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 المبادئ التوجيهية إلدارة عمليات حفظ السالم/إدارة الدعم الميداني

 المتعلقة بإعداد جنود البلدان المساهمة بقوات في بعثات حفظ السالم للتأهب العملياتي
 

 المحتويات: 
 الغرض -ألف  
 النطاق -باء  
 األساس المنطقي -جيم  
 المبادئ التوجيهية -دال  
 المصطلحات والتعاريف -هاء  
 المراجع -واو  
 جهة االتصال -زاي  
 الخلفية -حاء  

 
 

 :املرفقات
 املتطلبات الدنيا ليصبح الفرد من حفظة السالم -ألف 
 تدريب أفراد الوحدات قبل النشر -باء 
 املواد األساسية للتدريب السابق للنشر -جيم 

 
 الغرض  - ألف

الوثيقة للبلدان املسااااااااااااة بقوات والبلدان ال  تتطلب إيف أن تصاااااااااابح ة عداد البلدان املسااااااااااااة بقوات توجيهات عملية  هذهتوفر  - 1 
 بشأن املعايري الفردية الدنيا والتدريب السابق للنشر الالزم لتلبية توقعات التأهب العمليايت قبل النشر ة بعثات حفظ السالم.

 
 النطاق  - باء

( إيف البلدان املسااااااااة بقوات أن تؤكد 2015سااااااياسااااااة ااااااامان التأهب العمليايت وألسااااااني األداء  كانون األول/ديساااااامرب تطلب  - 2 
. ويسااري ذلأ أي ااا علع ادعداد العمليايت والساالوض واالن اابا . التأهب العمليايت لوحداهتا قبل نشاارها ة بعثات حفظ السااالم

يدا إيف ااارورة إعداد الوحدات لتمكينها من االاااطالا مبهامها مبوجب أحكام مفهوم وفيما يتعلق بادعداد العمليايت، يشااار ألد
وينبغي للوحدات أي ااااا أن تكون قد وفرت ألفرادها التدريب السااااابق . العمليات وقواعد االشااااتباض وأمر العمليات ا ااااااة بالبعثة

وتركز هذه . مليات تقييم ذايت ومتارين ميدانيةللنشاااااااااااااار الذي تطلبو األمم املتددة وأن تكون قد ن ااااااااااااااع  لالنتبار من نالل ع
 ،املبادئ التوجيهية علع ادعداد العمليايت وتزود البلدان املسااة بقوات مبعايري نااة باألمم املتددة من أجل إعداد فرادى اجلنود

واالن ااااااابا  وإجراءات فد  وال تغطي املبادئ التوجيهية اجلوانب املتعلقة بالسااااااالوض . ف اااااااال عن توفري التدريب الساااااااابق للنشااااااار
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السوابق ة جمال حقوق ادنسان، احملددة ة سياسة األمم املتددة لفد  سوابق موظفي األمم املتددة ة جمال حقوق ادنسان 
 ووثائق األمم املتددة األنرى.

 
 األساس المنطقي  - جيم

بقوات وُي اااااااطلب بذلأ وفقا للمعايري واملتطلبات واللوائح  يعترب إعداد اجلنود وتدريب الوحدات من مساااااااؤوليات البلدان املساااااااااة - 3 
فقبل املشااااااااااااركة ة عمليات حفظ الساااااااااااالم، ينبغي أن ل اااااااااااب اجلنود والوحدات لعملية  ددة تتيح ادعداد املناساااااااااااب . الوطنية

عمليات حفظ وتعرض سااااااااياسااااااااة ااااااااامان التأهب العمليايت وألسااااااااني األداء ددارة . للمشاااااااااركة ة بعثات حفظ السااااااااالم ا ديثة
( دورة عمر الوحدات ة عمليات حفظ السااااااالم ة مراحلها األربب: 2015السااااااالم/إدارة الدعم امليداين  كانون األول/ديساااااامرب 

وتعترب مرحلتا التشااااكيل وادعداد أساااااساااايتني لبلوح اجلنود والوحدات املسااااتوى املناسااااب من . التشااااكيل وادعداد والتدريب والتعلم
. وتشااااااااامل هاتان املرحلتان ادجراءات ال  تتلذها الدول األع ااااااااااء واألمانة العامة ل مم املتددة. بل النشااااااااارالتأهب العمليايت ق

فعندما يُطلب إيف الدول األع اااء إعداد جنودها ووحداهتا، يتعني علع األمانة العامة ل مم املتددة تزويد البلدان املسااااة بقوات 
 من وبغية دعم البلدان املساااااااة بقوات فيما تقوم بو. ورات التدريبية الفردية علع الساااااواءمبعايري وااااااادة من حيط املتطلبات والد

إعداد، ت ب هذه املبادئ التوجيهية ا د األدىن من املهارات العسكرية ومستوى األداء املطلوب من األفراد ليصبدوا حفظة سالم 
يب الساااااابق للنشااااار الذي يتعني علع البلدان املساااااااة بقوات توفريه جلميب كما أهنا ألدد برناجًما يتيح ا د األدىن من التدر .  أكفاء

 الوحدات قبل النشر.
 
 المبادئ التوجيهية  - دال
 المتطلبات الدنيا ليصبح الفرد من حفظة السالم - 1دال 
املعايري الدنيا قبل وق  طويل من يتطلب ألقيق التأهب العمليايت اجليد أن يكون ال ااااابا  وأااااااداب الرتب األنرى قد اساااااتوفوا  - 4 

ويبني . وعادة ما تساااتلدم هذه املعايري عندما تقوم البلدان املساااااة بقوات بتشاااكيل وحداهتا. املشااااركة ة عمليات حفظ الساااالم
 .املتطلبات الواقعية علع مستوى األفراد ة هذا الصدد المرفق ألفاجلدول ادرشادي الوارد ة 

ملعايري الفردية، يتعني أي ا علع البلدان املسااة بقوات أن ت من قدرة الوحدات علع إجناز املهام املبينة بالتفصيل وباداافة إيف ا - 5 
ة أدلة األمم املتددة العسااااكرية ذات الصاااالة  أدلة الوحدات العسااااكرية التابعة ل مم املتددة، ودليل كتائب املشاااااة التابعة ل مم 

 املتددة، وما إيف ذلأ(.
 التدريب السابق للنشر 2- دال
بغية ااااااااااامان قدرة القوات علع إجناز املهام املسااااااااااندة إليها ة بيلات اااااااااااعبة، يتعني علع البلدان املسااااااااااااة بقوات توفري التدريب  - 6 

 .وأمنهافمن نالل توفري هذا التدريب، تكون البلدان املسااة بقوات قد قام  أي ا بتدسني سالمة قواهتا . املناسب قبل النشر
وهو مقساااام إيف وحدات تدريبية متعاقبة، بدءاً من . منهاًجا منوذجيا للتدريب السااااابق للنشاااار المرفق باءويعرض اجلدول الوارد ة  - 7 

ونالل التدريب السااااااااابق للنشاااااااار، يتعني علع . الدورات التعليمية واااااااااوال إيف التمارين امليدانية، مبا يغطي ضيب املواااااااااايب املطلوبة
رشااااااااااادي ويت اااااااااامن املرفق باء ادطار الزم  اد. املساااااااااااااة بقوات التكيز علع التدريب اجلماعي وتنظيم متارين ميدانية فعلية البلدان

 .مللتلف الوحدات التدريبية املتعاقبة الذي يتوقف ة الغالب علع ا صائ  الوطنية ومستوى التأهب العمليايت الذي مت بالفعل بلوغو
. المرفق جيم(مواد األمم املتددة األسااااساااية للتدريب الساااابق للنشااار القائمة بالفعل   لتدريب الساااابق للنشااار إيفويساااتند منها  ا - 8 

