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 تصدير   
هذه هي الطبعة األوىل من دليل األمم املتحدة لالستتتتتتتتابعسار العفتتتتتتت. وة فر  الفتتتتتتتال   وو     

هذا الدليل تعليمعر وت جيهعر ونصتعح  لف  اد الذون وتم نرت هم ع لمليعر ظر  الفتال  التع عة لفمم 
ق املتحتتتدةو ستتتتتتتتتتتتتت اع ع مس  الس ة او للو مفتتتتتتتتتتتتتتت ا السطتتتعلتتتعر وال.تتتتعحتتت و لال تتتتتتتتتتتتتتطال   دواس تتعل 

ابالستتتتتتتتابعسار العفتتتتتتت. وة فر  الفتتتتتتتال ئ ل.ن نطع  تطبيسن و عحدتن اوستتتتتتت  والم من  ل و وو ب ي ا  
وُفتتتاد  ابع ة دليل وُفتتبهتتد  ن ع لي  لمليعر االستتتابعسار العفتت. وة الا تس   تع األمم املتحدة ع 

 جمعل ظر  الفال   

من خالل ت ا    هم ا  تتتل للبي ة   ومي.ن لعمليعر ظر  الفتتتال  ا  ت رذ والوتهع  رتتت.ل ا  تتتل 
احمليطة تع وللبي عر املعسدة الا تعمل  يهع  وللو وجن اخلصتتتتتتتتتتتتت لو تفتتتتتتتتتتتتتعو هذه العمليعر جعهدة  ىل 
حتفتتمح يعوة املدنيمح و تتمع  ستتالمة ظرالة الفتتال  وام همئ وتفتتهم استتتابعسار ظر  الفتتال  ع حتسيق 

 هذون اهلد مح 
وُ تتتتتتتتتتتتت  ملفتتتتتتتتتتتتتعلدة األ  اد الذون ستتتتتتتتتتتتتبق ا  تلس ا تدسوبع للو وو طي الدليل طيرع واستتتتتتتتتتتتتعع و د   

استتابعسار ظر  الفتال و واأل  اد الذون وُ رتن و  ع ادواس استتابعسار ظر  الفتال  ألول م ةو للو ظد 
ستتتت اع  ولتتتتتتتتتتتتتتتتتتممع اعنا ال لملية من لمليعر األمم املتحدة فر  الفتتتتال  مُ الممة  ط وسة  تلرةو ومن   

استتتتتتابعساتية  تلرةو  ب  املبعدم واألمبلة ال اسدة ع هذا الدليل و ب ي ال ال   ليهع للو ت ترتتتتت   يهع  دسار  
فر    اهنع مبعدم ت جيهية وممعسستتتعر   تتتلوو ال للو اهنع و  ك  وورتتت.ل دليل االستتتتابعسار العفتتت. وة
ملعل معر الفتتتتتال  هذا جنعا من ااطعس الفتتتتتيعستتتتتعر املتعلق ابستتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتال  وميتبل لفتتتتتيعستتتتتة ا

ل هذا الدليلن دليلُ خلية التحليل املرتتتتتباة 2019االستتتتتتابعساتية املتعلسة لر  الفتتتتتال    (  وو ب ي ا  و.م ِّ
للبعبة والتدسو  املتعلق ابستتتتتابعسار األمم املتحدة العفتتتت. وة فر  الفتتتتال   وستتتتتالل األهداُ  ال حيفتتتية 

 عر األهدا ن نرفتتهع اال وهيحت حتفتتمح ااملع  فر  الفتتال  داحمع وع لي  األو   لالستتتابعسار العفتت. وة
 ابفعلة ومت.مح األمم املتحدة من اختع    اسار فمعوة م ظريهع ويعوة املدنيمح  

واود ا  ال ب لن امت عين العميق ألل تتتتعع الر وق الععمل املعس ابالستتتتتابعسار العفتتتت. وة فر   
لرتوو  العفت. وة   سد اجتم  مه ي  االستتابعسار الفتال  الذون الدوا هذا الدليل ابالهتبام م  م.ت  ا

 لدا  تلرعو م هم م ظر   ع م.ت  الرتتوو  العفتت. وةو والدوا معع  ت ا هذا الدليلو ممع ودل   16من  
للو األمهية الا ت ليهع الدول األل عع لدلم األمم املتحدة ع ت ريذ والايهتعو وودل للو مدا افعجة  ىل 

ة فر  الفتتتتتتال  ع البي عر افدوبة الا تعمل  يهع األمم املتحدة  و نس للو  سة االستتتتتتتابعسار العفتتتتتت. و
   هذا الدليل ستتتتتتتت   وفتتتتتتتتهم ع جعل لمليعر ظر  الفتتتتتتتتال  ااب  رعظع ع  نسع  اسوا  العفتتتتتتتت. ومح 

  عظ ل للو استادامن!  -واملدنيمح للو ظد س اع   نن دليل  ي ِّم ومثمح لل عوة 
 

 الكروا  يري  - جع  

 ايل األممح العع  و 

 لعمليعر ظر  الفال  
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 مقدمة   
 األساسيات   - االستخبارات العسكرية حلفظ السالم   

وفتتتتتتتتتتتعو هذا الدليل  ىل ت  ري الدلم لف  اد الذون وتم نرتتتتتتتتتتت هم ع لمليعر األمم املتحدة فر   
تتتتتتتتع اعنا الط وسة الا ُ  ي  الفال  لال طال   دواس تتعلق ابالستابعسار العف. وة فر  الفال   ولتتتتتتتتمم

تبعة ع  لدمو اُلدر تع األمم املتحدة استتتتتتتتتابعساهتع العفتتتتتتتت. وة فر  الفتتتتتتتتال   د ختتلف لن امل هجية امل
هذه املسدمة لت  تتتتي   عب املبعدم واملصتتتتطلحعر واألستتتتعلي  األستتتتعستتتتية  وو ب ي التبعس هذا الر   ابع ة 

 ت ط ة متهيدوة ت من سه لة  هم  سية الدليل  
وو د ع الرصتل األول هت  مل ملصتعدس االستتابعسار العفت. وة فر  الفتال  وألصت هلع الفتيعستعتية   

ه  ا   داسة لمليعر الفتتتتتال  التمدر ستتتتتيعستتتتتةت  رتتتتتال  استتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتال  هي   وخالصتتتتتة الس ل
ال  يسة امل جعية الرتتتتعملة  يمع وتعلق ابالستتتتتابعسار العفتتتت. وة فر  الفتتتتال   وت ت مبعدم استتتتتابعسار 

لتحفتتتتتمح ااملع  ابفعلةو ولتعنون ستتتتتالمة وامن م ظري ”ظر  الفتتتتتال  للو ا  هذه االستتتتتتابعسار ُ  ا  
  واستابعسار “م املتحدةو وت  ري معل معر وُفبهد تع ع العمليعر واألنرطة املتصلة لمعوة املدنيمحاألم

ظر  الفال   طبيعتهع ليفا س وةو وجي  ا  ُ  ا داحمع  ط وسة متتبل متعمع مليبع  األمم املتحدة ولإلطعس 
اع ع  ل  املبعدم األستتتعستتتية فر    السعن ين العع  الذي خت تتت  لن لمليعر األمم املتحدة فر  الفتتتال و

من ستتتتيعستتتتة   9الفتتتتال   ومي.ن االطال  للو السعحمة ال.عملة ملبعدم استتتتتابعسار ظر  الفتتتتال  ع الب د  
 املعل معر االستابعساتية املتعلسة لر  الفال  

والفتتتتتتتتبيل  ىل  هم استتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتال  ه  مع  ة الر    ي هع و مح املعل معرو وو د  يع   
  ووتمبل الر   ال حيفتتتتتتي  ي همع ع ا  املعل معر هي تسعسو  و عحعية 9 ىل    4 ل  ابلترصتتتتتتيل ع الرصتتتتتت ل  

 عسو   لن اظداث ج رو ع ظمح ا  استابعسار ظر  الفال  هي تسييم وُفتمد من حتليل تل  التس
و صتتتترة استتتتعستتتتيةو تن ُتج استتتتتابعسار ظر  الفتتتتال  لن دوسة استتتتتابعسار ظر  الفتتتتال  الا مت   

والتعميم  وم  ا  هتتذه التتدوسة ال ابليتتة اخلط ار ختتلف  ليال لن   ا اظتتل الت جيتتن والتحصتتتتتتتتتتتتتتيتتل والتحليتتل
لر  الفتتتتتتتال و  بنن   الدوسة  ار اخلط ار اخلمس املذا سة ع ستتتتتتتيعستتتتتتتة املعل معر االستتتتتتتتابعساتية املتعلسة

     ي همع ستت ا ا  الدوسة املذا سة ه ع ختتنل الرحت والتصتت يف ع خط ة واظدة هي التحليلو ستتريات  ال
للو مع ه  ااب  هتتتتتتي لع ع اوستتتتتتعط مه يي االستتتتتتتابعسار العفتتتتتت. وة  ومن  و  ب  دوسة االستتتتتتتابعسار 

 العف. وة فر  الفال  ت.   للو هذا الر.لحت
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 1الر.ل 
 دورة استخبارات األمم املتحدة حلفظ السالم  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

واخرياو من املهم ا  وع   الستتعسم ع هتتذه امل ظلتتة ا  لل.يتتعانر املع يتتة ابستتتتتتتتتتتتتتتابتتعسار ظر   
للو مفتتتتت ا مس   يعدة   U2الفتتتتال  تفتتتتميعرت  ددة ختتلف ابختال  املفتتتتت ا   ت.   تفتتتتمية ال.يع   

للو مفتتتتتتتتتتت ا ال.تيبة  و د ختتلف هذه التفتتتتتتتتتتميعر لن  S2  للو مفتتتتتتتتتتت ا السطعلعرو و  G2الس ةو و  
ري ال ط يتتة لبلتتدمو ل. هتتع هي الصتتتتتتتتتتتتتتي تتة املعتمتتدة ع لمليتتعر األمم املتحتتدة فر  الفتتتتتتتتتتتتتتال  وهي املعتتعو

 املفتادمة ع لي  اجناع هذا الدليل 

واآل   عد ا  استتتتتتتتتتتت لبان هذا التمهيدو مي.   ا  تس ا دليل االستتتتتتتتتتتتابعسار العفتتتتتتتتتتت. وة فر   
 الفال  
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 الفصل األول 

 السالم: السياسات والتوجيهات االستخبارات العسكرية حلفظ    
  

 الغرض والنطاق 1-1 

اداة األمم املتحدة فر  الفتتتتتتتتتتتال  هي اداة استتتتتتتتتتتتحد تهع امل المة ملفتتتتتتتتتتتعندة اط ا  ال نالعر ع  1-1-1
افرعظ للو الفتتتتتال و وهلع ستتتتتجل مرتتتتت    ع دلم الفتتتتتال  واالستتتتتتس اس ع لي  ا عع العع   و د تط سر 

الترتتتت يلية الي      د استتتتتجع ةت للطع   املت ري لل نالعر  واصتتتتبحا البي عرالفتتتتال  للو م  العس مهمة ظر 
ااب  تعسيتدا وخط سة واستتتتتتتتتتتتتت    وستعلتع   تعلم لتة املت  لتة من التهتدوتدار التسليتدوتة وغري التسليتدوتة و/او من 
التهدودار غري املت عظ ة ترتت.ل خط ا اهتتد جفتتعمة للو ستتالمة ظرالة الفتتال  وام همو وتو   ستتلبع للو 

 ريذ ال الاير  وميلي هذا األمُ   س ة للو  عبعر األمم املتحدة فر  الفتتتتتال   تتتتت وسةن  هم  ي عر لملهع ت
 رتتتت.ل ا  تتتتلو و تتتت وسة ت  ري تسييمعر لدلم اختع  الس اسارو والت بو ابألخطعس احملد ة احملددة  وهي الهع 

م املتحدةو وت  ري معل معر ام س  تتتتتتتت وسوة لتحفتتتتتتتتمح ااملع  ابفعلةو ول تتتتتتتتمع  ستتتتتتتتالمة وامن م ظري األم
 تفبهد تع األنرطة والعمليعر املتصلة اهع  يعوة املدنيمح الصعدس تع ت.ليف لن جملس األمن 

وللو مدا لس د من النمنو اعنا املعل معُر املصتتتتتطل ن املر تتتتتل ع م ال مة األمم املتحدة  دال  1-1-2
وللو وجتن التحتدوتد اال تعه   -من المتة االستتتتتتتتتتتتتتتابتعسار   يتد ا  الطتع   املت ري لعمليتعر ظر  الفتتتتتتتتتتتتتتال   

ادا  ىل  -ا املعتعدوتة املتمبتل ع ا  اخل  ة النس تعع او ساوتة األمم املتحتدة   تع دا ت.رال  افمتعوتة من الس  
ت ري امل ا ف  تتعه استتتتتتتتتتتتتتتاتتدا  األمم املتحتتدة الستتتتتتتتتتتتتتتابتتعسار ظر  الفتتتتتتتتتتتتتتال  نال ا ملتتع ت ط ي لليتتن هتتذه 
االستتتتتابعسار من  م.عنية  نسع  األسوا   و د ابر  هم ن ااي ُمرفتتتتدي الفتتتتال  والسدسة للو الت بو تع ام ا 

ر ظر  الفتتتتتتتتال  اآل  مطلبع والو ابلسب ل  ا امهية ظي وة متناودة  ونتيجة لذل و اصتتتتتتتتبحا استتتتتتتتتابعسا
 داخل ال من  يعدة األمم املتحدة والدول األل عع  

و تد ا بتتا التدسوس املفتتتتتتتتتتتتتتترتعدة من لمليتعر األمم املتحتدة فر  الفتتتتتتتتتتتتتتال  األخرية وا  تتتتتتتتتتتتتتتل  1-1-3
املفتتتتتتسبلية املمعسستتتتتعر املفتتتتتتمدة م هع ا  األمم املتحدة حتتعك  ىل ا  تتحلو ع افعالر ال اه ة وافعالر  

احملتملة لفتتن تسدو  م  تت لي و.    عحمع للو متت  األمم املتحدة  سدسار مفتتتسلة ع جمعل استتتابعسار 
ظر  الفتتتتال   و د اصتتتتب  هذا األم  وُع ن و لدا ظرنالة الفتتتتال  العفتتتت. ومح الععملمح ع لمليعر األمم 

 املتحدة فر  الفال و ابالستابعسار العف. وة فر  الفال   
حتفتتتمح ااملع  ابفعلة ومت.مح وال  ض األستتتعستتتي من االستتتتابعسار العفتتت. وة فر  الفتتتال  ه    1-1-4

  وللو وجن التحدودو تفتعو االستتابعسار األمم املتحدة من اختع    اسار فمعوة م ظريهع ويعوة املدنيمح
 العف. وة فر  الفال   ىل حتسيق مع وليحت

جعر استتتابعسوة فر  الفتتال  ت.   ت بووةو من اجل حتفتتمح الت صتتل  ىل  هم للحعلة وت  ري م ت • 
 دسة لمليعر ظر  الفتتتتتتال  للو التاطيذ واختع  الس اسار ع العل العفتتتتتت. ي   علسعدة الذون 
تت    لدوهم  م.عنية افصتتتتتت ل للو استتتتتتتابعسار جيدة ال  لية ع جمعل ظر  الفتتتتتتال  هم ااب  

  دسة للو اختع   ج اعار م عسبة 
ت  ري  نتذاس مب.  ابألخطتعس الا تتهتد د ظيتعة ا  اد األمم املتحتدةو ستتتتتتتتتتتتتت اع من العفتتتتتتتتتتتتتت. ومح او  • 

 املدنيمح  من
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ت  ري  نذاس مب.  ابألخطعس الا تتهد د افيعة ع اوستعط الفت.ع  احملليمحو دلمعت فمعوة املدنيمح   • 
البىن التحتية افي وة او امل اسد   ووتصتتتتل تذا األم  اانذاس املب.   ي تدمري ُططمذ لن الستتتتتهدا 

 الطبيعية ال  وسوة  
حتفتتتتتمح  هم  يعدة البعبة للتح الر الا تط ا للو املرتتتتتهد االستتتتتباتيجي والترتتتتت يليو من خالل  • 

التع   املب.  للو اال عهعر والتهدودار املهمة  ومن هتتتتتتتتال   ل  ا  وفتتتتتتتته ل حتدود املاعط  
 ملتحدة واملدنيمح  من نطع  ال الوة والر ل من اجل يعوة م ظري األمم ا

و د وُفتت ند  ىل االستتتابعسار العفتت. وة فر  الفتتال  او تتع دوُس تسدمي الدلم ألي لمليعر تس    
تتع األمم املتحتدة ع جمتعل املعل متعر واالتصتتتتتتتتتتتتتتتعالر  و تد وتمبتل  لت  التدوس ع تنووتد الستعحتد املفتتتتتتتتتتتتتتوول 

او ابستتتتتتتتتتتتتتتابتتعسار ظر  الفتتتتتتتتتتتتتتال  املالحمتتة  ومن  و  تتب  امل المتتة املفتتتتتتتتتتتتتتوولتتة ابملعل متتعر املالحمتتة و/ او
االستتتتابعسار العفتتت. وة فر  الفتتتال   د وُفتتت ند  ليهع دوس دالم ع مت.مح األمم املتحدة من اا الغ لن 

ع مت.ي هع من م.ع حة الت تتتتتتليل االالمي واملعل معر اخلعط ةو او التسعسو  غري الصتتتتتتحيحة  افسيسةو وساع
 عية  من ال عظية ال  عح

و ان هذا الدليل للو املبعدم الععمة والعمليعر واملععوري املتعلسة إبداسة االستتتتتتتتتتتتابعسار  -  النطاق 1-1-5
العفتتتتتتتت. وة فر  الفتتتتتتتتال   تتتتتتتتمن  عبعر األمم املتحدة فر  الفتتتتتتتتال   امع الت جيهعر  رتتتتتتتتال  األدوار 

عسار واألنرتتتتتطة احملددة لر ادا ل عصتتتتت  البعبعرو و رتتتتتال  مهع  مس  البعبة ع دلم وت فتتتتتيق نالم االستتتتتتاب
العفت. وة فر  الفتال   فتبنِّد ع الت جيهعر العملية الر لية املع ية وع  ج اعار الترت يل امل ظدة اخلعصتة 

  .ل  عبة للو ظدة  
 

 السياسة العامة 1-2 

م  حت ل والاير  عبعر األمم املتحدة فر  الفتال  و ي عر لملهعو اصتب  جملس األمن والدول  1-2-1
عمة ت ال   ىل استتابعسار ظر  الفتال    صترهع لعمال مت.ي يع ظي اي  وو د ادانه  يع  األل تعع واألمعنة الع

 التط سار الا ادر  ىل   وز افعجة ظعليع  ىل االستابعسار العف. وة فر  الفال  
 عد  رتتتتتل لمليعر ظر  الفتتتتتال  ع الصتتتتت معل وسواندا والب ستتتتت ة ع تفتتتتتعي عر الس   املع تتتتتيو  1-2-2

و ب ي ا  تُ  م  لس ار األمم املتحتتتدة  م.تتتعانر ” نتتتن  2000 اهيمي الصتتتتتتتتتتتتتتتتعدس لتتتع  اوصتتتتتتتتتتتتتتو تس و  اا 
  “االستابعسار امليدانية وغريهع من السدسار املطل  ة ل.ي تدا   لن نرفهع  د منن وتحدوهنع  ع ف

فمتتعوتتة  “تعطي األول وتتة”و دلتتع جملس األمن األمتتعنتتة العتتعمتتة  ىل ا  (2009  1894وع الس اس  1-2-3
ع الس اسار الا تُتتماتذ  رتتتتتتتتتتتتتتتال  استتتتتتتتتتتتتتتاتدا  الستدسار وامل اسد املتتعظتةو اتع  يهتع م اسد املعل متعر ”املتدنيمح 

  “واالستابعسارو لدا اال طال  ابل الاير
 الفتتتتتتال  ع تس و ه الصتتتتتتعدس ع ظنو ا /  واوصتتتتتتو الر وق املفتتتتتتتسل ال  ي  املفتتتتتتت ا املعس  عمليعر 1-2-4

من  “ داسة املعل متعر للو    ااب   عتعليتة وزايدة الستدسار التحليليتة  ىل ظتد ابري”   تتم  2015 و نيتن
 اجل التععمل م   ي عر وسل  يهع الفال  او ليس تع سال  ُورن  

و للو ظعجة  عبة األمم املتحدة (2016   2295وستتتتلذ جملس األمن ال تتتت عو وال ستتتتيمع ع   اسه  1-2-5
املت.عملة املتعددة األ ععد لتحسيق االستتتتتتتتس اس ع مع   ىل ا  تتمت   سدسار استتتتتتتتابعساتيةو ابل ال   ىل البي ة 

 األم ية املعسدة الا تعمل  يهع  

https://undocs.org/ar/S/RES/1894(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/2295(2016)
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عر ظر  الفتتتتتتتتتتتتتتال  والتتع عتة للجمعيتة العتعمتة لفمم املتحتدة وا  ر اللج تة اخلتعصتتتتتتتتتتتتتتة املع يتة  عمليت  1-2-6
   وسة الت لية ابألو ع  وتعنون سالمة وامن ظرالة الفال و اع ع  ل  ابستادا  ”( او ع  34التتتتتتتت   جل ة 

 “الت.  ل جيتع افتدوبتة اتعستتتتتتتتتتتتتتت.متعل لفستتتتتتتتتتتتتتعليت  التسليتدوتةو مبتل ل  املعل متعر الستعحمتة للو اانفتتتتتتتتتتتتتتع  
 A/70/19  و امع ا  ر     عب  عبعر ظر  الفتتتتتتال   د انترتتتتتت ر ع  ي عر ستتتتتتيعستتتتتتية وام ية 2016و)

تط و  م ال مة لفمم ”هرتتتتتتتتتتة تتفتتتتتتتتتتم   ج د اخطعس معسدة وغري مت عظ ة  وهتتتتتتتتتتجعا األمعنة الععمة للو  
 لية ابألو تتتتتتتتتتع  الفتتتتتتتتتتعحدةو ميتد نطع هع من امليدا   ىل املتحدة ت.   ااب  اتفتتتتتتتتتتع ع وت.عمال من اجل الت

 ( 2017و A/71/19  “املس 
ال  ع للو العدود من ال سعط ل.ي وُ ال   يهع  اوالو امهية الت.عمل م    34و د سلطا جل ة التتتتتتتت  1-2-7

نيعو ا  حتب  الفتتتتتيعستتتتتعر واملمعسستتتتتعر املتعلسة ابستتتتتتابعسار ال ُّهج األخ ا املتعلسة ابلفتتتتتالمة واألمن  وا
ظر  الفتتتتتال  ميبع ن األمم املتحدة واملبعدم البال ة املتمبلة ع امل ا سة وافيعد ولد  استتتتتتادا  الس ة  ال ع 

 تتتيرة ظعلة الد ع  لن ال رس او يعوة املدنيمح او الد ع  لن ال الوة  والبعو ارعلة اظبا  ستتتيعدة الدولة امل
والدول العوسة  واخرياو وتعمح تد ري امن املعل معر اففتتتتتتتتتعستتتتتتتتتة وستتتتتتتتت وتهع  ع عوة و ط وسة م عستتتتتتتتتبة ل.رعلة 

 وط ل  لليهع ا  اد غري مال و  هلم  ذل    اال
وهتد  االستتتتتتتتابعسار العفتتتتتتت. وة فر  الفتتتتتتتال   ىل حتفتتتتتتتمح ااملع  ابفعلةو ودلم لملية اختع   1-2-8

المة وامن لي  ا  اد األمم املتحدة واصتتتتت هلعو واذل   يمع وتعلق لمعوة املدنيمح  الس اسار  يمع وتعلق  فتتتتت 
فر  الفتتتتتتتال   تتتتتتتد الدولة امل تتتتتتتيرة او الدول العوسة   ومن املهم اال ُتفتتتتتتتتاد  االستتتتتتتتابعسار العفتتتتتتت. وة

  ط وسة تر.ل هتدودا هلع  او
ختتلف استتتتتتتتابعسار األمم املتحدة العفتتتتتتت. وة فر  الفتتتتتتتال  لن االستتتتتتتتابعسار   -البارامرتات   1-2-9

للمبدا الصتتتتتعس  الذي و ت للو ا  لي  انرتتتتتطة االستتتتتتابعسار   العفتتتتت. وة ال ط يةو وجي  ا  ُ  ا و سع
 العف. وة فر  الفال  ت.   غري س وة 

 
 أهداف الدليل 1-3 

وهد  هذا الدليل  ىل تعنون السدسار الا تتمت  تع العمليعر امليدانية  يمع وتعلق ابالستابعسار  1-3-1
العفتتتت. وة فر  الفتتتتال و و ل  من خالل ت  تتتتي  ا  تتتتل املمعسستتتتعر ع جمعل االستتتتتابعسار العفتتتت. وة 

ر  الفتتتتتتال و فر  الفتتتتتتال و اع ع  ل  ت  تتتتتتي  ال.يرية الا وتم تع  نتعك االستتتتتتتابعسار العفتتتتتت. وة ف
وارعلة التمعد استتتعلي  ومععوري مرتتتباة ع لي  ج ان  ت ريذ االستتتتابعسار العفتتت. وة فر  الفتتتال  ع 
األمم املتحدة  ومن املالم ل  ين او تتتتتتتتع ا  وفتتتتتتتتعلد هذا الدليل البلدا  املفتتتتتتتتعمهة  س ار ع تدسو  األ  اد 

ع ستتتت   مي.  هم من  نتعك استتتتتابعسارت امل.لرمح ابالستتتتتابعسار العفتتتت. وة فر  الفتتتتال   بل نرتتتت همو مم
لفتتت. وة فر  الفتتتال  من تلسعع انرفتتتهم ومن االة اط  فتتتالستتتة ع هي.ل األمم املتحدة لالستتتتابعسار 
العفتتتت. وة فر  الفتتتتال   وستتتت   تت تتتتمن الصتتتتيع الالظسة من الدليل تعليسعر للو هذه الصتتتتي ة األوىل 

  ر  امع س   تت من اي تط سار تفتجد ع ا  ل املمعسسع

https://undocs.org/ar/A/70/19
https://undocs.org/ar/A/71/19
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 الفصل الثان 
 اهلياكل واألدوار واملسؤوليات املتعلقة ابستخبارات األمم املتحدة حلفظ السالم   

  
 اهليكل اإلداري الستخبارات األمم املتحدة حلفظ السالم 2-1 

م ما دوسة استتتابعسار األمم املتحدة فر  الفتتال  ل.ي مت. ن من ت جين استتتابعسار ظر   2-1-1 صتتُ
وحتصتتتيلهع وتصتتت يرهع وحتليلهع وتعميمهع للو املفتتتت ا االستتتباتيجي والترتتت يلي والت.تي.ي  وهذا الفتتتال   

 ام    وسي لت  ري معل معر تفبهد تع لملية ص   الس اس للو لي  مفت اير هي.ل األمم املتحدة 
ر ظر  تت    لتتتدا لي   داسار األمم املتحتتتدة املرتتتتتتتتتتتتتتتتعسِّاتتتة ع لمليتتتع - مقر األمم املتحدددة 2-1-2

الفتتتتتتال و للو هذا املفتتتتتتت او ل عصتتتتتت  متعلسة ابملعل معر والتحليل   علو ستتتتتتبيل املبعلو تت    لدا  داسة 
هتتتتتتتوو  الفتتتتتتتالمة واألمن داح ة تسييم التهدودار واملاعط  املفتتتتتتتوولة لن تسدمي معل معر استتتتتتتتابعساتية من 

اان العمتل امليتدانيتةو ول تتتتتتتتتتتتتتمتع  خالل  ج اع تسييمتعر   ليميتة وتسييمتعر  ط وتة  تدمدة للماتعط  لتدلم م  
ستتتتالمة وامن لي  األ  اد املدنيمح  وتت     تتتتمن  داسة لمليعر الفتتتتال  داح ُة العمليعر العفتتتت. وة اجلعسوة 
الا تتععمل م  املعل معر افعلية ال اسدة من الس عة العف. وة ع لمليعر األمم املتحدة فر  الفال و امع 

 تتتبعط استتتتابعسار مدسم مح و انو  للو  ج اع تسييمعر الستتتتابعسار ظر  وت     يهع   وُق تسييمت ورتتتمل  
الفتتتتتتتتتال  اا ليمية  وابا تتتتتتتتتع ة  ىل  ل و  ب  اهليعال اا ليمية ال ظيدة الا تتب  ل.ل من  داسة لمليعر 
الفتتتتتتال  و داسة الرتتتتتتوو  الفتتتتتتيعستتتتتتية و  عع الفتتتتتتال  تعمل ابع ة آلية مت. ن من تسدمي الت جين االستتتتتتباتيجي 
والترتتتت يلي للبعبعر امليدانية  ولالوة للو  ل و  ب  الر وق املعس  ت فتتتتيق استتتتتابعسار ظر  الفتتتتال  ع 
م.ت  وايل األممح العع  لعمليعر ظر  الفتتتتتتتال  ه  املفتتتتتتتوول لن ت فتتتتتتتيق انرتتتتتتتطة استتتتتتتتابعسار ظر  

ا و وه  املفتتتتتوول لن الفتتتتتال  الا تس   تع لي  اجلهعر الرعللة املرتتتتتعساة ع مس  األمم املتحدة وع امليد
 ارعلة االمتبعل لإلطعس الفيعسعر املتعلق ابستابعسار ظر  الفال  

تدل استتابعسار ظر  الفتال  للو املفتت ا الترت يلي   -  اسدتخبارات ففظ السدالم التيدغيلية 2-1-3
الس اس    للو امل تجعر االستتتابعسوة الا ت    معل معر وفتتبهتتد تع  عحد   ة األمم املتحدة ع لملية صتت  

وتفتتبهتتد لملية صتت   الس اس من جعن  سحيس البعبة/املمبل اخلعل لفممح العع و الا غعلبع مع وط و للو 
ت اينهع الطع   االستتتتتتباتيجيو ابملعل معر الا وتم افصتتتتتت ل لليهعو وابستتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتال  الا وتم 

انر البعبة األخ ا  ومن امل ج  ا   نتعجهع للو هذا املفتتتتتتتتتت او ل دمع ت تتتتتتتتتع   ىل تل  ال اسدة من ايع
 ت.   ال.يعانر ال اسدة ادانه  من ال.يعانر املرعساة ع  داسة استابعسار ظر  الفال  التر يلية 

خلية التحليل املرتتتتتتتتتتباة للبعبة هي ايع  مت.عمل وت.   من  -  خلية التحليل امليدددددددرتكة للبعثة 2-1-4
د  الدلم للتاطيذ وصتتت   الس اسو للو مفتتتت ا البعبةو مدنيمح ولفتتت. ومح وا  اد هتتت طةو اُنرتتت ا ل.ي تس

من خالل ت  ري حتليتل مت.تعمتل وتسييمتعر ت بووتة  وهي تت ىل تتد رين االظتيتعجتعر من استتتتتتتتتتتتتتتابتعسار ظر  
من خالل و تتتتتت  خطة حتصتتتتتتيل املعل معر للو مفتتتتتتت ا البعبةو   والفتتتتتتال  ل حيس البعبة و  وق  يعدة البعبة

ذه املعل متتعر الهتتعو واتتذلتت  من خالل حتتتدوتتد التهتتدوتتدار ومن خالل تصتتتتتتتتتتتتتت يف وحتليتتل مصتتتتتتتتتتتتتتتتعدس هتت 
والتحداير األخ ا الا ت اجههع ال الوة  وحتصتتل خلية التحليل املرتتباة للبعبة للو معل معر استتتابعسوة 
من مصتعدس متعددة وحتللهع   ية  لداد حتليل مت.عمل مت ستذ األجل وط ول األجل و  ية  ج اع تسييمعر 

باتيجي والترتتتتتتت يلي والتاطيذ فعالر الط اسم واختع  الس اسار و داسة األزمعر  ألغ اض التاطيذ االستتتتتتت 
وع  عب البعبعرو ت تتتتتطل  خلية التحليل املرتتتتتباة للبعبة  دوس  يعدي مهم ع آلية ت فتتتتتيق استتتتتتابعسار 
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ظر  الفتتتتتتال  ع البعبةو الا ت جن وترتتتتتت   للو دوسة استتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتال  داخل البعبة  وو.   
خلية التحليل املرتباة للبعبة مدنيعت وتب  مبعهت ة ل حيس البعبة  وت ت ستيعستة املعل معر االستتابعسوة   سحيس

املتعلسة لر  الفتتتتتتتال  للو ج از ا  وت ىل سحيس خلية التحليل املرتتتتتتتباة للبعبةو ع  عب افعالرو  يعدةن 
ستتابعسار العفت. وة فر  الفتال  آلية ت فتيق استتابعسار ظر  الفتال  ع البعبة  وو ب ي تبعدل لي  اال

واملعل معر األخ ا  ار الصتتتتتتتتلة م  خلية التحليل املرتتتتتتتتباة للبعبة وم  آلية ت فتتتتتتتتيق استتتتتتتتتابعسار ظر  
الفتتتال  ع البعبةو خصتتت صتتتع ل دمع وتعلق األم  ابالظتيعجعر من استتتتابعسار ظر  الفتتتال  لر وق  يعدة 

 البعبة وخبطة حتصيل املعل معر 
م ان العمليعر املرتتتباة ه  ايع  مت.عمل انرتتتي ل.ي وسد  الدلم   -  يات امليدددرتكةمركز العمل 2-1-5

لعمليعر صتتتتتتتت   الس اس من  بل   وق  يعدة البعبة ومس  األمم املتحدةو من خالل ت  ري  ملع  مت.عمل ابفعلة 
باة او تتتتتتع مفتتتتتتوولية ع التسعسو  ال وتي ية والتسعسو  املتعلسة ابف ادث اخلعصتتتتتتة  وتت ىل م اان العمليعر املرتتتتتت 

ت فيق األنرطة التر يلية الا ت طل  تع الع عص و و ل  ل مع  ت.عمل هذه األنرطة واتفع هع  ووتلسو 
 تصتتتتتتتتتت يرهعو وت د  لين التسعسو  من لي  ايعانر األمم   م ان العمليعر املرتتتتتتتتتتباة التسعسو  اجلعسوة الهع ووس  

و مداس الفتعلة  ووفتعو م ان العمليعر املرتباة جعهدا  ىل املتحدة ع امليدا و وتت    لدون  دسة سصتد لل
ت سيخ تبعدل املعل معر و ىل ت طيد لال عر العمل م  ايعانر   وق األمم املتحدة السط ي/الر وق السط ي 
للعمل اانفتتتتتعين  وو ان م ان العمليعر املرتتتتتباة للو العمليعر اجلعسوةو و د وسد  الدلم او تتتتتع للتاطيذ 

ل  وجي  ا  تع.س التسعسو  الا وسدمهع م ان العمليعر املرتتتباة  ىل اجلهعر املفتتتتريدة من السصتتتري األج
ختدمتعتتن ت. ونن البعبتة  من ظيتث ا هنتع لمليتة فر  الفتتتتتتتتتتتتتتال  متعتددة األ عتعد او تسليتدوتة(  وع ستتتتتتتتتتتتتتيتع  

اة للبعبة ا اعمة االستتابعسار العفت. وة فر  الفتال و وس   م ان العمليعر املرتباة وخلية التحليل املرتب 
انرتطتهمع  تمن آلية ت فتيق استتابعسار ظر  الفتال  ع البعبة ترعداي فدوث اي    ار ع ت  ري ااملع  
ابفعلة والدلم التحليلي لسيعدة البعبة  وو ب ي ا  وتسعستتتتتتتتتتم م ان العمليعر املرتتتتتتتتتتباة نرس ظين العمل م  

وععدل اال م هع ظيبمع  ان العمليعر األم ية او معم ان العمليعر العفتتتتت. وةو وم ان لمليعر الرتتتتت طةو وم  
وجد  وو ب ي ا  و.رل الع صتتتتتتتتت  العفتتتتتتتتت. ي  سستتتتتتتتتعل لي  التسعسو  الي مية لن افعلة واملعل معر األخ ا 

الصتتلة  ىل م ان العمليعر املرتتباة للو استتعس و مي او  صتت سة ااب  ت ات او ظفتت  اال ت تتعع  ومن   ار
 “اخذ ”املهم او تتتتتتتتتتتتتتع االلبا     العال تة التبتعدليتة م  م ان العمليتعر املرتتتتتتتتتتتتتتباتة جيت  ا  ت.   لال تة  

ي ا  ت ت خطة و  يس   امل ان او تتتع  تنوود الع صتتت  العفتتت. ي ابملعل معر  ار الصتتتلة  وو ب “لطعع” و
 دلم البعبة املتعلسة ابستابعسار ظر  الفال  للو مبعدم تبعدل هذه املعل معر 

ل ن اع  من   -  خلية الكيان املعين ابسدتخبارات ففظ السدالم ىلم مسدتوق مقر ديادة القوة 2-1-6
ترتت.ل جنعا من ال ا تت  ا  خلية ال.يع  املعس ابستتتابعسار ظر  الفتتال  للو مفتتت ا مس   يعدة الس ة  

هي.ل االستتابعسار العفت. وة فر  الفتال و  من املهم ا  ندسم اهنع ترت.ل او تع جنعا من هي.ل البعبة 
الستتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتال  الترتتتتتت يلية  وع ابري من األظيع و وت    لدا ال ظدار العفتتتتتت. وة الا تس  

ال س  ي ِّم  رالهنع  ونتيجةت لالستابعسار حتا مفت ا مس   يعدة الس ة اطال    ود للو افعلة الت.تي.ية وم 
ظر  الفتتتال  للو مفتتتت ا مس    العفتتت. وة فر  الفتتتال  الا تُ  م  من خالل ال.يع  املعس ابستتتتابعسار

 يعدة الس ةو تفتتتتتهم استتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتال  هذه الا ت.   للو املفتتتتتت ا الت.تي.ي  ستتتتتهعمع هعمع ع 
 املتحدة  استابعسار ظر  الفال  التر يلية لفمم 
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لعدة مع ت.   وظدة  -  ىنصدددددر اليدددددرتةبوفدة اسدددددتخبارات ففظ السدددددالم املتعلقة اب ر ة 2-1-7
استتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتال  املتعلسة ابجل مية هتتتتتتبيهة ابلع صتتتتتت  العفتتتتتت. يو وت ترتتتتتت  للو مفتتتتتتت ا السطع  

ظر  ستتتتال   ي ِّمة وال.تيبة  ومي.ن ا  ت    وظدة استتتتتابعسار ظر  الفتتتتال  املتعلسة ابجل مية استتتتتابعسار  
 من م ال س ُه نطي 

وت ىل سحيُس مفتتترتتعسي    -   إدارة األمم املتحدة ليدؤون السدالمة واألمربرسيم مسدتيداري األمر  2-1-8
األمن وستتتتعحُ  م ظري  داسة األمم املتحدة لرتتتتوو  الفتتتتالمة واألمن مفتتتتوولية  ستتتتداع املرتتتت سة ع جمعل افمعوة  

املدنيمحو وتت    لدوهم  م.عنية افصتتتتتتتت ل للو املعل معر املتصتتتتتتتتلة ابألمن   واألمن  ىل م ظري األمم املتحدة 
 ومن  و  ب  لدوهم ال.بري ل.ي وسدم ه  يمع وتعلق  ت اليم االستابعسار العف. وة فر  الفال   

مي.ن ا  و.   م ظر  الرتتتتتتتوو  الفتتتتتتتيعستتتتتتتية والرتتتتتتتوو  املدنية واالتصتتتتتتتعل  -  الكياانت األخرق 2-1-9
العفتت. وةو واذل  الععمل   ع والاير نن  الفتتال  والتفتت و  و لعدة اادمعك مصتتدسات   -  والرتتوو  املدنية

  ايت للمعل معر  وظيبمع اع   ل  مم. ع وم عستتتتتبعو و ب ي لل.يع  املعس ابستتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتال  للو 
و   عع للو مفت ا مس   يعدة الس ة ا  وفعو جعهدا  ىل تط و  لال عتن معهم  ومي.ن هلذه ال.يعانر او ع

دل ة من سحيس خلية التحليل املرتباة للبعبةو ا  ت  تم  ىل ل ت وة آلية ت فتيق استتابعسار ظر  الفتال  
 ع البعبةئ ولالطال  للو الترعصيلو انال  ادانه 

 
 آليات إدارة استخبارات األمم املتحدة حلفظ السالم 2-2 

ادا ال.يعانر املاتلرة لبعبعر األمم      -  آلية تنسدددددديب اسددددددتخبارات ففظ السددددددالم   البعثة 2-2-1
ظر  الفتتال  للو مفتتت ا مس   يعدة   املتحدة   داسة هتتوو  الفتتالمة واألمنو وال.يع  املعس ابستتتابعسار

الس ةو وهتتتت طة األمم املتحدةو وم ان العمليعر املرتتتتباةو وخلية التحليل املرتتتتباة للبعبة( هي اجلهعر الا 
التر يليةئ ل.ن ظمح تعمل ال.يعانر مععو وودي  ل   ىل استابعسار   ت د م هع استابعسار ظر  الفال 

ظر  ستتتال  ت.   ا  تتتل وااب  ت فتتتيسع  ووتحسق هذا التععو  من خالل آلية ت فتتتيق استتتتابعسار ظر  
الفتتال  ع البعبة  وطتلف الطع   الد يق هلذه اآللية من  عبة  ىل اخ او ول.ن ل عصتت هع األستتعستتية ت.   

 ع حتللو ال ح  الت
تتاللف اآللية من ايعانر البعبة املفتتتتتتتتتتتتوولة لن حتصتتتتتتتتتتتتيل استتتتتتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتتتتتال  وحتليلهع  • 

وتعميمهع  وورتتتتتمل  ل  لعدة خلية التحليل املرتتتتتباة للبعبةو وم ان العمليعر املرتتتتتباةو و داسة 
هتتتوو  الفتتتالمة واألمنو وال.يعانر املع ية من الع صتتت  العفتتت. ي ول صتتت  الرتتت طة  مبل ال.يع  

ملعس ابستتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتال  للو مفتتتتتتتت ا مس   يعدة الس ة(  ومي.ن دل ة ايعانر اخ ا ا
 ات عة للبعبة للمرعساة  يهعو ظف  اال ت عع 

ال  ض من اآللية ه  ت  ري س ع ة م انوة  تفتتتتتم   ت ريذ ال م اني( للو نالع  استتتتتتابعسار ظر   • 
 الفال  ع البعبة وت جيهن وت فيسن 

  اآلليتتة هي تتة  تتعحمتتة  تتذاهتتتعو وع ظتتعالر اخ او مي.ن ا  تودي خليتتة التحليتتل مي.ن ا  ت.   • 
  املرباة للبعبة مهعمهع 

وت د املفتتووليعر ال حيفتتية آللية ت فتتيق استتتابعسار ظر  الفتتال  ع البعبة ع ستتيعستتة املعل معر  2-2-2
 االستابعسوة املتعلسة لر  الفال و وترمل مع وليحت
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الت جين االستتتتتباتيجي من ابعس  عدة البعبةو وت لة هذه الت جيهعر  ىل االظتيعجعر استتتتتتاالل   • 
  ار األول وة من استابعسار ظر  الفال  واالظتيعجعر األخ ا من هذه االستابعسارئ

 داسة خطة حتصتيل املعل معر وجه د التحصتيلو وتلبية لي  االظتيعجعر من استتابعسار ظر   • 
 يعئالفال  للسيعدة العل

 و   خطة الدلم املتعلسة ابستابعسار ظر  الفال  وتعهدهع  • 
و دس ااهتتعسة  ىل ا   عب االظتيعجعر من االستتتابعسار العفتت. وة فر  الفتتال   د ت د من  2-2-3

آلية ت فتتتتتيق استتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتال  ع البعبةو وا  هذه االظتيعجعر من استتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتال  
ة لتحصتتيل املعل معر االستتتابعسوة  وجي  للو ممبلي  عحد الس ة  للو األسج  ترتت.ل جنعا من خطة الس  

ظر  الفتتتتتتتتال  للو مفتتتتتتتتت ا مس   يعدة الس ة( او تتتتتتتتع ا  ورتتتتتتتتعسا ا ع   سحيس ال.يع  املعس ابستتتتتتتتتابعسار
 االجتمعلعر الععدوة آللية ت فيق استابعسار ظر  الفال  ع البعبة 

 
 2الر.ل 

 آللية تنسيب استخبارات ففظ السالم   البعثةاهليكل التنظيمي   
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
مي.ن للبعبعر ا  تت اصتتتتتتتتتل م  ال.يعانر غري التع عة للبعبةو مبل امل المعر   -  شدددددددبكات أخرق 2-2-4

الفتتتتتتتتتتتتتال   الدولية األخ ا وامل المعر غري اف. ميةو لتبعدل م تجعر االستتتتتتتتتتتتتتابعسار العفتتتتتتتتتتتتت. وة فر   
وسد آنرعو  ب  سحيس البعبة او من ور ض  لين تل  الفتتتتتتتتتتلطة ه  املفتتتتتتتتتتوول لن تبعدل هذه امل تجعر  وامع

وه  الذي ط تتتتتتتت  للمفتتتتتتتتععلة ل هع  وو ب ي او تتتتتتتتع  معع  ال ال و للو هذا املفتتتتتتتتت او ع مدا سغبة آلية 
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التع عة للدولة امل تتتتيرة ت فتتتتيق استتتتتابعسار ظر  الفتتتتال  ع البعبة ع الت فتتتتيق م  هيعال االستتتتتابعسار  
و/او مدا ظعجتن  ىل  ل   ومن امل ج  ا  وترعور مفتتتتت ا اة اط الدولة امل تتتتيرة من  عبة  ىل اخ او 

 تبعع لل الوة وافعلة وم  ف الدولة امل يرة من وج د األمم املتحدة 
ع لملية   مثة لدد من األهتتاعل ال حيفتتيمح الذون ورتتعسا   ابل تت وسة -  األشدخا  الرسيسديون 2-2-5

استتتتتابعسار ظر  الفتتتتال    علو املمبل اخلعل لفممح العع و للو ستتتتبيل املبعلو ا  وسد   سهتتتتعدار  ىل 
آلية ت فتتتتتيق استتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتال  ع البعبة  رتتتتتال  األول اير ع جمعل استتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتال   

نال ا مل  عهم الر ود ولال عهتم   وتذامْ  داحمع ا  هوالع األهتتتاعل مي.ن ا  و. ن ا مصتتتدسا   اي للمعل معرو
 وظ  سهم لالجتمعلعر 

 
 استخبارات ففظ السالم التكتيكية لألمم املتحدة 2-3 

ع ستتتتتتيع  االستتتتتتتابعسار العفتتتتتت. وة فر  الفتتتتتتال و تتعلق االستتتتتتتابعسار العفتتتتتت. وة الت.تي.ية  2-3-1
عس ابستتتتتتابعسار ظر  ابل.يع  املعس ابستتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتال  للو مفتتتتتت ا مس  السطع  وابل.يع  امل

الفتتتال  للو مفتتتت ا ال.تيبةئ ومن امل ج  او تتتع ا  و.   ه عم متبيل ممع ل من ل صتتت  الرتتت طة والع صتتت  
املدين للبعبة  واستتتتابعسار ظر  الفتتتال  الت.تي.ية  تتت وسوة لدلم السعحد احمللي ولت  ري استتتتابعسار ظر  

تع ع سستم املرتهد العع  الستتابعسار ظر  الفتال  للو ط ل الفتلفتة من اجل ت  ري معل معر وُفتبهتد  
الفتال  الترت يلية واالستباتيجية  وال وعس ل  استتابعسار ظر  الفتال  الت.تي.ية للو ادو مفتت ا اهنع 
ة الا وتم افصتتتتت ل لليهع  غري مهمة   عستتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتال  الت.تي.ية او ظ  املعل معر غري املععجلن

    ار امهية استتتباتيجية  وع العدود من امل عطق الرتتتعستتتعة لبعبعر األمم للو املفتتتت ا الت.تي.ي  د ت.
املتحدة فر  الفتتال و و.   من األمهية ا.ع  ا  وتم.ن او تتع ال.يع  املعس ابستتتابعسار ظر  الفتتال  
للو مفتتتتتتتت ا مس  السطع  من تسدمي حتليل  صتتتتتتتري األجل ومت ستتتتتتتذ األجل لن ط وق حتصتتتتتتتيل املعل معر 

مصتتتتتتتتتتتتتتعدس متعتددةو و لتداد حتليتل مت.تعمتل وتسييمتعر ت بووتة لتدلم متع وس    تن  تعحتد السطتع  من   وحتليلهتع من
 اختع  الس اسار والتاطيذ و داسة األزمعر 
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 الفصل الثالث 
هيدداكددل األمم املتحدددة املعنيددة ابالسدددددددددددتخبددارات العسدددددددددددكريددة حلفظ السدددددددددددالم   

 ومسؤولياهتا وأدوارها
  

 االستخبارات العسكرية حلفظ السالم هيكلإنياء  3-1 

ه مي م اني وتاللف من ايع    هتتتتتت.لاالستتتتتتتابعسار العفتتتتتت. وة فر  الفتتتتتتال  للو   وس   هي.ل 3-1-1
معس ابالستتتتتتتتتتتتتابعسار العفتتتتتتتتتتتت. وة فر  الفتتتتتتتتتتتتال  ع مس   يعدة الس ةو ولدد من ال.يعانر التع عة املع ية 

ولدا هذه األخرية  دوسهع ايعانر ات عة للو   ابالستتتتتتتتابعسار العفتتتتتتت. وة فر  الفتتتتتتتال  ع مس  السطع و
مفتتتتت ا ال.تعح  مع ية ابالستتتتتابعسار العفتتتت. وة فر  الفتتتتال   ومن املم.ن او تتتتعت ا  ت جد ت اليمعر 
و دسار مع ية ابالستتتتتتتتابعسار العفتتتتتتت. وة فر  الفتتتتتتتال  للو مفتتتتتتتت ا الفتتتتتتت اير  و  استتتتتتتتادا  المة 

و اع ع  ل  ظجم البعبة وطبيعتهع ومفتتتتتتتتتتت ا ”ايع “ الر تتتتتتتتتترع تتتتتتتتتتة لن  صتتتتتتتتتتد أل  لددات من الع امل
التهدودو ستتتتتحدد  د ة ن   ال ايع  ع ال مفتتتتت ا   سد وباو  األم  من ستتتت اير الستتتتتابعسار ظر  
الفتتتال   ىل خلية اصتتت   ظجمعت الستتتتابعسار ظر  الفتتتال و وصتتت الت  ىل   وق م.   من هتتتاصتتتمح معس 

  ال ال  لن افجم وال طع  الد يسمحو وت.لف ابستتتابعسار ظر  الفتتال  للو مفتتت ا الفتت اير  و صتت  
 هذا اهلي.ل اهل مي   ظيرتمح سحيفيتمححت

 تسدمي الدلم ابستابعسار ظر  الفال   ىل ل ص  األمم املتحدة العف. ي الذي و تف   لينئ • 
االندمعك ع هتب.ة االستتابعسار العفت. وة فر  الفتال   تمن ستلفتلة هتد   ىل تعاليم رع   • 

 ظر  الفال  استابعسار 
وو د  يمع ولي امل جن العع  لل ظعحف واملهع  ع ال مفتتتتتتتتتت ا من املفتتتتتتتتتت اير  ت جد  عحمة ااب   3-1-2

 ترصيالت لفدواس واملفووليعرو  ىل جعن  اهليعال امل صو تعو ع امل  سمح الف وابع(حت
داخل مس   يعدة الس ةو   -  فرع االسددددددتخبارات العسددددددكرية حلفظ السددددددالم   مقر ديادة القوة 3-1-3

و.       استتابعسار ظر  الفتال  مفتووالت لن تسدمي الدلم ابالستتابعسار العفت. وة فر  الفتال   ىل 
 يعدة الس ة و ىل غريهع من ال ظعحف ع مس   يعدة الس ة مبل التاطيذ والعمليعر  وو ب ي جلمي  اهتتتتتتتتت.عل 

املع  ابفعلة وامن وستالمة ا  اد األمم املتحدةو  ىل الدلم ابستتابعسار ظر  الفتال  ا  هتد   ىل تعنون ا
جعن  ت  ري معل معر لالستتتتتتتتتبهتتتتتتتتتعد تع ع األنرتتتتتتتتتطة والعمليعر  ار الصتتتتتتتتتلة لمعوة املدنيمح  وع هذا 
املفتتتتتتتتت او و ج  ا  ت جد مهع  م رصتتتتتتتتلة داخل هي.ل االستتتتتتتتتابعسار العفتتتتتتتت. وة فر  الفتتتتتتتتال  تدلم 

  والتحصتيل والتحليل والتعميم ة فر  الفتال   يمع وتصتل ابلت جين  اظتيعجعر دوسة االستتابعسار العفت. و
وع هذا املفتتتتتتت او ت.   التسييمعر السعحمة للو استتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتال  لم معت مت ستتتتتتطة  ىل ط ولة 
األجل وهتد   ىل دلم لملية التاطيذ الا تس   تع  يعدة الس ةئ للو ال غم من اهنع  د ُتفتتتتتتاد  او تتتتتعت 

لفزمعر  وتتمبل املهع  ال حيفتتية ع ت  ري تسييمعر  عحمة للو استتتابعسار ظر  الفتتال  من ع التصتتدي  
اجل دلم صت   الس اس و نرع  تدا ري افمعوة  وابا تع ة  ىل مهمة تسدمي الدلم ابستتابعسار ظر  الفتال  

 تتتتتتعت مفتتتتتتوولية  يعدة  ىل مس   يعدة الس ةو تُعهد  ىل ايع  استتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتال  ع مس   يعدة الس ة او
وت جين هي.ل االستتتتابعسار العفتتت. وة فر  الفتتتال  للو نطع  البعبة  ومي.ن ا  ت ط ي هذه املفتتتوولية 

او التحصتتتتتتتتتيل احملدودةو و ععلية استتتتتتتتتتادا  للو   اسار من  بيل حتدود ايرية استتتتتتتتتتادا   دسار التحليل  
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 ظدة  رتتتتتال  هذه االستتتتتتابعسار  االستتتتتتابعسار العفتتتتت. وة فر  الفتتتتتال و وو تتتتت   ج اعار الترتتتتت يل امل
ووصتتتتل االستتتتتادا  الرععل لالستتتتتابعسار العفتتتت. وة فر  الفتتتتال  للو الدلم والت جين من خطة الدلم 
املتعلسة ابستتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتال و الا وت ىل  لدادهع ال.يع  املعس ابالستتتتتتتتتابعسار العفتتتتتتتت. وة فر  

سار العفتتتت. وة فر  الفتتتتال  ع مس   يعدة الس ة ا  الفتتتتال  ع مس   يعدة الس ة  وو ب ي ل.يع  االستتتتتابع
و   لي  اجتمعلعر آلية ت فيق استابعسار ظر  الفال  ع البعبة وو.رل وج د اتصعل  مح ال.يعانر 
املع ية ابالستتابعسار العفت. وة فر  الفتال  للو املفتت ا الترت يلي  وو ب ي ال ال  ع استتادا  م ظري 

  تابعسار ظر  الفال  اتصعل متر غمح مع يمح ابس
تترتتع ن ادواس     االستتتابعسار  -  فرع االسدتخبارات العسدكرية حلفظ السدالم   مقر القطاع 3-1-4

العفت. وة فر  الفتال  ع مس  السطع  م  ادواس     االستتابعسار العفت. وة فر  الفتال  ع مس   يعدة 
و رذ الت جيهعر الصتتتتتعدسة من الر   ع مس    الس ة  وستتتتتي.   او تتتتتعت من مفتتتتتوولية الر   ع مس  السطع  ا 

السيعدة ع  طعس خطة حتصتتتتتتتتتتتتيل املعل معر الا تعتمدهع الس ة وجي  ا  ميتبل ألظ.ع  خطة الدلم املتعلسة 
ابستتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتال   وُوتمل ا  و.   الر   ع السطع  اصتتتتتتت   ظجمعت من الر   امل ج د ع مس  

  و.   م ظر     ي   م رصتل   مع ي   ابالستتابعسار العفت. وة فر  السيعدةو ل.ن من احملتمل او تعت ا
  االستابعسار العف. وة فر  الفال  الفال  مفوولمح لن ال م ظلة من دوسة

للو نرس امل  الو ستتتتتتت.   األدواس هي   -  دسدددددم اسدددددتخبارات ففظ السدددددالم   مقر الكتيبة 3-1-5
امن وستتالمة ا  اد األمم املتحدةو  ىل جعن  ت  ري معل معر نرفتتهع  ىل ظد  عيدحت حتفتتمح ااملع  ابفعلةو و 

لالستبهتعد تع ع األنرتطة والعمليعر  ار الصتلة لمعوة املدنيمح  و فتب  الطع   الت.تي.ي ملس  ال.تيبةو 
و ج  ا  ت.   اجلداول النم ية للتسييم ا صتتتتتتت   وع هذا املفتتتتتتتت او من امل ج  انن ابل ال   ىل صتتتتتتت   لدد 

.لرمح ابالستتتابعسار العفتت. وة فر  الفتتال و مي.ن ا  و.   هتتات واظد مفتتووالت لن ااب  األ  اد امل
 من جعن  واظد من ج ان  دوسة استابعسار ظر  الفال  

 د وتعمحو اخذات ع االلتبعس طبيعة   -  فريب دىم اسددددددتخبارات ففظ السددددددالم   مقر السددددددرية 3-1-6
ع اهمة  ددة  وع ظعلة من هذا السبيلو من املفتتتتصتتت ب ا  البعبةو نرتتت  ستتت وة ع م طسة انحية او ت.ليره

وصتل مس  الفت وة للو دلم ابستتابعسار ظر  الفتال   ومن امل ج  ا  وتعلق األم   ر وق من هتاصتمح 
مدس مح ع جمعل االستتتتتتتتتابعسار العفتتتتتتتت. وة فر  الفتتتتتتتتال و ووتعمح ا  و. ان   ومح اع  ين ال.رعوة لتحمل 

 نفبيعت ال ر  ع  ي عر  عسية 
وو د ع امل  ق الف هي.ل لع  هتتتتتتعملو وت د ع امل  ق ابع وع ك للمالم ال ظيري لالستتتتتتتابعسار  3-1-7

 العف. وة فر  الفال   
 

 العناصر اإلضافية املعنية ابالستخبارات العسكرية حلفظ السالم 3-2 

ابستتتتابعسار ظر  الفتتتال  ع هي.ل ظفتتت  ن   البعبةو  د ت.   ه عم ل عصتتت    تتتع ية مع ية   3-2-1
 االستابعسار العف. وة فر  الفال حت

مي.ن ا  تت.   هذه ال ظدة من  -وفدة املرادبة واالسددتطالع   اسددتخبارات ففظ السددالم   3-2-2
 دسار من  لد واظد مفتتعهم  س ار او ااب  او مي.ن دمج  دسار من لدد من البلدا  املفتتعمهة  س ار  

الد يسة لسدسار وظدة امل ا بة واالستتتتتتطال  ع استتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتال  من  عبة  ىل وستتتتتتتبعون الطبيعة  
اخ او ل.ن السدسار ع املسع  األول ت.    صتتتتصتتتتة لدلم حتصتتتتيل املعل معر و نتعك استتتتتابعسار ظر  
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الفتتتال   وت د م ع رتتتة جمم لة السدسار انود من الترصتتتيل ع م  تتت  الظق من هذا الدليلو  ال انن  دس 
ااهتتتتعسة  ىل ا  دوساير االستتتتتطال  و.   هلع ع ابري من األظيع  نرس  دس  عحدة امل ال معر اجل وة غري 

  املاله لة  ومن األ  ل االلتمعد للو منوج مت.عمل من السدسار
هذه اخللية هي   وق حتليلي من لي  املصتعدس   - خلية املعلومات العسدكرية مر يي  املصدادر 3-2-3

ن ل عصتتت  التر.ري والتحليل ع ايعانر االستتتتابعسار العفتتت. وة فر  الفتتتال   و د ت.   وهد   ىل تعنو
 تتتت وسوة  فتتتتب  ندسة امل اسد املتاصتتتتصتتتتة او ل.   االستتتتتابعسار العفتتتت. وة فر  الفتتتتال  ستتتتتفتتتتتريد من 
امتالم طعحرة من احملللمح  وي التاصتتتتتتتتصتتتتتتتتعر املاتلرة وعمل   مععت للتر.ري  ط وسة هتتتتتتتتعملة ع مرتتتتتتتت.لة 

لسة ابستابعسار ظر  الفال حت و ب ي اال وستص  ال ال   ىل اجل ان  والتط سار ع البي ة التر يلية للو متع
امل ال س العفتتتتتتتتتتت. ي  وهذا ال هج ال استتتتتتتتتتت  ال طع  و.رل م العة لي  الع امل واجلهعر الرعللة والعال عر 

  والترعلالر  ار الصلة وحتليلهع من اجل حتسيق  هم اعمل للبي ة التر يلية
 

 ا هات اليريكة مر غري األمم املتحدة -الدىم ابالستخبارات العسكرية حلفظ السالم  3-3 

ووول   اس تبعدل اي استتتتتتتتتتابعسار لفتتتتتتتتت. وة فر  الفتتتتتتتتتال  م  جهعر هتتتتتتتتت و.ة من غري األمم  3-3-1
املطل ب  وال   اس املتحدة  ىل املمبل اخلعل لفممح العع   وجي ز لن ا  ور ض هذه الفتتتتتتتتلطة للو ال ح   

 تبعدل املعل معر او استتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتال  ستتتتتتيا تتتتتت  لاوت ا الر األمم املتحدة لتبعدل املعل معر 
استابعسار ظر  الفال   وو ب ي اا  اس  نن ع ابري من األظيع  ت جد   احد هعمة لتبعدل املعل معرو  او

   من  بيل تلسي معل معر او استابعسار  ي مة ع املسع ل
ول د اختع  الس اس  تبعدل املعل معرو و ب ي للممبل اخلعل لفممح العع  او الفتتتتتتتتتلطة املر  تتتتتتتتتة ا   3-3-2

و ال  ع ال.يريتة الا تعتن  تتع اجلهتة الرتتتتتتتتتتتتتت و.تة من غري األمم املتحتدة استتتتتتتتتتتتتتتاتدا  متع تلستتن من معل متعر  
لطة املر  تتتتة ا  وعطي األول وة  استتتتتابعسار ظر  الفتتتتال   وو ب ي للممبل اخلعل لفممح العع  او الفتتتت  او

  -ابل فتبة ل.ال اجلعنبمح  -ملبدا ال ناهة ع لملية صت   الس اس ع هذا الصتدد  وميبل خط  اا ت اس ابلفتمعة 
لعمالت او عت   ا اصبحا املعل معر م     التبعدل متعظةت للجمه س  وط   تلسي اي م تجعر استابعسوة  

ملتحتتدةو وتبتتعدل اي م تجتتعر استتتتتتتتتتتتتتتابتتعسوتتة فر  الفتتتتتتتتتتتتتتال  م  هتتذه  من ايتتعانر البتتة غري ات عتتة لفمم ا
ال.يعانرو لإلج اعار امل ص ل لليهع ع  ج اعار التر يل امل ظدة  رال  تبعدل االستابعسار/استابعسار  

  (1 ظر  الفال  م  ايعانر غري ات عة للبعبعر وايعانر غري ات عة لفمم املتحدة
 

 لالستخبارات العسكرية حلفظ السالماملبادئ العملية  3-4 

ل د العمل ع  ي ة االستتتابعسار العفتت. وة فر  الفتتال و ت جد العدود من املبعدم العملية الا  3-4-1
 تنود من اظتمعالر رعظهعحت

استتتتابعسار ظر  الفتتتال  هي لملية م فتتتسة م انايت وتم من خالهلع دمج   -  التوجيه مر القيادة 3-4-2
ع ايعانر الم انوة غعلبعت مع تُ رتتتتتتتتتتت  ع م طسة ج  ا ية واستتتتتتتتتتتعةو التمعدات للو وظعحف معل معر تفتتتتتتتتتتتهم ت

وخاار  تلرة  و  عع للو  ل و مثة ظعجة  ىل ابري م ظري استتتتابعسار ظر  الفتتتال  ال تستصتتت  مهعمن 
  يعت الستتتتتتتتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتتتتتتتال و  ل وت.لف او تتتتتتتتتتتتتتعت ابلعمل للو ا  و.   هي.ل م ظرعت  للو ا نن  

__________ 

  2018ال تنال  يد االداد ع اول ل/سبتما  (1  
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ابعسار العفتتتتتتتتتتتت. وة فر  الفتتتتتتتتتتتتال  م جهعت من السيعدة  وع  داوة اي لمليةو مي.ن ا  وتم  ل  االستتتتتتتتتتتتت
ابستتادا  خطة دلم استتابعسار ظر  الفتال ئ  يد ا  هت ط وج د  يعدة لالستتابعسار العفت. وة فر  

 الفال  والل  عحمعت  
السيعدةو من املفتتتتتتتتلم  ن ا  خت تتتتتتتت    استبعطعت ابلت جين من  -  التنفيذ الالمركزي  -املرادبة املركزية   3-4-3

م ال مة استتتابعسار ظر  الفتتال  للم ا بة امل انوة  ت ريذ الم اني  وتعس امل ا بة امل انوة للو ظد ستت اع ا  
جه د استتتتابعسار ظر  الفتتتال  ت تبذ    تتت   ابظتيعجعر السيعدة وا  م ال مة االستتتتابعسار العفتتت. وة 

فتتتتتتتتتتتتتتعتحت تعاليم السدسار وافد من االزدواجية  ووعس الت ريذ فر  الفتتتتتتتتتتتتتتال  تعمل   صتتتتتتتتتتتتتترهع نالعمعت متجعن
الالم اني  .ل  فتتعطة انن اج د ممعسستتة امل ا بة امل انوةو و ب ي ت.ليف ال ل صتت  ع هي.ل االستتتابعسار 

ودلم معل معر ظر  الفتتال    حتصتتيلالعفتت. وة فر  الفتتال   ت ريذ مع و دسك حتا مفتتووليتن ع خطذ  
  دو  تدخل ال دالي لن

ال و ب ي ا دات حت وف استتتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتتال  لتت عستتتتتتتتت  م   . ة مفتتتتتتتتتبسة   -  املوضدددددددوىية 3-4-4
لتت ا ق م  اآلساع ال استاة للسيعدة العليع  وجي  ا  و.   ل ظدة االستتابعسار العفت. وة فر  الفتال   او

تحينة من  بيل ”التر.ري الرتتتتتتتتجعلة األخال ية لإل الغ لمع تعتاه التسييم األاب  د ة و    التحليالر امل
اجلمعلي“  وابملبلو جي  اال و د   احمللل    ع اطرهم ع تسييمهم أل   ل   د وو   للو ظ.مهم  وميبل 
 ج اع م ع رتعر متعمسةو والتحسق من اال با تعر ال حيفتيةو واالستترعدة من ”الر وق اخلصتم“ ستبالت جيدة 

 ل.رعلة امل   لية 

ت.   استتتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتتال  لدمية اجلدوا مع   تصتتتتتتتتتل  ىل    -   اإلاتفة وفسدددددددر التودي   3-4-5
األهتتتتتتتتتتتتتتاتتعل التتذون وتتتعج    ىل مع  تهتتع ل تتدمتتع و وتتدو   لتت   وه تتعم داحمتتع ظتتعجتتة  ىل يتتعوتتة مصتتتتتتتتتتتتتتتعدس  
استتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتال  والتسيد  اوت ا الر األمم املتحدة ملععجلة املعل معرئ  يد ا  ه عم او تتتتتعت هتتتتت ط  

يمعر ”م.ت  ة ألغ اض ال ر “ و ذل  ت.   متعظة للو اوس  نطع   دس املفتطع    ارعلة ا  ت.   التسي 
وال  يمة الستتتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتتال  اجليدة الا ال مي.ن ا  وصتتتتتتتتتل  ليهع امل ظر   الذون وتعج    ليهعو  

ستتتتل.ن  وع لي   االستتتتتابعسار الا تصتتتتل  ىل السيعدة  عد اختع هع   اسا  رتتتتال  مفتتتتعس العمل الذي و ب ي   او 
 افعالرو و ب ي لد   غرعل ا  استابعسار ظر  الفال  جي  ا  ت.   متعظة وظف ة الت  يا  

االسدددددتثمار   خطع الدىم ابسدددددتخبارات ففظ السدددددالم وفعالية اسدددددتخدام االسدددددتخبارات  3-4-6
و ومصح  ة ابستتابعسار ظر  الفتال    وةت املتعلسة  ل دمع ت.   خطة الدلم  -  العسدكرية حلفظ السدالم

افتتتتتتتتتووليعر وا تتتتتتتتتحةو و ج اعار ترتتتتتتتتت يل م ظدةو وجدول زمسو وتسعسو  وتعليسعرو و ععلية استتتتتتتتتتادا  
االستتتتابعسارو  هي ت تتتمن رع  هي.ل االستتتتابعسار العفتتت. وة فر  الفتتتال   وو ب ي استتتتبمعس ال  ا 

  ومتبل خطة ابستتتتتابعسار ظر  الفتتتتال  وا هنع مفتتتتت.ملة ومره مةاملتعلسة  ل تتتتمع  و تتتت   خطة الدلم 
ابستتابعسار ظر  الفتال  و ععلية استتادا  االستتابعسار لعملمح و.رال  ظفتن اداع آلية املتعلسة  الدلم 

ابستتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتال  ع املتعلسة  االستتتتتتابعسار العفتتتتت. وة فر  الفتتتتتال   وو د و  ك خلطة الدلم 
 امل  ق ابع 

 
 املرفقان 3-5 

 لالستابعسار العف. وة فر  الفال   هي.ل مس  الس ة والسطع  وال.تيبة(اهليعال املسبظة  - الف
  استابعسار ظر  الفال  ملتعلسة و  ك خطة الدلم اب - ابع
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 املرفب ألف  
 للفصل الثالث مر دليل األمم املتحدة لالستخبارات العسكرية حلفظ السالم  
 السالم )هيكل مقر القوة والقطاع والكتيبة(اهلياكل املقرتفة لالستخبارات العسكرية حلفظ   

طتلف هي.ل   -  هيكل فرع االسدددتخبارات العسدددكرية حلفظ السدددالم   مقر القيادة وتنظيمه 
    االستتتتتابعسار العفتتتت. وة فر  الفتتتتال  ع مس  السيعدة من  عبة  ىل اخ او ل. ن ستتتتي.   داحمعت جنعا 

ستتتتتابعسار العفتتتت. وة فر  الفتتتتال  ع مس  السيعدة من الع صتتتت  العفتتتت. ي  وستتتتيت ري هي.ل خلية     اال
ومالان ال ظيري تبععت ل الوة البعبةو واترع  م ان الس ار السعحم  مح الدولة امل تتتتتتيرة واألمم املتحدةو ومععوري 

ابستتتتابعسار ظر  الفتتتال و وظفتتت   دسار املتعلسة  املعل معر للو ال ح  املبمح ع خطة الدلم    حتصتتتيل
 داخل الع ص  العف. ي املعل معر حتصيل 

وألغ اض التاطيذو و ب ي ا  و.   خللية     االستتتتتتتابعسار العفتتتتتت. وة فر  الفتتتتتتال  ع مس   
السيتتعدة سحيس وال ظتتعحف التتتعليتتةحت   وق  يتتعدةو وخليتتة  داسة االظتيتتعجتتعر من املعل متتعر و داسة حتصتتتتتتتتتتتتتتيتتل 

ستتابعسار ظر  الفتال  للعمليعر املعل معرو و فتم استتابعسار ظر  الفتال  للعمليعر افعليةو و فتم ا
املفتتتتسبليةو و فتتتم استتتتابعسار ظر  الفتتتال  املفتتتتمدة من مصتتتعدس لل يةو وخلية  نتعك  التحليل(  وسه عت 
 جهنة االستتترتتععس وال ظدار امل ج دة ع البعبةو  د وت تتمن     االستتتابعسار العفتت. وة فر  الفتتال  

طال  ع استتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتال و و/او خلية استتتتتتتابعسار ع مس  السيعدة او تتتتتتعت خليةن امل ا بة واالستتتتتتت
ظر  الفتتتتتتال  اجل  ا ية امل.عنية/التصتتتتتت و وةو و/او خلية الستتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتال  السعحمة للو التسعط 
ااهتتتتتتعسار و/او خلية استتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتال  البرتتتتتت وة  ووعمل     االستتتتتتتابعسار العفتتتتتت. وة فر  

هة اتصتعل تت ىل الت فتيق م  ل عصت  وايعانر اخ ا ع البعبة وجي ز لن ا  الفتال  ع مس  السيعدة  صترتن ج
وطل  الدلم من مس  األمم املتحدة ل د اال ت عع  و دس ااهعسة  ىل ا  لي  األ  اد و ب ي ا  و.   هلم 

 ستبة وتدسو  وتالعمع  م  ادواسهم ومفووليعهتم 
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 3الر.ل 

 العسكرية حلفظ السالم   مقر القيادة وتنظيمههيكل فرع االستخبارات 
 

 
 

 
 
 
 

  وق  يعدة االستابعسار العف. وة فر  الفال  ع مس   يعدة البعبةحت انح  سحيس     االستابعسار العف. وة فر  الفال  ع مس    
 السطع و ااداسة وامن املعل معر

حت خلية استتابعسار ظر  الفتال  البرت وة للو مفتت ا الس ةو مفتوولة لن ت فتيق جه د استتابعسار ظر  الفتال  البرت وة 2Xخلية   
 للو مفت ا الس ة

 حتصيل املعل معر داسة االظتيعجعر من املعل معر و داسة   
الفتتتتال  ابجل  ا يع امل.عنيةو استتتتتابعسار  حت وظيرة استتتتتابعسار ظر  الفتتتتال  املرت ظة املصتتتتدسو ووظيرة استتتتتابعسار ظر التحصتتتتيل  

 و ووظيرة االتصعلالتص و وةظر  الفال  
 استابعسار ظر  الفال ع  امل ا بة واالستطال   
 التحليلحت حتليل املعل معر و نتعك استابعسار ظر  الفال   
 املفتسبليةالعمليعر املفتسبليةحت الدلم ابالستابعسار العف. وة فر  الفال  للعمليعر   
 العمليعر افعليةحت الدلم ابالستابعسار العف. وة فر  الفال  للعمليعر افعلية  

 
 أدوار ومسؤوليات فرع االستخبارات العسكرية حلفظ السالم   مقر القيادة:

 داسة دوسة االستتتابعسار العفتت. وة فر  الفتتال و مترتتيعت م  ستتيعستتة استتتابعسار ظر  الفتتال   • 
  وال  ض من  ل  ارعلة والتعميموالتحليل  والتحصتتتتتتتتتيل  من خالل م اظل الت جين  وهذا الدليلو  

ظصتتتتتتتتتتت ل  يعدة الس ة ع  طعس لملية صتتتتتتتتتتت   الس اس للو دلم اعمل ا تجعر استتتتتتتتتتتتابعسوة فر  
 الفال  ظف ة الت  يا وم جنة و ار صلةئ

بعبة والس ة  ار املعل معر  ط وسة تدلم اظتيعجعر ال   تحصتتتتتتتتتتتتيلارعلة ت ريذ انرتتتتتتتتتتتتطتن املتعلسة   • 
األول وة من استتتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتتال  وغريهع من االظتيعجعر املتعلسة تذه االستتتتتتتتتتابعسار  
وحتسيسعت هلذه ال عوةو ستتتتتتتعتمد خلية     االستتتتتتتابعسار العفتتتتتت. وة فر  الفتتتتتتال  ع مس  السيعدة 

  الا للمعل معر تتالع  متعمعت م  االظتيعجعر من استتتتتابعسار ظر  الفتتتتال  حتصتتتتيلللو خطة  
 وددهع سحيس البعبة ومس  الس ة  وسيج ي است.معل هذه اخلطة ابنتالع ئ

 املعل معر  ار الصلةئلتحصيل امل عسبة التحصيل ارعلة تفاري اص ل  • 
 ال املعل معر ال اسدة ع  علدة  يعانر م انوةو و اتظتهع لف  اد  وي الصلةئ  تب و ارعلة  • 
 تعهد سجل للمصعدسئ • 
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م تجعر استتتتتتتابعسوة فر  الفتتتتتتال  ظفتتتتتت ة الت  يا وجمدوة وم جنة وت بووة من اجل دلم  نتعك   • 
ت ريذ ال الوة للو     ععل  يمع وتعلق لمعوة ا  اد األمم املتحدة واملدنيمحو ومن اجل حتفتتتتتتتتتتتتتمح 

 ااملع  ابفعلة ظف  اال ت ععئ
 حتدود اال عهعر  ار الصلةئ • 
 سار ظر  الفال  اعملة ومفت.ملةئارعلة ا  ت.   تسدو ار استابع • 
 األجل الستابعسار ظر  الفال ئ مست  دلم لي  العمليعر  تسدو   • 
 الترت يلية ج اع تسييم هتعمل للبي ة الترت يلية وحتليل للجهعر الرعللة  يمع وتعلق ا طسة املفتوولية   • 

 ئ9 املهعو طبسعت للمبعدم الت جيهية ال اسدة ع الرصل 
ارعلة لمل لي  ال ظدار التع عة وصتتت الت  ىل الفتتت اير للو  رعز تسييم هتتتعمل للبي ة الترتتت يلية  • 

وحتليل للجهعر الرعللةو او المع    نرتتتتتتتتعع  علدة امعمية جدودة للعمليعر  وجي   ج اع تسييم 
ا   هتعمل مرصتل للبي ة الترت يلية ع لي  جمعالر اهتمع  الع صت  العفت. يو وورتملحت يعوة امل  

املتتدنيتتةو ولي  الس التتد األمتتعميتتة للعمليتتعرو وغري  لتت  من التتعالر املتصتتتتتتتتتتتتتتلتتة  ت ريتتذ ال الوتتةو 
 وظف  ت جيهعر  يعدة الس ةئ

التععو  م  املفتتترتتعس العفتت. ي للرتتوو  اجل فتتعنية وهتتوو  افمعوة من اجل ارعلة تعميم م العة  • 
 ستابعسوة فر  الفال ئامل ال س اجل فعين وم ال س افمعوة ع لي  امل تجعر اال

ارعلة تسدمي لي  املعل معر  ار الصتتتتتتتتتتتلة واستتتتتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتتتتال   ىل مس  السيعدة العليع  • 
 واملسعس التع عة ع ال  ا امل عس ئ

  ع البعبة متبيل  يعدة الس ة ع آلية ت فيق استابعسار ظر  الفال  • 
 -  فرع اسدددتخبارات ففظ السدددالم   مقر القطاعموظفو االسدددتخبارات العسدددكرية حلفظ السدددالم    

