتعالالالاون   يكفالالالل،  أن )أ(
 للنشالالالالالالر  السالالالالالالابق  اإللزامي  والتدريب  اإلحاطات خالل من  تاما  فهما  المدنيين بحماية المتعلقة الواليات

   والمستمر؛

  لحقوق   المتحالدة  األمم  ومفوضالالالالالالالالالالالالالاليالة  العمليالاتي  الالدعم  العالام/إدارة  األمين  وكيالل  مع  بالالتعالاون   يكفالل،  أن )ب(
  المدنيين  حماية بشالالالأن  التمهيدي  والتدريب للنشالالالر  السالالالابق  التدريب مواد من  يكفي ما إتاحة نسالالالان،اإل

 لجميع  اإلنسالالان  لحقوق  الدولي  والقانون   اإلنسالالاني الدولي  والقانون  المتحدة األمم في السالاللوك  ومعايير
 المعنيين؛ المتحدة األمم موظفي

 حماية بوالية يتعلق  فيما الساليااالي والتواصالل الساليااالية التويية  مجال  في  ال عثات رؤاالاء جهود دعم )ج(
 المسالالالالالالتوى  على  التواصالالالالالالل  منها بواالالالالالالائل  المدنيين، حماية عن  المضالالالالالاليفة الدول ومسالالالالالالؤولية  المدنيين
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 والمنظمات  المضيفة،  والدول  عرطة،  وأفراد  بقوات  المساهمة والبلدان األمن،  مجلس مع  االاتراتيجي
 لهالا  يتعرض  التي  التهالديالدات  لمنع  السالالالالالالالالالالالالالاليالااالالالالالالالالالالالالالالي  النفوذ  ذات  األخرى  األعضالالالالالالالالالالالالالالاء والالدول  اإلقليميالة،
   ووقفها؛ المدنيون 

 ومفاهيم التوجيهية األوامر من  صالالالالالالالالاللة   له ما في  المدنيين لحماية المنااالالالالالالالالال ة األولوية إيالء ضالالالالالالالالالمان )د(
  الشالامل والنظام  المدنيين،  حماية وااالتراتيجيات والقوات،  بالشالرطة المتعلقة العمليات  ومفاهيم ال عثات

 على  منها كل بال عثات  الخاصالالالالالة االعالالالالالت اك وقواعد  النتائج، على القائمة الميزنة وأطر األداء،  لتقييم
  الوحدات،  احتياجات وقائمة  الشالالالالالالالالالالرطة،  بوااالالالالالالالالالالطة القوة بااالالالالالالالالالالتعمال  المتعلقة  التوجيهية  واألوامر  حدة

 المتعلقالة  الوثالائق  من  ذلالك  وغير  لشالالالالالالالالالالالالالالرطالةا  وبالأفراد  بقوات المسالالالالالالالالالالالالالالاهمالة  البلالدان  مع  التفالاهم  ومالذكرات
 الدعم  وإدارة  اإلنسان  لحقوق   المتحدة األمم ومفوضية  القانونية  الشؤون  مكتب  مع بالتشاور  بال عثات،
  بالحماية؛ المعنية الصلة ذات الفاعلة الجهات من  وغيرها  العملياتي

 العناصالالالالر  جميع  تكون  أن  الميدانية، وال عثات  العملياتي  الدعم  العام/إدارة  األمين وكيل مع  يكفل، أن )ه(
 المالدنيين  حمالايالة  واليالات  تنفيالذ  عن  مسالالالالالالالالالالالالالالؤوليالاتهالا  أداء  في  وراغ الة وقالادرة  العمليالاتيالة النالاحيالة  من جالاهزة
 المشالالالالالالتركة التدريب الحتياجات دوري  ااالالالالالالتعراض  إجراء  منها بواالالالالالالائل ثغرات، أي االالالالالالد على والعمل

 القائمة  والتدري ات  ال عثات،  داخل والتدريب  للنشالالالر السالالالابق التدريب وتوفير  المدنيين بحماية المتعلقة
 المحاكاة؛ وعمليات  والتمارين،  السيناريوهات، على

  وتعريف   المدنيين بحماية المتعلقة المحددة الشالالالالواغل بشالالالالأن  التقنية بالمشالالالالورة ال عثات  تزويد يكفل أن )و(
 لها؛ األدوات أفضل وإتاحة المماراات بأفضل ال عثات مختلف

 تقر  أن اإلنسالالالالالان،  حقوق  ومفوضالالالالالية  العملياتي الدعم العام/إدارة األمين  وكيل مع  بالتعاون   يكفل، أن )ز(
 ُيعادوا لم النظاميين األفراد بأن راالميا   إقرارا  عالرطة  بأفراد المسالاهمة  والبلدان بقوات  المسالاهمة  البلدان

  لحفظ المتحدة األمم عمليات في  المشالالالالالالالالالالالالالاركة  من  ُيمنعوا أو  تأديبية  ألاالالالالالالالالالالالالال اب قبلُ  من أوطانهم إلى
  جرائم  يرتكبوا لم وأنهم السالالالاللوك، االالالالوء تصالالالالرفات من تصالالالالرف خلفية على المقبلة أو  الحالية السالالالالالم

 الالالدولي  للقالالانون   انتهالالاكالالات  و/أو  جنسالالالالالالالالالالالالالالي،  طالالابع  ذات  جرائم  ذلالالك  في  بمالالا  لجرائم،  ارتكالالابهم  ُيزَعم أو
 المتحدة األمم موظفي  االالوابق  فحص لسالاليااالالة وفقا   وذلك اإلنسالالان،  لحقوق  الدولي  والقانون  اإلنسالالاني

  اإلنسان. حقوق  مجال في

  اإلخفالالاق  حواد   في  العمليالالاتي،  الالالدعم  العالالام/إدارة  األمين  وكيالالل  مع  بالالالتعالالاون   تقييمالالات،  إجراء  كفالالالالالة )ح(
 عن  صالالالالالالالالالالالالالادرةال  الصالالالالالالالالالالالالاللة ذات والتوصالالالالالالالالالالالالاليات  للنتائج الفعالة  والمعالجة  المدنيين، حماية  في المزعوم

 المالدنيين،  بحمالايالة  المتصالالالالالالالالالالالالالاللالة  بالالحواد   يتعلق  فيمالا  أخرى   تحقيقالات  أي  عن  أو  تحقيق  مجالالس أي
 عرطة. بقوات/أفراد المساهمة المعنية البلدان  مع والمتابعة االتصال  منها بواائل وذلك

 رؤسييياء  للبعثات:  العليا  المدنية  بالقيادات  المنوطة  المدنيين حماية  عن  األسييياسيييية  المسيييووليات - 3
  الخاصييييييين  الممثلين  نواب فيهم  بمن  البعثات،  رؤسيييييياء  ونواب العام،  لألمين  الخاصييييييون   البعثات/الممثلون 

 البعثات دعم ومديرو/رؤساء األركان، ورؤساء العام، لألمين

  لألمين   الخالالالاص  الممثالالالل  عالالالاتق  على  المالالالدنيين  حمالالالايالالالة  واليالالالة  تنفيالالالذ  عن  النهالالالائيالالالة  المسالالالالالالالالالالالالالالؤوليالالالة  تقع - 4
 اتخاذ وعن  العملياتي وتوجهها  وااالالالالتراتيجيتها لل عثة العامة الرؤية  تحديد عن  مسالالالالؤول  وهو ال عثة.  العام/رئيس

 بجهاز عمله  في  يسالالالالالتعين أن وين غي األولويات. تزاحم مواجهة في  الموارد تخصالالالالاليص بشالالالالالأن مسالالالالالتنيرة  قرارات



31/44 21-02905 (A) 

 

 وتحديد الوالية  تنفيذ  أنشالطة  الاالتعراض  بانتظام  الجهاز هذا  يجتمع أن  وين غي ال عثة،  موارد  لتوزيع  وفعال قائم
  الحاجة. حسب  أولوياتها  ترتيب  أولوياتها/إعادة وتحديد ورصدها المتاحة  الموارد  توزيع  وتوزيع/إعادة  أولوياتها،

 له، يجوز المسالالالالالالالالالالالؤولية، بهذه  ال عثة  العام/رئيس لألمين الخاص الممثل  فيه يحتفظ الذي  الوقت وفي - 5
  األركان،  هيئة  ورئيس لنوابه،  تفويضالالها ذلك في بما  المهام، بعض يفوض  أن المدني، العنصالالر دور حيث من

 الممثل نائب االاليقوم االقتضالالاء،  وعند ال عثة. دعم  ومدير/رئيس  الميدانية، المكاتب ورؤاالالاء األقسالالام، ورؤاالالاء
 والتنسالالاليق االتسالالالاق ضالالالمان  في  رئيسالالالي  بدور اإلنسالالالانية الشالالالؤون  اإلقليمي/منسالالالق العام/المنسالالالق  لألمين  الخاص