والقصاااااااااااااااد منها هو أن . (http://research.un.org/en/peacekeeping-community/Training) وهذه املواد متاحة علع ادنتن 
اد العساااااكريون وأفراد الشااااارطة واألفراد املدنيون( فهم مشاااااتض للمبادئ العامة يكون لدى ضيب أفراد عمليات حفظ الساااااالم  األفر 
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واملبادئ التوجيهية والسااااياسااااات األساااااسااااية ال  تسااااتند إليها عمليات األمم املتددة  فظ السااااالم من أجل ااااامان سااااري العمل 
 مركز األمم املتددة ملوارد حفظ السااااالم وتتوفر وثائق ومواد مرجعية إاااااافية ة. بشااااكل فعال وعلع تو متسااااق ة تلأ العمليات

 http://research.un.org/en/peacekeeping-community.) 
   .وإن األنذ بدروس  ددة مستفادة من وحدات مت نشرها سابًقا يعد أي ا وسيلة مفيدة لتكييف التدريب مب االحتياجات الوطنية احملددة - 9 
 المصطلحات والتعاريف   - هاء
 .منظمة لفد  األنشطة والقدرات واألداء وفقا لقواعد أو معايري  ددة عمليةالتقييم:   
 U7فرع التدريب لمقر قيادة القوة/القطاع في بعثات األمم المتحدة الميدانية:   
ل مساااااة ة كل ما يتم توفريه من أفراد عساااكريني أو وحدات عساااكرية مشاااكلة أو ألديده علع أنو قد يشاااك  المساااهمة العساا:رية:  

  .عملية من عمليات األمم املتددة  فظ السالم
فد  نقدي منظمة للتدقق من قدرة املساااااة العساااكرية علع االن ااامام إيف بعثة ما بغية التأكيد  عملية ضاامان التأهب العملياتي:  

 . يط التأهبل مم املتددة والبلدان املسااة بقوات أن تلأ املسااة تفي باملستوى املتفق عليو من ح
ما يتم قياس أداء أي مساااااة عساااكرية علع أسااااس مدى النيفاا احملقق ة االااااطالا باملهام املساااندة، حسااابما  دده  غالبااألداء:   

جملس األمن واألمانة العامة ل مم املتددة والبلدان املسااااااااااة بقوات والدول األع اااااااااء والبلد امل اااااااايف  حكومة وشااااااااعبا( وغريها من 
 وفق حسن سلوض اجلنود نالل نشرهم. اً ااحبة املصلدة ة بعثة من بعثات األمم املتددة؛ ويقاس األداء أي اجلهات 

إيف املهارات األساااسااية ال  يتم تلقينها نالل مرحلة التشااكيل، اكن إاااافة كفاءات حفظ السااالم، وألويل  اسااتنادامرحلة اإلعداد:   
 .ارساهتا مب ا فاظ علع املهارات العسكرية األساسية وألسينهاالتكيز إيف معايري األمم املتددة ومم

الدول األع اء وتت من تدريبا وإعدادا كاملني فيما يتعلق جبميب اجلوانب املتصلة  اثل التشكيل عملية ت طلب هبامرحلة التش:يل:   
املرحلة علع تدريب تأسااسااي ة جمال املهارات  وتنطوي هذه. بالوحدات العسااكرية، مبا يشاامل األفراد واملعدات واملذاهب والسااياسااات

 .العسكرية األساسية  مبا ة ذلأ القدرة علع العمل ة بيلة غري متناسقة(، اكن أن ت اف إليو كفاءات حفظ السالم
ااامان اجلودة من  واثل. : عملية شاااملة هتدف إيف دعم التدسااني املسااتمر وتركز علع توفري الثقة باسااتيفاء متطلبات اجلودةضاامان الدودة  

 .منظور عسكري عملية مستمرة واستباقية هتدف إيف ألقيق نتائج عسكرية أف ل من نالل استلدام املوارد بشكل أكثر كفاءة وفعالية
 
 المراجع  - واو
 أهم المراجع   
 “دراسااااة شاااااملة لكامل مسااااألة عمليات حفظ السااااالم من ضيب نواحي هذه العمليات”، 49/37قرار اجلمعية العامة ل مم املتددة   

 1995) 
( 2008عمليات األمم املتددة  فظ السااااااالم: املبادئ العامة واملبادئ التوجيهية، إدارة عمليات حفظ السااااااالم/إدارة الدعم امليداين    

  املذاهب األساسية( 
 2015 و 2014 و 2012 و 2011 و 2010ل عوام  34تقارير جلنة الا   
 (2015حزيران/يونيو  25،  “املسائل الشاملة”، 69/307قرار اجلمعية العامة ل مم املتددة   

https://undocs.org/AR/A/RES/49/37
https://undocs.org/AR/A/RES/49/37
https://undocs.org/AR/A/RES/69/307
https://undocs.org/AR/A/RES/69/307
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 (2015 كانون األول/ديسمرب سياسة امان التأهب العمليايت وألسني األداء ددارة عمليات حفظ السالم/إدارة الدعم امليداين   
 
 السياسات والمراجع ذات الصلة   
 2014دليل مقر قيادة القوات التابعة ل مم املتددة، تشرين الثاين/نوفمرب   
 2016-2015األدلة األحد عشر للوحدات العسكرية التابعة ل مم املتددة   
 2012آب/أغسطس  ،2 و 1دليل كتائب املشاة التابعة ل مم املتددة، اجمللدان   
  2012سياسة األمم املتددة لفد  سوابق موظفي األمم املتددة ة جمال حقوق ادنسان، كانون األول/ديسمرب   
  2015دليل الدعم الطيب، كانون األول/ديسمرب   
 2016السالم، كانون الثاين/يناير إجراءات التشغيل املوحدة املتعلقة بتقييم قائد القوة للكيانات العسكرية الفرعية ة عمليات حفظ   
، أنشئ مؤنرا لتمكني الدول األع اء من االطالا علع وثائق األمم املتددة، مبا ة ذلأ أدلة الوحدات العسكرية ة “مركز املوارد”  

  http://research.un.org/en/peacekeeping-communityاملوقب الشبكي التايل: 
 ظ السااااااااالم بشااااااااأن السااااااااياسااااااااات الزيارات االسااااااااتطالعية ال  تقوم هبا البلدان املسااااااااااة بقوات،تشاااااااامل توجيهات إدارة عمليات حف  

Ref.2400/MIL/POL/0503, 5 October 2005 
   Ref.2400/MIL/POL/0502, 5 October 2005الزيارات السابقة للنشر،   
 جهة االتصال   -زاي 
مكتب الشااؤون العسااكرية جهة االتصااال ة إدارة عمليات حفظ السااالم بالنساابة يكون فريق السااياسااات واملذاهب العسااكرية ة  - 44 

 إيف هذه املبادئ التوجيهية.
 
 الخلفية   - حاء
هذه املبادئ التوجيهية تلغي املبادئ التوجيهية الساااااااااااابقة املتعلقة باعداد جنود البلدان املساااااااااااااة بقوات ة بعثات حفظ الساااااااااااالم  - 45 

 وُتستعرض هذه املبادئ التوجيهية بعد سنتني من تاريخ املوافقة عليها.. ( وألل  لها2016 للتأهب العمليايت 
 

 تاريخ الموافقة:
 

 توقيعا الموافقة 
         

  أتول كهاري بيري الكروا - جان
 للدعم امليداين وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم  وكيل األمني العام

 
 2018كانون األول/ديسمرب   __ 2018كانون األول/ديسمرب   __
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 المرفق ألف
 المتطلبات الدنيا ليصبح الفرد من حفظة السالم  

 

 املعايري الدنيا املطلوبة املواوا
املاااااااادة الاااااااادناايااااااااا املااقااتحاااااااة 

 للتدريب
. جيااب أن ينتموا إيف قوات دفاااا ذلااأ البلااد وأن يكونوا ة ا اادمااة الفعليااة :الضااااااااااابااا  ا دمة والسن   

وينبغي أن يكونوا قد ق اااوا سااانة واحدة علع األقل ة ا دمة ة تاريخ النشااار ة أي من 
 . سنة 55سنة وا د األقصع  18ويكون ا د األدىن للسن . عمليات حفظ السالم

و أعلع، فتكون الشااااارو  املتعلقة با د األقصاااااع أما فيما يتعلق بال ااااابا  ة رتبة مقدم أ
 مرونة. للسن أكثر

جيب أن ينتموا إيف قوات دفاا ذلأ  :ضاااابا  الصااااف/أتااااحاا الرتب المقابلة والدنود
وينبغي أن يكون اجلندي قد ق ااااااااااااااع ساااااااااااااانة واحدة ة . البلد وأن يكونوا ة ا دمة الفعلية

