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  المشترآة في دارفور يقوم بدوريةمستشار الشرطة لبعثةاالتحاد األفريقي واألمم المتحدة

. 2010تشرين األول / أآتوبر20. في مخيم زمزم للمشردين داخليًا بالقرب من الفاشر، شمال دارفور، السودان
 أوليفييه تشاسوه/صورة األمم المتحدة

 
ما  وطأة القتال الدائر، وونما زال المدنيون في البلدان التي دمرتها الصراعات المسلحة يتحمل

وقوع األعمال في آثير من األحيان في منع تفشل  وعمليات حفظ السالم الدولية لت الحكوماتزا
، مثل النزاعاتوتبين الجهود التي تبذلها بعثات حفظ السالم في المناطق المتضررة من . الوحشية

ود ، حتى ضمن القيالقيام بالمزيدجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان، أنه من الممكن 
ال يوجد بديل عن اإلرادة على الرغم من أنه و. كثيربذل جهود أآثر بولكن ما زال يتعين . القائمة

 بفعالية أآبر مع التواصلبعثات حفظ السالم إنقاذ األرواح من خالل ل فمن الممكنالسياسية، 
 .تهاالمجتمعات المحلية التي تحاول حماي
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 موجز 
 
 

لها منذ دولية للتصدي الهيئات الرب هي المعضلة التي سعت يالت الحوحماية المدنيين من أسوأ 
 ال وغيرها،على الرغم من الدروس المستفادة من فظائع رواندا وسربرنيتشا، وومع ذلك، . عقود

 مباشرةيتم استهدافهم  ما  غالبًابل ؛ فقط من النزاعات المسلحة، ليسنون متضررويزال المدني
 .أيضًا

 
آما لديها اإلرادة والقدرة على حماية مواطنيها، أن يكون على الحكومات  ينبغيفي نهاية المطاف، 
إصالح قطاع  وعمليات على الصعيد الوطنيالتي تتم قيادتها مليات بناء السالم ينبغي تقديم الدعم لع

حفظ السالم الدولية أداة مهمة للغاية عملية في غضون ذلك، تبقى . األمن أآثر من أي وقت مضى
وعها لحماية المدنيين، ويمكن أن تعني الفرق بين الحياة والموت آلالف الناس وفريدة من ن
 . للخطرالمعرضين

 
 ،الحكومات غير قادرة أو غير راغبة في االضطالع بمسؤوليتها في حماية المدنيينتكون حيث و

يك وشتحت تهديد الواقعين لمدنيين لحفظ السالم لتوفير الحماية المباشرة يمكن تفويض عمليات 
المجتمعات المحلية في مثل هذه الظروف توقعات مشروعة بأن وجود قوات لدى . البدنيبالعنف 

عند حماية المدنيين، في فشل الحكومات أو قوات حفظ السالم و. حفظ السالم يعني أنه سيتم حمايتهم
 .دفع الثمن باهظًا من أرواح البشر يعني، حدوثه

 
أعداد وعند وجود عنف، في أثناء وقوع أعمال وال سيما حماية المدنيين ليست مهمة سهلة، إن 

تقع معظم المجتمعات المعرضة للخطر حين محدودة من قوات حفظ السالم والموارد المتاحة لها، و
، ات من اإلناثغياب المترجمين الفوريين، بما في ذلك المترجموفي . في المناطق النائية والمعزولة

لنساء با الخاصةوالتصدي بفعالية لالحتياجات المحلية معات  المجتمخاوفمن الصعب فهم يصبح 
 .واألطفال

 
 حماية تفويضات وممارساتتناقضات في تفسير وجود هذه التحديات من تعقيدات ومما يزيد 

يختلف الفهم وااللتزام بحماية و.  بعثات حفظ السالمميدانيًا في مختلف مناطق تواجدالمدنيين 
على الصعيد و .آلخربلد من  -توى القيادات العليا لبعثات حفظ السالم  على مس–آثيرًا المدنيين 