 واإلنمائي. اإلنساني العمل ميداني في والشركاء  ال عثة بين الحماية توفير في  المت عة للُنهج  االاتراتيجيين

 يلي: ما المدنيين حماية واليات تنفيذ عن المدنية العليا للقيادة األساسية المسووليات وتشم  - 6

 االاتراتيجية المسؤوليات •

 ذلك  في  بما  لل عثة،  الرئيسالالالالالالالالالالالالية  والخطط الوثائق في  المدنيين لحماية األولوية  إعطاء كفالة )أ( 
  والميزنة  والقوات،  الشالالالالالالالالالرطة  عمليات ومفاهيم األداء، لتقييم الشالالالالالالالالالامل والنظام  ال عثة،  خطة

 العناصر؛ عمل وخطط  النتائج، على القائمة

 تصالالالالالالالالالالالالالالاغ  بأكملها، ال عثة نطاق على  المدنيين لحماية ااالالالالالالالالالالالالالالتراتيجية  لل عثة  تكون  أن كفالة )ب( 
 المتعلقالة  والمسالالالالالالالالالالالالالالؤوليالات األدوار  تكون   وأن  ال عثالة،  خطالة في تالدرج  أو  بالذاتهالا قالائمالة  كوثيقالة
نة العناصالالالالالالالالالالالالر  جميع  في  المدنيين  حماية واليات  بتنفيذ  وأن  بوضالالالالالالالالالالالالوح، محددة لل عثة المكو ِّ
  خطط إليه  تسالالالالالالالالتند الذي  األاالالالالالالالالاس  هي  المدنيين بحماية المتعلقة االاالالالالالالالالتراتيجية هذه  تكون 
  العناصر؛ من عنصر بكل الخاصة العمل

  صالالالالالراحة    القطاعات وقادة  واألقسالالالالالام المكاتب لرؤاالالالالالاء األداء  تقييم  أطر  تتضالالالالالمن أن كفالة )ج( 
 المدنيين؛ لحماية ال عثة ااتراتيجية بتنفيذ المتعلقة والمؤعرات واألهداف المسؤوليات

 السيااية/الموضويية المسؤوليات •

  تكملها،  وأن  المدنيين بحماية المتعلقة  واليتها لل عثة الساليااالية  االاالتراتيجية تعكس أن كفالة )أ( 
 من والتخفيف  المدنيين إلى  الموجهة التهديدات  لمنع الحميدة ال عثة مسالالالالالالالالاعي  ُتحشالالالالالالالالد وأن

 حدتها؛

 المسالالالاعدة  تقديم وكفالة  المدنيين، حماية  عن  المضالالاليفة للحكومة  الرئيسالالالية المسالالالؤولية  تأكيد )ب( 
 لل عثة صالالالالالالالالدر قد كان إذا  بذلك، القيام على قدرتها  لتعزيز المضالالالالالالالاليفة الحكومة إلى والدعم
 بتقديمهما؛ تكليف

 وذلك  لها،  يتعرضالالالالالالالالون  التي التهديدات  ومنع  المدنيين حماية  لتعزيز  السالالالالالالالاليااالالالالالالالالي  االنخرا  )ج( 
  لدولة  التابعة غير  المساللحة  والجماعات المحلية  المجتمعات  مع  التواصالل  بينها من بواالائل

 وإعادة  والتسالالالالالالالالالالري   السالالالالالالالالالالالح ونزع  المجتمعي العنف من  الحد  برامج  وااالالالالالالالالالالتخدام الدول من
   مناا ا؛ وكان  بذلك تكليف صدر حيثما اإلدماج
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 العملياتية المسؤوليات •

 التي  التهالالديالدات  ومنع  المالالدنيين  لحمالالايالة  المنالالااالالالالالالالالالالالالالالالب  الوقالت  في إجراءات  اتخالالاذ  ضالالالالالالالالالالالالالالمالالان )أ( 
 لها؛  يتعرضون 

  والشالالالالالالالالالرطية والمدنية العسالالالالالالالالالكرية العناصالالالالالالالالالر  بين والتعاون  للتنسالالالالالالالالاليق عام إطار  وجود كفالة )ب( 
نة   وتمارين  تدري ات  إجراء  وضالمان للعمليات،  المشالترك  التخطيط ذلك في بما  لل عثة، المكو ِّ

  السالالالالالالاليناريوهات،  على القائمة  التدري اتو  السالالالالالالالنوية، المحاكاة عمليات  يشالالالالالالالمل  بما منتظمة،
 للطوارئ؛ خطط ووضع والتجارب، المحاكاة،  وتمارين

  واإلنمائي  اإلنسالالالالالالالالاني المجالين في  الفاعلة الجهات مع التنسالالالالالالالاليق وضالالالالالالالالمان التكامل  تعزيز )د( 
 المجتمعات  وإعالالالالراك  الم كر، واإلنذار  التهديدات،  وتقييم  وتحليلها، المعلومات ت ادل  بشالالالالأن

 اإلنسانية؛ الم ادئ احترام مع  المدنيين، بحماية يتعلق فيما المحلية

 واإلنذار التهديدات  تقييم أجل من ال عثات في متكاملة آليات وتشالالالالالالالالالالغيل  إنشالالالالالالالالالالاء ضالالالالالالالالالالمان )ه( 
   لها؛ والتصدي  بها الم كر

 الدولي  والقانون  اإلنسالالالالالالالالالالالاني الدولي  القانون   بانتهاكات المتعلقة  االدعاءات  توثيق ضالالالالالالالالالالالمان )و( 
  الجسالالالالالالالاليمة  واالنتهاكات بالنزاعات  المرت ط  الجنسالالالالالالالالي العنف ذلك  في  بما اإلنسالالالالالالالالان،  لحقوق 
  المخالالاطر  وتقييم  الم كر  اإلنالالذار  تحليالالل  في  التوثيق  بهالالذا  واالاالالالالالالالالالالالالالالترعالالالالالالالالالالالالالالالاد  الطفالالل،  لحقوق 

 والعملياتي؛ االاتراتيجي والتخطيط والتهديدات

 )مثل القائمة اآلليات بااالالالالالالالالتخدام المدنيين، حماية في ال عثة إخفاق  لحاالت  تقييمات  إجراء )ز( 
  االقتضالالالالالالالاء،  حسالالالالالالالب  التقييم عمليات  من غيرها أو  الخاصالالالالالالالة(  والتحقيقات التحقيق  مجالس
 التقييمات؛ هذه  عن المنبثقة التوصيات  ومتابعة

 ال عثات  الموارد/دعم •

  ال عثالات   إجراءات  في وإدراجهالا  المالدنيين  بحمالايالة  المتعلقالة  الموارد  أولويالات  تحالديالد  ضالالالالالالالالالالالالالالمالان )أ( 
 بالميزانية؛ المتعلقة

  أوجه أي بشأن المتحدة  األمم ومقر اآلخرين ال عثات  قادة ك ار  مع  المنتظم التواصل  كفالة )ب( 
 المدنيين؛ بحماية تحديدا وتتصل الموارد في  تتض  نقص

  ال عثة. دعم وخطط مفاهيم في المدنيين لحماية األولوية إعطاء كفالة )ج( 

 القوة بقائد المنوطة المدنيين حماية عن األساسية المسووليات - 7

وضالالع وتنفيذ ااالالتراتيجية وخطط عملياتية للقوة كي تفي بمسالالؤولياتها عن تنفيذ والية حماية   أ() 
المالدنيين، وفقالا لخطط ال عثالة وااالالالالالالالالالالالالالالتراتيجيالة حمالايالة المالدنيين وبالالتشالالالالالالالالالالالالالالاور مع العنالاصالالالالالالالالالالالالالالر  

 تنسيق حماية المدنيين؛ الصلة في ال عثة، بما يشمل آليات ذات

إصالدار ونشالر وضالمان االمتثال لجميع ما يلزم من أوامر وتوجيهات وإرعالادات لتنفيذ والية  ب() 
حمالايالة المالدنيين تنفيالذا فعالاال، وكفالالالة أن يكون قالادة القطالاعالات قالد وضالالالالالالالالالالالالالالعوا خططالا لحمالاية  

 المدنيين وأصدروا األوامر الالزمة؛
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 الالزمة للقيام بمهام حماية المدنيين؛  ضمان إعطاء األولوية للموارد  ج() 

كفالة أن يكون لدى العنصالالالالالالالالالر العسالالالالالالالالالكري االاالالالالالالالالالتعداد والتأهب العملياتي لحماية المدنيين   د() 
وااالتعراض هذا االاالتعداد والتأهب دوريا ، وتحديد أي ثغرات في القدرات والتدريب والموارد  