 18ويكون ا د األدىن للساااان . السااااالما دمة ة تاريخ النشاااار ة أي من عمليات حفظ 
 سنة. 55سنة وا د األقصع 

أما بالنسبة ل فراد غري املقاتلني الذين ينتمون إيف فلات متلصصة، مثل مشغلي املعدات 
اهلندساااية وأنصاااائيي الطب/التمريد، فتددد الشااارو  املتعلقة بالسااان بشاااكل مرن علع 

 كل حالة علع حدة.  أساس

 ال ينطبق

ينبغي أن تكون نتائج الفدوص البدنية جلميب األفراد العسااااااااكريني جيدة مقارنة بالساااااااان،  اللياقة البدنية والطبية
أما املعايري الطبية ومعايري أواااااااااااااااا . وفقا للوائح املعمول هبا ة البلدان املساااااااااااااااة بقوات

ة  الصااادة اجلسااادية والتدصاااني والكشاااف عن فريوس نق  املناعة البشااارية، فهي  ددة
دليل الدعم الطيب ”و “ املبادئ التوجيهية العامة للبلدان ال  تنشاااااار وحدات عسااااااكرية”

 “.الدعم امليداين إدارةددارة عمليات حفظ السالم/

 ال ينطبق

ادساااااااااااااااعااافااات األولياة 
 األساسية

: ينبغي أن يكونوا قادرين الضاااابا /ضاااابا  الصااااف/أتااااحاا الرتب المقابلة والدنود
املهام التالية: إنطار مرفق الدعم الطيب با ادث؛ وألديد طبيعة ادااااااااااااااااابة؛ علع أداء 

ووقف النزيف فعليا؛ والقيام بالعال  األساااسااي للقناة التنفسااية لتيفنب حاالت ارتفاا أو 
 اخنفاض درجة حرارة اجلسم ونقل الشل  املصاب دون التسبب مبزيد من ال رر.

 يوم واحد
 يتم التدقق نالل املرحلة 
النهاااااااائياااااااة من التااااااادرياااااااب 

 السابق للنشر(
ينبغي أن يكون مبقدورهم اساااتعمال املعدات الالسااالكية األسااااساااية املساااتلدمة  :الضاابا  االتصاالت

ة وحداهتم وتشاااااااااااااااغيلها وفق ادجراء املعتف بو دوليا، مبا ة ذلأ توجيو طلب إجالء 
 بادنكليزية/الفرنسية.( “نطو  9” املصابني 
 :أتاااحاا الرتب المقابلة المختارون/الرئيسااايونم بمن فيهم ضااابا  الصااافاألفراد 

ينبغي أن يكون مبقدورهم استعمال املعدات الالسلكية األساسية املستلدمة ة وحداهتم 
 9” وتشااااااغيلها وفق ادجراء املعتف بو دوليا، مبا ة ذلأ توجيو طلب إجالء املصااااااابني 

 بادنكليزية/الفرنسية.( “نطو 

 يوم ½
 يتم التدقق نالل املرحلة 
النهاااااااائياااااااة من التااااااادرياااااااب 

 السابق للنشر(



7/19 

 19-22541 (A) 

 

 املعايري الدنيا املطلوبة املواوا
املاااااااادة الاااااااادناايااااااااا املااقااتحاااااااة 

 للتدريب
املهارة ة اساااااااااااااااتلدام    

 األسلدة 
ينبغي أن يكونوا قادرين علع رؤية جمموعة أشاااااالاص يكون عراااااااها أو طوهلا  الضااااابا :

ة  50متا من حيط البعد وإطالق راااااااااااااات تصااااايب  25بوااااااات علع نطاق  10
متا باساااتعمال  25املساااتلدم ة حقل الرماية( من علع بعد املائة منها اهلدف  الشاااكل 

 مسدس.
ينبغي أن يكونوا قادرين علع رؤية  ضاااابا  الصااااف/أتااااحاا الرتب المقابلة والدنود:

مت من حيط  100بوااااات علع نطاق  10جمموعة أشااالاص يكون عرااااها أو طوهلا 
سااتلدم ة حقل ة املائة منها اهلدف  الشااكل امل 50البعد وإطالق راااااااات تصاايب 

وينبغي أن يكون مبقدور اجلنود أن . مت باساااااااااااااااتعمال بندقية 300الرماية( من علع بعد 
يساااتلدموا بدقة أجهزة الرؤية الليلية  ة حال توفرها( مب أسااالدتهم وعدم اساااتلدام أي 

 أسلدة شلصية.

ما ال يقل عن ثالث دورات 
 تدريب علع إطالق النار 

 يتم االنتباار نالل املرحلاة 
النهائية من التدريب الساااابق 
للنشاااااااار وة البعثات امليدانية 
ة جمال اساااتلدام األسااالدة 

 املأذون هبا(

املااااااهااااااااارات ة جمااااااااال 
 املالحة

ينبغي أن يتمتعوا خبربة جيدة ة جمال املالحة الربية وقراءة ا رائط واسااااااااتعمال  الضاااااابا :
 . أجهزة نظام ألديد املواقب

ينبغي أن تتوفر لديهم معرفة باملالحة الربية  لة:ضااااابا  الصاااااف/أتاااااحاا الرتب المقاب
 وقراءة ا رائط، وينبغي أن يكون مبقدور أفراد خمتارين استعمال أجهزة نظام ألديد املواقب.

 يوم  ½

ينبغي أن يكونوا ملمني مبعايري األمم املتددة ا ااة مبقت يات قواعد السلوض،  الضبا : السلوض واالن با 
إجراءات ادبالح فيما يتعلق حباالت سااااااااااااااوء الساااااااااااااالوض احملتملة، ومدركني ومطلعني علع 

 لواجبتهم ة جمال راد التقيد بتلأ املعايري دانل وحداهتم.
ما جيوز أو ال ”ينبغي اطالعهم علع  ضبا  الصف/أتحاا الرتب المقابلة والدنود:

ء ساااالول فعلو من حيط السااااوض واالن اااابا ، وعلع واجبهم بادبالح عن أي سااااو  “جيوز
يتتااب من عواقااب علع عاادم احتامهم ملعااايري الساااااااااااااااوض املعمول هباا ة   تماال وعلع مااا
 األمم املتددة.

املواد األسااااااااساااااااية للتدريب 
 السابق للنشر 

التقيد بالقانون الدويل 
 ااااقاااااوق ادنسااااااااااااااااااااااان 
والااااااااقااااااااانااااااااون الاااااااادويل 

 ادنساين

أن تتوفر لديهم معرفة  جيب الضبا  وضبا  الصف/أتحاا الرتب المقابلة والدنود:
كافية مبتطلبات ادبالح ادلزامي املتعلقة بانتهاكات حقوق ادنسااااااااان، والعنف اجلنسااااااااي 
واجلنساين، والعنف اجلنسي املتصل بالنزاا، واالستغالل واالنتهاض اجلنسيني، واالنتهاكات 

لقانونية اجلسااااااااايمة املرتكبة حبق األطفال، والدالئل علع االرار بالبشااااااااار واألنشاااااااااطة غري ا
 .القانونية للمقت ياتاألنرى وفًقا 

املواد األسااااااااساااااااية للتدريب 
 السابق للنشر 

ينبغي أن يكون ضيب األفراد العسااااااااكريني مدركني متاما لقواعد االشااااااااتباض املنطبقة علع بعثة  قواعد االشتباض
 السالم. حفظ

 . ينبغي أن  ملوا ضيعا بطاقة قواعد االشتباض

املواد األسااااااااساااااااية للتدريب 
 السابق للنشر 

 يتم انتباااار املعرفاااة نالل 
التدريب امليداين أو ة أي 

 وق  بعد النشر(
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 املعايري الدنيا املطلوبة املواوا
املاااااااادة الاااااااادناايااااااااا املااقااتحاااااااة 

 للتدريب
قباال نشاااااااااااااار أي بعثااة من بعثااات األمم املتداادة ة إطااار إحاادى الواليااات املتعلقااة حبمااايااة  محاية املدنيني   

للوالية املتعلقة حبماية يدركون املفاهيم األسااااااااااساااااااااية  ال ااااااااابا املدنيني، جيب التأكد من أن 
 املدنيني ة عمليات األمم املتددة  فظ السالم ودور العناار العسكرية ة محاية املدنيني.