وت.لف     استتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتال  ع مس   طع  معمح امي  املفتتتتتتعحل املتصتتتتتتلة ابستتتتتتتابعسار ظر  
 الترتتتت يليةالفتتتتال  والعمليعر األم ية العفتتتت. وة ع املفتتتتت ا الت.تي.ي/الترتتتت يلي داخل م طسة املفتتتتوولية  

 هلذا الر    لل.تيبة  وو د ادانه اهلي.ل امل صو  ن
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 4الر.ل   

 هيكل فرع االستخبارات العسكرية حلفظ السالم   مقر القطاع وتنظيمه
 
 
 
 
 
 
   

االستتتتتابعسار العفتتتت. وة فر  الفتتتتال  ع مس    وق  يعدة االستتتتتابعسار العفتتتت. وة فر  الفتتتتال  ع مس  السطع حت انح  سحيس       
 السطع و ااداسة وامن املعل معر

 خلية استابعسار ظر  الفال  البر وةو ل د اال ت عع  سذ  
 حتصيل املعل معر داسة االظتيعجعر من املعل معر و داسة   
امل.عنيةو   ةسار ظر  الفتتتتتتتتال  اجل  ا يحت وظيرة استتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتال  املرت ظة املصتتتتتتتتدسو ووظيرة استتتتتتتتتابعحتصتتتتتتتتيل املعل معر  

 و ووظيرة االتصعلوةواستابعسار ظر  الفال  التص و  
 استابعسار ظر  الفال  ع امل ا بة واالستطال    
 التحليلحت حتليل املعل معر و نتعك استابعسار ظر  الفال   
 املفتسبلية العمليعر املفتسبليةحت الدلم ابالستابعسار العف. وة فر  الفال  للعمليعر  
 العمليعر افعليةحت الدلم ابالستابعسار العف. وة فر  الفال  للعمليعر افعلية  

 
 أدوار فرع االستخبارات العسكرية حلفظ السالم   مقر القطاع ومسؤولياته  

 داسة دوسة االستتابعسار العفت. وة فر  الفتال  ع السطع و مترتيعت م  ستيعستة استتابعسار ظر   • 
  وال  ض من  ل  والتعميموالتحليل  والتحصتيل  هذا الدليلو من خالل م اظل الت جين  الفتال  و 

ارعلة ظصتتتتتتتت ل  يعدة السطع  ع  طعس لملية صتتتتتتتت   الس اس للو دلم اعمل ا تجعر استتتتتتتتتابعسوة 
 فر  الفال  ظف ة الت  يا وم جنة و ار صلةئ

اظتيعجعر البعبة والس ة  ار املعل معر  ط وسة تدلم  تحصتتتتتتتتتتتتتيل  ارعلة ت ريذ انرتتتتتتتتتتتتتطتن متعلسة   • 
األول وة من استتتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتتال  وغريهع من االظتيعجعر املتعلسة تذه االستتتتتتتتتتابعسار  
وحتسيسعت هلذه ال عوةو ستتتتعتمد خلية االستتتتابعسار العفتتت. وة فر  الفتتتال  ع السطع  للو خطة 

فتتتتتتتتتتال  ملس  الس ة  للمعل معر تتالع  متعمعت م  االظتيعجعر من استتتتتتتتتتتابعسار ظر  ال  حتصتتتتتتتتتتيل
 وسيج ي است.معل هذه اخلطة ابنتالع ئ

 املعل معر  ار الصلةئتحصيل امل عسبة ل تحصيلارعلة تفاري اص ل ال • 
 ال املعل معر ال اسدة ع  علدة  يعانر م انوةو و اتظتهع لف  اد  وي الصلةئ  تب و ارعلة  • 
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ابعسار العف. وة فر  الفال  تعهد سجل مصعدس خعل  ن وتفجيل مصعدسه لدا     االست • 
 ع مس  السيعدةئ

 نتعك م تجعر استتتتتتتابعسوة فر  الفتتتتتتال  ظفتتتتتت ة الت  يا وجمدوة وم جنة وت بووة من اجل دلم  • 
ت ريذ ال الوة للو     ععل  يمع وتعلق لمعوة ا  اد األمم املتحدة واملدنيمحو ومن اجل حتفتتتتتتتتتتتتتمح 

 ااملع  ابفعلة ظف  اال ت ععئ
 حتدود اال عهعر  ار الصلةئ • 
 األجل الستابعسار ظر  الفال ئمست   دلم لي  لمليعتن  تسدو   • 
الترت يلية  ج اع تسييم هتعمل للبي ة الترت يلية وحتليل للجهعر الرعللة  يمع وتعلق ا طسة املفتوولية   • 

 ئ9 املهعو طبسعت للمبعدم الت جيهية ال اسدة ع الرصل 
لي  ال ظدار التع عة وصتتت الت  ىل الفتتت اير للو  رعز تسييم هتتتعمل للبي ة الترتتت يلية ارعلة لمل   • 

للجهعر الرعللةو او المع    نرتتتتتعع  علدة امعمية جدودة للعمليعر  وجي   ج اع تسييم هتتتتتعمل 
مرصل للبي ة التر يلية ع لي  جمعالر اهتمع  الع ص  العف. يو وورملحت يعوة امل ا   املدنيةو 

  الس التد األمتعميتة للعمليتعرو وغري  لت  من التعالر املتصتتتتتتتتتتتتتتلتة  ت ريتذ ال الوتةو وظفتتتتتتتتتتتتتت  ولي
 ت جيهعر  يعدة الس ةئ

التععو  م  املفتترتعس العفت. ي للرتوو  اجل فتعنية وهتوو  افمعوةو ع ظدود مع تفتم   ن امل اسد  • 
س افمعوة ع لي  للو مفتتتتتتتتتت ا السطع و من اجل ارعلة تعميم م العة امل ال س اجل فتتتتتتتتتعين وم ال  

 امل تجعر االستابعسوة فر  الفال ئ
ارعلة تسدمي لي  املعل معر  ار الصتتتتتتتتتتتلة واستتتتتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتتتتال   ىل مس  السيعدة العليع  • 

 واملسعس التع عة ع ال  ا امل عس  
 وت ىل  فتتتم االستتتتابعسار العفتتت. وة فر   -  دسدددم االسدددتخبارات العسدددكرية حلفظ السدددالم   الكتيبة

الفال  ع ال.تيبة دلمن  يعدة ال.تيبة واأل  اد ا تجعر استابعسوة فر  الفال   ووت.لف هذا السفم او عت 
ابملهتع  األم يتة داختل ال.تيبتة  وختعسك ا  اد ال.تيبتةو و.   هتذا السفتتتتتتتتتتتتتتم مفتتتتتتتتتتتتتتووالت لن ت جيتن وت فتتتتتتتتتتتتتتيق 

لو مفتتتت ا الفتتت وة  وللو املعل معر ل  وحتصتتتيلاالظتيعجعر من االستتتتابعسار العفتتت. وة فر  الفتتتال   
ال غم من اهلي.ل الت اليمي احملدود هلذا ال.يع  من ظيث االستتتتتتابعسار العفتتتتت. وة فر  الفتتتتتال  واأل  اد 
والعتعد اج اع لمليعر االستتتتتتتتتابعسار العفتتتتتتتت. وة فر  الفتتتتتتتتال و  ه  جنع مهم ومت.عمل ع ستتتتتتتتلفتتتتتتتتلة 

 ووده اع و.ري من امل ظرمح  االستابعسار العف. وة فر  الفال  للبعبة  ومن  و جي  تن 
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 5الر.ل 
 هيكل دسم االستخبارات العسكرية حلفظ السالم   الكتيبة وتنظيمه

 
 
 
 
 
 
 

  وق  يعدة االستتابعسار العفت. وة فر  الفتال  ع ال.تيبةحت سحيس  فتم االستتابعسار العفت. وة فر  الفتال    
 ع ال.تيبة

 انح  سحيس  فم االستابعسار العف. وة فر  الفال  ع ال.تيبةحت االستابعسار امل عدة وامن املعل معر  
 حتصيل املعل معراسة  داسة االظتيعجعر من املعل معر و د  
 التحصيلحت لي  وظعحف تحصيلال  
 التحليلحت الدلم ابالستابعسار العف. وة فر  الفال  للعمليعر املفتسبلية والعمليعر افعلية  

 
 أدوار دسم االستخبارات العسكرية حلفظ السالم   الكتيبة ومسؤولياته  

 داسة دوسة االستتابعسار العفت. وة فر  الفتال  ع ال.تيبةو مترتيعت م  ستيعستة استتابعسار ظر   • 
  وال  ض من  ل  والتعميموالتحليل  والتحصتيل  الفتال  وهذا الدليلو من خالل م اظل الت جين  

ارعلة ظصتتتتتتتت ل  يعدة السطع  ع  طعس لملية صتتتتتتتت   الس اس للو دلم اعمل ا تجعر استتتتتتتتتابعسوة 
 لفال  ظف ة الت  يا وم جنة و ار صلةئفر  ا

املعل معر  ط وسة تدلم اظتيعجعر السطع   ار األول وة  تحصتتتتيل  ارعلة ت ريذ انرتتتتطتن املتعلسة   • 
من استتتابعسار ظر  الفتتال  وغريهع من االظتيعجعر املتعلسة تذه االستتتابعسار  وحتسيسعت هلذه 

 حتصتتتتتتيلالفتتتتتتال  ع ال.تيبة للو خطة  ال عوةو ستتتتتتيعتمد  فتتتتتتم االستتتتتتتابعسار العفتتتتتت. وة فر   
للمعل معر تتالع  متعمعت م  اظتيعجعر مس  السطع  من استتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتال   وستتتتتتيج ي 

 است.معل هذه اخلطة ابنتالع ئ
 املعل معر  ار الصلةئلتحصيل امل عسبة التحصيل ارعلة تفاري اص ل  • 
  انوةو و اتظتهع لف  اد  وي الصلةئال املعل معر ال اسدة ع  علدة  يعانر متب و   ارعلة  • 
تعهد سجل مصعدس خعل  ن وتفجيل مصعدسه لدا     االستابعسار العف. وة فر  الفال   • 

 ع مس  السطع ئ
 نتعك م تجعر استتتتتتتابعسوة فر  الفتتتتتتال  ظفتتتتتت ة الت  يا وجمدوة وم جنة وت بووة من اجل دلم  • 

 وة ا  اد األمم املتحدة واملدنيمحو ظف  اال ت ععئت ريذ ال الوة للو     ععل  يمع وتعلق لمع
 حتدود اال عهعر  ار الصلةئ • 
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 األجل الستابعسار ظر  الفال ئمست   دلم لي  لمليعتن  تسدو   • 
 الترت يلية ج اع تسييم هتعمل للبي ة الترت يلية وحتليل للجهعر الرعللة  يمع وتعلق ا طسة املفتوولية   • 

 ئ9عدم الت جيهية ال اسدة ع الرصل  املهعو طبسعت للمب
ارعلة لمل لي  ال ظدار التع عة وصتتت الت  ىل الفتتت اير للو  رعز تسييم هتتتعمل للبي ة الترتتت يلية  • 

وحتليل للجهعر الرعللةو او المع    نرتتتتتتتتعع  علدة امعمية جدودة للعمليعر  وجي   ج اع تسييم 
مع  الع صت  العفت. يو وورتملحت يعوة امل ا   هتعمل مرصتل للبي ة الترت يلية ع لي  جمعالر اهت

املتتدنيتتةو ولي  الس التتد األمتتعميتتة للعمليتتعرو وغري  لتت  من التتعالر املتصتتتتتتتتتتتتتتلتتة  ت ريتتذ ال الوتتةو 
 وظف  ت جيهعر  يعدة الس ةئ

التععو  م  املفتترتعس العفت. ي للرتوو  اجل فتعنية وهتوو  افمعوةو ع ظدود مع تفتم   ن امل اسد  • 
سطع و من اجل ارعلة م العة تعميم امل ال س اجل فتتتتتتتتتعين وم ال س افمعوة ع لي  للو مفتتتتتتتتتت ا ال

 امل تجعر االستابعسوة فر  الفال ئ
ارعلة تسدمي لي  املعل معر  ار الصتتتتتتتتتتتلة واستتتتتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتتتتال   ىل مس  السيعدة العليع  • 

 واملسعس التع عة ع ال  ا امل عس  
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 املرفب ابء 
 الثالث مر دليل األمم املتحدة لالستخبارات العسكرية حلفظ السالم للفصل   
 ابالستخبارات العسكرية حلفظ السالماملتعلقة منوذج خطة الدىم   

 امل ج حت

 التعسوخحت
 

 تسمية بعثة األمم املتحدة  
  عبة االستابعسار العف. وة فر  الفال  ع مس  السطع  - 1
 م طسة مفوولية استابعسار ظر  الفال  وم طسة اهتمع  استابعسار ظر  الفال  يع   - 2
  (2 افعلة - 3

 امليدا   لم مع وابلترصيل( • 
 الت عسوس البر وة واملعل معتية • 
 تسييم التهدودار • 
 تسدمي ظعلة مت.عملة • 

 اهليعال افعلية لالستابعسار العف. وة فر  الفال  - 4
 االظتيعجعر  ار األول وة من االستابعسار العف. وة فر  الفال  - 5
 ادواس ومفووليعر ايعانر االستابعسار العف. وة فر  الفال  ع مس  السيعدة والسطع  وال.تيبة  - 6
لال عر االتصتتتتتتتعل والسيعدة ع ايعانر االستتتتتتتتابعسار العفتتتتتتت. وة فر  الفتتتتتتتال  ع مس  السيعدة  - 7

 والسطع  وال.تيبة
 املاصصة التحصيلاص ل  - 8
 ععلية استتتادا  االستتتابعسار ع ايعانر االستتتابعسار العفتت. وة فر  الفتتال  ع مس  السيعدة  - 9

 والسطع  وال.تيبة
 نالم املعل معر و داسة املعل معر - 10
 الفيعسة األم ية افعلية - 11

  

__________ 

من هذا الدليل لالطال  للو م جن لعملية  9البي ة الترتتتت يلية  انال  الرصتتتتل  لتحليل  معل معر مفتتتتتمدة من ال  اتج األولية  (2  
 البي ة التر يلية( حتليل 
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 الفصل الراب  
األمم املتحدة، وحملة ىامة ىر العسددددكرية حلفظ السددددالم    دورة االسددددتخبارات   

 استخبارات ففظ السالم واملهام الوظيفية املتعلقة هبا 
  

 العسكرية حلفظ السالمدورة االستخبارات  4-1 

ع  داوة هذا   “استتعستتيعر االستتتابعسار العفتت. وة فر  الفتتال ”للو ال ح  املبمح ع صتترحة   4-1-1
هي اآللية املفتتتتتتتادمة ع  نتعك هذه ال    من  العفتتتتتت. وة فر  الفتتتتتتال دوسة االستتتتتتتابعسار  الدليلو  ب   

االستتتتابعسار  ولعدةت مع مُتب ل هذه الدوسة للو اهنع مفتتتعس من األنرتتتطة لن طع   دوسي م لق وبدا ابلت جين 
ل. هنع لملية جعسوةو أل    “دوسة”  ووُطلق لليهع مصتتطل   (3 ابلتعميم  ابلتحليل وو تهي    ابلتحصتتيلومي   

وفتتتتتم  ط ال اي  عبة ظر  ستتتتال  واذل  أل    نتعك املعل معر االستتتتتابعساتية العفتتتت. وة فر  الفتتتتال 
مي.ن ا  ت ذي الت جين وتس د  ىل منود من الت جين وابلتع  تبدا الدوسة   تُعممماملعل معر االستتتتتتتتتتتتابعسوة الا  

  ذه الدوسة هي األداة ال حيفتتتية للممعسستتتمح ع جمعل االستتتتابعسار العفتتت. وة فر  الفتتتال  من جدود  وه
املعل معر  ار الصلة وحتليلهع من اجل    تحصيل هي حتدد ايف وتلسو املمعسس الت جين من  عحده ووس    

ل الذون لدوهم  عد  ل  لتصتتل  ىل السعحد وغريه من األهتتاع  تُعمممو الا   نتعك استتتابعسار ظر  الفتتال 
التصتتتتتتتتتعسو  الالزمة ولدوهم ظعجة  ىل املع  ة  ووُع ض ادانه متبيل  يعين هلذه الدوسةو وت د ع الرس ار التعلية 
إبجيعز حملة لعمة لن ال خط ة وهتتتتتتتت   هلع  وترتتتتتتتت   الرصتتتتتتتت ل التعلية ال خط ة من اخلط ار ابلترصتتتتتتتتيل 

 ع هذه الدوسة وتت من امبلة  ددة ملفعلدة األ  اد امل.لرمح  دواس 
 

 6الر.ل 

 دورة استخبارات ففظ السالم لألمم املتحدة  
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 

ع ظمح ا  ستتتتيعستتتتة املعل معر االستتتتتابعسوة املتعلسة لر  الفتتتتال  ت ت للو دوسة وعستتتتية اخلط ار للدوسة االستتتتتابعساتية  (3  
ستتتتتتعر االستتتتتتتابعساتية العفتتتتتت. وة فر  الفتتتتتتال و  سد الُتمدر ع هذا الدليل دوسة سابلية اخلط ار ألستتتتتتبعب تتعلق ابملمعس 

وخط ة التحليل ال اسدات  ع الفتتتيعستتتة   دجمهمع ع خط ة واظدة ع هذا الدليل   التب و الرتتتعحعة   اط ة الرحت/التسييم/
 وهي خط ة التحليل 
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زمع  دوسة استتتتتتتابعسار ظر   من املهم ا  ميتل  امل ظر   املع ي   ابستتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتال  4-1-2
االستتتتتتابعسار ع صتتتتت سة دوسة ع املعتعدو ظيث    وولم ا امي  ل عصتتتتت هع  وجي  ا    ي هذه  الفتتتتتال 

ت تي  ال م ظلة وال وا ذ  مح امل اظل  ار الصتتتتتتتتتتتتلة لن امهية  صتتتتتتتتتتتت ا  وجي  ا  وس د الت جين  ىل لملية 
عل ن اتج لمليتة التحصتتتتتتتتتتتتتتيتل  ىل املفتتتتتتتتتتتتتتوولمح لن  ج اع التحليتل  حتصتتتتتتتتتتتتتتيتل مبا طتة و عتعلتةئ وجيت  ا  حتتُ

املصتعدس ومت.عملة ع جمعل استتابعسار ظر  الفتال ئ وجي  ا    ليفتتالصت ا م هع م تجعر هتعملة جلمي 
تُعممم تل  امل تجعر املتمعستتتتتتتتتت.ة  .رععةو لتصتتتتتتتتتتل  ىل األهتتتتتتتتتتاعل امل عستتتتتتتتتتبمحو للتم.مح من اختع  الس اس 

  واستهالل املنود من الت جين
 

 حملة ىامة ىر استخبارات ففظ السالم واملهام الوظيفية املتعلقة هبا 4-2 

   استتابعسار ظر  الفتال   ععلةو جي  للو لي  ايعانر األمم املتحدة املع ية تع ا  اي ت. 4-2-1
  وو ب ي للو لي  “ساي تتتتة لعلية” يج  ا  تُععمل استتتتتابعسار ظر  الفتتتتال    صتتتترهع    -تعمل معع  

 ع تتع   الت اليمعر املع ية تذه االستتتابعسار ع مس  الس ة والسطع  وال.تيبة ا  تفتتعو  ىل ا  تدلم  ع تتهع
وتتعلم من  ع تتهع  ع تتع  ولالوة للو  ل و و ب ي ا  و تتم هذا الر وق اال با تتي ايعانر األمم املتحدة 

مبل خلية التحليل املرتتتتتتباة للبعبة و داسة هتتتتتتوو  الفتتتتتتالمة واألمنو   -األخ ا املع ية تذه االستتتتتتتابعسار  
  3للو ال ح  املذا س ع الرصل 

مت.ن من اختع  الس اسار  معل معر استتتتتتتتتتتتتتابعساتية فر  الفتتتتتتتتتتتتتال واألهدا  واظدة وهيحت  نتعك   4-2-2
الالزمتة لتدلم ت ريتذ ال الوتة املتعلستة لمتعوتة م ظري األمم املتحتدة واملتدنيمح  ومن اجلتدو  ابملالظالتة انتن  تد 

لتدوهتع معل متعر  -  مبتل امل المتعر غري اف. ميتة -  ت.   ه تعم او تتتتتتتتتتتتتتتع ايتعانر اخ ا ع م طستة البعبتة
دوهتع تسييمتعر استتتتتتتتتتتتتتتابتعساتيتةئ ووتطلت  العمتل م  هتذه امل المتعر غري التتع عتة لفمم املتحتدة مريتدة  تل ولت 

اهتمعمع   تتتتتتع يعو ول.ن ل دمع مُت   ستتتتتتلطة السيع   ذل  وتُتب  املبعدم الت جيهية املعم ل تعو  سد تصتتتتتتب  
ا  هتذه   وجيت  داحمتع تتذ ا   االستتتتتتتتتتتتتتتابتعسار فر  الفتتتتتتتتتتتتتتال   هي.تلهي األخ ا جهتعر  تعللتة مريتدة ع 

االستتتتتتابعسار ليفتتتتتا جمعال للت ع س  مح ايعانر األمم املتحدةو  ل هي جهد لعلي وتسعستتتتتم  ين اجلمي  
 ع هنعوة املطع  نرس األهدا  املتعلسة   الوة البعبة و نسع  األسوا  

الت جيتتتن ال ا تتتتتتتتتتتتتت  من الستتتعدةو للو لي  املفتتتتتتتتتتتتتتت ايرو ه  نسطتتتة البتتتداوتتتة لتتتدوسة  - التوجيدده 4-2-3
   هذا الت جين ودد للم ظرمح املع يمح تذه االستتتتتابعسار مع و ود االستتتتتابعسار العفتتتت. وة فر  الفتتتتال 

 وسة ت اين وا تحة ل د ا تطاللهم  السعحد ا  وع  نو وو.رل ا  و.   مل ظري االستتابعسار فر  الفتال 
تحصتيل املعل معر وحتليلهع لعدة اه د حتصتيل املعل معر  ومن املهم او تع ا  نرهم ا  السدسار املتعلسة  

متع ت.    تدسار  تدودةو وابلتتع  و ب ي ع الال و  املبتعليتة ا  ورتتتتتتتتتتتتتتتمتل الت جيتن للو حتتدوتد األول اير 
حتدود مع متبلن هذه االظتيعجعر من استتتتتتتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتتتتتتال  للبعبة من ظيث ا هنع ظ جة او   اي

  يعر احملدودة للو األول اير العليعاسعسية او م غ اب  يهع(و ظ  وتفىن ت اين اام.عن
 عد أتايد االظتيعجعرو ت.   اخلط ة التعلية هي حتصتتتتيل البيعانر او املعل معرو   -  التحصددديل 4-2-4

ظفتتتتتتتتتتتتتتت  اول وتهتعو وهي خط ة مطل  تة لت تذوتة خط ة التحليتل ع التدوسة  وع ظمح ا  ال.بري من امل اسد 
ستتتتتت.   واظدة للو  تابعسار العفتتتتت. وة فر  الفتتتتتال املفتتتتتتادمة ع حتصتتتتتيل املعل معر ع دوسة االستتتتت 

نطع  البعبعر الهع  اعلدوساير العفتتتتتتت. وة التع عة لفمم املتحدة وامل ا بمح العفتتتتتتت. ومح التع عمح هلع(و  ب  
 عب  تدسار التحصتتتتتتتتتتتتتتيتل لن ت.   متتعظتة  ال ع م تعطق معي تة من  مح م تعطق لمتل البعبتعر  وجيت  ا  
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عفتتتتتتت. وة فر  الفتتتتتتتال  للو ولي ات   .ل من مي. هم ت.ليرن  تحصتتتتتتيل و.   م ظر  االستتتتتتتتابعسار ال
املعل معر من املصتتتتعدس وال اعالر  و دس ااهتتتتعسة  ىل انن و ب ي الفتتتتعي  ىل حتصتتتتيل البيعانر واملعل معر 

  من املصعدس املتعظة للو اوس  نطع  مم.ن وا  ت.   هذه املصعدس من ال فعع وال جعل للو الف اع
وتعتمد  ععلية التحصتتتيل للو و تتت   االظتيعجعر من اجل ارعلة استتتتادا  امل اسد  اب  الط    4-2-5

 ععلية  وترتتتتتتتتري التج  ة  ىل ا   عب االظتيعجعر تست تتتتتتتتي ن لع  ددا من ان ا  التحصتتتتتتتتيلو ع ظمح ا  
. وة مي.ن البعب اآلخ   د وتطل  لدة ان ا   تلرة  ومن املهم التالايد للو ا  حتصتتيل املعل معر العفتت 

   تسفيمن  ىل ن لمحو ومهع االظتيعجعر من استابعسار ظر  الفال  وطلبعر املعل معر
ميتل  ال.يع  املعس ابالستابعسار العف. وة فر  الفال  و  لالفتياجات االستخباراتيةابل فبة   • 

 اليميو م. ان ل تت اي ع اهلي.ل الت  التحصتتيلالسدسة الالزمة لتحصتتيل املعل معر  وتعتا اصتت ل  
   مبل  فم االستابعسار للو مفت ا ال.تيبة الذي وف د املهع   ىل دوسوة للو مفت ا الف وة

 هي تستد  ل تدمتع ال ميتلت  ال.يتع  املعس ابالستتتتتتتتتتتتتتتابتعسار و  لطلبدات املعلومداتامتع ابل فتتتتتتتتتتتتتتبتة   • 
ا    العفت. وة فر  الفتال  مع ولن  من األصت ل لتحصتيل املعل معر املطل  ةو ومن   و تط   ىل

وُ ستتتتل طلبع خعسجيع  ىل جنع آخ  من هي.ل االستتتتتابعسار العفتتتت. وة فر  الفتتتتال  ع هتتتت.ل 
طلتت  معل متتعر  وجيتت  ال د للو لي  طلبتتعر املعل متتعرو ظ  ل  اتتع  ال د ال اسد ممن تلسو 

 الطل  ه  ”ال ت جد معل معر“ 

واظدة لتلبية اظتيعك مع   يم.ن من املهم ااهتتعسة  ىل انن مي.ن ختصتتيت ااب  من  دسة حتصتتيل   • 
ا  ُت.ل ف دوساير متعددة للو مفتتتتت ا الفتتتت ااي اهع  من خالل االظتيعجعر من استتتتتابعسار 
ظر  الفتتال و   ا الُتا  ل   تت وسايو امع مي.ن ا  وُطل  الدلم من ترتت.يل اللو من خالل 

 ال معر اجل وة غري ساع أل  الترتتتت.يل األللو ميتل   دسار خعصتتتتة مبل امل  -  طلبعر املعل معر
  املاله لة

من املهم ت تي  االظتيعجعر من استتتتتتتتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتتتتتتتال  من ظيث   -ت تي  األول اير   • 
األول وة اافتتتتتتتتتتتعب جه د التحصتتتتتتتتتتتيل املنود من ال.رععة والباين  وت تي  األول اير ه  ت تي  

هنع ظ جة او اسعسية االظتيعجعر من استابعسار ظر  الفال  و سع ملع متبلن للبعبة من ظيث ا  
او م غ اب  يهع  ومي.ن ا  ت.   االظتيعجعر من استتابعسار ظر  الفتال  ظفتعستة من ظيث 

او لبعسة ”آخ  م لد ت.    ين   الت  ياو ولعدة مع ت.   مصتتتتح  ة  عبعسة ”ع م لد ا صتتتتعه“
نهع املعل معر  ار  يمة“  ووفتتعلد  ل  خلية االستتتابعسار العفتت. وة فر  الفتتال  للو ت اي

اجله د الا تبذهلع ع حتصتتتتتتتتتتتيل املعل معر  وتتب  غعلبية طلبعر املعل معر ال الع  نرفتتتتتتتتتتتن وت.   
داحمع مصتتتتتتتتتتتتتح  ة  عبعسة ”ع م لد ا صتتتتتتتتتتتتتعه“ او لبعسة ”آخ  م لد ت.   املعل معر  ين  ار 
 يمة“  وو ب ي اال تتتتتتتتتتطال  او تتتتتتتتتتع  عملية م اجعة تسي م  يهع دسجة تلبية االظتيعكو ليث مي.ن 

   تن من السعحمة ل د تلبيتن زال

ظيث تتح ل  ين  ه  اجلنع ال حيفتتتي ع دوسة االستتتتابعسار العفتتت. وة فر  الفتتتال   -  التحليل 4-2-6
البيتتعانر و/او املعل متتعر اخلتتع  غري املعتتعجلتتة  ىل م تجتتعر هتتتتتتتتتتتتتتتعملتتة جلمي  املصتتتتتتتتتتتتتتتعدس ومت.تتعملتتة ع جمتعل 

 ظل التعليةحت   وتت.   هذه اخلط ة من امل ااستابعسار ظر  الفال 
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البحث ع نالع  املعل معر/ علدة البيعانر لتحدود املعل معر/استتابعسار ظر    -  االسدتعراض • 
 امل ج دة ابلرعل  يمع وتعلق ابالظتيعك االستابعسار/طل  املعل معرئ الفال 

  مي  وتفتتتتتجيل املعل معر للو    وتي  ال صتتتتت ل  ليهع  فتتتتته لة ووتي  تتبعهع ل د  -  التبويب • 
اال ت ععئ ومي. ن او ع من السيع   ط وسة مالحمة إبج اع املسعسنة والتسييم والتسدو  واالسبجع  ل د 

و و ب ي تفتتتتتتتتجيل لي  التب و اال ت تتتتتتتتعع  وم   ل و ترتتتتتتتتري التج  ة  ىل انن من اجل حتفتتتتتتتتمح 
ة  وهذه املعل معر املتعظة   تسييمهع من ظيث األمهية ودسجة االستتتتتتتتتتتعجعل وامل    ية واالظتمعلي

 (ئ 11هي نتيجة املمعسسعر اجليدة ع جمعل  داسة املعل معر  الا و طيهع الرصل 
وتطل  التسييم استتتتتتتتتتتتتتتع اض اي   د من    د املعل معر لتسييم م    يتن ومصتتتتتتتتتتتتتتدا يتن    -  التقييم • 

ووتي  هذا التسييم للمحللمح ا  وتج ب ا  لطعع املعل معر دسجة مصتتتتدا ية اللو ممع تفتتتتتحق للو 
    وودي  ىل  صداس اظ.ع  غري صحيحةئ 

جناع امل. نة هلعئ و حت ال جنع  تسفتتتتتتيم املعل معر  ط وسة م هجية  ىل األ   -  التحليل واإلدماج • 
م هع لتحدود ل عصتتتتتتتتت  البا ذ  ي هعئ واستتتتتتتتتتادا  االستتتتتتتتتتدالل العسلي لتحدود معىن األجناع ومعىن  

 ئ  ال.ل  وو ب ي ا  ت.   ال تيجة هي تسييم استابعسار ت بوي فر  الفال  وعنز الرهم افع  
علسة لر  الفتتال  مسع ل مع ه   عحم من وُسصتتد  ن ترفتتري االستتتابعسار اجلدودة املت  -  التفسددري • 

املععس  والتسدو ار  وه  و ط ي ع املسع  األول للو ترفتتتتتري االستتتتتتابعسار اجلدودة ع ستتتتتيع  
 ه  مره   او مسي م ابلرعل من اجل حتفمح التسييمعر الت بووة   مع

فتتال  هي العملية الا وتم امل ظلة ال هعحية من الدوسة االستتتابعساتية العفتت. وة فر  ال  -  التعميم 4-2-7
 يهع نسل امل تجعر االستتتتتتابعساتية  ىل صتتتتتعنعي الس اسار وغريهم من م ظري البعبة  وي الصتتتتتلة او ت زوعهع 

هذه امل تجعر االستتتتتتتتتتتتابعساتية   تُعممملليهمو والا جي  ا  تتم دو  ااخالل لفتتتتتتتتتتتن الت  يا  وجي  ا   
للو ال ح  امل صتتتتتتتتتتتتتت ل لليتن ع خطتة دلم  “التقداسدددددددددددم احلداجدة إا املعرفدةباحلداجدة إا”و ستع ملره مي  

استتتابعسار ظر  الفتتال  و/او  ج اعار الترتت يل امل ظدة  ار الصتتلة  و دس ااهتتعسة  ىل ا  انتهعاعر 
ظس   اانفتتتتع  والسعن   اانفتتتتعينو اع  يهع اال عس والع ف اجل فتتتتي امل تبذ ابلستعل واجل احم امل ت.بة  تتتتد 

دوسة   الغ  لناميتتة   تتالي معل متتعر لن هتتذه املاتتعلرتتعر و.رتتتتتتتتتتتتتتف ل هتتع ا  تتعع األطرتتعلو هلتتع متطلبتتعر 
 ا  وُبلع تع لا الس  ار امل عسبة   االستابعسار العف. وة فر  الفال  جي 

وميتل  امل ظر    وو اخلاة املع ي   ابستتتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتتال  السدسة للو حتدود امل  تتتتتتتتت    4-2-8
ليث ال وتعمح لليهم داحمع اتبع  الدوسة خط ة خبط ة   -املاعط ة ع دوسة االستتتتتتتتابعسار  الذي مي.ن  ين  

وللو ستتتتتتتتتتتتتتبيتتل املبتتعلو  ستتد وتبمح ا  تتعع الفتتتتتتتتتتتتتتعي التبتتع  الت جيتتن ا  امل المتتة لتتدوهتتع ابلرعتتل لي  البيتتعانر 
و.   املطل ب واملعل معر الا حتتعجهع لإلجع ة للو الفتتتوالو لذل  ال ولن  حتصتتتيل اي هتتتيع  وابلتع و  

 سذ ه  حتليل البيعانر   تعميمهع  وع ظعالر اخ ا غري معتعدة او استتتتتتب عحيةو وتبمح ل د تلسي الت جين 
ا  االستتتتتتتتتتتتتتتابتتعسار املطل  تتة او امل غ ب  يهتتع م ج دة ابلرعتتلو وابلتتتع  مي.ن ختطي م ظلا التحصتتتتتتتتتتتتتتيتل 

   ظلة ال ظيدة املطل  ةوالتحليل واالنتسعل   سا  ىل م ظلة التعميمو الا ست.   امل
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 الفصل اخلامم 
 التوجيه   

 
 توجيه نياط االستخبارات العسكرية حلفظ السالم 5-1 

وُسصتتتتتتتتد ابلت جين حتدود االظتيعجعر من استتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتال و و صتتتتتتتتداس اوام  وطلبعر  5-1-1
ولذل و  ه  وتاللف من هتتتتتتسمححت التحصتتتتتتيلو والتحسق املفتتتتتتتم  من  نتعجية األصتتتتتت ل امل.لرة تذه املهع    

والت جيتن التذي وستدمتن  الت جيتن التذي وستدمتن الستعحتد/سحيس البعبتة مل ظري االستتتتتتتتتتتتتتتابتعسار فر  الفتتتتتتتتتتتتتتال 
امل ظر   هوالع لف  اد امل.لرمح ابلتحصتتيل  ووفتتتم  الت جين ط ال العملية االستتتابعساتية ع  عبعر ظر  

مل.لرمح ابلتحصتتتيل والت سي  املفتتتتم  الستتتباتيجية التحصتتتيل  الفتتتال   وولن  التد يق املت اصتتتل ع  نتعجية ا
  وت.تفي هذه امل ظلة من الدوسة امهية ابل ة وتو   ع  سية امل اظل

 
 التوجيه   سياق بعثات األمم املتحدة 5-2 

ابل فتتبة خللية االستتتابعسار العفتت. وة فر  الفتتال و وتم التحسق من الت جين من لدة مصتتعدس   5-2-1
االستتتتتتتتتتتتتتتابتتعسار العفتتتتتتتتتتتتتت. وتتة ع مس   يتتعدة الس ة مي.ن ا  تت   و للو ستتتتتتتتتتتتتتبيتتل املبتتعلو ا  تتلسو   اليتتة

االظتيعجعر  ار األول وة من االستتتتابعسار من آلية ت فتتتيق استتتتابعسار ظر  الفتتتال  ع البعبة  واآللية 
مب ية للو   حتدد هذه االظتيعجعر   عع للو ت اصتتتتتلهع م  سحيس البعبةو ولعدة مع ت.   هذه االظتيعجعر

اول ايتن االستتتتتباتيجية  وتس   اآللية  عد  ل   ت.ليف األصتتتتت ل املت ا  ة للو مفتتتتتت ا البعبةو مبل ل صتتتتت  
الرتتتت طة والع صتتتت  العفتتتت. ي وخلية التحليل املرتتتتباة للبعبة و داسة األمم املتحدة لرتتتتوو  الفتتتتالمة واألمن 

من هذه االظتيعجعرو للو استتتتتتتعس  دسار وم ان العمليعر املرتتتتتتتباة  تحصتتتتتتتيل املعل معر املتعلسة  عدد  
التحصتيل اخلعصتة  .ل من هذه األصت ل  و دس ااهتعسة  ىل ا  اآللية حتدد ت  يا ال د للو االظتيعجعر 

   ار األول وة وحتدد ه.ل ال د
واالظتيعجعر  ار األول وة الا تتلسعهع خلية االستتتتتتتتتابعسار العفتتتتتتتت. وة ع مس  السيعدة من آلية  5-2-2

ستتتابعسار ظر  الفتتال  ع البعبة ت.   لم مع ل و تتة ال طع  جدا ولعمة  طبيعتهع    اع وفتتالل ت فتتيق ا
سحيس البعبتة مبالو ”متع هي التهتدوتدار الستعحمتة امتع  م ظري األمم املتحتدة“  وو.   دوس اخلليتة ع هتذه 

تسفتتيمهع  ىل   افعلة ه  تسفتتيم هذا الفتتوال الع وب ال طع   ىل ستتلفتتلة من األستت لة األصتت   ظجمع  اي
اظتيعجعر استتابعساتية  ددة مي.ن أل  اد االستتابعسار العفت. وة  همهع وال د لليهع  وهذه االظتيعجعر 
 ار األول وة للو مفتتتتتتتتتت ا البعبةو واالظتيعجعر من استتتتتتتتتتابعساتية ظر  الفتتتتتتتتتال  امل تبطة تعو ترتتتتتتتتت.ل 

  األسعس للاطة األولية لتحصيل املعل معر
و عد ا  وتلسو الع صت  العفت. ي االظتيعجعر  ار األول وة للو مفتت ا البعبة من آلية ت فتيق  5-2-3

االستتتتتتتابعسارو و.   لنامع للو خالاي االستتتتتتتابعسار العفتتتتتت. وة للو ال مفتتتتتتت ا ا  تنود هذه السعحمة 
الر وتدة األوليتتة من االظتيتتعجتتعر انوتتد من االظتيتتعجتتعر  ار األول وتتة الا تع.س الرتتتتتتتتتتتتتت اغتتل العمليتتعتيتتة  

للسعدة للو لي  املفتتتتتتتتت اير  الس ة والسطع  وال.تيبة(   علو ستتتتتتتتبيل املبعلو ت ان اآللية للو االظتيعجعر 
 ار األول وة للو مفتت ا البعبةو ول.ن  عحد ال مفتت ا من مفتت اير الع صت  العفت. ي لن اظتيعجعر 

ظر  الفال   وهذه االظتيعجعر     ع ية ال ختت  ال امل طسة الداخلة ع نطع  مفووليتن لن استابعسار
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اا تتتتتتتع ية  ار األول وة واالظتيعجعر االستتتتتتتتابعساتية احملددة والع عصتتتتتتت  ال تتتتتتت وسوة للمعل معر تعنز خطة 
 املعل معر  حتصيل

و تدس ااهتتتتتتتتتتتتتتتعسة  ىل انتن   ا   وستد  الستعحتد العفتتتتتتتتتتتتتت. ي الت جيتن  رتتتتتتتتتتتتتت.تل  تددو مي.ن مل ظري  5-2-4
ملفتتتتتتتتتتتتتت اير ا  وس م ا إبلداد ت جين وس ه السعحد  وم   ل و من االستتتتتتتتتتتتتتابعسار العفتتتتتتتتتتتتت. وة للو لي  ا

املمعسستتتتتتتتعر املعتعدة ا  و.   الت جين م تجع تععونيع للسعحد وم ظري االستتتتتتتتتابعسار العفتتتتتتتت. وة  وع لي  
املعل معرئ وه  مع وعس لم مع انن و ب ي ا  و      لتحصتتتتتتتتتتتيلافعالرو جي  ا  وس  السعحد اخلطة ال هعحية  

فتتتتعلد  ل  خلية االستتتتتابعسار العفتتتت. وةو ظيث وببا جلمي  ا  اد االستتتتتابعسار املع يمح    لليهع  وو
 اخلطة حتالو  دلم اعمل من السعحد 

 
 كيفية إىداد التوجيه 5-3 

وت  ف ت اليم الت جين للو املفتتتتت ا وللو األ  اد املت ا  ون   علو مفتتتتت ا الس ةو مي.ن لل تتتتبعط  5-3-1
 تطلع ا  دوس مفتتسل ل.ل من سحيس االستتابعسار العفت. وةو ومدو  االظتيعجعر وامل ظرمح املعي مح ا  و

من املعل معرو ومدو  التحصتتتتتتتتتتتيلو وغريهع من هذه امل عصتتتتتتتتتتت   امع للو مفتتتتتتتتتتتت ا السطع  او ال.تيبة او 
الفتت وةو الذي غعلبع مع ت.   خلية االستتتابعسار العفتت. وة  ين اصتت   ظجمعو  يم.ن لرتتات واظد ا  

وىلم الرغم    واسو وو.   مفتتتووال لن الت جين و داسة االظتيعجعر املعل معتية والتحصتتتيلو تتتطل   عدة اد
مر ذلك، جيب أن يكون هناك شددددخح وافد ىلم األدل يتوا مسددددؤولية احلصددددول ىلم التوجيه مر 

ومن ال ت وسي اال تطال    يتعلب ابسدتخبارات ففظ السدالم ويتوا اسدتعراض هذا التوجيه  القاسد فيما
 الت جين للو ال مفت ا من مفت اير السيعدةو تد  حتسيق اآلرحت  ظيرة 
 ئ حتدود االظتيعجعر من استابعسار ظر  الفال   مع ا و ود السعحد ا  وع  ( • 
ت تي  تل  االظتيعجعر من ظيث األول وة  اي حتدود االظتيعجعر الا هلع امهية ااا ابل فتتتتبة  • 

 ووالوتن(ئ  ملهمة السعحد
تسفتتتتتتتتتتتيم االظتيعجعر الع و تتتتتتتتتتتة ال طع   ىل اظتيعجعر  ددة ا تتتتتتتتتتتيق نطع عو وتسفتتتتتتتتتتتيمهع ل د  • 

اال ت تتتتتتتتتتتتتتتعع  ىل الع تعصتتتتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتتتت وسوتة للمعل متعرو والا و.   من املعس ل ا  وُ تال  من ا  اد 
 االستابعسار ا  وُبل  ا تعئ

 بة هلع املعل معر  ىل امل اسد  ار السدسار امل عس حتصيلالتالاد من  س عد مهع   • 
املعل معر ومن اجل   حتصتتتتيلمن اجل م   ظدوث ت تتتتعسب  رتتتتال  م عطق الباين ع   -  العملية 5-3-2

دد ل.تتل وظتتدة لفتتتتتتتتتتتتتت. وتتة امل طستتة التتداخلتتة ع نطتتع  مفتتتتتتتتتتتتتتووليتهتتع لن  ااملتتع  تتتذه امل تتعطقو ولن  ا  حتتتُ
ع  اجل  اع الا و.   وا  ُت.لف تع سمسيع  ووُسصتتد ا طسة املفتتوولية هذه ال ط استتتابعسار ظر  الفتتال 

 ابستادا  م اسده   املعل معر و نتعك استابعسار ظر  الفال  حتصيل عحد ال ظدة مفووال  ين لن 
وساع و غ  السعحد ع ا  ورهم مع ودث ظعليع/او مع سيحدث مفتسبال ع م طسة اوس  نطع ع تس    5-3-3

 و.   مفتتتتتتووال لن  نتعك االستتتتتتتابعسار  خعسك م طسة مفتتتتتتووليتن لن استتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتال و ول. ن ال 
اخلعصتتتة تع   من املهم داحمع ا  و.   السعحد للو للم اع ودث ع م طسة املفتتتوولية االستتتتابعساتية اخلعصتتتة  
ابل ظدة العفتتتت. وة العوسة لنو او اع ودث ع اي م طسة اخ ا مي.ن ا  و.   لفظداث الا تس   يهع ا    

ولية اخلعصتتة   ظدتن   علو ستتبيل املبعلو وتعك السعحد ا  وع   مع   ا اع   ظدا  لمليعر للو م طسة املفتتو 
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تفتتتتتتتادمهع خال ع لذل  ع التح تتتتتتري    اجلهعر الرعللة املفتتتتتتلحة تفتتتتتتتاد  م طسة معي ة لتج يد األ  ادو او 
  ألنرتتطة ل ف من هتتالهنع ا  تس ض ت ريذ ال الوةو ظ  و   اع   ل  خعسك م طسة مفتتووليتن  وتفتتمو هذه 

 الفال     امل طسة األوس  نطع ع م طسة  ار امهية الستابعسار ظر  

ول د الت صتتتتل  ىل هذا الرهمو جي  ا  و.   ه عم ظ اس  رتتتتال  استتتتتابعسار ظر  الفتتتتال  م   5-3-4
السعحد  و  ي هذه امل ع رتتتتتتتتة  مح مفتتتتتتتتوول  عحد ال.يع  احمللي املعس ابستتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتال  والسعحد 

االستتتتابعساتية املتعلسة لر  الفتتتال   ووهد  هذا اف اس  ىل  تتتمع  ط   األستتت لة   مفتتتتاد  امل تجعر او
وت تي  االظتيعجعر من استتابعسار ظر  الفتال  من ظيث األول وةو وابلتع   تمع  ت تي  الصتحيحةو  

  جه د حتصيل املعل معر و نتعجهع من ظيث األول وة و مع  ت اين هذه اجله د
وع ستيع  األمم املتحدةو و ب ي لصتعن  الس اس للو املفتت ا احمللي  ا تداع من سحيس البعبة وم وسا  5-3-5

ستتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتال  املعس اب سعحد الس ة ووصتتتتت ال  ىل  عحد الفتتتتت وة( ا  ويذ مفتتتتتوول ال.يع  احمللي  
متتن ووالوتتن احملتددتمحو للمتع ابظتيتعجتعتتن االستتتتتتتتتتتتتتتابتعساتيتة  وو ب ي ا  ت.   هتذه االظتيتعجتعر متعلستة اه

 وو ب ي ا  ت طي لي  العالر امل ا يعية  ار الصلة 
ستتتتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتتتال  ا  املعس اب  وع  عب افعالرو وتعمح للو مفتتتتتتتتتتوول ال.يع  احمللي 5-3-6

وفتتتتتتتتتتتتتتتعلتد  تعحتده احمللي ع صتتتتتتتتتتتتتتيتعغتة اظتيتعجتعتتن االستتتتتتتتتتتتتتتابتعساتيتة  ومن األمهيتة ا.تع  ا  و.   لتدا  تعدة 
ولي  اجلهعر الرعللة احمللية   التر يليةاالستابعسار مع  ة ترصيلية ابلبعبة وال الوة واملهع  العمليعتية والبي ة  

ُهند ِّدة  و يمع ولي ن   يهع اجلهعر الدالمة    ار الصتتتتتتتتتلةو اع
املفتتتتتتتتتعحل الا و ب ي م ع رتتتتتتتتتتهع   واحملعودة وامل

 واألس لة الا و ب ي ط ظهعحت
 مع ا ت ود ا  تع  ؟  • 

متع التذي حتتتعك  ىل مع  تتن ل تتتتتتتتتتتتتتمتع  الت ريتذ الرعتعل لل الوتة او البعبتة او املهمتة العمليتعتيتة املتعلستة  • 
 لمعوة م ظري األمم املتحدة واملدنيمح؟ 

ع هي التهتدوتدار احملتددة الا ت اجتن ت ريتذ ال الوتة او املهتع  املتعلستة لمتعوتة م ظري األمم املتحتدة مت  • 
 واملدنيمح الا حتتعك  رالهنع  ىل استابعسار لف. وة فر  الفال ؟ 

 ؟ التحصيلمع هي امل عطق اجل  ا ية الا حتتعك ا  ت طيهع لملية  • 
 مع هي اول ايت  املعل معتية؟  • 

 م  حتتعك  ىل اا الغ واون و ي ه.ل  اال  و.   اا الغ ع ه.ل م تج اتعيب او م جن(؟  • 

ومن املهم ااهتتتتتتتتتتتتتتتعسة  ىل ا  الستعحتد غتعلبتع لن وستد  ع هتذا اف اس جمم لتة من االظتيتعجتعر  ار  5-3-7
ة مدس مح للو األول وة من استتتتابعسار ظر  الفتتتال و وال و ب ي ا  وُت    م ن  ل ئ  ععدة ال و.   السعد

استتتتتتتتعلي  و ج اعار االستتتتتتتتتابعسار العفتتتتتتتت. وة فر  الفتتتتتتتتال   و دال من  ل و  هم وددو  اهتمعمعهتم 
واول ايهتم العمليعتية ووتحمل  عحد االستتتابعسار مفتتوولية استتتاالل االظتيعجعر  ار األول وة ممع وُط   

  ل معرع امل ع رة  وتر.ل هذه االظتيعجعر جنعا هعمع من خطة حتصيل املع
و رتتتت.ل لع و  ب  اف اس  رتتتتال  استتتتتابعسار ظر  الفتتتتال  وفتتتتعلد الع صتتتت  املفتتتتوول لن هذه  5-3-8

االستتابعسار ع حتدود االظتيعجعر وت تي  اول اير التحصتيل وت جين اانتعك وحتدود ن   التعميم الالز  
استتتتتتتتتابعسار ظر    مل تجعر الدلم املت  لة الا حتتعك  ليهع  يعدة البعبة ع اختع  الس اسار  واف اس  رتتتتتتتتال 
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الفتتتتال  جيعل صتتتت ع  الس اس للو ولي تي.ل استتتتتابعسار ظر  الفتتتتال  ابلتبعسه م سدا  ومن املهم  ظعطة 
  احدودوة  دسار اص ل حتصيل املعل معر   ذل  وفعلد ع  داسة الت  ععر السعحد للمع

عدول وتُدسك  يهع   تتع عر ومن املهم ااهتتعسة  ىل ا  خطة حتصتتيل املعل معر متبل و يسة  ع لة للت 5-3-9
 صتتترة مفتتتتم ة   علو ستتتبيل املبعلو ل دمع ترتتتعسم خلية االستتتتابعسار العفتتت. وة فر  الفتتتال  ع حتليل 

و 9البي ة الترت يليةو تت ت  ال.بري من الب  ار املعل معتية  ووع ض هذا ال هج انود من الترصتيل ع الرصتل  
االستتتتتادا  ع حتدود الع امل  ار الصتتتتلةو ومهع مصتتتتر  ة   ه عم ا  مح من ال هج ااطعسوة الرتتتتعحعة  غري ا 

الع امل الفتتتتتتيعستتتتتتية والعفتتتتتت. وة واال تصتتتتتتعدوة والدو ية واالجتمعلية والبسع ية والتعسطية واملعل معتية واهلي.لية 
واملعدوة والنم يةو ومصتتتتتتتتر  ة الع امل املتعلسة ابمل عطق واهليعال والسدسار والت اليم واألهتتتتتتتتاعل واألظداث 

  للمنود من املعل معر( 9ال  م  ق الرصل  ان
وتتي  هذه التس ية للمحلل ا  وس   اباظعلة امل جعية هلعتمح املصتتتر  تمح ووفتتتالل نرفتتتن لمع ه   5-3-10

مع و  ومع ه  ليس مع و ع  وستتتتتتتتتتتتيفتتتتتتتتتتتتعلد  ل  ع حتدود الب  ار املعل معتية السعحمة  ومي.ن اخذ هذه 
 عل معر من اجل تعنون املع  ة امل حتصيلالب  ار ع اففبع  ع خطة 

 
 املعلومات حتصيلخطة  5-4 

خطة حتصتتتتتتتتتيل املعل معر هي اهم اداة من ادوار الت جين ع دوسة االستتتتتتتتتتابعسار العفتتتتتتتتت. وة  5-4-1
فر  الفتتتتتال  وه  الع صتتتتت  احملرن هلع  وولن  للو ال ل صتتتتت  لفتتتتت. ي ا  وعد هذه اخلطة وولن  تعميمهع 

ال ظدار الر لية  ومتبل اخلطة و يسة  ع لة للتعدولو تت ري ابستتتتتم اس اع وتمعهتتتتو  ط وسة متتع عة للو لي   
م  تط س افعلةو واالظتيعجعر االستتتتتتابعساتية اف جة اجلدودة للسعحد و واخلطذ اجلدودةو واملهع  العمليعتية 

 هعحي خلطة اجلدودة  وسحيس ال.يع  املعس ابستتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتال  للو مفتتتتتتتتت ا الس ة ه  املعل  ال
حتصتتتتيل املعل معرو غري ا  مدو  حتصتتتتيل املعل معر ه  املفتتتتوول لن ااهتتتت ا  لليهع و داسهتع  ومن املهم 
ااهتتتتتعسة  ىل ا  التحصتتتتتيل ليفتتتتتا جم د مهمة استتتتتتابعساتية وانن وتطل  الت فتتتتتيق واالتصتتتتتعل  يمع  مح ا    

لطة  ستتتتتتتتت عد املهع  ملاتلف ا  اد العمليعر العفتتتتتتتتت. وة/التاطيذ العفتتتتتتتتت. يو الا و.   هلع ع الععدة ستتتتتتتتت 
 االستابعسار املرت لمح  تحصيل املعل معر 

ول دمع تصتتتتب  خطة حتصتتتتيل املعل معر جعهنةو من املهم ا  وبلع تع لي  ا  اد االستتتتتابعسار  5-4-2
املرتتتتتتتتتت لمح  تحصتتتتتتتتتيل املعل معرو ظفتتتتتتتتت   دساهتمو و ط وسة تبدو هلم م طسية  وللو ستتتتتتتتتبيل املبعلو  ب  

ر  ار األول وة من استتتابعسار ظر  الفتتال  ال استتعة ال طع   يمع وتعلق   الوة األمم املتحدة االظتيعجع
 د ال و.   هلع معىن ابل فتتتتتتتتتتتبة جل دي وسف ل د  ظدا نسعط الترتيت  و  ا ستتتتتتتتتتتاللا اجل دي ” مع هي 

مع الظالن  التهدودار الا ت اجن يعوة املدنيمح ؟“و  سد ال وتفتتتتىن لن ااجع ة للو الفتتتتوال للو استتتتعس  
غري ان    ا ستاللتن ” اي ن   من األستلحة حتملن اجلهة الرعللة س “و  فتي.    عدسا للو ااجع ة  وو د 
ستتتتتتتتي عسو  ت  تتتتتتتتيحي ع امل  ق الفو وت د خطة ت  تتتتتتتتيحية لتحصتتتتتتتتيل املعل معر ع امل  ق ابعو وو د و  ك 

  مسب  لطل  معل معر ع امل  ق جيم
عر األستتتتعس ألي ام  ت ريذ  و د ت.   اخلطة م.ت  ة وم رتتتت سة ع وتعد خطة حتصتتتتيل املعل م 5-4-3

هتتتتتتت.ل ام  لمليعر و سع اج اعار الترتتتتتتت يل امل ظدة للبعبة  ووفتتتتتتتتاد  امل ظر   هذه اخلطة ع  ستتتتتتت عد 
املهع   ىل األصتتت ل املفتتتتادمة ع حتصتتتيل املعل معر وع ت جين هذه األصتتت ل و داسهتع  األصتتت ل املعي ة او 

الفتتتتتتتتتتتتتت اع( ليث ت.رل السيع  ابلتحصتتتتتتتتتتتتتتيل   عع للو االظتيعجعر  ووس   م ظف العمليعر امللحسة للو  
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إبستتتتتتت عد املهع  املتعلسة  نرتتتتتتتطة حتصتتتتتتتيل املعل معر وت جيههع  دلم من     استتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتال   
وُتصتتتتتتعغ مهع  او طلبعر التحصتتتتتتيل وحتعل  ىل ال ظدار ع صتتتتتت سة اوام   ووسد  امل ظر   ترعصتتتتتتيل حتدد 

 حت    االظتيعجعر املتعلسة ابلتحصيل  وحتدد هذه االظتيعجعر مع ولي   
 املعل معر؟  تحصيلسيس     مر • 
 ؟ حتصيلهعاملعل معر الا و ب ي  ما هي • 

 ؟ املعي ة حت لعدة من م عطق االهتمع حتصيلهعوتم مر أير  • 

 ت.   املعل معر مطل  ة  ع م لد ا صعه/آخ  م لد ت.   املعل معر  ين  ار  يمة(؟  مىت • 

 هذه املعل معر؟  حتصيلولن   ملاذا • 

 ؟التحصيل  تعميم املعل معر احملصلةستس   وظدة  كيف • 
و د ت.   اخلطة ع صتتتتتتتتت سة و يسة معدة  اانمج ال وسد او جدول معد  اانمج  افتتتتتتتتتل او اي  5-4-4

آخ   وللو اجلعن  األوفت  من خطة حتصتيل املعل معرو تُدسك اظتيعجعر السعحد  ار األول وة من هت.ل 
م او تتتتتتتتتتتع  ىل اظتيعجعر  استتتتتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتتتتال   وهذه االظتيعجعر  ار األول وة جي  ا  تُسفتتتتتتتتتتت 

م  ىل ل عصتتت   تتت وسوة للمعل معر و ومي.ن استتتتابعساتية  ددةو واالظتيعجعر احملددة  دوسهع مي.ن ا  تُسفتتت 
م  ىل ستتلفتتلة من املوهتت ار والتحذو ار  وُتفتت د او تتع دسجة اول وة ل.ل اظتيعك من    ا لن  األم  ا  تُسفتت 

   االظتيعجعر  ار األول وة من استابعسار ظر  الفال  واالظتيعجعر من استابعسار ظر  الفال 
 

 مبعلحت

 ؟ التر يليةمع ه  التهدود ال حيفي للف.ع  املدنيمح ع م طسة املفوولية  :1االفتياج ذو األولوية مر املعلومات 
 ؟التر يليةحت ممع تتاللف السبعحل والعرعح  امل ج دة ع م طسة املفوولية 1-1االظتيعك االستابعسار احملدد 
 ال مسيمح ع امل طسة؟ حت من هم النلمعع ال مسي   وغري2-1االظتيعك االستابعسار احملدد 

 حت مع ه  الطم   الفيعسي هلوالع النلمعع؟3-1ظتيعك االستابعسار احملدد اال
 حت مع ه  مفت ا اجل مية؟ من هم ال م  ؟ من هم النلمعع؟ 4-1االظتيعك االستابعسار احملدد 
 حت مع ن   األسلحة امل ج دة ولددهع؟5-1االظتيعك االستابعسار احملدد 
 ع هي امل عطق العوسة الا تو   للو افعلة ع امل طسة؟حت م6-1االظتيعك االستابعسار احملدد 

 
ومثة ط وسة لتسفتتتتتتتتيم االظتيعجعر  ار األول وة من استتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتال   ىل اظتيعجعر  5-4-5

 استابعساتية تتمبل ع املععدلة التعليةحت
 السدسة ×التهدود = ال ية  

ومن  و   ا اع  اظد االظتيعجعر  ار األول وة وتعلق  تهدودو مي.ن تسفتتتتتتتتتتتيمن  ىل اظتيعجعر  5-4-6
استتتتتابعساتية   لية تتعلق    ااي اجلهة الرعللة  ار الصتتتتلة و دساهتع  ومي.ن ت. اس  ل  ابل فتتتتبة للعدود من 

يتة وس    يهتع ا  اد اجلهتعر الرتعللتة الا ترتتتتتتتتتتتتتت.تل هتتدوتدا  ول.ن هتذا ليس للمتع د يستعو  وتع ممتعسستتتتتتتتتتتتتتة م طس
االستتتتتتتابعسار العفتتتتتت. وة فر  الفتتتتتتال   تسفتتتتتتيم االظتيعجعر ال.لية  ار األول وة  ىل اظتيعجعر   لية 
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مت. ن ااجع ة للو استتتتتتتتت لتهع من ااجع ة للو استتتتتتتتت لة االظتيعجعر ال.لية  ار األول وة  و يمع ولي مبعل 
اجلمعلعر   يعجعر   ليةو  يمع وتعلق إبظداللو اظد االظتيعجعر  ار األول وة الرعحعةو مسفم  ىل اظت

 الا تر.ل هتدوداحت
 

 حت مع هي التهدودار األم ية امل ج دة ع م طسة لمليعر األمم املتحدة؟2 االفتياج ذو األولوية مر املعلومات
 النية:

 حت مع ه  هد  اجلمعلة س؟1-2االظتيعك االستابعسار احملدد 
 ع هي اودو ل جية اجلمعلة س؟حت م2-2االظتيعك االستابعسار احملدد 
 حت مع هي أت ريار اجلمعلة س؟3-2االظتيعك االستابعسار احملدد 
 حت مع ا تس ل اجلمعلة س ع  يعانهتع او سسعحلهع الععمة؟4-2االظتيعك االستابعسار احملدد 
 حت مع ه  م  ف اجلمعلة س  عه الف.ع  املدنيمح؟5-2االظتيعك االستابعسار احملدد 
 حت مع ه  م  ف اجلمعلة س  عه   ار امن الدولة امل يرة؟6-2االظتيعك االستابعسار احملدد 
 حت مع ه  م  ف اجلمعلة س  عه لملية الفال ؟7-2االظتيعك االستابعسار احملدد 
 حت مع ه  م  ف اجلمعلة س  عه األمم املتحدة؟8-2االظتيعك االستابعسار احملدد 

  
 القدرة:

 حت مع هي األسلحة واألص ل األخ ا الا متتل.هع اجلمعلة س؟9-2االظتيعك االستابعسار احملدد 
 حت مع هي السدسار األخ ا الا متتل.هع اجلمعلة س؟10-2االظتيعك االستابعسار احملدد 

 حت من اون أتر اجلمعلة س  سلحتهع؟11-2احملدد  االظتيعك االستابعسار
 حت ام لدد األ  اد الذون ت مهم اجلمعلة س؟12-2احملدد  االظتيعك االستابعسار
 مع هي مصعدس دخل اجلمعلة؟حت 13-2احملدد  االظتيعك االستابعسار
 مع ه  هي.ل  يعدهتع؟حت 14-2احملدد  االظتيعك االستابعسار
 ايف تت اصل اجلمعلة س؟حت 15-2احملدد  االظتيعك االستابعسار

 اون متعسس اجلمعلة نرعطهع؟حت 16-2احملدد  تيعك االستابعساراالظ
متع هي الصتتتتتتتتتتتتتتالر الا ت  طهتع ابجلمتعلتعر/اجلهتعر الرتعللتة األخ ا  ظ. ميتة حت 17-2احملتدد   االظتيتعك االستتتتتتتتتتتتتتتابتعسار

 ظ. مية(؟ وغري
 من اون حتصل اجلمعلة للو  مداداهتع؟حت 18-2احملدد  االظتيعك االستابعسار

 هل حتالو اجلمعلة س  تالويد الف.ع  احملليمح؟حت 19-2احملدد  االستابعساراالظتيعك 
 مع هي ت.تي.عر اجلمعلة س وتس يعهتع و ج اعاهتع؟حت 20-2احملدد  االظتيعك االستابعسار

  



38/160 

 19-09285 (A) 

 

و  ا لن  األم و مي.ن او تتتتع تسفتتتتيم هذه االظتيعجعر من استتتتتابعسار ظر  الفتتتتال   ىل استتتت لة  5-4-7
حتدودا  ومي.ن تفتميتهع الع عصت  ال ت وسوة للمعل معر او املوهت ار والتحذو ار  وع اجلدول الالهو ااب   

و ال  ع نية اجلمعلة س و دسهتع  وع املبعل ال اسد ادانهو وتعنز اظد الع عصتتت  ال تتت وسوة للمعل معر إب تتتع ة 
    وة ظف  اال ت ععاس لة   لية اخ ا  ىل ال د  وهذه  عحمة  صريةو ول.ن مي.ن ا  ت.   ظص

 
 حت مع هي التهدودار األم ية امل ج دة ع م طسة لمليعر األمم املتحدة؟2 االفتياج ذو األولوية مر املعلومات

 حت مع هي ت.تي.عر اجلمعلة س وتس يعهتع و ج اعاهتع؟2-20 االظتيعك االستابعسار احملدد
 ريذ اهلجمعر؟ حت ايف  هن اجلمعلة لت 1-20-2الع ص  ال  وسي للمعل معر 
 حت مع هي اوعط ال رعط الا ت ا ط  يهع اجلمعلة س  بل اهلج  ؟2-30-2الع ص  ال  وسي للمعل معر 

 
 املعل معر العف. وة  حتصيلومي.ن او ع و   سلفلة من املوه ار والتحذو ار ع خطة  5-4-8

 ىل نتيجة معي ة املوهتتتتتتت  ه  ستتتتتتتل م او ظدث  ع ل لل صتتتتتتتد ورتتتتتتتري    -  املؤشدددددرات والتحذيرات • 
وواد مفتتتتتتتتتتعس العمل الذي تتبعن جهة  عللة  ار صتتتتتتتتتتلة او و ري  ل  املفتتتتتتتتتتعس  و  جن لع و  او

فر  الفتتال  داحمع استبعط املوهتت ار   و ب ي ا  ت.رل خلية استتتابعسار ظر  الفتتال  العفتت. وة
  املعي ة ا طسة اهتمع  معي ة مي.ن ا  ُتالظ   يهع هذه الفتتتل ايعر واألظداث  وم عطق االهتمع

هي م عطق ج  ا ية او نسعط وت     يهع مالظالة املعل معر املطل  ة او حتصتتتتتتتيلهع  وللو ستتتتتتتبيل 
ع استابعسار ظر  الفال    املبعلو  ب  م ا بة جف  معمح ابستادا  اص ل امل ا بة واالستطال 

ه  س اهتع  مي.ن ا  وواد او و ري مع   ا اعنا جهة  عللة مفلحة معي ة ت  ي استادامن او لب س 
ومي.ن ا  وفتتتتعلد ال صتتتتد املفتتتتتم  للموهتتتت ار للو م   لعمل املرعجالة للو املفتتتتت ا الترتتتت يلي 

  الت.تي.ي او
املوهتتتتتت ار  ع لة لل صتتتتتتد للو لي  املفتتتتتتت ايرو  دعا من املفتتتتتتت ا االستتتتتتباتيجي ظ  املفتتتتتتت ا  • 

و  تتتتتتتتتتتتتتتتتتبهنع مي.ن ا  الت.تي.ي  ول د ال ال  ع هذه املوهتتت ار للو املفتتتت ا االستتتباتيجي ال طس
تت تتتمن حت ال  ىل ا تصتتتعد زمن اف ب او ت يريا ع استتتتادا  اهليعال األستتتعستتتية ال ط ية او اخليعس 
املربم لسدسار ال سل اجل ي االسباتيجي  امع للو املفت ا التر يليو  عملوه  مي.ن ا  ورمل 

بل لعلة معي ةو او تصتتتتتعيد مع وليحت حت اعر الفتتتتت.ع  احملليمحو او ختنون ال   د او الذخرية من  
 ابل نا   والع ف اجل في امل تبذ الت ت ار احملليةو اع ع  ل  الع ف امل ن 

 وه عم لدة ان ا  من املوه ارحت 5-4-9
من  موهتتتتتتتتتتتتتت ار اانتذاس/التحتذو  هي تلت  الا تع.س نيتة لتعلتة -  مؤشدددددددددددر اإلندذاربالتحدذير • 

 تعليةئ وهي تتصل ابالستعدادار للعدوا ئاجلمعلعر الا تر.ل هتدودا الر و  ع المعل  
املوهتت ار الت.تي.ية/موهتت ار الستعل هي تل  الا ت.رتتف   -  املؤشددر التكتيكيبمؤشددر القتال • 

لن ن   العمليعر الا و هتتتت  العدو للو السيع  تع   علو ستتتتبيل املبعلو  د تت تتتتمن املوهتتتت ار 
لل   د والذخرية وغريه  ل  من ل از   الا تدل للو هج   مسبل واستتتتتتتت  ال طع  التم انن املفتتتتتتتتبقن 

 الستعل والمعل االستطال  امل.برةئ
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املمينة هي تل  الا مت.ن من حتدود   موهتتتتتتتتتتت ار حتدود اهل وة واملعدار  -  مؤشدددددددددر حتديد اهلوية • 
طبيعة الترتتتت.يالر او ال ظدار او التجهينار للو استتتتعس اخلصتتتتعحت املع و ة املتعلسة ابلت اليم 

ص ف معمح من املعدار  ال ل      الت.تي.عر   علو سبيل املبعلو ال جي ز  صداساو املعدار او  
 معمح من ال ظدارئ

مي.ن او تتتتتع االستتتتتبهتتتتتعد اوهتتتتت ار اانذاس املب.    -  مؤشددددر اإلنذار املبكر اخلا  بنوع ا نم • 
ع املعل معر  ت د  عحمة ابملوهتتتتتتت ار احملتملة    حتصتتتتتتتيلاخلعصتتتتتتتة      اجل س ع حتدود اظتيعجعر  

ا  تس س او تتتتتتع امل عطق الا االستتتتتتتابعسار العفتتتتتت. وة فر  الفتتتتتتال   امللحق دال(  وو ب ي خللية  
مي.ن ا  تُ صتتتد  يهع موهتتت ار اانذاس املب.  اخلعصتتتة      اجل س لن ط وق س ذ هذه املوهتتت ار 

 ابمل ا   اجل  ا ية  
هلع  ىل ال ظدار واألصتتتتتتتتت ل وملع اعنا هذه األن ا  من املوهتتتتتتتتت ار  ع لة لل صتتتتتتتتتدو مي.ن  سستتتتتتتتتع 5-4-10

 ظيث مي.ن سصدهع  املعي ةابستادا  طلبعر املعل معر وت تبذ لعدة ا عطق االهتمع  
وتتحدد اول اير جه د حتصتيل املعل معر من خالل ال ال   ع عوة ع املهمة وال الوة ومعل معر  5-4-11

ي  هذه االظتيعجعر من ظيث السعحد احملددة او االظتيعجعر من استتتتتابعسار ظر  الفتتتتال   ومي.ن ت ت
 حتاألول وة للو ال ح  التع 

االظتيعجعر  ار األول وة من استتتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتتال  الا  -احلرجة للبعثة  االفتياجات  • 
تعتا ابل تتتة األمهيتتتة ل جتتتع  البعبتتتة  وال مي.ن للبعبتتتة ا  تبتتتعهتتتتتتتتتتتتتت  لملهتتتع او وُ.تتتت  هلتتتع ال جتتتع  

 ن املعل معر  وهي اندسةئتُل  االظتيعجعر  ار األول وة م   مع
االظتيعجعر  ار األول وة من استتابعسار ظر  الفتال  الا   -للبعثة    األسداسديةاالفتياجات  • 

تعتا استتعستتية للمفتتعلدة ع رع  البعبة  ومي.ن للبعبة ا  ت ج   دوهنعو  ال ا  ال جع  ستتي.   
 ئاستابعسار ظر  الفال اوف /اسج  ع ظعلة تلبية االظتيعجعر  ار األول وة من 

  االظتيتعجتعر  ار األول وتة من استتتتتتتتتتتتتتتابتعسار ظر  الفتتتتتتتتتتتتتتال /  -  االفتيداجدات املرغوبدة للبعثدة  • 
االظتيعجعر من استتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتال  الا و.   من املهم مع  تهع ول. هع غري استتتتتتتتعستتتتتتتتية  

    ل جع  البعبة 
عسار ظر  الفتتال و من اف.مة ولترعدي الت تتعسب  مح املفتتترتتع ار واالظتيعجعر من استتتاب 5-4-12

   حتدود م عطق االهتمع  املعي ة  وهي م عطق ج  ا ية او نسعط وت     يهع حتصيل املعل معر املطل  ة
 

 خطة اإلنتاج 5-5 

ت.رل هذه اخلطة ت جين  نتعك م تجعر استتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتال  و سع الظتيعجعر صتتتتتتتتعن   5-5-1
خطتتتة اانتتتتعك  متتتع للو لتتتعتق متتتدو /سحيس ال.يتتتع  الت اليمي املعس الس اس  وتس  املفتتتتتتتتتتتتتتووليتتتة لن  لتتتداد 

 حتابستابعسار ظر  الفال  او سحيس/ابري احملليمح  وتت من اخلطة مع ولي
 امل تجعر الععدوة  الي مية واألسب لية والره وة( والت  يا وال مع ك والرات املفوولئ • 
 ملفوولئامل تجعر املاصصة ع ال ظعلة وال مع ك والرات ا • 
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اجلهة املفتتتتتتتتتتتوولة لن  صتتتتتتتتتتتداس امل تجعر املاتلرة  اي التحسق من ال  لية واحملت ا واملالعمة  بل  • 
 ال ر (ئ

  الت  يا وال.يرية والر عر املتلسية(  التعميمتر يالر  • 
وااملع    و تتفتتم ابلدو عميةانتعك استتتابعسار ظر  الفتتال وخطة اانتعك هي اداة داخلية ظية   5-5-2
 فعلة وامل ونةو وهي تفت د لعدة  ىل ت جيهعر   الغ و/او  ج اعار تر يل م ظدة ااب   بعات اب
 

 إدارة تلبات املعلومات 5-6 

طل  املعل معر ه  اداة مي.ن استتتتتتتتتتتتادامهع ل دمع و.   هي.ل استتتتتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتتتتال   5-6-1
املعل معر املطل  ة ابستتادا  م اسده اخلعصتة  وتس   العفت. وة املتعلسة لر  الفتال  غري  عدس للو حتصتيل  

فر  الفال  إبنتعك و سسعل طل  املعل معر  ىل ايعانر او ت اليمعر  ار   خلية االستابعسار العف. وة
 تحصتتتتتيل املعل معر  ار الصتتتتتلة  وتس  مفتتتتتوولية  داسة   مفتتتتتت ا اللو او م ازوة ليس هلع ستتتتتلطة ت.ليرهع

حتصتتيل املعل معر  وجي   نرتتعع وسصتتد ستتجل لطلبعر املعل معر الصتتعدسةو طلبعر املعل معر للو  داسة  
للو ا  وت ىل مدو  حتصتتيل املعل معر تتب  طل  املعل معر وحتدوث ظعلتن ابنتالع  من اجل حتدود مع   ا 
اعنا االظتيعجعر من املعل معر  د متا تلبيهع ا  الو و ل  ع ال  ا امل عستتت   وو د ع امل  ق ابع من 

 الرصل مبعل للو و  ك طل  املعل معر هذا 
 

 سلطة إسناد املهام 5-7 

وت ىل ستتتتتتتتتلطة  ستتتتتتتتت عد املهع  لعدة  فتتتتتتتتتُم العمليعر  ال ع ظعلة ت.ليف  فتتتتتتتتتم االستتتتتتتتتتابعسار  5-7-1
العفتتتتتتتتتتتت. وة فر  الفتتتتتتتتتتتتال  ا ا بة لمليعر اصتتتتتتتتتتتت ل  ددة لتحصتتتتتتتتتتتتيل املعل معر  وو ب ي ا  تس   خلية 

 فتتال  إبصتتداس خطة حتصتتيل املعل معرو واالظتيعجعر  ار األول وة منفر  ال  االستتتابعسار العفتت. وة
 استتتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتتال و واالظتيعجعر االستتتتتتتتتتابعساتية احملددةو واملوهتتتتتتتتت ار وس طهع ا عطق االهتمع 
املعي ةو  ال ا   فتتتتتم العمليعر وتمت     تتتتتل و تتتتت  مي. ن من  هم  دسار اصتتتتت لنو ومن    صتتتتتداس مهع  

  وترعدي الت عسب  يمع  ي هع حتصيل املعل معر 
 املعل معر ا  وت من مع وليحت  تحصيلوو ب ي للت.ليف الصحي   5-7-2

 وصف املهمة  دوسوةو م ا بةو نسطة ترتيتو ومع  ىل  ل (ئ • 
املفتتتتتتتتتتاللة الا  د ت.   من االظتيعجعر  ار األول وة من استتتتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتتتال  او من  • 

 ئار ظر  الفال  االظتيعجعر الر لية من استابعس 
 ت  يا افعجة  ىل اا الغئ • 
 ايرية اا الغ و ي و  كئ  • 
 م.ع  اا الغ  نسطة اتصعل(  • 

 املعلومات حتصيلإدارة خطة  5-8 

مع ا  ُت.لف ال ظدار واألصتتتتتتتتت لو جي  سصتتتتتتتتتد  نتعجيتهع ابستتتتتتتتتتم اس   -  رصدددددددد التقدم احملر  5-8-1
ل تتتتتتتتتتتمع  ا  تسد  املعل معر الالزمة ع و ا   و   وظيبمع ام.نو و ب ي ا  تطل  املعل معر من ااب  
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من مصتتتدس واظد  وهلذا األم  مينة تتمبل ع زايدة اظتمعالر ا  ت.   املعل معر الصتتتحيحة ل دمع تواد 
 حتصتتيلت.رل انن ع ظعلة  خرع  مصتتدس واظدو  ب  املصتتدس اآلخ   د وفتتتم  ع  من ااب  من مصتتدس و 

 املعل معر  وه عم العدود من املبعدم الا حت.م  نتعجية ال ظدار واألص لحت
 تنداد  نتعجية ال ظدة المع ظصلا للو تدسو  ومعدار ا  لئ - التدريب واملعدات • 
تمت  جهتعز امل ا بتة املفتتتتتتتتتتتتتتتاتد    طتع  اتع  للمهمتة جيت  ا  و -  نطداق وفعداليدة أجهزة املرادبدة • 

 الا سيودوهع  وجي   والع االلتبعس الختيعس امل ا   والت عسوسئ
تو   الفتتتتتتتت لة الا مي.ن ا  تبلع تع ال ظدة لن نتعحج م ا بتهع للو  عحدهتع     -  سددددددرىة االتصدددددداالت  • 

 وج  ا  ت.   ط وسة اا الغ اس  ئ   والمع زادر األمهية افي وة للتسدمي الر سي للمعل معرو المع 

جي  ا  تتمت  ال ظدة او األصتتتتتتل ابلسدس ال.عع من  -  القدرة ىلم التنقل وإمكانية الوصدددددول • 
متيفتتتتتتتتتتتتتت ة ابلسدس ال.عع ظ   السدسة للو الت سل وجي  ا  ت.    م.عنية ال صتتتتتتتتتتتتتت ل  ىل اهلد 