 ومعالجتها؛

نيين مرة واحدة على األقل في السالالالالنة، بمشالالالالاركة ضالالالالمان إجراء تدري ات بشالالالالأن حماية المد ه() 
 مدنية حيثما أمكن ذلك؛

ضالالالالالالالالالمان إجراء تقييمات دورية للوحدات المرؤواالالالالالالالالالة بما يتماعالالالالالالالالالى مع إجراءات التشالالالالالالالالالغيل  و() 
الموحالالدة إلدارة عمليالالات حفظ السالالالالالالالالالالالالالالالم/إدارة الالالدعم الميالالداني بشالالالالالالالالالالالالالالالالأن تقييم قالالادة القوات 

 في عمليات حفظ السالم؛ والقطاعات للكيانات العسكرية المرؤواة

أن يكفل، باالعالالالالتراك مع مفوض الشالالالالرطة واألقسالالالالام المدنية، وضالالالالع إطار عالالالالامل للتنسالالالاليق  ز() 
والتعالاون بين القوة وعالالالالالالالالالالالالالالرطالة األمم المتحالدة )بمالا في ذلالك وحالدات الشالالالالالالالالالالالالالالرطالة المشالالالالالالالالالالالالالالكلالة( 
والعناصالالالر المدنية، بما يشالالالمل المشالالالاركة في هياكل تنسالالاليق حماية المدنيين وأفرقة تخطيط  

لالك الحمالايالة، واالنتظالام في التالدريالب والتمرينالات وعمليالات المحالاكالاة والتمالارين القالائمالة على ت 
 السيناريوهات وتدري ات المحاكاة والتجارب، ووضع خطط للطوارئ؛

األمر باتخاذ تدابير وقائية ااالالت ا ية، وكذلك تدابير لالاالالتجابة لإلنذار الم كر والتحذيرات،   ح() 
 اتخاذها كااتجابة للتوصيات المنبثقة عن آليات التنسيق المتكاملة؛بما في ذلك 

تزويد آليات التنسالالالالالالالالالاليق في ال عثات بمعلومات وإنذارات م كرة عن التهديدات التي يتعرض    () 
لهالا المالدنيون، وتقالديم معلومالات عن ادعالاءات انتهالاك القالانون الالدولي اإلنسالالالالالالالالالالالالالالاني والقالانون  

العنصالالالالر المعني بحقوق اإلنسالالالالان واآلليات المتخصالالالالصالالالالة في  الدولي لحقوق اإلنسالالالالان إلى 
 أداء مهام الحماية )أي حماية األطفال والعنف الجنسي المرت ط بالنزاع(؛

 ضمان وجود نظم لالاتجابة لإلنذارات الم كرة بالتهديدات التي يتعرض لها المدنيون؛ ي() 

لة والتخطيط العملياتي بشالالالالالالأن  ضالالالالالالمان أن تسالالالالالالترعالالالالالالد عمليات تقييم التهديدات وتقدير الحا ك() 
حمالايالة المالدنيين بالالتفالاعالل المنتظم بين القوة والمجتمعالات المحليالة، بمالا في ذلالك التفالاعالل مع 
جماعات المجتمع المدني مثل مجموعات الش اب أو الجماعات النسائية، بالتنسيق الوثيق 

ن للخطر،  مع العناصالالالالالر المدنية ذات الصالالالالاللة، مع ضالالالالالمان أال يعرض هذا التفاعل المدنيي 
 ؛“عدم اإلضرار”تمشيا  مع مبدأ  

ضالالالالالمان متابعة حاالت انتهاكات حقوق اإلنسالالالالالان من جانب قوات األمن الوطنية من أجل   ل() 
التشالالالالالالديد على المسالالالالالالاءلة، بالتنسالالالالالاليق الوثيق مع العناصالالالالالالر المعنية بحقوق اإلنسالالالالالالان وك ار 

 مستشاري حماية الطفل وحماية المرأة.

 ن حماية المدنيين المنوطة بمفوض الشرطةالمسووليات األساسية ع - 8

وضالالالالع ااالالالالتراتيجية وخطة تنفيذية لعنصالالالالر الشالالالالرطة من أجل االضالالالالطالع بمسالالالالؤولياته عن  أ() 
تنفيذ والية حماية المدنيين، بما يتمشالالالالالالالالالالالالالالى مع خطط ال عثة وااالالالالالالالالالالالالالالتراتيجية حماية المدنيين  
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ن، مع االاالالترعالالاد  وبالتشالالاور مع عناصالالر ال عثة ذات الصالاللة وآليات تنسالاليق حماية المدنيي 
 في ذلك بتقييم  للتهديدات؛

إصالدار ونشالر وضالمان االمتثال لجميع األوامر والتوجيهات والوثائق العملياتية واإلرعالادات   ب() 
 الالزمة للتنفيذ الفعال لوالية حماية المدنيين؛

 ضمان إعطاء األولوية للموارد الالزمة للقيام بمهام حماية المدنيين؛ ج() 

لة أن يكون لدى عنصالالالالالالالالالالالالر الشالالالالالالالالالالالالرطة االاالالالالالالالالالالالالتعداد والتأهب العملياتي لحماية المدنيين  كفا د() 
وااالتعراض هذا االاالتعداد والتأهب دوريا ، وتحديد أي ثغرات في القدرات والتدريب والموارد  

 ومعالجتها؛

كفالة أن يكون لدى جميع األفراد الخاضالالالالالالعين لقيادته فهم مشالالالالالالترك لإلجراءات التي ين غي   ه() 
ها لحماية المدنيين، وذلك بواالالالالالالائل منها التدريب المحدد في ال عثة، وأن تكون لديهم اتخاذ

الجاهزية والقدرة العملياتية ألداء مسالالالؤولياتهم في مجال حماية المدنيين والرغ ة في أدائها،  
 وتحديد أي ثغرات في القدرات والتدريب والموارد والسعي إلى ادها؛

لمتحالدة نهجالا في حمالايالة المالدنيين يركز على المجتمعالات ضالالالالالالالالالالالالالالمالان ات الاع عالالالالالالالالالالالالالالرطالة األمم ا و() 
المحلية ويسالالالالالالالالتند إلى المعلومات االاالالالالالالالالتخ ارية، وذلك بطريقة ال تعر ض المدنيين للخطر،  

 .“عدم اإلضرار”وتتماعى مع مبدأ  

جعل حماية المدنيين والقانون الدولي لحقوق اإلنسالان والقانون الدولي اإلنسالاني في صالميم  ز() 
الرصالالالالالالالالالالالالالد وتقديم المشالالالالالالالالالالالالالورة وبناء القدرات والدعم العملياتي وأي أنشالالالالالالالالالالالالالطة أخرى  التوجيه و 

 صلة تجري مع النظراء من الشرطة في الدولة المضيفة؛ ذات

تزويد آليات التنسالالالالالالالالالاليق في ال عثات بمعلومات وإنذارات م كرة عن التهديدات التي يتعرض   ح() 
انتهالاك القالانون الالدولي اإلنسالالالالالالالالالالالالالالاني والقالانون  لهالا المالدنيون، وتقالديم معلومالات عن ادعالاءات 

الدولي لحقوق اإلنسالالالالان إلى العنصالالالالر المعني بحقوق اإلنسالالالالان واآلليات المتخصالالالالصالالالالة في  
 أداء مهام الحماية )أي حماية األطفال والعنف الجنسي المرت ط بالنزاع(؛

عالالالالالرطة األمم التكفل، باالعالالالالالتراك مع قائد القوة، بوضالالالالالع إطار عام للتنسالالالالاليق والتعاون بين    () 
المتحدة )بما في ذلك وحدات الشالالالالالالالرطة المشالالالالالالالكلة( والقوة والعناصالالالالالالالر المدنية في المسالالالالالالالائل  
المتعلقة بحماية المدنيين ومشالالاركة الشالالرطة في هياكل التنسالاليق الخاصالالة بحماية المدنيين، 
وضمان إجراء التدري ات والتجارب، بما في ذلك عمليات المحاكاة والتدري ات القائمة على 

اريوهات وتدري ات المحاكاة والتمارين بصالالالالالالالالالالالالفة منتظمة، ووضالالالالالالالالالالالالع خطط للطوارئ السالالالالالالالالالالالالين 
 وااتعراضها وتنقيحها؛

ضالالمان أن تسالالترعالالد عمليات تقييم التهديدات وتقدير الحالة بشالالأن حماية المدنيين بالتفاعل  ي() 
المنتظم بين عالرطة األمم المتحدة والمجتمعات المحلية، بما في ذلك التفاعل مع جماعات  

مجتمع المدني مثل مجموعات الشالالالالالالالالال اب أو الجماعات النسالالالالالالالالالائية، بالتنسالالالالالالالالاليق الوثيق مع ال
 العناصر المدنية ذات الصلة، مع ضمان أال يعرض هذا التفاعل أي أعخاص لألذى؛

 األمر باتخاذ تدابير وقائية اات ا ية؛ ك() 
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الدولة المضاليفة  ضالمان متابعة حاالت انتهاكات حقوق اإلنسالان المرت كة من جانب عالرطة   ل() 
من أجل التشالديد على المسالاءلة، وذلك بالتنساليق الوثيق مع العناصالر المعنية بحقوق اإلنسالان وك ار مسالتشالاري 

 حماية الطفل وحماية المرأة.