املواد التدريبية الشاااااااااااملة ة 
 جمال محاية املدنيني

ماااانااااب االسااااااااااااااااااتااااغااااالل 
 واالنتهاض اجلنسيني

مبعايري األمم املتددة ا اااااة مبقت ااايات قواعد السااالوض، جيب أن يكونوا ملمني  :الضااابا 
بعدم التساااااااااااااامح ”وعلع اطالا باجراءات ادبالح فيما يتعلق بساااااااااااااياساااااااااااااة األمم املتددة 

، وماادركني لواجباااهتم ة جمااال منب وقوا اجلنسااااااااااااااينيإزاء االسااااااااااااااتغالل واالنتهاااض  “إطالقاااً 
هتم، ف اااااااااااااالً عن واجبات االنتهاكات وراااااااااااااادها واااااااااااااامان االمتثال للمعايري دانل وحدا

وينبغي . االنتهاض اجلنساااااااي املزعوم دانل وحداهتم أوادبالح عن ضيب أعمال االساااااااتغالل 
وجيب أن يكونوا علع علم با ظر املفروض علع كافة أشااااااكال . أن يكونوا قدوة  تذى هبا

ضيب ال ابا  وينبغي أن يكون . االساتغالل اجلنساي ألفراد من الساكان احملليني االنتهاض أو
علع دراية جبميب السياسات واملبادئ التوجيهية املعمول هبا حاليا ة األمم املتددة ة جمال 

 .االستغالل واالنتهاض اجلنسيني
ملمني مبعايري األمم  جيب أن يكونوا :ضااابا  الصاااف/أتاااحاا الرتب المقابلة والدنود

علق بساااااياساااااة األمم املتددة سااااايما فيما يت املتددة ا اااااااة مبقت ااااايات قواعد السااااالوض، ال
وجيب أن يكونوا علع علم . إزاء االسااااتغالل واالنتهاض اجلنساااايني “بعدم التسااااامح إطالقاً ”

با ظر املفروض علع كافة أشاااااااكال االنتهاض أو االساااااااتغالل اجلنساااااااي ألفراد من الساااااااكان 
 .احملليني

املواد األسااااااااساااااااية للتدريب 
 السابق للنشر 

 مااال ضيب األفراد بطااااقاااة 
 “أعذار ال”

يكمااااال ضيب األفراد، كااااال 
حساااااااااااااااااااب رتبتاااااو، برناااااامج 
التعلم ادلكتوين ة جمااااال 
منب االساااااااااتغالل واالنتهاض 

 اجلنسيني

مدركني لساااااااااياساااااااااات األمم املتددة ومبادئها التوجيهية فيما  ينبغي أن يكونوا :الضااااااابا  البيلة واملوارد الطبيعية
 يومية.ال العملياتيتعلق باددارة البيلية اجليدة ة 

ل ااااااارورة جيب أن يكونوا مدركني  ضااااابا  الصاااااف/أتاااااحاا الرتب المقابلة والدنود:
مساااؤول مبا يتناساااب مب ساااياساااات األمم  بشاااكلاحتام البيلة واساااتلدام املوارد الطبيعية 

 .املتددة ومبادئها التوجيهية ذات الصلة ودليل املعدات اململوكة للوحدات

املواد األسااااااااساااااااية للتدريب 
 للنشرالسابق 

الساااااااااااااااااااالمااااااااة واألماااان 
 الشلصيان ة امليدان

يكونوا مدركني لتدابري التوعية بالساااااااالمة واألمن الشااااااالصااااااايني، كما جيب أن  :الضااااابا 
 .إنفاذها دانل وحداهتم امانينبغي تذكريهم بواجب 

التدابري ال  اطالعهم علع  ينبغي ضااااابا  الصاااااف/أتاااااحاا الرتب المقابلة والدنود:
 .المتهم وأمنهم الشلصيني ة امليدانيتعني اختاذها بشأن س

املقابلة واجلنود ة جمال التوعية  الرتبوينبغي تدريب ال ااابا  واااابا  الصاااف/أااااداب 
 .بتلفيف أنطار األجهزة املتفيفرة يدوية الصنب والذنائر غري املنفيفرة

املواد األسااااااااساااااااية للتدريب 
 السابق للنشر 

 مواد التدريب الوطنية
شااهادات من حفظة سااالم 

 سابقني
مترين للتدقق من مساااااااتوى 

 الكفاءة
السااااااااااالمة علع الطرق 
وقاااااايااااااااادة املااااااركاااااابااااااااات 

أن يكونوا علع علم مببادئ الساااااااااااااالمة علع الطرق واااااااااااااارورة تطبيقها ينبغي  الضاااااااااابا :
 .باستمرار

 طوال الدورة التدريبية 
يتم التدقق من املهااااااارات 
نالل مرحلاااااااة التااااااادرياااااااب 
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 املعايري الدنيا املطلوبة املواوا
املاااااااادة الاااااااادناايااااااااا املااقااتحاااااااة 

 للتدريب
 الااقاايااااااااادة ة ظااروف    

 اعبة(
تدريبهم ليكونوا قادرين علع ب جي :ضاااابا  الصااااف/أتااااحاا الرتب المقابلة والدنود

 .ويسري مبدأ السالمة علع السائق والركاب والسكان احملليني. بأمانالقيادة 
ينبغي أن يكون ضيب السااااااااائقني قادرين علع قيادة مركبات معينة وعلع التكيف مب كافة 
الطرق وجيب تدريبهم علع القيادة بأمان ة ضيب أنواا البيلات احملفوفة بامللاطر، مبا ة 

  .الصنبذلأ األجهزة املتفيفرة يدوية 

الساااااااااااااااااااابق للنشااااااااااااااار ورمباااااا 
 انتبارها رمسيا ة امليدان

الساااااااااااااالمة والصااااااااااااادة 
 املهنيتان

ة جمال النظافة العامة ة امليدان، مبا ة ذلأ تنقية  العسكرينيينبغي تدريب ضيب األفراد 
 احتاماملياه، والوقاية من اداابات املنانية، وإعطائهم تعليمات بشأن واجباهتم ب مان 

 .تلأ التدابري دانل وحداهتم
وينبغي أن يتدلع ضيب األفراد العسااااااااكريني مبعرفة وفهم سااااااااياسااااااااة إدارة امللاطر ة جمال 

 (.2012السالم/إدارة الدعم امليداين   حفظملهنية امليدانية ددارة عمليات السالمة ا

سااااااااياسااااااااة إدارة امللاطر ة 
جماااااال الساااااااااااااااالماااااة املهنياااااة 

 امليدانية
يوم  يتم التدقق من  ½

 املعرفة قبل النشر(
فريوس نق  املنااااااعاااااة 

 البشرية/اديدز
 مللاطر األمراض املنقولة جنسياً ينبغي أن يكون لدى ضيب األفراد العسكريني فهم وااح 

 ووسائل الوقاية منها. البشريةوفريوس نق  املناعة 
املواد األسااااااااساااااااية للتدريب 

 السابق للنشر 
ادجهااااااااد دانااااااال وحاااااااداهتم ينبغي أن يكون مبقاااااادورهم الوقوف علع بوادر  الضااااااااااباااااا : معاجلة ادجهاد

 وموارد/أساليب العال .
ينبغي اطالعهم علع كيفية التعامل مب  والدنود:ضااابا  الصاااف/أتاااحاا الرتب المقابلة 

 ادجهاد.

املواد األسااااااااساااااااية للتدريب 
 السابق للنشر 

قااياام األماام املااتااداااااااادة 
األساااااااااااااسااااااااااااية: النزاهة 
والااااكاااافاااااااااءة املااااهااااناااياااااااة 

 واحتام التنوا

أن يدركوا أهنم اثلون األمم املتددة، وبالتايل جيب أن يتصرفوا بشكل ال  ينبغي الضبا :
غبار عليو، وأن يكونوا أي اااااااا قدوة  تذى هبا أثناء ممارساااااااة رقابتهم القيادية علع سااااااالوض 

 .أفراد وحدهتم
أهنم اثلون األمم  يدركوان ينبغي أ :ضاااابا  الصااااف/أتااااحاا الرتب المقابلة والدنود

 املتددة، وبالتايل جيب أن يتصرفوا بشكل ال غبار عليو.