 المجتمعات المحلية للتعاون مع في استعدادها  آبيرًاالفردية اختالفًاالجنود الميداني، تختلف آتائب 
 في العمل في ونن غير راغبون المدنيوالموظفيكون  ما ، وآثيرًاحاسمةواتخاذ إجراءات 
عدم وجود مبادئ توجيهية واضحة وضعف تدريب وإعداد آما أن . عزولة أو المالمجتمعات النائية
تدرك  ال مواقع انتشارها في البالدقادمة إلى ال وحدات حفظ السالم  الكثير منالموظفين يعني أن

 .تحقيقها حماية المدنيين أو آيف يتم معنى
 

الحواجز التي ظهور ة، مع حفظ السالم الدولية لضغوط متزايد قوات وعالوة على ذلك، تتعرض
.  آما هو الحال في تشاد،رضاألعلى ميدانيًا حتى وجودهم تعيق  أداء العمل اليومي للبعثات، وتعيق

بعثات حفظ السالم في آثير من األحيان أن تعتمد على الدعم السياسي المنهجي من وال يمكن ل
 .صول إلى المواقع الحساسة سياسيًاأداء فعال والوالقيام ب على قدرتهامن الدولي لضمان مجلس األ
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العديد من هذه بوجود األمم المتحدة  الخاصة بعمليات إصالح حفظ السالمالمسؤولون عن قر وي
، بما في ذلك TP1PT‘مواجهة تحديات اليوم والغد’ في آيفية بحث حاليًاوهم في صدد ال ،المشاآل

 آما TP2PT.‘ على أرض الواقعبذل جهود فعالة’ حفظ السالم إلى ترجمة تفويضاتآيفية ضمان 
 اتجاه واضح لبعثات حفظ السالم في تحقيق واليتها لحماية ضرورة وجودبذل الجهود لمعالجة يتم 

 حماية المدنيين األولوية لبعثات شكل أن ت ضرورةوأآدت قرارات مجلس األمن األخيرة. المدنيين
عن تقييم وتنفيذ   ورآزت على خطوات محددة لتحقيق هذا الهدف، فضًالTP3PTحفظ السالم،

 TP4PT.أفضل الممارسات
 

على أرض الواقع من قبل أولئك الذين فإن رؤية األثر وبالرغم من هذه المبادرات الجديرة بالثناء، 
امرأة آونغولية في منطقة آيفو أو من قبل  سواء -تتحقق في غاية البطء في أشد الحاجة إليها هم 

مفقود من المناقشات بشأن حماية المدنيين المنظور الومع ذلك، فقد آان . امرأة سودانية في دارفور
المجتمعات إن . بحمايتهف قوات حفظ السالم يكلبحد ذاته الذي تم تالشعب يتعلق بفي أغلب األحيان 

وهي من  لتقييم تأثير أعمال قوات حفظ السالم على سالمتهم، الجهة المؤهلة بشكل أآبرهي المحلية 
شارك ت ما ورغم ذلك، نادرًا.  البعثات تقصير، وأآبر الخاسرين عندمن النجاحاتأآبر المستفيدين 

 .مم المتحدةألالخاصة باالمجتمعات المتضررة في تصميم وتنفيذ أو تقييم بعثات حفظ السالم 
 

 حماية أفضل فييهدف هذا التقرير إلى دعم الجهود الرامية إلى تحسين جهود بعثات حفظ السالم 
 المجتمعات المحلية إلدارة التوقعات، وبناء التعاون مع أهميةالضوء على سلط ي التقرير. للمدنيين

 لديها قدرة أآبرقوات حفظ السالم أن لضمان والثقة بين المجتمعات المحلية وقوات حفظ السالم 
العالقة بين الجهود التي يبذلها إن . في موقع معينيها لمدنيين والرد علضد اعلى فهم التهديدات 