 حماية المدنيين مستشاري كبار  - 9

 في  المسالتشالارين  كبير مهمة تتمثل  ،( 20) المدنيين حماية لشالؤون   مسالتشالارين  كبير  بها التي ال عثات في 
  وتوجيهات ااالتراتيجيات  وتنفيذ وضالع  وتيسالير  المدنيين حماية والية  تنفيذ  بشالأن  والتوجيه والدعم المشالورة إاالداء
 المعنية الفاعلة  الجهات  مع بالتنسالالالالالالالالالاليق وذلك العناصالالالالالالالالالالر، جميع جانب من  المدنيين  لحماية  ال عثة  نطاق على

  :يلي بما القيام عن مسؤوليات يشمل  وهذا بالحماية.

ضالالالالالالالمان االمتثال العام لجهود ال عثة في مجال حماية المدنيين مع السالالالالالالاليااالالالالالالالات والم ادئ   أ() 
التوجيهية ذات الصالالاللة الصالالالادرة عن األمم المتحدة أو إدارة عمليات السالالالالم أو إدارة الدعم 

 العملياتي؛

اعالالالالالالالالالالالالالالئالالة التي كفالالالالالة أن يتم بالالانتظالالام إطالع ك الالار قالالادة ال عثالالة على التهالالديالالدات الحالالاليالالة والنالال  ب() 
 يتعرض لها المدنيون؛

كفالة اعتماد نهج عالالالالالالامل بشالالالالالالأن جميع المسالالالالالالائل المتعلقة بحماية المدنيين من أجل حشالالالالالالد   ج() 
 الموارد داخل ال عثة بفعالية لتحقيق أهداف حماية المدنيين؛

تقديم الدعم للعناصالر واألقسالام المعنية، بما في ذلك العنصالر العسالكري وعنصالر الشالرطة،   د() 
مقر  يادة ال عثة وعلى المسالالالتوى الميداني لضالالالمان أن تنعكس عالالالواغل حماية المدنيين  في 

 -بشالالالالالالالالالالالالالالكالل كالاف في عمليالات ال عثالة، وال االالالالالالالالالالالالالاليمالا فيمالا يتعلق بعمليالات التخطيط المالدني  
 العسكري؛

ضالالالالالمان التنسالالالالاليق الوثيق وتعزيز التعاون مع الشالالالالالركاء المعنيين، بما فيهم الجهات الفاعلة  ه() 
نمائي واإلنسالالالالالالالاني، في تنفيذ االاالالالالالالالتراتيجية وتنفيذ الخطط المحلية المتعلقة في المجالين اإل

 بالحماية؛

ضالالالالالالالالالالالالالالمالان إدراج التحليالل المنالااالالالالالالالالالالالالالالب لحمالايالة المالدنيين في نظم التخطيط واألداء واإلبالغ  و() 
 الصلة في ال عثة؛ ذات

 تنسيق إنشاء/رصد وتنفيذ منتديات  لتنسيق حماية المدنيين؛   ز() 

العمل مع الموظفين المعنيين في ال عثة إلجراء ودعم االاالالالالالالالالالتعراضالالالالالالالالالات الالحقة للعمليات  ح() 
 والدرااات المتعلقة بالدروس المستفادة بشأن جهود ال عثة في مجال حماية المدنيين؛

سالالالالالالالالالالالالالالائالل حمالايالة المالدنيين داخالل ال عثالة، فضالالالالالالالالالالالالالالال عن دعم تقييم احتيالاجالات التالدريالب على م  () 
تصالالالالميم وتنفيذ وحدات تدريبية مخصالالالالصالالالالة لحماية المدنيين مع العناصالالالالر المعنية بال عثة،  

 بالتشاور الوثيق مع المركز المتكامل لتدريب أفراد ال عثات.

 __________ 

 في المدنيين حماية لشالالؤون  منسالالق    المهام هذه من  العديدَ  االاليتولى المدنيين، حماية لشالالؤون   مسالالتشالالارين كبير بها  ليس  التي  ال عثات في (20) 
 ال عثة.
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العناصييير    مسيييووليات تنفيذ واليات حماية المدنيين المنوطة برؤسييياء المكاتب الميدانية ورؤسييياء - 10
 المدنية

 المدنية والعناصالالر  الميدانية المكاتب من  يتوقع  المدنيين،  حماية  وااالالتراتيجية  ال عثة  خطة  مع تماعالاليا - 11
  ويجب  المدنيين. حماية  والية  تنفيذ تدعم  التي  لألنشالالالطة طوارئ   وخطط  وعملياتية ااالالالتراتيجية  خططا  تضالالالع أن
 الميدانية المكاتب رؤاالالالالالالالاء  اختصالالالالالالالاصالالالالالالالات في  المدنيين بحماية المتعلقة واألهداف  المسالالالالالالالؤوليات  هذه ُتدَرج أن

  وحقوق  السالالاليااالالالية، الشالالالؤون  رؤاالالالاء يشالالالمل بما  الفردية، عملهم  خطط وفي  بال عثات المدنية العناصالالالر ورؤاالالالاء
  قطاع  وإصالالالالالح  المشالالالالتركة، العمليات ومراكز لل عثات  المشالالالالتركة  التحليل ومراكز المدنية،  والشالالالالؤون   اإلنسالالالالان،

  باأللغام،   المتعلقة  واإلجراءات السالالالالالالالالالالالالالالجون، و/أو والعدالة اإلدماج،  وإعادة  والتسالالالالالالالالالالالالالالري  السالالالالالالالالالالالالالالالح ونزع  األمن،
  حسالالالب المرأة،  وحماية  الطفل  حماية  ومسالالالتشالالالاري   القانونيين  المسالالالتشالالالارين عن فضالالالال االاالالالتراتيجي، واالتصالالالال

 هؤالء أداءَ  العناصالالالالالالر ورؤاالالالالالالاء  يةالميدان  المكاتب لرؤاالالالالالالاء  الم اعالالالالالالرون   المديرون   يقي ِّم أن  وين غي االقتضالالالالالالاء.
  األهداف. بهذه  يتعلق فيما الرؤااء

  خالل  من  المالدنيين حمالايالة  لواليالات  الفعالال  التنفيالذ  في هالامالا  دورا  الميالدانيالة  المكالاتالب  رؤاالالالالالالالالالالالالالالاء  ويؤدي - 12
 عن فضالالال لل عثة،  المدنية العناصالالر  داخل  والتنسالاليق  مسالالؤوليتهم  مجال في  الوالية  لتنفيذ العام االتسالالاق ضالالمان
  ال عثة. في والشرطية  والمدنية العسكرية العناصر  بين التنسيق

نة للعناصالالالالالالالالالر المحددة المسالالالالالالالالالؤوليات  بأن واعترافا - 13  الوالية باختالف  تختلف  السالالالالالالالالالالم  حفظ ل عثة المكو ِّ
الخاصالين لل عثة، يتضالمن هذا الفرع أمثلة لمسالؤوليات رؤاالاء العناصالر الذين يضالطلعون بدور خاص   والهيكل

تنفيذ والية حماية المدنيين. ويمكن تعديل هذه المسالالؤوليات وفقا الاالالتراتيجية حماية المدنيين في كل بعثة، في 
وين غي إدراج المسالالالالالالؤوليات الرئيسالالالالالالية المتعلقة بحماية المدنيين في اختصالالالالالالاصالالالالالالات كل رئيس عنصالالالالالالر وخطة  

 وتقييمه. عمله

 اء المكاتب الميدانيةالمسووليات األساسية عن حماية المدنيين المنوطة برؤس - 14

تقديم التوجيه االاالالتراتيجي للمكاتب الميدانية بشالالأن تنفيذ والية حماية المدنيين بما يتماعالالى  أ() 
مع خطة ال عثة وااالالتراتيجية حماية المدنيين في مجال مسالالؤولية المكتب الميداني وااالالتنادا 

ية، وذلك بالتشالالالالاور  إلى التهديدات الخاصالالالالة المتصالالالاللة بحماية المدنيين في مجال المسالالالالؤول
 المنتظم مع مستشار حماية المدنيين بال عثة؛