املواد األسااااااااساااااااية للتدريب 
 السابق للنشر 

 

للمباااادئ ”ينبغي أن يكون ضيب األفراد العساااااااااااااااكريني قاااادرين علع أداء مهاااامهم وفقاااًا  اجلنسانية
ة العساااااااااااااااكريني ة التوجيهية ددما  منظور جنسااااااااااااااااين ة عمل أفراد قوات األمم املتدد

 ددارة عمليات حفظ السالم/إدارة الدعم امليداين  “عمليات حفظ السالم

املواد األسااااااااساااااااية للتدريب 
 السابق للنشر 

الاااعاااماااااااال ماااب ماااتجااام 
 شفوي

ينبغي  ضبا  الصف/أتحاا الرتب المقابلة والدنود المختارون:جميع الضبا /
( ضب 1أن يكونوا قادرين علع العمل بشكل فعال مب متجم شفوي ألغراض  

 .( عقد اجتماا3( نقل التعليمات/املعلومات، و  2  واملعلومات، 

 

  المواضيع الخاتة بالمهارات في مدال استخدام األسلحة
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 املعايري الدنيا املطلوبة املواوا
املاااااااادة الاااااااادناايااااااااا املااقااتحاااااااة 

 للتدريب
 تنظيم علع قادرين يكونوا أن جيب :ضبا  الصف/أتحاا الرتب المقابلة(و القادة )الضبا  مهام ا راسة   

 .ا وادث مب للتعامل واادة أوامر وإعطاء عليها، وادشراف ا راسة جوالت
 االساااتيفابة ذلأ ة مبا - فعالة حراساااة جولة إجراء علع قادرين يكونوا أن ينبغي :الدنود
 .بالبعثة ا ااة االشتباض قواعد مب يتماشع مبا للدوادث، سليم بشكل

 يوم ½
التدقق نالل املرحلة  يتم 

النهاااااااائياااااااة من التااااااادرياااااااب 
 السابق للنشر(

 تنظيم علع قادرين يكونوا أن جيب :ضبا  الصف/أتحاا الرتب المقابلة(و القادة )الضبا  تسيري الدوريات
 .ا وادث مب للتعامل واادة أوامر وإعطاء عليها، وادشراف الدوريات
 ذلأ ة مبا فعال، بشااااااااااااكل بالدوريات االاااااااااااااالا علع قادرين يكونوا أن ينبغي :الدنود

 .للدوادث سليم بشكل االستيفابة

 يوم ½
 يتم التدقق نالل املرحلة 
النهاااااااائياااااااة من التااااااادرياااااااب 

 السابق للنشر(

املهاااااام املتعلقاااااة مبراكز 
 املراقبة

 علع قادرين يكونوا أنينبغي  :ضااااااابا  الصاااااااف/أتاااااااحاا الرتب المقابلة(و القادة )الضااااااابا 
 .للدوادث االستيفابة ذلأ ة مبا املراقبة، مراكز لشبكة السليم األداء وراد تنظيم
 .األزمات وإدارة ادبالح وإجراءات املراقبة مهارات علع تدريبهم ينبغي :الدنود

 يوم ½
 يتم التدقق نالل املرحلة 
النهاااااااائياااااااة من التااااااادرياااااااب 

 السابق للنشر(
املااااااهااااااااارات ة جمااااااااال 

 التصدي للكمائن
تدريبهم علع التقنيات السااالبية والفعالة ملنب نصاااب الكمائن ومتكينهم من ينبغي  :الضاابا 
 تطبيقها.

بالتدريب املناساااب ة جمال  تزويدهمينبغي  والدنود: ضاابا  الصااف/أتااحاا الرتب المقابلة
 . لكمائنالتصدي ل

 يوم ½
 يتم التدقق نالل املرحلة 
النهاااااااائياااااااة من التااااااادرياااااااب 

 السابق للنشر(

ضاااااااااياااااااااب املاااااااااهاااااااااارات 
 املتلصاااااااااااصاااااااااااة/التقنية
ألفااااااااراد الااااااااوحاااااااادات، 

ة ذلاااأ وحااادات  مباااا
القوات ا ااااااااااااااااااااااااااااااة، 
ودعااااام ماااااقااااار قااااايااااااااادة 
الاااااااقاااااااوة، والاااااااطاااااااريان، 
واالسااااااااااااااااااااااااتاااااااااطاااااااااالا، 
وادشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارة، 
والاااالااااوجسااااااااااااااااااتااااياااااااات، 
والشااااااااارطة العساااااااااكرية 
والوحاااااااادات النهرياااااااة، 
واهلندساااااااااااااية، والبدرية 

 ووحدات النقل

 الرتب ضيب من األفراد يكون أن ينبغي األساااااااااسااااااااية، العسااااااااكرية املهارات إيف باداااااااااافة
 الوق  ة قادرين يكونوا وأن التقنية بتلصااااااااااااصاااااااااااااهتم املتعلقة الواجبات أداء علع قادرين
 .للدوادث االستيفابة علع والقدرة الذاتية ا ماية من مستوى علع ا فاظ علع نفسو
ال   العساااااااااكريةبغد النظر عن نوا الوحدة  ،ون ضيب األفراد العساااااااااكرينيكينبغي أن يو 

كتائب   دليل املهام علع الندو احملدد ةو الواجبات ضيب أداء  علعقادرين ينتمون إليها، 
 ذات الصلة. املشاة التابعة ل مم املتددة وأدلة الوحدات العسكرية التابعة ل مم املتددة

 تدريب يومي
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 المرفق باء
 تدريب أفراد الوحدات قبل النشر   

 
 لمحة عامة عن عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم لفائدة جميع الوحدات :1الغرض 

 

 اهلدف
الفلة املساااتفيدة 
 رشاديةاداملدة الدنيا  املواد التدريبية من التدريب

ادملام بأسااااااااااااااسااااااااااااايات األمم املتددة، مبا ة     
ذلااأ األجهزة واهلياااكاال التااابعااة هلااا؛ ومعرفااة 

 فظ السالم، أسس عمليات األمم املتددة 
 مبا ة ذلأ املبادئ وعمليات انب القرار

 من املواد األساسية للتدريب السابق للنشر 1الوحدة  ضيب األفراد
 مواد التدريب الوطنية

 شهادات من حفظة سالم سابقني

 أيام  علع األقل( 3

معرفااة املهااام املساااااااااااااااناادة إيف عمليااات حفظ 
السااااااااااااااااااااااااالم، مباااااااااا ة ذلاااااااااأ اجلاااااااااهاااااااااات 

 واألولويات الشريكة

 من املواد األساسية للتدريب السابق للنشر 2الوحدة  ضيب األفراد
 مواد التدريب الوطنية

 شهادات من حفظة سالم سابقني

 

  
 إنشاء وسير عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم لفائدة جميع الوحدات :2الغرض 

 

 اهلدف
الفلة املساااتفيدة 
 رشاديةاد املدة الدنيا املواد التدريبية من التدريب

التوعيااة باااملساااااااااااااااااائاال اجلنساااااااااااااااااانيااة والثقااافيااة     
وباملفاهيم املتصااااااااااااااالة بكيفية التوااااااااااااااااال مب 

 السكان احملليني

 مواد التدريب الوطنية ضيب األفراد
 شهادات من حفظة سالم سابقني

 يوم واحد 
 + 

دورات لفائدة ال اااابا  
 وابا  الصف

 من املواد األساسية للتدريب السابق للنشر 2الوحدة  ضيب األفراد إدراض كل ما  تمل إسناده من مهام 
 مواد التدريب الوطنية