بيل املبعلو  ب  ستتتتالستتتل وتفتتتتىن لل ظدة او األصتتتتل حتصتتتتيل املعل معر للو     ععل  وللو ستتتت 
اجلبعل ال مي.ن ا  حتج  ظ اة االتصتتعالر الا جي وهع العدو  حفتت و  ل مي.ن ا  حت ل دو  
ا باب اجلتتتتتعم  املت ستتتتتل ابلستتتتتدس ال.تتتتتعع لتحصتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتل املعل متتتتتعر  وابملبتتتتتلو للو ال غم من ا  

ق نتتعحج االستتتتتتتتتتتتتتتطاللتعر اجل وتة الت.تي.يتة  تد ت.    تعدسة للو التحليق     هتد  معمح وحتسي
ج   - ممتتتعزة ع البي تتة اجل وتتة اجليتتدةو  ليس استتدوسهتتع السيتتع   تتذلتت  ل تتدمتتع و.   التهتتدوتتد اسض

 ئم ترعع لل عوة
تتمت  اصتتتتت ل ل  املعل معر    تتتتتل و تتتتت  ع ستتتتتعظة الستعل  وجي  ا  وت ىل  -  توافر املوارد • 

 السعحد املفوول م ا بة ختصيصهع  ع عوةئ
 ئاألول وة املم  ظة لعمليعر التحصيل للو ت ا   امل اسدتو    - األولوية • 
ختلف األظ ال اجل وة والت عسوس ال.بري من اآلاس املاتلرة للو   -  األفوال ا وية والتضاريم • 

نالم امل ا بة واالستتتطال  ع استتتابعسار فر  الفتتال   وللو ستتبيل املبعلو  ب  اجهنة التصتت و  
ابلالال و  تتبهنتتع تتتتال   ابألمطتتعس وال تتتتتتتتتتتتتتبتتعب  وتتتتده س هي واجهنة اف اسيو و   اتتعنتتا ال تتتتال   

  ت.بيف ال  ع ابلدخع 
 

 التقييم والتعليقات 5-9 

وت تتتتتتتتتتتمن الت جين ع هنعوة املطع  تسدمي التعليسعر  ىل ل عصتتتتتتتتتتت  استتتتتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتتتتال   5-9-1
والتعليق للو متع تستدمتن من تستعسو  الصتتتتتتتتتتتتتتلتة  ومي.ن ا  ورتتتتتتتتتتتتتتمتل  لت  اف اس م  ال ظتدار الر ليتة    ار

  وتسيدهع ابمل اليد احملددة وال مع ك املفتادمة واحملت ا
وورتتمل او تتع تسييم امل تجعر ال هعحية للمعل معر االستتتابعساتية املتعلسة لر  الفتتال  ع ستتيع   5-9-2

س ظ اس اط ل اجال  وستتتتيرتتتتمل مفتتتتتادمي م تجعر استتتتتابعسار ظر  الفتتتتال و ومتاذي الس اس ع  طع
  تتتتعع  رتتتتال  استتتتتابعسار ظر  الفتتتتال   ووتم  ل  من اجل تسييم امل تجعر ع األجل األط ل لدساستتتتة 

  د ة التسدو ار او غيعتعو   ية حتدود االظتيعجعر للتص و 
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وتتمبتتل  يمتتة هتتذا ااج اع ع حتتتدوتتد اوجتتن السصتتتتتتتتتتتتتت س ع الستتدسار وامل اسد املتعلستتة  تحصتتتتتتتتتتتتتتيتتل  5-9-3
تسييم ج دة التحليالر والتسييمعر  وستتتتتتتتتتتتت   وودي ع هنعوة املطع   ىل تعدول املعل معرو   تتتتتتتتتتتتتال لن  

هي.ل استتتتتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتتتتال و الا  د ترتتتتتتتتتتتمل  دخعل ت يريار للو السدسار املتعلسة  تحصتتتتتتتتتتتيل 
   املعل معر   ال لن حتدود االظتيعجعر التدسوبية

 
 املرفقات 5-10 

 املعل معر حتصيلمبعل للو خطة  - الف
 بعل للو و  ك طل  املعل معرم - ابع
 موه ار اانذاس املب.  اخلعصة      اجل س - جيم
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 املرفب ألف

 دليل األمم املتحدة لالستخبارات العسكرية   جمال ففظ السالم مر   5للفصل   
 

 املعلومات حتصيلمثال ىلم خطة  - دراسة فالة لتوجيه املعلومات االستخبارية املتعلقة حبفظ السالم
 1اجلدول 

 املعلومات حتصيلمثال ىلم خطة 

االظتيعجعر  ار األول وة من 
 استابعسار ظر  الفال 

االظتيتعجتعر االستتتتتتتتتتتتتتتابتعساتيتة 
 املوه ار احملددة

 املفوولة لن حتصيل املعل معر  ال ظدة
متتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتعطتتتتتتتتتتتتتتق  
 ع م لد ا صعه االهتمع  املعي ة

آخ  م لتتتتد ت.    
املتتتعتتتلتتت متتتتتتتعر  تتتيتتتتتتتن 

 االستطال  الف وة جيم الف وة ابع الف وة الف  ار  يمة
متت ا تتبتت  األمتتم 

 املتحدة
           

مددددا هي األخطددددار ال   - 1
 هتدد السكان احملليني؟

متتتتتتتع هتتتي اجلتتتمتتتتتتتعلتتتتتتتعر  1-1
 ̂  املفلحة ال عهطة ع امل طسة؟

 للبعثة فرجة

العالمتتة األس تتتتتتتتتتتتتتيتتة التتدالتتة 
للو اجلمعلعر املفتتتتتتتتتتتلحة 
ابلس ب من الفتتتتتتتتتتتتتت.تتع  ع 

 امل طسة س

طتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    × × × ×
 املعل معر

متتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتعطتتتتتتتتتتتتتتق  
 املعي تةاالهتمتع  

 *6و  3و  1

 اوتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتتتت ل/  10
 2018سبتما 

اول ل/ستتتتتتتتتبتما   12
2018 

متع ه  م  ف اجلمتعلتعر  1-2 
 املفلحة من الف.ع  احملليمح؟

 أساسية للبعثة

املفتتتتتتتتلح   ع امل عطق الا 
 املع ي    ور لهع الف.ع  

        

مع ه  م  ف الفتتتتتتتتتتتت.ع    1-3 
احملتتتتتلتتتتتيتتتتتمح متتتتتن اجلتتتتتمتتتتتتتعلتتتتتتتعر 

 املفلحة؟
 أساسية للبعثة

 

الفتتتتتتتتتتتتتت.تتتع  تبتتتدو/ال تبتتدو 
لليهم مالتتتتعه  اخل   من 
اجلمتتعلتتعر املفتتتتتتتتتتتتتتلحتتة ع 

 امل طسة س
األمتتتتتتتت اض املتتتتتتتت جتتتتتتتت دة ع 

 امل طسة س

متتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتعطتتتتتتتتتتتتتتق       
 املعي تةاالهتمتع  

 8و  6 و 3

  

متتتتتتع هي األخطتتتتتتعس غري   1-4 
العفتتتتتت. وة الا هتدد الفتتتتتت.ع  

 احملليمح؟
 أساسية للبعثة

أت تري األظت ال اجلت وتتتتتتتة ع 
 امل طسة س

لتتتتتتتتتتتتتتتالمتتتتتتتتتتتتتتتعر اجلتتتتتتتتتتتتتتت   
اخلصتتتتتتتعل الرتتتتتتتدود ع  او

 امل طسة س

متتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتعطتتتتتتتتتتتتتتق       
املعي تة االهتمتع  

 3و  2و  1

  

 
فر  الفتال  ا  االظتيعجعر االستتابعساتية احملددة واستعة لل عوة وال مي.ن تلبيتهع ابستتادا  ن   واظد  سذ من األست لة  و جو ال ج     العفت. وةو ب ي ا  و تع  لم د  ىل اليممح   ا سار خلية االستتابعسار   ^ 

  الاله للحص ل للو منود من ااسهعدار 7-4-5 ىل الرس ة 
  ار ظر  الفال  وو ب ي ا  مُتبل  ص اي للو خ وطة دلم اختع  الس اسارال م طسة اهتمع  معي ة و ب ي ا  تسع ل م طسة ع م طسة مفوولية استابعس  * 
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 املرفب ابء 

 دليل األمم املتحدة لالستخبارات العسكرية   جمال ففظ السالم   مر   5للفصل   
 

 2جلدول ا
 شكل تلب املعلومات

 حت   سوةاألولوية التص يفحت واحق األمم املتحدة الف وة
التتتتتتتتتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتم 

 التفلفلي
 001/00 اسم بعثة األمم املتحدة تلب املعلومات

  يع  لع  للم     مل     طل  املعل معر م     طل  املعل معر 1
 اتسوخ وو ا تسدمي الطل  الطل  اتسوخ وو ا 2
 آخ  اتسوخ وو ا ت.   املعل معر  عدمهع  ار  يمة   يلة التعسوخ وال  ا املطل اب  3
 ظدد       طبيعة االظتيعجعرو  اا  دس مم.ن من الترعصيل االظتيعجعر يع   4
 دالمة تفعلد ع ت  ي  الطل  اي مالظالعر املالظالعر 5
 و جو ااهعسة  ىل التص يف األمس امل ر د التص يف األمس 6
املعل معر/املفتوول لن ظدد  ابالستم وس م االتصتعل( الرتات مصتدس طل    نسطة االتصعل 7

 التععمل م  طل  املعل معر
 ط وسة االتصعلحت الر.ل الذي ت غ  ع ا  وصدس  ن طل  املعل معر 
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 املرفب جيم 

 دليل األمم املتحدة لالستخبارات العسكرية   جمال ففظ السالم  مر   5للفصل   
 

 مؤشرات اإلنذار املبكر اخلاصة بنوع ا نم  
لي  موهتتتتت ار اانذاس املب.  اخلعصتتتتتة      اجل س ابستتتتتتادا  البيعانر املصتتتتت رة و ب ي تفتتتتتجيل   

 ظف  الفن ون   اجل س 
 وت د ادانه  عب األمبلة للو موه ار اانذاس املب.  الا ت ان للو املفعحل اجل فعنية   

 املنود من األمنئزايدة ظعالر ال جعل وال فعع الذون و ط و   ىل د   األم ال للحص ل للو  • 
 جهعر  عللة جدودة ع جمتمعهنئوج د  ال فعع تالظ  • 
 تد ق األم ال داخل التم  احملليئ • 
 الرتيع  والرتيعر ال ولتحس   ابملداسسئ • 
  يمع ميبل خ وجع لن السعلدةو تتج   ال فعع واألطرعل األمعان الععمةئ • 
األهتتاعل  يمعر  امليعه واألستت ا  و   م ااناسس و املد  من  عمة  علدة لفتت. وة/معفتت.  ابلس ب   • 

املرتتتتتتتت دون داخليع/الالج مح وغريهع من م اان املدنيمحو وال ستتتتتتتتيمع تل  الا تبدد لليهع ال فتتتتتتتتعع 
  والرتيعر  الع ف اجل في واجل فعين املتصل ابل نالعر(ئ

 موه ار مت.مح امل اةحت • 
  o نفبة ال جعل/ال فعع ع الفلطة 
  o تعليم امل اة مت سذ مفت ا 
 موه ار املععوري اجل فعنيةحت • 
  o التمعد   انمح تسييدوة لل فعع 
  o امل.ع الة للو الفل م العدواين 
  o الت يري ع التر وععر  يمع وتعلق  من امل اة 
 موه ار الع ف اجل فعين • 
  o انترعس ممعسسة تر ون األل عع الت عسلية لإلانث 
  o  التهدود ابلفال (م    الععحليظ ادث الع ف 

و يمع ولي مصتر  ة موهت ار اانذاس املب.  الا و تعا  عد ا  دلا  ىل  ل  جل ة الفتيعستعر  
 (  2010/30 املس س س م  2010لفممح العع  لفمم املتحدة ع اعن   األول/دوفما  التع عة

وهتتتتتتذه املوهتتتتتتتتتتتتتت ار م زلتتتتتتة للو ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ساتتتتتتعحنو هي املوهتتتتتتتتتتتتتت ار العفتتتتتتتتتتتتتت. وتتتتتتة واألم يتتتتتتةئ  
االجتمعلية/اانفتتتعنيةئ والفتتتيعستتتية والسعن نيةئ واال تصتتتعدوةئ واملوهتتت ار املتصتتتلة   ستتتعحذ االال و وتل  و 
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ظصتتتتتتت وة  ومن األمهية ا.ع  ا  تس ا املوهتتتتتتت ار ابال با  م    املتعلسة ابلصتتتتتتتحةو وال وسصتتتتتتتد تع ا  ت.  
 الع امل الفيع ية  ار الصلة ال اسدة ع املصر  ة 

وتُسفتتتتتتتتتم موهتتتتتتتتت ار اانذاس املب.  ال اسدة ع هذه املصتتتتتتتتتر  ة  ىل  الث   عرحت املاعط  احملتملةو  
 واملاعط  ال هي.ةو والع ف اجل في املفتم   

 3اجلدول 
 مؤشرات اإلنذار املبكر

الع امل الفتتتتتتتتتتتتتتيع ية اخلعصتتتتتتتتتتتتتتة 
 اجل في املفتم ***الع ف  املاعط  ال هي.ة** املاعط  احملتملة* ابملوه ار العف. وة/األم ية

تعتمتتتد األط ا /اجلمتتتعلتتتعر املفتتتتتتتتتتتتتتلحتتتة للو       
ستتتتتتتتتتتتتتتتتتعح   التج يتتتتتد االنامي او االختطتتتتتع  او

و األم  الذي ونود التجنيد القسددددددرياهتتتتتتتت.عل 
من اظتمتتتتعل استتتتتتتتتتتتتتتاتتتتدا  الع ف اجل فتتتتتتتتتتتتتتيو 

ستتتيمع االغتصتتتعب اجلمعليو   صتتتف  ل    وال
آليتة لتعنون ال وا ذ واالتفتتتتتتتتتتتتتتع  داختل اجلمتعلتة 

 (  1999 اجلبهة املتحدة الب سوة ع سريالي  و 
ت.ع ي اجلمعلعر املفتتتتتتتتتتلحة الفتتتتتتتتتتل م الع يف 
واملر ط ع الذا سوة او ت  ستتتتتتتن   ستتتتتتتعحل اخ ا  

دددانوان ىسدددددددددددكراي أو أيددديولوجيددة و/او تتبىن 
 ىسكرية تدىم العنف 

ع التمععر احمللية املععس تتتتة لت يري  د املرأةضددد 
اهل وتتة الع  يتتة وممتتعسستتتتتتتتتتتتتتتة اا الل و  تتتتتتتتتتتتتتعتتع  
مع  اير العدو وترتتتتتتتتتتتتتتتيا األجيعل املسبلة من  
اجلمعلة املفتتتتتتتتتتتتتهد ة او الس تتتتتتتتتتتتعع لليهع  للو  
ستتتتتتتتتتتتبيل املبعل االلتسعد    ااا اه للو افمل 
مي.ن ا  و ري الت از  الع  يو و غ ستتتتتتتتتتتتتتال يتتتتتتع 

ال صتتتتعاي العرتتتت  ملسعتلي لتفتتتتعي عرئ  الفتتتتع سةو ا
ئ وااللتستتتتتعد     1994و سوانتتتتتداو  نباهتتتتتعم ي

االغتصتتتعب مي   الس ة للمسعتلمحو ل عصتتت  معي 
 معيو ه   له سوة ال. ن   الدميس اطية(   -

أتثددري الددكددحددول وتتتعتتتمتتتتتتتل املتتتستتتتتتتعتتتتلتتت   حتتتتتتتتا 
 اف ب األهليتة الليبريوتةئ وهتتتتتتتتتتتتتت      واملخددرات

 وه   ترعد(   له سوة ال. ن   الدميس اطيةئ
املكافآت واإلفباتات اهتتععل ال نالعر للو 

و ظيتتتث وتم الت ريس ل هتتتع األخرق   ا يش
لتتتعدة من خالل تعتتتعطي املاتتتدسار وال.ح ل 
وا تناز املدنيمح   ينيو هتتتتتتتت   له سوة ال. ن   

 (  2011الدميس اطيةو 

الت استتتتتتتتتتتتتتت  الت تطتتتتتتتع  لتلتو وتتتتتتتد  الدندهددددددب
الس ار/اجلمتعلتعر املفتتتتتتتتتتتتتتلحتة  فتتتتتتتتتتتتتتبت  
اال تسعس  ىل الل از  او مالع  اخ ا   ينيو 

 (  2011له سوة ال. ن   الدميس اطيةو 
 بنصب كماسر للمركبات يع  امليليريعر  

ومهتتتعلتتتة ال اتتتعب من ال فتتتتتتتتتتتتتتتتعع/الرتيتتعر 
 (  2011 غ ب ا ر دور اسو 

و فرار أىضددددددددداء امللييددددددددديات السدددددددددابقة 
ستتتتتتتتتتتيمع اجلمعلعر الا هلع ستتتتتتتتتتت ا ق ع  ال

الع ف اجل فتتي وادجما ع اآلونة األخرية 
ع صتتتر   الس ار املفتتتلحةو من اجليت 
 ستتتتتتتتتتتتتتلحتهم   ينيو له سوتتتتتتتة ال. ن   

 (  2011الدميس اطيةو 
ستتتتتتح /ت عوب   ار اجليت او الرتتتتتت طة 
او   ار ظر  الفتتتال  من م طسة معي ةو 

  والتتيتت.تتتتتتتع و فدرا  أمدينممتتتتتتتع وتتودي  ىل 
 (  2011له سوة ال. ن   الدميس اطيةو 

يلتتتة الفتتتتتتتتتتتتتتال   ىل  يمتتتعر  تسدددددددددددلدددل
الالج مح و/او املرتتتتتتتتتتتتتت دون و/او  يمتعر 
العب س  له سوتتتتتتة ال. ن   التتتتتتدميس اطيتتتتتتةئ 

 وسريالي  ئ وه   ترعد(  
زايدة الرتتتتتتتتتتتتتتع س ابنعدا  األمن املعدي  مح 

إىدادة إدمداج ال فتتتتتتتتتتتتتتتعع والرتيتعرو لست  
احمللية   جملتمعاتاملقاتلني السددددددددددابقني   ا

دو   جت اع استتتتتتتتتتتتتتتتتاتالل لتلتمتعتلت متتتتتتتعر 
متع عة ع  طعس التفتتت و  ونن  الفتتتال   او

و لعدة اادمعك او  فتتتتتتتتتتتب  لد  ااتمعل 
نن  الفتتتتال  والتفتتتت و   له سوة ال. ن   

 الدميس اطيةئ وليااي(  

ملح ظتتتتتتتةحت م تتتتتتتعزل  ىالمددددددات هيجددددددان
  و ةو و عصتتتتتتتتيل مدم ةو و  ا م ه  ةو 
ومال س ممن تتتتةو و  ق ممن تتتتةو ونفتتتتتتتتتتتتتتتتتتعع 
مرتتتتتتتت دار/مدني   مرتتتتتتتت دو   والي.ع و 

 ( 2010له سوة ال. ن   الدميس اطيةو 
أىمدال املفتتتتتتتتتتتتتتلحتة ع   اة اط الع تعصتتتتتتتتتتتتتت 

ل يرة  تتتتتتتتتتتتتد املدنيمح ع السعب   انتقامية
العمليعر العفتتتتتتتتتتتتتت. وة   عد لملية ايميع 
البتتتتعنيتتتتةو له سوتتتتة ال. ن   التتتتدميس اطيتتتتةو 

2009 ) 
لن زايدة ظ ادث الع ف  تقارير اليدرتة

اجل في  م  ااهعسة  ىل ا  زايدة التسعسو  
املستتتدمتتتة  تتتد ترتتتتتتتتتتتتتتري  ىل ازدايد البستتتة ع 

 فن ظ و  الفالمة( الفلطعر/حت
لا  وتراجعهداالس ار العفتتتتتتتتتتتتتت. وتة  هز دة

م طسة معي ةو ممع وودي  ىل زايدة اظتمعل 
االغتصتتتعب وال ه  ارتتت.ل من اهتتت.عل 
ستتتتتتتتتتتتتتيتعستتتتتتتتتتتتتتتة ”األسض احمل و تة“  انتستعل 
مسعتلي  نباهعم ي من سواندا  ىل هتتتتتتتتتتتت   

 ( 1994له سوة ال. ن   الدميس اطيةو 
تتتتتتتتتستتتتتتتتدمي  تتتتتتتتالغتتتتتتتتعر لتتتتتتتتن التتتتتتتتعتتتتتتتت تتتتتتتتف 

تتتتتعتتتتتتتذوتتتتتتت  متتتتن امتتتتتتتعاتتتتن اجلتتتت فتتتتتتتتتتتتتتتتتتي/التتتت 
االظتجعز/االلتسعل/معفتتتتتتتت. ار استتتتتتتت ا 
اف بو وغتتعلبتتع متتع و.    لتت  ع  طتتعس 

 الع ا ئ وليبيعئ   االسددتجواأ أو العقاأ
 والب س ة(  

 واالفتفاظال فتعع/الرتيعر/الرتيع    جتنيد
تم  تتتتتمن صتتتتتر   اجلمعلعر املفتتتتتلحة 
 اباا اه  ان  الئ واوغ دائ وسريالي  (  
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الع امل الفتتتتتتتتتتتتتتيع ية اخلعصتتتتتتتتتتتتتتة 
 اجل في املفتم ***الع ف  املاعط  ال هي.ة** املاعط  احملتملة* ابملوه ار العف. وة/األم ية

مدامهة وتفتيش وس   يلة الفتتتتتتتتتال   عمليعر      
ت.   ال فتتتتتتتتتتتتتتتعع و وال ستتتتتتتتتتتتتتيمتع ل تدمتع للمندا ل

وظتتتتتتدهن ع امل نل  ا  تتتتتتعنفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع ئ والع ا ئ 
 والص معل(  

  عمة الس الد العفتتتتتتتت. وة/املعفتتتتتتتتت. ار ابلس ب  
من املداسس وم اان امليعه واألستتتتتتتتتتت ا  و يمعر 
األهتتتاعل املرتتت دون داخليع/ الالج مح وغريهع 
من م اان املدنيمحو وال ستتتتتتتتتتتتيمع تل  الا تبدد  

ه سوة ال. ن   لليهع ال فتعع والرتيعر  هت   ل
 الف دا (   الدميس اطيةئ وج  ب
 تتتتتتتتتتتد الفتتتتتتتتتتت.ع  املدنيمح   اهلجمات االنتقامية

التععو  معن   فتتتتتتتتب  الدلم املتصتتتتتتتت س للعدو او
   هتتتتتعينو هتتتتت   له سوة ال. ن   الدميس اطيةو 

2011  ) 
سددديما    مواد إابفية، الاطال  الس ار للو 
مبل الب. عر او امل ابعر   األماكر العسدددددددكرية

  - الدابابر الصتتتتتتتتتتتتت  يةو التفتتتتتتتتتتتتتعي عرئ وغي يع  
ئ والصتتتتتتتتت س ااابظية ل فتتتتتتتتتعع 2009ا انا يو 

الت تفتتتتتتتتتتتتتتي والس ار البلجي.يتتة لتمهيتتد الط وق  
 لإلابدة اجلمعلية ع سواندا( 

للو ود ا  اد   للتفتيش األمينخ تتتتتتتتت   األ  اد 
نددقدددددداط الددتددفددتدديددش متتن اجلتت تتس اآلختت  لتت تتتتتتتد 

احيل واألسض الرلفتتتتتتتتتتتطي ية   ستتتتتتتتتتت    العسددددددددكرية
 احملتلة( 

 بار ال اظتتتة/االستتتتتتتتتتتتتتباظتتتة ع األلمتتتعل 
الستتتتتتعليتتتتتة الا تتتتتتدختتتتتل خالهلتتتتتع اجلهتتتتتعر 

فتتتتتتلحةو وال ستتتتتتيمع تل  اخلعلية الرعللة امل
 من ال جعل  فب  ظ و  ال نا   

و لالنتقامباالنتصدددددار األلمعل العفتتتتتتت. وة  
وال ستتتتتتتتتتتتتتيمتع ا  تعع امل اظتل اخلتتعميتة لل نا و 
ل تتتدمتتتع ت.   املتتتد /الس ا متتتاله لتتتة  سذ 

ئ 2010ابل فتتعع واألطرعل  ستت ي الن.عو  
  لمحو املتتتتعنيتتتتعو ع هنتتتتعوتتتتة اف ب العتتتتعمليتتتتة 

 البعنية(  
فصدددددول ا نود ىلم مسدددددتحقاهتم ىدم 

أو تدزويدددددددهدم هبددددددا وبأو جتدمدديددعددهددم   
و ممتتتع ونوتتتد من اظتمتتتعل تعتتتدوهم ثكندددات

لتتتلتتتو املتتتتتتتدنتتتيتتتمح  لتتتهتتت سوتتتتتتتة التتت.تتت نتتت تتت  
 الدميس اطية(  
الست.عب الع ف اجل فتتتتتتتتي   جتهيز القوات

 تت  تري الت  تتتتتتتعالر/ا ت ال  تيتتتتتتتعجت او لتلتو 
ئ  متتتتتتداد 2011ال ح  املنل   ع ليبيتتتتتتعو 

الس ار  .ميتتتتعر ابرية من ال  تتتتعالر ع 
األسا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي احملتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتة ختتتتتتتالل افتتتتتتت ب 

 البعنية(   الععملية
حتا ااهتتتت ا  احملتجزات  و تتتت  ال فتتتتعع  

املبعهتتتتتتتتتتتت  ف اس  ا سو  دال من ااانثو 
فتتتتتتتتتتتتتتتتتجتتتت تتتتتتتعع التتتتتتتذاتتتت س واختتتتتتتتتالطتتتتهتتتتن ابل

 االغتصتتتتتتتتتتتتعب اجلمعليو ستتتتتتتتتتتتجن غ معو 
 (  2009له سوة ال. ن   الدميس اطيةو 

 اختطدافممتتعسستتتتتتتتتتتتتتتة زايدة البالغتتعر لن 
ال فتتتتتتتتتتتتتتعع/الرتيعر للعمتل يعالر او ساع 
”زوجتتتتتتعر ع األدغتتتتتتعل“  جيت ال ب 

 للمسعومةو وسذ ا  وسيع(  
لدددتدددجددددددديددددددد اهلتتتجتتتمتتتتتتتعر لتتتلتتتو التتتستتت ا 

لتتتتلتتتتو املتتتتناسلتتتتمح وهتتتتم ع /اإلمدددددددادات
ط وسهم  ىل افس ل او ال فتتتتتتتتتعع الععحدار 
من الف  و  ىل جعن  اختطع  املدنيمح 

يت ال ب فمل الب تتتتتتتتتتتعح  املفتتتتتتتتتتت و ة  ج
للمستتتعومتتتةو مستتتعطعتتتة اوسو نتتتتعلو له سوتتتة 

 (  2011ال. ن   الدميس اطيةو 
ه وب ال فتتتتتعع/الرتيعر من الس وة/امل طسة 

 الا تتم ان  يهع الع عص  املفلحة 
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 الفصل السادس 
 املعلومات   حتصيل   

  
 املعلومات؟ حتصيلما هو   6-1 

الستعب م ظلتة الت جيتنو واالمهتع و تبذ ابآلخ  استبتعطتع و يستع أتر م ظلتة حتصتتتتتتتتتتتتتتيتل املعل متعر ع  6-1-1
جدا  والت جين ه  الذي ودد االظتيعجعر من استتابعسار ظر  الفتال و ع ظمح ا  حتصتيل املعل معر 
ه  التحصتيل الرعلي للمعل معر  ومعالم  عبعر األمم املتحدة لدوهع العدود من اصت ل حتصتيل املعل معر 

األ  اد املتاصتتصتتمح ع املعل معر االستتتابعسوة املتعلسة لر  الفتتال و و دسار امل ا بة مبل   ادا اجل  دو و 
ظر  الفتتتال و مبل امل ال معر اجل وة غري املاله لة  ومن اجلدو  ابلذا  او تتع   ع استتتتابعسار  واالستتتتطال 

عر من ا  حتصتتتتتتتتيل املعل معر مي.ن ا  وتم من خالل وستتتتتتتتعحل مبل البحث ع اانبنا  حتصتتتتتتتتيل املعل م
املصتعدس املرت ظة( او لن ط وق البحث ع املعل معر املع و ة ابلرعل  ترتري  عب البلدا   ىل  ل   عملية 
استتتا اك البيعانر(  و صتت   ال ال  لن  ل و  من املهم حتصتتيل املعل معر ونسلهع  ىل الع عصتت  التحليلية 

  ر.ل امل عس  والت  يا امل عس للمعل معر االستابعساتية العف. وة املتعلسة لر  الفال  ع ال
تفتتتتاد  لملية حتصتتتيل املعل معر ل ة ومصتتتطلحعر خعصتتتة تعو  ب  استتتي  همهع   -  التعاريف 6-1-2
اعنا غري مع و ةو  ب   ل  ستتتتتيودي  ىل  تتتتتعف دلم استتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتال  املسد   ىل السعحد   او

 وت د ادانه  عحمة ابلتععسوفحت

استتت الل مصتتعدس املعل معر من  بل وظدار واصتت ل حتصتتيل املعل معرو   -حتصدديل املعلومات   • 
وتسدمي هذه املعل معر  ىل وظدة مععجلة استتتتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتتتال  امل عستتتتتتتتتتبة الستتتتتتتتتتتادامهع 

  نتعك استابعسار ظر  الفال ئ ع
فتتتتتتتتتتتتتال   ىل لملية حت ول االظتيعجعر من استتتتتتتتتتتتتتابعسار ظر  ال -  إدارة حتصدددددددددديل املعلومات • 

اظتيعجعر لتحصيل املعل معرو و نرعع ال ظدار او األص ل امل عسبة املع ية  تحصيل املعل معر 
 ئاو ت.ليرهع ابملهع  او الت فيق معهعو وسصد ال تعحج و لعدة ت زو  املهع  للو ال ح  املطل ب

الترتت يلية املتعلسة العملية ال امية  ىل ارعلة وصتت ل استتتابعسار ظر  الفتتال     -  إدارة املعلومات • 
لر  الفتتتتتتتتتتال  ملن هم ع ظعجة  ليهعو  .رععة وع ال  ا امل عستتتتتتتتتت و  ي مع ُتفتتتتتتتتتتت ل ال ظدار 

 ئواألص ل لتحسيق األ   األمبل

 - ذات األمهية السددتخبارات ففظ السددالم    منطقة مسددؤولية اسددتخبارات ففظ السددالم واملنطقة  • 
اجله د املبذولة ع جمعل استتتتتتتتتتتابعسار ظر  خُتصتتتتتتتتتتت للسعحد م طسة مفتتتتتتتتتتوولية ووطل  ت. وس  

الفتتتتتتتتتتال  لتل  امل طسة ع املسع  األول  غري ا  استتتتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتتتال  لن امل عطق العوسة 
ستتتتتتتتتتتتتت.   مطل  ة او تتتتتتتتتتتتتع   ا اع  مي.ن للعدو ا  وع ض للاط  مهمة السعحد او   ا اع  مي.ن 

 املصطلحعر التعليةحتللسعحد ا  وو   للو تسد  العمليعر  وو د هذا املره   ع 
 o   م طسة مفتوولية استتابعسار ظر  الفتال    -منطقة مسدؤولية اسدتخبارات ففظ السدالم

هي م طسة  صتتتصتتتة لسعحدو للو اي مفتتتت او و.   مفتتتووال  يهع لن  نتعك استتتتابعسار 
 ئظر  الفال   وتستص  هذه امل طسة للو نطع  اص ل التحصيل اخلعصة تع
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 o امل طسة  ار األمهية الستتتتتتابعسار   -سددددتخبارات ففظ السددددالم  ذات األمهية ال  املنطقة
ظر  الفتتتتتال  هي م طسة وطل   يهع السعحد معل معر استتتتتتابعساتية متعلسة لر  الفتتتتتال  
   لن تل  الع امل والتط سار الا و ج  ا  تو   للو نتيجة العمليعر افعلية او املفتسبلية 

 
 املعلومات تحصيلاملهارات األساسية ل 6-2 

ور.ل األ  اد الععمل   ع  عبعر األمم املتحدة ا  ل  -  جها  استيعارمبثابة  كل جندي هو   6-2-1
ال ج دي ”املعل معر العفتتتتتت. وة  وتودي لبعسة    تحصتتتتتتيلالسدسار املتعظة ع افعل لدا تل  البعبعر ل

األمم املتحدة للمعل معر العفت. وة  و د وتفتىن   حتصتيلدوسا استعستيع ع رع     “ه  ابع ة جهعز استترتععس
املعل معر من خالل تفتتتتتتتتيري الدوسايرو ومن خالل امل ا طة ع م اان امل ا بةو ولن ط وق   حتصتتتتتتتتيلللج  د  

 حتصيلت اليم دوساير ألمن الس الدو وا  عع ا تطاللهم اعالم األنرتطة العمليعتية ال وتي ية  و د وتفتىن هلم 
 ا ترعلل ا  ر.ل  جيعيب م  الف.ع  احملليمح  ولذل و  من األمهية ا.ع    الغ لي  منود من املعل معر  

املعل معر للس ة  ط وسة وفتتتهل للو اجلمي   همهع   علو ستتتبيل املبعلو و ب ي تسفتتتيم   حتصتتتيلاأل  اد خبطة  
ع اجلمي و ال استتتتتعة ال طع   ىل مفتتتتتعحل ورهمهاالظتيعجعر  ار األول وة من االستتتتتتابعسار االستتتتتباتيجية  

 للو ال ح  املبمح ع الرصل املتعلق ابلت جين 
ابا تع ة  ىل ج  د األمم املتحدةو  د جي ي نرت   دسار    -  املعلومات  تحصديلاألصدول التقنية ل 6-2-2

املعل معر ع  عبعر األمم املتحدة  وع ظمح تعنز لي  هذه األصتتتتتتتت ل من  دسار    تحصتتتتتتتتيل متاصتتتتتتتتصتتتتتتتتة ل 
هتتتتتتتتتتتتتتعسة  ىل ا  املعل متعر الا وست يهتع اجل  د ال تنال ت.تفتتتتتتتتتتتتتتي امهيتة ظي وتة   املعل متعرو  تدس اا   حتصتتتتتتتتتتتتتتيتل 

املعل معر لعدة ابتبع  هنج   امن م ال مة من ال المو ع داخل السدسار    تحصتتتتيل وُتفتتتتتادن  السدسار التس ية ل 
و و للو ستتتتتتتبيل   مبل الطعح ار املفتتتتتتترية من دو  طيعس والطيعسون واحملللمح  ع جمع  اجل  ا يع امل.عنية والتصتتتتتتت  

املبعل( واالتصتتعالر والل جفتتتيعر(و وللو نطع  لي  السدسار  مبل استتتادا  جمم لة من األصتت ل التس ية  
 ( للو ظد الف اع  االظتيعجعر من استابعسار ظر  الفال  املعل معر ل.رعلة تلبية    تحصيل ل 

امل عستتتتتتبة الستتتتتتت الل مصتتتتتتعدسهع  ولسدسار حتصتتتتتتيل املعل معر املاتلرة  ج اعاهتع وط  هع اخلعصتتتتتتة   6-2-3
ومي.ن اال تتتتتتتتتتتتتتطال  ام  املعل متعر لن ط وق امل ا بتة البتع تتة واملتح اتة املتدل متة   الم تس يتةو مبتل معتدار 
الت  يق او م اان امل ا بة املنودة ابجل د او ال ظدار الاوة املت سلة  وجي ي اال تتتتتتطال  ابمل ا بة من اللو لن 

 عحمة لدوهع السدسة للو م ا بة م    ا ا او ل صتتتتتتتتتتت   علل متح م  امع ط وق م ال مة ج وة غري ماله لة  
وتم حتصتتتتتتتتتتيل املعل معر من خالل الترعلل م  املصتتتتتتتتتتعدس البرتتتتتتتتتت وةئ وتتي  مهعسة حتصتتتتتتتتتتيل املعل معر هذه 

  ال.رف لن ن ااي اي جهة  عللة
السدسار املعل معر ااب  تط سا و دسة  وستتتتتتيحدث ت يري تدسجيي ع    حتصتتتتتتيلواصتتتتتتبحا اصتتتتتت ل   6-2-4

ع   “م ال مة من ال الم ”املعل معر ابتبع  هنج   امن    حتصتتتتتتتتتيلاج د نرتتتتتتتتت  نالم جدودة  وو ب ي ا  جي ي 
املعل معر  ووتطل   ل  استتتتادا  األصتتت ل ا.يع  الي  دال من استتتتادامهع   حتصتتتيلاستتتتادا  اصتتت ل  

ل ع ال مفت ا من افلفلة من األجناع امل عنلة  ووفعو هذا ال هج  ىل ت  ري منوج متمعس  من األص  
مفتتتتتتتتتتتتتتت اير السيعدةو و ىل ارعلة الترعلل الالز   يمع  ي هعو   بع لاللتمعد للو ن   واظد من األصتتتتتتتتتتتتت ل  
وداخل ال ظدة الاوةو تعتا ظعليع   ار االستتتطال  األس تتية املنودة ابجل  د  ظدا السدسار األستتعستتية ع 

ا  م  ال الم األخ ا مبل امل ال معر اجل وة غري ال مفتتتتت ا من مفتتتتت اير السيعدة  وهذه الس ارو ابال ب 
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املاله لة واستتتتتابعسار االتصتتتتعالر واالستتتتتابعسار اال.بونية واالستتتتتابعسار البرتتتت وةو ت    م. انر هذا 
 املتمعس   املنوج

 ه عم  ال ة ان ا  من املصعدس مي.ن افص ل م هع للو معل معرو وهيحت - مصادر املعلومات 6-2-5
ال ظدار او األصتتتتتت ل الا مي.ن ا  و.لرهع  تتتتتتبعط امل ا بة وهي    -  للمرادبة  مصدددددادر خاضدددددعة • 

 واالستطال  ع استابعسار ظر  الفال   تسدمي  جعابر للو اس لتهمئ
وهي ال ظدار او األصتتت ل او املصتتتعدس او ال اعالر الا ت      -  مصددادر غري خاضددعة للمرادبة • 

ا بة واالستتطال  ع استتابعسار ظر  الفتال   وع معل معرو ول. هع ال خت ت  مل ا بة  تبعط امل  
مبل هذه افعالرو وتفىن لع ص  االستابعسار العف. وة فر  الفال  ا  وطل  معل معر من 

 املصدسو ول.ن ال وتفىن لن ا  و.لف  ل  املصدس اهمة ا ت عحهعئ
مع و ع او غري مع و  وهي املصتتتتتتتتعدس او ال اعالر الا  د و.   وج دهع    - مصددددددادر ىرضددددددية • 

 والا ت    معل معر مريدة  ر.ل غري مت    
املعل معر   تحصتتتتتتتيلاملعل معرو وعتمد امل ظر   امل.لر      تحصتتتتتتتيلول د صتتتتتتتيعغة استتتتتتتباتيجية ل 6-2-6

من استابعسار لعدة للو ال ظدار واألص ل اخلع عة للم ا بة ع افص ل للو اظتيعجعهتم  ار األول وة  
الربة النم ية احملددة لذل   وت د لعدة املعل معر املتلسعة من مصتتتتتتعدس غري خع تتتتتتعة  تتتتتتمن  ظر  الفتتتتتتال   

للم ا بة ع ه.ل  يعانر م جنة الستابعسار ظر  الفال  واسدة من التر.يالر األللوو او تسعسو  واسدة 
  من ال اعالر املتاصتتتتصتتتتةو وهي  ار  يمة ع  لداد التسييمعر او تسدو ار استتتتتابعسار ظر  الفتتتتال  

واملعل معر ال اسدة من املصعدس الع  ية ال مي.ن الت بو تعو ووصع  حتدود مدا مصدا يتهع ع ظل غيعب 
معل معر ت تتتتتتتتمن صتتتتتتتتحتهع او مصتتتتتتتتدس م      ن ووادهع  وم   ل و مي.ن تسليل دسجة لد  اليسمح  ىل 

  7مفت ا مسب ل من خالل تطبيق تس يعر التسييم املبي ة ع الرصل 
ال ظدار واألصت ل ال حيفتية اخلع تعة للم ا بة واملتعظة ألظد  تبعط    -  اخلاضدعة للمرادبةاملصدادر   6-2-7

 وليحت  امل ا بة واالستطال  ع استابعسار ظر  الفال  ع التر.يالر امليدانية لفمم املتحدة هي مع 
 م اان امل ا بةئ • 
 الدوساير ال اجلةئ • 
 دوساير االستطال ئ • 
 الطعح ارئ • 
 اجهنة امل ا بة واجهنة االسترععسو األس ية واجل وة للو الف اعئ • 
 املعل معر ال اسدة من اص ل االستابعسار البر وةئ • 
 ااهعسار واستابعسار االتصعالرئ استابعساراملعل معر ال اسدة من اص ل  • 
 املعل معر ال اسدة من االستابعسار التس ية فر  الفال ئ • 
 املعل معر املص سة واجل  ا ية الستابعسار ظر  الفال  اص ل  • 
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ومي.ن او تتتتع افصتتتت ل للو امل تجعر واملعل معر الهنة ع جمعل استتتتتابعسار ظر  الفتتتتال  من  6-2-8
املصتتتتعدس اا تتتتع ية التعليةو للو ال غم من اظتمعل صتتتتدوس او لد  صتتتتدوس ت.ليف مبعهتتتت  تعو من خالل 

 ال تت وسي ا  تسيم خلية استتتابعسار ظر  الفتتال  للو مفتتت ا الس ة/مس ار الترتت.يالر األللو  ومن  
السطع  لال ة م  هذه ال.يعانر ع جمعل استتتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتتال  وتبعدل املعل معر وا  حتع   للو 

 تل  العال ةحت
 آلية ت فيق استابعسار ظر  الفال  ع البعبةئ • 
او ت    استتتتتتتتتتتابعسار فر  الفتتتتتتتتتتال و مبل   ايعانر األمم املتحدة األخ ا الا تتلسو معل معر • 

خلية التحليل املرتباة للبعبة وم ان العمليعر املرتباة وهت طة األمم املتحدة و داسة األمم املتحدة 
 لروو  الفالمة واألمنئ

 التر.يالر او ال ظدار امل ا سةئ • 
ة م  آليتة ت فتتتتتتتتتتتتتتيق مس ار الترتتتتتتتتتتتتتت.يالر األللوئ السيتعدة م  ال.تيبتةو والسطتع  م  الس ةو والس   • 

استتتتتابعسار ظر  الفتتتتال  ع البعبة  ومن املهم ا  جي ي تسعستتتتم معل معر واستتتتتابعسار ظر  
 ىل ال ظدار   “الد  ”الفال  ا سيع وساسيع للو ظد س اعو وا  و.   اجلهد املبذول ع ا عهي  

 عئمن ال ظدار الر لية  ىل مس ار التر.يالر األللو للو ظد س ا “اجلذب”الر ليةو و 
دوساير من ال ظدار املتاصتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتة مبل الس ار اخلعصتتتتتتتتتتتة ووظدار امل ا بة واالستتتتتتتتتتتتطال  ع  • 

استتتتابعسار ظر  الفتتتال  ووظدار الرتتتوو  املدنية وهتتت طة األمم املتحدة وم ا ة األمم املتحدة 
 العف. ومح الذون  د و طلع    عمليعر ع امل طسةئ

  ف ت ا   ا   ة االستابعسار البر وة امليدانية للو والوة ا   ة االستابعسار البر وة امليدانية  ووت • 
 عبة األمم املتحدة والسدسار املتعظة هلع  وجي  ا  ت تطل  لي  هذه األ   ة  عملهع اع وتمعهتو 

 م  سيعسة استابعسار ظر  الفال  و ج اعار التر يل امل ظدة للبعبعرئ
الرتتتوو  الفتتتيعستتتية واملدنية وال ظدار األخ ا ايعانر األمم املتحدة األخ او من  بيل م ظري   • 

 األص   مبل وظدة نن  الفال  والتف و  و لعدة اادمعك 
من ال تتتت وسي ل تتتتبعط امل ا بة واالستتتتتطال  ع استتتتتابعسار   -  املصدددادر غري اخلاضدددعة للمرادبة 6-2-9

دس احملتملة غري من املعل معرو للو لي  املفتتتتتتتتتتت ايرو اا  اس ابملصتتتتتتتتتتع  االظتيعجعرظر  الفتتتتتتتتتتال / داسة  
اخلع تتتعة للم ا بة  مبل م رتتت س جدود او  ث للو ط ل م جي جدود(و واختع  البتيبعر الالزمة لتفتتتجيل 

 هذه املعل معر واا الغ ل هع من خالل الس  ار الصحيحةو اع وتي  است الل املصدس 

مي  ان الهع والاامج و صتتتتتتتترة لعمةو ترتتتتتتتتمل املصتتتتتتتتعدس غري اخلع تتتتتتتتعة للم ا بة امل اد امل.ت  ة ا 6-2-10
اا الية او التلرنو نية املتعلسة ابلس ار وم عطق العمليعرو الرعلية او احملتملةو الا  د تت تتتتتتتتتتتتتمن معل معر 

 مريدةو وابلتع  ال مي.ن  عهلهع  و يمع ولي امبلة لتل  املصعدسحت
تط سار ستتيعستتية الصتتحف والدوساير الا تت تتمن ترعصتتيل لن هتتاصتتيعر واظداث ساه ةو او  • 

 وا تصعدوةئ

اخل احذ واخل احذ البيتتعنيتتة وختطيطتتعر املتتد  وال.تتت  الت جيهيتتة واألدلتتة وجتتداول املتتد واجلنسو الا  • 
 تت من معل معر ط   غ ا ية مرصلةئ
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التسعسو  الف  وة لن املوسفعر التجعسوة وال اعالر التجعسوة اململ اة للدولة واخل ال واملوسفعر  • 
ع  ىل  ل و الا تت تتتتتتتتتتتتتتمن موهتتتتتتتتتتتتتت ار للسدسار وال م  و م.عانر الت مية ع العلمح الدوليةو وم

 الص علي واال تصعديئ
الي ميعر وال س عر العلمية والتس يةو الا تت تتتتتمن دساستتتتتعر ترصتتتتتيلية لفنرتتتتتطة امل تتتتتطل  تع ع  • 

 جمعالر ختصت ال م هعئ
من   احم  ن ا  الفرن البح وة والطعح ار   امل اج و الا تت من طعحرة مت  لة من الترعصيلو  دعتا • 

 وص ال  ىل املوهالر امله ية والتس ية واألاعدميية وامل ا ف الا وتب عهع األ  ادئ
الاامج اا الية امل صتتتت دةو الا تت تتتتمن معل معر لن األظداث ال اه ة وال  ااي املفتتتتتسبلية وظعلة  • 

 ال و  املع  وة وااداسة   جن لع  
ومن األمهية ا.ع  ا  و.   ه عم  فم معس ابستابعسار ظر  الفال  املفتمدة من مصعدس  6-2-11

لل ية للو مفتتتتتتتتتتتت ا الس ة وللو مفتتتتتتتتتتتت ا السطع   و  ا اع  ه عم لدد اع ت من األ  ادو و ب ي او تتتتتتتتتتتع 
فتم  االستتععنة ابلسفتممح امل ج دون للو مفتت ا ال.تيبة وللو مفتت ا السيعدة ع الفتعي انرتعع هذا الس

و  ا   وتفتتتتتنم السيع   ذل و وتعمح للو األ فتتتتتع  امل ج دة للو مفتتتتتت ا ال.تيبة وللو مفتتتتتت ا السيعدة ا  
تطل  من مس ار ترتت.يالهتع األللو م جنا و ميع لالستتتابعسار املفتتتمدة من مصتتعدس لل ية  ومن ال عظية 

دس لل ية للو امل طسة   للو البلد املبعليةو و ب ي ا  و ان السفتتتتم املعس ابالستتتتتابعسار املفتتتتتمدة من مصتتتتع
  للو   ادا السطعلعر  
 ترمل املصعدس الع  ية مع وليحت - املصادر العرضية 6-2-12

 الف.ع  املدني   احمللي   ع م طسة العمليعرئ • 
 الالج    واملر دو  داخليع  • 

و   ىل خليتتة ع ابري من األظيتتع و ت.   ال ظتتدار الا تستتد  تستتعس  - سدددددددددددجددل املصددددددددددددادر 6-2-13
االستتتتتتتابعسار العفتتتتتت. وة فر  الفتتتتتتال   د ظصتتتتتتلا للو معل معر من نرس امل    او نرس املصتتتتتتدس  
ولذل و من املهم ا  ت رتتتتتتتي ال خلية ع مس  الس ة او ع مس  السطع  ستتتتتتتجال للمصتتتتتتتعدس  ووتي  ستتتتتتتجل 

 الغ الداح ي  ىل   رعع املصعدس للالية ع مس  الس ة او ع مس  السطع      اا الغ الداح ي  ووودي اا
مصتتتتدا ية للو معل معر ال و ب ي ا  ت.تفتتتت  تل  املصتتتتدا يةو ل د ا  لدة وظدار  د هتتتتهدر نرس 

 الريع ع نرس امل   و او أل  لدة وظدار  د حتد ا م  نرس األهاعل 
 

 املعلومات حتصيلخطة  6-3 

املعل معر ع خطة واظدة تد  تعاليم   تحصتتتتتتتيلتُدسك األصتتتتتتت ل وامل اسد األخ ا املاصتتتتتتتصتتتتتتتة ل 6-3-1
املعل معر ع املاطذ الرتتتعمل   حتصتتتيلالسدسار املاتلرة  وحتسق اخلطة التنامن والت فتتتيق  يمع  مح انرتتتطة  

املعل معر ت فتتتتتجم م  خطة او نالع  العمليعر الرتتتتتعملة وتدلمهمع    تحصتتتتتيلللم عوسار  واخلطة اجليدة ل
لصتتتتتتتتحيحة وتت تتتتتتتتمن ت.ليرع هلع  ذل و او  علهع  عدسة للو املعل معر ا  حتصتتتتتتتتيلوتتي  اخلطة لفصتتتتتتتت ل  

 الترعلل وت يري األول اير استجع ةت ألوة ظعلة مت رية 
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املعل معر ع ال مفتتتت ا من مفتتتت اير امل ظرمح    حتصتتتيلووتعمح اال تتتطال  إبداسة وت فتتتيق   6-3-2
االستتترتتععس  وتت تتمن   املعل معر  صتت ل  حتصتتيلاملعل معر هي مصتتر  ة مهع  ت  ذ لملية    حتصتتيلوخطة  

او   الد البيعانر الا  د تت    ابالظتيعجعر من استتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتال  م  امل المعر  اخلطة  عحمة  
 حتصتتتتتتتتتيلم  اصتتتتتتتتت ل االستتتتتتتتتترتتتتتتتتتععس الا  د تفتتتتتتتتتتاد  جلم  تل  املعل معر  وخطة    يهع املعل معرو او

ع لملية مفتتتتم ة  وتترعلل اخلطة املعل معر ليفتتتا و يسة جعمدة تالل للو مع هي للين لا النمنو ول. ه
 م  الت ريار الا تط ا للو ال    التر يلي واملعل معر الا لعتهع األص ل امل.لرة وتفتجي  هلع 

 
 املعلومات حتصيلدورة  6-4 

املعل معر وترعدي الت تتتعسب  ي هع ع م طسة معي ةو جي  ا    حتصتتتيلمن اجل تعاليم ا   اصتتت ل   6-4-1
املعل معر  دس جيد من الرهم واملع  ة  رتتتتتال  هي.ل وت اليم استتتتتتابعسار ظر    حتصتتتتتيلو.   لدا مدو   

 ار األول وة من املعل معر  ىل ت جيهتعر الستعحد واالظتيتعجعر    حتصتتتتتتتتتتتتتتيتلالفتتتتتتتتتتتتتتال  ع البعبتة  ووفتتتتتتتتتتتتتتت تد  
  االستابعسار/االظتيعجعر من االستابعسار ال اسدة

املتتتتعظتتتة ملع  تتتة االظتيتتتعجتتتعر  ار األول وتتتة من هي استتتتتتتتتتتتتتتع اض املعل متتتعر  - اخلطوة األوا 6-4-2
االستتتابعسار/ االظتيعجعر من االستتتابعسار الا مي.ن تلبيتهع من املعل معر احملر ظة ابلرعل ع ملرعر 
البعبة  وورعس  ىل تل  املعل معر لعدةت   صرهع معل معر او استابعسار اسعسية او ظعلية ع جمعل ظر  

االظتيعجعر من االستتتابعسار   ا  ه عم  عب افعالر الا وتفتتىن  يهع تلبية  الفتتال   و دس ااهتتعسة  ىل
 رتتت.ل اعمل ابستتتتادا  املعل معر املتعظة ابلرعل ع امللرعر  وع ظعل لد  ت ا   مع و.ري من البيعانر 
املتتتعظتة لتلبيتتة االظتيتتعجتعر من االستتتتتتتتتتتتتتتابتتعسار و وتعمح حتصتتتتتتتتتتتتتتيتتل معل متعر جتدوتدة  وُ م   عتتد  لت  

عر من االستتتتتتتابعسار الا تعذس تلبيتهع وتُدسك و سع لتفتتتتتتلفتتتتتتل م طسي ورتتتتتت.ل األستتتتتتعس الذي االظتيعج
  ت ت.ن للين خطة حتصيل املعل معر

 ج اع تسييم لتحليل البي ة الترتتت يلية و    موهتتت ا لعمع للم    الذي وتعمح نرتتت    -  اخلطوة الثانية 6-4-3
وورتتتتتتتتتتعس  ىل تل  امل عطق لعدةت ا عطق االهتمع  اصتتتتتتتتتت ل حتصتتتتتتتتتتيل املعل معر  ين جلم  املعل معر الالزمة   

املعي تة  امتع ترتتتتتتتتتتتتتتمتل لمليتة حتصتتتتتتتتتتتتتتيتل املعل متعر حتتدوتد األصتتتتتتتتتتتتتت ل الا مي.ن ا  تلة االظتيتعجتعر من 
االستتتابعسار  اا  دس من الرععلية  وُتفتت د املهع   ىل اصتت ل حتصتتيل املعل معر ا ج  ام  لمليعر من 

  وللو مفت ا السطع  او األ فع  للو مفت ا ال.تيبة خالل   و  البعبة للو مفت ا الس ة
وال ت تستل لتعدةت االظتيتعجتعر  ار األول وتة من االستتتتتتتتتتتتتتتابتعسار/ االظتيتعجتعر  -  اخلطوة الثدالثدة 6-4-4

ع لن  من االستتتتابعسار ال استتتعة ال طع و اج د حتدودهعو  ىل ال ظدار واألصتتت ل  صتتت سة مبعهتتت ة  ول  تتتت
  املبمح ع الرصتتتتتتل املتعلق ابلت جينو  ىل اظتيعجعر استتتتتتتابعساتية  ددة  ل و تسفتتتتتتم ال م هعو للو ال ح

ول عصتتت  اصتتت   ظجمع من الع عصتتت  ال تتت وسوة للمعل معر  وو ب ي ا  ولة جمم   هذه االظتيعجعر  ار 
األول وة من االستتتتتتتتتتابعسار او االظتيعجعر من االستتتتتتتتتتابعسار ال استتتتتتتتتعة ال طع   ومن املت    ا  تبحث 

صتتتتتتتتتتتتتت ل لن تل  االظتيعجعر االستتتتتتتتتتتتتتتابعساتية احملددة والع عصتتتتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتتتت وسوة للمعل معر ال ظدار واأل
املوهتتتتت ار  وجي  ا  تُدسك لي  اصتتتتت ل وم اسد حتصتتتتتيل املعل معر ع خطة واظدة لتعاليم السدسار  و/او

املاتلرة  وتع   هذه اخلطة ابستتتتتتتتتتم خطة حتصتتتتتتتتتتيل املعل معر للو مفتتتتتتتتتتت ا الس ة  وحتسق اخلطة التنامن 
يق  يمع  مح انرتطة حتصتيل املعل معر  واخلطة اجليدة لتحصتيل املعل معر ت فتجم م  خطة او نالع  والت فت 

العمليعر الرتتتتتعملة وتدلمهمع  وتتي  اخلطة لفصتتتتت ل حتصتتتتتيل املعل معر الصتتتتتحيحة وتت تتتتتمن ت.ليرع هلع 
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علة للو تلبية  ذل و او تتي  ت يري األول اير و سع لتط سار امل  ف  وو ان حتصتتتتتتتتيل املعل معر  صتتتتتتتت سة  ع
  اظتيعجعر السيعدة من خالل ت لة مهع  حتصيل املعل معر  ىل اوام 

مي.ن استتادا  و يسة ووسد او جدول  يعانر الداد خطة   -  املعلومات حتصديلإىداد خطة   6-4-5
 املعل معر  وجي ي االسبهعد ابخلط ار التعليةحت حتصيل
الر لية التع عة ملس  السيعدة ع خلية االستتتتابعسار العفتتت. وة فر  و ب ي ا  وتفتتتلم الر   او ال ظدة  • 

الفتتتتتال  خطةن حتصتتتتتيل املعل معرو الا و د  يهع لي  االظتيعجعر  ار األول وة من االستتتتتتابعسار  
واالظتيعجعر من االستتتابعسار واالظتيعجعر االستتتابعساتية احملددة والع عصتت  ال تت وسوة للمعل معر  

من جدول البيعانر او ملف ال وسدو   تدسك  عد  ل   عحمة امي  املصتتتتتتعدس   للو اجلعن  األوفتتتتتت  
 العفتتتت. وة( اخلع تتتتعة للم ا بة ع المدة للو اجلعن  األمين من اجلدول  وو ب ي السيع   ذل  ج بعت  

العمليعر العفتتتتتتتتتتتتت. وة  وتتمبل  ظدا املمعسستتتتتتتتتتتتتعر اجليدة ع س ذ االظتيعجعر    ىل ج   م      
االستتتابعساتية احملددة والع عصتت  ال تت وسوة للمعل معر ا عطق ج  ا ية معي ة وتفتتىن  يهع حتصتتيل هذه  

 ئ املعل معر  وللو ال ح  املذا سو تع   هذه امل عطق ابسم م عطق االهتمع  املعي ة 
و العمليعر العفتتتتتتتت. وةو ت.لف ال ظدار الر لية اخلع تتتتتتتتعة للم ا بة  الا مي.ن   ابال با  م      • 

تبعع ألصتتتتتتتتتتتتتت ل البعبة وهي.لهع ودوسهع و ج اعار الترتتتتتتتتتتتتتت يل امل ظدة  يهع ووالوتهعو ا  ترتتتتتتتتتتتتتتمل 
االستتابعسار البرت وة واستتابعسار ااهتعسار واالستتابعسار التصت و وة واألصت ل اجل وة ووظدار 
امل ا بة واالستتتتتتتتتطال  الستتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتال  ولي  الترتتتتتتتت.يالر العفتتتتتتتت. وة(  تحصتتتتتتتيل 

 ئو است عدا  ىل  دساهتع الر ودةمعل معر  ددة
ع ابري من األظيع و ت ت خطة حتصتتتتتيل املعل معر للو ت.ليف لدة وظدار  تحصتتتتتيل نرس  • 

املعل معر  ووتمبل اهلد  من  ل  ع  تتمع  حتصتتيل املعل معر  ار األول وة الععليةو و تتمع  
 ئلد  االلتمعد للو مصدس واظد  سذ لتحصيل املعل معر

  امسعع ال ظدار امل.لرة  تحصتتتتيل املعل معر مدسجة ع خطة حتصتتتتيل املعل معر و ب ي ا  ت.   • 
للو مفتت ا الس ة  عالمة أتهتري  فتيطة او لالمة اخ ا  وستيتي   ل  ملدو  حتصتيل املعل معر 

 ئ5 متع عة الت.ليرعر  تحصيل املعل معرو للو ال ح  املبمح ع امل  ق الف للرصل
املعل معرو  يج  ا  تفتتتتتتتجمل لي    تحصتتتتتتتيلتفتتتتتتتتاد  مصتتتتتتتعدس ل  ا اعنا ال ظدار الر لية   • 

املصتتتتعدس لدا مس  السيعدة األللو  وو ل  ل  دو  ظدوث اا الغ الداح ي  وو د اظد األمبلة 
 للو تفجيل املصدس ع امل  ق واو هلذا الرصل 
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 املعلومات العسكرية حتصيلنظم  6-5 

الفتتتتال و الا وُذا  جي ي نرتتتت  السدسار املتاصتتتتصتتتتة ع جمعل االستتتتتابعسار العفتتتت. وة فر    6-5-1
 عب م هتتع ادانهو ع  عب لمليتتعر ظر  الفتتتتتتتتتتتتتتال ئ ووت  ف  لتت  للو البعبتتة ووالوتهتتع  وع ابري من 
األظيع و المع اعنا السدسار ااب  ختصتتتتتتتتصتتتتتتتتعو زاد اظتمعل استتتتتتتتتععنة  عحد الس ة تع ع م ا بة العمليعرو 

السدسار املتاصتتتتتتصتتتتتتة  ول تتتتتتمع   ععلية اهنع ستتتتتتتسد  من اظد البلدا  املفتتتتتتعمهة  س ار الا متل  هذه  او
لملية حتصتتيل املعل معر ودوسة االستتتابعسار العفتت. وة فر  الفتتال   دس اام.ع و جي  ا  وت    لدا 
لي  م ظري استتتابعسار ظر  الفتتال  مع  ة جيدة  ن ا  وظدار حتصتتيل املعل معر امل ج دة ع البعبة  

ار العفت. وة فر  الفتال  ستت رت  لل عو متعهتيع م  ستيعستة و دس ااهتعسة  ىل ا  لي   دسار االستتابعس 
استتابعسار ظر  الفتال و وستتمتبل جلمي  الس الد السعن نية  ار الصتلة  واألصت ل املتاصتصتة لتحصتيل 

 حتاملعل معر لالستابعسار العف. وة فر  الفال  الرعحعة ظعليع ع  عبعر األمم املتحدة هي امع ولي
هتتم ابملعل معر املفتتتتتتتتت بطةو او املسدمة  ط   اخ او من مصتتتتتتتتعدس   يةاالسددددددتخبارات البيددددددر  6-5-2

 رتتتت وة  ومي.ن ا  ت    املصتتتتعدس البرتتتت وةو اخلع تتتتعة للم ا بة م هع وغري اخلع تتتتعةو  دسا وا  ا من املعل معر 
ق الد يسة واحملددة ع ال  ا امل عستتت   ووتطل  االتصتتتعل ابملصتتتعدس البرتتت وة  زالة الت تتتعسب وال  ع ة والت فتتي 

املعل معر من االستتتتابعسار البرتتت وة من ال جعل   حتصتتتيلللو مفتتتت ا م ظري ال ظدة  ومن املهم  تتتمع   
 وال فعع للو الف اع 

  

مستوايت  –دواىد البياانت 
 األخرقالقيادة 

أصول حتصيل املعلومات ىلم 
 مستوق البعثةبالوفدة

 ا هة الطالبة للمعلومات

افتياجات استخباراتية 
افتياجات  –فرجة للقيادة 

 استخباراتية ذات أولوية

تلب احلصول ىلم 
معلوماتباستخراج 

 البياانت

 التوجيه التكليف

 التعميم

 التحليل

 املعلوماتحتصيل 

 استخبارات ففظ السالم

استخال  
 التقارير

استخبارات و املعلومات
 ففظ السالم

معلومات  ثل الود  ىامال 
 فامسا   ادتناسها
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 املزااي • 
 o املعل معر  تحصيلت  ري املعل معر ع افعل  ر.ل اس   من السدسار األخ ا ل 
 o   مستعسنتة ابمل صتتتتتتتتتتتتتتتعر األخ ا لمليتعر االستتتتتتتتتتتتتتتابتعسار البرتتتتتتتتتتتتتت وتة  عتعلتة من ظيتث الت.لرتة

 املعل معر  تحصيلالت.  ل جية املعسدة ل
 العيوأ • 

 o  االستتتتتابعسار البرتتتت وة ليفتتتتا د يسةئ و د تفتتتتت    لمليعهتع  عب ال  ا لال تتتتطال  تع
 جدودة من املعل معر   اظتيعجعرولتح ول الباين  ىل 

 o    مبل   هتر و   لدوهم دساوة ابلل عر االتصتعل ابملصتعدس احملتملة ام   ت وسيو و د ال وتع
واللهجتتتعر احملليتتتة ل تتتد افتتتعجتتتة  ليهم  وجيتتت  التح ي لن املبلمح الرتتتتتتتتتتتتتتر ومح احملليمحئ 

  ه عم اظتمعل فدوث اخطعع م هجية ع البلة او    ار ع امن العمليعر  و ال
حتليل الصتتتتتتتتت س   تفتتتتتتتتتتمد من  االسدددددددتخبارات ا غرافية املكانية واالسدددددددتخبارات التصدددددددويرية 6-5-3

وترفتتتتريهع  ومي.ن افصتتتت ل للو هذه الصتتتت س من خالل ت جين الدوساير الاوة اخلعصتتتتة ابل ظدةو مدل مة 
اعتدار الت  يق او ا ال متة ج وتة غري متاله لتةو او من خالل تستدمي طلبتعر للحصتتتتتتتتتتتتتت ل للو معل متعر  ىل 

ة واظدة ع ظي هع او مسعسانر ال ظدار وال اعالر األخ ا  ومي.ن ا  ت    االستتتتتتتتابعسار التصتتتتتتت و وة حمل
سوتي يتتة ل رس امل تتعطق املاتتتعسة  تتل االهتمتتع   واالستتتتتتتتتتتتتتتابتتعسار اجل  ا يتتة امل.تتعنيتتة هي معل متتعر ج  ا يتتة 

 م.عنية تصف املعع  املعدوة وتسيمهع وتص سهع  ص اي 
 

 املزااي • 

 o  عدسة للو ارف وحتدود ال رعط او األ  اد امل ج دون ع امعان  عيدة  
 o  املعل معر  حتصيلتسلل اخلفعح  ع األسوا  البر وة وارف اهل وة لدا 

 
 العيوأ • 

 o  تتطل  م ظرمح متاصصمح مدس مح تدسوبع لعليع لترفري الص س املست عة 
 o  تد حتتد األظ ال اجل وتة وامل تعخيتة من استتتتتتتتتتتتتتتاتدا  املعتدار التس يتة الالزمتة لالستتتتتتتتتتتتتتتابتعسار 

 االستابعسار اجل  ا ية امل.عنية التص و وة و/او 
هي معل معر   افصتتت ل لليهع من    املسدددتمدة مر مصدددادر ىلنيةاسدددتخبارات ففظ السدددالم   6-5-4

مصتتتتتتعدس متعظة امع  اجلمه سو مبل اا الة والتلرنو   واانبنا والصتتتتتتحع ة وغريهع من مصتتتتتتعدس املعل معر غري  
املفتتتتتتمدة من مصتتتتتعدس لل ية ام صتتتتتة ل صتتتتتد استتتتتتادا  اجلهعر الرعللة  الفتتتتت وة  ووت خو استتتتتتادا  املعل معر  

 ملاتلف وسعحذ االال   ومي.ن تص يف مصعدس املعل معر املفتمدة من مصعدس لل ية ظف  الر عر التعليةحت 
  ي هع   الصحف املطب لة والالر واا الة والتلرنو   من  تلف البلدا  و يمع  وساسع اإلىالم: • 
امل رتتتتتت سار اال.بونية واملدوانر والم لعر اف اسوة ووستتتتتتعحذ  لال  األ  اد   رتن :شدددددبكة اإلن • 

 اي مسعط  الريدو  املصتتتتتتتت سة ابهل اتف اخلل وة واحملت ا الذي و رتتتتتتتت ن املفتتتتتتتتتادم  (و وو تي بو 
ووستعحذ الت اصتل االجتمعلي األخ ا  مبل  يفتب م وت وب و نفتتعغ ا و ومع  ىل  ل (  ووتجعوز 
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صتدس او تع من ظيث املفتت ا جمم لة مت  لة من املصتعدس األخ ا  ر تل ظفتن الت  يا هذا امل
 وسه لة ال ص ل 

حت هي التستتتتعسو  اف. ميتتتتة املتتتتتعظتتتتة للجمه س واملينانيتتتعر البيددداانت احلكوميدددة املتدددافدددة للجمهور • 
من ا    واا عدار واألدلة اهلعترية واملومت ار الصتتتتتتتتتتحرية وامل ا   الرتتتتتتتتتتب.ية واخلط   وللو ال غم

 هذه املعل معر أتر من مصعدس سمسيةو  هي متعظة للجمه س ومي.ن استادامهع لل ع ول وة 
حت هي معل متتعر وتم افصتتتتتتتتتتتتتت ل لليهتتع من الالر واملومت ار املنيدددددددددددورات الفنيددة واألكدداد يددة • 

 وال دوار وال س عر وال سعحل العلمية واألط وظعر األاعدميية 
 لتص و  التجعسي والتسييمعر املعلية والص علية و  الد البيعانر هي االبياانت التجارية:  • 
هي التسعسو  الر ية واملطب لعر  بل ااصتتتداس و  اعار االخبا  ووس عر   املنيددورات غري الرمسية: • 

 العمل وواحق األلمعل واأللمعل غري امل ر سة وال سعحل اجلعمعية وال سعحل ااخبعسوة 
 املزااي • 

 o  استتتتتتتادا  املصتتتتتتعدس العل ية متع  للجمي و غري انن من اجل افصتتتتتت ل للو ا  تتتتتتل ال تعحجو
و ب ي ا  وتلسو امل ظر   تدسوبع متاصتتتصتتتع  وت.   تل  املصتتتعدس لعدة  ار ت.لرة زهيدة 

 وسهلة االستعمعل ومي.ن ا  تودي  ىل نتعحج س وعة 
 o  وفهل تبعدهلع”املصعدس العل ية“  
 العيوأ • 

 o ع  تسييم املصدس والتحسق م ن من الص 
 o  من الفهل  دساك معل معر م للة ع املصعدس العل ية 

ه  املصطل  العع  الستابعسار ظر  الفال  املفتمدة من املعل معر اإلشارات  استخبارات   6-5-11
 من الطيف ال.ه وم  طيفي  وترمل استابعسار االتصعالر واالستابعسار اال.بونية 

 املزااي • 

 o  ت     دسار صعفة ل.ل األظ ال اجل وة للو مداس الفعلة 
 o  ال التع  وس   للو لتد  التتدختلو ولتذلت   بح.م طبيعتتن ال مي.ن ارتتتتتتتتتتتتتترتن  ستدسار اف ب

 اال.بونية املت ا  ة لدا اي من اجلهعر الرعللة 
 العيوأ • 

 o هتة الرتعللتة الا ال مي.ن ا  تعمتل اف ب اال.بونيتة  ال ل تدمتع وصتتتتتتتتتتتتتتتدس او و طلق من اجل
 تر.ل هتدودا  هعسار مي.ن البا هع 

 o   است عدا  ىل نطع  ال الع و  د ولن  نر ه ابلس ب من اهلد و ممع ونود من  عط  ال يل م ن 
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 o  د و.   ه عم هتتتت اغل لدا الدولة امل تتتتيرة  زاع استتتتتادامهعو ظيث من امل ج  ا  تلتسذ 
ااهتتعسار لي  االتصتتعالر الا   ا للو ت ددهعو وليس  سذ تل  الصتتعدسة استتتابعسار  

 لن اجلهعر الرعللة الا تر.ل هتدودا 
وحتليل معل معر   يلحتصتتت هي استتتتابعسار ظر  الفتتتال  املفتتتتمدة من    االسددتخبارات التقنية 6-5-12

لن املاعط  واملعدار العف. وة األج بية ومع وتصل تع من التدة  وه عم جمم لة   لية من االستابعسار 
التس ية هي االستابعسار التس ية املتعلسة ابألسلحةو وهي  ظدا   عر استابعسار ظر  الفال  املفتمدة 

جهنة املترج ة اليدووة الصتتتتت   ومع و تبذ تع من واستتتتتتادا  معل معر األدلة اجل عحية  رتتتتتال  األ  حتصتتتتتيلمن  
م. انر واألستتلحة امل  لة وغريهع من م ال معر األستتلحة  ومي.ن استتتادا  االستتتابعسار التس ية املتعلسة 
ابألستتلحة لدلم احملعامعر وحتدود املصتتعدس املعدوة ولت  ري معل معر وفتتبهتتد تع لدا اختع  تدا ري افمعوة 

لفمم املتحدةو تفتتتتاد  االستتتتابعسار التس ية املتعلسة ابألستتتلحة استتتعستتتع لت  ري معل معر للس ة  وابل فتتتبة  
وفتتتتتتتبهتتتتتتتد تع لدا اختع  تدا ري افمعوة للس ة  وتتاللف االستتتتتتتتابعسار التس ية املتعلسة ابألستتتتتتتلحة من لدة 

 حت وه  االستتتتتتتتت الل الت.تي.ي ملفتتتتتتتت   األظداث لن ط وق1مفتتتتتتتتت اير من االستتتتتتتتتادا  هيحت املفتتتتتتتتت ا  
االستتتتتتتتتتععنة     ة التالت من الذخعح  املترج ة او     ة استتتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتتال  املع ية ابألستتتتتتتتلحة 
لتفتتتجيل ترعصتتتيل األظداث الا ت ط ي للو استتتتادا  اجهنة مترج ة ودووة الصتتت  و وافرعظ للو امل اد 

استتتتتتتتت الل األصتتتتتتتت ع  الا     حت وه 2التس ية وامل اد املتعلسة ابألدلة اجل عحية ووصتتتتتتتترهع وت ميمهعئ املفتتتتتتتتت ا  
ت ميمهتع داختل البعبتة لتحتدوتد ن   مرتتع  اجلهتعز ووظيرتتن وت دده و تدستتن الر لطيتة وحتليتل   تتن االنرجتعسوتة 

ومن امل ج  ا  تت  ف  دسار االستتتتتتابعسار التس ية و يعانتن البي مبوة  ظيبمع اع   ل   ا امهية  عن نية(   
  2 د املفت ا املتعلسة ابألسلحة لفمم املتحدة ل

 املزااي • 
 o  ت.رف السدسار الت.  ل جية للرصعحل امل ج دة ع م طسة البعبة 
 o  وفتتتتتتتتتتبهتتتتتتتتتتد تع لدا اختع  تدا ري افمعوة للس ة من خالل حتدود املعدار الالزمة ل.رتتتتتتتتتتف

 األجهنة املترج ة امل  لة او التدا ري ال  عحية الالزمة للتاريف من آاسهع 
 o التدسوبعر و دخعل التعدوالر للو الت.تي.عر والتس يعر وااج اعار وفتتتتتتتتتتتتتتبهتتتتتتتتتتتتتتد تع ع 

 است عدا  ىل تط س اخطعس األجهنة املترج ة اليدووة الص   
 العيوأ • 

 o  تفت    و تع ط وال وتفتلن  معدار خعصة للتحليل 
 

 التقارير والتعليقات 6-6 

اج اعار الترتت يل امل ظدة للبعبعر  يمع وتعلق  هتت.عل  د تترعور صتتيع تسدمي التسعسو  و سع   6-6-1
معي ة لتحصتتيل املعل معرو ول.ن ت د ال ستتعحل ال حيفتتية لتسدمي التسعسو  ع الرصتتل املتعلق ابلتعميم من هذا 

  5 الدليل  وت د صي ة طل  افص ل للو معل معر ع م  ق للرصل
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 الفصل الساب  

 التحليل   
 املفهوم 7-1 

هذا الرصتتل م. س لدساستتة التحليل ع  ي عر ظر  الفتتال  لفمم املتحدة ومصتتمم ملفتتعلدة  7-1-1
م ظري االستتابعسار العفت. وة فر  الفتال  للو مفتت ا الس ة والسطع  وال.تيبة  ومي.ن االستترعدة م ن 
ة او تتتتتتع ع تدسو  م ظري استتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتال  الذون ت رتتتتتت هم البلدا  املفتتتتتتعمهة  س ار للو ايري 

 ا طال  األمم املتحدة خبط ة التحليل من دوسة االستابعسار العف. وة فر  الفال  
وخالل م ظلة مع  بل ال رتتتت  والتدسو و جي ي ابلرعل حتليل استتتتتابعسار ظر  الفتتتتال   مع ع  7-1-2

 ر مس  األمم املتحتدة ع ني و سم او ع م طستة مفتتتتتتتتتتتتتتووليتة البعبتة   ا اتعنتا لمليتة األمم املتحتدة  تد نرتتتتتتتتتتتتتت 
ابلرعتل  ونتيجتة لتذلت و من امل ج  ا  وُ رتتتتتتتتتتتتتت  احمللل   انطال تع من نسطتة  تداوتة حتليليتة جيتدة  يمتع وتعلق 

 واجلهعر الرعللة  يةبي ة التر يللاب
 

 التعريف 7-2 

و سع لفتتتتتيعستتتتتة األمم املتحدة افعلية الستتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتال و ورتتتتتري التحليل  ىل تسفتتتتتيم  7-2-1
م هجيتة  ىل األجناع امل. نتة هلتعئ و حت اتل م هتع لتحتدوتد اوجتن البا ذئ واستتتتتتتتتتتتتتتاتدا  املعل متعر  ط وستة  

االستتتتتتتتتتتدالل العسلي لتحدود معىن األجناع وال.ل  وحتليل استتتتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتتتال  لملية   ي للو 
ع  ل    نطع  البعبة  ستتتتتتت هع ابالستتتتتتتترعدة ال.عملة من لي  امل اسد املتعظة للبعبة و سع للمنااي ال فتتتتتتتبيةو اع

اخلاار املتعلستتة ابفتتعلتتة والل تتعر والبستتع تتعر احملليتتةئ و تتدسار التحليتتل العفتتتتتتتتتتتتتت. وتتة والرتتتتتتتتتتتتتت طيتتة ع جمتتعل 
 استابعسار ظر  الفال ئ واسعلي  حتليل املعل معر املتعلسة ابلتهدودار األم ية 

 ادا املعل متعر وا  تعع  ج اع التحليتلو تتح ل املعل متعر املست تعة  ىل م تج هنتعحي وعطي معىن لر 7-2-2
للو ال جتتتتتن األمبتتتتتلو ومن   تصتتتتتتتتتتتتتتب  املعل متتتتتعر ااا من جمم   اجناحهتتتتتع  وع ال ا  و وطبق  لل  
االستتتتتتتتتتابعسار العفتتتتتتتتت. وة فر  الفتتتتتتتتتال  لمليعر االستتتتتتتتتتدالل العسلي والت.عمل والترفتتتتتتتتتري ابستتتتتتتتتتادا  

ي االستتتتابعسار العفتتت. وة امل هجيعر ال  لية وال.مية للو ظد ستتت اع  وع هنعوة املطع و وتعمح للو  لل
 فر  الفال  تسدمي حتليالر وسي عسو هعر ت بووة  رال  تط سار ال    الت.تي.ي والعمليعر 