التشالديد على المسالؤولية الرئيسالية للحكومة المضاليفة عن توفير الحماية، وتنساليق المسالاعدة  ب() 
والدعم المقدمين من المكاتب الميدانية إلى الحكومة المضالالالالالالالالالالالاليفة لتعزيز قدرتها على توفير 

 اك تكليف لل عثة بتنسيق تلك المساعدة وذلك الدعم؛تلك الحماية، وذلك إذا كان هن 

وضالالالالالالالالالع ااالالالالالالالالالتراتيجية وخطة عمل خاصالالالالالالالالالتين بالمكاتب الميدانية بشالالالالالالالالالأن تنفيذ والية حماية   ج() 
المدنيين في مجال مسالؤولية كل مكتب، بواالائل منها العمل مع الجهات الفاعلة الساليااالية  

دولة من الدول وااالالالالالالالالتخدام برامج والمجتمعات المحلية والجماعات المسالالالالالالالاللحة غير التابعة ل
نزع السالالح والتسالري  وإعادة اإلدماج/الحد من العنف المجتمعي على النحو الذي تقتضاليه 

 والية ال عثة وااتراتيجيتها؛
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ضالالالمان تنسالالاليق ت ادل المعلومات المتعلقة بتهديدات حماية المدنيين بين العناصالالالر المعنية  د() 
يق تحليل تلك المعلومات والتصالالالدي لتلك التهديدات، ( وتنسالالال والشالالالرطية)العسالالالكرية والمدنية 

 وذلك من خالل آليات تنسيق حماية المدنيين في مجال مسؤولية المكتب الميداني؛

كفالالالة وجود آليالات لتحليالل التهالديالدات واإلنالذارات الم كرة وتالدابير االاالالالالالالالالالالالالالالتجالابالة المتعلقالة بهالا  ه() 
، وتصالالالالعيد التهديدات والحاالت المتصالالالاللة بحماية المدنيين  الميدانيةعلى مسالالالالتوى المكاتب 

 إلى مقر  يادة ال عثة عند الضرورة؛

إلنسالالالالالالالالالالالالالالاني واإلنمالائي لتعزيز  كفالالالة التواصالالالالالالالالالالالالالالل مع الجهالات الفالاعلالة المعنيالة في المجالالين ا و() 
 والمناابين بشأن حماية المدنيين.  الفعالينوالتكامل التنسيق 

 المسووليات األساسية عن حماية المدنيين المنوطة برؤساء عناصر الشوون السياسية - 15

كفالة وضالع ااالتراتيجية االيااالية خاصالة بال عثة، تشالمل األنشالطة الساليااالية والراالائل العامة  أ() 
 المدنيين، وتحديث تلك االاتراتيجية وتنفيذها بانتظام؛ة بحماية المتعلق

تشالالالالالالالجيع الحلول السالالالالالالاليااالالالالالالالية وإعطاء األولوية لحماية المدنيين في االاالالالالالالالتراتيجية/الراالالالالالالالائل   ب() 
 السيااية لل عثة؛

تحليل وإتاحة المعلومات عن االتجاهات السالاليااالالية والتوترات الناعالالئة كي ُيسالالتفاد بذلك في   ج() 
 اإلنذار الم كر، وتقييمات المخاطر والتهديدات، والتخطيط للطوارئ والعمليات؛إرعاد 

 بذل المساعي الحميدة لتعزيز المسؤولية الرئيسية للحكومة المضيفة عن حماية المدنيين؛ د() 

تقديم المشالالالالالورة والدعم ألنشالالالالالطة الحوار السالالالالاليااالالالالالي المتعلق بحماية المدنيين بالتنسالالالالاليق مع  ه() 
 ، وتنفيذ تلك األنشطة.حماية المدنيين آليات تنسيق

 ( 21) المسووليات األساسية عن حماية المدنيين المنوطة برؤساء العناصر المعنية بحقو  اإلنسان  - 16

توثيق االدعالاءات المتعلقالالة بالانتهالالاكالات القالالانون الالدولي لحقوق اإلنسالالالالالالالالالالالالالالالان والقالالانون الالدولي  أ() 
أحكامهما، بما يشالالالمل العنف الجنسالالالي واالنتهاكات اإلنسالالالاني واإلبالغ عنها، حيثما تنطبق 

المرتك ة ضالالد األطفال حيث ال توجد قدرات قائمة بذاتها لدى ال عثة ُتعنى بحماية األطفال  
و/أو العنف الجنسالالالالالالالالالالالالالالي المرت ط بالالنزاعالات، والعمالل مع الضالالالالالالالالالالالالالالحالايالا والمجتمعالات المحليالة  

المتعلقة بالنسالالالالالالالالالاء ، بما فيها تلك المعرضالالالالالالالالالة للخطر، أو إحالة القضالالالالالالالالالايا المتخصالالالالالالالالالصالالالالالالالالالة
 واألطفال، إلى اآلليات المتخصصة؛ 

تزويالد هيئالات التنسالالالالالالالالالالالالالاليق والتحليالل في ال عثالات، بمالا فيهالا آليالات تنسالالالالالالالالالالالالالاليق حمالايالة المالدنيين،   ب() 
بالمعلومات وتحليالت االتجاهات ذات الصالالاللة لالاالالالترعالالالاد بها في اإلنذار الم كر والوقاية  

يط االاالتراتيجي والعملياتي والتكتيكي، بغية وتقييم المخاطر والتهديدات، فضالال  عن التخط
 التخفيف من خطر إلحاق الضرر بالمدنيين؛

 __________ 

 ال عثة. في اإلنسان حقوق  منسق أو (21) 
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التواصالالالالالالالالالالالل مع أطراف النزاعات )االالالالالالالالالالالواء كانت دوال أو جهات ال تت ع دوال( لتعزيز الوفاء   ج() 
بالالتزامالاتهالا بموجالب القالانون الالدولي اإلنسالالالالالالالالالالالالالالاني والقالانون الالدولي لحقوق اإلنسالالالالالالالالالالالالالالان، وإثالارة  

متعلقة باالنتهاكات، وال االاليما الحق في الحياة والسالالالمة البدنية، والسالالعي إلى االدعاءات ال
 اتخاذ إجراءات تصحيحية، بما في ذلك المساءلة؛ 

النظر، في السالالالالالالالالالياقات الشالالالالالالالالالديدة الخطورة، في وضالالالالالالالالالع برنامج، بالتشالالالالالالالالالاور مع مقر األمم  د() 
يتواصالالالالالالالالالالالالالاللون مع ال عثالالة، بمن فيهم المالالدافعون عن حقوق    المتحالالدة، لحمالالايالالة األفراد الالالذين

اإلنسالالالالالالالالالالالالان وضالالالالالالالالالالالالحايا انتهاكات حقوق اإلنسالالالالالالالالالالالالان والشالالالالالالالالالالالالهود عليها؛ والعاملون في خدمة  
المجتمعات المحلية والصالالالالالحفيون والمحامون وغيرهم من ممثلي المجتمع المدني. ووضالالالالالع 

ها، فضالالالالالالالالالال عن تدابير وأدوات ملمواالالالالالالالالالة لمنع التخويف واألعمال االنتقامية والتصالالالالالالالالالدي ل
 ضمان التوثيق الكافي للحواد  واإلبالغ عنها داخليا؛

تعزيز قدرة االالالاللطات الدولة المضالالالاليفة، بما يتماعالالالالى مع والية ال عثة، على حماية المدنيين،   ه() 
بمالالا في ذلالالك تقالالديم الالالدعم إلى قوات األمن )الالالدفالالاع والشالالالالالالالالالالالالالالرطالالة والالالدرك( لالمتثالالال للقالالانون 

ولي لحقوق اإلنسالالالالالالان، وإلى موظفي الجهاز القضالالالالالالائي ألداء الدالدولي اإلنسالالالالالالاني والقانون  
 مهامهم، وإلى المشر عين لدعم بناء المؤاسات/أطر اإلصالح واألطر التشريةية؛ 

إبالغ الممثل الخاص لألمين العام والمفوض السالالالالالالالالالالالالالالامي لحقوق اإلنسالالالالالالالالالالالالالالان بأية انتهاكات  و() 
قوق اإلنسالالان من قبل العاملين لدى  مزعومة للقانون الدولي اإلنسالالاني أو القانون الدولي لح

 األمم المتحدة؛

التحقيق في أيالة انتهالاكالات مزعومالة للقالانون الالدولي اإلنسالالالالالالالالالالالالالالالاني أو القالانون الالدولي لحقوق   ز() 
اإلنسالالالالالالالالالالالان من قبل العاملين غير التابعين لألمم المتحدة، وإبالغها للممثل الخاص لألمين  

 العام والمفوض السامي لحقوق اإلنسان؛ 

ير مهام السالالالكرتارية لفرقة العمل المعنية بسالالاليااالالالة بذل العناية الواج ة في مراعاة حقوق  توف ح() 
 ر.تقييمات للمخاط وضعاإلنسان ودعم  