 يوم واحد
  + 

دورات لفائدة ال اااابا  
 وابا  الصف

ادملام مبساااااااااااااائل محاية املدنيني ومحاية الطفل 
والعنف اجلنسااااااااااااااي املتصاااااااااااااال بالنزاا وحقوق 
ادنسااااااااااااااااااااااان، مبااااااااا ة ذلااااااااأ ماااتاااطااالاااباااااااات 

 ادلزامي ادبالح

من املواد األسااااااااااااااساااااااااااااية للتدريب الساااااااااااااابق  2الوحدة  ضيب األفراد
للنشاااااااااااار/املواد التدريبية املتلصااااااااااااصااااااااااااة واملواد التدريبية 

 محاية املدنينيالشاملة ة جمال 
 مواد التدريب الوطنية

الاااااادورات التعليميااااااة والتمااااااارين نالل التاااااادريااااااب ة 
 امليدان، والتدريبات

 يومان
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 اهلدف
الفلة املساااتفيدة 
 رشاديةاد املدة الدنيا املواد التدريبية من التدريب

معرفااة القااانون الاادويل ادنسااااااااااااااااااين والقااانون     
 الدويل  قوق ادنسان، مبا ة ذلأ

 متطلبات ادبالح ادلزامي 

 سابق للنشرمن املواد األساسية للتدريب ال 1الوحدة  ضيب األفراد
 مواد التدريب الوطنية

 يوم واحد

دليل مقر شاااااااااااهادات من قادة ساااااااااااابقني، واملذاهب، و  ال با  دراية بسبل التنسيق مب العناار املدنية 
 ، ودليل كتائب املشاة، إخل قيادة القوات

 يوم واحد

درايااة بااالساااااااااااااااياااسااااااااااااااااات واملبااادئ التوجيهيااة 
 وإجراءات التشااااااااااااغيل املوحدة ذات الصاااااااااااالة

عمليات حفظ الساااااااااااااالم/إدارة الدعم  ددارة
 امليداين

دليل كتائب املشااااااااااااااااة، وأدلة الوحدات العساااااااااااااااكرية،  ال با 
والسياسات واملبادئ وسياسة تقييم التأهب العمليايت، 

التوجيهية املتعلقة حبماية املدنيني، والسااااااااااياسااااااااااة العامة 
 مااياة الطفال، والعنف اجلنساااااااااااااااي املتصاااااااااااااااال باالنزاا، 

والبيلة، وإجراء التشاااغيل  اجلنساااانية،التوجيهية واملبادئ 
 املوحد ا اص بالتقييم

 

  
 القيم والسلوك والتصرف :3الغرض 

 

 اهلدف
الفلة املساااتفيدة 
 رشاديةاد املدة الدنيا املواد التدريبية من التدريب

معرفة السااااااااااالوض الصاااااااااااديح بغية متثيل األمم     
املتددة بكرامة، مب احتام القيم األسااااااساااااية 

 ل مم املتددة والتنوا واملوارد الطبيعية

 من املواد األساسية للتدريب السابق للنشر 3الوحدة  ضيب األفراد
 مواد التدريب الوطنية

الاااااادورات التعليميااااااة والتمااااااارين نالل التاااااادريااااااب ة 
 امليدان، والتدريبات

يومااااااان  يتم االنتبااااااار 
بشااااااااكل مسااااااااتمر أثناء 
التاادريااب علع مهااارات 

مهارات  جند املشاة أو
 متلصصة(

سااااااياسااااااة عدم التسااااااامح إطالقا إزاء ”معرفة 
 “االستغالل واالنتهاض اجلنسيني

 من املواد األساسية للتدريب السابق للنشر 3الوحدة  ضيب األفراد
 مواد التدريب الوطنية

 الدورات التعليمية والتمارين

يومااااااان  يتم االنتبااااااار 
بشااااااااكل مسااااااااتمر أثناء 
التاادريااب علع مهااارات 

املشاة أو مهارات جند 
 متلصصة(

اددراض التااام ملساااااااااااااااااائاال الساااااااااااااااالمااة واألمن 
 والصدة واالسعافات األولية األساسية 

 من املواد األساسية للتدريب السابق للنشر 3الوحدة  ضيب األفراد
 مواد التدريب الوطنية

الاااااادورات التعليميااااااة والتمااااااارين نالل التاااااادريااااااب ة 
 امليدان، والتدريبات

االنتبااااااار يومااااااان  يتم 
بشااااااااكل مسااااااااتمر أثناء 
التاادريااب علع مهااارات 
جند املشاة أو مهارات 

 متلصصة(
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 التنفيذ الفعال للوالية فيما يتعلق بوحدات المشاة )أ(: 4الغرض 
 

 اهلدف
الفلة املساااتفيدة 
 رشاديةاد املدة الدنيا املواد التدريبية من التدريب

وبيااان احتياااجااات تنفيااذ املفهوم العااام للعمليااات     
 الوحدة

 املواد األساسية للتدريب السابق للنشر ال با 
 مواد التدريب الوطنية

الاادورات التعليميااة والتمااارين نالل التاادريااب ة 
 امليدان، والتدريبات

أسبوعان  يتم االنتبار 
أثناااااااء التاااااادريااااااب علع 
ماااارات جناااد املشااااااااااااااااااة 

 مهارات متلصصة( أو
 األفرادضيب  تنفيذ قواعد االشتباض

تفعياال محااايااة املاادنيني ومحااايااة الطفاال ومنب العنف 
 اجلنسي املتصل بالنزاا

 شهادات من قادة عسكريني سابقني ضيب األفراد
 املواد التدريبية الشاملة ة جمال محاية املدنيني

 سبوا واحد أ
يااتاام انااتاابااااااااار املااعاارفاااااااة 
 نالل التمرين النهائي

 يومان متارين مشتكة إذ أمكن  ضيب األفراد النظام العامالتنسيق مب الشرطة، مبا يشمل إدارة 
  

 التنفيذ الفعال للوالية فيما يتعلق بوحدات غير وحدات المشاة  )ا(: 4الغرض 
مب برنامج وحدات املشااااااة،  اً يتدانل جزئي اً  دد اً وتتبب هذه الوحدات برناجم. مناسااااابا لوحدات غري وحدات املشااااااة اً يقتا هذا اجلدول توقيت

واكن للبلدان املسااة بقوات الرجوا أي ا إيف ما هو متوفر من أدلة الوحدات . ولكنو يركز بشكل أساسي علع أهداف التدريب ا ااة هبا
ستيات، والشرطة العسكرية العسكرية التابعة ل مم املتددة  القوات ا ااة، والطريان ودعم مقر قيادة القوة، واالستطالا، وادشارة، واللوج

 والوحدات النهرية، واهلندسية، والبدرية، والنقل، والتلل  من الذنائر املتفيفرة(.
 

 رشاديةاد املدة الدنيا املواد التدريبية الفلة املستفيدة من التدريب اهلدف
تنفياااذ مفهوم العملياااات وبياااان     

احتيااااااجاااااات الوحااااادة وقواعاااااد 
 االشتباض

ا اااااااااااااااااااااااااااة، والطريان القوات 
ودعاااام مااااقاااار قاااايااااااااادة الااااقااااوة، 
واالساااااااااااااااتطالا، وادشااااااااااااااااااارة، 
واللوجساااااااااااااااتياااات، والشااااااااااااااارطاااة 
العسااااااااااكرية والوحدات النهرية، 
واهلندسااااااااااية، والبدرية، والنقل، 
 والتلل  من الذنائر املتفيفرة

 املواد األساسية للتدريب السابق للنشر
 مواد التدريب الوطنية

التاااادريااااب ة  الاااادورات التعليميااااة والتمااااارين نالل
 امليدان، والتدريبات

أسبوعان  يتم االنتبار 
أثناااااااء التاااااادريااااااب علع 
 مهارات متلصصة(

تفعيااال محااااياااة املااادنيني ومحااااياااة 
الطفل والعنف اجلنسااي املتصاال 
بالنزاا والقانون الدويل ادنساين 
والااااااقااااااااانااااااون الاااااااادويل  ااااااقااااااوق 
ادنسان، مبا ة ذلأ متطلبات 