في آثير من األحيان في تترآز ولي لحماية المدنيين واألشخاص الذين يحتاجون حمايتهم المجتمع الد
 من  مؤخرًاتم اتخاذها من المبادرات التي  لذلك يستعرض هذا التقرير عددًا؛أماآن نائية ومعزولة
 االتصاالت بين قوات حفظ السالم ات فيتحسينبوجود تبشر ، وهذه المبادراتقبل قوات حفظ السالم

 العوامل الرئيسية التي تؤثر على  التقريريحددآما والمجتمعات المحلية وفي حماية المدنيين، 
 .لمجتمعات المحليةل بالنسبةنجاحها أو فشلها 

 
وجودها في المجتمعات وحماية في مجال الواسعة الأوآسفام منظمة دراسة على خبرة هذه التعتمد 

ة في جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية،  بحوث ميدانياوتدعمه. المتأثرة بالصراعات
 .ل في المجتمعات المتضررةا والرجنساءبما في ذلك مقابالت ومناقشات جماعية مرآزة مع ال

 
 محاولة الستشراف رغبات واحتياجات المجتمعات المحلية

 
 في مزيد من ةرغبأظهرت أنهم تجمعهمال المحليةالمجتمعات  أفراد من معالتي أجريت مقابالت ال

بعثات حفظ السالم تغيب عن من دون هذا الحوار، ف.  مع قوات حفظ السالمتواصلالحوار وال
المنظمات و، مجتمعات المحلية رحبت ال، فقدوبالتالي. ثقة السكانهم معلومات حاسمة قد تفقد

بناء جل المتبادل،من أالتصال المجتمعي لإدراج مترجمين فوريين باإلنسانية وقوات حفظ السالم 
إلى فهم أفضل لمخاوف بالتوصل عالقات مع المجتمعات المحلية ومساعدة قوات حفظ السالم 

 .السكان المحليين
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 دوريات -دوريات ال مختلفة من ًاتشمل المبادرات التي تسعى إلى تحسين حماية المدنيين أنواع
 ذات قيمة  المحليةت المجتمعاتعتبرها والتي -ليلية، ودوريات السوق، ودوريات جمع الحطب 

بعثة األمم المتحدة  (مم المتحدة في الكونغو بدأت بعثة حفظ السالم لأل،على سبيل المثال. عالية
تسيير دوريات على طول ب )MUNSCO - لتحقيق االستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية

 الذهاب شخاص منوتمكن مئات األ السوق في آيفو الشمالية، يؤدي إلى محفوف بالمخاطرطريق 
دوريات جمع أتاحت وبالمثل،  TP5PT.لبيع وشراء المنتجات في أمانمن جديد إلى السوق 

مئات النساء المعرضات لخطر الفرصة ل قوات حفظ السالم في دارفور االحطب الذي أجرته
 .بقدر أآبر من األمان لجمع الحطب االعتداء

 
 تجربتها في جمهورية ، والتي تمت الطوارئمباشرة في حاالالهاتفية الخطوط ال قد يسرت أيضًاو

قواعد حفظ بالكونغو الديمقراطية وتشاد، والتي تمكن المجتمعات المحلية من االتصال مباشرة 
وعلى .  وبعثات حفظ السالم المحليةبين المجتمعاتيسرت من تحسين جودة االتصاالت  ،السالم

 . ادعمها لهالمحلية إلى ارت المجتمعات أشفقد ، الرغم من وقوع مشكالت صاحبت تنفيذ المبادرة
 
تحليل ها لغرض القيام بوتبادل  المعلوماتللحصول على بعض البعثات لوضع آليات أفضل ت سعقدو

ويشمل ذلك استخدام فرق الحماية المشترآة، التي تجمع الموظفين المدنيين . لتهديداتلأآثر فعالية 
 من خالل ، لمكافحة اإلفالت من العقابًا بذل الجهودوتم أيض . التقاريرأنظمة، ووالعسكريين معًا