 المسووليات األساسية عن حماية المدنيين المنوطة برؤساء العناصر المعنية بالشوون المدنية - 17

ضالالالالالالالالمان التواصالالالالالالالالل المنتظم مع المجتمعات المحلية بشالالالالالالالالأن أنشالالالالالالالالطة اإلنذار الم كر وحل   أ() 
النزاعات، بما يشالالالمل التواصالالالل المنتظم مع فئات المجتمع المدني مثل مجموعات الشالالال اب 
أو المجموعات النسالالالالالالائية، بالتنسالالالالالاليق الوثيق مع العناصالالالالالالر العسالالالالالالكرية والشالالالالالالرطية والمدنية 

 التواصل الناس للخطر أو يتسبب في إلحاق أذى؛المعنية، مع ضمان أال يعرض هذا 

دعم عالالالالالالالالالالالالالال كالات التحالذير وخطط الحمالايالة المجتمةيالة لتعزيز اإلنالذار الم كر ومنع نشالالالالالالالالالالالالالالوب  ب() 
 النزاعات؛

تحليل وت ادل المعلومات عن األاالالالالال اب الجذرية للنزاعات، والديناميات المحلية، ومصالالالالالال   ج() 
بذلك في اإلنذار الم كر، وتقييمات المخاطر   مختلف الجهات الفاعلة، من أجل االاترعاد

 والتهديدات، فضال عن التخطيط للطوارئ والعمليات؛
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عم م ادرات السالم والمصالحة للحد من التهديدات الموجهة إلى السكان المدنيين وتعزيز  د د() 
 التمااك االجتماعي؛

تمع المالالدني والقيالالادات  توييالالة السالالالالالالالالالالالالالاللطالالات المحليالالة والوطنيالالة والجهالالات الفالالاعلالالة في المج ه() 
 والشركاء الدوليين بأنما  النزاعات المحلية واإلجراءات المطلوبة؛المجتمةية 

دعم أدوار السلطات المحلية في إدارة النزاعات عن طريق تعزيز الحوارات وبناء الثقة بين  و() 
 السلطات المحلية وفئات الشعب التي تخدمها؛

لل ز()  التحتيالالالالة  البنى  الموارد دعم تطوير  التنالالالالافس على  النالالالالاجمالالالالة عن  النزاعالالالالات  تخفيف من 
 الطبيةية؛

 ثقة المجتمعات المحلية في األنشطة العسكرية وتنفيذ والية حماية المدنيين.  بناء ح() 

 المسووليات األساسية عن حماية المدنيين المنوطة برؤساء خاليا التحلي  المشتركة للبعثات - 18

ة المدنيين وجمع وتقييم المعلومات المتصاللة بذلك التنفيذ، بما يشالمل  رصالد تنفيذ والية حماي  أ() 
 المستقاة من مصادر متنوعة؛ المعلومات 

تحليالالالالالل   ب()  ذلالالالالالك:  في  بمالالالالالا  المنالالالالالااالالالالالالالالالالالالالالالالالالالب،  الوقالالالالالت  في  متكالالالالالاملالالالالالة  تحليالالالالالل  منتجالالالالالات  توليالالالالالد 
االتجاهات/الحواد ؛ وتقييمات التهديدات؛ والتقييمات التطلةية؛ والساليناريوهات؛ والتنميط؛  

تحديد المخاطر. ويشالمل ذلك )دون حصالر( تحليل ديناميات النزاعات واتجاهاتها، فضالال  و 
 عن التهديدات المحتملة أو الناعئة التي يتعرض لها السكان المدنيون؛

توفير معلومات عن اتجاهات النزاعات والتهديدات الناعالالالالالالالالالالالالالالئة التي يتعرض لها السالالالالالالالالالالالالالالكان  ج() 
وآليات تنسالالاليق حماية المدنيين فيها والجهات الفاعلة  المدنيون للعناصالالالر المعنية في ال عثة

الموفرة للحماية من خارج ال عثة، حسالالالالالب االقتضالالالالالاء، حسالالالالالب توجيهات القيادة العليا ووفقا 
لسالاليااالالة خاليا التحليل المشالالتركة لل عثات، وذلك إلرعالالاد عمليات اإلنذار الم كر وتقييمات  

 المخاطر والتهديدات؛ 

يالا لل عثالة بفهم المسالالالالالالالالالالالالالالائالل واالتجالاهالات وآثالارهالا المحتملالة على تنفيالذ واليالة  تزويالد القيالادة العل د() 
 حماية المدنيين؛

ضالمان مسالتوى مالئم من السالرية في اكتسالاب المعلومات ومعالجتها وإتاحتها )بما في ذلك  ه() 
 حماية المصادر(، والنشر المنااب للمنتجات النهائية؛

التنسالالالالالالالالاليق المنتظمة بشالالالالالالالالالأن الحماية، مثل األفرقة العاملة المعنية المشالالالالالالالالالاركة في منتديات  و() 
العليالا المعنيالة بالالحمالايالة، وغيرهالا من االجتمالاعالات الممالاثلالة، وتزويالد   بالالحمالايالة، وأفرقالة اإلدارة

 المنتديات بتحليالت تطلةية حيثما أمكن ذلك.تلك  

 العمليات المشتركة المسووليات األساسية عن حماية المدنيين المنوطة برؤساء مراكز - 19

تجميع المعلومالالالات المتعلقالالالة بالالالالتهالالالديالالالدات التي يتعرض لهالالالا المالالالدنيون في منطقالالالة ال عثالالالة،  أ() 
وتعهدها ونشالالالالالرها، حسالالالالالب االقتضالالالالالاء وفي الوقت المنااالالالالالب، بما في ذلك توفير معلومات 
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المنااالالالالالالالالالالالالب لمنتديات وآليات ال عثة لتنسالالالالالالالالالالالاليق حماية المدنيين واإلنذار عملياتية في الوقت  
 لم كر من أجلها؛ا

ضالالالالالالالالالالمان تقديم تقارير عن العمليات في الوقت المنااالالالالالالالالالالب إلى ك ار مديري ال عثات ومقر  ب() 
األمم المتحدة بشالالالأن الحاالت التي يتعرض فيها المدنيون للتهديد، وذلك بواالالالائل من بينها  

ة إصالدار تقارير موجزة حسالب الحاجة عن الحواد  الخاصالة وإدراجها في التقارير المتكامل
 عن الحالة؛

العمل كمركز إلدارة األزمات ودعم ااالالالالالالتجابة ال عثة بشالالالالالالكل متكامل في حالة حدو  أزمة  ج() 
 ذات عالقة بحماية المدنيين؛

تنسالالالالالالالالالالاليق وتيسالالالالالالالالالالالير التخطيط والتنفيذ المشالالالالالالالالالالالتركين للعمليات من أجل حماية المدنيين، في   د() 
نسالالالالاليق العمليات المشالالالالالتركة بين  دي فيها مركز العمليات المشالالالالالتركة مهمة ت ال عثات التي يؤ 

 ال عثة.عناصر 

 المسووليات األساسية عن حماية المدنيين المنوطة برؤساء عنصر إصال  قطاع األمن - 20

االنخرا  في إجراء تحليالالل منتظم للتهالالديالالدات التي يتعرض لهالالا المالالدنيون بسالالالالالالالالالالالالالالبالالب نقالالا    أ() 
إلدارة األمن وبسالالالبب مؤاالالالسالالالات أمنية محددة، بما فيها قطاع   الوطنيالضالالالعف في النظام  

 الدفاع؛ 

إاالالالداء المشالالالورة لقيادة ال عثة وتنسالالاليق التواصالالالل مع السالالاللطات الوطنية والشالالالركاء الدوليين،   ب() 
اء، لضالمان أن يكون وضالع الساليااالات الوطنية المتعلقة بإصالالح قطاع األمن عند االقتضال 

متسالالالالالقا  مع الهدف الشالالالالالامل لمسالالالالالؤولية الدولة المضالالالالاليفة عن حماية المدنيين، وضالالالالالمان أن 
 لقوات األمن الوطنية األولوية الحتياجات وأهداف حماية المدنيين؛يعطي الدعم الدولي 

المشالورة بشالأن الُنهج المسالتخدمة للحد من المخاطر التي القيام، حسالب االقتضالاء، بإاالداء  ج() 
يتعرض لها المدنيون الناعالالالالئة عن قوات األمن الوطنية، وبتنفيذ تلك الُنُهج، وذلك بواالالالالائل 

 منها دعم آليات المساءلة ذات الصلة وتدابير بناء الثقة؛

عراض العمليات تقديم المشالالالالورة للعنصالالالالر العسالالالالكري لل عثة والتنسالالالاليق معه في تخطيط وااالالالالت  د() 
األمن الوطنية لضالالالالالالمان اتسالالالالالالاق تلك العمليات مع األهداف األواالالالالالالع  المشالالالالالالتركة مع قوات

نطاقا إلصالالالح قطاع األمن، والمسالالاهمة في تعزيز التزام الدولة المضالاليفة بحماية المدنيين 
 وقدرتها على ذلك.