وليس اهلد  من التحليل الت بوي جم د  نرتتتتتتتتتتتتتتعع السدسار الالزمة مل اجهة اجلهعر الرعللة الا  7-2-3
ن اايهع ومفتتتتتتتتتتعسار/ستتتتتتتتتتي عسو هعر لملهع احملتملة  ترتتتتتتتتتت.ل هتدودا وغريهع من اجلهعر الرعللةو  ل حتدود 

و  ي العمليعر التحليلية تد  تنوود احمللل اجم لة من األدوار ملفتتتعلدة العسل البرتتت ي للو التععمل 
م  اميتعر ابرية من البيتعانر  وترتتتتتتتتتتتتتتمتل البيتعانر املت   ة حمللتل استتتتتتتتتتتتتتتابتعسار ظر  الفتتتتتتتتتتتتتتال  اال من 

فعليةو والبيعانر اخلع  او غري الهنة ال اسدة  ووتععمل العسل البر ي استابعسار ظر  الفال  األسعسية وا
 صتتتتت سة ا  تتتتتل م  اميعر البيعانر ال.برية لن ط وق تصتتتتت و هع  و دس ااهتتتتتعسة  ىل ا  تس يعر التصتتتتت و  

 ليفا  دوال للتحليل   ل هي ادوار لتسليل ال م ض واملفعلدة للو  هم اميعر ابرية من البيعانر 
 ب ي الفتتتتتتتعي أل  و.   التحليل ت بواي  وو ب ي ا  و الي األظداث/اف ادث او اال عهعر وو 7-2-4

او التهدودارو وا  ودد ستتتتتتتب  ظدوث اي هتتتتتتتيع من هذا السبيلو ومع ه  الرتتتتتتتيع امل ج  ظدو ن  عد 
ر  ل و ومع هي آاسه للو  عبة األمم املتحدة  وو    التحليل الس ي  نذاسا مفتتتتتتتبسع لفظداث او مفتتتتتتتعسا 
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العمتل الا مي.ن ا  هتتدد الت ريتذ الرعتعل لل الوتة املتعلستة لمتعوتة م ظري األمم املتحتدة واملتدنيمح  واهلتد  
من التحليل الت بوي ه  السيع  املة ام س م هعحت حتدود  دسار ون ااي اجلهعر الرعللة الا ترتتتتتتتتتتتت.ل هتدودا 

 عهعر األخ ا الا مي.ن ا  ترتتتتتتتت.ل من اجل حتدود مفتتتتتتتتعسار العمل احملتملةئ وحتدود الس تتتتتتتتعاي او اال
 هتدودا للبعبعر او هتدد ت ريذ ال الوة املتعلسة لمعوة م ظري األمم املتحدة واملدنيمح 

وو ب ي ا  ت الي الفتتتتتي عسو هعرو للو الصتتتتتعيد العمليعرو لي  الع امل  ار الصتتتتتلة  وو ب ي  7-2-5
 ا  اتن م لدا هنعحيع  ددا  وامع ستتتتتتبق  يعنن ع ا  و.   ت اين العملية ط ول األمدو وا  تت تتتتتتمن ع ال  

 هذا الدليلو ه عم  طعسا  مرباع  ل مع  م العة لي  الع امل مهعحت
العوامل السدددددددددياسدددددددددية والعسدددددددددكرية واالدتصدددددددددادية والدينية واالجتماىية والثقافية والتار ية  • 

 واملعلوماتية واهليكلية واملادية والزمنية
 o الفيعسية 
 o العف. وة 
 o اال تصعدوة 
 o الدو ية 

 o االجتمعلية 
 o البسع ية 

 o اجل فعنية 
 o التعسطية 
 o البىن التحية 
 o املعل معتية 
 o املعدوة 

 o النم ية 

 العوامل املتعلقة ابملناتب واهلياكل والقدرات والتنظيم واألشخا  واألفداث • 
 o تو   ع لي  اجلهعر الرعللة املع يةو للو ستتبيل هي امل ا   املعدوة والت تتعسوس الا  املناتب 

 املبعل افدود او دواح  الر طة 

 o هي اهليعال األستتتتتتتتتتتعستتتتتتتتتتتية اهلعمةو من  بيل اجلفتتتتتتتتتتت س وامل ا   الدو ية   اهلياكل األسدددددددداسددددددددية
 واملفترريعر واملداسس 

 o وختدمتعر   ترتتتتتتتتتتتتتتمتل املهتع  ال حيفتتتتتتتتتتتتتتيتة مبتل ااداسةو وت  ري  متدادار ال تذاع وامليتعهو  القددرات
 الصحة/ال لعوة 

 o الفتتتتتتتتتتتتتتيتتعستتتتتتتتتتتتتتيتتة واالجتمتتعليتتة والتتدو يتتة والسبليتتة ومتتع  ىل  لتت   وجيتت   هم تلت   التنظيمدات
 الت اليمعر وتسييم أت ريهع احملتمل 
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 o هم الفتتت.ع  احمللي  و اع ع  ل  السبعحل والم لعر واألظناب الفتتتيعستتتية واجلهعر   الناس
الرعللة الا ترتتتتتتتتتتت.ل هتدودا واي جهعر  عللة  رتتتتتتتتتتت وة مع ية اخ ا  وداخل ال من هذه 
الم لعرو مي.ن دساستتتتتتتتتتتتتة السيعدة وال  ااي والعال عر ووذ افيعة واالظتيعجعر واي ل امل 

   لية اخ ا  رالهنع  
  هي للو ستتتتتتتتبيل املبعل م ستتتتتتتتم افصتتتتتتتتعد وت  يا األستتتتتتتت ا  والعطالر ال مسية  املناسددددددبات

 واالظترعالر الدو ية 

ول دمع جيتم   طعس الع امل الفتتتتتتتيعستتتتتتتية والعفتتتتتتت. وة واال تصتتتتتتتعدوة والدو ية واالجتمعلية والبسع ية  7-2-6
واهليعال والسدسار والت اليم واألهتتتتتتتتتتتتتتاعل   والتعسطية واملعل معتية واهلي.لية واملعدوة والنم ية م   طعس امل عطق

(و ستتتتتتتتتتتتتتي   ا  مل ظري 9واألظتتتداث  ساتتتع ع جتتتدول واظتتتدو للو ال ح  املبمح ع امل  ق الف للرصتتتتتتتتتتتتتتتتل 
استتتابعسار ظر  الفتتال  جمم لة   وة من الع امل لل ال   يهع حتليليع  واج د ملع اجلدولو ستتيت    لدا 

ة الترتتتتتت يليةو وابملبل ستتتتتتي.   لدوهم  هم جيد للب  ار م ظري استتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتال   هم جيد للبي 
  االستابعسوة املتعلسة لر  الفال و ممع وفعلد ع التاطيذ لتحصيل املعل معر

 ومن األ  ل ا  وسفم التحليل  اتن  ىل لدة خط ار   لية هيحت 7-2-7
 التب و ئ • 
 التسييمئ • 

 ئواادمعكالتحليل  • 
 الترفري  • 

 
 التبويب 7-3 

  وورت.ل التب و   وتفتجيلهع و ميعهع لي  املعل معر احملصتلة    تلسي وتمبل التب و  ع  ج اعار   1- 3- 7
استتتتتتتتتتعس م ظلة التحليلو وو.تفتتتتتتتتتتي املب     الذون وتلس   تدسوبعت جيدات ووتفتتتتتتتتتتم   ابلرععلية وال ناهة ووتلس    

   ستابعسار العف. وة فر  الفال  اال  ظعطعر  ص سة مت. سة ومفتري ةو امهية ظي وة لرععلية خلية  
ووتالاد املب     من لد   يع  اي جنع من املعل معر اهلعمة  ووتالادو  من تفجيل ال جنع  7-3-2

من املعل معر اهلعمة و  زهع وتفجيلهعو واألهم من  ل  وتالادو  من  م.عنية اسبداد  للي االستابعسار 
املعل معرو ظفتتتت  الطل        املب  مح هم الذون جي و  او تتتتع العفتتتت. وة فر  الفتتتتال  ل.ل جنع من  

التحليل األول للمعل معر ل د وسودهعو   ا تلس ا  د ة  ظعطعر وت   ر لدوهم مع  ة جيدة ابالظتيعجعر 
  استابعسار ظر  الفال  من

وع     امل ظرمح ولتعدة متع و.   التب وت  لمتل امل ظرمح املبتتدحمحئ وغتعلبتع متع تع زهم اخلاة وال  7-3-3
الذون وعمل   معهم  ومي.ن او تتع ا  وهمل  فتته لة  تتبعط االستتتابعسار العفتت. وة امل رتت ل   ااهتت ا  
للو هذه العمليةئ ومن  و من احملتمل ا  وررتتتتتتتتتتتل نالع  التب و    من املهم ا  وتم ااهتتتتتتتتتتت ا  للين لن 

 و مع وليحتاب  واف ل للو افرعظ للين ظ  و.    ععال  وو ط ي التب و  لل
 ئاستيععب اميعر  امة من املعل معر واستابعسار ظر  الفال  • 

 ئحتدود ال جنع واسد من املعل معر واستابعسار ظر  الفال  وتفجيلن • 
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تفتتتتتجيل مصتتتتتدس ال جنع واسد من املعل معر دو  املفتتتتتعس  من املصتتتتتدس  وغعلبع مع وطلق للو  • 
 املصدس البر ي اسم سمنيئ

 م    ية املصدس اع وتمعهو م  اسعلي  التسييم امل  حة ع الر   التع ئتفجيل  • 

من خالل االستتتادا  الد يق والرععل  واستتتابعسار ظر  الفتتال   تصتت يف ال جنع من املعل معر   • 
ل ستتتتتتتتتتتتتتتعحم من  بيتتلحت اتسوخ افصتتتتتتتتتتتتتت ل للو املعل متتعرئ واتسوخ تلسي املعل متتعرئ ون   املعل متتعر  

ستتتتيةو ا تصتتتتعدوةو لفتتتت. وة(ئ ون   املصتتتتدس  مصتتتتدس لع ئ مصتتتتدس  رتتتت يئ   اجتمعليةو ام يةو ستتتتيع 
 م المةئ استابعسار ااهعسار(ئ واسم املصدس  يعوة امن املصعدس(ئ وم    ية املصدس ومصدا يتنئ 

تعهد نالع   ععل او ”ستتتتتتتتتجل لالستتتتتتتتتتابعسار املتعلسة لر  الفتتتتتتتتتال “ للسيع  تذه ااج اعار   • 
الع  ع  علدة  يعانر  و يسة معو. وستتتتتترا  افتتتتتتل او ووسدو للو ووبذ ا  جي ي حتميل هذا ال 

واستتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتال  ستتتتتبيل املبعل( جي  ا  تتع  جلمي  احملللمحو اع وتفتتتتتق م  ستتتتتيعستتتتتة  
 و ج اعار التر يل امل ظدة  ار الصلة 

 ويتطلب إنياء نظام التبويب وتيغيله ما يلي: 7-3-4

جي  ا  وتفم تعهد لي  نالم التب و و وخبعصة للو مفت ا ال ظدةو   -  تكنولوجيا املعلومات • 
وترتتت يلهع ابلبفتتتعطة  دس اام.ع و م  استتتتادا  افد األدو من الس ا الععملة  وظيبمع ام.نو 
جي  االستترعدة  ىل ا صتو ظد من ت.  ل جيع املعل معرو وغريهع من وستعحل الع ض امل حيو للو 

و هتتتت اححهع او ال ستتتت   امل  تتتت لة لليهع    ظدار الع ض البصتتتت وةو ستتتتبيل املبعلو للو اخل احذ ا
ستت اع ااعنا  ل.بونية ا  وس يةو تُرهم وُتفتتت ل   فتته لة ااا  .بري من صتترحعر لدودة من 

افدوبةو واستتتتابعسار ظر  الفتتتال   امللاصتتتعر واملالظالعر الترصتتتيلية  وع العدود من خالاي  
لد  يعانهتم  رتتتتتتتتب.ة ت.  ل جيع املعل معر  وهذا مفتتتتتتتتتصتتتتتتت ب جي ي س ذ املب  مح واحملللمح م    ا

لل تعوتةئ  ه  وتي  احملللمح ستتتتتتتتتتتتتتحت  املعل متعر من  تعلتدة البيتعانر ظفتتتتتتتتتتتتتتبمتع ه  مطل ب ووس   
املب       سم املعل معر اهلعمة وت جيههع حمللل معمح ل د وسودهع   يد ا  هذا ال الع  وعتمد للو 

لن  وم   ل و ط تتتتتتت  استتتتتتتتادا  ت.  ل جيع املعل معر ت    ال الع  وهي.ل االتصتتتتتتتعالر الدالم 
لسي د    الع  التب و  السعحم للو ت.  ل جيع املعل معر ل  تتتة لبعب الصتتتع ابر وجي  ا  تت    

للو ال غم من اظتمعل تفتتتتب    استتتتتابعسار ظر  الفتتتتال ل امل  ررة ل تتتتمع   م.عنية السيع   
املتطلبتتعر املتعلستتة  ت.  ل جيتتع املعل متتعر ت.  ل جيتتع املعل متتعر ع  تتتتتتتتتتتتتتيتتع  املعل متتعر  وتتمبتتل 

 وليحت  يمع

 o استم اس اامداد ابل.ه ابعئ 
 o اتظة االتصعالر ابلسدس ال.ععئ  

 o اجميعر  ععلة وموهلةئ   
 o التصعسو  األم ية امل عسبةئ 
 o ت ا ق ال المئ 

 o مدا استادا  الذاا ةئ 
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 o ة مر ل وتمت  ابملهعسار الالزمة/امل اسد البر و 

جي  ا  وتمبل اهلد  من تصتتتتتتميم نالع  للتب و  ع تيفتتتتتتري تفتتتتتتجيل املعل معرو   -التصدددددميم   • 
 استتتتتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتتتتال واستتتتتتتتتتتبجع  تسعسو   عي هع او جمم لة من التسعسو  املبا طةو وختنون  

ل رتتتتتت هع او ال ج    ليهعو   تتتتتتال لن    از الب  د  ار الصتتتتتتلة للمفتتتتتتعلدة للو السيع  ابملنود من 
حليل  وجي  ا  ت تبذ  ه ستة امل ا تي  وتصت يرهع ابلعل املت    للعمليعر ونطع هعو وجي  ا  الت

 تفت د  ىل مع وليحت

 o  ار األول وةئ استابعسار ظر  الفال اظتيعجعر السعدة املعل ة او املت  عة من  
 o   ئ استابعسار ظر  الفال  االظتيعجعر األوس  نطع ع ل بعط هوو  العمليعر من 
 o  افجم املت    للمعل معرو وت ات  وسود التسعسو و ع  بار الذسوة 

 ل د التر يلو جي  ا  و.رل ال الع  مع وليحت -التيغيل  • 

 o ف ئتفجيل لي  التسعسو   ار الصلة و ه ستهع ااتظة اسبجعلهع  ف لة وو 
 o تبمح العال ةو للو الر سو  مح التسعسو  املفجلة للو    م رصل ول.ن املبا طةئ 
 o م.عنية التمعد التحليل للو لي  ال  عح   ار الصلةئ  
 o تفليذ ال  ع للو املعل معر اهلعمة ولد  ظج  جمم لة من ال  عح  العدمية األمهية هلعئ 
 o ستعستية او افعلية املتعلسة لر  الفتال  للمفتعلدة للو    از الرج ار ع االستتابعسار األ

 التاطيذ للحص ل للو املعل معرئ
 o  ط وسة تسلل من افعجة  ىل  لعدة التجمي    استتابعسار ظر  الفتال تفتجيل املعل معر و 

 او  لعدة الصيعغة او اي حت و  آخ   بل التعميم 
 املفتتتتتت اير الدنيع من السيعدةو   ا   ت ظيد مي.ن ت  ري ال  ا واجلهدو وال ستتتتتيمع ع  -التوفيد   • 

انالمة التب و  ع مفتتتت   لمليعر  ستتتت ه  وستتتتيفتتتتعلد استتتتتادا  مصتتتتطلحعر وتععسوف م ظدة 
وتعميمهع    تتتتت   و جيعز وستتتتت لة  وهذا ليس ابألم    استتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتال للو تفتتتتتجيل  

ه املهمة ابعس  تتتتتتتتتبعط اهلمح حتسيسنو وال ستتتتتتتتتيمع ع العمليعر املرتتتتتتتتتباة  وجي  ا  وتصتتتتتتتتتدا هلذ
ع املس  املتععو  ع ا  ب و ا مم.ن من  دع العمليعر  وع ستتتتيع    استتتتتابعسار ظر  الفتتتتال 
ر  الفتتتتال  لفمم املتحدةو  د و.   املس  املتععو  مس تا  طعليع آخ  فاالستتتتتابعسار العفتتتت. وة  

 ات عع لفمم املتحدةو او   ار اخ ا ات عة لفمم املتحدة 

 وتتمبل الع امل ال اج  م العهتع ل د  نرعع نالع  للتب و   يمع وليحت 7-3-5
ابمل اد  ار   استتتتتتتتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتتتتتتتال و ب ي مطع سة لي  املعل معر و   -املطابقة املرجعية   • 

الصتلة ال اسدة ع  علدة  يعانر استتابعسار ظر  الفتال  للتببا من حتدود االستتابعسار اهلعمة 
 واملفعلدة للو و   حتليل لال عهعر املتعلسة لر  الفال  
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جي  ا  ورتتتتتتمل نالع  التب و  للو امل اسد البرتتتتت وة وم اسد   -فالة الطوارئ وسددددرىة رد الفعل   • 
الععجلة   استتتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتتال ت.  ل جيع املعل معر امل عستتتتتتتتتبة لتجهين طلبعر املعل معر و 

  ف لة و ععلية 

دد الع امل التعلية  دسة نالع  التب و  للو  هين حت  -القيود املفروضدددة ىلم فجم السدددجالت   • 
 امية من املعل معرحت

 o لدد األ  اد املتعظمح لتر يل ال الع ئ 
 o طبيعة العمليعر ووتريهتعئ 
 o ظجم مفعظة العملئ 
 o  ئاستابعسار ظر  الفال ظجم ونطع  مهمة 

 o   مفت ا نرعط التهدود الذي تر.لن اجلهعر الرعللة ع امل طسة 
  استتتتتتتتتتتتتتتابتعسار ظر  الفتتتتتتتتتتتتتتال  ال مي.ن معتعجلتة اتل جنع واسد من املعل متعر و   -  الروح العمليدة • 

و عولة السيع   ذل  ت.عد تر تتتتتتتتتتتي ظتمعت  ىل زايدة   سعل الع ع للو نالع  املععجلةو وع استتتتتتتتتتت ا 
األظ الو ت  رتن لن العمتل  واملطل ب  جيعد ظل وستتتتتتتتتتتتتتذ  مح مع ه  م غ ب  يتن ومع ه  مم.ن  

حتسيق هتذا افتل الت ا سي  ال ابلتمتعد هنج لملي للتب وت و وم اجعتة نرتتتتتتتتتتتتتتتعط التب وت   وال مي.ن
ابستتتتتتم اسو و لعدة ترتتتتت.يل   الد البيعانرو وت سية املدخالر  ار الصتتتتتلة  وُوتر  ابملعل معر 

 غري  ار األمهية الر سوة ل.ي ُتفتع ض مفتسبال 

جي  ا  أيخذ التب و  ع االلتبعس االظتيعجعر االستتتتابعسوة  ار األول وة  -  حتديد األولوايت • 
واالظتيعجعر االستتتتتتتتابعسوة الععدوة ل تتتتتتتمع   والع األول وة للمعل معر اهلعمة ومععجلتهع ظفتتتتتتت  

 دسجة االستعجعل امل عسبة 

اتدمهتع ولن  ختنون معالم البيتعانر الا تفتتتتتتتتتتتتتتت - التخزير االفتيداتي للبيداانت واسدددددددددددرتجداىهدا • 
ع نالم آلية  وو.تفي ال ص ل امل      ىل   ستابعسار ظر  الفال اب  ال ظدار الت اليمية املع ية

  ستتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتال  اب  ال ظدار الت اليمية املع يةهذه البيعانر امهية ابل ة لفتتتتتتتري المعل  
ومي.ن وولحق العط  لي  نالم البيعانر ع و   من األاي   واسبعب العط  داخلية او خعسجية  

 ا  تودي  ىل تعطيل البيعانر املاننة وامل ا   الرب.ية او  تال هع 

ُتفتتاد  وستعحل التفتجيل املفتعلدة ل  ض مريد وتمبل ع ت  ري اداة   -  وسداسل التسدجيل املسداىدة  • 
لت اليم البيعانر  وهذه ال ستتتتعحل الا تفتتتتتاد  م ر دة او اج اع حتليالر د يسة  تتتتمن جممل اجله د  

 و ترمل للو سبيل املبعل ال افص  مع وليحت استابعسار ظر  الفال   انتعك  املبذولة 

 o خ احذ مر وظة  خ احذ اف ادثو وخ احذ امل ا  (ئ 
 o ملرعر لمل  حتليل التهدودارو وامللرعرو وامل اد امل جعيةو وسجل ااظدا يعر(ئ 
 o  جلمي  اجلمعلعر الا تر.ل هتدودائ الت اليم الستع 
 o اجلداول النم ية وال س   البيعنية واملصر  عرئ 
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 o  واحق معو. وستتتتترا  افتتتتتل او ووسد املنو دة   صتتتتتالر  ل.بونية ترتتتتتع بية حتيل  ىل ملرعر
 البيعانر 

و غعلبتع مع ت.ري وس ة لمل واظدة   فق  افل للاالاي األص     -مثال ىلم شكل التبويب   7-3-6
 للو ال ح  املبمح ادانهحت

 
 8الر.ل 

 شكل التبويب
اتسوتتتتتخ اا تتتتتالغ 

 ابملعل معر*
 حتصتتتتتتتتتتتتتتيتلاتسوخ 

 امل     تص يف املصدس املصدس ^املعل معر
 حتصتتتتتتتتتتتتتتيتتلم    

 املعل معر
التصتتت يف 

 األمس
ال صتتتتتتتتتتتتتتلتتتة ابالظتيتتتعجتتتعر 
 االستابعسوة  ار األول وة

التتتت صتتتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتة 
 ^^ابل  يسة

                  
         

 
 م  و   افدث * 
 م    افص ل للو املعل معر ^ 

 ال صلة اال.بونية الترع بية الا حتيل  ىل ال  يسة األصلية او مفعس امللف األصلي ليث مي.ن حتدود م  عن ع ال الع  ^^ 
  
وجي ي  لداد الصتتتتتحيرة للو استتتتتعس استتتتتب لي/هتتتتته ي ظفتتتتت  امية املعل معر الا جي  ا   7-3-7

تفتتتتتتتتتتتتجلهع اخللية  و  ا وسدر امية ابرية من البيعانرو  ي ب ي ا  و ال  الععمل   ع اخللية للو مفتتتتتتتتتتتتت ا 
 صدددددددددحاسف ىمل الوكالةالس ة او اخللية للو مفتتتتتتتتتتتتت ا السطع  ع استتتتتتتتتتتتتادا  انفتتتتتتتتتتتتع  اخ ا للتب و حت  

األمم املتحتدة السط يو و يتعانر  وتستعسو  خليتة التحليتل املرتتتتتتتتتتتتتتباتة للبعبتةو و يتعانر وتستعسو    وق   يتعانر
وتسعسو   داسة هتتتتتتتتتوو  الفتتتتتتتتتالمة واألمنو و يعانر وتسعسو  الرتتتتتتتتتوو  املدنيةو و يعانر وتسعسو  هتتتتتتتتت طة األمم 

عل معر العفتت. وة  مي.ن استتتادامهع لتفتتجيل امل  صددحاسف العمل املواضدديعيةاملتحدة ومع  ىل  ل (و او  
او املعل متعر ال اسدة من اجلهتعر الرتعللتة غري اف. ميتة او املعل متعر ال اسدة من اجلمتعلتعر الا ترتتتتتتتتتتتتتت.تل 

 صدددددددددددحداسف العمدل املتخصدددددددددددصدددددددددددةهتتدوتدا او املعل متعر اال تصتتتتتتتتتتتتتتعدوتة او البستع يتة او متع  ىل  لت (و او 
و استتتتتتتتتتتتابعسار ااهتتتتتتتتتتتعسار استتتتتتتتتتتتادامهع لتفتتتتتتتتتتتجيل ال اسد من  يعانر االستتتتتتتتتتتتابعسار البرتتتتتتتتتتت وة ا  مي.ن

 االستابعسار التص و وة(  او

 ىل ل عر األمم املتحدة   استتتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتتال جي  ت  ري السدسة للو ت لة    -الرتية   7-3-8
 االلتيعدوة ل د اال ت عع 

 
 التقييم 7-4 

التسييم ه  خط ة العمليتتتة التحليليتتتة الا جي ي خالهلتتتع  حت اتتتل ل صتتتتتتتتتتتتتت  من  -التعريف  7-4-1
 ل عص  املعل معر  يمع وتعلق ا    ية مصدسه ومصدا ية  ت اه  

و دستن للو البا   استتتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتتال ع تسييم املعل معرو مع  ة  لل    -العمليات   7-4-2
  يهع تس مع   دوس سحيفي  وتُععجل املعل معر احملصلة وتُسيم ابتبع  اخلط ار التعليةحت

 وظفن ت  يتهع وامهيتهعئ املعل معر التحسق من د ة  • 
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 املسعسنة/املطع سة م  املصعدس األخ ا واملعل معر املتعظة واملع  ة امل.تفبة سع ستع  رال  امل    ئ • 

 تسييم م    ية املصدس ومصدا ية املعل معر  • 

 ي للج ان  التعليةحتالتسييم األو  للمعل معر احملصلة ه  حتليل نسدي وم   ل -التحقب  7-4-3

 ظف  م ر هع وظ و  وو ا وم.ع  افص ل لليهعئ صحة املعلومات • 

ود ة  ت اهعو واذل  للو التصتتتتتتت يف الذي ت فتتتتتتتبن  ليهع  طبيعة   ععت للو    مصددددددادية املعلومات • 
 ئاجلهة املفوولة لن حتصيلهع

 االهتمع   وامل طسة م     هدود  ال لي ابألو ع  الفعحدة  زاع الت    اعع ع مت.مح    أمهية املعلومات  • 

جي  مسعسنة ال ل صتتت  من ل عصتتت  املعل معر ابملعل معر األخ ا املتحصتتتل لليهع   -املقارنة   7-4-4
 ابل ال   ىل املععس  املباامة سع ستع  رال  البي ة والتهدود  وتتمبل هذه العملية  يمع وليحت

من مصتتتتعدس متعددة   سد تتفتتتتم املعل معر اصتتتتدا ية اااو   ا  املفتتتتتسعة   التحقب مر املعلومات • 
 س متمينة ومفتسلةئاعنا املصعد

 املععجلة سع سعئ البيعانر م   التحقب مر اتسادها • 

مفتتتبستع  رتتتال  البي ة الترتتت يليةو اع ع  ل  التهدودار  امل.تفتتتبة للمععس     تقييم مدق مطابقتها • 
 واملاعط  احملتملة 

مي.ن   ومن املفتتتصتت ب داحمع أتايد املعل معر املفتتتسعة من مصتتعدس وواعالر اخ او ول.ن ال 7-4-5
حتسيسن داحمتع  وم  افصتتتتتتتتتت ل للو منود من املعل معرو تصتتتتتتتتتتب  ظعلة التهدود و دساتن ومفتتتتتتتتتتعسار العمل 

تت ا ق   ال و  ب  املعل معر الا  استتتتتابعسار ظر  الفتتتتال احملتملة ااب  و تتتت ظتع  وم  اتفتتتتع  نطع  جهعز 
 ت  تفتع.ل  وابملبلو  ب  املع  ة  م  ظعلة التهدود افعلية والا ال تتفتق م  ال مذ افدوث ل رتعطن تصتب  م  

 للي االستتتتتتتتتتابعسار  املتعمسة ابلبي ة الترتتتتتتتتت يلية و ج اعار  تلف اجلهعر الرعللة/سدود  علهع احملتملة مت.ن  
 من  صداس اظ.ع   رال  صحة املعل معر  العف. وة فر  الفال   

مم. تع اصتتتالو جي   دسام ا  بلع ل ن  تتتتتتتتتتتتتتتتتُ ول د حتدود صتتتحة وا عة مع او مع   ا اع  ال رتتتعط امل 7-4-6
 عب األظتداث مم. تة للو ال غم من اهنتع   حتتدث من  بتل ومن   التا التحليتل الفتتتتتتتتتتتتتتتع ق ا  من غري 
 احملتمل ظدو هعئ اي ا  اجلهعر الرعللة مصدس التهدود مي.ن ا  تبد  وتتص   ” ط وسة غري معه دة“ 

لذي تععجل من خاللن ال معل مة   افصت ل  تصت يف املعل معر ه  نتيجة التسييم ا   - التصدنيف  7-4-7
 امل اد   لليهع  وه  وتمبل ع اجلم   مح م    ية املصدس ومصدا ية املعل معر ليع.س مفت ا البسة ع 

االستتتتتابعسار   ووبمح نالع   يعستتتتي مفتتتتتاد  لعمليع التصتتتت يف الذي وتعمح ا  وفتتتتتادمن  لل  7-4-8
  من ل عصت  املعل معر خالل م ظلة التحليل ع هت.ل ر  الفتال   وجي  تصت يف ال ل صت فالعفت. وة  

“  ىل مصتتتتتتتتتتتتتتدا ية الردم” ( و4“  يتن  ىل م    يتة املصتتتتتتتتتتتتتتدس  اجلتدول  احلرفسمن ااتدي س مي ورتتتتتتتتتتتتتتري ”
 ( 5املعل معر  اجلدول 
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 4اجلدول 
 تصنيف موثودية املصادر

 م    ية املصعدس
 املالظالة التسييم التص يف

 ع اصعلتهعو او جداسهتع ابلبسةو او ارععهتعئ لدوهع سجل من امل    ية ال.عملةال ه   م      يهع الف   
 استيعب طريف ع اصعلتهعو او جداسهتع ابلبسةو او ارععهتعئ لدوهع سجل من املعل معر الصحيحة معالم ال  ا  م     تع لعدة  ابع
 استيعب ع اصعلتهعو او جداسهتع ابلبسةو او ارععهتعو ل. هع  دما معل معر صحيحة ع املع ي  م    ة  ىل ظد مع  جيم
 او جداسهتع ابلبسةو او ارععهتعو ل. هع  دما معل معر صحيحة ع املع ياستيعب هدود ع اصعلتهعو  غري م     تع لعدة  دال
 ترتس   ىل األصعلة واجلداسة ابلبسة وال.رععةئ ولدوهع سجل من املعل معر غري الصحيحة  غري م     تع هعع
 ال و جد اسعس لتسييم م    ية املصدس  ال مي.ن اف.م لليهع  واو

  
 5اجلدول 

 تقدير مصدادية املعلومات
 مصدا ية املعل معر

 املالظالة التسييم التص يف
 موادة من مصعدس مفتسلة اخ ائ وم طسية ع ظد  اهتعئ وتتفق م  غريهع من املعل معر  رال  هذا امل      موادة 1   
 غري موادةئ وم طسية ع ظد  اهتعئ وتتفق م  غريهع من املعل معر  رال  هذا امل      و ج  ا  ت.   صحيحة  2
 غري موادةئ وم طسية للو    معس ل ع ظد  اهتعئ وتترق م   عب املعل معر األخ ا  رال  هذا امل     ساع ت.   صحيحة  3
 ل معر اخ ا  رال  هذا امل     غري موادةئ ومم. ة ل.ن غري م طسيةئ وال تت    مع مر. م ع صد هع  4
 غري موادةئ وليفا م طسية ع ظد  اهتعئ وتت ع ب م  غريهع من املعل معر  رال  هذا امل      غري  تملة 5
 ال و جد اسعس لتسييم صحة املعل معر  ال مي.ن اف.م لليهع  6

  
ال اسدة من مصتتتتتتتتتتتتتتتدس مصتتتتتتتتتتتتتت ف ع التتدسجتتة ابع  املعل متتعروتُسيم البيتتعانر للو ال ح  التتتع حت  7-4-9

طريف ع اصتتتتتتعلتهعو او جداسهتع ابلبسةو او ارععهتعئ ولدوهع ستتتتتتجل من املعل معر الصتتتتتتحيحة ع   استيعب
جيت    معالم األو تعر( الا   تواتد ول. هتع م طسيتة ومتفتتتتتتتتتتتتتتستة م  املعل متعر األخ ا املتعلستة ابمل  تتتتتتتتتتتتتت  و

 و متريع م  ال سم البيعين الاله 2تص يرهع للو ال ح  التع حت الدسجة ابع 
ول د تصتت يف املصتتعدسو من املهم تذا   ا  املس  األ  ب للمصتتدس ه  لعدة ا  تتل ظن.نم للو  7-4-10

و م    يتهع  ووعتمد هذا افُْ.م للو اخلاة املفتتتتترعدة من معل معر اخ ا واسدة من املصتتتتدس نرفتتتتن او لل 
 د ة ال الع  او  ي ده ع ظعلة املعل معر الا و تجهع جهعز استرععس 

ولعدةت مع وسبل املس  األللو تسييم امل    ية الذي وس    ن مس  اا الغ   علو ستتتتتتبيل املبعلو   ا  7-4-11
 ع   فتتتتتم االستتتتتتابعسار العفتتتتت. وة للو مفتتتتتت ا ال.تيبة  تصتتتتت يف املصتتتتتدس ع الدسجة ”ابع“و  ب      

ابعسار العفتتتتت. وة للو مفتتتتتت ا السطع  الذي و     لين تسعسو ه ستتتتتيسبل لم متع هذا التصتتتتت يفو م  االستتتتتت
اا  اس    لدا  فتتتم االستتتتابعسار العفتتت. وة للو مفتتتت ا ال.تيبة خاة ااا م  هذا املصتتتدس ابلذار  

 ا ال.تيبةو للو وم   ل و  بنن و ال  ع م    ية املس  نرفتتتتتن املسد  للتسعسو    ب ا اع  السفتتتتتم للو مفتتتتتت
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ستتتبيل املبعلو  د صتتت ف املصتتتدس للو وجن غري صتتتحي  ع املع تتتيو  سد وس س الر   للو مفتتتت ا السطع  
الترتتتتتتتتت.ي  ع التصتتتتتتتتت يف  ولالوة للو  ل و ع  عب األظيع  و.   للمس  األللو ظق ال صتتتتتتتتت ل  ىل 

ن تسييم ال ظدة او جهعز ستتجل مصتتدس لع و ونتيجة لذل و  د وسيم املس  األللو املصتتدس تسييمع  تلرع ل
  ا استتتتتاد  العدود من اصتتتت ل االستتتتترتتتتععس الذي ظصتتتتل للو املعل معر ع البداوة   علو ستتتتبيل املبعلو  

حتصتتيل املعل معر املصتتدس نرفتتن  هذا غعلبتع مع و.   غري وا تت  لدا   ادا اصتت ل حتصتتيل املعل معر(و 
املصتتتتتتتتتتدس  ولذل  من املم.ن ا  وُفتتتتتتتتتت د  فتتتتتتتتتتيحصتتتتتتتتتتل املس  األللو للو لي  التسعسو  الا وسدمهع هذا 

للمصتتتتتتتتتتدس مفتتتتتتتتتتت ا  تلف من امل    ية  و  عع للينو من األمهية ا.ع  ا  ُتفتتتتتتتتتتجل لي  املصتتتتتتتتتتعدس الا 
اصتت ل حتصتتيل املعل معر ابملس  األللو  و  جن لع و تس  للو لعتق الر   للو مفتتت ا الس ة   تفتتتادمهع

 لعمليعر“ مفوولية مف  ”سجل املصعدس املت   ة ع مف   ا
وا  عع التسييمو و ال  ع م    ية املعل معر ومصتدا يتهع للو    مفتتسل ل تمع  لد  أت ري ال  7-4-12

م همتع ع اآلخ  أل  إبم.تع  ظ  ااب  املصتتتتتتتتتتتتتتعدس م    يتة ا  تستد  معل معر خعط تة  وابملبتلو  ب  تسدمي 
 معل معر موادة ال ورري ابل  وسة  ىل مصدس م      ن 

 ااة املصتتتتتتدس ودوا عن وستتتتتتبل ال صتتتتتت ل ستتتتتتتو   ع امل    ية واملصتتتتتتدا ية للو الفتتتتتت اع  وهذه  7-4-13
 املععمالر  ع لة للت يري   ا اادر مصعدس اخ ا او نرا ل ص ا من ل عص  املعل معر 

 
 التحليل: األساسيات واملعايري واملهارات 7-5 

التحليل ه  الرحت امل الم جلمي  املعل معر   -  اسدتخبارات ففظ السدالمأسداسديات حتليل   7-5-1
اهلعمة لتط و  املع  ةو ممع وفتتتتتتتتعلد للو   تتتتتتتترعع معىن للو األظداث داخل البي عر الترتتتتتتتت يلية  وجي  ا  
و.   التحليل الذي وس    ن ا  اد االستتتتتتتتتتتتابعسار العفتتتتتتتتتتت. وة ت بواي  طبيعتن وو ب ي ا  ودلم لملية اختع  

ط ة الا جي ي  يهع اخذ ل عصتتتتت  املعل معر من األستتتتت لة وت. اس  خ تتتتتعلهع السعدة للس اسار  وهذه هي اخل
م  ال؟  ظ  ُتفتتتتتتتتتتتتتتتالت اتل متع حت وتن املعل متعر من  تعحتدة وامهيتة    وعتعد  عتد  هلتعئ ممتع ا وعس هتذا؟  و

معىن   استتابعسار ظر  الفتال  ل    عع هذه األستعستيعرو خالل خط ة اادمعكو ظ  ت.تفت  لملية  
 جدودا 

م ظر  استتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتال  ابلرععليةو جي  ا  و.   لدوهم ولي ظعد   ول.ي وتفتتتتتتتتم 7-5-2
  ابظتيعجعر  عدهتم و هم د يق لعمليعر استابعسار ظر  الفال 

وجي  ا  وسبل احمللل  دسا من ال م ض   علتدسو  واملع  ة واخلاة الهع اجناع ت.تفتتتتتتتتتتتتتتي امهية  7-5-3
ا ال املعل معر   هذا أل ابل ة ع التععمل م  لد  اليسمح   م ظري استابعسار ظر  الفال  ال ميتل.   ا دت

الالزمة اج اع تسييم لالستتتابعسار املتعلسة لر  الفتتال   و  ا اع  األم  اذل و  فتتي.   ال عتج ال هعحي 
 ا طتع   و تعحعي وليس تسييميتع  ووتعتعمتل احمللل   م  هتذا ال م ض ابستتتتتتتتتتتتتتتاتدا  ل تة االظتمتعل للتعبري لن 

  ا تج استابعسار ظر  الفال  مفت ا اليسمح امل تبذ
ر  فوور ض التاطيذ والت ريذ الترتتتتتت يليع   ي دتا زم ية للو خلية االستتتتتتتابعسار العفتتتتتت. وة   7-5-4

الفتتتتتتتتتتتتتتال   و تتتد وتطلتتت   لتتت  السيتتتع   تسييمتتتعر دو  االلتمتتتعد للو لي  املعل متتتعر الا ت غتتت  خليتتتة 
افصتتت ل لليهع  وال و جد اي انتج حتليلي مبع و ومن األ  تتتل ا  و ستتل  ىل االستتتتابعسار العفتتت. وة ع  

 السعدة ع ال  ا امل عس  للو اال وبل هم البتة 
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وجيت  ا  ت.   لي  ال  اتج التحليليتة  تع لتة للتتد يق و تع لتة للت. اس  وو.رتل احمللتل ا  و.    7-5-5
ستت د املعل معر ولي  االستتت بعطعر املفتتتادمة ع  ال عتج اخلعل  ن خع تتعتع للتد يق    و.    عدسا للو

صتيعغة التسييم  وو تمن احمللل ا  و.   استت تعجن  ع الت للت. اس من خالل التالاد من انن   ا اُتيحا حمللل 
 آخ  نرس املعل معرو  بنن سيت صل  ىل نرس ال تيجة 

 ية وامية للو ظد س اع ومي.ن ا  ت.   املعل معر الا وععجلهع احمللل  ار طبيعة ن ل 7-5-6

مي.ن تع ورهتتتع  هنتتع من ظيتتتث طبيعتهتتتع مب يتتتة ع املستتتع  األول للو اظ.تتتع   املعلومددات النوىيددة • 
مفتتبسة او غري م  تت لية  وال مي.ن  يعستتهع  فتته لةو ول. هعو ع معالم األظيع و هي معل معر 

لية لم متع ابلفتتتتتتتتتتتل م ن لية تفتتتتتتتتتتتتاد  ابل تتتتتتتتتتت وسة لدلم التحليل الت ب ي  وتتعلق املعل معر ال   
 الر دي او اجلمعلي واي ظ.م وصدس للو امهية  ل  ال رعطئ

من انظية اخ او مي.ن تع ورهع  هنع م  تتتتتتتتتتتتت لية ع املسع  األول   هي   جن   املعلومات الكمية • 
لع  معل معر  ار طبيعة للمية وتس ية مي.ن  يعستتتتتتتهعو ومن   من األسج  استتتتتتتتادامهع لت.   

سدسار  ومي.ن ا  ورتتتتت.ل ترفتتتتتري املعل معر ال.مية استتتتتعستتتتتع للتسييمعر ظ ل استتتتتعستتتتتع لتسييم ال
 الال و  البي ية او اجل  ا ية الا تو   ع العمليعر 

وو ب ي ا  تفتتتتتتتتتتتتتتت د لي  ال  اتج التحليلية  ىل مصتتتتتتتتتتتتتتعدس متعددة للبيعانر  وجي  ا  وتج    7-5-7
للمعل معرو   مصددر وفيدستتابعسار  ىل  م ظر  االستتابعسار العفت. وة فر  الفتال   ست عد م تجهم اال

اسدددتخبارات ففظ السدددالم املتعددة مهمع اعنا م    ية هذا املصتتتتدس  وع ستتتتيع  ظر  الفتتتتال و تُعتا  
نتيجة الندمعك ان ا   تلرة من املعل معر املفتتتتتتتتتتتتسعة من جمم لة مت  لة من املصتتتتتتتتتتتعدسو و ل    املصددددددددادر

الفال  وتفم ابلت بووة وورمل لي  املصعدس ل.ي وفبهد   تد   لداد تسييم لالستابعسار املتعلسة لر 
 ن السعدة ل د اختع    اساهتم  وللو ال غم من ا  استتابعسار ظر  الفتال  املتعددة املصتعدس تفتت    لعدة 
   و تتع ط والت الدادهعو  ال اهنع ااب  مش الت وااب  م    ية وا ل ل  ة للاطال من التحليل األظعدي املصدس 

وجي  ا  وفتتتتعو احمللل    ىل ا  و. ن ا م  تتتت ليمح وا  و. ن ا للو دساوة  ي حتين وا  وغري  7-5-8
وا ت وصطبع  ن م تجهم االستابعسار  ولتج   هذه املآز و و ب ي للو احملللمح ا  و ص ا للو س د لي  

  العملية التحليليةاال با عر املط وظة والر   يهعو و    ا  تس   اخلاار الفع سة  دوس ابري ع 
و ب ي ا  تري االستتت تعجعر الا   الت صتتل  ليهع   -  اسدتخبارات ففظ السدالممعايري حتليل   7-5-9

 ابملععوري ال  لية وال.مية التعليةحت استابعسار ظر  الفال ا  عع حتليل 
 ىل   استتتتتابعسار ظر  الفتتتتال جي  ا  تفتتتتت د االستتتتت تعجعر املفتتتتتالصتتتتة من    -املوضدددوىية   • 

معل معر جيدة املصتدس وا  ت.   خعلية من التحين التحليليو ست اع ااع  لن ولي ا  لن غري 
 وليئ

ال طعحل من   الغ اجلهة املفتتتتتتتتتتتريدة من االستتتتتتتتتتتابعسار ابالستتتتتتتتتتت تعجعر   -فسددددددددر التودي    • 
  عد   ار األوا ئ استابعسار ظر  الفال املفتالصة من 

ظر  الفتتتتتتال  ا  وفتتتتتتا وا خاهتم وا  و. ن ا م طسيمح ع مل ظري استتتتتتتابعسار    و ب ي  -الدّدة   • 
اختع  الس اسار والسيع  ابلتسييمعر  اا د ة مم. ة ابالستتتتتتتتتتتتتت عد  ىل املعل معر املتعظة  وو ب ي ا  
وطل  احمللل   داحمتع  عدهتم للو اي  ج ار ع املعل معر  وخلية االستتابعسار العفت. وة فر  
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حتصتتتتتتيل املعل معر   لفتتتتتتد هذه الرج ار لن ط وق    اع خطة  الفتتتتتتال  و ب ي ا  تفتتتتتتعو جعهدة
 ئلن ط وق  سسعل طلبعر افص ل للو املعل معر  ىل ال ظدار املع ية او

جي  ا  ت    خلية االستتتتتتتابعسار العفتتتتتت. وة تسييمعر لالستتتتتتتابعسار املتعلسة لر    -األمهية   • 
ت ريذ ال الوة املتعلسة لمعوة م ظري الفتتتال  ت.   مريدة للمهمة الا و تتتطل  تع السعدة او تعنز  

 األمم املتحدة واملدنيمحئ

جي  ا  تفتتتت د م تجعر استتتتابعسار ظر  الفتتتال   ىل لي  مصتتتعدس املعل معر املتعظة  والمع  • 
اع   ل  مم. عو و ب ي اال وفتتتتتتت د اف.م التحليلي  ىل املعل معر املفتتتتتتتسعة من مصتتتتتتدس وظيد  

معر ترصتتتيلية لن استتتتابعسار ظر  الفتتتال  األظعدوة املصتتتدس وو جو االطال  ادانه للو معل  
 ئواملتعددة املصعدس

جي  ا  تفتتاد  خالاي االستتابعسار العفت. وة لي  األدوار التحليلية امل عستبةو مبل األدوار  • 
 ئ9امل  حة ع هذا الرصلو وع الرصل 

 الصحي ئوصف ج دة املصعدس األسعسية وم    يتهع للو ال ح   • 

 التحذو  من األظ.ع  التحليلية والتعبري لن االستيعب او لن البسة  يهع للو ال ح  الصحي ئ • 

واال با تتتتعر واألظ.ع    استتتتتابعسار ظر  الفتتتتال التميين  مح ال  عح  األستتتتعستتتتية املفتتتتتسعة من   • 
 املفتادمة الستاالل است تعك للو ال ح  الصحي ئ

 ال ال  ع الر  يعر البدولة احملتملة للمعل معر او جمم لعر البيعانر ال اسدة وترفريهعئ • 

 تيفري الرهم ال ا   للمعل معر واألسبعب الا تفت د  ليهع األظ.ع  التحليليةئ • 

ال  امل  تتت  و او   ا ت ري اخلطعب التحليلي ال حيفتتتيو تفتتتليذ ال تتت ع مترتتتيع م  ن اتج ستتتع سة  رتتت  • 
 للو الت يري وه   اسبع ن وآاسهئ

  وهذا وعس ا  جي  ا  تت تتتمن خالاي االستتتتابعسار العفتتت. وة فر  الفتتتال  م ال ستا ج فتتتعنيعت  • 
اال   امل تجعر االستتتتتتتتتابعساتية جي  ا  تفتتتتتتتتبهتتتتتتتتد ابملعل معر الا وتم افصتتتتتتتت ل لليهع من  لي 

اجل فمح  ووبذ  صل هذه املعل معر  مح اجل فمح ا  عع لمليا حتصيل هذه املعل معر وتب وبهع  
وجيت  ا  و.رتل هتذا الرصتتتتتتتتتتتتتتتل انتن ا  تعع حتليتل الت تتتتتتتتتتتتتتتعسوس البرتتتتتتتتتتتتتت وتةو مي.ن ا  تتتالاتد خليتة 
االستتتتتابعسار العفتتتت. وة من وجهعر نال  ال من ال جعل وال فتتتتععو ممع مي.ن ا  وودي  ىل  هم 

  لبي ة التر يليةاوىف ل
 

 ل و ب ي ا    والتحليل ليس  دوهيع -  (كمرج   9  هذا الفرع ابسدددددددتخدام الفصدددددددل  دراءةالعملية )ينبغي  
  عب من تل  امل عهج  ادانهو.   لملية م المة تفت د  ىل تطبيق هنج  ع لة للم اجعة  وو د 

اميعر ابرية من البيعانر  رتتتت.ل ال وتععمل العسل البرتتتت ي م     -  العرض البصدددري للبياانت 7-5-10
او   زهع البيعانر   جيد جدا  ولذل  من املريد خللية االستتتتابعسار العفتتت. وة فر  الفتتتال  ا  وتم ل ض

 رتت.ل م حي  بل ا  وتم حتليلهع  وع ابري من األظيع و ستتيفتتعلد هذا الع ض البصتت ي احمللل ع ال.رتف 
لت  ا  ت.    ريتة  و يمتع ولي  عب األدوار الا مي.ن لن اال تعهتعر واألوتعط الا من املم.ن ل ال  

 ا  تفعلد خلية االستابعسار العف. وة فر  الفال  ع هذا الصددحت
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حت وعس ت تيت  املعل متعر ا  و تت  احمللتل البيتعانر  ط وستة جمتدوتة  ومي.ن السيتع   تذلت  من ترتيدب املعلومدات
ألظداث ع جدول زمس  ومي.ن او تع ت تي  خالل تصت يف البيعانر ظفت  ال    او من خالل تصت و  ا

 ادانه لالطال  للو و  ك للجدول النمس  1البيعانر لف  التفلفل النمس  انال  الر.ل 
 

 9الر.ل 

 مثال للجدول الزمين
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

وفتتتتتتتطي  احمللل     ز البيعانر زم يع او ج  ا يع او ظفتتتتتت  ن   افدث  وع ابري   ز األمناط:يمتي • 
 من األظيع  وبمح هذا األم  اوعطع هلع داللة  ومي.ن او تتتتتتتتع ل ض البيعانر  رتتتتتتتت.ل م حي إبدساك

  ولالطال  للو منود من تس يعر  دساك هذه املعل معر ع الرتترع عرع ستتلفتتلة من  املعل معر  
االطال  للو امل  ق ”هعع“  و دس ااهتتتتتتعسة  ىل امهية ا  و ل احمللل للو   و و جوالرتتتتتترع عر

 لد  ”ا ت.عس“ اوعط غري م ج دةو او ال  ذ  مح جمم لعر من البيعانر غري املبا طة  
   السدسة للو االستتتتتتتتتتدالل العسلي هي األداة الا تفتتتتتتتتتم  للبرتتتتتتتتت  ابستتتتتتتتتتيععب   االسدددددددتدالل: • 

املعل معر و هم معىن مع والظالن امل ع من ا ععل واظداث  ووفتتتتتتتتتبهتتتتتتتتتد احمللل    س عة ان ا  من 
االستتتتتدالل ع حت ول املعل معر  ىل استتتتتابعسار فر  الفتتتتال و وهيحت االستتتتتدالل االستتتتتس احيو 

واالستتدالل االستت بعطيو واالستتدالل التسدو ي  وت د تععسوف هذه ال هج واالستتدالل السيعستيو  
 ع امل  ق جيم 

مي.ن ا  ترتتتمل  عب التس يعر الا وفتتتتادمهع  لل االستتتتابعسار العفتتت. وة فر  الفتتتال   7-5-11
 وليحت مع

اظهعس   حت هي لبعسة لن سستم ل وض م حية للمرعهيم وال وا ذ السعحمة  ي هعرسدم اخلراسع الذهنية • 
الصتتتتلة  مح األ .عس  ال.لمعر او الصتتتت س( ابستتتتتادا  خط ط ت  تتتت  العال ة  يمع  ي هع  ومي.ن 
ا  تفتتتعلد اخل احذ الذه ية ع ت  تتتي  مع ور.   ن  لل االستتتتابعسار العفتتت. وة فر  الفتتتال  
 رتتتال  اظد امل ا تتتي  او مفتتتعلدتن ع اا الغ ل ن  و د وفتتتعلد او تتتع  نرتتتعع خ وطة  ه ية للو 

 ض مفتاللة او مرت.لة معسدة انود من ال  ت  و وابلتع  للو  اتظة  طعس لمل مريد تتمح س ل
ظ لن اتع ة تسييم الستتابعسار ظر  الفتال   ومي.ن ا  وفتعلد سستم اخل احذ الذه ية او تع للو 

ع التر.ري امل طسي الا ال مي.ن   حتدود اوجن ال تتتعف ع افجج الا وسدمهع احملللو او السرنار

 آذاربمارس 3 شباطبفرباير 18
 آذاربمارس 15

 أبريلنيسانب 8
 نيسانبأبريل 29 نيسانبأبريل 17

 أايربمايو 5

مدامهة سجن البلدةو حت و  زليممح من 
 ميليريع األاب وة

هاصية سحيفية من األاب وة تعسد اجتمعلع لعهرياي 
 ظعهدا وتد  خبطعب هعحن

 أايربمايو 19 

امليليريع تبث سسعحل مععدوة   الة 
 لف ليعر

دوسوة ات عة لفمم املتحدة متُ   من ظ وة 
 الت سل ع م عطق م.تالة ابلف.ع 

لعلة مفلحة من األاب وة تتسد     
 م طسة  ار ا لية
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وتم   من غري ا  ظدستتتتي فتتتتريهعو او اال با تتتتعر الا  د و.   احمللل  د ت صتتتتل  ليهع  رتتتت.لتر
 ترفريهع       

 حت ورتت.ل ال ستتم البيعين لل وا ذ اداة تفتتتاد  لتيفتتري زايدة  هم العال عر/الرسدم البيان للروابع • 
ال ستت   البيعنية   رتت.لتتالصتتالر السعحمة  مح ال.يعانر  األ  اد والت اليمعر واألنرتتطة(  و يعنيعو  

لل وا ذ من املعل معر ال اسدة ع امللرعر السدمية اظدا ال ظدار ومن معل معر جي ي اا الغ 
ت جهعر األ  اد او   استتتتتتتتتتتتع اض  تع ظعليع  وو ب ي ا  وفتتتتتتتتتتتتاد  احمللل   سمسع  يعنيع لل وا ذ ل د

بة  وتنداد افعجة  ىل اجلمعلعر او األنرتتتتتتتتتتتطة اجلمعلية او هتتتتتتتتتتتب.عر العمليعر لت. ون س.وة ا 
العملية   9ال ستتتتتتتتتتتتت   البيعنية لل وا ذ المع زادر البيعانر والرتتتتتتتتتتتتتب.عر تعسيدا  وت د ع الرصتتتتتتتتتتتتتل  

 ال اج  اتبعلهع ل د  نرعع سسم  يعين لل وا ذ  صطالظعرواال
لفتتت  ال  ا وال رتتتعط  وهي   األوعطن تاز    حت وس ة التاطيذ املعدة لتحليل األوعطِّ حتليل األمناط • 

ال  ا الذي وتجن  ين ال.يع  علد  لل االستتتتتتتتابعسار العفتتتتتتت. وة فر  الفتتتتتتتال  ع حتدود تفتتتتتتت 
 ىل السيع   ن ا   ددة من األنرتتطة  ووس ة التاطيذ املعدة لتحليل األوعط   الذي ورتت.ل هتدودا

وت.   لبعسة لن مصتتتر  ة داح وة وجدول زمس  وتسفتتتم املصتتتر  ة  ىل ا فتتتع  ت ت.ن للو ال  ائ  
مسفتتتتتتمة لفتتتتتت  الفتتتتتتعلةو وجمناة ع ظلسعر متحدة امل ان حتدد األاي   ول د استتتتتتتادا  لم مع  

 هذه الط وسةو جي  و تت  ال من للو ال من مصتتر  ة لجلة ال  ا واجلدول النمسئ ومن   وتم

ع استتتتتتتتتترل اجلدول النمس او اعن  وس ة التاطيذ املعدة لتحليل للو ظدة ت  تتتتتتتتتتي  افعهتتتتتتتتتتية  
النمسو وتفتتتتتاد  ع لجلة   دولامل هجية املتبعة م هجيا التفتتتتلفتتتتل النمس واجلاألوعط  وترتتتتبن  

 سسم حتليل األوعط التس يعر احملددة التعليةحت

 o   لي  ال م ز  ر   هلعئوتفتتب  تفتاد  سم ز متبعو ة ل.ل ن   من اف ادث 
 o لي  اف ادث ع مصر  ة لجلة ال  ا واجلدول النمسئ رعس  ىلو 
 o ا  ز األظداث  ر   هلع ع اف اهي  تذويل.ن مي 
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 10الر.ل 
 مثال لتحليل األمناط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

وفتتتتتتتتتتتتتتتاتد  تبتعدل األ .تعس فرن ط   جتدوتدة ع التر.ريو   جلسدددددددددددات منظمدة لتبدادل األفكدار: • 
ومي.ن تطبيسن ل د  دع مرتتت و  للمفتتتعلدة ع  اسة جمم لة من الر  تتتيعر ظ ل مفتتتاللة سحيفتتتية 
تتعلق ابستتتتتتتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتتتتتتال   وو ب ي ا  و.   تبعدل األ .عس لملية م المة لل عوة اي 

والر  وترتتتتتتتتتمل العملية م ظلة من التبعون ع ت.   نتعحجهع مبم ةو م  سائستتتتتتتتتة تت ىل ت جين املدا
وتم  يهتع  مي  األ .تعس من التستعسب  التر.ري ااسة اآلساع وال .ا اجلتدوتدة و ميعهتعو تليهتع م ظلتة  

 وت اليمهع ظ ل مرعهيم سحيفية 

 لملية  د الف.ع  املدنيمح

 لملية  د   ار األمم املتحدة

 لملية  د الفلطعر احمللية
و د   المعر العمل اانفعين غري اف. ميةوململية  د 

 املع نة ااغع ية   

 األظد اال  مح البالاع األس ععع اخلميس اجلمعة الفبا
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 هنع العملية الا وتم  يهع اختبعس الر  تتتتتتيعر املبعسة خالل جلفتتتتتتة   حتليل الفرضدددديات املتنافسددددة: • 
األ .عسو مسع ل البيعانر املتعظة  ار الصتتتتتتتلة  وو ب ي تسدمي لي  الر  تتتتتتتيعر امل    ة  ىل   تبعدل

امل ظلة األولية لتحليل الر  تتتتيعر املت ع فتتتتةو ابستتتتتب عع الر  تتتتيعر املدل مة   ل  دس من األدلةو 
 يبسو للمحلل مع وس ب من اس    ىل وس    تتتتتتتتيعر وعمل تع  ومي.ن ل ض هذه الر  تتتتتتتتيعر 

ع جتتدول البيتتعانرو و دساك اتتل األدلتتة  Yل تعيمح لم د ل.تتل م هتتع للو ط ل احمل س من خال
وع ظعل وج د دليل ودلم    تتتتتتية معي ةو مي.ن استتتتتتتادا    Xالدالمة املتعظة للو ط ل احمل س  

لالمة ” “  متفتق( للداللة للو املعل معر او استتابعسار ظر  الفتال   ورتعس  ليهع اختصتعسا 
ا تدلم    تتتية معي ة  وابملبلو مي.ن استتتتادا  لالمة ”غ  “  غري متفتتتق(  تتتتتتتتتتتتتتتتتت ”األدلة“( ال

للداللة للو ”ادلة“ ال تت ا ق م     تتتتتتتتتتية معي ة  امع األدلة الا ال توود الر  تتتتتتتتتتية وال تتععسض 
 معهع  يرعس  ليهع  ت ”ال و طبق“ 

األاب  مصتدا ية استت عدا وتصتب  الر  تية الا حتالو  اا لدد من لالمعر ” “ هي الر  تية   
 ىل املعل معر املتعظة ظعليع  ومن املهم ااهتتعسة  ىل ا  حتليل الر  تتيعر املت ع فتتة مريد للمفتتعحل 
املهمة جدا الستتتتتتتتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتتتتتتتال و وا   عحمة األدلة مي.ن ا  تصتتتتتتتتتتتتتتل  ىل مفتتتتتتتتتتتتتتت ا 

 لل عوة  م تر 

و  ع دمع وت    منود من املعل معر  د  ع لة للتعدول  وو يسة حتليل الر  تتتتتتتتتيعر املت ع فتتتتتتتتتة و يسة 7-5-12
تت ري الر  تتتتية ”األاب  مصتتتتدا ية“  ومن املهم او تتتتع ااهتتتتعسة  ىل انن مي.ن االستتتتبهتتتتعد ابلر  تتتتيعر الا 

املعل معر  ومي.ن ا  وفتتتتتاد  احمللل ال    تتتتية وعمل تع ل  تتتت  جمم لة من   حتصتتتتيلوعمل تع ع خطة  
مع وليحت ا  ترتتتتتتتتت.ل طلبعر   تتتتتتتتتع ية للمعل معر  وو ب ي ا  وفتتتتتتتتتالل احمللل    املوهتتتتتتتتت ار واانذاسار مي.ن

 الذي ات    ا  ودث   ا اعنا هذه الر  ية صحيحة؟“ ”مع
 6اجلدول 

 مثال للفرضيات املتنافسة
 4الر  ية  3الر  ية  2الر  ية  1الر  ية  األدلة 

 غ     غ     املفاللة الف     

 غ     غ     التس و  األسعسي ابع

 غ         التس و  هعع

 غ       غ   اال باض الف

 غ   غ   غ   ال و طبق التس و  االستابعسار  جيم(

 صر      4   2   3 العدد
  
األاب  مصتتتتتتتتتتتتتتدا يةو  3ع هذا املبعلو واستتتتتتتتتتتتتتت عدا  ىل املعل معر املتعظة ظعليعو تعد الر  تتتتتتتتتتتتتتية   7-5-13

األاب  تععس تتتتع م  البيعانر املتعظة  وع الععدةو وتم تسدمي الر  تتتتيعر البالث األوىل مل اصتتتتلة  4 والر  تتتتية
  4ال ال   يهع  وم   ل و جي  لد   غرعل الر  ية 

املوهتت  ه  ستتل م او ظدث مي.ن مالظالتن ورتتري  ىل نتيجة/ظعد ةو  -  املؤشددرات والتحذيرات • 
  يهع احمللل   ال اوو ع هذا الفيع و    ية او ترفري  تمل للبيعانر الا و
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املوهتتتتت ار  ع لة لل صتتتتتد للو لي  املفتتتتتت ايرو  دعا من املفتتتتتت ا االستتتتتباتيجي وظ  املفتتتتتت ا  • 
املفتتتت ا االستتتباتيجي ال طسو  تتتتتتتتتتتتتتتتتتبهنع مي.ن ا  الت.تي.ي  ول د ال ال  ع هذه املوهتتت ار للو  

تت تمن حت ال  ىل ا تصتعد ع زمن اف ب او ت ريا ع استتادا  اهليعال األستعستية ال ط ية او خيعسا 
 تتتمن املوهتت  تو مي.ن ا  والترتتت يليمرتتتباع لسدسار ال سل اجل ي االستتتباتيجي  وللو املفتتتت ا  

ن ال   د او التذخرية من  بتل جمم لتة معي تةئ ووج د وليحت التح اتعر الفتتتتتتتتتتتتتت.تعنيتة احملليتةئ وختنو متع
 غيعب ال فعع واألطرعل واملف مح ع م.ع  مبل الس وة او الف    او

وتم و تتتتتت  املوهتتتتتت ار ابستتتتتتتادا     ة احمللل  مع ه  مع و  لن ت.تي.عر وتس يعر و ج اعار  • 
مبل اختبعس  طال  ال عس معلة الا ترتت.ل هتدودا(و وه   ج اع ال مر  م ن و تبذ لدث معمح  اجل

من األستتتتتتتتتتتتتتلحتةو او حت اتعر التداد ابرية من امل ابتعر من م     ىل آخ   لب س ال ه (و او للو 
 اسعس مع ظدث ع املع ي  حتليل اال عهعر( 

اجل فتتتتتتعنية ا  تعطي امل الية للاصتتتتتت صتتتتتتيعر  و مي.ن للموهتتتتتت ار  5للو ال ح  املبمح ع الرصتتتتتتل   • 
 ي و/او الع ف اجل فعين و/او الع ف اجل في املتصل ابل نالعر  نذاسا مب. ا ابلت ت  ال عه

ل دمع وتم و تت  موهتت و ال و.   مريداو   ا   سصتتدهو  ال ألغ اض اانذاس املب.   ولذل و من  • 
إبظدا م عطق   املمعسستتتتتتتتتعر اجليدة  دساك هذه املوهتتتتتتتتت ار ع خطة حتصتتتتتتتتتيل املعل معرو وس طهع

صتيل املعل معر ابا الغ ل هع  وستي.رل  ل  لد  مرعجالة وت.ليف اصت ل حت  االهتمع  املعي ةو
لمليعر ظر  الفتتتتتتال و ووتي  لالستتتتتتتابعسار العفتتتتتت. وة فر  الفتتتتتتال  ا  تعطي السعحد  نذاسا 

ا طسة   مفتتتتتتتبسع  رتتتتتتتال  ظدث معمح  و جو م اجعة الت جين للحصتتتتتتت ل للو مبعل ملوهتتتتتتت  م تبذ
لفتتتال  ا  ت صتتتد او تتتع الت يريار الا  د اهتمع  معي ة(  ومي.ن لالستتتتابعسار العفتتت. وة فر  ا

 تودي  ىل ا  تصب     ية ااب  مصدا ية من    ية اخ ا 
  ت  تي  ادوار حتليلية اخ ا لالستتابعسار العفت. وة فر  الفتال    -التيدغيلية    حتليل البيئة • 

حية و وهي ترتتتتتملو ع للة ام سو حتليل الت تتتتتعسوس الريناي 9 سدس ابري من الترصتتتتتيل ع الرصتتتتتل  
والبرتتتت وة واملعل معتية واآلاس الا طلرهع الطسس للو هذه الت تتتتعسوس  و   العملية الا وس   من 
خالهلع  لل االستتتتتتتتتابعسار العفتتتتتتتت. وة فر  الفتتتتتتتتال   تسييم املعل معر وتفتتتتتتتتجيلهع حتا هذه 
الع تتعوون ابستتتتتتتتتتتتتتتاتتدا  العتتعمتتلو واالستتتتتتتتتتتتتتت تتتعكو وم هجيتتة العمتتلو تعنز  ىل ظتتد ابري  هم  لتتل 

لبي تن الترتتت يليةو وهي ابل ة األمهية لدلم السعحد ع اختع    ستتتتابعسار العفتتت. وة فر  الفتتتال اال
الس اس  ومن املهم ا  تصتتتت س خلية االستتتتتابعسار العفتتتت. وة فر  الفتتتتال  لي  البيعانر املتعلسة 

(  وم ة اخ او ستتتتتم.ن خلية 9الرتتترع عر  انال  الرصتتتل    الترتتت يلية ع ستتتلفتتتلة من  ابلتتتتتتتتتتتتتتتتتتبي ة
االستتابعسار العفت. وة فر  الفتال و استت عدا  ىل الع ض امل حي هلذه البيعانرو من ت. ون  . ة 
ا بة لن ايرية أت ري البي ة ع لمليعر األمم املتحدة فر  الفتتتتتتال و وغريهع من اجلهعر الرعللة 

   ار الصلة
املبري للاط  افصتتتتت ل للو املعل معر تت تتتتتمن ال هج التسليدوة لتسييم الععمل    -  النهج التقليدية • 

املتعلسة ابلت اليم الستع  والتصتت   والترتت.يل والس ا  والعسيدة والت.تي.عر والتس يعر وااج اعار 
واألستتتلحة والل جفتتتتيعر والتدسو  والرععلية الستعلية  وتفتتتتاد  هذه املعل معر من اجل م العة 

للو هتترع  تُدمج  ين التهدودار    رتت.ل م حي تتن  الترتت يلية وابريا مع وتم ل    التهدود ع البي ة
وابل غم من ا  هذا ال هج ال ونال مريدا ع  عب لمليعر ظر  الفتتتتتتال و و ب ي ا  ت ان خالاي 
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االستتتتتتتتتتتتتتتابتعسار العفتتتتتتتتتتتتتت. وتة فر  الفتتتتتتتتتتتتتتال  للو تس يتعر ت.تعمتل ال التع  للو ال ح  املبمح ع 
  9 الرصل

ستتتتتتتتتتتعلي  األخ ا الا من هتتتتتتتتتتتالهنع ا  تعنز  هم األ  9ت د ع الرصتتتتتتتتتتتل   -  الفاىلة  هاتا تقييم   • 
الت تتتتعسوس البرتتتت وةو وخبعصتتتتة املتعلسة م هع ابجلهعر الرعللة الا وتمل ا  و.   هلع ا   ملم س 

الترتتتت يليةو وترتتتتملحت حتليل م اطن الس ة وم اطن ال تتتتعف والر ل واألخطعسئ وحتليل   للو البي ة
جعرئ وادوار تسييم اجلهعر الرعللةو اع ع  ل  م ان البسلئ وحتليل امل ا ف واملصتتتتتتعت واالظتيع

للعال عر  ومن األمهية ا.ع  ا  تس   خلية االستابعسار   مصر  عرترايت التهدودو و نرعع  
الترتتتت يليةو   العفتتتت. وة فر  الفتتتتال   دساستتتتة وتسييم لي  اجلهعر الرعللة  ار الصتتتتلة ع البي ة

  هذا األم  ا  وعنز الرهم  ىل ظد ابريو هتدودا  ومن هتتتتتتتتتالترتتتتتتتتت.ل    الا  اجلمعلعر  وليس  سذ
وودل للو ا  االستتابعسار العفت. وة فر  الفتال  مي.ن ا  و.   هلع ابستتم اس و صت سة جمدوة 

  دوس ع لملية اختع  السعحد الس اسار

مي.ن ا  تس ض العدود من العب ار د ة  -  العثرات   حتليل اسددددددددتخبارات ففظ السددددددددالم 7-5-14
استتتتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتتتال   وع مع ولي العب ار اجلدو ة ابلذا و وهيحت و تتتتتتتتتت  تسييم وفتتتتتتتتتتت د  ىل   م تج

ا با تتتعر معيبة او غري  تاةئ ولد  دمج املعل معر من لي  املصتتتعدسئ وو تتت  تسييم وفتتتت د  ىل مصتتتدس 
تحين التحليلئ ولد  االلبا   تحين املصتتتتتتتتتتتدسئ والتمفتتتتتتتتتتت  واظدئ والتر.ري اجلمعليئ ولد  االلبا   

ابستتتتتتت تعك واظد  ددو ولد  م العة معل معر جدودة م ع  تتتتتتة مي.ن ا  تدظ تتتتتتنئ والبحث لن ال.معل 
 رتتتتتتتتتتتتتتتال  البيتعانر املتتعظتةو ممتع وودي  ىل لمليتة حتليتل  طي تة وغري لمليتة  ووعتد التحين اظتد ااب  الب  ار 

 د من الترصيل ادانه هي لع ع التحليل وو د انو

 عينمي.ن ا  و ط ي التحين الرتتتتتاصتتتتتي للو الع صتتتتت وة او التحين اجل فتتتتت   -  التحيز اليددددخصددددي • 
مرتتتعل  االستتتتعالع  او الدونية(و وه  ام  م تبذ ابلتعليم وال ظيرة ون   العمل ومع  ىل  ل    او

  ووععين لي  و د ورتتمل التحين الرتتاصتتي او تتع تر تتيل احمللل ملصتتدس معمحو للو ستتبيل املبعل
 ا ل او اااو من التحين الراصيحت وال وصب  مر.لة  ال ل د لد  اا  اس  ن   ةاحملللمحو  دسج

لر د او لعلة  و د  مرتتتتبمو تبذ التحين املوستتتتفتتتتي  رتتتت.ل لع   تصتتتت س   - التحيز املؤسدددسدددي • 
ي وصتتتتتتع  للو احمللل الت ل  للو التحين املوستتتتتتفتتتتتتيو ومن الصتتتتتتع  م اجهتن ابل سد امل  تتتتتت ل 

الب تععو وه  مي. تن ا  ”و مب“ ليس احمللتل لن ال ال  ع األظتداث  امتع انتن وع   األ .تعس  او
 املبت. ةو الا تر.ل جعنبع اسعسيع من ج ان  التحليل 

و تبذ التحين البسعع لعدة ابألهتتتتتاعل الذون وعتاو   سع تهم اخلعصتتتتتة متر  ة  -  التحيز الثقا  • 
ع(  و د ورتتتتمل او تتتع للو ستتت ع  هم او لد   هم الفتتتب  ع ا  للو  سع ة اخ ا  او ادو م ه

ت الم  سع ة اخ ا نرفتتتتهع للو ال ح  الذي تس    ن  ونتيجة لذل و مي.ن ا  وتع  ل التحليل ع 
 عب العالر اج د اال تسعس  ىل املع  ة او اخلاة  ار الصتتتتتتتتتتتلة  وو ب ي للمحلل ا  وعولو من 

و  هم الم لتتة البستتع يتتة الا وتم تسييمهتتع او التعتتعطف معهتتع  اجتتل الت لتت  للو التحين البستتعع
ومي.ن حتسيق  ل  من خالل تعنون  هم خلية االستتتابعسار العفتت. وة فر  الفتتال  للت تتعسوس 

  البر وةو للو ال ح  املبمح الاله
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 وليحتمي.ن م اجهة العدود من العب ار املبي ة الاله من خالل مع   -  أدوات لتجنب العثرات 7-5-15

و ب ي ه ع ا  ودسك احمللل او السفتتم التحليلي لي  ا با تتعتن ع   -  رصددد االفرتاضددات األسدداسددية • 
و يستة واظتدة وا  و تع رتتتتتتتتتتتتتتهتع للتتالاتد من مصتتتتتتتتتتتتتتدا يتهتع   تب ا اتع  اي من اال با تتتتتتتتتتتتتتعر ع م تج  

ااهتتتعسة استتتتابعسار ظر  الفتتتال  غري م    و جي  ت سي  امل تج اظهعس  ل   ومن املهم او تتتع  
 ىل انن   ا ت ري اال باض للو مدا  بة زم يةو جي  ت يري اي م تج الستتابعسار ظر  الفتال     
الت صتتتل  لين استتتت عدا  ىل ا   ل  اال باض اي وع.س هذا الت يري  ومن املهم او تتتع التذا  ا  اي  

يد من  ل   ا با تتتتتعر وتم ط ظهع ع م تج استتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتال  جي  ا  وع   تع املفتتتتتتر 
   امل تجئ وو ب ي ا  و    هذا األم  ا  التسييم وتمل ا  وت ري   ا ت رير اال با عر األسعسية 

مي.ن تس وبع اختبعس مصتدا ية اي تسييم او ا باض الستتابعسار  -  الفريب ألف مقابل الفريب ابء • 
همع البعب  و د ظر  الفتتتتتتتال  لن ط وق أتلي    وسمح من احملللمح او  للمح ا  مح  تتتتتتتد  ع تتتتتتت 

ت.   مهمتتة اظتتد الر وسمح االلباض للو ظ.م حتليلي ومهمتتة الر وق البتتعين التتد تتع  ل تتن  وهتتذا 
 استابعسار ظر  الفال   ا تجاألم  وفعلد ع حتدود اي   عاي تتعلق 

استتتتتتتتتتتتتتابعسار   م تجوتمبل دوس هذا الر د ع االلباض للو التسييمعر ع    -  حمامي اليدددددددددديطان • 
  و   ا تط اس احمللل للد ع  لن االستت تعجعر او التسييمعر مي.ن ا  و.رتف لن ظر  الفتال 

 نسعط  عف ع م طق احمللل 
ع هذه افعلة وتصت     وق من احملللمح وور.  اجهة من اجلهعر الرعللة الا  -  الفريب اخلصدم • 

ر املعيبة ترتتتت.ل هتدوداو  يعبض   رتتتتعط للو األظ.ع   ومي.ن ا  ودد  ل  او تتتتع اال با تتتتع
واي دليل مي.ن ا  ت.   خلية االستتابعسار العفت. وة فر  الفتال   د اغرلتن  امع انن وعطي 
 عدا  ر اي للجهة الرعللة الا تر.ل هتدودا ومي.ن ا  و من ا  تعمل االستابعسار العف. وة 

 النمن  مر. “ من هالنن ت يري مسعس تن للو م ”فر  الفال   د ايع  
 هج التحليلية مبل حتليل اال با عر املت ع فةو للو ال ح  املبمح الاله استادا  ال  • 

 
 اإلدماج 7-7 

ه  لمليتة حتتدوتد وذ من خالل اختيتعس و مي  اجناع من املعل متعر الا   حتليلهتعو  دمتعكاا 7-7-1
وور ل ا  ت.   من مصعدس  تلرةو لت. ون ص سة الستابعسار ظر  الفال   وال تصب  املعل معر الا 

التهدود وتم تسييمهع استتتتتتتابعسار فر  الفتتتتتتال   ال  عد ا  وتم دجمهع م  املعل معر األخ ا املت   ة ظ ل  
او البي ة  وخالل لملية الدمجو تصتتتتب  االستتتتتابعسار األستتتتعستتتتية فر  الفتتتتال  م انوة ألهنع ت    الفتتتتيع  
احمللي الالز  لتيفتتتتتتري تسييم املعل معر ال اسدة  وو ط ي اادمعك للو ل   يعانر  تعسة لتحدود املعىن  وع 

والفب  ع ظدو نو ومع وتمل ظدو ن  عد  ل   األسعسو ودمج احمللل البيعانر ال اسدة ليتبمح مع ودثو  
املصتتتتتتتتتتتتتتدس  رتتتتتتتتتتتتتت.تل  عتعل م   والحهتع االلتبتعس ال اجت  للو ال ح    األظتعدوتة ومن املهم ا  وتم دمج اآلساع

 امل عس   وهذه هي مهمة  داسة دمج املعل معر 
 

 التفسري 7-8 

وتسييمهتع وحتليلهتع ودجمهتعو من اجتل   تب وبهتعجيت  ع هنتعوتة املطتع  ترفتتتتتتتتتتتتتتري املعل متعر الا    7-8-1
  امعل لملية حت ولهع  ىل استابعسار فر  الفال   وهي ت ط ي للو مع وليحت
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اي  لطعع معىن وا تت  ملعل مة مع ليث تصتتب  ملم ستتة ااب  وتت.يف   -  إىطاء املعىن املعقول • 
 هعر الرعللة الا تر.ل هتدودائم   تلف ج ان  اجل

الس ة املعتعس تتتتتتتتتتتتتتتة وحتتدوتد تتداليتعر هتذه املعل متعر  ل ضووتي  للمحلتل   - العرض البصدددددددددددري • 
 اجلدودة للو مع ه  مع و  ابلرعلئ

ولن   والع اهتمع  هتتتتتتتتتتدود ل  تتتتتتتتتت  املععوري الا  ين أتايد الر  تتتتتتتتتتيعر   -  التقدير االسددددددددتقراسي • 
اجلهة الرعللة   م  ف ة  رتتتتالهنعو من ادو موهتتتت ار الت يري ع ستتتتل م/املط وظة او املعل معر املت  