، التي انسحبت اآلن تحت )مينورآات(وقدمت بعثة حفظ السالم في تشاد . فرق التحقق المشترآة
 المجتمعات في حين أبلغ بعض أفراد ، )DIS (لوحدة شرطة محليةدعم الضغط من الحكومة، 

تعزيز قوات المبذولة لجهود مينورآات إن .  وجودها نتيجةبقدر أآبر من األماننهم شعروا المحلية أ
 .توسيع نطاق جهود إصالح القطاع األمنيفي  دروسا هامة  أيضًا توفرالشرطة المحلية

 
 أآثر فعالية في آانت مختلطة على أرض الواقع، ولكن تلك التي نجاحاتوقد آان لهذه المبادرات 

 :وهذه تشمل. دد من الخصائص المشترآةلها عالمحلية  المجتمعات  من منظورتحسين األمن
 

لحماية الخاصة التي تم احتياجات ال أو  المحليةاالستجابة لطلبات مباشرة من المجتمعات •
  تحديدها؛

، محددة  ونواقصالتي وضعتها قوات حفظ السالم على األرض لتلبية احتياجاتالمبادرات  •
  بالتشاور مع المجتمعات المحلية؛وغالبًا

 وقوات حفظ السالم، وبين قوات حفظ السالم وغيرها  المحليةبين المجتمعاتخلق الروابط  •
 ميدانيًا؛من الجهات الفاعلة 

 أخيرًا و؛ على نحو فعالها، واستخدامهاالحصول على المعلومات، وتوجيه •
المدنية والعسكرية  (ة الفاعل الجهاتالجمع بين نقاط القوة في مجموعة متنوعة من •

لالستفادة المثلى من المهارات المختلفة ) والمجتمعات المحليةوالمنظمات اإلنسانية 
 .والقدرات التي يقدمونها لهذه المهمة
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 ضروريةن أنه يجري اتخاذ خطوات ملموسة يِّتُبا التقريرالمبادرات التي تمت مناقشتها في هذ 
 

ن 

 

 اإلعداد المبكرة منمراحل •

من العسكريين والمدنيين (بعثة •
 أقدمية 

عامة لضمان أن تكون المجتمعات •

ذه وينبغي أن تستند ه. تحققة•

من ت •

•

من •

•

الل 
 

•

 

 
حماية قدرات قوات حفظ السالم على توصيات لتحسين 

 
إن

ردود فعل متباينة منوتلقت  مختلطة ت نجاحاحققتين، ولكن هذه المبادرات لتحسين حماية المدني
عمليات بعثات في فعالية الما زال يتعين عمل الكثير لتحقيق أقصى قدر من و.  المحليةالمجتمعات

حتى ضمن القيود القائمة، يمكو.  من العنفعرضة للمخاطرحماية األشخاص األآثر لحفظ السالم 
توفير الحماية إن .  لتعزيز قدرتها على حماية المدنيين بذل المزيد من الجهودالمبعثات حفظ السل

 في هذا المجال،التي يتم وضعها وجود حوار مستمر بين المبادرات تتطلبالفعالة في هذا المجال 
 .من المستويات العليا، وتنمية وإضفاء طابع مؤسسي خاصة بها تقييم أنشطةو
 

 السالم إشراك المجتمعات المحلية في  بعثات حفظ الينبغي على
 . البعثةفترة وجود ويجب أن تستمر خالل نتشارلال

للمختلفة ال المكوناتضمان عمل ينبغي على البعثات  
يذوموظفين مدنيين وجود على الصعيد الميداني، ال بد من و.  بفعاليةمعًا) والشرطة

 . صاغية آذانًاهموتوصياتلكي تلقى آراؤهم آافية 
ستراتيجيات اتصاالت إالبعثات تطوير ينبغي على  