سيييال  والتسيييري   المسيييووليات األسييياسيييية عن حماية المدنيين المنوطة برؤسييياء عنصييير نزع ال - 21
 وإعادة اإلدماج

إتاحة المعلومات والتحليالت ذات الصالالالالالالالاللة بشالالالالالالالالأن الجماعات المسالالالالالالالاللحة التي ال تت ع دوال  أ() 
لهيئالالات التنسالالالالالالالالالالالالالاليق والتحليالالل في ال عثالالة للمسالالالالالالالالالالالالالالالاهمالالة في اإلنالالذار الم كر وتقييم المخالالاطر  

 خطر تعرض المدنيين لألذى؛والتهديدات بغية التخفيف من 

في جميع اتصالالالالالالالالالالاالت هذا العنصالالالالالالالالالالر الدعوة إلى تخفيف األضالالالالالالالالالالرار التي تلحق بالمدنيين   ب() 
 بالقوات والجماعات المسلحة؛ 
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دعم تنفيذ برنامج نزع السالالالالالالالالالالح والتسالالالالالالالالالري  وإعادة اإلدماج كجزء من عملية السالالالالالالالالالالم، مع  ج() 
 مراعاة حماية المدنيين؛

تحديد أولويات أنشالالالالطة نزع السالالالالالح والتسالالالالري  وإعادة اإلدماج والحد من العنف المجتمعي  د() 
طوات تنفيالالالذهالالالا بطريقالالالة تعالالالالج أوال  المجالالالاالت التي يكون فيهالالالا الخطر على أو ترتيالالالب خ

 (؛“النقا  الساخنة”المدنيين في أعلى مستوياته )

للحالد من العنف المجتمعي، وتوفير االالالالالالالالالالالالالالبالل ييم بالديلالة، حيثمالا أمكن، ألفراد    تنفيالذ برامج ه() 
لتجنيد في  الجماعات والتجمعات المسالالالالالالالالالالاللحة، بما في ذلك الشالالالالالالالالالالال اب المعرضالالالالالالالالالالالين لخطر ا

 الجماعات المسلحة، لمنعهم من االنخرا  في أعمال عنف. 

 المسووليات األساسية عن حماية المدنيين المنوطة برؤساء العناصر المعنية بالعدالة و/أو السجون  - 22

إجراء تحليل منتظم بشالالالأن أداء مؤاالالالسالالالات االالاليادة القانون والديناميات والتطورات المتصالالاللة   أ() 
 التي يرج  أن تكون لها آثار ايااية وأمنية أواع نطاقا؛  القانون بسيادة 

تقييم االالالالالالالالير تسالالالالالالالاللسالالالالالالالالل العدالة الجنائية وتحديد االحتياجات والثغرات في قدرة ورغ ة نظام  ب() 
صالالالالالالالالالالالالالالدي للهجمالات ضالالالالالالالالالالالالالالد المالدنيين من خالل التحقيق في الجرائم ومالحقة  العالدالة في الت 

 مرتكبيها والق ض على المشت ه فيهم واحتجازهم؛

ااالالتعادة الخدمات األاالالااالالية المتعلقة بسالاليادة القانون في المجاالت ذات األولوية التي دعم  ج() 
يؤدي فيها غياب مؤاالالالالسالالالالات االالالاليادة القانون الجيدة األداء إلى زيادة تهديدات العنف ضالالالالد 

 المدنيين؛  

تهدف العمل مع مؤاالالسالالات الدولة و/أو المؤاالالسالالات المحلية لدعم اآلليات المجتمةية التي  د() 
إلى تسالوية النزاعات بين المجتمعات المحلية االلميا  دون المسالاس بساليادة الدولة وعلى نحو  

 متكامل مع نظم العدالة في الدولة؛

ضالالالالالالالمان االحتجاز اآلمن واإلنسالالالالالالالاني والمأمون للمقبوض عليهم على خلفية ارتكاب جرائم   ه() 
 طورة كبيرة؛خطيرة ضد المدنيين، ولغيرهم من المحتجزين الذين يشكلون خ

 العمل مع المؤاسات المحلية لتعزيز الرقابة القضائية؛  و() 

في التحقيق والمالحقة القضالالالالالالالائية فيما ُيرتكب ضالالالالالالالد المدنيين من جرائم خطيرة   المسالالالالالالالاعدة ز() 
 متصلة بالنزاعات.

باإلجراءات  المسيييييووليات األسييييياسيييييية عن حماية المدنيين المنوطة برؤسييييياء العناصييييير المعنية   - 23
 المتعلقة باأللغام

تقييم وتحليل المعلومات المتعلقة بالتلو  بالذخائر المتفجرة وإتاحتها آلليات تنسالالاليق حماية   أ() 
 وغيرها من أجل إبراز المخاطر الحرجة التي يتعرض لها المدنيون؛المدنيين  

نتظم مع المجتمعات إتاحة المعلومات ذات الصاللة التي يتم جمعها من خالل التواصالل الم ب() 
 المحلية أثناء إجراء المسوح و/أو التويية بالمخاطر؛
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التوصالالالالالالالالالالالية بمشالالالالالالالالالالالاريع محتملة لإلجراءات المتعلقة باأللغام يمكن أن تدعم حماية المدنيين   ج() 
 و/أو بتدابير لبناء الثقة ابتغاء تعزيز األولويات اإلنسانية والسيااية؛

، وإزالالالالة أخطالالالار المتفجرات، ومسالالالالالالالالالالالالالالالالاعالالالدة النالالالاجين وفقالالالا  إدارة عمليالالالة التوييالالالة بالالالالمخالالالاطر د() 
لالاالالالالالالتراتيجية التي وضالالالالالالعت للسالالالالالالياق المحلي بما يتماعالالالالالالى مع ااالالالالالالتراتيجية األمم المتحدة 

 ؛2023-2019لإلجراءات المتعلقة باأللغام للفترة 

 تنفيذ برنامج لإلجراءات المتعلقة باأللغام كجزء من عملية السالالالالالالالالالالالالالالم، حيثما كان ذلك دعم ه() 
 مناا ا.

 المسووليات األساسية عن حماية المدنيين المنوطة برؤساء شوون االتصال االستراتيجي - 24

إدراج راائل رئيسية بشأن حماية المدنيين في وثائق ال عثة وخططها االاتراتيجية المتعلقة  أ() 
 باإلعالم؛

وضالالالالالع ونشالالالالالر راالالالالالائل توضالالالالال  دور ال عثة في حماية المدنيين وتضالالالالال ط التوقعات في هذا  ب() 
 الصدد؛

ولي لحقوق  ااالالالالالتخدام أدوات اإلعالم لتشالالالالالجيع احترام القانون الدولي اإلنسالالالالالاني والقانون الد ج() 
 اإلنسان، فضال  عن السالم والمصالحة، والثني عن عن هجمات على المدنيين؛

جمع المعلومات ذات الصالالالالالالالالالالالالاللة وإتاحتها لمنتديات التنسالالالالالالالالالالالالاليق المعنية بحماية المدنيين في   د() 
 ال عثة، بما فيها المعلومات المتعلقة، مثال، بااتخدام خطاب الكراهية.