 الا تر.ل هتدودا 

تلسي املعل معرو وحت ولهع   والترفتري ه  و ت  نتعحج التحليل واادمعك ع ستيع  الت.هن   بعد 7-8-2
الفتتتتتتتال   ىل استتتتتتتتابعسار لفتتتتتتت. وة فر  الفتتتتتتتال و مع هي اآل  امهية تل  االستتتتتتتتابعسار املتعلسة لر   

واظتيعجعتن من استتتتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتتتال و وخططن ومهمتن؟ وايف مي.ن للو وجن   ابل فتتتتتتتتتتبة للسعحدو
اخلصتتت ل ا  تفتتتعلد تل  االستتتتابعسار للو الت.هن اع ستتتيحدث؟ جي  ا  تتذا  خلية االستتتتابعسار 

عحد اعل معر العفتتتت. وة فر  الفتتتتال  ا  امل تج اجليد لالستتتتتابعسار العفتتتت. وة فر  الفتتتتال  ال ونود الس
لمع ودث  حفتتتت و  ل او تتتتع لن ستتتتب  مع ودثو ومع وتمل ا  ودث  عد  ل و ولن الط وسة الا 

 وتمل ا  ودث تع 

و ومن ال تتت وسي األسجحية   ال.لمة ال حيفتتتية ع الرس ة الاله هي ”وتمل“  وهذا تعبري لن  7-8-3
 ت ستتل  ىل صتتعنعي الس اسار  وو  تت  الر   ادانه استتتادا  هذا التعبري  ط وسة متفتتسة ع لي  ال  اتج الا

 هذا املره   انود من الترعصيل 
 

 اإلبال  ىر أوجه ىدم اليقني 7-9 
ستتتتتت تعجعر التحليلية االستتتتتتداللية امل طسية ليفتتتتتا االو ب ي ا  و تتتتت  احمللل   ع التبعسهم ا    7-9-1

ملع يمح ابستتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتال  ا  ابل تتتتتتت وسة ظسعحق  ول د تسدمي االستتتتتتتت تعجعرو و ب ي للم ظرمح ا
وددوا دسجة  ستهم ابالستتتتتتتتت تعجعر الا ت صتتتتتتتتل ا  ليهع واي   تتتتتتتتعاي مهمة تتعلق ابلتحليل  ووعتمد حتدود 

املعل معرو ومععوري التسييمو والبسة ع البيعانر امل.تفتتتتبةو   حتصتتتتيلمفتتتتت ا البسة لعدة للو  دسار اصتتتت ل  
التتتتد يق لن اوجتتتتن لتتتتد  اليسمح اظتتتتد اهم ل تتتتعصتتتتتتتتتتتتتت  التسييم اجليتتتتد وخاة احمللتتتتل و   تتتتتن  ووعتتتتد اا الغ 

الستتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتال   ول د ال ال  ع مفتتتتتعس العملو جي  للو السعحد حتدود   احده احملتملة مسع ل 
 ت.عليرن احملتملةحت و  ا   و.ن لدون  . ة وا حة لن ال تعحج احملتملة املاتلرةو  د وتم اختع  الس اس اخلعطي 

ول دمع وع ب  لل االستتتتتابعسار العفتتتت. وة فر  الفتتتتال  لن وج د اظتمعالر واوجن لد   7-9-2
 وسمحو و ب ي لن ال ال  ع حتدومح سحيفيمح م تبطمح تذه املفاللةحت

نال ا للتجعسب واخللريعر املاتلرةو  د وباو  اختال   هم ترفتتتتتتري المة  -  إسددددداءة التفسدددددري 7-9-3
ع املعحة الظتمعل و    اي ظدث  وهذا الترفتتتري ال استتت  وع ض  عسم   90  ع املعحة  ىل  25” تمل“ من  

 تسييمعر استابعسار ظر  الفال  ملاعط  جدوة ع س ع الرهم 

ع ظتل لتد  وج د تع وف م ظتدو  تد وعمتد  تعسم تسييمتعر  -  تقدد  بيداانت ىلم غري الواد  7-9-4
ل  تن  للو ستبيل املبعلو اختصتعسه للم ات    استتابعسار ظر  الفتال   ىل  لعدة صتيعغة التسييم او  لعدة

مع تعه األصتتتتتتتتتتتتتتلي او وتم حت ورتن  ومل اجهتة هتذه التحتدايرو التسييم  (و وابلتتع  ورستد للجمي العليتع او ظ  
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وفتتتتتاد   لل االستتتتتابعسار العفتتتت. وة فر  الفتتتتال  ممسيعس لد  اليسمح  للتعبري لن االظتمعلية ولد  
 (3اليسمح   اجلدول 

 6اجلدول 
 مقياس ىدم اليقني

 
 لالظتمعالر األ ععد املتالزمة البيع  ال  لي

 ع املعحة   10ا ل من  جدا مفتبعد مفتبعد او  

 ع املعحة   20-15 غري  تمل او غري م ج  

 ع املعحة   50-25 مم.ن وا عيع  

 ع املعحة   70-55  تمل او م ج  

 املعحة ع   85-75  تمل جدا او م ج  جدا

 ع املعحة  90ااب  من  مواد تس وبع 
  
 استابعسار ظر  الفال  للو للم اع وليحت ا تجمن املهم او ع ا  و.   العميل املعس  7-9-5

اي انتج م.ت ب الستتتتابعسار ظر    مفتتتتهلجي  ت  تتتي  اي ا با تتتعر ع   -  االفرتاضدددات • 
للو للم   ابمل تجالفتتتتتتال  او م جن الستتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتال   وجي  ا  و.   العميل املعس  

    التسييم وتمل ا  وت ري   ا تبمح ا  هذه اال با عر خعط ةئ
ر من األمهية ا.ع  ا  و.   العميل للو للم اصتتتدا ية البيعان  -  مصددددادية وموثودية املصددددر • 

استتتابعسار ظر  الفتتال   و   التسييم الذي وفتتت د  ىل دسجة جيم  ىل هعع ع   م تجالا ترتتمل  
ع املعل معرو ستتي.   ا تتعف من التسييم السعحم للو دسجة   4 ىل هعع    4املصتتدس او دسجة جيم 

ع املعل متعر  وم ة اخ او جيت  ا  و.    1 ىل ابع  1الف  ىل ابع ع املصتتتتتتتتتتتتتتتدس ودسجتة الف 
ا تتتحع للعميل  وع ال ا  و   ا اعنا ه عم معل مة ابل ة األمهية لتسييم استتتتابعسار ظر   ل  و 

الفتال  او تتفتم  سيمة ترتايصتيةو و ب ي داحمع  ظعطة العميل للمع اصتدا ية املصتدس وم    يتن  
الف من اجلمعلعر الا   اجلمعلة(  ىل ا   3وللو ستتتتتتتتتتتبيل املبعلو ترتتتتتتتتتتتري متسعسو  املصتتتتتتتتتتتدس  ابع  

 تر.ل هتدودا ت  ي م     ا ل األمم املتحدة من ال ص ل  ىل املدو ة ابع  
 

 الوض  النهاسي 7-10 

ع هنعوة العملية التحليليةو و ب ي  ج اع تسييم ت.هس الستتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتال  وتعلق  ظد  7-10-1
ظر  الفتتتتتتتتتال   وو ب ي ا  وت تتتتتتتتتمن هذا التسييم  يعان من استتتتتتتتتتابعسار  االظتيعجعر  ار األول وة للسعحد  

ظر  ن ليتتتع متالزمتتتع واز االظتمتتتعل التستتتدو ي فصتتتتتتتتتتتتتت ل افتتتدث م  تتتتتتتتتتتتتت   التسييم  وو ب ي ا  و.   م  
االستتتتتابعسار العفتتتت. وة فر  الفتتتتال   عدسونو   ا طل  م هم  ل و للو  طال  السعحد للو املعل معر 
والتحليالر األصتتتتتلية الا    ج اع التسييم للو استتتتتعستتتتتهعو وحتدود دسجة املصتتتتتدا ية وامل    ية الا الطيا 

يم  وم ة اخ او جي  ا  و.   ال للمعدة األصتليةو والتس يعر التحليلية الا استتادما للت صتل  ىل التسي
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م تج حتليلي  تتع ال للتتتد يق و تتع ال للت. اسو وجيتت  ا  و.   ختتعليتتع من التحينو وجيتت  االلباض للو اي 
  ا با عر  رالنن

 
 املرفقان 7-11 

 ملرعر لمل التحعليل املتعلسة ابالستابعسار العف. وة فر  الفال  - الف

 ستابعسار ظر  الفال تععسوف التحعليل املتعلسة اب - ابع
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 املرفب ألف
 دليل األمم املتحدة لالستخبارات العسكرية حلفظ السالم مر  7للفصل   
 ملفات ىمل التحاليل املتعلقة ابالستخبارات العسكرية حلفظ السالم  

تفتتتتتتتهم وس ة لمل االستتتتتتتتابعسار العفتتتتتتت. وة فر  الفتتتتتتتال  واخل احذ املرتتتتتتت وظة ع لنل م عطق  
مرتتتعالو وع صتتتيعغة لال عر  مح مع ُوصتتتل للين من اصتتت ع  املعل معر   يد ا   مي  م اد لبية   ار

 مفتري ة ه  ام    وسي لتحليل تل  امل عطق  ار املرعال 
ول.ن  د وفتتتتتتتتتتتلن  األم   نرتتتتتتتتتتعع وتعه د ملرعر لمل م.برةو مبل وس ة العمل اخلعصتتتتتتتتتتة  تحليل  

دلعوة ال اه ةو وملرعر الرتتتتتتتتتتاصتتتتتتتتتتيعر والت اليمعرو وملرعر التهدودارو وامللرعر الفتتتتتتتتتتعخ ةو وملف ال
 دساسعر امل عطقو وملرعر م جعية امل اسد 

ُتفتتتتتتتاد  مصتتتتتتر  ة األنرتتتتتتطة لتحدود الصتتتتتتالر/ال وا ذ  مح الر د والت اليمعرو   -  مصدددددفوفة األنيدددددطة
 امل عسبعرو او األمعانو او األنرطة  ابستب عع ا  اد آخ ون(  او

ع امل طسة  اجلهعر الرعللة الا ترتت.ل هتدودا  عت للو نفتتق املفتتووليةو وللو نرتتعط    ع   -   اخلراسع امليددروفة 
املعي ةو وللو دسجة مععس هعو  ب  حتليل االستتتتتتتتتتتتابعسار العفتتتتتتتتتتت. وة فر  الفتتتتتتتتتتتال  وتطل  وج د خ وطتمح  

  واتتلم من ادار  وخريطددة املودف املتعلقددة ابلتهددديدددات و خريطددة احلوادث مرتتتتتتتتتتتتتت وظتمح للو األ تتلو مهتتعحت 
وت طي خ وطة طب غ ا ية  ار مسيعس ابري    “ الرتتتتتتتتتتتترع  ” لتفتتتتتتتتتتتتجيل هعتمح ه  لعدة وس ة هتتتتتتتتتتتتر ع ة تدلو ا 

 للم طسة املع ية  
و الذي ُوتر   ن ألغ اض االستتتتتتادا  مصددددنف اسددددتخبارات ففظ السددددالموللو ال سيب من   

اظتعطتة السيتعدة العفتتتتتتتتتتتتتت. وة الر ديو  تب  خ وطتة امل  ف املتعلستة ابف ادث والتهتدوتدار تستد  دليال جتعهنا 
 الفلطعر العليع ع األمم املتحدةو او اط ا  مع ية اخ او ظف  اال ت عع   او

و  ا اع  ال رعط ع م طسة مع مسيداو  ع دحذ و ىل االلتبعس للجم   مح اخل وطتمح  وتر.ل اخل احذ   
سة املفتتوولية التعب وة ابملس    املرتت وظة األخ ا ُمعي عر  ي مة لتفتتجيل املعل معر ظفتت  االظتيعجعر ع م ط 

 وترمل تل  الرر ع عر  ار األغ اض اخلعصةو للو سبيل املبعل ال افص و الفجالر التعليةحت 
 ظ ادث التل يم والراعخ املترج ةئ • 
او سم ز الت تتتتتتتتتتعسوس احملليةو مبل الس ا وامل عطق  اجلهعر الرعللة ال حيفتتتتتتتتتتية الا ترتتتتتتتتتت.ل هتدودا امسعع  •  

 واملم ارو ومع  ىل  ل ئ 
 ئ عوالر اجلهعر الرعللة الا تر.ل هتدودا ت ريذ اغتيعالر او ظيعزة م اسد • 
 انرطة هعمة اخ ا  • 

و د و.   من ال تتتتتتتتت وسي ت.بري ظجم م عطق اهتمع  معي ةو وزايدة الترعصتتتتتتتتتيل  يهع زايدة ابريةو  
و تتتت  خ وطة  فتتتتيرفتتتتعحية مولرة من صتتتت س   و ل   مع   ستتتتم اجناع من اخل وطة اسيعس اااو او لن ط وق

ملتسطة من اجل   وجي     از انرتتتتطة اجلهعر الرعللة الا ترتتتت.ل هتدودا مع تتتتيع وظع تتتت او واذل  اخلط  
احملتمل م هعو م   هم مرصتتل وهتتعمل للبي ة  وغعلبع مع تفتتعلد مسعسنة اخل احذ املرتت وظة العدودة امل  تت لة 
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العفتتتت. وة فر  الفتتتتال  للو تسدو  ن ااي و دسار اجلهعر الرعللة اجلهةن املاتصتتتتة  تحليل االستتتتتابعسار  
  الا تر.ل هتدودا او للو حتدود اال عهعر الفعحدة

ت    خ وطتة اف ادث او هتتتتتتتتتتتتتترت ع  اف ادث معل متعر ت ااميتة اتسطيتة لن ا تعهتعر  - خريطدة احلوادث
احذ او الرتتر ع عر ظفتت  األصتت ل واوعط نرتتعط اجلهعر الرعللة الا ترتت.ل هتدودا  وع ظعل و تت  اخل  

السي د الا تت تتتتتتتم هع مت. ن  للي االستتتتتتتتابعسار العفتتتتتتت. وة فر  الفتتتتتتتال  من ال صتتتتتتت ل  ىل   املتبعةو  ب 
اظ.ع   رتتتتتتتال  طبيعة اهدا  اجلهعر الرعللة الا ترتتتتتتت.ل هتدودا وم  عهعو والرتتتتتتتدة ال فتتتتتتتبية الهتمعمهع 

م الذي تتلسعه م همو وم عطق مفتتتتتتتتتووليعهتع احملتملة  ا عطق  ددةو واذل  ستتتتتتتتتيط هتع للو األهع  او الدل
وتتطل  او تتتتع األظ.ع  املتعلسة  عمليعر اجلهعر الرعللة الا ترتتتت.ل هتدودا مع  ة ابلع امل الت تتتتعسوفتتتتية 

  و  سعط  عف هذه اجلهعر
ع جمعل ظر  الفتتتتال و تُتعند خ وطة امل  ف او هتتتترع  امل  فو جنعا من لملية حتليل  -  خريطة املودف

البي ة الترتت يلية  الرصتتل التعستت (و وتُعد ل تل  اخل وطة ظفتت  اال ت تتععو   عع للو معل معر مفتتتسعة من 
خ وطة اف ادث  ومن الصتتتتتتتتتع  حتدود   الد اجلهعر الرعللة الا ترتتتتتتتتت.ل هتدودا وننلعهتع   رس الدسجة 

لتسليدوة ت يري امعان ت اجدهع من البسة الا حتدمد تع ع اي ظعلة تعب وة تسليدوة  وتفتتتتتتتتطي  اجلهعر غري ا
ع غ تتتتتت   مهلة  صتتتتتتريةو ممع جيعل التس و  متسعدمع  بل التببا م ن  وع ظمح تعطي خ وطة امل  ف صتتتتتت سة 
ا با تتتتتية غري وسي يةو م.  نة من معل معر مببتة ا ل ممع ع تسعسو  األهدا  والتسدو ار واالستتتتتتاالصتتتتعر 

اال عهعر او األوعط املفتتمدة من خ وطة اف ادث  ومي.ن حملللي الفت وعة النوالو  بهنع توود  صت سة  يعنية  
  االستابعسار العف. وة فر  الفال  حتفمح ا تصعد جه د االستطال  وامل ا بة و ععليتهع

ع جمعل ظر  الفتتتتتتتال و ُتفتتتتتتتتاد  خ وطة امل.عمن او هتتتتتتتر ع  امل.عمنو ل دمع و.    -  خريطة املكامر
.تل هتتدوتدا  تدسة للو السيتع   لمتعل خت وبيتة او  سهتع يتة  وجيت  ا  ت.   لتدا اجلهتعر الرتعللتة الا ترتتتتتتتتتتتتتت 

البيعانر مرتتتت وظة  رتتتت.ل مبعهتتتت  للو اخل وطة الا و  تتتت  لليهع هتتتتر ع  امل  فو او مي.ن االظترعظ تع 
 رت.ل م رصتل  وتصت س تل  اخل وطة امل ا   املفتتهد ة  ار اجلع  ية  رت.ل خعل للتا و  او ااسهعب 

هعر الرعللة الا ترتتتتتتت.ل هتدوداو مبل م رتتتتتتتآر األمم املتحدةو و يمعر الالج مح/املرتتتتتتت دون من  ِّبل اجل
داخليعو واجلفتتتت س الاوة وجفتتتت س الفتتتت.  افدودوةو واألمعان الا تفتتتته ل  يهع ت تتتتعسوس األسض نصتتتت  

للو تل  امل عطق  وهي تُدوم     امعحن وهتن غعسار  وهذه امل عطق و ب ي حتدودهع وحتليلهع ع  طعس دساستة
اخل وطة    تتتتتتتتت   م  ت جين االهتمع   ىل األمعان الا مي.ن ا  تدخل م هع اجلهعر الرعللة الا ترتتتتتتتتت.ل 

  هتدودا م  ط   انفحعتع  وُت.مل تل  اجله دن ص سمل م.يمرة و سع للا وطة
تتاللف تل  اخل وطة  سذ من هتتتتتتر ع  و  تتتتتت      خ وطة امل  ف  وتصتتتتتت س تل    -  خريطة فالة األهايل

خل وطةو ع األستتتتتتتتتتتتتعسو م ا ف األهع   عه   ة األمم املتحدة فر  الفتتتتتتتتتتتتتال  و عه اجلهعر الرعللة الا ا
  تر.ل هتدودا  وُتفتاد  ال ا   تلرة لتعيمح تل  الال و 

األم  املع و   داوةت لن و تتتت  اجلهعر الرعللة الا ترتتتت.ل   - خريطة اليدددخصددديات وجهات االتصدددال
لن ظعلة م ا   وانرتتتتتتتطة السيعدار ال حيفتتتتتتتيةو و  ادا الع عصتتتتتتت  التم.ي يةو هتدودا ه  استتتتتتتعستتتتتتتع معل معر  

والت اليمو واالتصتتعل  وتفتتجمل ظعالر ظه س اول   األ  اد وحت اعهتم واجتمعلعهتم وظعالر اخترعحهم للو 
خ وطة/هتتتتر ع  للرتتتتاصتتتتيعر وجلهعر االتصتتتتعل  وولن  لذل  خ وطة  ار مسيعس ابري  خ وطة لرتتتت اس  

طذ للبلدة ع ظعل تعلق األم  ا طسة ظ تتتتتتتتتتتت وة(  وتذه الط وسة ُت.رتتتتتتتتتتتتف اي ا  ا عر لن املدو ة او  
  اوعط م تالمة للتح اعر
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 ولفت  لدد األ  اد اخلع تعمح للم ا بةو وانتالع  لعداهتمو وت    التسعسو  الا وتم افصت ل لليهع/ 
من تل  امل  تتت لعر  وتُ د  ال اسدة  رتتتالهنمو  من ال تتت وسي افرعظ للو هتتتر ع  م رصتتتل ل.ل م  تتت    

الرتتتتتتتتتتترع عر السدمية ع ملرعر ألغ اض املسعسنة  ووُ ستتتتتتتتتتتم الدسب الذي وفتتتتتتتتتتتل.ن ال لميل  ل    تلفو 
الدسوب الا تُ اتد ابنتالع   ُتميمن لن الدسوب اجلدودة  وو  تتتت  اتسوخ املالظالعر ووُرتتتتعس  ىل اف ادث  امع

 طة وخ وطة اف ادث   من  وو سع فجم ال رعطو جُيم   مح تل  اخل و
تت تتتتتتتتتمن ملرعر دساستتتتتتتتتة امل عطق اظدث البيعانر  ار الصتتتتتتتتتلة ع العالر   -  ملفات دراسدددددددات املناتب

اجل  ا ية والفتيعستية واالجتمعلية واال تصتعدوة والبسع يةو ومي.ن ا  تت.   من و يسة ل و تة للع امل الفتيعستية  
ية والتعسطية واملعل معتية واهلي.لية واملعدوة والنم ية  وع  والعفتتتتتتتتتتت. وة واال تصتتتتتتتتتتتعدوة والدو ية واالجتمعلية والبسع  

ستتتتتتتتيمع ل د العمل ع   لمليعر ظر  الفتتتتتتتتال و و.   للسيعدار العفتتتتتتتت. وة التعب وة و يعدار العمليعرو وال 
   م طسة العمليعر الععمة نرفهع للو مدا  بار زم ية ط ولةو اظتيعجعر موادة هلذه املعل معر 

ستتتتجل ااظدا يعر ه  اداة حتليلية  ي مةو وط وسة لتانون املعل معر ا  عع لمليعر  -  اإلفداثياتسدددجل  
ظر  الفتال   وه  وبمح ال رتعط ع م طسة مع للو مدا  بة من النمن  ومتبل ال صترحة م طسة ج  ا ية 

س ار ابملس   معي ة او  لدة معي ة حُتدد للو مفتتتتت ا ال.تعح  وللو مفتتتتت ا السطعلعر وللو مفتتتتت ا ال
ولفجل ااظدا يعر ن لع  من الصرحعرحت واظد م هع وت ي للو  ي د خطية لتفجيل األنرطة املهد ِّدة 

 م  ظين لتتمفت اير ال.تعح  والسطعلعر والس ار ابملس  ا ع ة تعليسعر 
العفتتتتت. ي لي    - ورتتتتتمل ملف لمليعر التععو  املدين  -  العسددددكري  -  ملف ىمليات التعاون املدن

العفتتتتتتت. يو ونتعحجهعو و ععليتهعو واي تدا ري م تتتتتتتعدة  -   اد واملعل معر املتعلسة  عمليعر التععو  املدينامل
 تتاذهع اجلهعر الرعللة الا تر.ل هتدودا 

االالميتة ترتتتتتتتتتتتتتت.تل جنعا سحيفتتتتتتتتتتتتتتيتع من جه د     ا اتعنتا العمليتعر -  ملف العمليدات اإلىالميدة الراهندة
الترت يليةو  ب  ملف ال ستعحل امل تعدة ال اه ة و ب ي    م طسة املفتووليةاجلهعر الرعللة الا ترت.ل هتدودا ع

ا  وت تمن جمم   مع ُات  ع م  ت   معمحو امع وت تمن م اد استعستيةو وحتليالرو ليث ورتمل نفتاع 
االالميتة الا تس   تتع اجلهتعر الرتعللتة الا ترتتتتتتتتتتتتتت.تل هتتدوتدا م    من اخلطت  املفتتتتتتتتتتتتتتتاتدمتة ع العمليتعر

    احمللية الا تفت لهع تل  اجلهعر ع خطعتعحتليالر للمالع
امللف الفعخن ه  اهم ملف من ملرعر العمل  وه  ورمل لي  امل اد املتعظة املتعلسة   -  امللف الساخر

لتعدث متع او اجم لتعر من اف ادث الا ُوتمتل ا  ت.    ي هتع لال تة ت.    ذ اهتمتع  ساه تع  و لت  
او امعان ُوتمل ا  ت.   هلع لال ة  نرتتتتتتتتطة  تتتتتتتتد والوة   ة ظر    امللف وت تتتتتتتتمن م اد لن اهتتتتتتتتاعل

الفتتتتتتال  التع عة لفمم املتحدةو  ىل جعن  م اد لن جهعر لميلة او جهعر مرتتتتتتتبن  يهع مي.ن ا  ت.   
مت سطة  يهع  واي هج   وُبلمع لن و  لن للو  يم لالج مح/للمرتتتتت دون داخليعو للو ستتتتتبيل املبعلو مي.ن 

 ت  ملف ستتتتتتتتتتتتتتعخن  ووبسو امللف الفتتتتتتتتتتتتتتعخن مرت ظع ظ  وُدظب التس و و او ظ  وس  ا  وُفتتتتتتتتتتتتتتر  لن  
افعدثو او وُرتان اهتمع  اجلمعلة/امليليريع املفلحة  ىل امعان اخ او او فمح مععجلة الال و  الا تتي  

  م.عنية و    هذا اهلج   
 يعدار اجلهعر الرعللة الا   وُرت  ملف  لي ل.ل  يعدة سحيفية من  -  ملفات اليخصيات والتنظيمات

ترتتتتتتتتتتتتتت.تل هتتدوتدا  وع ظتعل اتعنتا اجلهتة الا تس   ابمل ا بتة هي الرتتتتتتتتتتتتتت طتة احملليتةو  تب  معل متعر التع وف 
ومعل معر الفترية األستعستية مي.ن ا  ولتمفتهع ا  اد االستتابعسار العفت. وة فر  الفتال  ل.ي تُ سل من 
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علد ملف البطع ة  ام ع التدسو  للو امل ا بة املالحمة ا تتع ري الرتت طة  ىل   تتبعسة ملرعر البطع عر  ووفتت 
من اجل التع   للو الرتتتتتتتتاصتتتتتتتتيعر ال حيفتتتتتتتتية لدا س.وتهع  وورتتتتتتتتمل  فتتتتتتتتم الت اليمعر من  ل  امللف 
معل معر لن اتسوخ وانرتتتتتتتتتتتطة اجلهعر الرعللة الا ترتتتتتتتتتتت.ل هتدودا وغريهع من اجلمعلعر املرتتتتتتتتتتتتبن  يهعو 

  الت اليمعر دو ايهتع املتداخلةو ول  وتهعو واالتصعل  يمع  مح تل وهيعالهع الت اليميةو و يعداهتعو وم
ونع ض ال ستتم البيعين لل وا ذ الصتتالر السعحمة  مح األ  اد والت اليمعر واألنرتتطة  -  الرسددم البيان للروابع

للو هتتتتتتتتتتت.ل خط ط  يعنية  وتُ رتتتتتتتتتتتال ال ستتتتتتتتتتت   البيعنية لل وا ذ من معل معر واسدة ع امللرعر السدمية ومن 
ل معر جي ي اا الغ تع ظعليع  وو ب ي ا  وفتتاد  احمللل   سمسع  يعنيع لل وا ذ ل د استتع اض ت جهعر مع

األ  اد او اجلمعلعر او األنرتتتتتتتتتطة اجلمعلية او هتتتتتتتتتب.عر العمليعر لت. ون س.وة ا بة  وتنداد افعجة  ىل 
 ال س   لل وا ذ المع زادر البيعانر والرب.عر تعسيدا 

حملللي االستتتابعسار العفتت. وة فر  الفتتال  للو   ري  م.عنية ال صتت ل  ىل هذه البيعانرولذل  و ب ي تيفتت 
مفتتتتتتتتتتتتتتت ا ال ظتدار وللو مفتتتتتتتتتتتتتتت ا هي تة األساتع   ووتعلق الت زو  امل ا تتتتتتتتتتتتتتيعي هلتذه امللرتعر ابألظتداث 

ستي ع واألنرتطة  ار األمهية املفتتم ة  وه.ذاو  علو ستبيل املبعلو   ا اع  األسز/السم  ه  ال ذاع األستع
ا تصعد معو  ب  الت زو  امل ا يعي املرصل ورمل ملرعر لن  نتعجن وت زوعن وتف وسنو ومفت اير اسععسهو 
ولن  يعن ع الفتت   الفتت داعو واألنرتتطة املتعلسة  فتت  تن  ونال ا أل   ل  املوهتت  اال تصتتعدي ال حيفتتي لن 

ال ذاع األستعستي ع البسععو  ب  التحليل   أت ري مفتتم  للو الس ار/امليليرتيعر احمللية الا تعتمد للو  ل 
التد يق لتلت  البيتعانر للو متدا  بة زم يتة معي تة و.رتتتتتتتتتتتتتتف اوتعطتع مي.ن   تعع للو مع  تهتع ت    المتعل 

  اجلهعر الرعللة الا تر.ل هتدودا والت بو  سدساهتع
لتعب اير واألستتتتتتتعلي ئ  تُ رتتتتتتتال م.تبة حتت ي للو م رتتتتتتت سار م جعيةو مبل ادلة ع الرسن وا   -  املادة املرجعية

وات  لن امل طسة ولن اجلهعر الرعللة الا ترتتتتتت.ل هتدودا ع م طسة املفتتتتتتووليةئ وملرعر  صتتتتتتعصتتتتتتعر من  
الصتتتتتتتتحف والالرئ واي م اد اخ ا  ار نر   وُوتر   تل  امل اد ع م.تبة م انوة للو مفتتتتتتتتت ا ال.تيبة  

    للي االستابعسار العف. وة فر  الفال    للو مفت اير هي ة اساع  السطع /الس ةو من اجل خدمة  او 
تفتتتتتعلد وس ة العمل اخلعصتتتتتة  تحليل التهدودار للو حتدود  -  وردة العمل اخلاصددددة بتحليل التهديدات

املعل معر واالستتتتتتتتتابعسار املتعلسة لر  الفتتتتتتتتال  والالزمة لتلبية االظتيعجعر  ار األول وة واالظتيعجعر 
  امع ت    دليال لتحليل  ي ة  عبة ظر  الفال   انال  ال م  ك(   الععدوة من استابعسار ظر  الفال  

وت  م  السي د للو الرر ع  امع ت د ع خ وطة   -  النوع الثان مر سجل اإلفداثيات هو سجل بصري
اف ادث  ووفتتتتعلد ستتتتجل ااظدا يعر ع حتليل اال عهعر واألوعطو وميبل ط وسة جيدة لتانون البيعانر 

استتتا اجهع لربار ط ولة من النمن  ووتي  الفتتجل ال.تعيب ستته لة تسييم نرتتعط اجلهعر للو    وفتتهل  
الرعللة الا ترتتتتتت.ل هتدودا ظفتتتتتت  ن   األ ععلو ع ظمح وتي  الفتتتتتتجل البصتتتتتت ي لسد مسعسانر ستتتتتت وعة 

  لل رعط  يمع  مح لدة  بار زم ية
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 املرفب ابء
 لالستخبارات العسكرية حلفظ السالمدليل األمم املتحدة  مر  7للفصل   
 تعاريف التحاليل املتعلقة ابستخبارات ففظ السالم  
 االستدالل التقديري  

وصتتتتتتف لملية التر.ري الا تصتتتتتتعظ  التبصتتتتتت  او افدس  ول دمع ت.   املعل معر غري متطع سة  
األستتتبعب الا من   م  مع ه  مت   و جي  ا  ودد احمللل ستتتب   ل و م ل دا  ذل     تتتية جدودة ترفتتت 

اجلهع ال ترتري األدلة املسدمة  فته لة  ىل ترفتري هتعح   ووودي االستتدالل التسدو ي  ىل  يع  احمللل ابل ال  
 ع افعلة من اجل التفع.ل لن اسبعب ت ري الدو عميةو واذل  من اجل و   واختبعس ترفريار مم. ة 

 
 االستدالل القياسي  

س  اوجتتن الترتتتتتتتتتتتتتتتتع تتن  مح املرتتعهيم اجلتتدوتتدة واملرتتعهيم املفتتتتتتتتتتتتتتت لبتتةئ ط وستتة ملعتتعجلتتة املعل متتعر تستتع 
 ُتفتاد  اوجن الترع ن تل  الستيععب املره   اجلدود   
 

 االستدالل االستنباتي  
وطبق   الد لعمة للو مرتعال معي ة من اجل الت صتل  ىل استت تعجعر  ووبدا احمللل   اجم لة  

عل معر  وت.   افجة املفتتتتتتت بطة ستتتتتتليمة   ا اعنا مسدمعهتع من الس الد  يتاذوهنع استتتتتتعستتتتتتع لترفتتتتتتري امل
امل طسية صتتحيحة   يد ا  االستتتدالل االستتت بعطي الفتتليم ال وعس ا  االستتت تعجعر صتتحيحة  واالستتت بعط 

 ليس  ععال داحمع ع الت بو ابلفل م البر ي 
 

 االستدالل االستقراسي  
  هتت هدر ابملالظالة  وه  لملية ااترتتع  وسيم هنج وفتتت د االستتت تعك املفتتتالنت  ين  ىل و عح 

 يهع احمللل لال ة  مح األظداث  يد امل ا بة او الدساستتتتتتتتة  واالستتتتتتتتتس اع لعدة وفتتتتتتتتبق االستتتتتتتتت بعطو وه  ن   
االستتتتتتتتتتدالل املطل ب من احملللمح السيع   ن  رتتتتتتتتت.ل مت ات  اهتتتتتتتتتد الت ات   وه  وست تتتتتتتتتي ت    امل  تتتتتتتتت لية 

فتتتتتتتبسة  وتتمبل اخلط ة األوىل لالستتتتتتتتدالل االستتتتتتتتس احي ع الت صتتتتتتتل  ىل والتالت من األه اع واأل .عس امل
استتت تعك وس   للو و عح  ُلعا ابملالظالة املبعهتت ة  ووت  ف هذا ال    من االستتتدالل للو د ة املالظالة 
وصتتتتتحة ااظصتتتتتععار  وتو   البيعانر الا ورتتتتت تع الرفتتتتتعد ستتتتتلبع للو االستتتتتتدالل االستتتتتتس احيئ ولذل و 

 ذا االستدالل ا  و ل د ظسعحق مطلسةو  ل اظتمعالر لعلية جدا مي.ن هل ال
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 الفصل الثامر 
 التعميم  

 املرفلة النهاسية -التعميم  8-1 
امل ظلة األخرية من دوسة استتتابعسار ظر  الفتتال  هي التعميم   عستتتابعسار ظر  الفتتال  الا  8-1-1

 عستتتابعسار ظر  الفتتال  الا تُعمم وال مي.ن  همهع ليس هلع ال تُعمم ليس هلع اي  يمة  واذل  او تتعو  
اي  يمتة  وجيت  ا  و.رتل التعميم  وصتتتتتتتتتتتتتتعل استتتتتتتتتتتتتتتابتعسار ظر  الفتتتتتتتتتتتتتتال  ع اواهنتعو وابل.ميتة وال  ليتة 

 ال.ع يتمحو ولفهاعل امل عسبمح 
جي   وصتتتتتتعل استتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتال  ع ال  ا امل عستتتتتت  ظ  تتم.ن  -  فسدددددر التودي  • 

ممع و.رل  مفتتتتتتعم تل    -ملاططة واجلهعر الصعنعة للس اس من املبعدسة وليس سد الرعل  اجلهعر ا
اجلهعر  نمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع  املبعدسة  ومي.ن لبعب اصتتتتت ل حتصتتتتتيل املعل معر ا  ت ستتتتتل املعل معر الا   
افصتت ل لليهع  ىل خلية استتتابعسار ظر  الفتتال   رتت.ل آين او هتتبن آينو ممع وودي  ىل زايدة 

  هعابرية ع جدوا
األمهية حتددهع اظتيعجعر اجلهعر املتلسية لالستتتتتتابعسار للو ال ح  احملدد ع م ظلة   -  األمهية • 

 الت جين من دوسة استابعسار ظر  الفال  
جي  ا  ت.   التسعسو  م جنة  دس اام.ع و ول. هع ترتتتتتتتتملو ع ال  ا نرفتتتتتتتتنو ال   -  اإلجيا  • 

مع  تن    عدسا مع و.   لدا السيعدار العفت. وة متفت    حتتعك اجلهة املتلسية لالستتابعسار  ىل مع
من ال  ا للا ض ع واحق ط ولة او االستتمع   ىل  ظعطعر هتر وة ُمفتهبة  وو ب ي االستترعدة 

 ال.عملة من ال س   وامل  سعر وآليعر ال عس خ لت طية ترعصيل   ع ية 
ستليمعو وترفتري امهيتهع  بل تعميمهع  جي و ظيبمع ام.نو تسييم لي  ال  عح  تسييمع   -  التفسدري • 

وع لي  التسعسو  املتصتتتتتلة ابستتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتال و جي  التميين    تتتتت    مح ال  عح  البع تة 
 و مح االست تعجعر واال با عر والتسييمعر الا   ي انطال ع م هع 

 طسي حتا ل عوون    التسعسو  تُرهم  فتت لة ااا   ا ُو تتعا ع تفتتلفتتل م  -  التوفيد القياسدي • 
م عستتتبةو ابستتتتادا  نرس ل ة االظتمعل  وو ب ي ا  و.   السعل  من  تتتمن  ج اعار الترتتت يل 

 امل ظدة 
وفتتتتتتتتتتتتتت د التعميم  ىل مع  ة هتتتتتتتتتتتتتعملة ابظتيعجعر ال ظدار  -  ا هات املتلقية لالسددددددددددتخبارات • 

واجلهعر املاططة واجلهعر الصتتتعنعة للس اس من استتتتابعسر ظر  الفتتتال   وتل  املع  ة تفتتتت د 
   ىل خطة حتصيل املعل معر و ىل طلبعر افص ل للو معل معر

ر  الفتتتتال  و ب ي ا  وستصتتتت  ال صتتتت ل  ىل االستتتتتابعسار الفتتتت وة ف  -  احلاجة إا املعرفة ○ 
 للو األهاعل الذون وتعج    ىل تل  املع  ة من اجل اداع واجبعهتمئ

مي.ن تبعدل استتتتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتتتال   يمع  مح ال.يعانر التع عة   - احلاجة إا التبادل ○ 
لفمم املتحتتدةو واتتذلتت  م  ايتتعانر غري ات عتتة لفمم املتحتتدة و ستتع اج اعار الترتتتتتتتتتتتتتت يتتل  
امل ظدة  رال  تبعدل االستابعسار/استابعسار ظر  الفال  م  ايعانر غري ات عة للبعبعر  
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   (4 الفتتتتتتيعستتتتتتعر  ار الصتتتتتتلة املتبعة ع البعبعر  وايعانر غري ات عة لفمم املتحدةو واذل  
وتت تتتتتتمن املفتتتتتتعحل ال حيفتتتتتتية الا جي  اخذهع ع االلتبعس  تتتتتت وسة يعوة املصتتتتتتعدسو واذل   

  اظتمعل ا  تس   ظعجة  ىل ت سية  عب م تجعر استابعسار ظر  الفال  هلذا ال  ض
 

  مع  تهع ليس هلع اي  يمة  استابعسار ظر  الفال  الا ال تعممم للو اجلهعر الا حتتعك  ىل

 أشكال التعميم 8-2 
 يتي  للسيتتتتتعدة  “التتتتتد  ”  امتتتتتع مره   “اجلتتتتتذب”و  “التتتتتد  ”وتتتتتتاللف التعميم من مره مي  8-2-1

العفتتتتتتتت. وة العليع د   استتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتال   ىل مفتتتتتتتتت اير السيعدة األدوو ع ظمح و ط ي مره   
بعهتتتتتت   ىل الصتتتتتترحعر الرتتتتتتب.ية و  الد البيعانر وملرعر للو  م.عنية ال صتتتتتت ل اال.بوين امل  “اجلذب”

استتتتتابعسار ظر  الفتتتتال و او غري  ل  من املفتتتتت دلعر  ل د اال ت تتتتعع(  وو ب ي الستتتتتابعسار ظر  
 الفال  ا  تسدم  ع ه.ل ترهمن اجلهة املتلسية  فه لة وو.    ع ال لالستعمعل  فه لة 

ت  يتهع وااتظتهع الر صتتتتة من اجل التالايد للو ااظعطعر الرتتتتر وة مريدة ففتتتتن   -  اليدددفوية • 
املفعحل اهلعمةو   ال لن اهنع تنو د مسد  ااظعطة  صداع   سوة وتتي   م.عنية منود من الت جين  
ومي.ن ت اليم ل ض هتر ي ودلمن ا جن مصت س الستتابعسار ظر  الفتال   انال  امل  ق جيم(  

  يمع وليحتول د  لداد ااظعطعر الرر وةو و ب ي ال ال  
 الل ة الا تت.لمهع اجلهعر املتلسية لإلظعطةئ ○ 
 مفت ا التص و  األمس لدا الر وقئ ○ 
مفتتتتتتتت ا املع  ة الا لدا الر وق  رتتتتتتتال  امل  تتتتتتت  و وه  مع ودد الترعصتتتتتتتيل او املعل معر  ○ 

 األسعسية الا ستعطوئ
ا صتتتتتتتتت  مدة مم. ةو ال  ا املاصتتتتتتتتتت ل    من األمهية ا.ع  ا  ت صتتتتتتتتتل سستتتتتتتتتعلت  ع   ○ 

تتجتعوز ال  ا املاصتتتتتتتتتتتتتتت ل   امع لد  التسيتد  ذل   ستد ود    سيتعدت  او ابجلهة  واال  
املتلسيتتة اظتتعطتتت   ىل لتتد  الطلتت   ليتت  تستتدمي  ظتتعطتتة م ة اخ ا  وا لع اجلهتتة املتلسيتتة 

 لإلظعطة اع حتتعك  ىل مع  تن  حف ئ
األج  ة الالزمة  ووتم  ل  للو استعس   حت تري األست لة الا ُوتمل ا  ُتط   للي  و لداد ○ 

 مع  ت  اظتيعجعر  يعدت  العف. وةئ
 معهية املعي عر البص وة الا حتتعك  ليهع لدا تسدمي  لإلظعطةئ  ○ 
 هل ااظعطة الا ستسدمهع تت ا ق م  الت.  ل جيع املفتادمة ع غ  ة ااظعطعر  ○ 

بعسار ظر  الفتال  وم جنار استتابعسار ظر  ورتمل التعميم ال.تعيب تسعسو  استتا  -  الكتابية • 
الفتال  وتسعسو  م ا تيعية  وو ب ي تعميم م جنار استتابعسار ظر  الفتال  للو  بار م تالمة 

__________ 

  2019اع  و عهع جعساي ع آ اس/معسس  (4  
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ظفتتتتت  افعلة  وتُعمم امل اد اففتتتتتعستتتتتة من ظيث ل صتتتتت  ال  ا ابستتتتتتادا  تسعسو  استتتتتتابعسار 
 ظر  الفال  

فتتتتال و من  بيل امل جنار املصتتتت سة الستتتتتابعسار استتتتتابعسار ظر  المل تجعر  و ب ي    -  البيانية • 
ظر  الفتتتال   انال  امل  ق جيم(و والصتتت س اجل وةو واخل احذ األوليةو والرتتتر ع عر املعدوة والبرتتت وة 

(و وال ستتتتت   9(و وهتتتتتتر ع عر ت.عمل ال ُّالم  انال  الرصتتتتتتل  9وهتتتتتتر ع عر املعل معر  انال  الرصتتتتتتل  
وفتعلد السيعدة العفت. وة ع استتيععب املعل معر   البيعنية لل وا ذو و ططعر األستالمو ال  ل 

واستتتتابعسار ظر  الفتتتال  اجلدودة واملعسدة  وو ب ي مل ظري استتتتابعسار ظر  الفتتتال  داحمعو 
 المع ام.ن  ل و استادا  ال س   البيعنية  ىل ا صو ظد مم.ن 

 ىل خط    دو جي  ا  تُ سلو للو الر سو استتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتال  الا ترتتتتتتري  يهع نتيجة التس 
امع املعل معر   وهتتتي  للو افيعة  ومي.ن  غرعل/يعوة مصتتتدس اي معل معر ستتت وةو للو ال ح  املطل بو

 املتعلسة ابخلط  الذي وهدد افيعة  يج  نسلهع  س   ال سعحل 
 

 الوضوح 8-3 
والتسعسو  ابل  ت   وااجيعز  وو ب ي ل ض استتابعسار ظر    و ب ي ا  وتفتم ال  من ااظعطعر 8-3-1

اي ابلتميين  رت.ل وا ت   مح ال  عح  والتسييمعر  وجي  ا  ت.رل اجلهة   -الفتال   ستل ب ال لبس  ين  
امل رتتتتتتتتتتتت ة للتسعسو  او املسدمة لإلظعطة ا  ت.   ا .عسهع م انة  بل تسدمي ااظعطة او اتع ة التس و   وو ب ي 

اظعطعر والتسعسو  هتت.ال م ظدا  ووفتتعهم استتتادا  ُمعي عر  صتت وة وخ احذ وسستت معر وسستت   ا  تتب  ا
 يعنية ع تعنون ااظعطة الرتر وة وت  تي  استتابعسار ظر  الفتال  الا   ي م ع رتتهع  وورت.ل ااجيعز 

ااع  هتتر اي ستت اع    -والد ة الععمال  ال حيفتتيع  ع رع  تعميم استتتابعسار ظر  الفتتال   والع ض اجليد 
 ه  الع ض الذي وت من معالم املعل معر   ل لدد مم.ن من ال.لمعر  -او خطيع 

 
 أشكال اإلبال  املتبعة   األمم املتحدة 8-4 

تفتتتتتتتتتتتتتتتاد  األمم املتحدة تسعسو  م ظدة الرتتتتتتتتتتتتتت.ل ل تتتتتتتتتتتتتتمع   ع لية التبعدل  مح اط ا  متعددة  8-4-1
 اجل فيعر 

مي.ن  نرتتتتتتتعع تس و  استتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتال  للو اي  -  تقرير اسدددددتخبارات ففظ السدددددالم 8-4-2
مفتتتتتت ا من مفتتتتتت اير السيعدة العفتتتتت. وةو وه  تس و  غري التيعدي و ستتتتتل ظيبمع وُعتا ا  املعل معر الا 
وت تتتتتتتم هع ُوتمل ا  تتطل  اهتمعمع لعجال من ال ظدار او السيعدار العفتتتتتتت. وة او هي ة األساع  املتلسية 

ن تس و  االستتتتابعسار اي استتتت تعجعر  ار صتتتلة ع ال  ا املتع   وميتبل ت زو  للتس و   وو ب ي ا  وت تتتم
التس و  لتعليمعر صتتتتت وة اُسستتتتتيا ع ال مفتتتتتت ا من مفتتتتتت اير السيعدة  وو د ع امل  ق ابع مبعل لرتتتتت.ل 

 تس و  االستابعسار  
م جن استتتتتتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتتتتتال  ه  م جن دوسي   -  موجز اسدددددددددتخبارات ففظ السدددددددددالم 8-4-3

الستتتتابعسار ظر  الفتتتال   رتتتال  افعلة ال اه ة  تتتمن م طسة مفتتتوولية استتتتابعسار ظر  الفتتتال  التع عة 
لسيعدة لفتتتتت. وة معي ة  وه  وهد   ىل استتتتتت.معل تسييمعر استتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتال  ال اه ةو ووفتتتتتلذ 

ربة املرتتتتتتتتتم لة ابلتس و   وو ب ي ا  ورتتتتتتتتتمل ت زو  امل جن ال تتتتتتتتت ع للو التط سار اهلعمة افعصتتتتتتتتتلة خالل ال
اجلهعر الا  د تتال   مفووليعهتع ومصعفهع احت ايتن  ومي.ن ا  وُ.ت  م جن االستابعسار  .ال  لعدي 



89/160 

 

 19-09285 (A) 

 

او وُنو د   ستتت    يعنية  م جن مصتتت س الستتتتابعسار ظر  الفتتتال (  وت د ع امل  ق جيم امبلة لرتتت.ل م جن 
 االستابعسار 

الترت يليةو مبل م طسة   تت عول التسعسو  امل ا تيعية ج ان   ار صتلة ابلبي ة -  التقارير املواضديعية 8-4-4
هت.ل  دد   او مدو ةو او ظ اة ستيعستية او دو يةو او ت اليمو ت طي اظيعان نطع عر زم ية اط ل  وال و جد

  لتعليقو والتسييمللتس و  امل ا يعي  وه  وت من لعدة ل عوون سحيفية من  بيلحت افعلةو وا
 

جي  ا  و.رل التعميم  وصتعل استتابعسار ظر  الفتال  ع اواهنعو وابل.مية وال  لية ال.ع يتمحو  
 ولفهاعل امل عسبمح 

 املوجز 8-5 
ر ا وتعمح تعميم ال  عح  غري املسيممة  اي املعل معر( والتسييمعر املفتتتتتتتتتتتتمدة م هع  اي استتتتتتتتتتتتابعس  

ن جي  ت خي ا صتتتتتتتتتتتو دسجعر اف ل للحرعظ للو التميين  مح ظر  الفتتتتتتتتتتتال ( للو ظد ستتتتتتتتتتت اعو ول.
اال  مح  وااب  استابعسار ظر  الفال  د ة وم    ية ت.   لدمية اجلدوا   ا وصلا  عد   ار األوا   
وجي  ا  ُتصتتتتتتتتتتتتتعغ داحمع ع هتتتتتتتتتتتتت.ل ال لبس  ين للو ااطال   وجي  نسل املعل معر املفتتتتتتتتتتتتتتعجلة   ساو 

جي   صتتتداس م جنار م تالمة فعلة استتتتابعسار ظر  الفتتتال   وجي  ا  ت.   ااظعطعرو ستتت اع  امع
املفتتتتتم لة او امل.ت  ةو وا تتتتتحة و تصتتتتت ة و ار صتتتتتلةئ والمع اعنا ال ستتتتتعلة او ااظعطة ا صتتتتت و ستتتتتُهل 
ل تذا هع  وجي  تدوون لي  التعميمعرو ستتتتتتتتتتتتت اع امل.ت  ة او املفتتتتتتتتتتتتتم لةو وال مسية او امل  لةو ع ستتتتتتتتتتتتتج 

 استابعسار ظر  الفال  
 

 املرفقات 8-6 
 تس و  استابعسار ظر  الفال  - الف

 م جن استابعسار ظر  الفال  - ععتت 
 م جن مص مس الستابعسار ظر  الفال  - جيم
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 املرفب ألف
 دليل األمم املتحدة لالستخبارات العسكرية حلفظ السالم مر  8للفصل   
 السالمتقرير استخبارات ففظ   
 الغرض  

وُفتتتتتتاد  لإل الغ اعل معر  ووسد  تس و  االستتتتتتابعسار معل معر لن ظ ادث واظداث مي.ن  
 م تجتعا  تو   للو العمليتعر افتعليتة او ال هتتتتتتتتتتتتتتي.تة  وللو ال غم من استتتتتتتتتتتتتتم التس و و  تبنتن ال و.   داحمتع  

الفتتتال   ال  عد دجمهع الستتتتابعسار ظر  الفتتتال ئ ظيث    املعل معر ال تتح ل  ىل استتتتابعسار فر   
 م  معل معر اخ ا ا  عع م ظلة التحليل 

 
 التودي   

وُ ستتتتتتتتل تس و  االستتتتتتتتتابعسار دو  م العة جلدول زمس  ددو ظيبمع الُتا ا  استتتتتتتتتابعسار ظر   
الفتتال  الا وت تتم هع تتطل و للو األسج و االهتمع  الععجل من السيعدة العفتت. وة املتلسية للتس و  او من 

 ساعهنع هي ة ا
 

 احملتوق  
تس و  االستتتتتتتتتتتابعسار ه  تس و  للح ادث/األظداث وصتتتتتتتتتتدس ع ا  ب و ا مم.ن  عد ظدو هع   

وو ب ي ا  وت تمن اي معل معر  د ت.    ار صتلة ابالظتيعجعر من استتابعسار ظر  الفتال  الالزمة 
 مهية تل  املعل معر ألي  يعدة لف. وة وُعمم لليهع  وو ب ي ا  وت من است تعك  لل االستابعسار  

 
 التصنيف )وض  ىالمات احلماية(  

و مع ع   “واحق األمم املتحدة الفتت وة”ُوصتت مف تس و  االستتتابعسار و سع للمحت ائ  مع ع  طعس   
  “واحق األمم املتحدة الف وة لل عوة” طعس 

 
 اليكل  

 و ب ي ا  وت من التس و و ع افد األدوو مع وليحت 
 مع ا؟ • 
 ؟اون • 
 ؟م  • 
 ؟ملع ا/ايف • 
 مفعس العمل اخلعل او االستجع ة • 
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 7اجلدول   
 تقرير استخبارات ففظ السالمىلم مثال   

 حت لعجلاألسبقية  حت واحق األمم املتحدة الف وةالتصنيف
 INTREP 001/00 241200 C DEC 17تقرير االستخبارات   املوضوع

   
 مع ا • الترعصيل 1

 اون •
 م  •
 ملع ا/ايف •
 مفعس العمل اخلعل او االستجع ة •

 است تعك  لل استابعسار ظر  الفال  آلاس افعدث او افدث التعليق 2
 ا هة املنيئة: مستوق القوةببعثة األمم املتحدة س

 املسؤول ىر اإلصدار:
  

 نقطتان أخراين:  
التسعسو  ألغ اض استتتابعسار ظر  الفتتال    بعر ااسستتعل ليس   بعات لالستتتال   تفتتتاد  هذه  - 1

اهلتعمتة والعتعجلتةو ومن   وس  للو لتعتق اجلهتة امل رتتتتتتتتتتتتتت تة ارتعلتة ترطمح اجلهتعر املتلسيتة   ج د تس و  و ب ي 
   اعتن  هلع
وع ظعل وج د هتدود ظسيسي للحيعة ظفتتتتتتتتتتتتتتعست من ظيث الت  ياو  بنن جي  اختع  ااج اعار  - 2

دودو للو وجن الف لةو  ي وسيلة اعنا  ومن  و  بعام.ع  استادا  هعتف التاريرية الالزمة مل   الته
مع  وال و ب ي ت ع ل ترعصتتتتتتتتيل لن الفتتتتتتتتب  او لن املصتتتتتتتتدسو    م ل ا الغ هتتتتتتتتات مع  ال  وس    عمل

  واذل  التحليل لا وسيلة غري آم ةو ول.ن ااج اع الذي و ب ي اختع ه مي.ن ا  وُ سل وو ب ي ا  وُ سل
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 املرفب ابء
 دليل األمم املتحدة لالستخبارات العسكرية حلفظ السالم   مر   8للفصل   
 موجز استخبارات ففظ السالم  

 الغرض  

ال  ض من هتتذا امل جن ه   طال  ال ظتتدار واملس   صتتتتتتتتتتتتتت سة دوسوتتة للو التسييمتتعر العفتتتتتتتتتتتتتت. وتتة   
 وا تصعدوة تدل للو ت يري ع السدسار واألنرطة وال  ااي  وتصل تع من تسييمعر سيعسية وام ية و نفعنية   ومع 
 

 التودي   

 م  و.   الت  يا م عسبعت  
 

 احملتوق  

و ب ي ا  وت تتتتتتتتتتتتمن احملت ا اي معل معر  د ت.   هعمة لالظتيعجعر من استتتتتتتتتتتتتابعسار ظر   
ة و/او ن ااي اجلهعر الفتتتتتتتتتتتتتتال  الالزمة ألي  عحد تُعممم للين  وو ب ي ا  تت تتتتتتتتتتتتتتمن تسييمع للتط سار احملتمل

 الرعللة الا تر.ل هتدودا 
 

 التصنيف )وض  ىالمات احلماية(  

واحق األمم املتحدة ”وصتتتتتتتت ف م جن استتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتال  و سع للمحت ائ  مع ع  طعس   
  “واحق األمم املتحدة الف وة لل عوة”و مع ع  طعس  “الف وة

 
 اليكل
 8اجلدول 

 استخبارات ففظ السالممثال ىلم موجز   
 حت لعجل األسبقية حت واحق األمم املتحدة الف وةالتصنيف

 FROM 241200A DEC 17 TO 281200A DEC 17 001/00 موجز االستخبارات املوضوع: 

نبذة لن األظداث اهلعمة داخل م طسة مفتتتتتتوولية استتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتال  خالل الربة املرتتتتتتم لة  ال سعط ال حيفية 1
 ابلتس و  

اجلهتتتتتتعر الرتتتتتتعللتتتتتتة الا  2
 تر.ل هتدودا

وصتتتف ألنرتتتطة اجلهعر الرعللة الا ترتتت.ل هتدودا و/او معل معر مفتتتت.ملة تتعلق ابلت اليم الستع  
 للجهعر الرعللة الا تر.ل هتدودا 

 امل جن اف ادث اخلطرية م جن لفظداث الا تو   او  د تو   ع يعوة   ة البعبة  وورمل هذا  يعوة الس ة 3

االلتباض لتلتو اتترتتتتتتتع   4
 و ف األلمعل العداحية

نبذة لن األظداث الا تاله  البا تتتتتتتتتعت للو ت ريذ اترع  و ف األلمعل العداحيةو ستتتتتتتتت اع لن  صتتتتتتتتتد 
 لن غري  صد  او

 ع  ىل  ل  وصف األظداث/اف ادث الا تو   للو ل امل اخ ا مبل افعلة اانفعنيةو وم املفعحل املت  لة 5

 وصف األظداث الفيعسية الا مي.ن ا  تو   للو البعبة   املفعحل الفيعسية 6

 م عسبعر مسبلة هعمة  مبل ااي  العطل ال مسيةو ومع  ىل  ل (  امل عسبعر املسبلة 7

 نبذة لن ه اغل استابعسار ظر  الفال  وتسييم هعمل  التسييم 8

   س السالم ىلم مستوق القوةببعثة األمم املتحدةا هة املنيئة: استخبارات ففظ 

  املسؤول ىر اإلصدار:
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 املرفب جيم  
 مر دليل األمم املتحدة لالستخبارات العسكرية حلفظ السالم   8للفصل   

 املوجز املصور الستخبارات ففظ السالم   
 

 الغرض  

للمعل معر الا متا ابلرعل مععجلتهع ا  وفتتتترعد م ن ع اا الغ هتتتر اي لن الع عصتتت  األستتتعستتتية   
املصتتتتتتتتتتتتت س ع ال  ا امل عستتتتتتتتتتتتت    من اجل حت ولهع  ىل م تج الستتتتتتتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتتتتتتال   ووسد  امل جن

  استابعسار فر  الفال  لن اف ادث واألظداث الا مي.ن ا  تو   ع العمليعر افعلية او املعلسة 
 

 التودي   

 ل المع الُتار   م العة جلدول زمس  ددو  املصتتتتتتت س دو   وُلجال  ىل تسدمي ل ض هتتتتتتتر ي للم جن 
استتتتتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتتتتال  الا وت تتتتتتتتتتتم هع اهنع تفتتتتتتتتتتتتدلي االهتمع  الععجل من جعن  السيعدة املتلسية 

 م ظريهع   او
 

 احملتوق  

املصتتتتت س ل  تتتتتعت للح ادث او األظداث وصتتتتتدس  ُعيد و  لهع  وو ب ي ا  وت تتتتتمن اوة   وعد امل جن 
ظر  الفتتتتتتتتتتتتتتال  او لتلبيتة   ت.   هتعمتة لتلبيتة االظتيتعجتعر  ار األول وتة من ا استتتتتتتتتتتتتتتابتعسارمعل متعر  تد 
 لل استتتتتتتابعسار   االستتتتتتتابعساتية اف جة للسيعدة الا تسد  هلع  وو ب ي ا  وت تتتتتتمن استتتتتتت تعك  االظتيعجعر

 ظر  الفال  ملدا امهية هذه املعل معر  
 

 التصنيف )وض  ىالمات احلماية(  

و مع ع   “واحق األمم املتحدة الفتتتتت وة”صتتتتت س و ق احملت ائ و ل   مع ع  طعس  امل  وصتتتتت ف امل جن 
  “واحق األمم املتحدة الف وة لل عوة” طعس 
 

 اليكل

 املص س مع وليحت و ب ي ا  وت من امل جن

 اخل وطة • 

 استابعسار ظر  الفال  املبلع ل هع املتصلة ابخل وطة • 

 الفال الستابعسار ظر   تسييم • 
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 11الر.ل   
 ىلم املوجز املصور مثال  

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

 زايدة الت ت  ع م طسة املفوولية التر يلية خالل البمعين واألس عمح سعلة املع ية

 الغريب القطاع

 )أ( البلدة )س(امل طسة السبلية 

 ) (امل طسة السبلية 

امل طسة السبلية 
 ) (الفع سة 

 املبلغ ىنها:األنيطة  -احلوادث 
 مسعتل 5 000الت اليم  ل(  عدس للو تعب ة مع وصل  ىل  - 1
 معف.  لتدسو  اجلمعلة ااسهع ية املفلحة  ل( - 2
 سصد م ال مة د ع  ج ي  م لة - 3
 مر دو  متجه      الرمعل الر  ي - 4

 التقييم: 
 ا  ترن اجلمعلعر املفلحة ظ ب لصعابر مت اصلة وت رذ لمليعر  لالمية  ععلة ع امل طسة لفسع ي  البال ة املسبلة   مر احملتمل للغاية - 
 استادا  م ال معر الد ع  اجل ي احملم لة  د األص ل اجل وة الصدوسة  مر احملتمل للغاية - 
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 التاس  الفصل 

 التيغيلية   حتليل البيئة   
  

 تيسري الفهم 9-1 

حتليل البي ة الترتتتتتتتتتت يلية هي الط وسة ال حيفتتتتتتتتتتية املتبعة لرهم هذه البي ة  وولجال  ليهع من اجل دلم  9-1-1
 الترت يلية هنجعت هتعمالت و    (  ووعد حتليل البي ة10لملية صت   الس اس ع  عبة األمم املتحدة  انال  الرصتل  

 تتن  ومن املهم لل تعوتة ا  هتذا التحليتل و    تسييمعت م   ي  العتعمتل البرتتتتتتتتتتتتتت ي ع صتتتتتتتتتتتتتتلبتن وولتل ط وستة ترتعللتن
 للط وسة الا مي.ن ا  تو   تع هذه الع امل للو يعوة م ظري األمم املتحدة واملدنيمح 

وويفتتتتتتتتتتتتت  حتليل  ي ة العمل ظعجة األمم املتحدة  ىل  هم الم لعر الفتتتتتتتتتتتتت.عنية املاتلرة والعمل  9-1-2
ف الر عر الع  ية والسبلية والدو ية و د تتاذ ابلتع  م ا ف  تلرة  زاع معهعو والا و تمي  ع تتتتتتتهع  ىل  تل

األمم املتحدة او ت.   لدوهع تصتتتتت سار هتتتتت  ل هع  وجي ي ال  ل     ض حتفتتتتتمح التععمل م  مع و جد 
اع وعنز   الترتتتتتتتتتتتت يليةو  الي   من ننالعر معسدة وااب  خط سة و ار وترية لعليةو وتيفتتتتتتتتتتتتري  هم المق للبي ة

وة الس ة والتاطيذ للبعبة  ومن املهم ااهتتتتتتتتتعسة  ىل ا  تسييم البي ة الترتتتتتتتتت يلية ه  لملية مفتتتتتتتتتتم ة ومن يع
استابعسار ظر    “لمح”ا دا ت   “ت  ”ال  وسي تذاري م ظري استابعسار ظر  الفال   نن و ب ي اال  

 التر يلية   الفال  او وتح ل ت اينهع لن البي ة
 

 التيغيلية تعريف البيئة 9-2 

البي ة الترتتتتت يلية هي امل طسة اجل  ا ية  اع  يهع الع عصتتتتت  املعدوة و ي ة املعل معر واجلهعر الرعللة(  9-2-1
ة الف تتع من األمم املتحتدة  ومن وُعهتد تتع ألظتد الستعدة من اجتل ت ريتذ مهمتة معي تة ع  طتعس والوت  الا

فر  الفال   تحدود و هم املفووليعر امل عطة تم وج ان    املس س ا  وس   م ظر  االستابعسار العف. وة
البي ة الترتتتتتت يلية الا و ب ي ا  و انوا لليهع  وستتتتتتتصتتتتتتدس هلم ت جيهعر  ذل  ل د حتدود م طسة مفتتتتتتوولية 

 ألمهية الستابعسار ظر  الفال  وامل طسة  ار ا استابعسار ظر  الفال 
ليت ىل  يهع   الا وُعهد تع لسعحد مع  هي امل طسة -  منطقة مسدددددؤولية اسدددددتخبارات ففظ السدددددالم 9-2-2

 املفوولية لن  نتعك وت  ري استابعسار ظر  الفال  و همهع 
هي م طسة خعسجة لن ستتتتتتتتتتيط ة السعحد  -  املنطقة ذات األمهية السددددددددتخبارات ففظ السددددددددالم 9-2-3

وخعسجة لن م طسة مفوولية استابعسار ظر  الفال و ول. هع ت.تفي امهية ألداع السعحد مهمتنو ومن   
 جي  ال ال   يهع وتسييمهع 
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  12الر.ل   
 ذات األمهية الستخبارات ففظ السالم منطقة مسؤولية استخبارات ففظ السالم واملنطقة تصور  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 املرافل الثالث -حتليل البيئة التيغيلية  9-3 

الترتتتتتتتت يليةو م    حتدد الرس ار التعلية ط وسة  ج اع حتليل للبي ة  -  إجراء حتليل للبيئة التيددددددغيلية 9-3-1
 نال ات ألمهيتهع ع   “امل تجعر الذهبية”   از افد األدو املطل ب من ال  اتج الا غعلبع مع ورتعس  ليهع  تتتتتتتتتتتتتتتت  

 ر ظر  الفال  وتنوود صعنعي الس اس ابملعل معر الالزمة( دلم  هم استابعسا

ترتتتتتتتتتتمل هذه امل ظلة  الث خط ار م رصتتتتتتتتتتلةو ل. هع   -التيدددددددغيلية    تقييم البيئة  -  1املرفلة   9-3-2
 مبا طة  وهذه اخلط ار هيحت

  ا(حت حتليل الت عسوس املعدوةئ 1امل ظلة  • 
  ب(حت حتليل الت عسوس البر وةئ 1امل ظلة  • 
 الت عسوس املعل معتيةئ  ك(حت حتليل 1امل ظلة  • 

وامل طسة  ار األمهية   ت ان هذه اخلط ار للو م طسة مفتتوولية استتتابعسار ظر  الفتتال  احملددة 9-3-3
حتليالر مفتتسلة   جي ي م ظر  االستتابعسار العفت. وة فر  الفتال   -الستتابعسار ظر  الفتال  ا.ل  
ال مفتتت ا من املفتتت اير  السطع  وال.تيبة والفتت وة( او ل د  صتتداس   للبي ة الترتت يلية اخلعصتتة ابلبعبة للو

 ت.ليف اهمة  
  ووعد تسييم 1  حتدد اجلهعر الرعللة ال حيفتتتية ع امل ظلة  -  تقييم ا هات الفاىلة  -  2  املرفلة  9-3-4

اجلهعر الرعللة   اجلهعر الرعللة حتليالت مرصتتالت هلذه اجلهعرو سجعال ونفتتععت  وورتتمل هذا التسييم  هم ن ااي
 و دساهتع وم اطن   هتع وم اطن  عرهعو ومع هي الع امل افعمسة الا حتتعك  ليهع للسيع   نرطتهع 

مع    و تتتتتتتتتتت    -متكامل للجهات الفاىلة    تقد  فالة متكاملةبتوليد سددددددددديناريو  -  3املرفلة   9-3-5
( واجلهعر الرعللة  يهع 1استتابعسار ظر  الفتال   همعت مرصتالت ل.ل من البي ة الترت يلية  امل ظلة    م ظر 

(و مي. هم  لداد تسييم مفتتتتت ري وت بوي للط وسة الا و جم  ا  تو   من خالهلع هذه اجلهعر للو 2 امل ظلة  

منطقة مسؤولية استخبارات ففظ 
 البلد ألف - السالم

ا هة الفاىلة املسلحة تستخدم البلد )ج( 
 لتنظيم ىمليات   البلد )أ(

العنف   البلد )أ( يسبب تدفب 
 الالجئني إا البلد )أ(

املنطقة ذات األمهية الستخبارات 
 املنطقة اإلدليمية - ففظ السالم
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خ ا ع البي تتة الترتتتتتتتتتتتتتت يليتة مهمتتة الستتعحتد او ل تتعصتتتتتتتتتتتتتت  الس ة التتتع عتتة لتنو   تتتتتتتتتتتتتتالت لن اجلهتتعر الرتتعللتتة األ
 تسدمي ظعلة مت.عملة/ت ليد ستتتتتتتتتتتتتي عسو  اجلمعلعر السبلية او الر عر الفتتتتتتتتتتتتت.عنية األخ ا(  و  عع للو  مبل

مت.عمل للجهعر الرعللةو وفتتطي  السعدة و ت  خطذ ملهعمهمو م  زايدة السدسة للو  هم ا   ااج اعار 
 وتاذوهنع  الا
 

 13الر.ل 
 التيغيلية ل البيئةاملرافل الثالث لتحلي  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 )أ(: حتليل التضاريم املادية 1املرفلة  9-4 

الت تتتتعسوس   سستتتتم خ احذ د يسة ومفتتتتت.ملة هتتتت طع استتتتعستتتتيع لتحليل  تعد لملية  -  رسدددم اخلراسع  9-4-1
اخل احذ للو الر سو ووت    من م ظري املتتعدوتتة  وستتتتتتتتتتتتتتت.   ه تتعم ظ و  معي تتة ال تت     يهتتع مبتتل هتتذه 
م ظرمح من ختصتتتتتتتصتتتتتتتعر اخ ا  مبل  االستتتتتتتتابعسار العفتتتتتتت. وة فر  الفتتتتتتتال  ا  و.رل او ابلتععو  م 

  وو ب ي ا  تُ ستتتتتتتتتتتتتتم اخل احذ اسيتتعس اجل  ا يتتع امل.تتعنيتتة والعمليتتعر(و ت  ري خ احذ د يستتة مل طستتة العمليتتعر 
ل د تسييم م طسة العمليعر  املهعو  ل ومي.ن ا  ت.   صتتتت رية لجم صتتتت سة   100 000:1 او  50 000:1

 معي ة  التر يلية لعملية ج وة لم  مع ل د  ج اع حتليل البي ة
و ب ي مل ظري االستتتتابعساتية العفتتت. وة فر  الفتتتال  االمت ع  لن ال ستتتم مبعهتتت ة   -  اليدددفافات 9-4-2

استتحداث هترع عر م رصتلة ابستتادا  هت وة  الستتي.ية س يسة  للو اخل احذ  و دال من  ل و و ب ي هلم
الرترع عر من اجل املفتعلدة    ل  العل ازالة  عب  وهترع ة  ت د ترعصتيل اخ ا ل هع  يمع  عد(ئ ووتي 
الررع عر ع م     معمح او  ي صلة من اجل   ظص   للو تسدمي ااظعطعر وم اصلة التحليل  ووتعمح

 بعم افد من االلتبعس واالست

  2املرفلة 
 تقييم ا هات الفاىلة

   1املرفلة 
 تقييم البيئة التيغيلية

  3املرفلة 
 تقد  فالة متكاملة

يي  ا هات الفاىلة م  الرتكيز 
 ىلم ا ماىات ال  تيكل هتديدا

 التضاريم املادية )أ(
 التضاريم البيرية )أ(
 املعلوماتيةالتضاريم  )ج(

 تفاىل ا هات الفاىلة م  البيئة التيغيلية
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الرتتتتتتتتتتتتتترع عر حتدوبع مفتتتتتتتتتتتتتتتم ا و ق تط س افعلة  ومن اجل حتسيق هذه ال عوةو جي  ا    وتتطل  9-4-3
 الررع عر مرر لة ابملعل معر التعليةحت ت.  
 اتسوخ وو ا الررع /آخ  حتدوثئ • 

 الررع ئ مع وص سه ل  ا  • 

 من اجل و   الررع   ر.ل صحي ئ موه  الرمعل • 

 للو اخل وطة الصحيحةئ الررع  من اجل و   اخل وطةطبعة وسلفلة  • 

ارعلة و تتتتتتتت  الرتتتتتتتترع  ع امل.ع    و تتتتتتتت  لالمتمح للو األ ل اب عه الرتتتتتتتتمعل والرتتتتتتتت      ض • 
 الصحي  

 دس ااهعسة  ىل ا  حتليل الت عسوس ليس ظص ات مفوولية م ظري   -  أساليب حتليل التضاريم 9-4-4
      م ظري األلمعل اهل دستتتية هم او تتتع ع و تتت  جيد ووهلهم االستتتتابعسار العفتتت. وة فر  الفتتتال و  

للمفعلدة ع حتليل الت عسوسو مبل تسييم آاس الطسس للو الت عسوس والط   احملتملة واهليعال األسعسية 
 افي وة 

وتعتمد ا  تتتتتل استتتتتعلي  حتليل الت تتتتتعسوس للو االستتتتتتطال  امليداين الذي وُفتتتتتت.مل  تحليالر  9-4-5
استتتتتتتادا  لدد من   هع م ظر  املس   ومي.ن مل ظري االستتتتتتتابعسار العفتتتتتت. وة فر  الفتتتتتتال   تتتتتتع ية وُعد

موهتتتتتتتتت ار اال عه لباين اهتمعمهم للو  عب الع عصتتتتتتتتت  امليدانيةو ووتعمح ال ال   ليهع من وجهة نال    ار 
طل  األمم املتحتدة واجلهتعر الرتعللتة  الا ترتتتتتتتتتتتتتت.تل هتتدوتدا( للو ظتد ستتتتتتتتتتتتتت اع  وو ب يو احتد ادوو ا  وت

واستتتتتحداث الرتتتترع عر   م ظر  االستتتتتابعسار العفتتتت. وة فر  الفتتتتال   ىل تسدمي حتليل مرصتتتتل ملع وليو
 الالزمة لذل حت

الترتتتتتتتتتتتت يليةو اع  يهع الدسوب واملفتتتتتتتتتتتتعل    وتعمح حتدود ال الط   ع لي  ا عع البي ة  -الطرق   • 
 تعللتة اخ ا  ووعتمتد هتذا وط   العب س احملتمتل ا  تفتتتتتتتتتتتتتتتاتدمهتع   ار األمم املتحتدة وجهتعر 

األم  للو  دسار مبل ن   امل ابة  ممع وعس ا  التح م ستريا للو األ دا  ستيصت ف  صت سة  تلرة 
 التح اعرحت  ررع  مم ار لن التح م ابستادا  امل ابعر ال نسة(  ووع   هذا الررع 
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 14الر.ل 
 املناتب التقليدية -التحركات  شفاف ممرات

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15لر.ل ا

 املناتب احلضرية -التحركات  شفاف ممرات

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 العوس  س(البلد 

  (ضالبلد العوس  

  التح اعر  ابألي (
الط   الاوة لل ص ل  ىل 

 اهلد   ابألي ( 
 م طسة مسيدة

 م طسة مسيدة  ردة
 م عطق معم سة
 اهنعس ولريار

 (لالبلد العوس  

  املفتاح
الطرق 

 األمم املتحدة  جمم

 هنر البلدية مبىن

 مستيفم

 مم  مرعة
 مم  سعل  للم ابعر  ار العجالر
 مم ار سعل.ة للم ابعر  ار العجالر وامل ابعر ال نسة
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العسبة هي اي لعحق طبيعي او من صتتتت   اانفتتتتع  وصتتتتمم او وفتتتتتاد  لع  لة ظ اة   -العقبات   • 
لعلة  مععس ة( او حتدودهع او حت ول مفعسهع او م عهع  ومن األمبلة للو العسبعر الا تعبض 
التح اتتعر الاوتتة املبتتعين واجلبتتعل وامل حتتدسار الرتتتتتتتتتتتتتتتتدوتتدة وال تتعابر ال.بيرتتة واألهنتتعس والبحريار 

 املعم سة  ول د حتليل الط   والع احق مععو مي.ن تسييم الت عسوس للو ال ح  التع حت  عطقوامل

 o اجلمتتتعلتتتعر  حت م طستتتة ال تتتتتال    يهتتتع حت اتتتعر   ار األمم املتحتتتدة اومنطقددة غري مقيدددة
التع عة جلهعر  عللة  مبل اجلمعلعر املفتتتتتتتلحة املععس تتتتتتتة او الالج مح( ابألسض وال طعع 

 والعسبعر الا هي من ص   اانفع ئ عر الطبيعيةال بعر والعسب

 o حت م طستة ال مي.ن ا  تتح م  يهتع   ار األمم املتحتدة او اجلمتعلتعر التتع عتة منطقدة مقيددة
جلهعر  عللة  ال  فتتتت لة م ار تتتتةو او ا  حت اهع و جمن او ال وصتتتتب  مم. ع  ال افتتتتعلدة 

هذه امل عطق للو ستبيل املبعل األسا تي امل  لةو ومن    خعسجية   تع ية مبل اجلفت س  اصت ل
 هدودة اال داس واملفت سععر او جمعسي األهنعس ومع  ىل  ل ئ

 o اجلمعلعر التع عة   حت م طسة تُسي م  يهع حت اعر   ار األمم املتحدة اومنطقة مقيدة بيددددة
جلهتتعر  تتعللتتة  هنتتع غري لمليتتةو مبتتل األهنتتعس الا وتعتتذس لب سهتتع او خ  تتتتتتتتتتتتتتهتتعو وظس ل 

 ل ع  املع و ة األ

األمعان الا تفتتطي   يهع   ار األمم املتحدة واجلهعر   هذا الرترع   ودد -أماكر االختباء    • 
الرعللة  الا ترتت.ل هتدودا( ا  تفتتتاد  امليدا  للتاري او ل تتمع  افمعوة من امل ا بة  وو.   