 ادبالح ادلزامي

ا اااااااااااااااااااااااة، والطريان، القوات 
ودعاااام مااااقاااار قاااايااااااااادة الااااقااااوة، 
واالساااااااااااااااتطالا، وادشااااااااااااااااااارة، 
واللوجساااااااااااااااتياااات، والشااااااااااااااارطاااة 
العسااااكرية، والوحدات النهرية، 
واهلندسااااااااااية، والبدرية، والنقل، 
 والتلل  من الذنائر املتفيفرة

 املواد األساسية للتدريب السابق للنشر
 املواد التدريبية الشاملة ة جمال محاية املدنيني

 د التدريب الوطنيةموا
الاااادورات التعليميااااة والتمااااارين نالل التاااادريااااب ة 

 امليدان، والتدريبات

أسااااااااااااااابوا واحاااااااد  يتم 
االنتبار أثناء التدريب 
عااااااااااالاااااااااااع ماااااااااااهاااااااااااارات 

قد  -متلصاااااااااااااصاااااااااااااة( 
يااااتااااااااداناااااااال مااااب ماااااااادة 
الااااتاااااااادريااااااااب املااااتااااعاااالااااق 
 باملواوا الوارد أدناه
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 رشاديةاد املدة الدنيا املواد التدريبية الفلة املستفيدة من التدريب اهلدف
باااااااادء التشاااااااااااااااغياااااااال من نالل     

التاادريااب ا اااص بااأدوار  ااددة 
عملياااات األمم تتصااااااااااااااااال ببيلاااة 

 املتددة

 الدليل ذو الصلة من أدلة الوحدات العسكرية ضيب األفراد
 املواد التدريبية املتلصصة  قيد ادعداد(

 املتلصصة ة جمال البيلة  قيد ادعداد( ةيلتدريباملواد ا

 أيام  علع األقل( 5

  
 التدريبات والتمارين الدماعية :5الغرض 

 

 اهلدف
الفلة املساااتفيدة 

 املواد التدريبية التدريبمن 

 ادرشادية املدة الدنيا
 اكن إدرا  كل مواوا ة إطار دورة 

 تدريبية أوسب(/مالحظات
ألغراض عمليااااة التناااااوب األوليااااة، ينبغي للبلاااادان     

املساااااااااااااااااة بقوات إعداد متارين ضاعية قائمة علع 
سيناريوهات تستند إيف عناار نااة ببعثة بعينها 
تتصاااااال ببيان احتياجات الوحدة ومفهوم العمليات 
وأوامر العملياااات وتقاااداهاااا إيف مكتاااب الشاااااااااااااااؤون 

 .دائرة تكوين القوات الستعرااها - العسكرية
وينبغي أن تساااااااااااتفيد عمليات التناوب الالحقة من 

وجيب االاطالا . نربات البلدان املسااة بقوات
 .بالتمارين ليال وهنارا

ضاااااياااااب األفاااااراد 
 ماااااااااااااااااااعااااااااااااااااااادل 

ينااااساااااااااااااااااب  مباااا
مساااااااااااااااااااااااااتاااااااااااوى 
 املسؤوليات(

 دليل كتائب املشاة
 مواد التدريب الوطنية

شااااااااااااااهادات من حفظة سااااااااااااااالم 
 سابقني

 ( أسابيع مخصصة للتدريب4أربعة )
يقوم الفريق العاااااااااماااااااال املع  بااااااااادارة 

مكتب الشااااؤون العسااااكرية  ة البعثات
 بااااساااااااااااااااتعراض التماااارين القاااائماااة علع

السااااااااااااناريوهات ال  واااااااااااااعتها البلدان 
ااااة بقوات لتااأكيااد توافقهااا مب املساااااااااااااااا

بياااااااان احتيااااااااجاااااااات الوحااااااادة ومفهوم 
العمليااااات واألمر ا اااااص بااااالعمليااااات 
والوثائق األنرى ذات الصاالة، ويواااي 

باملوافقة  قادة مكتب الشؤون العسكرية
عليها أو يبلغ البلد املساااااااااااااااااهم بقوات 
باااااااادناااااااال التعاااااااديالت الالزماااااااة علع 

ة وتقوم دائر . التماااااااارين، إذا لزم األمر
تاااكااااويااان الاااقااااوات باااتاااانساااااااااااااااااايااااق هااااااااذا 

وتكون دائرة التاادريااب . االساااااااااااااااتعراض
املاااتاااكاااااااااماااااااال ودائااارة تاااكاااويااان الاااقاااوات 
مدعوتني للمشاااااااااااااركة ة االسااااااااااااتعراض 
الاذي جيرياو الفريق العاامال املع  باادارة 
البعثاااااااات للتماااااااارين ألغراض وااااااااااااااااب 
املاااااااادنااااااااالت ة جمااااااااال الااااااااتاااااااادريااااااااب 
والسااااااااااااياسااااااااااااات واملذاهب واملدنالت 

 .ذات الصلة
ل فراد والوحاااااادات القيااااااام بتمااااااارين علع وينبغي 

، مفرزة، وفصاااااايلة -مسااااااتويات متزايدة من التعقيد 
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 اهلدف
الفلة املساااتفيدة 

 املواد التدريبية التدريبمن 

 ادرشادية املدة الدنيا
 اكن إدرا  كل مواوا ة إطار دورة 

 تدريبية أوسب(/مالحظات
لتقييم املهارات الشلصية والعسكرية  -وسرية، وكتيبة     

 .اجلماعية األساسية للوحدات وضيب األفراد
وينبغي للوحدات/ال با  وفرادى اجلنود أن يكونوا 
قااااااااادرياان عاالااع االااااااااااااااااااطااالا، ة ضاالااااااااة أمااور، 

املشااااااار إليها  مليات/املهارات العسااااااكرية التاليةبالع
ة دليل كتائب املشااااااااااااااااة وبيان احتياجات الوحدة 

 ومفهوم العمليات:
  أ( التدركات التكتيكية

  ب( الدوريات
   ( حراسة القوافل/مرافقة كبار الشلصيات

  د( مهارات الرماية الفعالة
  ها( املرابطة ة مراكز املراقبة

 التفتيش و( تشغيل نقا  
  ز( التطويق والتفتيش
  ا( مهارات االتصال
   ( تدابري محاية القوة

  ي( ادسعافات األولية وإجالء املصابني
وينبغي أن يكون القااااااااادة قااااااااادرين علع ألليااااااال 
السااااااااايناريو املطروا، والتلطيط والتنسااااااااايق وإحاطة 

 .القوات باملعلومات واالاطالا بالعمليات
قياااااااام وياناباغاي أن ياكاون اجلاناود قاااااااااد ريان عالاع الا

مبساااااااااااااااؤوليااااهتم الفردياااة وفق ادحااااطاااة بااااملعلوماااات 
 املقدمة هلم دجناز العمليات

وينبغي أن يكون ضيب األفراد قادرين أي اااااااااااااااا علع 
تصااااااااااااااااور خمااتاالااف حاااااااااالت الااطااوارئ والااتاالااطااياط 

 واالستيفابة هلا.
إجراء التمارين القائمة علع السااااااااااااااايناريوهات وال  
تتصاااااااااااااااال، ة ضلااة أمور، حبمااايااة املاادنيني، ومحااايااة 
الطفل، والعنف اجلنسااااااااااااي املتصاااااااااااال بالنزاا، وإدارة 

ضاااااياااااب األفاااااراد 
 ماااااااااااااااااااعااااااااااااااااااادل 

ينااااساااااااااااااااااب  مباااا

املواد األساسية للتدريب السابق 
 للنشر

 متارين
 لتدقق من مستوى الكفاءة( ا
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 اهلدف
الفلة املساااتفيدة 

 املواد التدريبية التدريبمن 

 ادرشادية املدة الدنيا
 اكن إدرا  كل مواوا ة إطار دورة 

 تدريبية أوسب(/مالحظات
النظااام العااام  مبااا ة ذلااأ مكااافدااة الشاااااااااااااااغااب(،     

 .وحقوق ادنسان واجلنسانية
وينبغي أن يكون ال ااااااااااااااابااااا  قااااادرين علع أللياااال 

لتنسااااااااااااااايق وإحاااطااة القوات الوااااااااااااااااب والتلطيط وا
 .باملعلومات واالاطالا بالعمليات