 األساسية عن حماية المدنيين المنوطة بالمستشارين القانونيينالمسووليات  - 25

تقديم المشورة بشأن اإلطار )األطر( القانونيالالالالال)الالالالالة( المنط قالالالالال)الالالالالة( وما يترتب عليها من آثار  أ() 
 حماية المدنيين وتخطيط العمليات وتنفيذها؛على تنفيذ والية 

، وقواعد االعالالالالالالالت اك، واألوامر التوجيهية  تقديم المشالالالالالالالورة والدعم بشالالالالالالالأن تفسالالالالالالالير والية ال عثة ب() 
المتعلقة بااالالالالالالالالالالالتعمال القوة، واتفاقات مركز القوات، وغير ذلك من الوثائق الرئيسالالالالالالالالالالالية التي 

 توجه تنفيذ والية حماية المدنيين؛  

إاالالالالالداء المشالالالالالورة والمسالالالالالاعدة في صالالالالالياغة اإلجراءات التشالالالالالغيلية الموحدة لل عثة وغيرها من  ج() 
 تي توجه تنفيذ ال عثة لوالية حماية المدنيين.ال  الوثائق الرئيسية

 المسووليات األساسية عن حماية المدنيين المنوطة بكبار مستشاري حماية الطف  - 26

 حماية والية  تنفيذ  في  مهمته تتمثل  الطفل، حماية  لشالالالالؤون   مسالالالالتشالالالالارين  كبير  تضالالالالم التي ال عثات في 
  الطفل  حماية  تعميم  وتيسالالالالير  المشالالالالورة  تقديم  بينها من بواالالالالائل للسالالالالالم، المتحدة األمم بعمليات المنوطة  الطفل

  كبير   االالالالالالالالالالالاليتولى  المدنيين، حماية والية  لتنفيذ ودعما  .( 22) ال عثة  تبذلها التي نطاقا األواالالالالالالالالالالالالع الحماية  جهود في
 التالية: المسؤوليات الطفل حماية مستشاري 

 __________ 

  للسالالالم  المتحدة  األمم  عمليات في  الطفل  حماية  بشالالأن السالاليااالالية  الشالالؤون   الميداني/إدارة الدعم  السالالالم/إدارة  حفظ  عمليات إدارة االاليااالالة (22) 
(2017-11.) 
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تقديم المشالالالالالالورة لك ار قادة ال عثات، بما في ذلك الممثلين الخاصالالالالالالين لألمين العام/رؤاالالالالالالاء  أ() 
ال عثات، ونواب الممثلين الخاصالالالالالالين لألمين العام، وقادة القوة ورؤاالالالالالالاء عناصالالالالالالر عالالالالالالرطة  

 قضايا حماية األطفال واإلجراءات ذات الصلة التي يتعين اتخاذها؛األمم المتحدة بشأن 

التي تتعرض لها حماية األطفال واالنتهاكات الجسالالاليمة التي ترتكب ضالالالد  رصالالالد التهديدات ب() 
األطفال في حاالت النزاع المسالالالالالل  وإتاحة المعلومات عنها آلليات تنسالالالالاليق حماية األطفال  

 وغيرها من الجهات؛

االنخرا  في حوار مع أطراف النزاع بشالالالالأن تو يع وتنفيذ خطط العمل الصالالالالادر بها تكليف  ج() 
 من لوقف االنتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل ومنعها؛من مجلس األ

دعم إطالق االالالالالالالالالالالالالالراح وإعالالادة إدمالالاج األطفالالال المرت طين بالالالقوات المسالالالالالالالالالالالالالاللحالالة والجمالالاعالالات   د() 
المسالاللحة، باعت ار ذلك جزءا من الحوار بشالالأن خطة العمل ومفاوضالالات واتفاقات السالالالم، 

 العمليات ذات الصلة؛ وبرامج نزع السالح والتسري  وإعادة اإلدماج أو غيرها من

الالدعوة إلى اتخالاذ تالدابير للحمالايالة وتالدابير وقالائيالة وعالجيالة فيمالا يتعلق بالاالنتهالاكالات األخرى   ه() 
لحقوق الطفالالل التي تحالالددهالالا ال عثالالة على أنهالالا عالالالالالالالالالالالالالالواغالالل رئيسالالالالالالالالالالالالالاليالالة تتعلق بحمالالايالالة الطفالالل  

 االحتجاز األمني لألطفال وااتخدام المدارس ألغراض عسكرية(؛ )أي

التدريب والتوجيه والخبرة في مسالالالالالالائل وأدوات ومنهجيات حماية األطفال، للعناصالالالالالالر  توفير و() 
واألقسالالالام األخرى في عمليات األمم المتحدة للسالالالالم، بالتعاون الوثيق مع المركز المتكامل 

 لتدريب أفراد ال عثات؛

الالدعوة لالدى حكومالات الالدول المضالالالالالالالالالالالالالاليفالة، واألواالالالالالالالالالالالالالالا  الالدبلومالااالالالالالالالالالالالالالاليالة والجهالات المالانحالة،  ز() 
منها إصالالالالدار تقارير ألغراض الدعوة العامة بشالالالالأن   بواالالالالائلوالمنظمات اإلقليمية والدولية،  

 المسلحة. المتضررين من النزاعاتاألطفال 

 المسووليات األساسية عن حماية المدنيين المنوطة بكبار مستشاري حماية المرأة - 27

 لدعم المتحدة لألمم التابع األمن  مجلس  طلب على بناء  بال عثات  المرأة   حماية مستشاري  ك ار  ُيلحق 
  في الجنسالالالالالالالالالي بالعنف المتعلق الهيكل  من  جزءا  يشالالالالالالالالالكلون  وهم  األمن،  مجلس عن  صالالالالالالالالالادرة محددة والية  تنفيذ

  لدى بالنزاعات  المرت ط  الجنسي  بالعنف المتعلقة  الشواغل  تعميم ضمان في  حااما   دورا    ويؤدون   النزاع.  حاالت
  أخرى،  مهام  ضالمن  مسالؤولياتهم، وتشالمل للسالالم، المتحدة األمم بعمليات المنوطة  المدنيين حماية واليات  تنفيذ

 :يلي ما

تقديم المشالالالورة إلى ك ار قادة ال عثات، بمن فيهم الممثلون الخاصالالالون لألمين العام/رؤاالالالاء  أ() 
ال عثات، ونواب الممثلين الخاصالالالالالالين لألمين العام، وقادة القوة ورؤاالالالالالالاء عناصالالالالالالر عالالالالالالرطة  
األمم المتحدة، ومنسالالقو العناصالالر العسالالكرية والشالالرطية، بشالالأن تنفيذ الوالية المتعلقة بالعنف 

ذات الصالالاللة في هذا الصالالالدد واإلجراءات التي يتعين  والمسالالالائلبالنزاعات   الجنسالالالي المرت ط
اتخالالاذهالالا، مع إيالء اهتمالالام خالالاص لمجمالالل عمالالل ال عثالالة، بمالالا في ذلالالك جهود الواالالالالالالالالالالالالالالالاطالالة  

 والمصالحة الوطنية؛
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كفالة إدماج المعلومات والتحليالت المتعلقة بالتهديدات المحددة المتصالاللة بالعنف الجنسالي   ب() 
زاعات التي تواجهها النسالالالالالالالاء والرجال والفتيات والصالالالالالالالبيان في التحليل وصالالالالالالالنع المرت ط بالن 

المالالالدنيين لكي تتخالالالذ ال عثالالالة إجراءات وقالالالائيالالالة فعالالالالالالالة في الوقالالالت  القرار المتعلقين بحمالالالايالالالة  
 بالنزاعات؛ المنااب بشأن العنف الجنسي المرت ط

لمدنيين لضالمان مراعاتها إاالداء المشالورة بشالأن األنشالطة ومسالارات العمل المتعلقة بحماية ا ج() 
 لمخاطر وتهديدات العنف الجنسي المرت ط بالنزاعات؛

رصالالالالالالالد وتحليل الشالالالالالالالواغل المتعلقة بالعنف الجنسالالالالالالالي المرت ط بالنزاعات بهدف تقديم أحد    د() 
التحليالت واإلنالالذارات الم كرة المتعلقالالة بمخالالاطر العنف الجنسالالالالالالالالالالالالالالي المرت ط بالالالنزاعالالات كي 

 المدنيين؛ تستخدمها ال عثة في حماية

االنخرا  في حوار مع أطراف النزاعالالات بشالالالالالالالالالالالالالالالأن تو يع وتنفيالالذ االلتزامالالات المتعلقالالة بوقف   ه() 
ومنع العنف الجنسالالالالي المرت ط بالنزاعات، بما يتمشالالالالى مع قرارات مجلس األمن وبالتنسالالالاليق 
مع مكتب الممثل الخاص لألمين العام المعني بالعنف الجنسالالالالالي أثناء النزاعات وعناصالالالالالر 

األخرى ذات الصاللة، ودعم أطراف النزاعات في تنفيذ االلتزامات المتعلقة بالتصالدي  ال عثة
للعنف الجنسالالالالالالالالالالالالالالي المرت ط بالالالنزاعالالات، وااالالالالالالالالالالالالالالتعراض التقالالدم بالالانتظالالام مع أطراف النزاعالالات 

 ومنظومة األمم المتحدة؛

ي  الدعوة إلى تقديم المسالالالالاعدة الكريمة والجيدة في الوقت المنااالالالالب لضالالالالحايا العنف الجنسالالالال  و() 
 ات؛المرت ط بالنزاع

توفير التدريب والتوجيه والخبرة في مجال منع العنف الجنسي المرت ط بالنزاعات والتصدي  ز() 
لاله من خالل آليالالات حمالالايالة المالالدنيين، بالالتعالالاون الوثيق مع المركز المتكالالامالل لتالالدريالب أفراد  

 ال عثات؛

 حمايتهم  االاليما وال  المدنيين،  لحماية ااالالتراتيجيات وضالالع  في  المدنيين  حماية مسالالتشالالار دعم )ح( 
 بالنزاعات. المرت ط الجنسي العنف من

 