االستتتتتتتتتتتتتتطال  احملتملة /هذا ال هج جمدت  صتتتتتتتتتتتتترة خعصتتتتتتتتتتتتتة ل د حتدود الط   املودوة وم اان امل ا بة
 امل ا   الا وتمل استادامهع اطال  ال عس  او

الترتتتت يلية    من ال تتتت وسي حتدود و هم اهليعال األستتتتعستتتتية املهمة ع البي ة -  اهلياكل األسددداسدددية • 
 وو ب ي  والع االلتبعس  ىل مع وليحت

 o ال الع ة الصحية  اع ع  ل  الص   الصحي(ئ 

 o ع  ل   طعر ت سية او حتلية امليعه(ئ اامداد ابمليعه  اع 

 o اامداد ابلطع ةئ 

 o األمعان  ار األمهية الدو يةئ 

 o امعان الدساسة األاعدمييةئ 

 o يمعر الالج مح او امل عطق ال حيفية الا ت رذ  يهع امل المعر غري اف. ميةئ  

 o امل ا ق الصحية والطبيةئ 

 o اهليعال األسعسية األم ية  الفج )   

ه  اي  لية او م طسة تعطي مينة  مع للس ار املععس تتتة ل ج د األمم املتحدة   -  املود  الرسيسددي • 
امل طسة املسيدةو   و مع لس ار األمم املتحدة  وع الت تتتتتتعسوس الطبيعية الا هتيمن لليهع خصتتتتتتعحت

وجمتعل لل ريا    م  عتع سحيفتتتتتتتتتتتتتتيتع ألهنتع هتيمن للو م طستة م ا بتة جيتدة  األسض امل ترعتة  مي.ن التبتعس
لبي ة املرت ظة او السعظلةو مي.ن ا  و.   اجلدول او ال ادي م  ععت سحيفتتتتتتتتتيع ألنن و    م.عانت وع ا



101/160 

 

 19-09285 (A) 

 

جيدات لالختبعع واالخترعع  وع البي عر اف تتتت وةو مي.ن التبعس اهليعال األستتتتعستتتتية  مبل اجلفتتتت س 
 ية واملم ار ال يسة والتسعطععر والمععر الص علية( ابع ة م ا   سحيف وامل ا ق الطبية

ه  امل    الذي و.تفتتتتتتتتي  دسا من األمهية وتم افرعظ للين او الفتتتتتتتتيط ة للين   -  املود  احليوي • 
 ل جع  البعبة 

سه ع  رصتتل الفتت ة   صتتل جرع  ا   صتتل سط  ة(و ستتتو   اظ ال  -شددفاف الطقمباملواسددم    • 
ال بعاتر(و وستتتتتتتتطل  وامعان االختبعع  مبل و    الطسس او امل ستتتتتتم للو الط   وجمعسي األهنعس

استتتتتتتتتتحداث هتتتتتتتتترع عر م رصتتتتتتتتتلة تع.س هذه   الع عوون املذا سة الاله  وو ب ي   لعدة تسييم ل.ل
الت ريار امل مسيةو وو ب ي ختنو هع من اجل ت  ري ستتتجل للال و  امل مسية املع و ة مبل الري تتتعانر 

  وظعالر استرع  م ف ب األهنعس وت ع ت او زايدة و  ال بعاتر ومع  ىل  ل 
  

 16الر.ل 
 ىلم شفاف التضاريم  مثال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 البلد العوس  س(

 م    سحيفي
 م طسة مسيدة
 م طسة مسيدة  ردة
 م عطق معم سة
 اهنعس ولريار
 خط ط اتصعل اس ية
 س.ة ظدودوة
 ط وق معحي  ال س
 ط وق معحي  و س لة  طي ة
 جف 
 ط وق معحي  ال س

 م اسم املط  خارج* 
 م طسة  ال سة او  ار س لة  طي ة داخل** 
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 17الر.ل   
 ىلم حتليل أفوال الطقم مثال
 2019آب/اغفطس  21األس ععع  2019آب/اغفطس   20البالاع  2019آب/اغفطس   19اا  مح  2019آب/اغفطس   18األظد  2019آب/اغفطس  17الفبا   التعسوخحت

 ن   الطسس
 

    
 F/°C °C44/°F111 °C40/°F104 °C36/°F97 °C31/°F88 °C32/°F90°  القصوقدسجعر اف اسة  
 F/°C °C27/°F81 °C24/°F75 °C20/°F68 °C17/°F63 °C17/°F63° الدنيادسجعر اف اسة 

 غي   مت  عةو مصح  ة  مطعس غي   مت  عةو مصح  ة  مطعس غي   مت  عة غي   متر  ة صع يةالفمعع  الغيوم
 ملم 300-250 ملم 290-225 ملم 15-0 ملم 15-0 ملم 15-0 األمطار
 ع املعحة 75 ع املعحة 75 ع املعحة 60 ع املعحة 25 ع املعحة 25 الرتوبة

 ه  ية ه  ية ه  ية -ج   ية  غ  ية -ج   ية  غ  ية -ج   ية  اجتاه الرايح

 ابلت  يا احمللي   02حت19/ 11حت06الفعلة  ابلت  يا احمللي   01حت19/ 10حت06الفعلة  ابلت  يا احمللي   00حت19/ 09حت06الفعلة  ابلت  يا احمللي   59حت18/ 08حت06الفعلة  ابلت  يا احمللي   58حت18/ 07حت06الفعلة  شروق اليمم وغروهبا

 ابلت  يا احمللي  51حت10/ 57حت22الفعلة  ابلت  يا احمللي  04حت10/ 17حت22الفعلة  ابلت  يا احمللي  19حت09/ 37حت21الفعلة  ابلت  يا احمللي  33حت08/ 04حت21الفعلة  ابلت  يا احمللي  47حت07/ 26حت20الفعلة  وأفولهتلوع القمر 
 ع املعحة 9 53دسجة اا ععة  1 64دسجة اا ععة  4 73دسجة اا ععة  ع املعحة 6 81دسجة اا ععة  ع املعحة 5 88دسجة اا ععة  درجة اإلضاءة ابلنسبة املئوية   الليل 

 مصفوفة آاثر الطقم
 2019آب/اغفطس  21األس ععع  2019آب/اغفطس  20البالاع  2019آب/اغفطس  19اا  مح  2019آب/اغفطس  18األظد  2019آب/اغفطس  17الفبا  التاريخ:

 امطعس غنو ة امطعس غنو ة   امل ض  فب  اف  أفراد األمم املتحدة
 امطعس غنو ة امطعس غنو ة   دسجة اف اسة ىتاد األمم املتحدة

المرمحيام مملمريالمرمح م ممملمرر
رالعس ح ةر

 القدرة على الرؤية القدرة على الرؤية   درجة الحرارة

الطملرحامرالامل  مةرالحيملا  رر
رالرخصصةرلليقل

 القدرة على الرؤية القدرة على الرؤية والرياح   

 السدسة للو ال .وة واألمطعس السدسة للو ال .وة وال اي     الطاسرات املسرية مر دون تيار
  عط  الري عانر  عط  الري عانر    التحركات )ىلم الطرق(
 والري عانرالال و       التحركات )خارج الطرق(

 تسليل املفع ة تسليل املفع ة   تسليل املفع ة االتصاالت
اآلاثر احملددددددددة ىددددلددددم الددددبدددديددددئددددددة  

 داخليعت/ عط  الري عانراملر دو   املر دو  داخليعت/الري عانر ليس ه عم مع ه  جدو  ابلذا  ليس ه عم مع ه  جدو  ابلذا  املر دو  والالج   /نست امليعه التيغيلية لألمم املتحدة
 

ليس هناك ما هو جدير  رالرف لح:
 بالذكر 

  غير موات  هامشي  موات 

   
 )أ(: حتليل التضاريم البيرية 1املرفلة  9-5 

ال مي.ن ا  ت.   اجلهعر الرعللة م رصتتتتتتتتلة لن البي ة املعدوةو ومن األمهية ا.ع   هم الفتتتتتتتت.ع   9-5-1
املتحدة وستتتطهم  وورتتتمل  ل   دساك م ال س ج فتتتعين ع لملية التاطيذ من الذون ستتتتعمل   ار األمم  

الترت يلية  وستُيفتعلد هذا األم  السعدة وامل ظرمح   اجل تسدمي ترفتري امشل و عحم للو املنود من املع  ة للبي ة
و ااتفتتتتتتتتتتتتتتتعب مع  تة  ليتة ابل جتعل وال فتتتتتتتتتتتتتتتعع والرتيتع  والرتيتعر من اجتل ترتعدي الب  ار ع املعل متعر  ع

والت صتل  ىل ا با تعر خعط ةو واملفتعلدة ع ت جين امل اسد امل عستبة ألداع املهمة  ووسد  حتليل هتعمل  همعت 
اوستتتتتتتت  للبي ة احملر  ة ابملاعط  وللمتطلبعر الر ودة الالزمة فمعوة لي  ا  اد الفتتتتتتتت.ع  احملليمح  وترتتتتتتتتمل 

 البيعانر الالزمةو للو سبيل املبعل ال افص و مع وليحت
 الر تتعر احملتتددة من الفتتتتتتتتتتتتتت.تتع   الر تتعر الع  يتتة والسبليتتة وال الم العستتعحتتدوتتة واألطيتتع  التتدو يتتة(و  • 

واألمتعان الا تسط هتعو  ىل جتعنت  ظجمهتع وم  رهتع من األمم املتحتدة والصتتتتتتتتتتتتتتالر الا ت  طهتع 
 امعلعر اخ ا وزلمعحهع ال حيفيمحئ
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جعن   دسهتع وهي.لهتع ون اايهعو   اجلمتعلعر املفتتتتتتتتتتتتتتلحتة والت اليمتعر العفتتتتتتتتتتتتتت. وةو وم ا عهتعو  ىل • 
 وم  رهع من األمم املتحدةو والصالر الا ت  طهع امعلعر اخ او وزلمعحهع ال حيفيمحئ

 من تسييم البي تتة 2حتليتتل ال  ااي ام  مهمو وه   تتتتتتتتتتتتتت وسي لالنتستتعل  يمتتع  عتتد صتتتتتتتتتتتتتت ب امل ظلتتة   • 
تبلة او غري ممتبلة لس اس األمم الترتتتت يلية  وللو ستتتتبيل املبعلو مي.ن ا  ت.   اجلمعلة املفتتتتلحة مم
الترت يلية  وهذا األم  مهم   املتحدة الذي و تري صتب ة الرت لية للو  عبة األمم املتحدة ع البي ة

 التر يليةئ لتسييم اجلهعر الرعللة ومفت ا التهدود ع م ظلة الظسة من لملية حتليل البي ة

 وم تتعطق نر  هتتعو ون اايهتتعو والصتتتتتتتتتتتتتتالر الاواألمتتعان الا تتم ان  يهتتعو  اجلمتتعلتتعر ااسهتتع يتتةو • 
 ال حيفي  ئ ت  طهع امعلعر اخ او وزلمع.هع

   ار امن الدولة امل يرة وموسفعهتعئ • 

لصتتتتتتتتتعابر اجل مية امل المةو وم عطق لملهعو واهدا هعو والصتتتتتتتتتالر الا ت  طهع امعلعر اخ او  • 
 ال حيفي  ئ وزلمع.هع

 معر غري اف. ميةئجهعر  عللة مع ية اخ ا مبل امل ال • 

 الالج    واملر دو  داخليعئ • 

 والنلمعع ال حيفي  ئ الت اليمعر الفيعسية • 

 اجلهعر اال تصعدوةئ • 

 ال حيفي  ئ اهليعال والت اليمعر االجتمعلية والنلمعع • 
 
الرعللة اجلهعر    الفتتتتتتتتتعي  ىل الرهم من خالل حتليل  هي لملية  -حتليل التضددددددداريم البيدددددددرية   9-5-2

البرتتت وة والع امل البرتتت وة  ومي.ن ا  ت.   هذه العملية مفتتتتهل.ة لل  ا وهتتتع ةئ وهلذاو وُ صتتت     و ان 
للو استتتتتتادا  األدوار اخلمس التعلية لتحليل   م ظر  االستتتتتتابعسار العفتتتتت. وة فر  الفتتتتتال  نرتتتتتعطهم

ال س ج فتتتتتتتتتتتتتتتعين ع لي  الت تتتتتتتتتتتتتتتعسوس البرتتتتتتتتتتتتتت وتتة ومتتع و تبذ تتتع من ن اتج او م تجتتعر  وو ب ي  دساك م 
ادسجا ع م  تتتت  الظق من هذا الرصتتتتل تعليمعر   التحليالر  وستتتتي     ج اع التحليل اجل فتتتتعينو الذي

  ددة  رالننو البيعانر الا مي.ن تعميمهع من خالل ادوار حتليل الت عسوس البر وة األخ احت

الع امل  -ألهتتاعل واألظداث  الع امل املتعلسة ابمل عطق واهليعال والسدسار والت اليم وا  مصتتر  ة • 
الفتتتتيعستتتتية والعفتتتت. وة واال تصتتتتعدوة والدو ية واالجتمعلية والبسع ية والتعسطية واملعل معتية واهلي.لية 

 واملعدوة والنم يةئ

 سسم الت عسوس البر وةئ • 

 حتليل الصالرئ • 

 التحليل اجل فعينئ • 

  عحمة الب  د البعل ة األمهية  • 

 -العوامل املتعلقة ابملناتب واهلياكل والقدرات والتنظيم واألشددددددخا  واألفداث    مصددددددفوفة 9-5-3
العوامل السددددددياسددددددية والعسددددددكرية واالدتصددددددادية والدينية واالجتماىية والثقافية والتار ية واملعلوماتية 
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والع امل   دليل مريد ألن ا  اجلهعر الرعللة  (5واهليكلية واملادية والزمنية )ىلم النحو املبني   الفصددددل  
الا و ب ي ا  تدسك ع حتليل الت تتتتعسوس البرتتتت وة  وستتتتتدلم التسعطععر م ظري االستتتتتابعسار العفتتتت. وة 

ع االستتت تعجعر ومي.ن ا  تاز اوجن ال تتعف و/او م اطن الس ة  وال تيجة   فر  الفتتال  ع ستتد الب  ار
حتدود الب  ار ع استتتتتتتتتتابعسار   الت جين من خالل  اهلعمة األخ ا الستتتتتتتتتتادا  هذه األدوار هي اهنع حترن

استتتابعسار ظر  الفتتال و وتفتتهم ع اف اس   ظر  الفتتال   ار الصتتلة ومع و تبذ تع من اظتيعجعر من
مبعل   استتتتابعسار ظر  الفتتتال   وو د   مح م ظري االستتتتابعسار العفتتت. وة فر  الفتتتال  والسيعدة  رتتتال 

 هلذه املصر  ة ع امل  ق الف هلذا الرصل 

و ستتتم الت تتتعسوس البرتتت وة وستتتيلة حُتدد اجلهعر الرعللة ال حيفتتتية ع  -لتضدداريم البيددرية  ا  رسددم 9-5-4
الترتتتتت يلية تفتتتتتعلد للو الت صتتتتتل  ىل  هم مرتتتتتبم  ومن اجل  هم اخلصتتتتتعحت الدمي غ ا ية للجهعر   البي ة

 ول.ن و ب يس طهع ابمليدا  ابستتتتتتتتتادا  الرتتتتتتتترع عر  والسعحمة التعلية ليفتتتتتتتتا ظصتتتتتتتت وةو   الرعللةو من املهم
 استحداث هرع عر ت    مع وليحت مل ظري االستابعسار العف. وة فر  الفال 

 ت زو  الم لعر السبليةو اع ع  ل  م ا   النلمعع ال حيفيمحئ • 

 الت زو  الع  يئ • 

 الت زو  ظف  املعتسدار الدو يةو اع ع  ل  امعان امل ا   الدو ية والنلمعع ال حيفيمحئ • 

تمعع الفيعسيو اع ع  ل  امل ا   املع و ة  هنع م ا    صصة لال با   ل دمع و طبق  ل (و االن • 
 والنلمعع ال حيفي  ئ

ال.بتتع تتة الفتتتتتتتتتتتتتت.تتعنيتتة  ل تتدمتتع ت.   مع و تتةو من اجتتل حتتتدوتتد األمتتعان الا وعيت  يهتتع معالم  • 
 الف.ع (و اع ورملحت

 o ارب والدخل امل تر (ئجمعالر اف مع  االجتمعلي  الرج ة  مح الدخل امل  

 o  جمعالر الت زو  ظف  الر ة العم وة ون   اجل س 

املعل معر اجل فتتتتتتتتعنية مبل لال عر الس ةو و م.عنية افصتتتتتتتت ل للو امل اسدو اع ع  ل  الصتتتتتتتتحة  • 
 والتعليم والعمعلةئ

 م ا    يمعر املر دون داخليع والالج محئ • 

 والر طة(/ت زو    ة اجلهعر الرعللة الا تر.ل هتدوداالدولة امل يرة  اجليت  • 
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 18الر.ل 
 شفاف القباسل والدايانت -التضاريم البيرية  حتليل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وتي  هذا التحليل العل لرهم الط وسة الا ت تبذ تع  تلف اجلهعر الرعللة   -حتليل الصددددددالت   9-5-5
 بع تتتتتتتهع ووصتتتتتتتف طبيعة ال وا ذ السعحمة  يمع  ي هع  ومن خالل  هم ط وسة   عمة ال وا ذ وتيفتتتتتتتريهعو و    

ملم. ة ا  مل ظري االستتتتتابعسار العفتتتت. وة فر  الفتتتتال  من اجل حتليلهع وتنوود السيعدة ابخليعسار  الر صتتتتة
 للتال ري لليهع 

 وتعمح اتبع  اخلط ار التعليةحت من اجل  ج اع حتليل للصالرو -إجراء حتليل للصالت  9-5-6

 ابجلهة او اجلمعلة الرعللةئ  مي  ال املعل معر  ار الصلة املتعلسة • 

واملعتستدار والت  يتا حتتدوتد لي  الع امتل اهلتعمتة  مبتل األ  اد واألمتعان واألهتتتتتتتتتتتتتتيتعع واألظتداث  • 
  ىل  ل (ئ ومع

 ووفهل  مي  ال الع امل  ار الصلة معع   عمة ال وا ذ  ي هعئ  حتدود ال وا ذ  مح هذه الع املو • 

واخل تتتت     تسييم طبيعة الترعلالر والعال عر  مح الع امل مبل ال وا ذ املببتةو وال وا ذ املرب تتتتةو • 
     املربض ملل.ية او سيط ة اجلهة الرعللةئملل.ية او سيط ة اجلهة الرعللةو واخل

 )س(البلد 

 اليمالية الغربية امل طسة
 )س( امل طسة السبلية

 (امل طسة الدو ية  ا( -  الر ة اا  ية  س(

 اليمالية اليردية امل طسة
 ) ( السبليةامل طسة 

 ()أ(امل طسة الدو ية  - ) ( الر ة اا  ية 

 ) ( امل طسة
 (املت عز  لليهع) (  امل طسة السبلية)

منطقة مسؤولية )البلد )م( 
 تيغيلية لألمم املتحدة(

 ا نوبية الغربية امل طسة

 )أ(  امل طسة السبلية
 )أ(( امل طسة الدو ية -)س(  اجلمعلة اا  ية)

 ا نوبية اليردية  امل طسة
 )ض( امل طسة السبلية

 )أ( و )ج(( امل طسة الدو ية املاتلطة -)ض(  اجلمعلة اا  ية)

 (ض)البلد 

  امل طسة السبلية الفع سة  ض((

 م طسة  عصلة
 م  ف لداحي
 م  ف  عود
 م  ف ودي
 م  ف غري مع و 
 م عطق مبعظة  لفمم املتحدة( 
 م عطق هبن مبعظة  لفمم املتحدة(
 م عطق غري مبعظة  لفمم املتحدة(

  
 موسفة دو ية
 زليم دوس
  يعدة  بلية
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(  وستتتتي  هذه السعلدة صتت سة م حية ل.ل أدانه  19  انظر اليددكلو تت   علدة  يعانر لالحسية   • 
الصتتالر املع و ة  بل  دساجهع ع ال ستتم البيعين لل وا ذ  ومن املهم ااهتتعسة  ىل ا  نسعط التسعط  

متصتتتتتتتتتتلو والصتتتتتتتتتتالر املرتتتتتتتتتتب هة ممبلة خبذ متسط و   خبذ  ممبلة  دواح و والصتتتتتتتتتتالر املع و ة ممبلة
(  وهذه ااهتتتعسار هي سم ز استتتعستتتيةو 9 انظر اليددكلوالت اليمعر ممبلة ابستتتتادا  مفتتتتطيل  

 ادانه(  10املتعظة لدو.م  انال  الر.ل  ول.ن هذا الت زو  مي.ن زايدة  نحتن ظف  املعل معر
  

 19الر.ل 
 املصفوفة العالسقية  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 امل وك ع الف   الف داع 

 ال الي 

 زليم السبيلة  ل( 

 م ز  اهل اتف اجل الة 

 اجلناس 

  ىف هات مت  استبعط مرب ه  استبعط مع و  

   د

 صلة موادة

 صلة مرب هة

 ايع /لعلة/خلية
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 20الر.ل 
 رمو  الصالت  

 
 
 
 

 
 
 
    

 21الر.ل 
 الرسم البيان للروابع   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التحليتتل اجل فتتتتتتتتتتتتتتتتعين لتتث ابلع األمهيتتة للط وستتة الا تو   من خالهلتتع  -التحليددل ا نسددددددددددددان  9-5-7
االختال عر ع األدواس واألنرتتتتتتتتطة واالظتيعجعر والر ل وافس   او املفتتتتتتتتتحسعر اجل فتتتتتتتتعنية ع ال جعل 
وال فتعع والرتيعر والرتيع  ع ظعالر او ستيع عر معي ة  وو ال  التحليل اجل فتعين ع العال عرِّ  مح ال فتعع 

 جعل والرتيعر والرتيع  و دسهتم للو ال صتتتتتتت ل  ىل امل اسد والتح.م  يهع واملع  عر الا ت اجههع ال   ة وال
مسعسنةت ابألخ ا  وو ب ي ا  ودمج التحليل اجل فتتتتتعين ع حتليل البي ة الترتتتتت يلية ل تتتتتمع  ا  ظعالر الاللم 

(ك  ب(  (ا   ث(  

 اجلمعلة   (

 ك( هم ليععت ال عع   ب( و و تبذ  ث(ابجلمعلة   (   ا( و
 ع اجلمعلة   ( 

(و  ه(  (د  (    

 ( اجلمعلة  

   ( وع    د(و الذي ه  ل   ع اجلمعلة   (  
  و( ل  ا  او ع ع اجلمعلة   (  ه( و

 تفجري مدرسة للبنات

 خلية الدىم خلية األجهزة املتفجرة اليدوية الصن 

 مفتاح الرسم البيان
 هات

 ظدث

 ت اليم

   ا ة ابلد 
 صدوق طر لة
 لال ة لمل

 جهة غري مع و ة



108/160 

 

 19-09285 (A) 

 

انن جي ي  دس اام.ع  الترتتتتجي  ولد  املفتتتتعواة السعحمة للو استتتتعس ن   اجل س ال ترع مهع التدخالرو و 
 للو حتسيق املنود من املفعواة والعدالة ع العال عر  مح اجل فمح 

للو مفتتتتتتتتتتتت ا الت اليم   ومي.ن تطبيق التحليل اجل فتتتتتتتتتتتعين خعسجيعت للو البي ة الترتتتتتتتتتتت يلية وداخليعت  9-5-8
العفتتتتتتتت. وة ع  تلف الرتتتتتتتت اغل العفتتتتتتتت. ي  وو ب ي مبالت اال ت ال  األنرتتتتتتتتطة املتعلسة  تاطيذ العمليعر  

األم يتتة لتتدا ال جتتعل وال فتتتتتتتتتتتتتتتتعع والرتيتتع  والرتيتتعر وع الط وستتة الا وتتتال  و  من خالهلتتع للو     تلف 
ابلعمليعر واملهع   حفتتت و و وع او تتتع ع الط وسة الا مي.ن تع ا  تو   األدواس اجل فتتتعنية للو العمليعر 

لي األنرتتتتطة لال عر الس ة ع التم  احمللي ل تتتتمع  املفتتتتعواة ع واملهع   ولالوة للو  ل و و ب ي ا  ت ا
ظصتتت ل ال جعل وال فتتتعع للو املفتتتعلدة ظيث ورتتتعسم العفتتت. و   ع دلم املفتتتعلدة اانفتتتعنية  وتت تتمن 
األمبلة األخ ا  هم الط وسة الا من خالهلع تو   آليعر تفتتتتتتتتتتتتتت وة امل عزلعر الع  ية للو ال فتتتتتتتتتتتتتتعع وال جعل 

 ايف مي.ن ا  وت ري و عهم االجتمعلي نتيجة اف ب  ر.ل  تلفو و 
 ابتبع  اخلط ار التعلية ادليلحت وو ب ي ت عول التحليل اجل فعين 9-5-9

 امل طسة م    االهتمع ئع افص ل للو  ملع  او  ابفعلة الفعحدة  رال  األ ععد اجل فعنية  • 

 ئالتهدودارواملاعط  و حتليل او   رال  اانذاسار املب. ة وال نالعر   ج اع • 

 للحعلة الفعحدةئمعدة استع اض وحتدوث اوة اط   عحمة/حتليالر  • 

 ابل نا ئالا تتصل حتدود ودساسة آليعر اانذاس املب.  املتعلسة ابملفعحل اجل فعنية  • 

 م ال س ج فعينئعر من دساسة حتليالر ال نال • 

 او  ع التاطيذو م  ااهعسة  ىل ااملع  ابلفيع /افعلة الفعحدةئ  دساك حتليل ج فعين • 

حتدود االظتيعجعر الط ولة األجل والتسييمعر األولية  رال  امل ال سار اجل فعنية للو الصعيدون  • 
 الداخلي واخلعسجيئ

و ستتتتتتتداع املرتتتتتتت سة ع   ملنود من التاطيذالدلم  الالزمة    االستتتتتتتتابعسارال ال  ع االظتيعجعر من   • 
  هذا الرال 

ول دمع  م  املعل معر لن موهتتت ار اانذاس املب.  اخلعصتتتة      اجل سو ت.   اخلط ة التعلية  9-5-10
هي سصتتتتتتتتتد اال عهعر من األستتتتتتتتتعس م  م وس ال  ا  و عد  ل و و  ععت للو اال عهعرو مي.ن للم ع ا  

 التر يلية  رتيع  والرتيعر ع البي ةوفت تج مع مي.ن ا  وعس  ل  لل جعل وال فعع وال

هذه السعحمة هي  مي  لب  د  ددة  ترتتتتتتتتتتتتتمل األ  اد واملعدار   -البالغة األمهية    داسمة البنود 9-5-11
واهليعال األستتتتتتتتتتتتعستتتتتتتتتتتتية(  ُيما  هنع هعمة ل.ل من اجلهعر الرعللة  الا ترتتتتتتتتتتتت.ل هتدودا( ولس ار األمم 

امل عطة تع  وهي او تتعت ط وسة لتحدود الب  د الا تفتتهم  صتت سة ظعمسة   املتحدة الا وطل   ليهع  رعز املهع 
ع اظتمتعل رتع  جهتة  تعللتة  ترتتتتتتتتتتتتتت.تل هتتدوتدا( او   ار األمم املتحتدةو والا و ب ي ا  حت   من افمتعوتة 

 ا  ت    هلعو مبل  مدادار امليعه ع  يم املر دون داخليع  او
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 8اجلدول 
 لغة األمهيةالبنود البا مثال ىلم داسمة  

 م ال مة األسلحة ال حيفية - ا هة الفاىلة )ال  تيكل هتديدا(

  س االتصتتتتعالر ال حيفتتتتيو مبل وستتتتعحذ االال  اف. مية وا  اك اهلعتف  -
 اخلل ي

  مداد  يمعر املر دون داخليعت ابمليعه  يعوة املدنيمح( - مهام األمم املتحدةبخاصة
  

 حتليل التضاريم املعلوماتية)ج(:   1املرفلة  9-6 

الت تتتتتتتتتتتتتتعسوس املعل متعتيتة اتل الع امتل ال تعظمتة للط وستة الا تتصتتتتتتتتتتتتتتل تتع اجلهتعر الرتعللة  ترتتتتتتتتتتتتتتمتل 9-6-1
  ي هعو اع ع  ل  ط وسة تبعدهلع للمعل معر وايرية أت   م ا رهع ووجهعر نال هع   يمع

الترت يلية احملددة    املعل معتية الا تو   للو البي ةومن األمهية ا.ع  حتدود ال ل امل الت تعسوس   9-6-2
 ب(  ومي.ن  1  ا( و 1 ووعتمتتد  نو  الت تتتتتتتتتتتتتتتعسوس املعل متتعتيتتة وتسييمهتتع وحتليالهتتتع للو ن اتج امل ظلتمح

  بني ا ماىات   وسداسل االتصدالو و  االتصداالت بني األفراد  تسفتتيم هذه الع امل  ىل ا فتتع    لية ترتتمل
 االتصعالر مبعه ة او غري مبعه ةحت ومي.ن ا  ت.   هذه

هتتب.عر اخلط ط األس تتية   -حت االتصتتعالر الصتت تية  ابستتتادا  اهلعتف  االتصدداالت بني األفراد • 
او اهل اتف احملم لة ونالم املاعطبة ابمل.اار الصتتتتتتتتتتتتتت تية واالجتمعلعر(  ووستتتتتتتتتتتتتتعحذ الت اصتتتتتتتتتتتتتتل 

نبنا واالتصتتتتعل الالستتتتل.ي االجتمعلي   يفتتتتب م وت وب ومع  ىل  ل ( وت ا   ت طية هتتتتب.ة اا
  رب.ة اانبنائ

 طتعر   اليةئ   حت اا الة ونطتع  الت طيتة/ اجلهتعر الا لدوهتعاب مداىات  وسددددددددددداسل االتصدددددددددددال • 
الت طية ع الرتب.عر التلرنو نيةئ ووستعحل االال  املطب لة وت ا  هع/ ملع  الفت.ع  احملليمح ابلس اعة 

 االتصتتتعل الالستتتل.ي  رتتتب.ة اانبنائ واالجتمعلعر وال.تع ةئ وهتتتب.ة اانبنا/الت طية/تيفتتتري
 وامل تداير 

 استحداث الررع عر التعليةحت وو ب ي ا  و ال  م ظر  االستابعسار العف. وة فر  الفال  ع 9-6-3

 اهليعال األسعسية لالتصعالر  هب.عر اهلعتف احملم ل وه احيعر التلرنو   واا الة(ئ • 

 األمعان ال ا عة خعسك نطع  الت طية خبدمعر اهلعتف اخلل ي/اانبنائ  • 

 اجلمعلعرئ امل ا   املاصصة الجتمعلعر • 

 امل عص  لفمم املتحدة ونطع  الت طيةئ االال  • 

 االال  امل عهب لفمم املتحدة ونطع  الت طيةئ • 

 استادا  الطيف ال.ه وم  طيفي واستع ا ن  • 
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 22الر.ل 
 ىلم شفاف التضاريم املعلوماتية  مثال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقييم ا هات الفاىلة - 2املرفلة  9-7 

لتسييم اجلهتتتتتتتعر الرتتتتتتتعللتتتتتتتة غ ض مندوك   ه  اوالت و سد ترتتتتتتتعصتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتل لن تلتتتتتتت  اجلهتتتتتتتعر  9-7-1
الرعللة/اجلمعلعر الا وُ ج   ا  و.   هلع ا    ابري( للو لمليعر األمم املتحدة وللو البي ة الترتتتتتتتتتت يلية 

 حت ت.عمل ال الم  3 اهتع  وانيعتو وتي   ج اع حتليل للتهدودار ابلع األمهية للم ظلة 

من لمليتتتة حتليتتتل البي تتتة الترتتتتتتتتتتتتتت يليتتتةو   ي خليتتتة  2خالل امل ظلتتتة  - 1لتدددفب مر املرفلددة ا 9-7-2
حتليالر   تتتع ية  رتتتال  تل  اجلهعر الرعللة احملدمدة خالل حتليل   ر  الفتتتال فالعفتتت. وة    االستتتتابعسار 

نرتتطتهع من اجل الت تتعسوس البرتت وة  وستتُيحد ِّد تسييم اجلهعر الرعللة الط وسة الا وُ تال  تع ا  ت تتطل   
 حتسيق اهدا هع املسيممة/ال    ال هعحي امل غ ب 

 مع وليحت   ر  الفال  ف االستابعسار العف. وة  وا  عع  ج اع تسييم اجلهعر الرعللةو تصدس خلية   3- 7- 9

جتداول املعل متعر املع و تة  رتتتتتتتتتتتتتتال  ت اتبيتة اجلهتة الرتعللتة/اجلمتعلتةو اتع ع  لت  املعل متعر املع و ة  • 
  رال  الداد اجلمعلة و يعدهتع وهي.لهعو اع ورمل ن   اجل س والفنئ 

 وسعحل  لال  م عص ة لفمم املتحدة

 وسعحل  لال  سلبية  عه األمم املتحدة

 وسعحل  لال   عودة  عه األمم املتحدة

 ت طية صع ية لله اتف ال سعلة

 تلرنو  /  الةو  طة ت ظيل تلرنو نية

  طة ت ظيل   الية

 م ان التصعالر اهلعتف احملم ل/ال سعل
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و اع ع  ل  امل ابعرو الرعللة  الا ترتتتتتتت.ل هتدودات( من ظيث املعدار  ةللجهالسدسار املع و ة   • 
و واألستتتتتلحةو وال وا ذ  دول او اهعر من غري الدول او التال ري لليهعو واألنرتتتتتطة واالتصتتتتتعالر

 االالميةو والروو  الل جفتيةو والتم ول/الروو  املعليةئ 

  وستيفتت د  ل  للو األسج  الرعللة  الا ترت.ل هتدودات(  ةوالت.تي.عر املع و ة للجهالتس يعر   • 
  ىل األنرطة افدوبة والسدميةئ 

 وحتليل م ان البسلئ اوجن الس ة وال عف املع و ة للجهة الرعللة  الا تر.ل هتدودات( ليلحت • 

  وو ب ي خلليتتتتة املع و  للجهتتتتة الرتتتتعللتتتتة  الا ترتتتتتتتتتتتتتت.تتتتل هتتتتتدوتتتتدات(  زاع األمم املتحتتتتدةامل  ف  • 
التفع.ل لمع   ا اعنا س.وة هذه اجلهة الرعللة  د تفعلد   ر  الفال فاالستابعسار العف. وة  

 األمم املتحدة او تلحق تع ال  س او تعيسهعئ

  وستتتتيفتتتتعلد  ل  خلية االستتتتتابعسار املع و ة للجهة الرعللة  الا ترتتتت.ل هتدودات(األودو ل جيع   • 
 العف. وة فر  الفال  ع تسييم ن اايهع  

ل   9-7-4 ة ابل فتبة ل.ل جهة  عللة/لعلة   خلية/ لل استتابعسار ظر  الفتال وُتفتج ِّ املعل معر املععجلن
للو    م رصلو وجي ي تب وبهع ع ملف ومل اسم اجلهة الرعللة/اجلمعلة املع ية 



 

 

1
1

2
/1

6
0
 

 

1
9

-0
9

2
8

5
 (A

) 

 ا ماىات املسلحة غري املمتثلة
 

 9اجلدول 
 مثال ىلم جدول تقييم ا هات الفاىلة

 السدسار واوجن ال عف البعل ة األمهية املتطلبعر البعل ة األمهية  م ان البسل ال    ال هعحي اهلد  األودو ل جية م طسة املفوولية التر يلية اا  ية الر ة اجلمعلة
لتتتتتتتتتتتتتعلتتتتتتتتتتتتتة  1اجلمعلة           

مفتتتتتتتتتتتتتتلحتتتتة 
  سهع ية

والرتتتتتتتتتتتتتتمتتتع   السطتتتتع  ال  يب  س(
 وامل عطق اجل   ية للبلد  س(

  ض البي   اطيتتتتتة  دون  ع    س(
 تدسجييعت 

الدولة  س( استت عد  
و تتعن هنتتع  ىل التتدون 
ع اجلنع ال  يب من 

 السعسة

التالويد الرتتتعة 
واملرتتتتتتتتتتتتتت وليتتتتتتة 

  الدو ية

افرتتتتعظ للو لال تتتتعر  
طيبتتة م  الستتعدة احملليمح 

 والتم  احمللي

ظ وتة اف اةو  -الستدسار البتعل تة األمهيتة 
 التم ولو ال دو و التالويد املع  ي 

سة   تتت و  -اوجن ال تتتعف البعل ة األمهية 
تتفتتتتتتتتتتتتتتبتتتتت  ع االة اط ع هجمتتتتتعر 

   ال هج ااسهعيب خفعح   ر وة ابرية
لتتتتتتتتتتتتتعلتتتتتتتتتتتتتة  2اجلمعلة 

مفتتتتتتتتتتتتتتلحتتتتة 
  سهع ية

م طسة امل عطق الرتتتتتمعلية من   ل(
مفتتتوولية استتتتابعسار ظر  

 الفال 

افتتتتتتت.تتتتتتتم التتتتتتتذار  وط ية
 و/او االستساللية

افتتتتتتتتت.تتتتتتتتتم التتتتتتتتتذار 
 لرع   ل(

افرتتتتعظ للو لال تتتتعر   التالويد الرعة
الستتعدة احملليمح طيبتتة م  

 والتم  احمللي

ظ وتة اف اةو  -الستدسار البتعل تة األمهيتة 
 التم ولو ال دو و التالويد املع  ي 

 تتت وسة   -اوجن ال تتتعف البعل ة األمهية 
تتفتتتتتتتتتتتتتتبتتتتت  ع االة اط ع هجمتتتتتعر 

   ال هج ااسهعيب خفعح   ر وة ابرية
لتتتتتتتتتتتتتعلتتتتتتتتتتتتتة  3اجلمعلة 

مفتتتتتتتتتتتتتتلحتتتتة 
  سهع ية

خليذ من  
  ب( و    ا(

دوتتتتتتن متتتتتتتتتتتتتطتتتتتت    امل عطق اجل   ية
  س(

 تيت تتتتتتتة ترتتتتتتتتتتتتتت تيتلتيتتتتتتتة    ض البي   اطية
مفتتتتتتتتتتتتتتتسلة ع  طعس 
التتتستتتتتتتعنتتت   التتتتتتتدوتتتس 

  س(

التالويد الرتتتعة 
واملرتتتتتتتتتتتتتت وليتتتتتتة 

  الدو ية

افرتتتتعظ للو لال تتتتعر  
طيبتتة م  الستتعدة احملليمح 

 والتم  احمللي

ظ وتة اف اةو  -الستدسار البتعل تة األمهيتة 
 التالويد املع  ي التم ولو ال دو و 

 تتت وسة   -اوجن ال تتتعف البعل ة األمهية 
تتفتتتتتتتتتتتتتتبتتتتت  ع االة اط ع هجمتتتتتعر 

   ال هج ااسهعيب خفعح   ر وة ابرية
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 23الر.ل 
 جدول أنيطة وىالدات ا هات الفاىلة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
الس ة واوجن ال تتتتعف   اوجن حتليل    -حتليل أوجه القوة وأوجه الضددددعف والفر  والتهديدات   9-7-5

ه  استتتل ب لتحدود اوجن   ة واوجن  تتتعف لعلة معو والر ل والتهدودار ال علة   والر ل والتهدودار
نتيجة لذل   ومبلمع ه  افعل م  حتليل م ان البسلو وُرتتتتتتتتتتتت. ِّل هذا األستتتتتتتتتتتتل ب ط وسة مريدة لتصتتتتتتتتتتتت يف 
خصتتعحت ت اليم مع ليث تفتتتطي  لملية ظر  الفتتال  استتت الل اوجن  تتعرن او هتدوداتن ع ظعلة اجلهة 

الا ترتتتت.ل هتدوداو او دلم اوجن   تن و  صتتتتن ع ظعلة اجلهة الرعللة الصتتتتدوسة او احملعودةئ وجي  الرعللة  
 ا  وتم ال  ل  اع وتمعهو م  والوة البعبة وم  املبعدم األسعسية فر  الفال  

  

 )ل(السعحد السبلي 
 )ض(السعحد السبلي 

 3اجلهة الرعللة 

 4اجلهة الرعللة 

 5اجلهة الرعللة 

 6اجلهة الرعللة 

 7اجلهة الرعللة 

 8اجلهة الرعللة 

 مواد
 م ج 
 مم.ن

 مرتبن  ن
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 ُيستخدم   حتليل ا هات الفاىلة والتهديداتالقوة وأوجه الضعف والفر  منوذج حتليلي ألوجه 
 
 
 

 
 

 
 
 
   
مي.ن تطبيق هتتذا األستتتتتتتتتتتتتتل ب ظيبمتتع ام.ن حتتتدوتتد م ان  ستتل  وال تتعتج  - حتليددل مركز الثقددل 9-7-6

ال حيفتتتتتتتتي لتحليل م ان البسل ه  حتدود اوجن ال تتتتتتتتعفو والا مي.ن  عد  ل  استتتتتتتتت الهلع  م  اخلصتتتتتتتت  ( 
األم ون  م  املدنيمح(  ووتعمح ال ال  ع اآلاس واملاعط  والر ل ابل فبة   يعوتهع  م  األصد عع( او اال او

 لل جعل وال فعع والرتيعر والرتيع   يمع وتعلق  .ل م ان  سلحت
 حتدود السدسار البعل ة األمهيةئ • 

 حتدود املتطلبعر البعل ة األمهيةئ • 

 حتدود اوجن ال عف البعل ة األمهية  • 
 

 10اجلدول 
 منوذج حتليلي ملركز الثقل ُيستخدم   حتليل ا هات الفاىلة  

 مركز الثقل

الستدسار وهلم ج ات الا مت   اجلهتة الرتعللتة ظ ايهتتع 
 و دسهتع للو العمل

 القدرات البالغة األمهية

 مع الذي وفم  م ان البسل للجهة الرعللة  عملن؟

 أوجه الضعف البالغة األمهية

ال حيفتتتتية للجهة الرعللة الا مع هي اوجن ال تتتتعف  
 مي.ن ا  تو    ر.ل ظعسم للو م ان البسل؟

 املتطلبات البالغة األمهية

مع هي الر وط او امل اسد او اف اير األسعسية الا 
 ت ري الرععلية للو م ان البسل؟

  
 تقد  فالة متكاملةبتوليد سيناريو متكامل للجهات الفاىلة - 3املرفلة  9-8 

البي ة التر يلية وتسييم اجلهعر الرعللة من   تسييم من حتليل البي ة التر يلية تدمج نتعحج    3امل ظلة   9-8-1
 ىل حتدود ايف تر تتتي البي ة الترتتت يلية  ىل ترتتت.يل  دسار   3للو الت ا   وت مي امل ظلة    2و    1امل ظلتمح  

هتدودات(و و ذل  حت  ِّل التحليل اجلهعر الرعللة/اجلمعلعر  الا ُترتتتتتتتتتتتتت. ِّل  ت.تي.عر وتس يعر و ج اعار  و 

 أوجه القوة )الداخلية(
 حتدود السدسار الا تعطي مينة • 
 الا تعطي مينةحتدود اخلصعحت  • 
 حتدود ال.يرية الا  د وفتاد  تع اهلد  تل  السدسار/املنااي • 

 أوجه الضعف )الداخلية(
 حتدود السدسار الا تعطي ليبعت  • 
 حتدود اخلصعحت الا تعطي ليبعت  • 
 حتدود ايرية است الهلع • 

 الفر  )اخلارجية(
 واملريدة للهد حتدود الال و  اخلعسجية املتعظة  • 
 حتدود ال.يرية الا مي.ن تع تعنون الر ل او اف مع  م هع • 

 التهديدات )اخلارجية(
 حتدود الال و  اخلعسجية الا  د ت   اهلد  • 
 حتدود ال.يرية الا مي.ن تع زايدة التهدودار او تسليلهع • 
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 ل   ع  عليعت  ىل ممعسسةو ظيث حتد ِّد الفي عسو هعر املت.عملة ومفعسار لمل اجلهعر الرعللة احملتملةو اع
مفتتتتتتتتتتتتتتتتتعسار العمتتتل األسج  واألخط   وهلتتتذه املفتتتتتتتتتتتتتتتتتعسار غ ض ت ب ي و مي  ىل دلم التاطيذ للمهتتتع  

ا  تتعع ت ريتتذ املهمتتة و/او العمليتتة  وتتمبتتل ال  اتج  والعمليتتعرو وهي تعمتتل ا متتع ك موهتتتتتتتتتتتتتت ار و نتتذاسار
  يمع وليحت ت.عمل للجهعر الرعللةاملفي عسو  الت.عملة/املحعلة ال حيفية لل

 ئافعلةهرع   • 

 هرع  األظداثئ  • 
حتدود ستتتتتتتي عسو هعر مفتتتتتتتعسار لمل اجلهعر الرعللة  األسج  واألخط ( جلمي  اجلهعر الرعللة  • 

  ة التر يليةئ ار الصلة داخل البي

 حتدود مفعس العمل امل ظمد للجهعر الرعللةئ • 

  الرعللة عر يع  مفعس لمل اجله • 
 

 25الر.ل 
 إدماج نتاسج تقييم البيئة التيغيلية وتقييم ا هات الفاىلة   إتار احلالة املتكاملة

 
 
 
 
    
امي  اجلهعر الرعللة   “اامفتتتتتعم”ال  ض من الفتتتتتي عسو  املت.عمل ا عتج للحعلة املت.عملة ه   9-8-2

األمم املتحدة من    عبعر ترفتتتتتريوة وت بووة  وع ظل مع تتفتتتتتم  ن    “ صتتتتتة”والع امل ع البي ة الترتتتتت يلية ع  
تعسيدو ال و.ري مععجلة مفتتتتتتتتتتتتتتعسار لمل اجلهعر الرعللة الر دوة دو   ظهعس البا ذ واآلاس املتبعدلة ا  عع 

 لملية لفمم املتحدة او خالل  بة مع  مع و ة ع هرع  افعلة( ع البي ة التر يلية  

رعللة وصت  ِّس ست دوة الط وسة الا هترع  افعلة ه  سستم ملفتعس لمل اجلهعر ال  -شدفاف احلالة   9-8-3
ستتتتت رذ تع اجلهعر الرعللة مفتتتتعس لملهع  ووُفتتتتتحدنث هتتتترع  افعلة الذي وصتتتت س مفتتتتعس لمل اجلهعر 
الرعللة األسج  واألخط  ابستتتتتتتتتتتتتتادا  الرتتتتتتتتتتتتت اح  املالخ  ة من مصتتتتتتتتتتتتتر  ة الع امل املعدوة واملتعلسة ابل  ا 

  تسييم اجلهعر الرعللة/تسييم التهدودارواست تعجعر 

 ع البي ة التر يليةئ الت.تي.عر والتس يعر وااج اعار هرع  • 
 استحداث هرع  ظعلة ل.ل خصمئ • 

 حت اعر اجلهعر الرعللة/اجلمعلعر للو األسضئمم ار  ظهعس  • 

  ظهعس اهدا  اجلهة الرعللة وظدودهع وخط طهع النم ية وامل.عنية افعمسة املسفمة  ىل م اظل  • 

 تقييم البيئة التيغيلية
واملعل معتية ايف تصيع الت عسوس البر وة 
 واملعدوة البي ة التر يلية؟

 تقييم ا هة الفاىلة
مع هي ن ااي اجلهة الرعللة ومع هي  دساهتع؟ 
 وايف ستترعلل اجلهة الرعللة م  البي ة

 التر يلية؟

 احلالة املتكاملة
ايف واون وم  ستعمل اجلهة الرعللة؟ 

  هرع  افعلة(
 مع الذي للي ع سصده
  هرع  األظداث(
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ادوو ستتتتيرتتتتمل هتتتترع  ال مفتتتتعس من مفتتتتعسار العمل اجلهعر الرعللة/اجلمعلعر الا واحد   9-8-4
 تر.ل هتدودات املع يةحت

 االسمئ • 
 التح اعرئاو مم ار  ط   الدن  من اهلد  • 

 األهدا ئ • 
 افدود  م طسة لمليعر اجلهعر الرعللة(ئ • 

 الت عسوس األسعسية وافعمسةئ • 

و  تتتتتتتبعط األستتتتتتتلحة امل تتتتتتتعدة للدابابرو  ال ريا  غري املبعهتتتتتتت ة. وة  امل    امل ج  للسدسار العفتتتتتتت  • 
 ال صد املتسد و ومع  ىل  ل ( 

 
مععوري اجلدوا واملسب لية واالاتمعل   للو   جعابر وو ب ي ل.ل مفتتعس من مفتتعسار العمل تسدمي   9-8-5

   .ل مفتتتتتتتتعس من مفتتتتتتتتعسار العمل جي  ا  و.   جمدايت ومسب الت وم.تمالت وظصتتتتتتتت ايت وافصتتتتتتتت وة واملالعمة
 ومالحمعت للجهة الرعللة/اجلمعلة  

 
 26الر.ل 

 مثال ىلم شفاف احلالة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
مل عطق التحصتتيل م  تت  االهتمع و   ابل ستتم هتترع  األظداث ه  تصتت و     -شددفاف األفداث   9-8-6

استتت عدات  ىل مفتتعس العمل األسج  ومفتتعس العمل األخط  للجمعلة الا ترتت.ل هتدودات  ووُفتتتاد  هتترع  
عل ة األمهية  األظداث لتط و  السدسة للو حتصيل االستابعسار ولتحدود م ا   األظداث او املعل معر الب

 القطاع الغريب

 تط د  ل( س( 
x  مفوضية شؤون

 الالجئني
  يمعر
 املر دون
 ) (داخليعت مر دو   داخليعت 

 ) (داخليعت مر دو   ) (داخليعت مر دو  

مفوضية شؤون 
 الالجئني
  يمعر

 داخليعت  املر دون

   اس

 (ساملنطقة القبلية )

 تط د  ل( س( 

 تط د  ل( س( 

 تط د  ل( س( 

 تط د  ل( س( 

x 

x 

x 
x 

 ) (الفع سة امل طسة السبلية 

 (أ) البلدة

 ( املنطقة القبلية )

 (ستمراريةاال س(حت  +  د(  3املرفلة 
افرعظ للو ال ج د ع امل عطق اخلع عة ع 
الفع ق لفيط ة اجلمعلة  ل(و  لعدة ت طمح 
 م عطق اجلمعلة  ل(    اد اجلمعلة  س(

 (التيكيل س(حت  -  د(  1املرفلة 
مالعه ارو ت وو  اجلمعلة اا  ية  ل(و 

يلة سلبية للو وسعحذ الت اصل 
 االجتمعليو تدسو  املسعتلمح

(سماحل س(حت  +  د(  2املرفلة   
مهعلة مفت ط عر اجلمعلة  ل(و ت وو  
النلمعع ال حيفيمحو  جبعس اجلمعلة  ل( 

 للو م عدسة امل عطق ال حيفية



117/160 

 

 19-09285 (A) 

 

وه  تصتتتتتتت و  ابل ستتتتتتتم وبمح ِّ امل  تتتتتتت  امل ج  لفظداث البعل ة األمهية  من ظيث النمع  وامل.ع ( وامل  تتتتتتت  
 امل ج  لبعب األهدا  البعل ة األمهية 

امل عطق امل صتتتتتتتتتتتت دة  ابلبتي  النمس(   -املعي ة    االهتمع   ووتاللف هتتتتتتتتتتتترع  األظداث من م عطق 9-8-7
ع م عطق   األجهنة املترج ة اليدووة الصتتتتتتتتتت  للحصتتتتتتتتتت ل للو موهتتتتتتتتتت ارو مبل وج د م ا تتتتتتتتتت  لالج مح او  

مع و ة  ومي.ن مل عطق االهتمع  املعي ة ا  ت.   م عطقو او نسعطعت  ددةو او جممععر   دوة  وه عم او تتتتعت 
 ئ ا  م هعتف اظد األ  اد للو سبيل املبعل  “الهتمع  املعي ة املرعهيميةم عطق ا”استادا  متناود لت 

 27الر.ل 
 شفاف األفداث والعالدات ومسارات ىمل ا هات الفاىلة األرجح واألخطر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 حت  احملتملة املفتهد ة  االهتمع     وتص  ِّس هرع  األظداث م طسة االهتمع  املعي ة الا ُظد در وم عطق  8- 8- 9

ت ا ط  يهع جهة  عللة ع نرتتتتتتتتتتتتتتعط من هتتتتتتتتتتتتتتالنن أتايد املعي ةحت م طسة وُت    ا   م طسة االهتمع    • 
 نري مفعس لمل  تملئ او

جي  ا  ت.   م عطق االهتمع  املعي ة مرتتتتتتتتتم لة دومعت  صتتتتتتتتتل من اصتتتتتتتتت ل حتصتتتتتتتتتيل املعل معرو  • 
 املعل معر  حتصتتتتتتتتتتتتيلخطة  األصتتتتتتتتتتتتل الذي جي  ا  و.   م.لرعت للو ال ح  امل عستتتتتتتتتتتت  ع   وه 

 ادانه(ئ 19مع  املعي ةو سجعع ال ال  ع الر.ل  لالطال  للو ل ض م حي مل عطق االهت

 هرع  األظداث

 هرع  افعلة
 مفعس العمل األسج 

 هرع  افعلة
 مفعس العمل األخط 

 هرع  افعلة
 امل ظدة

 هرع  ألظداث

 م طسة االهتمع 
 3املعي ة 

 1املعي ة  م طسة االهتمع 
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داحمعت مع ت.   م تبطة ع خطة حتصيل   استابعسار ظر  الفال   االظتيعجعر  ار األول وة من • 
 املعل معر ا عطق االهتمع  املعي ةئ

للة م طسة االهتمع  املفتتتتهد ةحت م طسة او نسطة ع البي ة الترتتت يلية للتال ري للو اخلصتتتم/اجلهة الرع • 
 ( 28   ض د   اجلهة الرعللة او اخلصم  ىل التالي لن مفعس لمل او تعدولن  الر.ل 

 28الر.ل 
 مثال ىلم شفاف األفداث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
حتدود   ر  الفتتتتال فاالستتتتتابعسار العفتتتت. وة  و و ب ي خللية  معي ة وابل فتتتتبة ل.ل م طسة اهتمع    9-8-9

االظتيعجعر من استتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتال  ابلترصتتتتتتتتيل  وو ب ي ا  تودي هذه االظتيعجعر  ىل أتايد 
ات مع ورتتتتتتتعس طبيعة مفتتتتتتتعس العمل الذي تفتتتتتتتل.ن اجلمعلة الا ترتتتتتتت.ل هتدودا او اجلهة الرعللة املع ية  وابري 

هذه االظتيعجعر  هنع موهتتتت ار و نذاسار  ولذا  من ال تتتت وسي ا  تت تتتتمن مفتتتتعسار لمل اجلهعر   ىل
الرعللة جمم لة من املوهتت ار امل تبطة تعو والا وفتتتطي  احمللل     استتطتهع حتدود األظداث الا و ج  ا  

الا ُظد درو وجي  ابلتع  ا  تعمل   ي  ومي.ن ألصتتتتتتتتتت ل األمم املتحدة سصتتتتتتتتتتد م عطق االهتمع  املعي ة  
 لن اب  م   فم العمليعر ل د هذه ال سطة   ر  الفال فاالستابعسار العف. وة 

مفعس لمل اجلهة الرعللة جي ي   ا   دس ااهعسة  ىل    -إىداد مسارات ىمل ا هات الفاىلة   9-8-10
املع ية  وه  ورتتتتتتتمل حملة لعمة  تملة لن    لداده من م ال س اجلهة الرعللة  الا ترتتتتتتت.ل هتدودات او املو  ة(

نو ووفتتتتتت د  ىل تسييم اجلهة الرعللة املرصتتتتتلو  غبذي تال  تتتتت  ال هعحي الاو   املسيممةخطتهع لتحسيق مهمتهع  
والط وسة الا تُسد ِّس اخللية ا  اجلهة الرعللة ستتتتتتتتتتتتتتترعلل تع م  الت تتتتتتتتتتتتتعسوس املعدوة والبرتتتتتتتتتتتتت وة واملعل معتية  

ر  فاالستتتتتتتتتابعسار العفتتتتتتتت. وة  وابل فتتتتتتتتبة ل.ل جهة  عللة  ترتتتتتتتت.ل هتدودات( مع يةو جي  للو م ظري  
  ووُفتتتتتاد  مفتتتتعس مفتتتتعس لمل اجلهة الرعللة األخط و  الرعللة األسج مفتتتتعس لمل اجلهة  لداد    الفتتتتال 

لمل اجلهة الرعللة األخط  م  موهتتتتتتتتت اتن و نذاساتن ملالظالة مع   ا اعنا اجلهة الرعللة/اجلمعلة اخلصتتتتتتتتتمة 
ستتتتتحع   للو مفتتتتعس العمل األسج   و  ا  ي ا املوهتتتت ار ظدوث حت ُّل ع اخلصتتتتم او افعلة    مفتتتتعس 

 و  تبهنتع تنود السيتعدة اتع و.ري من ال  تا لتعتدوتل وترعيتل خطذ الط اسم ال اميتة  ىل م اجهتة العمتل األخط
 هذا التط س 

 م طسة االهتمع 
 املعي ة

م طسة االهتمع  املعي ة 
 متمبلة ع نسطة

 نسطة الس اس

  طسةامل
6 

  طسةامل
6 

  طسةامل
  طسةامل 3

5 
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 29الر.ل 
 مسار ىمل ا هة الفاىلة األرجحمثال ىلم 

”استتتتتتععدة السبيلة  ل( الفتتتتتيط ة للو اجلنع الرتتتتت  ي من : 1مسددددار العمل األرجح 
 ال  يب“ السطع 

 دسدددددددددددددددددم اسدددددددددددددددددتدددددددخدددددددبدددددددارات فدددددددفدددددددظ السدددددددددددددددددالم 
 : الددددددددددددددددددددقددددددددددددددددددددوة  مسددددددددددددددددددددددددددددددتددددددددددددددددددددوق ىددددددددددددددددددددلددددددددددددددددددددم

FHQ MUNEX - DTG: 190800 LT AUG 2019 

 

 خمطع املناورة
)أ(   ت اليم مالعه ار غري ل يرة ع البلدة  - : التيكيل1املرفلة 

واف. متتتةو  تتتدلم من األمم املتحتتتدةو ترتتتتتتتتتتتتتتج  االستتتتتتتتتتتتتتتس اس  مح 
من السطع   اليددردي ع اجلنع ) (و  )س(الم لتمح الفتت. يتمح 

ال  يبو م   ذل جه د م فتتتتتتتسة للو صتتتتتتتعيد افمالر االالمية   
و  بتتتتعر لمليتتتتعر األمم املتحتتتتدة   ي تتتتة آم تتتتة ومتتتتالم نتتتتة( ع اجلنع 

 الر  ي من البلد لرععليتهع 
الع دة الرعلية للمرتتتتت دون داخليعت والالج مح   - : احلسددددم2املرفلة 

الفتتتتتتع سمح من السبيلة  ل( و لعدة ت طي همو ابلت فتتتتتتيق ال  يق م  
  وتط و  ااستتتتت.ع  و لعدة  نرتتتتتعع التمععر  )س(ال تتتتتعع السبيلة 

  ونن  األل تع  ع امل تعطق املت تعز  لليهتع و لتعدة البا ذ  ) (احملليتة 
 البلد  واالستعداد لالنتاعابر  شرقع  ) (بيلة م  م عطق الس

تط و  التجتتعسة والطبستتة ال ستتتتتتتتتتتتتتطو   - : االسدددددددددددتمراريددة3املرفلددة 
التجتتتتتتتعسوتتتتتتتة وال وا ذ االجتمتتتتتتتعليتتتتتتتة  مح السبيلتمح  س( و  ل(   
والتععو  والت فتتتيق والتععوت الفتتتلمي م  األ لية امل تمية  ىل السبيلة  

  و ج اع انتاتتتعابر  الغريبمن السطتتتع   اليدددددددددددردي ع اجلنع )س(
  ) (و  )س(  ليمية ط  هع م هح   من السبيلتمح 

 
 ا هد الرسيسي:

ومشتتتتتع  وج  يب   6و  4 البلتتتتتدة  ا( وم طستتتتتتع االهتمتتتتتع  املعي تتتتتتع 
 )م( ال ه 

 الع دة و لعدة الت طن ع امل عطق السبلية  ل( املت عز  لليهع ال ا عة ه  ي امل طسة ال   ية  املهمة:
تفتتتتتتتتعيد الفتتتتتتتيط ة للو اجلنع الرتتتتتتت  ي من السطع  ال  يب وتعمل للو  لعدة  نرتتتتتتتعع امل طسة   ) (السبيلة  الغرض:

  )س(ابلتععو  م  اف. مة والسبيلة  ) (السبلية 
 3و  2و  1انال  امل اظل  األسلوأ:

تع د  ىل افتدود السبليتة الفتتتتتتتتتتتتتتع ستة للو ال نا  م  الفتتتتتتتتتتتتتتيط ة التدو يتة للتداينتة  ل(و   ) (امل طستة السبليتة  الوض  النهاسي:
  )س(والتععوت م  السبيلة 

 أوجه القوة وأوجه الضعف
 من البلد  الغريب واليرديالتالويد الرعة وظ وة اف اة ع اجلناون  +
 الدلم اف. مي +
  دودوة امل اسد لتحسيق االستم اسوةو تبععت ألنرطة الت مية -
   ) (و  )س(للو لملية الفال   مح اف. مة و  )س(استرع   عط  األنرطة املبرية لال ط اب للو ود الع عص  املتط  ة  -

 االفتياجات ذات األولوية مر املعلومات ومعايري املؤشرات واإلنذارات
املالتتتعه ار الفتتتتتتتتتتتتتتلميتتتة ع البلتتتدة  ا( و يمتتتعر املرتتتتتتتتتتتتتت دون  (: 11و  10و  5و  4هتمددام املعينددة )مندداتب اال 1االفتيدداج 

   وظ هلع ) (داخليعت/الالج مح من جعن  األ لية 
العالمتعر للو ل دة املرتتتتتتتتتتتتتت دون داخليتع والالج مح  ىل امل تعطق  (: 9و  8و  11و  10)منداتب االهتمدام املعيندة  2االفتيداج 

 املت عز  لليهع ) (السبلية 
 ) (امل عطق التمعية  (: احلكومة احمللية تسعم إا تطوير1و  2و  5و  4)مناتب االهتمام املعرَّفة  3االفتياج 
 ) (و  )س(مح جه د الت فيق  (: 1و  2و  5و  4)مناتب االهتمام املعرَّفة  4االفتياج 

 
 وجهات فاىلة ابلغة األمهية بنود
 ) (و  )س(السيعدة السبلية  :1البند 
 ) (السيعدة الدو ية  :2البند 
 ) ( يعدة األ لية  :3البند 

 :النجاحمعايري 
و وستتتيط ة األمم املتحدة  ) (و )س( ظ وة اف اةو وأتويد الفتتت.ع  احملليمح والتم  الدو و والترعلل الفتتتلمي  مح السبيلتمح 

 للو  ي ة آم ة ومالم نةو وا صو  دس من افد من اال ط اب الذي وبريه املتط    
  

  

 2امل طسة 

 1امل طسة 
امل طسة 

5 

 6امل طسة 
 القطاع الغريب

مفوضية شؤون 
 الالجئني

املر دون   يمعر
 داخليعت 

 )س( املنطقة القبلية

 ( املنطقة القبلية )

 (سماحل   د( +  س(حت 2املرفلة  (التيكيل س(حت  -  د(  1املرفلة  (ستمراريةاال س(حت  +  د(  3املرفلة 
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 املر دون داخليعت   يمعر
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 خطرمسار ىمل ا هة الفاىلة األمثال ىلم 

هتعجم هتتتتتتت  عت  تر ض تد ق املرتتتتتتت دون داخليع والالج مح  )س(” :1مسدددددار العمل األخطر 
 (  يل -“  االظتمعل ) ( من

حت دسددم اسددتخبارات ففظ السددالم ىلم مسددتوق القوة 
FHQ MUNEX - DTG: 190800 LT AUG 2019 

 

 خمطع املناورة
وافملة   ) (املالعه ار وت وو  السبيلة  - التيدددددددددكيل حت1املرفلة 

والمعل الرتتتتت     ) ( االالمية الفتتتتتلبية  تتتتتد اف. مة والسبيلة 
و واهلجمتتتعر للو املعتتتعهتتتد اف. ميتتتة وللو )أ(امل المتتتة ع البلتتتدة 

من السطتتع  ال  يب واجلنع  اليدددددددددددرديع اجلنع  ) (م ا   السبيلتتة 
الرتتتتتتتتتتتتتت  ي من البلتتد  واجله د االالميتتة امل فتتتتتتتتتتتتتتستتة الا ت ان للو 

 االستساللية اا ليمية 
امل تتتتتتتعوسةو والسيتتتتتتتعدة والتح.مو والتتتتتتتدلم ابل ريا و   مبددددددا   ذلددددددك

 و والتح اعر  ليس ع هذا املبعل(واالستابعسارو والل جفتيعر
اهلجمعر املعسدة ابألجهنة املترج ة اليدووة   - : احلسددددم2املرفلة 

استتتتتتتتتتتتتسعط اف. مة  )أ(الصتتتتتتتتتتتتت   للو املععهد اف. مية ع البلدة 
واظيتتتعع األ ليتتتة لط د  )  ( افتتتعليتتتة  واهلج   للو م ا   السبيلتتتة

  واهلجمعر  من السطع  ال  يب  اليددددرديالفتتتتت.ع  احملليمح ع اجلنع 
من السطتتع   اليدددددددددددردي للو   ار/  التتد األمم املتحتتدة ع اجلنع

 ال  يب 
امل تتتتتتتعوسةو والسيتتتتتتتعدة والتح.مو والتتتتتتتدلم ابل ريا و   مبددددددا   ذلددددددك

 واالستابعسارو والل جفتيعرو والتح اعر ليس ع هذا املبعل(
مشع     م( اظتالل األسض ال حيفتتتتتتتية - : االسدددددتمرارية3املرفلة 

و و نرتتتتعع م ا   ظج   )أ(وهتتتت  ي البلدة  ا( واملطعس مشع  البلدة 
منودة   الع  ورتتتمل نسعط الترتيت والدوساير وامل اصتتتدو م  وج د  
اظتيعطي متح م   ي  و  اس املتبسمح من األ لية امل تمية  ىل السبيلتة  

  ل(    األجناع الر  ية من البلد 
التح.مو والتتتتتتتدلم ابل ريا و  امل تتتتتتتعوسةو والسيتتتتتتتعدة و  مبددددددا   ذلددددددك

 واالستابعسارو والل جفتيعرو والتح اعر  ليس ع هذا املبعل(
 

 ا هد الرسيسي:
 8و  5و  4البلدة  ا( واجلف س وم عطق االهتمع  املعي ة 

  واستتتتتادا   )أ(و واملطعس مشع  البلدة )أ(هتعجم وتفتتتتتعيد اس تتتتهع الفتتتتع سة مشعل هتتتت  ي البلدة  )س(السبيلة  املهمة:
 التالويد الرعة لط د السبيلة  ل(و الا تر.ل األ لية ع امل عطق املت عز  لليهع  

ة مفتتتتتسلة ع ظل  ت ود استتتتتععدة امل عطق احملتلة ستتتتع سعت هتتتت  ي السطع  ال  يب و لعدة  نرتتتتعع م طس )س(السبيلة  الغرض:
  )س(الداينة 

 3و  2و  1انال  امل اظل  األسلوأ:
 االستسالل الذار للسبيلة  س( ع امل طسة ال   ية من البلد الوض  النهاسي:

 أوجه القوة وأوجه الضعف
 التالويد الرعة وظ وة اف اة ع اجلنع ال  يب من البلد  +
 الدلم الدوس والرعة واف. مي من البلد العوس  س(  +
  دودوة السدسة للو االستم اسوةو ولد  السب ل الدو   -
 االلتمعد الط ول األجل للو السبيلة  ل( وللو امل اني ع اجلنع الر  ي من البلد   -

 ت األولوية مر املعلومات ومعايري املؤشرات واإلنذاراتاالفتياجات ذا
 )س(حت انرطة اجلمعلعر املفلحة (3و  2و  1)مناتب االهتمام املعينة  1االفتياج 
 أتايد حت اعر السبيلة  س(    اجل  ب الر  ي (:5و  4و  3و  2و  1)مناتب االهتمام املعينة  2االفتياج 
 اظتالل اجلف س ) ( عوالر السبيلة  (:8و  6)منطقتا االهتمام املعينتان  3االفتياج 
 ور و  ه  عت  ) (أتايد مع   ا اع  الف.ع   (:11و  10و  9و  8)مناتب االهتمام املعينة  4االفتياج 

 بنود وجهات فاىلة ابلغة األمهية
 )س(حت السيعدة السبلية 1البند 
 )أ(حت السيعدة الدو ية 2البند 
 ) ( يعدة األ لية  :3البند 

 معايري النجاح:
 ) (ظ وة اف اةو ول ص  املرعجالةو وأتويد الف.ع  احملليمحو وط د األ لية امل تمية  ىل السبيلة 

  
وت. م   يع  مفتتتتتتتتعس لمل اجلهة الرعللة من األستتتتتتتت لة التعليةحت    -   بيان مسددددددار ىمل ا هة الفاىلة  11- 8- 9
 هتتتتتتتتتت.ل لعملية امل عوسةو والد علعرو والتالخريارو واالختالالرو ومع  ىل  ل ( الذي ستتتتتتتتتتتفتتتتتتتتتتعو اجلهة   ما 

الرتعللتة املع يتة او اجلمتعلتة الا ترتتتتتتتتتتتتتت.تل هتتدوتدات  ىل  علتنو واي مهتع  ت.تي.يتة ستتتتتتتتتتتتتتتفتتتتتتتتتتتتتتتاتد   يمتع وتعلق  
 و ج  ا  تتح م اجلهة الرعللة/اجلمعلة الا ترتتتتتتتت.ل    مىت اتلف اهتتتتتتتت.عل الت تتتتتتتتعسوسو و املتحدة وا  ابألمم 

 القطاع الغريب

 مفوضية شؤون الالجئني x تط د  ل( س( 
 املر دون  يمعر

مر دو   داخليعت 
 ل(  داخليعت 

مر دو  
مر دو    ل( داخليعت 

 داخليعت  ل(

مفوضية شؤون 
 الالجئني
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 داخليعت 

 )س( املنطقة القبلية
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 تط د  ل( س( 

 تط د  ل( س( 
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 تس  امل جعيتة اجل  ا يتة البتعل تة األمهيتة ال.تعم تة ع املهمتة والا مي.ن ا  ُترتتتتتتتتتتتتتت.ت ِّل ت تتتتتتتتتتتتتتعسوس    أير هتتدوتدا(و و 
 دسار    اي   كيف و استتتتتعستتتتتية/ظعمسة للجهة الرعللة الا ترتتتتت.ل هتدودا للو ال ح  احملدمد ع حتليل البعبة(و  

اجلمعلة    ن ااي اجلهة الرعللة املع ية او  ملاذا ستتفتتعملهع اجلهة الرعللة املع ية او اجلمعلة الا ترت.ل هتدودات( و 
الفتل ايعر الا   الا ترت.ل هتدودات(  وستيرتمل مفتعس العمل او تع جمم لة من املوهت ارحت مع هي األ ععل او 

  رال  املوه ار(    11- 9عو والا ترري  ىل مفعس العمل هذا  انال   األمم املتحدة( او نفم  ت  س  اهع   ن 

ا دوق واملقبولية وجي  ا   تعز ال جهة  عللة  ار صتتتتتتتتتتتتتلة/لعلة ترتتتتتتتتتتتتت.ل هتدودات اختبعس   9-8-12
حت هل مفعس العمل جمدتو ومسب ل  املاعط  واخلفعح  ابل فبة للجهة الرعللة واالكتمال واحلصرية واملالءمة

املع ية او اجلمعلة الا ترت.ل هتدودات(و وم.تملو وظصت ي   تلف لن مفتعسار العمل األخ ا(و ومالحم 
  هل سيحسق اهدا  اجلهة الرعللة املع ية او اجلمعلة الا تر.ل هتدودات(  

 :ىمل ا هة الفاىلةمسار  ىينة مر بيان 9-8-13

 علدة االسا األمعمية  س( الا ترتتتتت.ل هتدودا  مع ا( ستتتتتت رذ هج معت معسدات للو  معلة  اجل(  منن  
و ابستتتتتتتتادا  خليذ من ال ُهج غري ال مطية والتسليدوة   م ( وستتتتتتتيس  هذا للعمليعر التع عة لفمم املتحدة

تطي  اجلمعلة االستتتتترعدة من  دسة ااا للو اهلج   ع  تتتت ع ال هعس املب. و وخالل امل ستتتتم اجلع     تفتتتت 
التح م   اون( ومن امل ج  ا  ترتتتتتتتتتن اجلمعلة هج معت غري وطي للو الب ا ة ال حيفتتتتتتتتتيةو  ي مع أير اهلج   

 رية لن ال ال     علدة االسا األمعمية للعمليعراملفتتتتل  التسليدي من الرتتتت   ظيث ت.   ط   الدن  من  
 ج  ا  تفتتتتتتتتتتتتتتتاتد  اجلمتعلتة م ابتة مرااتة وجهتعزات مترج ات  م الت اجنع و طال  ال ريا    ايف( ومن امل

من هج مهع غري ال مطيو وا  تفتتتتتتاد  املدا   ال هتتتتتعهتتتتتة الصتتتتت رية والبسيلة و دساهتع ال ريانية غري املبعهتتتتت ة 
اجنع من هج مهع التسليدي   ملع ا( وستتتتتتترتتتتتتن اجلمعلة  س( الا ترتتتتتت.ل هتدودا هذا اهلج   ل د  املنود 

 هع ونر   عت غل األمم املتحدة ع م طسة لمليعهتمن 

صتتتتتتتتي ة املهع  وتتمبل ط وسة ستتتتتتتتهلة ع وصتتتتتتتتف مفتتتتتتتتعسار لمل اجلهعر الرعللة ع استتتتتتتتتادا    9-8-14
  تتع ة  ىل هتترع  افعلة  وو ب ي تصتتميم الرتترع  ليث تتفتتىن س.وة   وال  ض واألستتل ب وال  تت  ال هعحي

الس ة   تتتالت لن اوجن الس ة وال تتتعف للبدول  وتاله  ع هتتترع  الع امل املتعلسة ابلنمع  وامل.ع  و  فتتت   
امل اسد املاتلرتة الا متل.هتع تلت  اجلهتةو مبتل امل تعوسةو والسيتعدة   الرتعللتة ةافتعلتة املتعلق افتتتتتتتتتتتتتتتعس لمتل اجلهت 

التح.مو والدلم ابل ريا و واستتتتتادا  املعل معرو واستتتتتابعسار ظر  الفتتتتال و والل جفتتتتتيعرو سه عت ادا 
ع وصتتتتتف   صتتتتتتي ة املهع  وال  ض واألستتتتتتل ب وال  تتتتتت  ال هعحي  ووبمح املبعل ادانه ايرية استتتتتتتادا   امهيتهع

الا تت عول  تلف   الرعللة  ةافتعس لمل اجله  ةافعلة املتعلس  مفتعس العمل  وستيفتعلد  ل  ع  لداد هترع ة
 الع امل وامل اسد املفتادمة ع مفعس العمل 
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 11اجلدول 
 صيغة الغرض واألسلوأ والوض  النهاسي )ميروع(

  س( اجلمعلة  
 الا تر.ل هتدودا مفعس لمل اجلهة الرعللة 

 ال صف اهلج   للو السعلدة األمعمية للعمليعر 

 التع عة لفمم املتحدة األمعمية للعمليعر علدة االسا مهعلة  املهمة  

 سد  املنود من ت غل األمم املتحدة ع م طسة لمليعر ونر   اجلمعلة  س( الا تر.ل هتدودات  ال  ض

 م جمهة  ىل الب ا ة مترج ة ودووة الص   اجلم   مح م ابة مرااة واجهنة  • األسل ب

هجمعر معسدة من الرتتتتتتت   اب عه السعلدة األمعمية للعمليعر ابستتتتتتتتادا    ة مفتتتتتتتلحة تسليدوة  •
 مدل مة ادا   سهعهة ونريا  غري مبعه ة  

م تعدسة األمم املتحتدة  تعلتدة االسا األمتعميتة للعمليتعر او للو األ تل لتد  هتتتتتتتتتتتتتت هتع لعمليتعر ختعسك  ال    ال هعحي
 للعمليعر السعلدة األمعمية 

  املوارد

اوالتحت ت طلق م ابة مرااة  ىل الب ا ة وجي ي ترجريهع  يهع لرت     ة وفتتتتتتتتتتتتتتطي  اهتتتتتتتتتتتتتاعل ومل    امل عوسة
اجهنة مترج ة وتتدووتتة الصتتتتتتتتتتتتتت   التتدخ ل م هتتع  ىل الستتعلتتدة وترجري اجهنهتم ع التتداختتل اظتتداث 

ة  وانيعتو تسبب الس ة التسليدوة من  صتتتتتتعابر لعلية وت اين اجلهد الد علي لفمم املتحدة للو الب ا 
الرتتتتتتتتتتتتتت   لالستتتتتتتتتتتتتتترعدة من ال طعع وااخرعع    تسبب من السعلدة األمعمية للعمليعر  ول د ترجري 
األجهنة املترج ة اليدووة الصتتتتتت  و ترتتتتتتن هذه الس ة هج معت للو احمليذ الرتتتتتت  ي ع  عولة لرت     ة 

 ريا  غري املبعه ة  ين  وجي ي  ل   دلم من املدا   ال هعهة وال 

من امل ج  ا  جي ي ت فتتتتتتتتتتتيق و يعدة اهلجمعر من التل الصتتتتتتتتتتت ري  ىل الرتتتتتتتتتتت   من السعلدة األمعمية  السيعدة والتح.م
 للعمليعر الذي ت جد الب ا ة للو م مو البص  م ن   امل طسة  ا( ع الررع ( 

ع امل طسة  ب( ظيث مي.ن سصتتتتد   بسيلةالو   اخلريرة هتتتتعهتتتتة  الدا   من امل ج  ا  جي ي استتتتتادا  امل الدلم ابل ريا 
 اجلنع األاا من السعلدة األمعمية للعمليعر  

 بل    استتتتتتتتتتب لمح من اهلج  و من امل ج  ا  ت ستتتتتتتتتتل اجلهة الرعللة سستتتتتتتتتتعحل  ىل الس ا العوسة للسعلدة  استادا  املعل معر
 ة للو ت  ري األمن واالستس اس ع امل طسة  األمعمية للعمليعر مرعدهع ا  اجلهة الرعللة  ا( وظدهع  عدس 

من امل ج  ا  اجلهة الرعللة  ا( ترتس   ىل اي استتتتتتتتتلحة لالهتتتتتتتتتتبعم م  امل وظيعر او الطعح ار واهنع  الد ع  اجل ي
ستتتتتلجال  ىل التاري  وسا  الرتتتتج   وع ظعلة مالظالتهع او مهعلتهع من اجل و  فتتتت   تفتتتتتاد  

 جل ي األسلحة الص رية ل د  العتعد ا

ع سصتتتتتتتتد حت اعر األمم املتحدة خعسك   )أ(استتتتتتتتع ي  من اهلج  و ستتتتتتتتتبدا اجلهة الرعللة   8 ىل    6 بل   استابعسار ظر  الفال 
السعلدة األمعمية للعمليعر  وستتتتتتتتتتتحعول افصتتتتتتتتتت ل للو  عب املعل معر من الم لة املفتتتتتتتتتتتادمة 
داختل الستعلتدة األمتعميتة للعمليتعر    ض ال صتتتتتتتتتتتتتت ل  ىل التصتتتتتتتتتتتتتتميم احملتدمد  و بتل اهلج    ستتتتتتتتتتتتتتب   

 األجناع املاتلرة من اهلج    اسب لمحو ستج ي استطاللعت لن اب  للط   الا ستفتاد  ع او
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  س( اجلمعلة  
 الا تر.ل هتدودا مفعس لمل اجلهة الرعللة 

 ال صف اهلج   للو السعلدة األمعمية للعمليعر 

يدووة الترج ة  واألجهنة امل  م لة للو م ابعراحمليدووة الصتتتتتت    الترج ة  املجهنة من امل ج  ا  تُ سل األ الل جفتيعر  
 ىل   وة   وبة ليث وتلسعهع دالم للجهة الرعللة  ا( وطنهنع لب تتعة ااي    وملهع اهتتاعلالا  الصتت    

  بل اهلج   

 ه عم  خعح  واغذوة  ننة سلرعت للو مس  ة من م عطق انطال  الس ة التسليدوة وست.   