 . واألنشطة، والقيود المفروضة على البعثة،مدرآة للدور
ات المنجازلالتقييمات دقيقة ب مجلس األمن يطالبيجب أن  

 هو ا الخاصةسالمتهعلى فهم المجتمعات إن قدرة .  مؤشرات قابلة للقياسإلىالتقييمات 
 .هذه التقييمات في TP6PTستراتيجيات الحماية الفعالةهام لكيفية إدماج إمقياس 

 لتوفير دعم سياسي قوي لتمكين البعثايجب أن يكون مجلس األمن الدولي مستعدًا 
 .حماية المدنيين الخاصة ب واليتها تنفيذ وة للخطرالمعرضلوصول إلى المجتمعات ا
الدول األعضاء في األمم المتحدة تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية ينبغي على  

 .والتقنية لدعم التدابير الالزمة لحماية المدنيين
وال سيما  (ةالتوظيف المناسبعمليات إدارة عمليات حفظ السالم ضمان ينبغي على  

 . عن تدريب ونشر للمدنيين في الميدانضًال، ف)النساء
على أو تنفيذها /التي تم وضعها واألدوات والمبادرات أن البعثات ضمان على يجب  

، بما في ذلك من خاألثرالمستوى الميداني لها أهداف واضحة وتتضمن آليات لقياس 
شكل مناسب لسياقات بحيث يمكن تكييفها بهاينبغي تقييمآما .  المحليالتشاور مع المجتمع
 .أخرى ذات صلة

 أفضل  علىإدارة عمليات حفظ السالم إضفاء الطابع المؤسسي والمنهجيينبغي على  
 .الستمرارهاالممارسات وضمان توفير الموارد الالزمة 
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 حواشي ختامية

 
رسم أفق جديد لعمليات األمم : جدول أعمال جديد مشترك’، )2009(م الميداني طبعة غير ورقية لدع

 

 

إدارة ا/ إدارة عمليات حفظ السالم 1
 .III. األمم المتحدة، ص: نيويورك, ‘المتحدة في حفظ السالم

 
‘مم المتحدةحماية المدنيين في سياق عمليات حفظ السالم التابعة لال’، )2009(مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية /إدارة عمليات حفظ السالم2

 ")إدارة عمليات حفظ السالم/تقرير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية"/ مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  "فيما يلي. (األمم المتحدة :كرنيويو
 .19، الفقرة )2009 (1888، قرار مجلس األمن رقم جملة أمور انظر في  3
 وقرار مج6الفقرة ، 1856نظر، على سبيل المثال، قرار مجلس األمن رقم  ا  يجب أن تعطى هتؤآد أن’: 11 الفقرة 1925لس األمن رقم 4

 وقرار األمن)2008 (1856قرار األمن رقم ‘ ...األولوية في اتخاذ القرارات المتعلقة باستخدام القدرات والموارد المتاحة... حماية المدنيين
 ).2010 (1925رقم 

أيضَا . 2009تشرين الثاني / نوفمبر11، )2009 (1894قرار األمن . 26، الفقرة 1894 ن رقمنظر، على سبيل المثال، قرار مجلس األم ا 5
 .(f)12، الفقرة )2020 (1925قرار مجلس األمن 

 والمنظمات الحكومية غير الدولية، بعثة األمم المتحدة لتحقيق االستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطيةمقابالت منظمة أوآسفام مع 6  
 .، آيتشانغا، شمال آيفو، جمهورية الكونغو الديمقراطية2010تموز / يوليو17-18
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تعبر منظمة  .والسياسات اإلنسانية لتوفير المعلومات للنقاش العام حول قضايا التنمية التقارير 

ذآر يمكن استخدام النص مجانًا ألغراض الدعوة، والحمالت، والتعليم، والبحوث، شريطة أن يتم محفوظة ولكن وق النشر والتأليف لهذه المطبوعة 
ف 