وينبغي أن يكون اجلنود قادرين علع االااااااااااااااااطالا 
مبسؤوليات فردية وضاعية وفق ادحاطة باملعلومات 

 .املقدمة دجناز العمليات

مساااااااااااااااااااااااااتاااااااااااوى 
 املسؤوليات(

 التدريب الوطنيةمواد 
شااااااااااااااهادات من حفظة سااااااااااااااالم 

 سابقني
املواد التدريبية الشااااااااملة ة جمال 

 محاية املدنيني
إجراء التشااااااااااااااغيل املوحد ا اص 

 حبماية الطفل
إجراء التشااااااااااااااغيل املوحد ا اص 
 بالعنف اجلنسي املتصل بالنزاا

إجراء التشااااااااااااااغيل املوحد ا اص 
 باملسائل اجلنسانية  قيد ادعداد(

 ( أسابيع مخصصة للتدريب3ثالثة )

 محاية القاعدة/املعسكر
إنشااااااء موقب قتايل يشاااااغلو فردان مزود بغطاء محاية 

 .علوية
إنشاااااء قطاعات الرمي وحفر املوااااااب وإقامة غطاء 
ا ماية العلوية ووااااااااااااااااب العوائق البسااااااااااااااايطة  مثل 

 . األسالض(
 إعداد بطاقة نطاق الرمي

اجلاااناااود، ضاااياااب 
 وكبار القادة

 املوارد الوطنية
انتيااار قطعااة األرض ال  توجاد 
فيهااااااا قطاااااااعااااااات رمي واقعيااااااة؛ 
وقطب ا شااااااااااب؛ وأكياس الرمل 
الفاااارغاااة؛ والرمااال؛ واألسااااااااااااااالدااة 

 الطاقمية

 طوال الدورة التدريبية

 نقل األسلدة الطاقمية ونشرها وتشغيلها.
وينبغي أن يكون ضيب أفراد الوحااااااادات الفرعياااااااة 
الداعمة املعنية قادرين علع نقل األساالدة الطاقمية 

 ونشرها وتركيبها وتشغيلها.

ال اااااااااااااااااااااااااباااااااااااا  
 واجلنود املعنيون

 ( مخصصان للتدريب2أسبوعان ) املوارد الوطنية

 
العسكرية ال  ينتمون إليها، قادرين علع أداء ضيب الواجبات  : ينبغي أن يكون ضيب األفراد العسكريني، بغد النظر عن نوا الوحدةمالحظة

 واملهام علع الندو احملدد ة دليل كتائب املشاة التابعة ل مم املتددة وأدلة الوحدات العسكرية التابعة ل مم املتددة ذات الصلة.
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 المرفق جيم
 المواد األساسية للتدريب السابق للنشر   

 
المواد األساااسااية للتدريب السااابق للنشاار: لمحة عامة عن عمليات األمم المتحدة من  1الوحدة   

 لحفظ السالم
 

 املدة الدنيا ادرشادية املواوا رقم الدرس
 يوم واحد مقدمة إيف عمليات األمم املتددة  فظ السالم 1   
  سلسلة أنشطة السالم واألمن 2
  مبادئ عمليات األمم املتددة  فظ السالم 3
 يوم واحد ادطار القانوين لعمليات األمم املتددة  فظ السالم 4
  واليات جملس األمن ة املمارسة العملية 5
 يوم واحد طريقة عمل عمليات حفظ السالم 6
  توحيد شرو  العمل ة البعثة ومب شركائها 7-8
  

المساااااندة إلي عمليات األمم من المواد األسااااااساااااية للتدريب الساااااابق للنشااااار: المهام  2الوحدة   
 المتحدة لحفظ السالم

 
 املدة الدنيا ادرشادية املواوا رقم الدرس

 يوم واحد حملة عامة عن املهام املسندة 1   
  أنشطة بناء السالم 2
 يوم واحد حقوق ادنسان 3
  املرأة، والسالم، واألمن 4
  محاية املدنيني 5
 يوم واحد العنف اجلنسي املتصل بالنزاا 6
  محاية الطفل 7

  ادجراءات املتلذة من أجل أفراد عمليات حفظ السالم أحد أنشطة التعلم
  

 من المواد األساسية للتدريب السابق للنشر: أفراد عمليات حفظ السالم 3الوحدة   
 

 املدة الدنيا ادرشادية املواوا رقم الدرس
 يوم واحد املتددةالقيم والكفاءات األساسية ل مم  1   
  احتام التنوا 2
 يوم واحد السلوض واالن با  3
  االستغالل واالنتهاض اجلنسيان 4
 يوم واحد البيلة واملوارد الطبيعية 5
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 املدة الدنيا ادرشادية املواوا رقم الدرس
  سالمة وأمن موظفي األمم املتددة 6   
  التوعية باألمن الشلصي 7
  الصدة 8
 يوم واحد فريوس نق  املناعة البشرية/اديدز 9
  معاجلة ادجهاد 10
  السالمة علع الطرق 11
  ادسعافات األولية األساسية 12
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 بقوات المساهمة البلدان أجل من التدريبية للدورات بياني رسم

 التدريب ة البعثة التدريب السابق للنشر

القدرات واملهارات 
الفردية واجلماعية 

 املشتكة

التدريب علع 
القدرات واملهارات 
ا ااة بعمليات 
األمم املتددة 
  فظ السالم 

التدريب علع 
القدرات واملهارات 
 ا ها ااة ببعثة بعين

إجراء مترين ميداين 
ألفراد الكتائب 
 ناص ببعثة بعينها 

الدورة التوجيهية 
للمركز املتكامل 
لتدريب أفراد 
 البعثات 

ا فاظ علع 
 واملهارات  القدرات

سيناريوهات 
 التمارين

 املواايب املواايب

المهام الفردية 
والدماعية 

: تسيري األساسية
الدوريات، واملراقبة، 
واالتصال، والرماية، 
واملالحة، واألعمال 
الدفاعية واهليفومية، 
من بني مواايب 

 أنرى

المواد األساسية 
للتدريب السابق 

لفائدة ضيب  للنشر
. األفراد العسكريني

المواد التدريبية و
المتخصصة في 
مدال حماية 
المدنيين علي 
 المستوى الت:تي:ي
لفائدة قائد الوحدة 
وفريق أركاهنا واألفراد 
الذين يتم نشرهم 

 فيها

 تمرين إجراء
 ألفراد ميداني
 يت من ال:تائب

مدنالت تدريبية 
ومهارات ومعارف 
سابقة ألغراض 

 العملياتي التأهب

التدريب موادا  ت مني
إضافية بشأن عناتر 
خاتة ببعثة بعينها تتصل 

 واملفهوم البعثة، مبفهوم
 وبيان مللعمليات العسكري

 وقواعداحتياجات القوة، 
 والمبادئ ،االشتباك
 بالردع المتعلقة التوجيهية
 والمبادئ ،القوة واستخدام
 بحماية المتعلقة التوجيهية
 العنصر لفائدة المدنيين

وغريها من  العس:ري
ف ال عن  ،وثائق البعثات

معلومات جغرافية وثقافية 
 قطرية

 الخاتة الدورات
 بعينها ببعثة
جمال محاية  ة

 املدنيني

 البعثة مستوى علي تمارين
 وال:تائب والقطاعات

 مترين مركز القيادة، 
 عمليات  اكاة، اخل(

 
 المهاراتعلع  ا فاظ
 قواعد لتطبيق الالزمة

 االشتباك
 

 املهارات علع ا فاظ
 مب للتواال الشلصية
 وغريهم احملليني السكان
 الفاعلة اجلهات من

ختصي  الوق  
وفقا ملا يتطلبو 
النظام الوط  
 للتدريب

 ختصي  الوق  
وفقا ملا يتطلبو 
النظام الوط  
 للتدريب

ختصي  الوق  
وفقا ملا يتطلبو 
النظام الوط  
 للتدريب

 ختصي  الوق  
وفقا ملا يتطلبو 
النظام الوط  
 للتدريب

حسب البعثة 
 امليدانية

حسب البعثة 
 امليدانية

 املواايب املدة

 4الخطوة  3الخطوة  2الخطوة  1الخطوة 