ستتتتتتتتُتفتتتتتتتتتاد  األجهنة املترج ة اليدووة الصتتتتتتتت   مل     ة األمم املتحدة من م عدسة املعفتتتتتتتت.  وهتتتتتتتتن  التح اعر/التح اعر امل عدة
 م عد  هج  

  
وترتمل املوهت ار الا مي.ن لس ة األمم املتحدة ا  ختتعس ال ال   يهع ع ظعلة حتسق مفتعس العمل  9-8-15

هتتتذا متتتع وليحت استتتتتتتتتتتتتتتطال  الستتتعلتتتدة األمتتتعميتتتة للعمليتتتعر التتتتع عتتتة لفمم املتحتتتدةئ والتستتتعط اهتتتتتتتتتتتتتتاتتتعل 
 سعحل اف اسوة لص س/ يدو هعر لسعلدة األمم املتحدةئ واختبعس ال الم الد علية لفمم املتحدة  ابستادا  ال

اجهنة مترج ة ودووة الصتتت    م لة وغري اف اسوة(ئ و م.ع  ا  تت    األمم املتحدة تلسي تسعسو  لن  هين  
رئ ووج د  تمتتل لتجمي  غري معتتتعد للس ار  ىل الرتتتتتتتتتتتتتت   من الستتعلتتدة األمتتعميتتة للعمليتتعر للو م ابتتع

معت من ال رتتعط للو نطع  م طسة املفتتوولية األاي  الفتتع سة للو اهلج  ئ ووج د مفتتت ا غري معتعد لم   ع
الترتتتتتت يليةئ و د ختتري ال فتتتتتتعع و/او األطرعل من امل طسةئ و د وت ري امل  ف احمللي من األمم املتحدةئ و د 
حتدث زايدة ع الدلعوة امل عه تتتتتتتة لفمم املتحدة  وم  ج ا  لداد مفتتتتتتتعسار العمل تل و  بهنع ُترتتتتتتت. ِّل 

ستتتتتتتابعسار العفتتتتتت. وة ظر  الفتتتتتتال  وت تتتتتتع   ىل امل تجعر األخ ا لالل عصتتتتتت  ع تسدو  استتتتتتتابعسار  
  الفال  ر ف
 

 نواتج حتليل البيئة التيغيلية 9-9 

للو ال ح  املذا س الالهو  ب   ج اع حتليل البي ة الترتت يلية لملية مفتتتم ة  وو جد للو امتداد  9-9-1
التحدوث البع ا للم تجعر والرتتتتتتتتتتترع عر احملدمدة العملية لدد من ال  اتج الا جي ي ت ليدهع   تتتتتتتتتتتع ة  ىل  

 الرس ار الفع سة  وتتمبل ال  اتج ال حيفية لتحليل البي ة التر يلية  يمع وليحت ع

 حتدود املوه ار واانذاسار الا ستواد/ت ري مفعس العمل املسيمم اظدا اجلهعر الرعللةئ  • 

  ذ م تتتعطق االهتمتتتع  املعي تتتة  طلبتتتعر حتتتتدوتتتث خطتتتة حتصتتتتتتتتتتتتتتيتتتل املعل متتتعرو والتتتذي و ب ي ا  و • 
 املعل معر و ص ل حتصيل املعل معرئ 

 (ئ 10 و د ترصيال ع الرصل  م جن امل ظلة األوىل -لملية ص   الس اس العف. ي  • 

 املست     تسدو  استابعسار ظر  الفال  • 

او غيعب املوهتتتتتتتتتتتت  ه  ستتتتتتتتتتتتل م او ظدث مي.ن مالظالتن   -  إىداد املؤشدددددددددرات واإلنذارات 9-9-2
موهت ات   “لد  وج د ست.ع   ليمح  ط ل الط وق”للفتل م او افدث(حت للو ستبيل املبعلو مي.ن ا  و.    

هلج   وهتتي  او جهعز مترج  ودوي الصتت   للو الط وق ورتتري اب عه نتيجة/ظدث اوو ع هذا الفتتيع و 
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عمليعرو  د ورمل املوه  حت اعر    ية او ترفري  تمل للبيعانر الا و ال   يهع احملل ِّل  وللو املفت ا ال
 الف.ع  احملليمح او ختنون ال   د او الذخعح  من جعن  لعلة معي ة 

 مع ه  مع و    ر  الفتتال فاالستتتابعسار العفتت. وة  وجي ي ت ليد املوهتت ار ابستتتادا  خاة  9-9-3
لمالت ال سبيل لتج بن (  و د ورمل  ل   ت.تي.عر وتس يعر و ج اعار اجلمعلة الا تر.ل هتدودات  رال   

و تبذ لدثو مبل اختبعس األستتتتتلحة لن ط وق  طال  ال ريا و او ظ اة الداد ابرية من امل ابعر من م    
 ىل آخ   لب س هن (و او  د وفتت د املوهت   ىل مع ظدث ع املع تي  حتليل اال عهعر(  وت جد ان ا  لدة 

 من املوه ارحت

 ئ موه  التحذو ار/اانذاسار • 

 ئ موه  الت.تي.عر/املععسم • 
 ئ موه  حتدود اهل وة • 
 ئ البعد النمس • 
 التهدود ال هي ئ  • 

 ئ املوه ار املت سطة األجل • 

   املوه ار الط ولة األجل • 

وأل  هذه األن ا  من املوه ار  ع لة للمالظالةو  بهنع تُدمنج ع خطة حتصيل املعل معرو ليث  9-9-4
لة احملل ِّل ع حتدود مفتتعس لمل مي.ن لل ظدار   واألصتت ل استتتادامهع  وو ب ي ا  تفتتعلد املعل معر احملصتتم

 اجلمعلة الا تر.ل هتدودات 
  ر  الفتتتتتتال  ف االستتتتتتتابعسار العفتتتتتت. وة  ظيث    م ظري    -   املعلومات   حتصددددديل خطة  حتديث   5- 9- 9

جي و  حتليل البي ة الترت يليةو  فت   وتم  رت.ل ا ا حتدود الب  ار ع استتابعسار ظر  الفتال  وحتصتيل  
املعل متعر  ومي.ن ترفتتتتتتتتتتتتتتري تلت  الب  ار ع خطتة حتصتتتتتتتتتتتتتتيتل املعل متعر ووتعمح ا  تتد       لتداد طلبتعر  

  الرص ل الفع سة(  املعل معر واالظتيعجعر من استابعسار ظر  الفال   للو ال ح  املبمح ترصيال ع 

ن م جن امل ظلة األوىل م ظري   -موجز املرفلة األوا    -  ىملية صدددددن  القرار العسدددددكري 9-9-6 و ج ِّ
  وه  م جن م طسي للتحليتل ال تع   من حتليتل البي تة لمليتة صتتتتتتتتتتتتتت   الس اس العفتتتتتتتتتتتتتت. يالتاطيذ ع  تداوتة 
 ( 3-3-10و الرس ة 1والرصل  10التر يلية  الرصل 

 
 تقدير استخبارات ففظ السالم 9-10 

تسدو  استتابعسار ظر  الفتال  اداة ت    استعستعت للتحليل  وهي ال تفتعلد ع ت ريذ مهمة معو  9-10-1
ل. هع تتي  حتدود االستتتتتتتتت تعجعر وال  اتج ال حيفتتتتتتتتية   ية زايدة الرهم و سهتتتتتتتتعد م ظري التاطيذ وصتتتتتتتت ع  

ة  وهذه هي ااب  ط وسة مي.ن التع ول لليهع الس اس  واألستتتتتتتتتتتتل ب املفتتتتتتتتتتتتتاد  ه  هتتتتتتتتتتتت.ل األلمدة البال 
ل تتمع  ا  و.   تسدو  استتتابعسار ظر  الفتتال  م تتيرعت للسيمة لن ط وق ت  ري ن اتج مريدة ل  تتعت لن 

 جم د  ا  ال  عح  او   داع املالظالعر 
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 12اجلدول 
 مثال ىلم صيغة األىمدة الثالثة األساسية

 ال عتج االست تعك الععمل
 ال عتج للم ظرمح  مع ا    ( لملية التحليالر لعمل او سوال وتصل ابملدخالر   

 ثالامل
استرتتتع  دسجتتتعر اف اسة ولتتتد  وج د 

 امطعس م سم
اجلرتتتتتع  والتتتتتعلتتتتتة وزايدة تتتتتتد ق 

 الالج مح
االظتيعجعر  ار األول وة من استتتتابعسار ظر  استتت لة م انة  

 طلبعر املعل معر( - الفال 
 اآلاس للو البي ة التر يلية والف.ع  واألمم املتحدة
 مهع  األمم املتحدة/األ   ة السط وة لفمم املتحدة

 السي د للو األمم املتحدة
 املاعط  للو الف.ع  وللو  عبة األمم املتحدة

  
عطع  و.مل اظدمهع اآلخ و وحتليل البي ة الترتتتتت يلية وتسدو  استتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتال  مهع نرتتتتت  9-10-2

السيع   .ال األم ون ظيبمع مس  ال  ا  ذل     ر  الفتتتتتتتتتال فاالستتتتتتتتتتابعسار العفتتتتتتتتت. وة  وو ب ي مل ظري  
و ل. ن ال و    نرس الصتت امة لملية صتت   الس اس العفتت. يوحتليل البي ة الترتت يلية وُرتت. ِّل اآللية الا تدلم  
 ظر  الفال   التحليلية الا و   هع تسدو  اعمل الستابعسار

و ب ي  ج اع تسدو  استتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتال    -إجراء تقدير اسددددددتخبارات ففظ السددددددالم   9-10-3
لملية ظعلة  ورعد  عبة جدودة او معسدة  ال ستيمع ل د االنترتعس ع م طسة جدودة ألول م ة(  وداخل   ع

االستتابعسار العفت. وة و لعدةت مع و تطل   تسدو  استتابعسار ظر  الفتال  م ظر   صت   الس اس العفت. ي
الفتتال  زمع  العمليةئ    حتليل البعبة(  وميتل  ابري م ظري استتتابعسار ظر   2ا  عع امل ظلة    ر  الفتتال ف

ر  فاالستتتتتابعسار العفتتتت. وة  وهي  د   ي للو    م رصتتتتل  بل طل  مدخالر اوستتتت  من م ظري  
او لعليعت ابالهتبام م  ابري م ظري استتابعسار ظر  الفتال  الذي وس    لمعل ال حيس وجيم    الفتال 

 التع عمح لن  ر  الفال فاالستابعسار العف. وة ا .عس م ظري 

اهلد  من ن اتج تسدو  استتتابعسار ظر  الفتتال    -نواتج تقدير اسددتخبارات ففظ السددالم   9-10-4
ه  تنوود السيعدة اباللتبعسار املتصتتتتتتتتلة ابستتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتال   واباللتبعسار العمليعتية ع ابري من 

 األظ ال(  وست دسك تل  االلتبعسار حتا الع عوون التعليةحت
 ال طال   نئ  عل وتعمح ا -املهمة  • 
 مر سة  رال  مع جي ي ال ال   ين ا  عع لملية التاطيذئ  -الت جين ع جمعل التاطيذ  • 

 اظتيعك  ىل ج اب داخليئ -االظتيعجعر من استابعسار ظر  الفال   • 
 طل  ج اب من له س خعسجيئ  -طل  املعل معر  • 

 لعمل سيم   ظ وة التص   ا  عع ت ريذ مهمة معئ -السيد  • 
 لعمل سي    جمعال معدايت او مرعهيميع للتص   ا  عع ت ريذ مهمة مع  -اف وة  • 
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 13اجلدول 
 نواتج تقدير استخبارات ففظ السالممثال ىلم 

 ال عتج االست تعك الععمل
ستج ي العملية خالل م سم األمطعس ومن امل ج    الطسس    

 ا  ت.   م ف ابر األهنعس اللو من املعتعد  

جي ي   وق االستتتتتتتتطال  اهل دستتتتتتتي استتتتتتتتطاللعت ل سعط   -  املهمة
 العب س افعلية ملع  ة مع   ا اعنا ال تنال صعفة لالستادا  

ليس لدا اجلهة الرعللة الا ترتتتتتتتتتت.ل هتدودات  دسة  معدار اجلهة الرعللة
 للو ال .وة الليلية 

من امل ج  ا  ت    العمليتتتعر  - التخطيع جمدددال   التوجيددده
 الليلية مينة لس ار األمم املتحدة 

است عدات  ىل استابعسار ظر  الفال  افعليةو ليس  االنتمععار الدو ية
   “ وو ر سنيع ”من املواد مع ه  االنتمعع الدوس لس وة  

مع ه  االنتمعع   :السددددالم  ففظ  اسددددتخبارات  مر االفتياجات
ايف ستيو   للو   ار األمم املتحدة و   “وو ر سنيع”الدوس لتتتتتتتتتتتتتتت 

 ه عم؟

  ار األمن التتتتتتع عتتتتتة للتتتتتدولتتتتتة امل تتتتتتتتتتتتتتيرتتتتتة تعمتتتتتل  الس ار املتعوة
م طسة مفتتتوولية استتتتابعسار ظر  الرتتت   من    ىل

التع عة ل ع  والعمليعر الا تس   تع تل    الفتتتتتتتتتتتتتال 
 الس ار ليفا مره مة 

متتع هي العمليتتعر الا ت تتتتتتتتتتتتتتطل  تتتع   ار  :املعلومدات تلدب
مفتتتتتتتوولية من التع عة للدولة امل تتتتتتتيرة  ىل الرتتتتتتت   من م طسة  األ

  استابعسار ظر  الفال 

 تيتمتتتتتتتعر املرتتتتتتتتتتتتتت دون 
 داخليعت 

ال ونال املرت دو  داخليعت ع م طسة العمليعرو وهم 
وُفتتتتتتتتتتتتتتتاتدم   ا طتعع من جتعنت  اجلهتعر الرتعللتة 

 الا تر.ل هتدودات 

العمليتعر  تتتتتتتتتتتتتتد اجلهتعر الرتعللتة الا ترتتتتتتتتتتتتتت.تل هتتدوتدات   :القيدد
ستتتتتتتتتتتتتتت اجتتن  ي دات للو ظ اتهتتع و ي دات متناوتتدة تتصتتتتتتتتتتتتتتتل  س التتد 

 االهتبعم  فب  اظتمعل و    ا  اس تبعية 

التنلتمتتتتتتتعع التستبتلتيت   احملتلتيت   والت فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعع الت.تبتريار  السعدة السبلي   احمللي   
مع و     هنم جتتتتتدو و  ابلبستتتتتة ومووتتتتتدو  ل ج د 

 ملتحدة األمم ا

مي.ن لس ار األمم املتحتدة الترتعلتل م  النلمتعع السبليمح   :احلريدة
احملليمح وال فتتتتتتتتتتتتتتتتعع ال.بريار ا  تتتعع املهمتتتة ومي.ن لتلتتت  الس ار 

 طل  املر سة  ال   س 

  
 تقدير استخبارات ففظ السالم املقتضب 9-11 

حتليل البي ة الترتتت يلية ع هتتت.ل تسدو  استتتتابعسار ظر  الفتتتال  املست تتت  ه  ط وسة لتعميم   9-11-1
اتعيب و يعين  وُتفتتتتاد   ين نرس العملية امل طسية املفتتتتادمة ع حتليل البي ة الترتتت يليةو وُطتتم  تسييمعر 
لة ملفتتتعسار لمل اجلهعر الرعللة  وه  ليس مرصتتتال اعلتسدو  ال.عمل الستتتتابعسار ظر  الفتتال و  مرصتتت 

يع و لن و.   لدا م ظري االستتتتتابعسار العفتتتت. وة فر  ول.ن تعميمن ااب  ستتتته لة   ري  عب األظ
 الفال  ال  ا الالز  اج اع تسدو  اعملو ولذل  ميب ل التسدو  املست   و  جع مريدا 
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 14اجلدول   
 تقدير استخبارات ففظ السالم املقتضب  

 احلالة الراهنة 
   س ة م جنة(

 املهمةب

 األهداف اخلاصة
   س ة م جنة( 

 فالة ا هة الفاىلة ذات الصلة
   س ة م جنة(

 التقييماتباالستنتاجات الرسيسية
   س ة م جنة(

  
 حتليل البيئة التيغيلية  

 ال عتج االست تعك الععمل

   الت عسوس املعدوة   
   الت عسوس البر وة

   الت عسوس املعل معتية
   آاس الطسس
   الرعللةتسييم اجلهة 

  
 تقييم التهديد  

 اهلدف والوض  النهاسي 
تسييم هتد  اجلهتة الرتعللتة/اجلهتة الرتعللتة 

 الا تر.ل هتدودا
   س ة م جنة(

تسييم ال    ال هعحي للجهة الرعللة/اجلهة 
 الرعللة الا تر.ل هتدودا

   س ة م جنة(

 ال عتج االست تعك الععمل

   



128/160 

 

 19-09285 (A) 

 

 إدماج التهديدات  
 مسار العمل األرجح للجهة الفاىلة ذات الصلة 

رسددددددددم اطيطي ملسددددددددار العمل 
 األرجح للجهة الفاىلة

   س ة م جنة(

 ال عتج االست تعك الععمل

   

 مسار العمل األخطر للجهة الفاىلة ذات الصلة
رسددددددددم اطيطي ملسددددددددار العمل 

 األخطر للجهة الفاىلة
   س ة م جنة(

 ال عتج االست تعك الععمل

   
  
 د ختتلف الع عوون تبعع للعملية   - شددددددددرح تقدير اسددددددددتخبارات ففظ السددددددددالم املقتضددددددددب 9-11-2

 واظتيعجعر السيعدة 
هي  هتتتتتتتتتتتتتتعسة  ىل مع و   داخل م طسة االهتمع  من اظداث ا  تتتتتتتتتتتتتتا  ىل هذا  -  احلالة الراهنة • 

التسدو   ومي.ن ا  تت تتتتتتتتمن وصتتتتتتتترع م جنا لفظداث الفتتتتتتتتيعستتتتتتتتية والعال عر ال ط ية والعال عر 
 الد ل معسية وافعلة اا ليمية واجلهعر الرعللة من الدول البعلبة ومن غري الدول  

ومي.ن التط    ين إبجيعز  ىل امل ا     - ل  املهمة والسعدة  ورتتتتتتمل    -  املهمةباألهداف اخلاصدددددة • 
واف ادث الصتتدوسة  ومي.ن ا  ورتتمل او تتع اجلهعر األخ ا صتتعظبة املصتتلحة الا وتم حتدودهع 
ع  طعس افعلة والا ال متبل خصتتتتمع مبعهتتتت ا او   ار صتتتتدوسة  ومي.ن ا  ورتتتتمل امل المعر غري 

 والرصعحل الفيعسيةو ومع  ىل  ل    اف. مية الدوليةو وواعالر املع نةو
هي صتتتتتت سة م جنة تت تتتتتتمن وصتتتتتترع للحعلة  -  ا هة الفاىلةبا هة الفاىلة ال  تيدددددكل هتديدا • 

ال اه ة للجهة الرعللة  ار الصتتتلة او افعلة ال اه ة للجهة الرعللة الا ترتتت.ل هتدودا  ومي.ن ا  
 ترمل اهدا  هذه اجلهة ون اايهع  

هي  عحمة ابل سعط ال حيفتتتتتتتتية الا   حتدودهع ع لملية  -  تنتاجات الرسيسدددددديةالتقييماتباالسدددددد  • 
 تسدو  استابعسار ظر  الفال   

ورتتمل الع عصتت ن ال حيفتتية للت تتعسوس املعدوة والبرتت وة واملعل معتية  ومن   -  حتليل البيئة التيددغيلية • 
 تيتتتتتتتةو والفتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتعر  تعتب التعت امتتتتتتتل التا ميت.تن الت تالت   تيتهتتتتتتتع اجلت انتتتتتتتُ  اجلت ت ا تيتتتتتتتة/اهلتيتتتتتتتدسوغت ا

االجتمعلية/الفتتتيعستتتيةو والدمي  ا يعو وجمم لعر اجلهعر صتتتعظبة املصتتتلحةو واخلصتتتعحت واهليعال 
األستتتعستتتية اال تصتتتعدوةو وال رتتتعط اال تصتتتعديو وال سلو والصتتت علةو واملعل معرو والصتتتحة  ومي.ن 

 الت صل  ىل است تعجعر ع  طعس ال من تل  العالر 
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تادامهع للمفتتتتتتتتتتتعلدة ع حتليل البي ة الترتتتتتتتتتتت يلية امل ا بةو واالظتمعع من األدوار الا مي.ن استتتتتتتتتتت  • 
والتاريو والعسبعرو والت تتتتعسوس ال حيفتتتتيةو وط   الدن  من اهلد و ومصتتتتر  ة اجل ان  املتعلسة 
ابمل عطق واهليعال والسدسار والت اليم واألهتتتتتاعل واألظداث م  الع امل الفتتتتتيعستتتتتية والعفتتتتت. وة 

جتمعلية والبسع ية والتعسطية واملعل معتية واهلي.لية واملعدوة والنم ية  ومن واال تصتتتتتتتتتتتعدوة والدو ية واال
األمبلة األخ ا للو الع امل الا مي.ن ال ال   يهع      ت.ن مرتتتتم لة ابلرعل ابألدوار املذا سة 
الاله متع وليحت األسض/الت تتتتتتتتتتتتتتتعسوسئ والع امتل اف تتتتتتتتتتتتتت وتةئ واهليتعاتل األستتتتتتتتتتتتتتتعستتتتتتتتتتتتتتيتةئ والع امتل 

يةئ والع امل املتعلسة ابلر تععئ واملفتعحل الدولية والفتيعستيةئ واخلصتعحت الدمي  ا ية البح وة/الفتعظل
 و  الد الفلطةئ واألخطعس البي ية/املفعحل الصحيةئ واملعل معرئ والطسسئ واتسوخ الت عسوس 

مي.ن ا  ورتمل لدة ل امل تبعع للحعلة  ومن املريد  و اد ترعصتيل لن ال من   -  تقييم التهديد • 
امل ا   املع و ةو واألنرتتتتتتتتطة األخريةو والترتتتتتتتت.يلو والسيعدة والتح.م  وو ط ي تسييم التهدود للو 
ل لعسيدة اجلهعر الرعللة/اجلهعر الرعللة الا ترتتتتتت.ل هتدوداو او استتتتتتل ب  استتتتتتت.رتتتتتتع  مرصتتتتتت 

ع وتس يعهتع و ج اعاهتع ظفتتتتتتتت  اال ت تتتتتتتتعع  و  ا اع  ال نا  ع م اظلن املب. ةو لملهعو او ت.تي.عهت
مي.ن  ج اع استتتتتتتتتتتتتتتع اض للهجمتتتتتتتعر األخرية تتتتتتتتد  ال     للو الت.تي.تتتتتتتعر والتس يتتتتتتتعر 
وااج اعار  ومي.ن ا  ورتتتتتتتتتتتتتتمتل وتع ك  يتعنيتة ألي لسيتدةو او استتتتتتتتتتتتتتل ب لمتلو او ت.تي.تعر 

 وتس يعر و ج اعار 
ه   تتعحمتتة افتتتتتتتتتتتتتتتتعسار العمتتل ال استتتتتتتتتتتتتتعتتة ال طتتع  املتتتعظتتة امتتع  اجلهتتعر  - إدمدداج التهددديدددات • 

الرعللة/اجلهعر الرعللة الا ترتتتتت.ل هتدودا  ومفتتتتتعس العمل و ب ي ا  و.   متفتتتتتسع  م  لسيدة 
اخلصتم ونرتعطن(و ومالحمع  لتحسيق هد  اخلصتم(و وظصت اي   تلرع من مفتعس لمل  ىل آخ (و 

من ال عظية الفتتيعستتية(و ومم. ع  ع ظدود امل ج  (  وو ب ي ومسب ال  من انظية مفتتاللة ال تتحعاي و 
ا  و ط ي حتليُل مفتتتعسار العمل للو مسعسنة ملاتلف مفتتتعسار العمل ع  تتت ع جمم لة م عستتتبة 
من املعتتعوري من  بيتتل مبتتعدم اف بو ومبتتدا العمليتتعر اهلج ميتتة او التتد تتعليتتةو وال ظتتعحف الستتتعليتة 

عسار العملو و ب ي ا  و.    د   حتدود مفتتتتتتتتتتتعس العمل ومع  ىل  ل   و عد  ج اع حتليل مفتتتتتتتتتتت 
األسج  للجهة الرعللة ومفعس لملهع األخط و وتسدمي ه   م جن لفب  حتدود ال من مفعسي 
العمل   صرهمع  مع األسج  او األخط   وو ب ي  عد  ل   دساك الع امل واالست تعجعر وال  اتج 

 ل.ل من مفعسي العمل 
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 14اجلدول 
 ستنتاجاتبالنواتجالعواملباال

 العامل
ع(   املعل معر ال  عحعية ال حيفية الا ظدمدهتن

 االستنتاج
  حتليُل  للععمل(

 الناتج
  و سع للجدول ال اسد ادانه(

أتخ  ر لسعسب الفتتتتعلة امل ج دة ع  -مبعل     
د تعحق و ميتتع خالل  5الرصتتتتتتتتتتتتتتتل التدساستتتتتتتتتتتتتتي 

 األسب   املع ي 

وتت جتت  جتتتتتتتدا ا  تتت.تت    تتطتتتتتتتعساير  1-1
 الفعلة  د  عرا 

من هتتتتتتتتتبن املواد ا   ل  استتتتتتتتتهم ع  1-2
 أتخ  الدسوس لن م لدهع احملدد 

 -االظتيعجعر من االستتتتتتتتتابعسار   1-1-1
 ام لدد البطعساير الا حتتعجهع الفعلة؟

 -االظتيعجعر من االستتتتتتتتتابعسار   1-1-2
 البطعساير الا حتتعجهع الفعلة؟مع ن   

 -االظتيعجعر من االستتتتتتتتتابعسار   1-1-3
 اون مي.ن ه اع البطعساير؟

وبلع لتتتتدد ا  اد اجلمتتتتعلتتتتة املتم دة  -مبتتتتعل 
اهتتتتتتتتتتتتتتاعل   8 ىل    7داخل م طسة العمليعر  

 تس وبع 

و ج  ا  و.   هي.ل اجلمعلة ممع ال  2-1
هلي.تل  صتتتتتتتتتتتتتتعحل تعئ اي  تعحتد ومعتعونمح للستعحد 

 مسعتلمح ولدة 

 -االظتيعجعر من االستتتتتتتتتابعسار   2-1-1
هتتتتتع اجلمتتتتعلتتتتة ع  ذن متتتتع ن   اهلجمتتتتعر الا نرتتتت 

 الفع ق؟
و ج  ا  وستصتتتتتتتتت  نرتتتتتتتتتعط اجلمعلةو  2-2

ابل ال   ىل ظجمهتتتتعو للو ت ريتتتتذ هجمتتتتعر 
تتب  استتتتتتتتتتتتتتل ب  طال  ال تتتعس والتح م  ومن 
هتتتتتتتتتتتتتتبن املواد اهنع لن ت.    عدسة للو ت ريذ 

 ال.معحن وجهع ل جن هجمعر من ن   

 -االظتيعجعر من االستتتتتتتتتابعسار   2-1-2
 مع ه  مفت ا اخلاة الذي وتمت   ن املسعتل  ؟

 -االظتيعجعر من االستتتتتتتتتابعسار   2-1-3
 ايف وت اصل السعحد م  سعح  الرصيلة؟

وس  مس  ال.تيبتتتتتة ع  لتتتتتدة  ول ود  -مبتتتتتعل 
 ج  ب م طسة العمليعر 

ة ستتتتتيفتتتتتتاد  العدو الفتتتتت.ع ن وستتتتتيل  3-1
للحمعوةو وو ج  ا  و تتت  األصتتت لن ال حيفتتية 

 ع امل عطق امل.تالة ابلف.ع  اعملداسس 

االظتتتتتيتتتتتتتعجتتتتتتتعر  ار األولتت وتتتتتتتة متتن  3-1-1
 مم وتاللف املس ؟ -االستابعسار 

و سع للتسييم اس تتيةت ظي وة   متبل  ول ود 3-2 
وو ج  ا  وفتتتتتتتتتتتتاد   -ابل فتتتتتتتتتتتبة للجمعلة  

العدو اهليعالن األستتتتتتتعستتتتتتتية وامل اسد املتعظة ع 
البلتتتتتدة ع  طتتتتتعس جه ده ال اميتتتتتة  ىل  لتتتتتعدة 

 التم ون 

 -االظتيعجعر من االستتتتتتتتتابعسار   3-1-2
 ام لدد الف.ع  ع  ول ود؟

األ تتتتتتتتتتتتتت اس اجلتعنبيتة  -االظتيتعجتعر   3-2-1
 احملتملة

متتتتع هي امل اسد املتتتتتعظتتتتة للعتتتتدو ع  3-2-2 
  ول ود؟
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 املرفقات 9-12  
مبعل للو مصتر  ة اجل ان  املتعلسة ابمل عطق واهليعال والسدسار والت اليم واألهتاعل واألظداث  - الف

واملعل معتية م  الع امل الفتيعستية والعفت. وة واال تصتعدوة والدو ية واالجتمعلية والبسع ية والتعسطية  
 واهلي.لية واملعدوة والنم ية

 مبعل -الدلم املسد  من استابعسار ظر  الفال  فمعوة السعلدة  - ابع
 مبعل -الدلم املسد  من استابعسار ظر  الفال  للدوساير  - جيم
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 املرفب ألف 
 دليل األمم املتحدة لالستخبارات العسكرية حلفظ السالم   مر   9للفصل   

تسعط  الع امل الفتتتيعستتتية والعفتتت. وة  
واال تصتتتتتتتتتتتتتتعدوتة والتدو يتة واالجتمتعليتة  
والبستتتتتتع يتتتتتتة والتتتتتتتعسطيتتتتتتة واملعل متتتتتتعتيتتتتتتة  

.لية واملعدوة والنم ية م  اجل ان   واهلي
املتعلستتة ابمل تتعطق واهليتتعاتتل والستتدسار  

 والت اليم واألهاعل واألظداث
التتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتتتتت امتتتتتتتتتتتتتتل  

 الفيعسية

التتعتت امتتتتتتتل األمتت تتيتتتتتتتة  
 العفتتت. وة(و اع ع  

 الع امل الدو ية الع امل اال تصعدوة   ل  الر طة
التتتتتتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتتتتتتتتت امتتتتتتتتتتتتتتتتتتل  

 االجتمعلية
التتتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتتت امتتتتتتتتتتتتل 

 التعسطيةالع امل   البسع ية
الع امتتتتتتتل املتعلستتتتتتة  
 ابهليعال األسعسية 

التتعتت امتتتتتتتل املتتتتتعتلتستتتتتتتة  
ع  ابملعل متتتتعرو اتتتتع
  ل  الفياانية

الع امتتتل النم يتتتة  
 املتتتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتلتتتتتتتستتتتتتتة  
ابجلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداول  

 النم ية(
امل عطق الفتتيعستتية   امل عطق           

 التتتتتتتتتتتس تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتععو  
احملتتتتع التتتتة/افتتتتدود  
التتتتتتتطتتتتتتتبتتتتتتتيتتتتتتتعتتتتتتتيتتتتتتتةو  
اجلي بو م تتتتتعطق  
االنتمتتتعع افنيب(و  
  لتعلتعر متم دة/ 
لعلعر مفتتلحة  
غتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتري  
ممتبلتتتتتة/لتتتتتعلتتتتتعر  
 مفتتتتتتلحة  سهع يةو 
ظ. متة ظتل تو    

 للو امل عطق 

امل تتتتتتتعطق  هتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتن(  
العفتتتتتتتتتتتتتت. وتتة  م ا    
  االحتال /االتصتتعل/ 
م عطق املفتتتتتتتتتتتتووليةو  
متتت ا تتت  التتت.تتتمتتتتتتتعحتتتن  
واألجتتهتتنة املتتتتترتتجتت ة  
اليتتتتتتدووتتتتتتة الصتتتتتتتتتتتتتت    
 التتتعسطيتتة(و م تتعطق  
امل المتتتتعرو م تتتتعطق  
اجلمعلعر املفتتتلحة  
غري املمتبلتتة    التتد  
  تتتتتتتتتت وتتتتتتتتتتق( األمتتتتتتتتتتم  
املتحتتدة  السط ي(و  
م عطق املفتتتتتتتتتتتتوولية(  

 امل عطق السبلية

امل عطق اال تصتتعدوة  
 البتتعزاسارو احملتتعلو  
األستتتتتتتتتت ا و م عطق  

 يتتتتتة املتتتتتعهتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتةو  ت  
امل عطق الصتتتتتت عليةو  
م تتتتتتتعطق الفتتتتتتتتتتتتتت    
الفتتتتتتتتتتتت داعو م عطق  
التتتتتتتتعتتتتتتتدوتتتنو طتتت    
 الته و  والتجعسة(

امل تتتتتعطق التتتتتدو يتتتتة  
 املتدا نو املستع  و  
اجلي ب التتتدو يتتتةو  
األسا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي  

 املسدسة(

مل عطق االجتمعلية  ا
  تتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتتتعر  
التالجت تمحو اجلتيت ب  
اا  ية واالجتمعلية  
والسبلية والعرعح وةو  
د  األظيتتتتتتععو افتتتتتتدو 

 ار التتتتتتتتتتتتتتتتتتتال تتتتتتتتتريو  
األستتتتتتتتتتت ا و امعان  
التجم  الرتتتتتتتتتتتتتتعبيتة  

 األخ ا(

مل تعطق البستع يتة  ا 
 متتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتعطتتتتتتتتتتتق  
املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعظتتتتتتتتتفو  
املتتتتتتتتتتتتتاللتتتتتتتتتتتتت و  
متتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتعطتتتتتتتتتتتتتق  
املتتتهتتتت جتتتتتتتعانرو  

 األمعان( 

ملتت تتتتتتتعطتتق التتتتتتتتتتعسطتتيتتتتتتتة  ا
 األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنو  
االظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترتتتتتتتتتتتتتتتعالر  
ابلذا او الفتتعظعرو  

 افدود(

م تتتتتتعطق اهليتتتتتتعاتتتتتل  
األستتتتعستتتتية  ال الم  
التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتجتتتتتتتتتتتتعسوتتتتتتتتتتتتة  
والصتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتعلتتتتتتيتتتتتتتة  

وال ورية  والفتتتتت. ية  
واف تتتتتتتتتتتتتت وتة ونالم  
الط  تتتتعرو الستتتتعدة  
احملتتتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتتتت    
والتمععر احملليةو  
هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتت.تتتتتتتتتتتعر  
التتتتتتتتتتتتتت.تتتتتتتتتتتتتتهتتتتتتتتتتتتتت ابعو  
هتتتتتتتتتتتتتتب.تعر ال يو  
استتتتتتتتتتتتتتتتطتتت  املتتتيتتتتتتتعه  

 اجل  ية(

م عطق االستتتتتتتتتتتتتعال   
 مت تتتتتتتعطتق التتت تطتيتتتتتتتة  
ابلتتتتبتتتتتتتثو تتتتت تتتتتتتع تتتتتتتل  
املعل معر هتتتتتتتتتتر ايو  
نتتتتتتتستتتتتتتعط وامتتتتتتتعاتتتتتتتن 
التتتتتجتتمتت /االلتتتتتستتتتتتتععو  
االتصتتتتتتتعل البصتتتتتتت ي  

 والفمعي(  

اآلاس التتنمتت تتيتتتتتتتة  
ألجل  السصتتترية ا

واملتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتتطتتتتتتتة  
األجل والط ولة  
األجتتتتتتتل لتتتتلتتتتو 
 امل عطق البي ية(

اهلتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتعاتتتتتتتتتتتتتتل   اهليعال
الفتتتتتتتتتتتتتتيتتتتعستتتتتتتتتتتتتتيتتتتة  
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ااتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن  
احملتتتتتتتتتتع تتتتتتتتتتالتتتتتتتتتتعر  
واملتتستتتتتتتعطتتعتتتتتتتعرو  
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعر  
االجتمتتتتتتعلتتتتتتعرو  
متت ا تت  اال تتبا و  
دوس احملتتتتتتتتعاتتتتتتتتمو  
احملتتتعام املت سلتتتةو  
التتتتتتتتتتتتتت صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   

 الفيعسية(

  املبعين العفتتتتتتتتتتتتت. وة/
األم يتتتة/الرتتتتتتتتتتتتتت طيتتتة  
 متتتتتتتت ا تتتتتتتت  متتتتتتتتستتتتتتتتعس  

وم ا    الرتتتتتتتتتتتتتت طتتتتتتتة 
املسعس العفتتتتتتتتت. وة(و  
اهليعال العفتتتتتتتتتتت. وة  

 واألم ية األخ ا

اهليعال اال تصتعدوة  
 املصتعس و هيعال  
تتتتتتتت زوتتتتتتت  التتتتتتت  تتتتتتت دو  
املتتتتتتتتتتتتتتتتت رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتآر  
الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتعلتتتتتتتيتتتتتتتةو  
املاعز و األس ا و  
متتت ا تتتق التتتتتتتاتتتنوتتتنو  
املتتتناس و هتتتيتتتتتتتعاتتتتتتتل  

 التص ي (

اهليتتتعاتتتل التتتدو يتتتة  
 التتتتتتتتتتتطتتتتتتتتتتت اطتتتتتتتتتتتمو  
األمتعان التدو يتةو  
التتتتتتتتت.تتتتتتتتت تتتتتتتتتعحتتتتتتتتتسو  
املفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعجتتتتتتتتتتتدو  
املعع دو التمع يلو  
اآلاسو املتتتتتتتتتتد و  
 اهليعال املسدسة(

اهلتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتتتتتعاتتتتتتتتتتتتتتتتتتل  
االجتتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتعلتتتتتتتيتتتتتتتة  
 التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اديو  
الفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتجتتتتتتتتتتتتتتت  و  
  امل.عت و املداسس/
اجلتتتتتتتتتتتتتعمتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتتتتعرو  
املاللتت و افتتعانر  
و عل  ي  الرتتعيو  
امتتتعان التجمعتتتعر  
االجتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتعلتتتتتتيتتتتتتتةو  
 املطعلمو املسعهي(

اهلتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتعاتتتتتتتتتتتتل  
التتتتتتتبتتتتتتتستتتتتتتع تتتتتتتيتتتتتتتتة  
 التتتتتتتت صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   
التتتتتتتتتتتذاتتتتتتتعسوتتتتتتتةو  
التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتتتتفو  
املتتتتتتتتتتتتتتتتتعظتتتتتتتتفو  
املتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتتتتعسضو  

ملتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعين  ا
التتتتتتتتتتتتتتتعسطتتتتتتتيتتتتتتتةو  
اهتت.عل التعبري  

 الرس(

اهليتتتتتتتعاتتتتتتتل التتتتتتتتعسطيتتتتتتتة  
 املتبتتتتتتتعين التتتتتتتتتعسطتيتتتتتتتةو  
اهليعال األستتتتتتتتعستتتتتتتتيةو  
املتتتتتتتعظفو اهليتتتتتتعاتتتتتتل  

 الطبيعية(

اهليعال األستتتعستتتية  
 مبتتتتتتتعين الطتتتتتتتع تتتتتتتة  
واملتتبتتتتتتتعين التتطتتبتتيتتتتتتتة  
واملبتتتتتتعين العتتتتتتعمتتتتتتةو  
التتتتت تتتتتستتتتتتتلو تتتتتت زوتتتتت   
الت ترتتتتتتتعايرو مت ا    

 الترييد(

اهليعال  األستعستية(  
لتتتتتتتلتتتتتتتمتتتتتتتعتتتتتتتلتتتتتتت متتتتتتتعر  

تصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعالرو   اال 
االتصتعل الالستل.ي  
ابانبنا وخدمعر  
اانبنتاو هتتتتتتتتتتتتتتب.تة  
 التتت تتتالتتتتتتتع  التتتعتتتتتتتعملتتتي  
لتتتتتتتتتتتتالتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعالر  
املتتتتتتتتت تتتتستتتتلتتتتتتتة( لتتتتلتتتتو  
اهلتتتتتتتعتتتتف احملتتتمتتت لو  
ختتتتتتتتدمتتتتتتتتة التتتتتتتتاوتتتتتتتتد  
واخلتتدمتتعر افنميتتةو  
 تطتتتتتتتعر التتتلترتنوت   
والتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ادوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت و  

 املطب لعر(

اآلاس التتنمتت تتيتتتتتتتة  
السصتتترية األجل  
واملتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتتطتتتتتتتة  
األجل والط ولة  
األجتتتتتتتل لتتتتلتتتتو 
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تسعط  الع امل الفتتتيعستتتية والعفتتت. وة  
واال تصتتتتتتتتتتتتتتعدوتة والتدو يتة واالجتمتعليتة  
والبستتتتتتع يتتتتتتة والتتتتتتتعسطيتتتتتتة واملعل متتتتتتعتيتتتتتتة  

.لية واملعدوة والنم ية م  اجل ان   واهلي
املتعلستتة ابمل تتعطق واهليتتعاتتل والستتدسار  

 والت اليم واألهاعل واألظداث
التتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتتتتت امتتتتتتتتتتتتتتل  

 الفيعسية

التتعتت امتتتتتتتل األمتت تتيتتتتتتتة  
 العفتتت. وة(و اع ع  

 الع امل الدو ية الع امل اال تصعدوة   ل  الر طة
التتتتتتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتتتتتتتتت امتتتتتتتتتتتتتتتتتتل  

 االجتمعلية
التتتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتتت امتتتتتتتتتتتتل 

 التعسطيةالع امل   البسع ية
الع امتتتتتتتل املتعلستتتتتتة  
 ابهليعال األسعسية 

التتعتت امتتتتتتتل املتتتتتعتلتستتتتتتتة  
ع  ابملعل متتتتعرو اتتتتع
  ل  الفياانية

الع امتتتل النم يتتتة  
 املتتتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتلتتتتتتتستتتتتتتة  
ابجلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداول  

 النم ية(
التتتتتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتدسار   السدسار           

الفتتتتتتتتتتتتتتيتتتتعستتتتتتتتتتتتتتيتتتتة  
 ااداسة العتتتعمتتتةو  
السيتتتتتتتعدة احملليتتتتتتتة  
الت ريتتتذوتتتةو  تتتدسة 
اجلتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتعلتتتتتتتتتتعر  
  املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتت دة/
اجلتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتعلتتتتتتتتتتعر  
املفتتتتتتتتتتتتتتلحتتتتة غري 
  املتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتلتتتتتتتتة/ 
اجلتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتعلتتتتتتتتتتعر  
املفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتحتتتتتتتتة  
ااسهتتتتتتع يتتتتتتة للو  
التتتتتتتال ريو الستتتتتتدسة  

 الس عحية(

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدسار  
العفتتتتتتتتتتتتت. وة/األم ية  
 اجله زوتتتتتة األم يتتتتتةو  
الس ة املفتتتتتتتتتوولة لن  
اختتتتع  الس اسو نستتتعط  

 الس ة وال عف(

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدسار  
اال تتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعدوتتتتتتتتة  
 الطتتتع تتتةو ال اسدار  

الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعدسارو   - 
التتتتتتدلم اخلتتتتتتعسجيو  
اجل انتتتتتتت  املتعلستتتتتتة  
ابل تتذاعو استتتتتتتتتتتتتتعتتعس  
الفتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  و املتتتتت اد  
اخلع و الت تتتتتتتتتتتتتامو  
 األس ا  الف داع(

الستتتتدسار التتتتدو يتتتتة  
 نتتتتتتتستتتتتتتعط التتتتتتتستتتتتتت ة 
وال تتتتتتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتف ع  
التتتتتتتتتتتتال تتتتري التتتتتتتدوتتتتس  
والتتتتتتتتتتتتتال تتتتتري لتتتتتلتتتتتو  

الفتتتيعستتتية  الع امل  
والتتتتتعفتتتتتتتتتتتتتتتتتت.تتتتت وتتتتتتتة  
واال تتتتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعدوتتتتتتتة  
والتتتتتتتتتتتتدوتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتة  
واالجتتتتتتتتتتتمتتتتتتتعلتتتتتيتتتتتتتة  
والبستتع يتتة والتتتعسطيتتة 
والع امتتتتتل املتعلستتتتتة  
ابهليعال األسعسية  
واملتتتتتتتتعتتتتتتتتلتتتتتتتت متتتتتتتتعر 
والع امتتتتتتتل النم يتتتتتتتة  

 األخ ا( 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدسار  
االجتتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتعلتتتتتتتيتتتتتتتة  
 الرتتتتتتب.عر الطبية  
 التتتتتتتتتستتتتلتتتتيتتتتتتتدوتتتتتتتة او 
افتتتتتتتتتتتتتتتدوتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتتتتتتة(و  
الرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتت.تتتتتتتتتتعر  
االجتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتعلتتتتتتيتتتتتتتةو  
التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدسار  
األاتتتعدمييتتتةو نستتتعط  
الس ة او ال تتتتتتتتتتتعف  
للهيتتعاتتل التسليتتدوتتة  
السبليتتتة/اجلمتتتعلتتتعر  
املفتتتتتتتتتتتتتتلحتة/هيتعاتل  
التتستت او التتستتتتتتتدسار  

 الس عحية

التتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتدسار  
التتتتتتتبتتتتتتتستتتتتتتع تتتتتتتيتتتتتتتتة  
 اهلتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتعاتتتتتتتتتتل  
التتتتتتتستتتلتتتيتتتتتتتدوتتتتتتتةو  
التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال تتتتتتتتتتريار  
  التتتتتتتت طتتتتتتتت تتتتتتتتيتتتتتتتتة/
التتتتتتتتتتتدولتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتةو  
الباث الععمليو  
التتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعحتتتتذ  

 املتعددة

الستتتتتتتدسار التتتتتتتتعسطيتتتتتتتة 
 نتتتتتتتستتتتتتتعط التتتتتتتستتتتتتت ة ع 
التباثو نتستتتتتتتعط التست ة 
وال تتتتتتتتتتعف ع التعسوخ  
ال طس وأت ريهتتتتتع للو  
األظداث والفتتتتتتتتتتتتتل م  

 ع املفتسبل(

 نالم الب تتععو امليتتعه  
التتتتتتتتتت تتتتتتتتتتالتتتتتتتتتتيتتتتتتتتترتتتتتتتتتةو  
االتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعالرو  
م.تتتع حتتتة اف احقو  
الستتتتدسار الطبيتتتتةو  
الصتت   الصتتحيو  
الط   ال حيفتتتتتتتتتتتيةو  
الفتتتتتتتتتتتتتتتتتتدودو ال ي  
والصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    
الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتتتتتتتتيو  
 السدسار البي ية(

التتستتتتتتتدسار املتتتتتعتتلتتستتتتتتتة  
ابملتتعتتلتت متتتتتتتعر  تتت ا تت   
املعل معرو هتتتتب.عر  

صتتتتتتليةو  الرتتتتتتع ب األ 
التتتتتتتتتتت صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل  ىل  
اانبنتتتاو ختتتدمتتتعر  
االستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاتتتتبتتتتتتتعسارو  
املطب لتتتتتعرو آليتتتتتعر  
التتتتتتتدلتتتتتتتعوتتتتتتتةو التتت ادوتتت   
والتلرنو  و وستتتتتتتتتتتتتعحل  
 الت اصل االجتمعلي( 

اآلاس التتنمتت تتيتتتتتتتة  
السصتتترية األجل  
واملتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتتطتتتتتتتة  
األجل والط ولة  
األجتتتتتتتل لتتتتلتتتتو 
التتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتدسار  
املتعلستة ابلعتعمتل  

 البي ي(

املتتتتتتتتت تتتتتتتتتالتتتتتتتتتمتتتتتتتتتعر   امل المعر والسدسار
الفتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتعستتتتتتتتتتتتتيتتتتتتة 
 األظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتناب  
الفتتتتتتتتتتتتتيتتتتعستتتتتتتتتتتتتيتتتتةو  
اجلتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتعلتتتتتتتتتتتعر  
  املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتت دة/ 
اجلتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتعلتتتتتتتتتتتعر  
املفتتتتتتتتتتتتتلحتتتتتتتة غري  
 املتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتلتتتتتتتتتة/ 
اجلتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتعلتتتتتتتتتتتعر  
املفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتحتتتتتتتتتتة  
ااسهتتتتتتتتتتتتع تتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتةو  
االنتتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتععارو  
املتتتتتتتتت تتتتتتتتتالتتتتتتتتتمتتتتتتتتتعر  
افتتت.تتت متتتيتتتتتتتة/غتتتري  
افتت.تت متتيتتتتتتتة/ تت وتتق  
األمتتتم املتتتتتتتتحتتتتتتتدة  
التتتستتتطتتت يو و تتت ا  
الفتتتلطة ال ستتتيطة  
األختتت او نتتتالتتتتتتتع   

 احملعام( 

امل المعر والسدسار  
العفتتتتتتتتتتتتت. وة/األم ية  

 ظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدار   التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
واملتتتتتت ظتتتتتترتتتتتت   ومتتتتتتتع  
وتت جتتتتتتتد متتن لتتتتتتتتتتعد  
الرتتتتتتتتتتتتتت طتتتتة واجليت  
واملتت اطتت تتمح احملتتلتتيتتمح  
واجلتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتعلتتتتتتتتتتتتتعر  
املفتتتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتحتتتتتتتة غتتتتري  

 املمتبلة

املتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتالتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتعر  
اال تتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعدوتتتتتتتتة  
و تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدساهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع  
 املصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعس و  
متتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتالتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتعر  
األلمتتعلو وظتتدار  
التتعتتمتتتتتتتعلتتتتتتتةو اتتبتتتتتتتعس  
اصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتتتتتتتتتتعب  
األسا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيو  
التتتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتعونتتتتتتتيتتتتتتتعرو  
املتتتت تتتتالتتتتمتتتتتتتعر غتتتتري  

 اف. مية(

املتتتتتتتتت تتتتتتتتتالتتتتتتتتتمتتتتتتتتتعر  
والستدسار التدو يتة  

تبتتتتتتع و   لتتتتتتدد األ 
ظجم امل المعرو  
وستتتتتتتتتتتتتتتعحتل/   ار  
االتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال و  
استتتتتتتتادا  ال ر    
 للتال ري  السف ي(

العرتتتتتتتتتتعح و العلس  
واملتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتالتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتعر  
التمعيتتتتتةو جمتتتتتعلس  
املداسسو امل المعر  
ااجتتتتتتتتتتتتتت امتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتةو  
امل المعر األستتتتتتت وة  
  والتتتتتتتتتتتت طتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتة/
 اخلدمعتيةو السبعحل

األدبو  
الترت ت   املت حتيتتتتتتتة  
والتتتتتتتتتتتمتتتتتعتتتتتيتتتتتتتة  

و  ية واالستتع ا ت 
املتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتستتتتو  
و  احملتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتة 

التتتتتتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتتتتتتتو  
تصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتيتتتتتتتتم  
افتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  و  
وستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعحتتتتتتتتتتتتل  
االتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال و  
 الباث البسعع

الصتتت علعر العفتتت. وة  
واال تتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعدوتتتتتتتتتةو  
املتتتتداسس/اجلتتتتعمعتتتتعرو  
م المتتتتتعر األلمتتتتتعلو  
التت تت اديو املتتعتتتتتتتعهتتتتتتتدو  

 اجلمعيعر(

املتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتالتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتعر  
والستتدسار املتعلستتة  
ابهليعال األسعسية  
 هت اعر الترتييدو  
افتتتتتتتتتتتتتت.تتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتةو  

 واملسعول  (

امل المعر والسدسار  
االتتتتتتتتتتتتتتتتالمتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتتتة  

التتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتعر   
االتتتتتتتتتتتتتتتتالمتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتتتة  
واملتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتالتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتعر  
ااختتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتتتتتتعسوتتتتتتتتتتتتتتتةو  
امل المتعر االالمية  
لتتتتتتتتلتتتتتتتتجتتتتتتتتمتتتتتتتتعلتتتتتتتتعر  
املفتتتتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتحتتتتتتتة غتتتتري 
املمتبلتتةو الم لتعر  
اف. ميتتتةو واتتتعالر 
العال تتتتتتعر العتتتتتتعمتتتتتتة  

 واالال (

اآلاس التتنمتت تتيتتتتتتتة  
السصتتترية األجل  
واملتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتتطتتتتتتتة  
األجل والط ولة  
األجتتتتتتتل لتتتتلتتتتو 
التتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتدسار  
املتعلستتتة ابجلهتتتة  
الرتتتعللتتتة البي يتتتة  

 البي يوالععمل  
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تسعط  الع امل الفتتتيعستتتية والعفتتت. وة  
واال تصتتتتتتتتتتتتتتعدوتة والتدو يتة واالجتمتعليتة  
والبستتتتتتع يتتتتتتة والتتتتتتتعسطيتتتتتتة واملعل متتتتتتعتيتتتتتتة  

.لية واملعدوة والنم ية م  اجل ان   واهلي
املتعلستتة ابمل تتعطق واهليتتعاتتل والستتدسار  

 والت اليم واألهاعل واألظداث
التتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتتتتت امتتتتتتتتتتتتتتل  

 الفيعسية

التتعتت امتتتتتتتل األمتت تتيتتتتتتتة  
 العفتتت. وة(و اع ع  

 الع امل الدو ية الع امل اال تصعدوة   ل  الر طة
التتتتتتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتتتتتتتتت امتتتتتتتتتتتتتتتتتتل  

 االجتمعلية
التتتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتتت امتتتتتتتتتتتتل 

 التعسطيةالع امل   البسع ية
الع امتتتتتتتل املتعلستتتتتتة  
 ابهليعال األسعسية 

التتعتت امتتتتتتتل املتتتتتعتلتستتتتتتتة  
ع  ابملعل متتتتعرو اتتتتع
  ل  الفياانية

الع امتتتل النم يتتتة  
 املتتتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتلتتتتتتتستتتتتتتة  
ابجلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداول  

 النم ية(
األهتتتتتتتاعل من  األهاعل           

الفتتتتتتتتتتتتتتيتعستتتتتتتتتتتتتتيمح  
 احملتتتتتتتتع تتتتتتتتالتتتتتتتت  و  
التتتعلسو زلمتتعع  
التتتتتتتتتتستتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتعحتتتتتتتتتتلو 
الرتتتتتتتتي خو سجعل  
الدونو الس تتتتعةو  
التتتتتتتاملتتتتتتتعنتتتتتتتيتتتتتتت  و  
املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    
التتتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتتتعمتتتتتتتتتتتت  و 
 تتتيتتتتتتتعدار األمتتتم 
املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتتتتتتتتدة  

 ال حيفية(

األهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاتتتتتتتتتتتتتتعل  
  التتتتتتعفتتتتتتتتتتتتتتتتتتت.تتتتتت وتتتتتت  /
األمتت تتيتت    التتستتتتتتتعدة  
التتت حتتتيفتتتتتتتتتتتتتتتتيتتت   متتتن  
االحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال و  
واملت اطت ت   احملتلتيت  و  
واجلتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتعلتتتتتتتتتتتتتعر  
املفتتتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتحتتتتتتتة غتتتتري  

 املمتبلة

األهتتتتتتتتتتتتتتاتتعل  وو  
الصتتتتتتلة ابال تصتتتتتتعد  
   اصتتتتحعب العمل/
املتت ظتترتت  و اوتتتتتتتعط  
االستتهالمو معدل  
البطتتتتعلتتتتةو اجلهتتتتعر  
الرعللة ال حيفتتتتتتتتتتتيةو  
اجلهتعر الرتعللتة ع  
األستت ا  الفتت داعو  
السيعدار ااج امية  
ال حيفتية وامل تفتب    

  ليهع(

السيعدار الدو يةو  
سجتتتتتتتعل التتتتتتتدوتتتنو  

لتتتاامتتتج  اتتتهتتت تتتتتتتة ا
التتتتتتتتتلتتتترتتتتنوتتتت نتتتتيتتتتتتتةو  
املوم   /األتبتتتتع و  
املووتتتدو /التتتدلتتتعة  
الدو ي  و ال سلو  
واجلهتعر الرتعللتة  

 امل للة(

 تتتتتتتعدة التتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتت و  
العلس واألل تععو  
املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  و  
الرتتتاصتتتيعر/الل ة 

اللهجة ال حيفتتتتتتيةو  /
الفتت.ع  ال تتعرععو  
التتتتتتتتتتتتتتتالجتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتت    
واملرت دو و األست و  

 اوعط اهلج ة(

التتتتتتترتتتتتتت تتتتتتتعنتتتتتتت  و  
املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداوو و  

دة  الفتتتتتح ةو  ع
التتتتتتتتتستتتتتتتتتبتتتتتتتتتعحتتتتتتتتتل 
واجلتتمتتتتتتتعلتتتتتتتعر  
السبليتتةو اسابب  
األستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت و  
التتتتتتتترتتتتتتتت تتتتتتتتعنتتتتتتتت   
التتتتب تتتتيتتتتهتتتتيتتتت  و  
 سواة السصت

اجلتتهتتتتتتتعر التترتتتتتتتعلتتلتتتتتتتة  
الت طت تيتتتتتتتة التتتتتتتتتعسطتيتتتتتتتةو  
املتتتوسختتت  و التتتنلتتتمتتتتتتتعع  
التتتتتتتعسطي   البتتتتتتعسزو و  
اجلتتهتتتتتتتعر التترتتتتتتتعلتتلتتتتتتتة  

 ال ط ية املو  ة

الب ع.و و املسعول    
ع جمتتتعل اهليتتتعاتتتل  
األستتتتتتتتتتتتتتتتتتعستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتةو  
املتتتتهتتتت تتتتتتتدستتتتتتتتتتتتتتتتت  و  
املتتتتتتهتتتتتت تتتتتتتدستتتتتتتتتتتتتتتتتتت    
املعمعسو  و جمعلس  

 الت مية احمللية

 صتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتع  التتستت اسو  
الرتتتتتتتتتتتتتتاصتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتعر  
االتتتتتتتتتتتتتتتالمتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتةو  
التتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتتعر  
االتتتتتتتتتتتتتتتتالمتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتتتة  
واملتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتالتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتعر  
ااخبتتتتتتتعسوتتتتتتتةو  تتتتتتتعدة  
التم و الرتتتتتتتتتتتتتتي خو  

 اسابب األس 

اآلاس التتنمتت تتيتتتتتتتة  
التتتتتتتتتتتسصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترية  
واملتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتتطتتتتتتتة  
والط ولة األجل  
لتلتو اجلتهتتتتتتتعر  
الرتتتعللتتتة البي يتتتة  
 افيتتتتتتتة وامليتتتتتتتتة  
والتتستتتتتتتدسة لتتلتتو  
حتتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتتق  

ا  ع األهتتتتتتتتتد
التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  

 امل عس (

ال  ااي الفتتتيعستتتية   ال  ااي
 األهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا   
والتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتعاير  
واألغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اض  
الر دوتتتتة وافن يتتتتة  
والفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعحتتتتتتتتدةو  
املتتتتتتاتتتتتتطتتتتتتطتتتتتتتعر  

 اخلرية(

ال  ااي العفتتتتتتتتتتتتتت. وتتتتة  
والرتتتتتتتتتتتت طية    ادا  
السعدة العفتتتتتت. ومحو  
األظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنابو  
األهتتدا  وال تتعاير  
واألغ اض العتتتتتعمتتتتةو  
 املاططعر اخلرية(

نتتتتتتتتت ااي اجلتتتتتتتتتهتتتتتتتتتعر  
ال حيفتتتتتتتتتتتتتتيتة  الرتعللتة  

 اجلهعر صتتتتتتتتتعظبة  
املصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتحتتتتتتتتتتةو  
األهدا  وال عاير  
واألغ اض العتتتتتعمتتتتتة  
لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتناب  
واملتتتتتتتتت تتتتتتتتتالتتتتتتتتتمتتتتتتتتتعرو  
 املاططعر اخلرية( 

التت تت ااي التتتتتتتدوتت تتيتتتتتتتة  
 التتترت   التتتتتتتدوتس  
املترت وض ابلتست ةو  
جهعر ااسهتتعدو  
جتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعر  
املفتعلدةو الع دة  
 ىل اجلتتتتتتتتتتتتتتتذوسو  
اف.مو اهليم تتتتتتةو  
 ستتتتععة استتتتتادا   
األستتتتتتتتتتتس الدو ية  
 للو    خعطي

ن ااي  تتتتعدة التم و  
العلسو األل تععو  
املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  و  
الرتتتتتتتتتتتتتتاصتتتتتتتتتتتتتتيتتتعر  
ال حيفتتتيةو الفتتت.ع   
ال عرععو املر دو   
والتتتتتتتتتتتتالجتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت  و  
األستتتتتتتتتتتتتتتتتت و اوتتتتتتتعط  

 اهلج ة

ال  ااي البستتتع يتتتة  
 التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت  و  
الت ميتتتتتتةو ت يري 
الفتتتتتتتتتتتتل ايعرو  
ت يري وجهتتتتعر  
ال ال و ت ستتتتتتي   
وجتتتتتتتتتتتتتتتهتتتتتتتتتتتتتتتعر  

 ال ال (

ال  ااي التتتتتتتعسطيتتتتتتة الا 
تتو ت  لتلتو التتتطت سار  

علتتتتيتتتتتتتة واملتتتتستتتتبتتتتلتتتتتتتة  افتتتتتتت 
 املتتتتتتتتتتتسصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت دة او 
التتتعتتت  تتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتةو اآلاس  

 اجلعنبية(

ال  ااي  ار الصتتلة  
ابهلتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتتتعاتتتتتتتتتتتتتتتل  
األستتتعستتتيةو األ  ية  
ال تتتتتتتتتامةو تدمري  
املتتتبتتتتتتتعين املتتت جتتت دة  
انرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعع مبتتتتتتع   
جتتتتتدوتتتتتدةو املبتتتتتعين  
املاصتتتتتصتتتتتة لدلم  
التتتت تتتتتتتعسو التتتت تتتتمتتتت   
اال تصتعديو تعنون  
التتتتتعتتتتتال تتتتتتتعر متتتتت   
  التتتتتتتتتتتمتتتتت  احملتتتتتلتتتتتي
 ااتلف م. انتن

ة  التتتت تتتت ااي املتتتتتتتتتعتتتتلتتتتستتتتتتت 
ابملتتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتعر  
 املتتتتتتت  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتيتتتتتتتة  

التتذاتيتتةو األخبتتعس   او
ال.تتتتتتتع  تتتتتتتةو التم دو  
التتتتتتتتتتتتال تتتتري التتتتطتتتت وتتتتتتتل  

السصتتتتتتتري األجلو   او
االتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال   

الت تتتتتتتتتتتتليلو دلم   او
 الب سة/التم د(

اآلاس التتنمتت تتيتتتتتتتة  
السصتتترية األجل  
واملتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتتطتتتتتتتة  
األجل والط ولة  
األجتتتتتتتل لتتتتلتتتتو 
نتت ااي اجلتتهتتتتتتتعر  
 الرعللة البي ية(

املتت تتتتتتتعستتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتعر   االظترعل ابلذا اااي     - امل عسبعر  
الفتتتتتتتتتتتتتتيتتتتعستتتتتتتتتتتتتتيتتتتة  
 االنتتتتتتتاتتتتتتتعابرو  
االجتتتتتمتتتتتتتعلتتتتتتتعر  
التتتتتتتتتستتتتتتتتتبتتتتتتتتتلتتتتتتتتتيتتتتتتتتتةو  
اجتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتعلتتتتتتتعر  
جمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس 
احملتتتتتتتتتع تتتتتتتتتالتتتتتتتتتعرو  
 اخلط  املهمة(

املتتتتتتتت تتتتتتتتعستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتعر  
العفتتتتتتتتتتتتت. وة/األم ية  
 األظتداث اف ايتةو  
مت استتتتتتتتتتتتتتم التستتتتتتتتتعلو  
امل عستتبعر التعسطيةو  
 تتتستتتتتتتدا  التتتستتتيتتتتتتتعدةو  

 العمليعر(

اجلرع و افصتتتتعدو  
احملعصتتتيلو امل اهتتتي  

اانر  متتتتتتتتن افتتتتتتتتيتتتتتتتت  
األلتتتتتيتتتتترتتتتتتتةو دوسار  
الفتتتتتتتتتتتتتت  و النسالتتتة  
غتتتتري التتتتستتتتتتتعنتتتت نتتتتيتتتتتتتة  
 املاتتتدسار(و آاس  
هج ة العمعلةو ااي   
األستتتت ا و خفتتتتعسة  
 األلمعل التجعسوة

امل عستبعر الدو ية  
 التتتتتتتتتجتتتتمتتتتعتتتتتتتعرو  
املتتتتتتتتتتتتتتتتتتومتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ارو  
افرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت دو  
االظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترتتتتتتتتتتتتعل  
ابألليتتتتتعدو افجو  
المعل الرتتتتت  و  
املتتتتتتتتهتتتتتتتت جتتتتتتتتعانرو  

 الص  (

االظتتتتتتتتتتتتتتتتتتترتتتتتتتتتعالرو  
اال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتطتتتتتتتت اابر  
املتتتتتتدنيتتتتتتةو األليتتتتتتعد  
التتتتتتت طتتتتتتت تتتتتتتيتتتتتتتة وااي  
االظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترتتتتتتتتتتتتتتتعل  
ابلتتذا او ظرالر  
التتتتن تتتتتتتع و التتتتيتتتتتتتعد  
امليالدو اجل تتتتتعزارو  
املتتتتتتتت تتتتتتتتعستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتعر  
التتتتتتتتتتت اي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتةو  
 التجمععر الععحلية

امل تتتتتعستتتتتتتتتتتتتتبتتتتتعر  
التتتتتتتبتتتتتتتستتتتتتتع تتتتتتتيتتتتتتتتة  
 ال. ميتتتتتتدوتتتتتتةو  

األزايعو  
املتتتتتتتتتتتتتتتتتعظتتتتتتتتفو  
التتتتتتتتتتتترتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت  و  
املتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتتتتعسضو  
املتتتهتتت جتتتتتتتعانرو  

األاي   
املتتتتتتترتتتتتتتتتتتتتتت ظتتتتتتتةو  

 الباث(

امل تعستتتتتتتتتتتتتتبتعر التتعسطيتة  
و اهلجمتتعرو   اف وب

االنتتتتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعسارو  
التت.تت اسث التتطتتبتتيتتعتتيتتتتتتتة  
وال. اسث الا وفببهع  
اانفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع و املتعتتتتتتتع   
التبتستتتتتتتع تيتتتتتتتةو التبت سارو  
التعلسو امله جتعانرو  
الاامجو الر تتتتتتتتتتتتتتتعح و  
 األزمعرو البط الر(

امل عستتتتبعر املتعلسة  
ابهليعال األسعسية  
 المعل الصتتتتتتتتتتتيعنة  
املتتتستتت سة املتتتتتتتعتتلتتستتتتتتتة  
ابلتتتستتتتتتتعدة احملتتتلتتتيتتمح  
و  والتتتتتتتمتتت  احملتتتلتتتي 

آاس التتتتتتتتت.تتتتتتتتت اسث  
الطبيعية وال. اسث  
التتتا وفتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتبتتتهتتتتتتتع  
اانفتتتتتتتتتتتتتتتتع و ظر   
اآلابسو التتتتتتتتمتتتتتتتتعل  

 الترييد(

املعل متتتتتعر املتعلستتتتتة  
ابمل عستتتتبعر  تعطيل  
اخلتتدمتتعرو ال  تتع تتةو  
مت التيتتتتتتتد الت رتتتتتتتتتتتتتت و  
انرتتتتتتتتتتتتتتطتتتتتتتة االال   
والتتتتتتتتتتتال تتتريو ا تتتتتتتتتتتتتتتع   

 املرعسو (

امل تتتتتتتعستتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتعر  
النم ية السصتتتترية  
األجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل  
واملتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتتطتتتتتتتة  
األجل والط ولة  

 ريهتع  األجتل وأت
لتتتتتتلتتتتتتو نتتتتتترتتتتتتس 
امل تتتتتتتعستتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتعر  

 البي ية(
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تسعط  الع امل الفتتتيعستتتية والعفتتت. وة  
واال تصتتتتتتتتتتتتتتعدوتة والتدو يتة واالجتمتعليتة  
والبستتتتتتع يتتتتتتة والتتتتتتتعسطيتتتتتتة واملعل متتتتتتعتيتتتتتتة  

.لية واملعدوة والنم ية م  اجل ان   واهلي
املتعلستتة ابمل تتعطق واهليتتعاتتل والستتدسار  

 والت اليم واألهاعل واألظداث
التتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتتتتت امتتتتتتتتتتتتتتل  

 الفيعسية

التتعتت امتتتتتتتل األمتت تتيتتتتتتتة  
 العفتتت. وة(و اع ع  

 الع امل الدو ية الع امل اال تصعدوة   ل  الر طة
التتتتتتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتتتتتتتتت امتتتتتتتتتتتتتتتتتتل  

 االجتمعلية
التتتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتتت امتتتتتتتتتتتتل 

 التعسطيةالع امل   البسع ية
الع امتتتتتتتل املتعلستتتتتتة  
 ابهليعال األسعسية 

التتعتت امتتتتتتتل املتتتتتعتلتستتتتتتتة  
ع  ابملعل متتتتعرو اتتتتع
  ل  الفياانية

الع امتتتل النم يتتتة  
 املتتتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتلتتتتتتتستتتتتتتة  
ابجلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداول  

 النم ية(
التال ري الفتتيعستتي  النمن  اجلداول النم ية(           

السصتتتتتري األجلو  
التال ري الفتتيعستتي 
الط وتتل األجتتلو  
التتتتتتتتتتتتتتتتتح تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتري 
وافتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتتالر  
واالنتتتتتتتتتتتتتاتتتتتتتعابر  

 ومدة الت ريذ

التتتال ري العفتتتتتتتتتتتتتت. ي  
التتسصتتتتتتتتتتتتتتتري األجتتتتتتتل  
والتتتطتتت وتتتتتتتل األجتتتتتتتل  
والتط سار األم يتتتتةو  
األلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعل  
التتتتتتتتتتتتتح تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتريوتتتتتتتةو  
التتتتتاتتطتتيتتذ فتتمتتلتتتتتتتة  
اجلمعلة املفتتتتتتتتتتتتتتلحة  
غري املمتبلتتتتتتة  انال   

 دمتتعك   -  3امل ظلتتة 
 الال و 

التال ري العفتتتتتتتتتتتت. ي  
السصتتتتتتتتتتتتتتري والط وتل  
األجتتتتتل والتط سار  
األم يتتتتة السصتتتتتتتتتتتتتترية  
والط ولتتتتتتتة األجتتتتتتتل  
لتتتتتتتتتلتتتتتتتتتو  تتتتتتتتتيتتتتتتتتت تتتتتتتتتة 
  التعتمتلتيتتتتتتتعر  انتالت 

  -   3او تتتتتتع امل ظلة  
  دمعك الال و 

اجل انتتت  املتعلستتتة  
ابلرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتت ب  
األصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتة  
واجل انتت  التتدو يتتة  
التتتتتتتتتتتعسطتتتيتتتتتتتة هتتتي  
لتت امتتتتتتتل طتت وتتلتتتتتتتة  
األجل ووصتتتتتتع   
التتتتتتتتتال تري لتلتيتهتتتتتتتعو  
وغتتتعلبتتتعت متتتع ت.    
التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتريار  
السصتتتتتتتتتتترية األجل  

 انتهعزوة 

اجل انتتتتتتت  املتعلستتتتتتتة  
ابلرتتع ب األصتتلية  
واجلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت انتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   
االجتتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتعلتتتتتتتيتتتتتتتة  

ل امل  التعسطية هي  
مت ستتتتتتتتتتتتتتطتتة األجتل  
 ىل ط ولتتة األجتتل   
وحتتتتتتتدث الت يريار  
السصتتتتتتتتتتتتتترية األجتتتتل  
 فتتتتت لة ع وستتتتتعحل  
التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل  

 االجتمعلي 

اجلتتتتتتتتتتتتتتتت انتتتتتتتتتتتتتتت   
املتتتتتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتتلتتتتتتتستتتتتتتة  
ابلرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعتتتتت ب  
األصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتيتتتتتتتة  
واجلتتتتتتتتتتتتت انتتتتتتتتتتتتت   
التتتتتتتبتتتتتتتستتتتتتتع تتتتتتتيتتتتتتتتة  
التتتتتتعسطيتتتتتة هي  
ل امتل تو   ع  
لي  اآلجتتعلو  
ولتتتتت.تتتتتن تتتتتتو تتتت   
غتتتتتتتعلتتبتتتتتتتع لتتلتتو  
األجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل  
املت ستتتتتتتتتتتتتذ  ىل 
 األجل الط ول

التتتطت سار التتتتتتتتتعسطتيتتتتتتتة  
هتي لت امتتتتتتتل طت وتلتتتتتتتة  
األجتتل تو   للو اتتل 
من امل عستتتتتتتبعر املسبلة  
والفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتت اتتتتتتتتيتتتتتتتتعر 
واملتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ار  
والتحتتتتتذو ار الالزمتتتتتة  

 لتحليل اال عهعر

ع متتتتتع ت.     الع امتتتتتتتل املتعلستتتتتتة  غتتتتتعلبتتتتتت
ابهليعال األسعسية  
ل تتتتعصتتتتتتتتتتتتتت  ط ولتتتتة  
األجتتتتتتتلو لتتتتتتت.تتتتتتتن 
مي.ن ا  تتلف او 
تتتتتتدم  ع األجتتتتتل  
السصتتتتتتتتتتتتري  و لعدة  

و التاطيذ  الب عع ا
ع   وفتتتتتتتتتتتتتتتتت ت   و تتتتتتتتتت
ط والت  فتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتت   
اجلتتتهتتت د واألمتتت ال  

 الالزمة 

التتعتت امتتتتتتتل املتتتتتعتلتستتتتتتتة  
ابملتتتعتتتتلتتتت متتتتتتتعر هتتتي 
 صتتتتتتتتتتتتتترية األجتتل ع 
اتتتتتتتل متن التتت تريار  
الفتت وعة ودوسة ظيعة  
املتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتعر  
واالستتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتتعسار   
ووتتتتتتتت تتتتتتتتتبتتتتتتتتذ و تتتتتتتتا  
  املعل متعر ابلرتعلتل/

 امل     
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 املرفب ابء 
 دليل األمم املتحدة لالستخبارات العسكرية حلفظ السالم   مر   9للفصل   
 الدىم املقدم مر استخبارات ففظ السالم حلماية داىدة األمم املتحدة األمامية للعمليات  

 استع ِّض افعلة ال اه ة ع سيع  انرطة األمم املتحدة العف. وة العمليعتية احملتملة ع املفتسبل  • 
ال للت تتعسوسو و سع للمبعدم الت جيهية ال اسدة ع الرصتتل   •  د من م اطن و للتالا9 تت  حتليال مرصتت 

الس ة وال تتعف ع امن املعفتت.   ووتعمح ا  و ان م ظر  االستتتابعسار العفتت. وة فر  الفتتال  
 للو مع وليحت 

 o   مع الذي مي.ن ا  ن اه؟ واون األسض   -انرتتتتتتتتتطة امل ا بة انطال ع من املعفتتتتتتتتت.  وع ا عهن
 احملج  ة؟ ومع الذي مي.ن ا  و اه اخلصم؟

 o االظتمعع والتاري 
 o    الدن  من اهلد ط 
 o مسعر الت عسوس ال حيفية 
 o األمن املعدي للمعف. و اع ع  ل  األس اس واجلدسا  وا  اك اف اسة 
 o امن مداخل املعف.  ونسعط اخل وك م ن اعلب اابر 
 o    الطسسو اع ع  ل   م.عنية ال .وةو ودسجن اف اسةو وال  س األول واألخريو وم اظل السم

او تتتتتع دساستتتتتة ايرية أت ري الطسس للو الت تتتتتعسوس من ظيث جعلهع ااب    ومن ال تتتتت وسي
 ا ل صالظية للم وس او

 ولن  او ع  ج اع حتليل مرصل للت عسوس املعل معتيةحت • 
 o  مع هي األمعان غري املرتم لة ابالتصتعالر؟ وايف ستيو    ل  للو األمم املتحدة وللو

 هتدودا؟نرعط اجلهعر الرعللة الا تر.ل 
 o  مع هي ال ستتتتتعحل الا وتم تبعدهلع  رتتتتتال  األمم املتحدة  مح اجلهعر  ار الصتتتتتلة ع م طسة

 العمليعر؟
 o هل وسعحل االال  موو ِّدة ا  م عه ة لفمم املتحدةو ا  هي  عودة  عههع؟ 
 o اسُصد لي  الت يريار الا تط ا للو مع  ا  الاله 
 o ل اه ة امهية ابل ةو وهي ُتفتتاد  للو ال ح  امل عست  من ت.تفتي االتصتعالر ع افسبة ا

جتعنت  اجلهتة  اجلهتعر( الرتعللتة الا ترتتتتتتتتتتتتتت.ت ِّل هتتدوتدا ارتعز مهتعمهتع  ولليتنو من األمهيتة 
ا.ع  ا  وس   م ظر  استتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتال  ابلتحسق من ال.يرية الا تت اصتتتتتل تع 

ال.يع  املعس ابالستتتتتتتابعسار للو   اجلهعر الرعللة الا ترتتتتتت.ل هتدوداو من   العمل م 
 مفت ا  يعدة الس ة و عحد الس ة لتحدود ايرية التععمل م  هذه املعل معر 
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تسييم اجلهعر الرعللة الا ترتت.ل هتدودا/الت تتعسوس البرتت وة  ار الصتتلة م  الباين   جن خعل  • 
 للو مع وليحت

 o اجلهعر املع يةحت 
 ا  تر.ل هتدودا للسعلدةاأل  اد والم لعر الا و ج   ■  
 سا ِّن للو م اطن   ة هذه اجلهعر الرعللة و دساهتع ون اايهع  ■  
 ظد ِّد ط   العمل الفع سة الا التمدهتع هذه اجلهعر الرعللة الا تر.ل هتدودا  ■  
 مع هي ت.تي.عهتع وتس يعهتع و ج اعاهتع؟ واون م.عمن  عف األمم املتحدة  عههع؟ ■  