 
 2010ظمة أوآسفام الدولية أآتوبر 

 
 سلسلة منويصدر التقرير ضمن. آليا خان هذاالتقرير آتبت

من

آيرستين هاجون، وفرانسيسكو يرمو، وإيلي آيمب، وفيريتي جونسون ومايا مايلر، أثناء إعداد التقرير، أوآسفام عن شكرها للمساعدة التي تلقتها من 
آما تود منظمة أوآسفام توجيه الشكر لجميع الذين  .ولموظفي أوآسفام الميدانيين، والسيما إيغور هودسون وإيما فاننغ، لتسهيل عملية البحث الميداني

ساهموا في البحث، بما في ذلك المنظمات المحلية، والمسؤولين الحكوميين، فضًال عن موظفي البعثات وممثلي المنظمات اإلنسانية، على وقتهم، 
 .والمعلومات التي ال تقدر بثمن وعلى توجيهاتهم

 
حق

ألغراض النسخ في أية ظرو . أن يتم تسجيل جميع هذه االستخدامات معه ألغراض تقييم األثرالنشر والتأليفآما يطلب صاحب حقوق . آامًالالمصدر 
 البريد . لهذا الغرض أخرى، أو الترجمة أو التكييف، يجب الحصول على إذن مسبق ومن الممكن فرض رسوممطبوعاتفي أخرى، أو إلعادة استخدامها 

 .HTUuk.org.oxfam@publishHاإللكتروني 
 

HTUorg.oxfaminternational@advocacy  عنوان إلىرسالةيرجى إرسال ا التقريرثارة في هذزيد من المعلومات بشأن المسائل الُم  . Hلم

 .دخول المطبعة وقت صحيحة التقريرعلومات الواردة في هذا 

 منظمة أوآسفام الدولية تحتصالح نشرها من قبل منظمة أوآسفام المملكة المتحدة ل

Oxfam House, John Smith Drive, Cowle 

 آسفام

 : بلدًا إليجاد حلول دائمة للفقر والظلم99آسفام هي عبارة عن اتحاد دولي ألربعة عشر منظمة تعمل معًا في 

(www. 

(www.ox  

(w  

 

 :وتعمل على اآتساب العضوية الكاملةمنظمة أوآسفام، بصفة مراقب في إطار لتالية هي حاليًا أعضاء نظمات ا

(w  

H: عنوان البريد اإللكتروني. org.oxfam.www، أو زيارة  لمزيد من المعلوماتالمنظمات المذآورةجى الكتابة إلى أي من 

 
الم
 

تم 
 . 2010 الثانيتشرين /نوفمبر في 7-652-84814-1-978 رقم التسجيل 

 منظمة أوآسفام المملكة المتحدة،
y, Oxford, OX4 2JY, UK

 
 
أو
 
أو

   (www.oxfamamerica.org) اأوآسفام أمريك
   (www.oxfam.org.au)أوآسفام أستراليا

   (www.oxfamsol.be)أوآسفام في بلجيكا
   (www.oxfam.ca)أوآسفام آندا
(oxfamfrance.org أوآسفام فرنسا
   (www.oxfam.de)أوآسفام ألمانيا

 (fam.org.ukأوآسفام المملكة المتحدة
   (www.oxfam.org.hk)جأوآسفام هونج آون
 (ww.intermonoxfam.orgإنترمون أوآسفام
   (www.oxfamireland.org)أوآسفام إيرلندا

  (www.oxfammexico.org)أوآسفام المكسيك
  (www.oxfam.org.nz)أوآسفام نيوزيلندا
 (www.oxfamnovib.nl) أوآسفام نوفيب
 (www.oxfam.qc.ca)أوآسفام آيبيك 

 
الم

   (www.oxfamindia.org)أوآسفام الهند 
   (www.oxfam.jp)أوآسفام اليابان 

 (ww.ucodep.org إيطاليا يوآوديب
 
ير

org.oxfaminternational@advocacy  
 

. 
 

www.oxfam.org              
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