يعدار احمللية وم اان ال ر   التع عة للجهعر الرعللة الا ترتتتتتتتت.ل هتدوداو الا ظد ِّد الس ■  
 تفتدلي اهتمعمع خعصع من جعن  م ظري االستابعسار العف. وة فر  الفال  

حتسمق من اجلنع األ تتتتتتتتتعف من املعفتتتتتتتتت.  من خالل االتصتتتتتتتتتعل ابمل ظرمح اآلخ ونو ان ع  ل   • 
 ر م ظر    لني العمليعر والل جفتيع

م اجلهة الرعللة الا ترتتتتتتت.ل هتدودا نرتتتتتتتعطنهع؟ حتسمق من مفتتتتتتتعسار لمل اجلهعر  •  ايف ستتتتتتتتبجِّ
 الرعللة الا تر.ل هتدوداو ومن  م.عنية ت ريذهع 

ظل ِّل وذ اهلجمعر الفتع سة لل     للو اي اوعط  د ترتري  ىل الطبيعة والت  يا احملتملمح هلج     •  
 ن  م.عنية ظدوث انرطة تر.ل هتدودا  يمع وتعلق اع وليحت مسبل   م  تحليل زمس للتحسق م 

 o  الت  ياحت نسطة زم ية ع الف ة/الره /م سم افصعد/ ا ا س  وة ومع  ىل  ل 
 o  و ا  دد ع الي   و.    ين نرتتتتتتتتعط اجلهعر الرعللة الا ترتتتتتتتت.ل هتدودا ااب  اظتمعال

  الرج و ال  وبو الليل( 
اجلهعر الرعللة الا تر.ل هتدودا ت طل  ع ابري من األظيع   نرطة ع  دس ااهعسة  ىل ا    • 

ااي  الرعتتتتعليتتتتعر املهمتتتتة والبتتتتعسزةو اي ااي  االظترتتتتعل ابلتتتتذا او وت يري الس ارو والي   ال طس 
 األاي  ال ط يةو واألليعد الدو يةو وامل عسبعر املهمة  او

دا تتط س م  م وس ال  ا  وهذا وعس ا  مع اع  تذا   ا  معالم اجلهعر الرعللة الا تر.ل هتدو • 
صتتتتتتحيحتع  رتتتتتتال   دساهتع الي    د ال وصتتتتتت   غدا  ومن ال تتتتتت وسي  ج اع تسييم مفتتتتتتتم  للجهعر 

   علو ستتتتتتبيل املبعلو  د ال ت ستتتتتتل جهةمل  عللة ترتتتتتت. ل 9الرعللةو للو ال ح  املبمح ع الرصتتتتتتل  
فعل اذل   عد ستتتتة اهتتته ؟ هذه األستتت لة هتدودا ُمرج  ِّون انتحعسومح الي  و ول.ن هل ستتتيبسو ا

 وتعمح ط ظهع 
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 املرفب جيم 
 دليل األمم املتحدة لالستخبارات العسكرية حلفظ السالم   مر   9للفصل   
 مثال -الدىم املقدم مر استخبارات ففظ السالم للدورايت   

عسار العفتتتتتتتتتتتت. وة  بل م عدسة اي ِّ دوسوة  علدةت لفمم املتحدةو و ب ي ا  ويذ م ظر  االستتتتتتتتتتتتتاب • 
 فر  الفال   عدنهتع ابملعل معر التعليةحت

 األنرطة األخرية واملتُهم ة الا ظد ا ع م طسة تفيري الدوسوة • 
املعل معر اجلدودة املتعلسة ا طسة تفتتتتتتتتتتتتتتيري الدوسوةو اع ع  ل  التسعسو  اجلدودة الستتتتتتتتتتتتتتتابعسار  • 

 ظر  الفال 
ل للت تتعسوس ورتتمل مع وليحت ا •  لعسبعر الا تعبض الدوسوةئ والط   املبعلية للدن  من م جن مرصتت 

امل طسة املفتهد ةئ وم عطق االظتمعع والتاريو وال.يرية الا مي.ن تع للجهعر الرعللة الصدوسة 
والا ترتتتتتتتتت.ل هتدودا ا  تفتتتتتتتتتتادمهعئ والت تتتتتتتتتعسوس ال حيفتتتتتتتتتية ابل فتتتتتتتتتبة ل.ل من األمم املتحدة 

مع هي ظدود انرتتتتتتتطة امل ا بة الا ت تتتتتتتطل  تع  -امل ا بة  واجلهعر الرعللة الا ترتتتتتتت.ل هتدودائ و 
 األمم املتحدةو ومع داللة  ل ؟

 o     .متع ا وعس  لت ؟ متع هي اآلاس املبتبتة للو دوسوتة األمم املتحتدة؟ متع هي األمتعان الا ت
  يهع الدوسوة ل  ة للاط ؟ واون وتم تسييد ظ اتهع؟ اون سُتجان الدوسوة للو التمه ل؟ 

ل للت تتتتتتتتتعسوس البرتتتتتتتتت وةحت ظد ِّد م ا   اجلهعر الرعللة الدالمة وتل  الا ترتتتتتتتتت.ل م •   جن مرصتتتتتتتتت 
هتدودائ وستتتتتتتتتتتتل ِّذ ال تتتتتتتتتتتت ع للو  دسة اجلهعر الرعللة الا ترتتتتتتتتتتتت.ل هتدودا ون اايهعو وت.تي.عهتع 
وتس يعهتع و ج اعاهتعئ وظد ِّد م ا   السيعدار ال حيفتتتتتتتتتيةئ وظد ِّد امل عطق الا و ج   ا  ت.   دالمةت 

 او مععدوة لفمم املتحدةئ
 o  مع معىن  ل ؟ اخا ا  اد الدوسوة اع وع ين  ل   اون وايف وم  و ج  ا  ُتفتهدن  الدوسوة؟ 

ل  رتتتتتتتتتتال  الت تتتتتتتتتتعسوس املعل معتية  مع هي األمعان غري املرتتتتتتتتتتم لة ابالتصتتتتتتتتتتعالر؟  •  م جن مرصتتتتتتتتتت 
 هتدودا؟وعس  ل  ابل فبة للدوسوة واجلهعر الرعللة الا تر.ل  ومع ا

لة لن اجلهعر الرعللة احملد دة الا ترتت.ل هتدودا  ايف و ج  ا  و.   سد  عل  •  معل معر مرصتت 
 اجلهة الرعللة الا تر.ل هتدودا  عه الدوسوة؟

  تععت للو متع نع  تن لن اجلهتة الرتعللتة الا ترتتتتتتتتتتتتتت.تل هتتدوتداو متع هي مفتتتتتتتتتتتتتتتعسار لملهتع األسج   • 
 واألخط   د دوسوة األمم املتحدة؟

 خذ األس لة من  عحد الدوسوة  • 
ظتد ِّد اظتيتعجتعر التدوسوتة من االستتتتتتتتتتتتتتتابتعسارو وظتد ِّد السيتعدار ال حيفتتتتتتتتتتتتتتيتة الا و ب ي ا  تتعتعو   • 

 الدوسوة معهع 
اخا  عحد الدوسوة انن ل د ل دة الدوسوة جي  للين زايسة م ظري االستتتتتتابعسار العفتتتتت. وة فر   • 

  الفال  من اجل استاالل املعل معر 
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 لفصل العاشر ا 
 تقد  الدىم لعملية اااذ القرار العسكري   األمم املتحدة   

 اااذ القرار استنادا إا استخبارات ففظ السالم 10-1 
ل مل طستة العمليتعر  10-1-1 وتعمح ا  و.   لتدا صتتتتتتتتتتتتتت تع  الس اس للو لي  املفتتتتتتتتتتتتتتت اير  هممل مرصتتتتتتتتتتتتتت 

ل اختع    اسار مفتتتتتتتت رية  وال  ض من هذا وتسييمعر تطلعية ع جمعل استتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتال  من اج
الرصتتتتتتتتتل ه  وصتتتتتتتتتف ال.يرية الا تدلم تع االستتتتتتتتتتابعسار العفتتتتتتتتت. وة فر  الفتتتتتتتتتال  لمليةن اختع  الس اس 
العفتتت. ي ع األمم املتحدة من ظيث  اتظة ااملع  ابألو تتتع  الفتتتعحدةو ودلم م ظري التاطيذو واختبعس 

    يهمع ابلترصيل اخلطة ل مع  تسييم ال طعسم وهتدود وال ال
( من هذا الرصتتتتتل معل معر مرصتتتتتلة لن لملية اختع  الس اس 3-10 للرس ة   1وو د ع الرتتتتت.ل   10-1-2

العفتت. ي ع األمم املتحدة  وتُيفتت ِّ  هذه العملية التاطيذو وت ط ي للو وصتتفت ملع ولن  من الدلم املسد  
 من استابعسار ظر  الفال  ع ال م ظلة 

 
 اىتبارات موظفي استخبارات ففظ السالم 10-2 

تت  ف الط وستتة احملتتددة الا ستتتتتتتتتتتتتتيتم تتتع اتبتتع  لمليتتة التاطيذ للو ن   املس  وخاة امل ظرمح  10-2-1
وال  تا املتتع  ومتدا تعستُّد املهمتة  املهتع ( الا جي ي التاطيذ هلتع وطبيعتهتع  ومن االلتبتعسار ال حيفتتتتتتتتتتتتتتيتة 

 وليحت مع
  -   عسددكرية حلفظ السددالم مسددؤولة ىر ىملية اسددتخبارات ففظ السددالم خلية االسددتخبارات ال  • 

جي  للو م ظري استتتتابعسار ظر  الفتتتال  ارعلة ت ل يهم زمع  لملية استتتتابعسار ظر  الفتتتال   
والتح.م  يهعو واستتتتتتتتتتتتادا  التسييمعر املرتتتتتتتتتتتباة ع لي  م اظل العملية وللو ال مفتتتتتتتتتتتت ا من  

 مفت اير املهمة  
جي  لنامع للو م ظري استتتتتتتتتتتتتتتابعسار ظر   -  األركان ا داوَل الزمنية للتخطيعيقرر رسيم   • 

 الفال  ال  عع ابمل اليد ال هعحية ال حيفية 
ه  ام   تتتت وسي ل.رعلة اال تتتتطال  ابلتاطيذ املتفتتتتق والب  عع  ووفتتتتعلد ع   -  تزامر األنيدددطة • 

وارعلة ا  ت.   لي   ل   ستتت عُد مهع   ددة    تتت    ىل م ظري استتتتابعسار ظر  الفتتتال و  
 األدواس واملفووليعر مره مة ع  طعس لملية التاطيذ املس سة 

ينبغي أن يكون كل مر العامل البيدددددريبالتضددددداريم البيدددددرية حموراي ابلنسدددددبة لتحليل البيئة  • 
ال و.ري جم د  هم اجلهعر الرعللة الا ترتتتتتتتتتتتت.ل هتدوداو  ل جي  للو م ظري  -  التيدددددددددغيلية

 فال  ا  ورهم ا ابلترصيل الع امل البر وة داخل م طسة العمليعر استابعسار ظر  ال
وودي اا  اط ع استتتتتادا  ال صتتتت ل او الصتتتت س غري  -  اسدددتخدمم منتجات بسددديطة وواضدددحة • 

امل  سة  رت و   ىل االلتبعس  أتامد من ا  م تجعت  االستتابعساتية ع جمعل ظر  الفتال  وا حة 
وا      تعحمتة  تذاهتتعموو ب ي ا  ت.    -طل  تة  ار الصتتتتتتتتتتتتتتلتة  وم جنة وتع.س لي  املعل متعر امل

 ورهمهع األ  اد  وو املع  ة احملدودة ابمل     املط و  
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أتامد من ا  لي  األهتتتتتتتتيعع والط   وامل عطق ومع  ىل  ل    -  التسددددددميات واإلفاالت املرجعية • 
س  من  بيل هتج ة مع  ننة ومفتتتتتمعة  رتتتتت.ل صتتتتتحي    ذل  و.رل الرهم ال ا تتتتت  ووبدد االلتبع

  11انال  الرصل  -امسعع األمعان واأل  اد( ووفعلد ع  داسة املعل معر  داسة  ع علة 
تععُو  م ظري  -  1الدىم املقدم مر اسددددتخبارات ففظ السددددالم ال ينتهي بعد موجز املرفلة   • 

 االستابعسار العف. وة   وسي ع لي  م اظل لملية التاطيذ 
و ب ي ا  وس   م ظر  االستتتتتتتتابعسار العفتتتتتتت. وة  ت سي  واستتتتتتتتع اض   -  طلوبةاملنتجات املفهم   • 

 امل تجعر الا تدلم لمليعر اختع  الس اسار العف. وة  وم هع مع وليحت
 o اآلساع والتسييمعر ال حيفية 
 o ت اُابعر الت عسوس البر وة 
 o الباُابعر اجل  ا ية 
 o  األسج  واألخط  -الرعللة مفعس  مفعسار( لمل اجلهعر 
 o  خطة حتصتتتتيل املعل معر وطلبعر افصتتتت ل للو املعل معر/االظتيعجعر من استتتتتابعسار

 ظر  الفال 
للو ال غم من ت تتتتتع   اجله د املبذولة ع دلم لمليعر اختع     -   حتليل البيئة التيددددغيلية ال يتودف  • 

  و تتتت  ع التبعسه افعجة املفتتتتتم ة  ىل  العفتتتت. وةو و ب ي لر   االستتتتتابعسار العفتتتت. وة ا   ار الس اس 
  هم البي ة التر يلية من خالل  ج اع حتليل مت اصل وتعدا املهع  املطل  ة لدلم امل ظرمح ا.ل  

 
 ىملية اااذ القرار العسكري   األمم املتحدة 10-3 

 ادانه لملية اختع  الس اس العف. ي ع األمم املتحدة  1وبمح الر.ل  10-3-1
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 31الر.ل 
 ىملية اااذ القرار العسكري   األمم املتحدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جي ي استتتتتتتتتتال  م جن املهمة ع  داوة لملية اختع  الس اس العفتتتتتتتتت. ي   -  اسدددددددتالم موجز املهمة 10-3-2
غري امل ج  ا  و.   لدا     االستتتتتتتتتتتتابعسار العفتتتتتتتتتتت. وة   ومند يسة     30وو ب ي اال تتعدا مدة امل جن  

ل ع مت تعولتنو ول.ن و ب ي لتن ا  وستد  م جنا لل معل معر لي  املعل متعر او ا  و.   لتدوتن حتليتل مرصتتتتتتتتتتتتتت 
 ال حيفية/افعمسة التعليةحت

 البي ة التر يلية املعدوة لم مع • 
 الت عسوس البر وة لم مع • 
 اجلهعر الرعللة لم مع الا تر.ل هتدودا • 
 األص ل املتعظة املع ية  تحصيل املعل معر • 
 االظتيعجعر األولية  ار األول وة من استابعسار ظر  الفال  • 

 ىملية إصدار األوامر

 استالم موجز املهمة 

 اإلىداد االستخبارايت للبيئة التيغيلية   1املرفلة  
  التحليل املفتم ( 

  2املرفلة  
 حتليل املهمة

  3  املرفلة
 وض  مسارات العمل 

  4  املرفلة
 حتليل مسارات العمل واختيارها 

  5  املرفلة
 إصدار األمر العمليايت

 

 التدريب ىلم املهمة 

التحليل املفتم  للبي ة 
 

التر يلية 
 الت جين األو  الصعدس 

 لن السيعدة

 ىملية تقد  الدىم مر استخبارات ففظ السالم العسكرية 

 1األمر التحذيري 

 م جن حتليل املهمة 2األمر التحذيري 

 مفعسار العملم جن 

الس اس الصعدس م جن 
 السيعدة لن

  “اختبعس اخلطة”
 3واألمر التحذيري 

اسدددددددتخباراتنا أو اسدددددددتخبارات ا هات ا اري؟ )ما الذي نعرفه ابلفعلبما هو حتليل البيئة التيدددددددغيلية  • 
 (األخرق واالستخبارات األىلم مستوق   جمال ففظ السالم

 البدء بتحليل البيئة التيغيلية اخلا  ابملهمة • 
 مع هي األص ل املتعظة املع ية ام  املعل معر وهل مي.  ع ت.ليرهع اهع ؟ • 
ن االستتتتتتتتتتتتتتتابتتعسار/اظتيتتعجتتعر السيتتعدة البتتعل تتة األمهيتتة من متتع هي االظتيتتعجتتعر األوليتتة  ار األول وتتة م • 

 االستابعسار/االظتيعجعر األولية من االستابعسار؟
 مع هي م تجعر اخل احذ املتعظة؟ • 

 االستابعسار العف. وةحتليل البي ة التر يلية اخلعل ابملهمة الذي   ون  • 
 صيعغة تسدو  استابعسار ظر  الفال   املست  ( • 
 صيعغة اخلطة األولية لتحصيل املعل معر   • 
   إا القيادة واملوظفني؛ تو ي  التقدير املقتضب 1تسليم موجز املرفلة  • 
 الرس ة املتعلسة ابفعلة - 1األمر التحذيري  • 

 مفعمهة االستابعسار العف. وة ع حتليل املهمة   • 
 أتايد االظتيعجعر  ار األول وة من االستابعسار • 
 “افعلة”تفليم الرس ة املتعلسة  ت  - 2األمر التحذيري  • 

 الدلم املسد  من االستابعسار العف. وة  ىل ا   ة التاطيذ • 
 أتايد وو   مفعسني العمل األسج  واألخط  للجهة الرعللة • 
 التر يلية ظف  اال ت عع  املعل معر وظعلة البي ةت  ري معل معر مفت.ملة لن خطة حتصيل  • 
 دىم موجز مسارات العمل الصادر ىر دوات القيادة • 

هتديدابا هات الفاىلة املؤثرة دىم حتليل مسددددددددارات العمل واختيارها )ا هات الفاىلة ال  تيددددددددكل   • 
 ذات الصلة(

 حتدوث افعلة وخطة حتصيل املعل معر ظف  اال ت عع  • 
 دلم م جن   اس السيعدة من وجهة نال  االستابعسار العف. وة فر  الفال  • 
 ال ال  ع ااج اعار املطل ب من االستابعسار العف. وة فر  الفال  اختع هع خالل ت ريذ املهمة • 
 اخلطة “اختبعس”ت  ري االستابعسار العف. وة فر  الفال   يمع وتعلق لعالر الط اسم من اجل  • 
 استابعسار ظر  الفال /الرس ة املتعلسة ابفعلة -   ا اسُتاد (  3األم  التحذو ي  • 

ت جيهعر االستتتابعسار العفتت. وة  رتتال  تدا ري التح.م وترعدي الت تتعسب  مح انرتتطة حتصتتيل املعل معر   • 
املهمة استتتتاالل املعل معر  واألنرتتتطة العمليعتية  األخ ا(  للو ستتتبيل املبعلو  د ولن   بل ظل ل م لد 
 املتعلسة ابلس ة املع ية ابالستطال  او اي اص ل اخ ا مع ية ام  املعل معر(

الرس ة املتعلسة ابفعلةو وامل  ق املتعلق ابستتتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتتال  وامل  سعر  - صدددددددياغة األمر العمليايت • 
عل االستتتتتتتتابعسار وامل ا بة واالستتتتتتتتطال  ع ا.ل  للو ستتتتتتتبيل املب  املتعلسة  تسدمي الدلم  ىل   و  امل ظرمح

 جمعل ظر  الفال و والل جفتيعرو والت فيق املدين العف. يو واالتصعالر(
هتي ة الفي عسو هعر وظعالر الط اسم من اجل أتايد اخلطة  - التدريب ىلم املهمةتسدمي الدلم ع جمعل  • 

 واالستجعابر
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 الباين افع  لر   االستابعسار العف. وة فر  الفال جمعل  • 
 اخل احذ املتعظة ظعليع مل ظري التاطيذ  افعلدة من ال.يع  املعس ابجل  ا يع امل.عنية( • 

وتعمح اال طلذ م ظر  االستتتابعسار العفتت. وة فر    -  حتليل البيئة التيددغيلية  -  1املرفلة   10-3-3
حتليل البي ة التر يلية للو   - 1الفال   مح هذا العمل وحتليل البي ة التر يلية األوس  نطع ع  وت ا ن امل ظلة  

  وورتتتتمل  ل   ج اع حتليل جلنع اصتتتت    من  بيل خاصدددة ابملهمةت  ري استتتتتابعسار فر  الفتتتتال  ت.    
او   وة او جمم  ومع  ىل  ل ( من امل طسة الا ستتتتتتتتتتتتتتتُت تنر ذ  يهع املهمة  ووتعمح صتتتتتتتتتتتتتتيعغة  ل     م طسة او  لدة 

التحليتتتل ع م جن وُستتتدم   ىل السيتتتعدة و  وق التاطيذ التتتتع   هلتتتع  ووتتتد ِّد هتتتذا امل جن  همن السيتتتعدة وامل ظرمح  
    املرفب ألف   1وجز املرفلة  م   وورتت. ِّل األستتعس جلمي  خط ار لملية اختع  الس اس العفتت. ي  وو د و  ك 

 (  5- 3- 10من هذا الرصل  وترمل هذه امل ظلة او تع و   تسدو  استابعسار ظر  الفال   انال   
وو.رل حتليل البي ة الترت يلية و ت  امل تجعر البيعنية ال حيفتية الا متب ل العالر البرت وة واملعدوة  10-3-4

 (  9املبمح ابلترصيل ع الرصل واملعل معتية واجلهعر الرعللة  للو ال ح  
تسدو  استتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتال  ه  اداة ت    هي.ال   -  تقدير اسددددتخبارات ففظ السددددالم 10-3-5

اج اع التحليل  وه  وتي  الت صل  ىل است تعجعر سحيفية من خالل دساسة د يسة جلمي  الع امل املع و ةو 
 ي األلمدة  والمع اع  ال  ا متعظتعو جُي ا التسدو    ية زايدة  هم صتتتتتتتتتت ع  الس اس لن ط وق ال م  ك البال

ابال با  م  حتليل البي ة الترتتتتتتتتتت يليةو ممع و تتتتتتتتتتري منودا من الصتتتتتتتتتت امة التحليلية ع  عب العالر  وُ م  
  1ال  اتج املفتسعة من ال من حتليل البي ة التر يلية والتسدو  وتُع نض ع م جن امل ظلة 

 
 14اجلدول   
 النموذج الثالثي األىمدة مثال ىلم  

 ال عتج االست تعك الععمل
ستتتتتتتتتتتتُ رمذ املهمة خالل م ستتتتتتتتتتتم  مبعلحت الطسس امل مسي    

األمتطتتتتتتتعس و تتتتتتتد تت.ت   التطت   
 واألهنعس غري سعل.ة 

طلتتتتتت  افصتتتتتتتتتتتتتت ل للو املعل متتتتتعرحت متتتتتع هي 
املعل متتتعر التتتتعسطيتتتة املع و تتتة لن مفتتتتتتتتتتتتتتت اير 

وايف األهنعس خالل م استتتتتتتم األمطعس الفتتتتتتتع سة  
 ا  ر للو اجلف س وللو م ا   العب س األخ ا؟

  
ترعصتتتتتتيل لن   5ت د ع امل  ق ابع من الرصتتتتتتل    -  صددددياغة اخلطة األولية لتحصدددديل املعلومات 10-3-6

 خطة حتصيل املعل معر 
ع هذه امل ظلةو ُوصتتتتتتتتتتتتدس السعدة ت جيههم األو  مل ظري    -   التوجيه األويل الصدددددددددادر ىر القيادة  10-3-7

التاطيذ  وو ج   ا  ور   سحيس األساع  ع نرعط التاطيذ الالظقو اع ع  ل    ع ة الر و  للو اجلدول  
لة    ا اصدسر السيعدة ت جيهع ألاب  من     وق(   النمس املعدمل املتعلق ابلتاطيذ وا   ة التاطيذ املعدم

لل ظدار التع عة الرت و ن ع لمليعر التاطيذ   1وتي  األم  التحذو ي    -  1األمر التحذيري   10-3-8
ه  األم  األول ع   1اخلعصتة تع استت عدتا  ىل املعل معر افعلية الصتعدسة لن املس  األللو  واألم  التحذو ي  

د حتليل البي ة الترت يلية واألوام ن لملية اختع  الس اس العفت. ي وورتمل الت جين األو  الصتعدس لن السيعدة  ع
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  وو د و  ك األم  التحذو ي ويضدد  موظفو االسددتخبارات العسددكرية الفقرة املتعلقة ابحلالةالا تلستهع   
 ع امل  ق ابع من هذا الرصل 

ه  جمعل السعدة وم ظريهم ال حيفتتتيمح املع يمح ابلتاطيذ وو ب ي ا     -   حتليل املهمة   -   2املرفلة   10-3-9
  ط ي للو االستابعسار العف. وة فر  الفال   ووط   السعدة ل.ل مهمة اس عة اس لة سحيفيةو هيحت و 

؟ وصتتت  هذا الفتتتوال ت اين املس  للو مسصتتتد السعدة ع املفتتتت ومح ما هو مقصدددد داسدي األىلم • 
ولة ل.رعلة األلليمح التعليمح ووفتعو  ىل  هم اهدا همع ونتعحجهمع املت خعة وجه دمهع ال حيفتية املبذ

 ا  ت.   ااج اعار املتاذة للو مفت ا الر دي متفسة م   ل  املسصدئ
؟ وتتد د الستتعدة وم ظر  التاطيذ التتتع ع   هلم املهتتع  احملتتددة مدا هي املهدام احملدددة والضدددددددددددمنيدة • 

هع  وال تتتتتتتتتتتتتتم يتة  واملهتع  احملددة هي ااج اعار/اآلاس الا اُم  الستعحد ابلسيتع  تع او  ظدا هتع  وامل
 ال م ية هي األنرطة غري املعل ة الا جي  اال طال  تع من اجل  رعز املهع  احملددةئ

؟ جي  للو السعحد ا  وربض ا  لدون ما هي مسددافة احلرية املتافة يل والقيود املفروضددة ىليّ  • 
ظ وة التصتتتتتتتتتتت   مع   و.ن ه عم مع و ت  للو لد   يعمن  م  مع  ومي.ن ا  ترتتتتتتتتتتتمل اف اير 

 لسي د االلتبعسار املبتبة للو النمع  وامل.ع  واملفعحل السعن نية وامل اسدئوا
؟ وتعمح للو السعدة تسييم مع   ا اعنا افعلة هل تغريت احلالة، وهل أثّرت بتغريها ىلم مهم  • 

  د ت رير اع  ين ال.رعوة ليث جي  لليهم  لعدة ال ال  ع تسدو هم  
و  وق التاطيذ التتتع   هلمو لتتدا السيتتع   تحليتتل املهمتتةو  تحتتدوتتد املاتتعط  الا ووس   الستتعدة  10-3-10

هتد د اخلطة  وجي  تفتتتتتتتتتتجيل هذه املاعط  اي وعمل السعحد للو التاريف من ظدهتع او  ب هلع ع م ظلة 
 الظسة من لملية اختع  الس اس العف. ي 

التع عة معل معرت مفتت.ملة وواز اي   لل ظدار  2وتي  األم  التحذو ي    -  2األمر التحذيري   10-3-11
ت يريار سحيفتية ع مهعمهع وواجبعهتعو ومع و تبذ  ذل  من مره   العمليعر والتعليمعر املتعلسة ابلت فتيق  

ويض  موظفو االستخبارات    1نفاةت مفت.ملة من األم  التحذو ي    2ولعدة مع و.   األم  التحذو ي  
لقة ابحلالة ويقدمون الدىم للموظفني ككل   إجنا  أدسددددددامهم العسددددددكرية حلفظ السددددددالم الفقرة املتع

  ذات الصلة
ن وواجبتتعتتتن  - موجز حتليدل املهمدة الصددددددددددددادر ىر القيدادة 10-3-12 وتتذا  الستتعحتتد ع هتتذا امل جن مهتتعمتتن

احملتملة  ووتي   ل  للم ظرمح  هم تر.ري السعحدو من   العمل معع ع     ختطيذ  ار صتتتتتتتتتتتتلة ل  تتتتتتتتتتتت  
وخالل هذه املرفلة، يتم وضدددددد  و تتتتتتتت  مفتتتتتتتتعسار العمل    -  3احملتملة خالل امل ظلة    مفتتتتتتتتعسار العمل

  وتنقيح افتياجات القيادة ذات األولوية مر استخبارات ففظ السالم
تعمل ا   ة التاطيذ املع ية    ا اع  ه عم ااب   -  وضدددددددددد  مسددددددددددارات العمل  -  3املرفلة   10-3-13
استتتت عدا  ىل م جن حتليل املهمة الصتتتعدس لن السيعدة  ووسد      وق( للو و تتت  مفتتتعسار العمل املم. ة من

م ظر  االستتابعسار العفت. وة الدلمن ع جمعل استتابعسار ظر  الفتال   ىل ا   ة التاطيذو اع ع  ل  
أتايتد مفتتتتتتتتتتتتتتتعسار لمتل اجلهتعر الرتعللتةو وتستدمي اي معل متعر مفتتتتتتتتتتتتتتت.ملتة ع ظتعل متتا تلبيتة اي من 

ن استتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتال  او   ا ط ا ت يري للو افعلة ال اه ة  وو اصتتتتتتتل االظتيعجعر  ار األول وة م
م ظر  االستابعسار العف. وة فر  الفال  او ع حتدوث خطة حتصيل املعل معر وحتليل البي ة التر يلية 
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ظفتتتت  اال ت تتتتعع  ووُفتتتتبهتتتتد ع ختطيذ وترتتتت.يل م جن مفتتتتعسار العمل املسد    ىل السيعدة تذه الصتتتت سة 
 ملة لن استابعسار ظر  الفال  و مابختبعس  مفعسار العمل احملتملة املفت.

ولل السعدةو  دلم من م ظريهمو ال من   - حتليل مسدددددددددارت العمل واختيارها  -  4املرفلة   10-3-14
مفتتعسار العمل الا و تتعهع م ظر  التاطيذ  ومي.ن خالل العمل للو حتليل مفتتعسار العمل االستتتععنة 

العفتتتتتتت. وة فر  الفتتتتتتتال  لت  ري تسييمعر لن لمل اجلهعر الرعللة  ار الصتتتتتتتلة   ا ظري االستتتتتتتتابعسار
ع  ل  اجلهعر الرعللة الا ترتت.ل هتدودا(  وو ب ي حتليل أت ري ال مفتتعس من مفتتعسار العمل للو   اع

ال جعل وال فتتتعع والرتيع  والرتيعر من اجل املفتتتعلدة ع اختيعس مفتتتعس العمل  وستتتيفتتتعلد  ل  ع مت.مح 
 سيعدة من اختيعس ااب  مفعسار العمل  ععلية ارعز املهمة  ال

لدا االستتمع   ىل امل جنار املتعلسة افتعسار العمل من   -  موجز القرار الصدادر ىر القيادة 10-3-15
ا   ة التاطيذ املع يةو وس س السعدة مفتتتتتتتتتعس العمل الذي ستتتتتتتتتيتم اختيعسه  وجي ز هلم ا  جيمع ا ل عصتتتتتتتتت  من 
مفتتتعسني لمل او ااب و وع هذه افعلة وُععد و تتت  مفتتتعس العمل ول.ن و.   ال.بري من المعل التاطيذ 

و ب ي ا  و ال  م ظر  االستتتتتتابعسار العفتتتتت. وة فر  الفتتتتتال  ع انرتتتتتطة استتتتتتابعسار  د ارن ابلرعل  و 
ظر  الفتتال  الالزمة لدلم مفتتعس العمل الذي   اختيعسهو وا  وسدم ا الت جين ع جمعل استتتابعسار ظر  
الفتتال  من اجل التاريف من ظعالر الط اسم والتاطيذ هلع  ووتم ع هذه امل ظلة حتدوث خطة حتصتتيل 

 عل معر امل
ه  األم  التحذو ي األخري الصعدس لل ظدار التع عة   3األم  التحذو ي    -  3األمر التحذيري   10-3-16

ويضد  موظفو االسدتخبارات العسدكرية حلفظ    2وه  واز اي ت ريار سحيفتية تط ا للو األم  التحذو ي  
    أدسامهم ذات الصلةالسالم الفقرة املتعلقة ابحلالة ويقدمون الدىم للموظفني ككل   إجنا

ابا تتتتع ة  ىل و تتتت  الرس ار املتعلسة ابفعلة واألسض  -  إصددددار األمر العمليايت  -  5املرفلة   10-3-17
واجلهعر الرعللة وم  ق استتتتابعسار ظر  الفتتتال و و ب ي مل ظري االستتتتابعسار العفتتت. وة فر  الفتتال  

ع وتعلق  تتدا ري ال  تع تة وترتعدي الت تتتتتتتتتتتتتتتعسب  مح ا  وستدم ا الت جيتن  ىل السيتعدة و ىل م ظري التاطيذ  يمت 
نرتتتتتتتعط حتصتتتتتتتيل املعل معر وال رتتتتتتتعط العمليعر من  بيل استتتتتتتتاالل املعل معر املتعلسة ابألصتتتتتتت ل املع ية 
 تحصتتيل املعل معر  بل الفتتعلة احملددة النطال  املهمة او ع تل  الفتتعلة  وو ب ي او تتع ا  و.   ه عم 

لعف. وة فر  الفال  وامل ظرمح  وي املهع  األوس  نطع ع لتسدمي الدلم انرطة اتصعل  مح االستابعسار ا
 يمع وتعلق ابلرس ار املتصتتتلة ابلل جفتتتتيعرو واالستتتتابعسار وامل ا بة واالستتتتطال  ع جمعل ظر  الفتتتال و 

 واالتصعالر 
 وتمبل دوس م ظري االستتتتتتتتتابعسار العفتتتتتتتت. وة فر  الفتتتتتتتتال  خالل -  التدريب ىلم املهمة 10-3-18

التدسو  للو املهمة ع هتي ة ستتتتي عسو هعر وا عية/اختبعسوة تت تتتتمن الت تتتتعسوس املعدوة واملعل معتية والبرتتتت وة 
 من اجل أتايد اخلطة والتالايد للو ا  ظعالر الط اسم  عحمة 

 
 املرفقات 10-4 

  1مبعل للو م جن امل ظلة  - الف
 مبعل للو و  ك األم  التحذو ي  - ابع
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 املرفب ألف  
 دليل األمم املتحدة لالستخبارات العسكرية حلفظ السالم  للفصل العاشر مر   
 1مثال ىلم موجز املرفلة   

 
 15اجلدول   

 1موجز املرفلة   
التتتتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتتتتم 
 امل     التفلفلي

 ومفعلدار الع ض الا سُتفتاد   1حملة لعمة لن املفعحل الا سي طيهع م جن امل ظلة  - النطاق 01  
اي  فتتم من استتتابعسار ظر  الفتتال  ورتت.ل استتعس ااظعطة؟ اظ ل  -  أسدداس اسددتخبارات ففظ السددالم 02

 للو   الغ السيعدة  ي    ار ع استابعسار ظر  الفال  تتصل ابملهمة 
ا لع السيعدة ابالستتتت تعجعر واألظ.ع  ال حيفتتتية الا استتتتالصتتتتهع ا  عع  ج اع   -  االفرتاضدددات والنواتج الرسيسدددية 03

 تسييم البي ة التر يلية 
 ل  ِّ  السيعدة وم ظري التاطيذ ابمليدا و اع ع  ل  اآلاس امل عخية  -الت عسوس املعدوة  - امليدان بوجه ىام 04
ف الت تتتتتعسوس املعدوة اخلعصتتتتتة ابلبعبة انود من الترصتتتتتيل  واستتتتتت عدا  ىل ن   البعبة الا  -  امليدان ابلتفصدددديل 05 صتتتتتِّ

ستتتتتتتتتتت رذ  د علية/هج مية(و ا لع السيعدة ابلترعصتتتتتتتتتتيل امليدانية احملددة الا ستتتتتتتتتتتو   للو مهمتهعو اع ع  ل  اي 
 هيعال اسعسية سحيفية 

 ترمل الع امل املتصلة ابلبعبة مع وليحت من امل ج  ا  - التضاريم البيرية واملعلوماتية 06
 الت ز  السبلي والع  ي •  
 املر دو  والالج    •  
 امل المعر غري اف. مية •  
 النلمعع ال حيفي   •  
 وذ افيعة •  
 الس ار املفلحة للدولة امل يرة •  
االجتمعلي  موودة/مععس تتتتتتتة ل ج د األمم اال عهعر الفتتتتتتتعحدة ع وستتتتتتتعحذ الت اصتتتتتتتل    - ي ة املعل معر   •  

 املتحدة(و والتسعسو  االالميةو و دسار االتصعالر احمللية
 حتليل لي  اجلهعر الرعللة الا تر.ل هتدودا للبعبةو وورمل مع وليحت - تقييم التهديدات 07
 اال با عر املتصلة ابجلهعر الرعللة الا تر.ل هتدودا •  
 ت اليم اجلهعر الرعللة الا تر.ل هتدودا وتفلفلهع اهل ميو اع ع  ل  النلمعع ال حيفي  ط وسة  •  
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التتتتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتتتتم 
 امل     التفلفلي

 الت.تي.عر والتس يعر وااج اعار الا تتبعهع اجلهعر الرعللة الا تر.ل هتدودا •    
 معدار و دسار اجلهعر الرعللة الا تر.ل هتدودا •  
 البسلم اطن الس ة وال عف وحتليل م ان  •  
ايف ستتتتتو   اجلهعر الرعللة الا ترتتتت.ل هتدودا والع امل البرتتتت وة للو البعبة ل د ال ال   يهع   -  احلالة املتكاملة 08

  يمع وتصل ابلبي ة املعدوة؟ وورمل  ل  مع وليحت
 مفعسار العمل للجهعر الرعللة  األسج  واألاب  خط سة  •  
 املع و ة ع استابعسار ظر  الفال خطة  د ة لتحصيل املعل معر است عدا  ىل الب  ار  •  
 
ه  متسييم التهدودار  و مافعلة  1  ااب  من الالز  للو الت تتتتعسوس   عل عتج ال حيفتتتتي مل جن امل ظلة 1و ب ي اال و ان مم جن امل ظلة  حتمالظالة 

املت.عملة  من اجل ت جين السعدة وم ظري التاطيذ لدوهم ع لي  م اظل لملية اختع  الس اسار العفتتتتتت. وة  وع امل جنار الالظسةو 
 ال ت سند  ال ال سعط  ار الصلة ال  يسة ابلت عسوس مع   و جن  ىل غري  ل  
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 املرفب ابء 
 يل األمم املتحدة لالستخبارات العسكرية حلفظ السالم دل  للفصل العاشر مر   
 مثال ىلم منوذج األمر التحذيري  

 15اجلدول 
 منوذج األمر التحذيري

  001األمر التحذيري ردم 
  النياط األويل
   تنظيم املهمة

  امليدا  احلالة
 اف. مية والتسفيمعر السبلية ومع هع ن للو سبيل املبعلو ااداسار  املدني   -الت عسوس البر وة     
  ار األمن التع عة للدولة   -الت تتتتتتعسوس البرتتتتتت وة   

 امل يرة او غريهع من   ار األمن الصدوسة
 الس ار املفلحة/  ار األمن احمللية التع عة للح. مة

اجلهعر الرعللة الا ترتت.ل   -الت تتعسوس البرتت وة   
 هتدودا

ترتتتتتتتتتتتتتت.ل هتدوداو اع  يهع الع عصتتتتتتتتتتتتتت  لي  اجلهعر الرعللة الا  
 ااج امية

 ال  ااي واله د ال حيفي -مس  السيعدة األللو افت ومح    ار البعبة -الت عسوس البر وة  
 املهمة ومره   العمليعر -مس  السيعدة األللو افت ا واظد   
 التر.يالر امل ا سة  
 وظدار الدلم الستع   
 اجل وة/اص ل الطريا األص ل   
 اص ل امل ا بة واالستطال  ع استابعسار ظر  الفال   

   يع  املهمة احملددة املهمة
 ال  ااي املره   العع  للعمليعر التنفيذ

  طذ امل عوسة  
 اله د ال حيفي  
 افعلة ال هعحية امل ر دة  
  املهع  التع عة 
  مهع /المعل/اول اير الدلم الستع  
 الت  يا تعليمعر الت فيق 
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 امل ا    
 تدا ري التح.م  
 خطة م.ع حة اف احق  
 الت ليل واألمن  
 الت سل  
 املعل معر األسعسية من ال ظدار امللحسة  

  الل جفتيعر الدىم اخلدمي للقتال 
  دلم املعدار 
  الروو  الطبية 
  الر طة العف. وة/المعل الر طة 

  لال عر السيعدة القيادة واالتصاالت
  خطة االتصعالر 
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 الفصل احلادي ىير 
 إدارة املعلومات   

 أمهية إدارة املعلومات 11-1 
 داسة املعل معر ل ص  سحيفي للت ريذ الرععل الستابعسار ظر  الفال    هي ت     علدة داحمة   11-1-1
املععس  املتعظة الا تعنز  هين استتتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتتال  وخترف من ظدة    تتتتتتتتتو املعل معرو الا  من  

حتتدث ع  ي تة ت تتتتتتتتتتتتتتم لتددا متناوتدا من مصتتتتتتتتتتتتتتعدس املعل متعر  وت.رتل ااداسة الرعتعلتة للمعل متعر االظترتعظ  
 هع ل ظدة اخ ا  ابملععس  امل.تفبة س اع خالل املهمة او ل دمع تفلم  ظدا وظدار األمم املتحدة مهعم 

 
 تعريف إدارة املعلومات 11-2 

تعتمد  داسة املعل معر للو الت اليم الرععل للمعل معرحت ااتفتتتعب املعل معر من مصتتتدس واظد  11-2-1
او ااب و وتعهتد تلت  املعل متعر وت زوعهتع للو اجلهتعر الا حتتتعجهتعو والتصتتتتتتتتتتتتتت   ال هتعحي تتع لن ط وق 

 افر  او افذ  
 

 املسؤوليات املتصلة إبدارة املعلومات 11-3 
 داسة املعل معر وظيرة م هجية تتطل  الصتتتتتتتتتتا واالتفتتتتتتتتتتع  واالهتمع  ابلترعصتتتتتتتتتتيل  وترتتتتتتتتتتمل  11-3-1

 مفووليعر  داسة املعل معر املتصلة ابستابعسار ظر  الفال حت
 صيعغة  ج اعار التر يل امل ظدة املتصلة إبداسة املعل معر للبعبعر املع يةئ • 
 ع  تفجيل لي  التسعسو  و ودالهع وت زوعهع  ص سة  ل.بونيةئ م • 
سصد لي  ص عدوق الاود اال.بوين  ار الصلة ع جمعل ت.  ل جيع املعل معر واملصعدس األخ ا  • 

 للمعل معرئ
 ت   السيعدة  يمع وتعلق   ر  التسعسو ئ • 
 اا الغ لن التهدودارو وم جنار استتتابعسار  تتمع  تلسي تسعسو  استتتابعسار ظر  الفتتال    • 

ظر  الفال و وتسعسو  استابعسار ظر  الفال و وم جنار مص سة الستابعسار ظر  الفال و 
ومع  ىل  ل ( و سستتتتتتتتتتعهلع ع ال  ا امل عستتتتتتتتتت  ابلرتتتتتتتتتت.ل الصتتتتتتتتتتحي  من ال ظدار التع عةو ل د 

 اال ت ععئ
.  ل جيتتتع املعل متتتعر وال احق وال ستتتتتتتتتتتتتتتتتعحذ ارتتتعلتتتة االمتبتتتعل للاوت ا الر األم يتتتة املتصتتتتتتتتتتتتتتلتتتة  ت • 

 اال.بونيةئ
 مهع  ااداسة الععمة للم.عت   • 

 
 أساسيات إدارة املعلومات 11-4 

و ب ي جلمي  املمعسستتتتتتتتتتمح ع جمعل استتتتتتتتتتتابعسار ظر  الفتتتتتتتتتتال  التسيد ابألستتتتتتتتتتعستتتتتتتتتتيعر التعلية  11-4-1
 املعل معرحت اداسة
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و ب ي ا  و.   جلمي    -  نحو الصدددددحيحوسدددددم منتجات اسدددددتخبارات ففظ السدددددالم ىلم ال • 
م تجعر االستتتابعسار العفتت. وة فر  الفتتال  س م م جعي ممين واتسوخ  اظ ل للو ا  و طبق 
هذا األم  للو لي  الصتتتتتتت س الر ت غ ا ية والتصتتتتتتت و  والريدو  وال ستتتتتتتعحذ األخ ا ابا تتتتتتتع ة  ىل 

 ع  امل جعية واالستتتععدةو واحق ال صتت ل  وستتيتي   ل  تفتتهيل لمليعر التانون وختصتتيت األس 
 وسيفعلد ابريا ع م ا بة ال فخ 

جي  ا  وتسيد لي  م ظري االستتتتتتتتتابعسار العفتتتتتتتت. وة فر  الفتتتتتتتتال   -  معايري األمم املتحدة • 
اععوري األمم املتحدة و ج اعار الترتتتتتت يل امل ظدة املترق لليهع  يمع وتصتتتتتتل إبداسة املعل معر مبل 

املعل معر  وجي  تصتتتتتتتتتتت يف لي  البيعانر ظفتتتتتتتتتتت  ن   اجل س   ط احق تفتتتتتتتتتتتمية امللرعر ويعوة
 والعم  

اظر  ال ستتتتعحل اال.بونية اهلعمة الا ج ا  سستتتتعهلع وتلسيهع  دال   -  ففظ الرسددداسل اإللكرتونية • 
 من ظذ هع او ت اهع ع ص عدوق الاود اال.بوين  

اظ ل للو ا  ت.   لي    -  احلفاظ ىلم دواسم التو ي  املتصدلة ابسدتخبارات ففظ السدالم • 
   احم الت زو  املتصلة امي  م تجعر استابعسار ظر  الفال   د ة ود يسة 

وج د  عحمة م ظدة  ط احق التفتمية املترق لليهع   -  توفيد األمساء، مبا   ذلك تسدمية امللفات • 
 لد البيعانر لفمعان واألهاعل ه ط اسعسي لتحسيق الرععلية ع  داسة املعل معر و نرعع   ا

من املمعسستتعر اجليدة ظر  امللرعر الا ال تفتتتاد   صتت سة مت. سة   -  احملفوظات واالفتياتي • 
 ابنتالع   وابا ع ة  ىل  ل و  ب  وج د نفخ اظتيعطية من امللرعر طرف من آاس  سداهنع  

 
 دواىد البياانت 11-5 

الستتتتتتتتتتتتتتتابتتعسار ظر  الفتتتتتتتتتتتتتتال  اداة هتتعمتتة  وو ب ي مل ظري ميبتتل وج د  تتعلتتدة  يتتعانر  عتتعلتتة   11-5-1
االستتتتابعسار العفتتت. وة فر  الفتتتال  أتستتتيس  علدة  يعانر اج د  دع العملية  ومي.ن ا  و.    ل و 
ع ا فتذ اهت.علنو ستجال جممعع منودا  س ع  م جعيع لتسعسو  استتابعسار ظر  الفتال   وو ب ي ا  ترتمل 

 ر ظر  الفال  مع وليحت داسة   الد  يعانر استابعسا
  نرعع  علدة  يعانر هعملة تفم  إبدخعل املعل معر واسبجعلهعئ • 
 افرعظ للو  علدة البيعانر والتحسق من امل اد املدخلة ل مع  االتفع  والد ةئ • 
 التالاد من  م.عنية ال ص ل  ىل معل معر  علدة البيعانر  دس اام.ع  ابستادا  احملع و  األم ية   • 

 
 تو ي  التقارير 11-6 

من اهم وظعحف ممدو  حتصتتتتيل املعل معر/اظتيعجعر استتتتتابعسار ظر  الفتتتتال   التالاد من  11-6-1
ت زو  لي  املعل معر  ار الصتتتتتتتتتلة للو العمالع املع يمح ع ال  ا امل عستتتتتتتتت   وو طبق هذا األم   صتتتتتتتتترة 

طبق او تتتتتتتتتتع للو لي  لمليعر خعصتتتتتتتتتتة للو اا الغ لن التهدودار واملوهتتتتتتتتتت ار والتحذو ارو ول. ن و 
استتابعسار ظر  الفتال   ووتطل  ت زو  التسعسو  للو     ععل  مي  التسعسو  ال اسدة حتا  هت ا  س ع ة 
 ار خاةو من اجل  هم ل عصتتتتتتتت  املعل معر الا حتتعك ال جهة االطال  لليهع  وجي  التسيد اتطلبعر 
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انفتتتتتتع و وخ و عر السعن   اانفتتتتتتعينو وظ ادث الع ف اا الغ االنامية  يمع وتصتتتتتتل ابنتهعاعر ظس   ا
 اجل في امل تبذ ابلستعل واال عس ابلبر  واجل احم امل ت.بة  د األطرعل 

 
 القواسم املرجعية 11-7 

ت ط ي ااداسة الرعتتعلتتة للمعل متتعر للو ت. اس  ج اعار متمتتع لتتة  صتتتتتتتتتتتتتت سة م تالمتتة لت  ري  ي تة  11-7-1
 تتتمع  اتبع  ااج اعار للو     ععلو وت ريذ لي  األنرتتتطة ال تتت وسوةو معل معر تتفتتتم ابالن تتتبعط  ول

 و ب ي اداسة املعل معر  لداد  عحمة م جعية اباج اعار الا وتعمح  امعهلع ل مع  لد  نفيع  اي هيع  
 

 املرفب 11-8 
 مفعلد ت.تي.ي - داسة املعل معر ع االستابعسار العف. وة فر  الفال   - الف
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 ب ألف املرف  
دليل األمم املتحدة لالسددددتخبارات العسددددكرية حلفظ  للفصددددل احلادي ىيددددر مر   

 السالم 
 مساىد تكتيكي -إدارة املعلومات   االستخبارات العسكرية حلفظ السالم    

جي  للي  مع  ة م.ع  ختنون املعل معرو وايرية استتتتتتتتععدهتعو   -  تسددددددلمبتسددددددليم املسددددددؤوليات • 
وايرية افرعظ للو اي   الد  يعانر ع املفتتتتتسبل  وجي  للي  او تتتتع التاطيذ لعملية تفتتتتليم 
املهع  و تتتتتت وسة اا سعع للو ت اة م المة من و   وصتتتتتت ل   ىل مفتتتتتت   العمليعر  وال تربض ا  

 املعل معر ست.    دوهية ملن طلر  
ع لمليتتتة  - ىليددك حتقيب التوا ن بني املبددادرات احملليددة والتقيددد ابلربوتوكوالت املعمول هبددا • 

جدودة نفتتتتبيعو مي.ن ا  جي ي للو مفتتتتت ا ال.تيبة  لداد ا  تتتتل  علدة  يعانرئ و  ا اع  هذا 
ه  افعلو و ب ي االستتتتتتتتتتتتترعدة من  ل  وت. اسه للو نطع  واستتتتتتتتتتتت    ال انن اج د االترع  للو 

لدة البيعانرو للي  ت جين لي  ل عصتتتت  البعبة الستتتتتادامهع  دال من م اصتتتتلة االلتمعد للو  ع
 ظل ل  لية 

ت ط ي ااداسة الرعتعلتة للمعل متعر للو ت. اس  ج اعار متمتع لتة  -  اسدددددددددددتخددم القواسم املرجعيدة • 
    ععلو    صت سة م تالمة لت  ري  ي ة معل معر تتفتم ابالن تبعط  ول تمع  اتبع  ااج اعار للو

وت ريذ لي  األنرتتتتتتتتتطة ال تتتتتتتتت وسوةو و ب ي اداسة املعل معر  لداد  عحمة م جعية اباج اعار الا 
 وتعمح  امعهلع ل مع  لد  نفيع  اي هيع 

ليس ابل  و  للو خالاي استابعسار ظر   -  توفيد دواىد البياانت ووض  ىالمات احلماية • 
ل جيع املعل معرو وا  تتع  هلع  م.عنية استتتتتتتتتتادا  الفتتتتتتتتتال  ا  تفتتتتتتتتتتاد  لدة نالم  تلرة لت.   

العدود من   الد البيعانر ع  تلف التصتتت يرعر  وم   ل و ولتحسيق دمي مة العمليعرو ظعول 
 تسليل لدد   الد البيعانر  ىل افد األدوو وت ظيدهع ع واظدة او ا  تمح   ا ام.ن  ل  

أتاتد من ا  اجلهتعر الرتعللتة  -  السدددددددددددالما هدات الفداىلدة األخرق   اسدددددددددددتخبدارات ففظ  • 
األخ او مبل اجلمعية الععمةو وم ظري الرتتتوو  املدنية والفتتتيعستتتيةو و داسة األمم املتحدة لرتتتوو  
الفتتتتتتتتتتالمة واألمنو وهتتتتتتتتتت طة األمم املتحدةو وغريهعو تدخل  يعانهتع ومعل معهتع ع نالع  مرتتتتتتتتتتبم 

  عة  لية م رصلة لسعلدة البيعانر/ داسة املعل معر  دال من استادا   
ع ظعل اعنا نالم االتصعالر واملعل معر غري م    ةو أتاد من االظترعظ   -  النسخ املطبوىة • 

 احر ظعر من ال فخ املطب لة لل احق ال حيفية و ودالهع  ر.ل صحي  
أتاد من  دساك ا  اد استتتتابعسار ظر  الفتتتال  للو لي  املفتتتت اير ع لي    -  دواسم التو ي  • 

  احم الت زو   ار الصلةو وواظ  للو  حت الس احم اخلعصة    للتالاد من حتدوبهع  
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 الفصل الثان ىير 
 أمر االستخبارات العسكرية حلفظ السالم   

 أساس األمر لعمليات األمم املتحدة 12-1 
وتب  هلع األمن الرععل ه ط مفبق اسعسي ل جع  العمليعر  ويعوة م ظري األمم املتحدة ومع   12-1-1

من معل معر واصتتتتتتتتتتت ل وم رتتتتتتتتتتتآر ام  استتتتتتتتتتتعستتتتتتتتتتتي  واي انتهعم ألمن اي من امل اد او املعل معر ال مسية 
امل ستتتت مة  عالمعر افمعوةو ستتتت اع اع  متعمدا او غري متعمدو وس ض  ععلية العمليعر وورتتتت.ل خط ا  او

 وا حع للو افيعة 
وهتتتتتتتتتتتتتتتعغلي التعيي تعر األم يتةو  يمتع وتعلق   و    هتذا امللحق الت جيتن التدالم للستعدةو - اهلددف 12-1-2

  من لمليعر ظر  الفال  
 

 السياسة األمنية لألمم املتحدة 12-2 
ت تتتم األمم املتحدة لدة م المعر ترتتت   للو تنوود  عبعر األمم املتحدة ابلت جين وااسهتتتعد  12-2-1

ب االلتبعسار ال حيفتيةو و ب ي واملعدار  يمع وتصتل اجعل األمن  وع ظمح ا  الع عوون التعلية تت تمن  ع
ا  و.   م ظر  االستتتتتتتتتابعسار العفتتتتتتتت. وة فر  الفتتتتتتتتال  للو ولي ابلفتتتتتتتتيعستتتتتتتتة األم ية لفمم املتحدة 

الصتلة وملتنممح تعو وو ب ي ا  و.   لدوهم  هم د يق جلمي  الفتيعستعر األم ية و ج اعار الترت يل   ار
رتتال  هذه الفتتيعستتةو من ال تت وسي افصتت ل للو امل ظدة  ار الصتتلة  بعبتهم  وع ظعل وج د اي هتت   

 ت  يحعر من م ظف األمن احمللي 
 

 أمر املوظفني 12-3 
امن امل ظرمح ه  جمم لتة من التتدا ري الا ت تتتتتتتتتتتتتتمن ا  و.   األ  اد التذون تتتع  هلم  م.تعنيتة  12-3-1

امل    ية وال ناهة وت عستت  م  تل  ال صتت ل  ىل اصتت ل األمم املتحدة  ار األمهية افي وة للو مفتتت ا من  
األصتتتتتتتتتتتتت ل  وورتتتتتتتتتتتتتمل  ل   حت م ظري األمم املتحدة او   زهم ام يعو ويعوة امل ظرمح من التهدودار 
اخلتعسجيتة  وتس  هتذه املهمتة للو لتعتق  داسة األمم املتحتدة لرتتتتتتتتتتتتتتوو  الفتتتتتتتتتتتتتتالمتة واألمنو ومن  مح التتدا ري 

 وليحتاملتعظة انرعع نالع   ععل ألمن امل ظرمح مع 
  ج اع حتسيسعر هعملة خبص ل اهل وة وال ناهة واجل فية  بل التعيمح/الت ظيفئ • 
 التد يق األمسئ • 
 ااه ا  للو امل ظرمحئ • 
  نرعع نالع  لإل الغ لن الر اغل األم ية  • 

 الرحت األمس  لنامي ابل فتتتتتتتبة جلمي  امل ظرمح الععملمح ع جمعل تطبق  ين  -  الفحح األمين 12-3-2
خطة ام ية ستتتتتتتتتتعسوة  وجي  ت جين لي  التصتتتتتتتتتتعسو  األم ية  ىل امل ظف امل.لف ع البعبة املع ية  وو صتتتتتتتتتت  

 ابلرحت األمس املعنز لل ظعحف التعليةحت
 ام عع األسلحة/الذخريةئ • 
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 مه دس  نالم االتصعالر او السي م   لليهعئ • 
 املعل معرئاتبة واحق امل اد احملمية/مدو و املعل معر/م ظر  امن  • 
 ا  اد  ع  ار ظر  الفال   • 

و ب ي ا  ت.   لمليتتعر الر ز/الرحت  لناميتتة لتحتتدوتتد اهل اير والبيتتعانر التتذاتيتتة للمتتدنيمح  12-3-3
امل ظرمح  ليعو والععملمح املعي مح  ليعو وسلعاي البلدا  البعلبة الذون وعمل  /وعيرتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتمن م ا   األمم 

  األ  اد الذون ُطتعسو  للعمل املدين ع م ا   األمم املتحدة ملسع لة   ز امس املتحدة  وو ب ي  خ تتتتتتتع  لي
ت الم لن ط وق م ظري األمن احملليمحو وو تتت  الترعصتتتيل املتعلسة تم ع  علدة  يعانر  و دس ااهتتتعسة  ىل 

 د  ا اد  ا  الر ز ال و    نرس السدس من التالايد الذي و   ه الرحت املرصلئ وم   ل و  ه  وُفتا
 

 األمر املادي 12-4 
جي  ا  وتحمل ال م    املفتتتتتتتتتتوولية لن ام ن  و د و   لدد من اهلجمعر الا استتتتتتتتتتتهد ا  12-4-1

  الد األمم املتحدة واستتتتر ر لن خفتتتتعح  ع األسوا   ومي.ن لتدا ري األمن املعدي الس وة ا  مت   ظدوث 
ظدو هع  وم ظر  األمن ع األمم املتحدة الععمل   اهلجمعر اسعسعو ومي.ن ا  خترف من آاسهع ع ظعل  

ع  طعس نالع  األمم املتحدة اداسة األمن مفتتعدو  لتسدمي املرت سة و ج اع دساستعر استتسصتعحية ام ية مل ا   
الس الد  وم   ل و وتحمل السعدة العفتتتت. و   او تتتتع مفتتتتووليعر األمن املعدي لس الدهم  ومي.ن مل ظري 

وة فر  الفتتتتتتال  مفتتتتتتعلدة السعحد  عدد من الط  و وم هع  ج اع تسييمعر للطبيعة االستتتتتتتابعسار العفتتتتتت.  
احملتملة للتهدودار الا و ب ي ا  ططذ السعحد الختع  تدا ري معدوة  تتتتتتتتدهع  وو ب ي للسعحد ال ال   يمع ولي 

 لدا وص لن  ىل م     علدة/ عبة جدودحت
يطة ه  ت  ري دسجة من ال د  املعدي وال رفتتتتتي ال  ض من امن امل طسة احمل  -  أمر املنطقة احمليطة • 

  د  عوالر اال تحع   ومي.ن زايدة  ععلية امل طسة احمليطة من خاللحت
 o  امل ا بة البع تة واملتح اة من جعن  ا  اد   ة اف استتةو من م ا   اف استتة والدوساير األم ية

 للو سبيل املبعلئ
 o ت  ري اا ععة األم يةئ 
 o سئنالع   نذا 
 o   نالم امل ا بتتتتة األخ ا مبتتتتل اتتتتعمريار امل ا بتتتتة لن  عتتتتد او اجهنة التليرنو    ار التتتتدواح

 امل لسةئ
 o لمليعر الرحت امل تالمة للفالمةئ 
 o زالة ال طعع ال بعر وال رعاير و لرعر الب عع لتحفمح جمعل ال .وةئ  
 o ج ان  امل طسة احمليطة ”معسمة“ ع لي   ت  ري م عطق خعلية من األخطعس و 

و ب ي ا  و.   للموستتتتتتتتتتتتتفتتتتتتتتتتتتتعر نالع  للتح.م ابلدخ لئ وظيبمع ام.نو   -  التحكم ابلدخول • 
 و ب ي ا  و.    يهع نالع  للدخ ل ابلتصعسو  
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و ب ي ا  ط تتتتتتتتتتتتت  املدني   امل ظر    ليعو والععمل   املعي     ليعو وسلعاي  -ىمليات التفتيش   • 
عر ترتيت ل تتد التتدخ ل/اخل وك  ىل م ا     التتد األمم املتحتتدة لبتتع لن البلتتدا  البتتعلبتتةو لعمليتت 

 امل اد احملال سة مبل األسلحة واملترج ار والذخعح  واألجهنة اال.بونية 
ترتمل ال اجبعر ال حيفتية لس ة اف استة سد   عوالر الدخ ل غري املال و    -  احلراسدة والدورايت • 

  ية  وابا ع ة  ىل  ل و جي  ا  ت    مع وليحتتع والتصدي ألي ا تحع /ظ ادث ام
 o ااه ا  للو لي  السعدممح  ىل امل   ئ 
 o م ا بة و صداس املرعتي  والتصعسو ئ 
 o الترتيت والتحسق من امن امل طسة احمليطة واتصعالهتع و  ععهتع ل د اال ت ععئ 
 o الدوساير الداخليةئ 
 o  ت اجد ابسز وعمل ا اد  الدوساير اخلعسجية اظهعس 

ل دمع ال ت.   األستتتتتتتتلحة والذخعح  واملترج ار  يد االستتتتتتتتتادا و   -  أمر األسددددددلحة والذخاسر • 
 و ب ي ختنو هع إبظدا الط   التعلية للو ال ح  الذي و ص   ن م ظر  األمن ع األمم املتحدةحت

 o ن ع األمم املتحدةئ عز  األسلحة والذخعح  واملترج ار الا وا ق لليهع م ظر  األم 
 o حتا  ه ا  داحم ع م    ماله ل  صرة داحمة من  بيل  ر  ظ اسةئ 
 o  حتا ال لعوة املفتم ة للر د الذي صدس الفال  والذخرية ابمسن 

و ب ي يعوة لي  املعدار/األصتتتتتتتتتتت ل   -  أمر املعداتباألصددددددددول املوسددددددددومة بعالمات احلماية • 
ج ا حتتتدوتتدهتتع ا  تتعع تسييم املاتتعط  األم يتتة و ستتع للت جيهتعر امل ستتتتتتتتتتتتتت متتة  عالمتتعر افمتتعوتتة الا 

 الصعدسة مل    السعلدة احملدد 
 

 أمر املعلومات 12-5 
اهلتد  من امن املعل متعر ه  يتعوتة املعل متعر وامل اد امل ج دة  تتتتتتتتتتتتتتمن م ا   األمم املتحتدة   12-5-1

صتتتت ل ج ان  نرتتتتعط األمم وستتتتتفتتتتعو اجلهعر الرعللة الا ترتتتت.ل هتدودا للحصتتتت ل للو معل معر خب
 املتحدة املدسجة ادانهحت

 ن ااي األمم املتحدة ع املفتسبلئ • 
 خطذ األمم املتحدة وانرطتهع التر يليةئ • 
 السيعدة والتح.م واالتصعالر ع األمم املتحدةئ • 
 م اطن   ة األمم املتحدة وطبيعتهعئ • 
 م ا   األمم املتحدةئ • 
 املتحدة و دساهتع معدار األمم  • 

 وستفعو اجلهعر الرعللة الا تر.ل هتدودا الست الل مصعدس املعل معر التعليةحت 12-5-2
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جيت  ا  تتدسم اتل وظتدة ا  اجلهتعر الرتعللتة الا ترتتتتتتتتتتتتتت.تل هتتدوتدا  -  املرادبدة واالسدددددددددددتطالع • 
ستتتتتتفتتتتتعو جلم  املعل معر من خالل امل ا بة املبعهتتتتت ة لن ط وق األصتتتتت ل األس تتتتتية واجل وة  مبل 
امل ال معر اجل وة غري املاله لة(ئ ومي.ن ا  ورتتتمل  ل  استتتتابعسار ظر  الفتتتال  امل.تفتتتبة من 

 مح املعي مح  ليعو وسلعاي البلدا  البعلبةئاملدنيمح امل ظرمح  ليعو والععمل
من خالل الباض ااهتتتتتتتعسار اع ع  ل  اهل اتف البع تة   االتصددددداالت السدددددلكية والالسدددددلكية • 

 واملت سلة واع الر اانبنائ
 من خالل اسبا  الفم  للمحعدارئ الثرثرة • 
 ة العمليعر و ان  يهم املبل   الرر و   املت اجدو  ع م طساملدنيون • 

 للو ال ح   ST/SGB/2007/6ع    حلسداسدية املعلومات وتصدنيفها والتعامل معها  وو د م جن 12-5-3
 ( 2010املرعس  لين ادانه( وجمم لة األدوار املتصلة لفعسية املعل معر  

 مع وليحت املعلومات احلساسةترمل  • 
 o  للاط ئال احق الا و ج  ا  وع ض اررهع سالمة او امن اي   د 
 o  ال احق الا و ج  ا  وع ض ارترهع امن الدول األل تعع للاط  او ميس  من او ستالمة

ستتتتتتتتري اي لمليعر او انرتتتتتتتتطة ت رذهع األمم املتحدةو اع ع  ل  اي من لمليعر ظر  
 الفال  الا ت رذهع 

 ر  لتص يف املعل مع   “ ”غري س ي“ او ”س ي“ او ”س ي لل عوة   مستوايت التصنيف تفتاد    • 
 o ” للو املعل معر او امل اد الا مي.ن الت     صتت سه معس لة اال غري سددريوطبق تصتت يف “

 وودي ال.رف ل هع  دو       ىل اا  اس  عمل األمم املتحدةئ
 o ” للو املعل معر او امل اد الا مي.ن الت     صتتتتتتتتت سه معس لة ا  سدددددددريوطبق تصتتتتتتتتت يف “

 اا  اس  عمل األمم املتحدةئوودي ال.رف ل هع  دو       ىل 
 o ” للو املعل معر او امل اد الا مي.ن الت     صتتتت سه معس لة سدددري للغايةوطبق تصتتتت يف “

ا  وودي ال.رتف ل هع  دو       ىل  فع  ا ت اس جفتيمة  صت سة استتب عحية  عمل األمم 
 املتحدة او ل  لة سري المعهلع 

 من العمليعر وم هع مع وليحتتطبيق لدد  املعلومات التعامل م وتطل   • 
 o تع  وهذا ام  ابلع األمهية لفمن   والتحكمظ اة املعل معر الفتتتت وة ال اسدة/امل تجة   ضدددبع

الرععل  وو ب ي للو اجلهعر الا تصتتتتتتتتتتتتتتدس املعل معر وامل اد الفتتتتتتتتتتتتتت وة وتل  الا تتلسعهع 
هعر  وورمل االظترعظ  فجل ظ اتهع داخل وخعسك امل المعر الا ت تمي  ليهع تل  اجل

  ل  استم اس ختنون تل  املعل معر او امل اد الف وة او  تال هعئ
 o و ب ي اختع  ااج اعار التعلية  من م    ال وظدةحت - الفقدان أو التلف 
  ج اع لث د يق للتالاد من لد  و    خطال  فيذ خالل التععمل م  املعل معرئ      
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األمم املتحدة   سا ل د االهتتتتتتتتتتتبعه ع ظدوث  سدا  او و ب ي   الغ م ظري األمن ع        
 تلفئ

 و ب ي ا  تر   ال ظدة ع  ج اع حتسيق امس ودو ه م ظر  األمن ع األمم املتحدة       
 o  صتتتتتت سة دوسوة  وال جي ز ختريب   افيض تصددددنيف املعلومات احلسدددداسددددةو ب ي ا  جي ي 

 الذي صدسر ل ن ال  يسةئ تص يف ال احق  ال من  بل الرات/ال ظيرة/التعيمح
 o   املععوري الا وددهع م ظر  األمن ع   ازير الواثسب واملواد احلسدددداسددددةو ب ي ا  وفتتتتتتت ع

األمم املتحتتدة للو ال ح  املبمح ع املعتتعوري األم يتتة التتدنيتتع للعمتتل  تتتتتتتتتتتتتتمن اخلطتتة األم يتتة 
افتتعجتتة  ىل  للم     وو ب ي التمتتعس املرتتتتتتتتتتتتتت سة من م ظري األمن ع األمم املتحتتدة ل تتد

 مر سة ام ية خعصة ابمل   ئ
 o و ب ي متنوق لي  املعل معر وامل اد الفت وة لل عوة   -  إتالف املعلومات أو املواد احلسداسدة

متنوسع اعمال او و تتتتعهع ع اايعس اف   وختنو هع ع ظعووة ام ية او ع غ  ة مسرلة ظيث 
ووتعمح تفتتتتجيل ااتال  ع ستتتتجل   ال مي.ن ال صتتتت ل اليهع من  بل ا  اد غري مال و  هلم 

 ال احق والتصدوق للين من  بل ا  مح من امل ظرمح املال و  هلمئ
 o ال جي ز نسل املعل معر وامل اد الفتت وة لل عوة  ال من   -  نقل وإرسددال املعلومات احلسدداسددة

 بل األهاعل املال و  هلم للو ال ح  الذي وس ه م ظر  األمن ع األمم املتحدة  وو ب ي 
ذل ال جهد مم.ن ل سل املعل معر  ل.بونيع لا وستعحل مالم نة  ول د اال ت تععو و ب ي  

ا  تفتتتتتتتتتلم امل اد ابليد وا  وبمح للو الال      تتتتتتتتت   التصتتتتتتتتت يف األمس ملع وت تتتتتتتتتم ن من 
معل معر او م اد م  ت  ي  الرتتات املر ضئ وابا تتع ة  ىل  ل و و ب ي ا  وتلسو ال 

   وصعال ابلتفليم من الط  مح املتلسي وامل سل
جي  ا  و.   م ظر  األمم املتحدة للو  -  مبدآ احلاجة إا املعرفة واحلاجة إا امليددددددداركة 12-5-4

للم ابدا ”افعجة  ىل املع  ة“ وا  و.رل ا ل د م ع رتتتتتة معل معر ظفتتتتتعستتتتتة م  هتتتتتات آخ  ا  و.   
ع    اجبعتن  وو ب ي اال   ي هذه لدا  ل  الرتتتات التصتتت و  األمس ال.عع وا نن وتعك املعل معر للسي

امل ع رتتتتتعر ابلس ب من األهتتتتتاعل الذون ليس لدوهم ”افعجة  ىل املع  ة“و  صتتتتت   ال ال  لن مفتتتتتت ا 
تصتتتتتتتتت وهم األمس  وو تبذ هذا ال هج   هج ”افعجة  ىل املرتتتتتتتتتعساة“ الذي و.رل مرتتتتتتتتتعساة املعل معر م  

ا  تتدوسهو  ىل جتتعنتت  املفتتتتتتتتتتتتتتت ا امل تتعستتتتتتتتتتتتتتتت  من األ  اد والترتتتتتتتتتتتتتت.يالر وال.يتتعانر املع يتتة  ووتطلتت  هتتذ
الصتتتتتتالظيعرو ظفتتتتتتن التسدو  واختع  الس اسار  رتتتتتتال  مع و ب ي ال.رتتتتتتف ل ن واجلهة املتلسية وايرية السيع  

“  ووتطل  من اجلهة املعل.ة للمعل معر الكتابة بقصدد الكيدف ذل   ووفتمو هذا اجلنع من العملية ”
 مع وليحت
 وتطل  ال.يع  اخلعسجي مع  تنئاختع    اس وا   رال  مع  • 
 حتدود املعل معر الا مي.ن مت و هعئ • 
 صيعغة تل  املعل معر ابلر.ل األنف  م  التسليل  ىل ادو ظد من اظتمعالر اآلاس الفلبية   • 
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 التقارير 12-6 
لتتتدليتتتل األمن جيتتت    الغ ا  اد األمن ع األمم املتحتتتدة ابف ادث والتحسيستتتعر األم يتتتة و ستتتع  12-6-1

امليتتداين لفمم املتحتتدة و  وت ا الر نالتتع  األمم املتحتتدة اداسة األمن  وو ب ي للم ظرمح ا  و. ن ا للو 
دساوتتة اباج اعار الا وتعمح اختتتع هتتع ع ظتتعلتتة و    ظتتعدث امس  وت د وتتع ك اا الغ واجلتتداول النم يتتة 

”دليل الفتيعستعر األم ية ل الع  األمم املتحدة اداسة   لتسدمي التسعسو  ع الر   الععهت  من الرصتل ال ا   من
 األمن“ وامل  ق  عع من دليل األمن امليداين لفمم املتحدة 

 
 التوىية والتثقيف والتدريب   جمال األمر 12-7 

ورتتتبط للو ال ظدار او األ  اد الذون وفتتتتعدو  لت ريذ لمليعر  ج اع تدسو  ع جمعل ال لي   12-7-1
عمح للو هعغلي ال ظعحف األم ية التالاد من  متعمهم مع تطلبن األمم املتحدة من دوسار تدسوبية األمس  ووت

 وتبسيرية ع جمعل األمن  بل تفلم ادواسهم  
 ع ظده األدو مع وليحت التدريب السابب للنيروو ب ي ا  ورمل  12-7-2

 ع وليحت يع  التهدودار داخل البي ة التر يلية املع يةو اع ع  ل  م • 
 o ي ة التهدودار احملليةئ  
 o الب  ار األم ية ال حيفيةئ 
 o  املفووليعر األم ية والت لية األم ية 

 امن الس الد وم ا بة الدخ لئ • 
 امن األسلحة والذخعح  واملترج ارئ • 
 امن املعل معرئ • 
 امن امل ظرمح  • 

ل دمع ال و.   الر د  د تلسو التدسو  الالز    العملياتمسددددددرح    التدريب  ولعده مع جي ي   12-7-3
الفتتتتع ق لل رتتتت و او ل دمع تتط س افعلة األم ية وولن  ت  ري تدسو    تتتتعع لت جين األ  اد امل ترتتتت ون  وجي ي 
هتتذا التتتدسوتت  م ظر  األمن ع األمم املتحتتدة و ستتع للاطتتة األم يتتة احملليتتة وظفتتتتتتتتتتتتتتتت  ت جيهتتعر امل ظف 

 امل.لف 
للو لي  امل ظرمح ا  وتحل ا ابلرتتتتجعلة األخال ية للتصتتتتدي للمفتتتتعحل   - لنهج االسدددتباديا 12-7-4

األم ية   ب ال ال  لن اجلهة املفتتتتتتوولة  و د ال وع   املعتدو  ا  مع وس م    ن خطالو و ستتتتتتداع املرتتتتتت سة 
غري ال مسيتة  بتل و    افتعدث ا  تتتتتتتتتتتتتتل  .بري من  ج اع حتسيق سمسي  عتد  لت   ومي.ن ا  تودي اف ادث 

 ىل خفتتتتتتتتتتتتتتتتعح  ع األسوا ئ ومي.ن ظ  للح ادث األ تتتل خط سة ا  ت تتتتتتتتتتتتتت   بعبتتتة األمم املتحتتتدة  األم يتتتة
 ومصدا يتهع ومسعتهع  وولن  اتبع  هنج استبع ي ل مع  لد   مهعل األمن ا دا ع العمليعر 

 
 املرفقات 12-8 

 وس ة لمل لتحليل التهدودار الا تفتهد  االستابعسار العف. وة فر  الفال  - الف
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 املرفب ألف  
دليل األمم املتحدة لالسددددددتخبارات العسددددددكرية حلفظ  للفصددددددل الثان ىيددددددر مر   

 السالم 
 وردة ىمل لتحليل التهديدات ال  تستهدف االستخبارات العسكرية حلفظ السالم  

 اهدا  والوة األمم املتحدة  الععجلة والسصرية األجل والط ولة األجل( - 1
 طبيعة التم  - 2

  و  االجتمعلية واال تصعدوة والفيعسية واألم يةالال - ا 
 سب  ال نا /األزمة - ب 
 املرعال - ك 
 الر عر  الر اح  الف.عنية( والس ار  اجلمعلعر الا تفعو للتال ري للو لمل اآلخ ون(  -   د  
املت ريار الا و ج  ا  تو   للو مفتت ا الع ف  اام.عانر السفت وة لل الع و و  ترعع  - ه 

 الطع   املوسفي للينو والتيفري املتصل  نو وه ليتن(
 وسعحذ التهدودحت ان ا  اهلجمعرئ واألسلحةئ وت ات  اهلجمعر  - و 

 
 طبيعة التهدودحت - 3

 السيعدة - ا 
 األهدا  - ب 
 اهلي.ل/الت اليم - ك 
 الر عر املفتهد ة - د 
 الدلم اخلعسجي - ه 
 الت  يا - و 
 التالويد الرعة -ز  
العال ة ابلعمليعر الفتتيعستتية املرتت ولة ل ن  الفتتال  والتفتت و  و لعدة اادمعك/ صتتال   -   

  طع  األمن
 استعمعل الع ف - ط 
 السعلدة اف  وة او ال ورية - ي 

 طبيعة اف امة  سمسية/غري سمسية( - 4
 األهدا  - ا 
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  يع  التدا ري املتاذة مل اجهة التهدودار - ب 
 ملتاذة مل اجهة التهدودارتسييم التدا ري ا - ك 
   امج الت مية املت ازنة والتحييد والتعب ة  1م  
 اجل ان  االستبع ية واملعنزة من اسباتيجية م اجهة التهدودار  2م  
 التسيد ابملبعدم الت جيهية للعمليعر  3م  
تسييم اتل   انمج من   امج م اجهتة التهتدوتدار من ظيتث األ   احملتمتل للو   4م  

 ه وة من الف.ع ال 
 استجع ة  عبة األمم املتحدة - 5

 مفعسار العمل املم. ة - ا 
 تسييم ال مفعس من مفعسار العمل - ب 
 الت صيعر - ك 

 


