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 تحدة المشترآة في دارفور يقوم بدوريةمستشار الشرطة لبعثة االتحاد األفريقي واألمم الم

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

 
 وطأة القتال ونما زال المدنيون في البلدان التي دمرتها الصراعات المسلحة يتحمل

في آثير من األحيان في تفشل  وعمليات حفظ السالم الدولية اتالحكوما زالت مالدائر، و
وتبين الجهود التي تبذلها بعثات حفظ السالم في المناطق . وقوع األعمال الوحشيةمنع 

، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان، أنه من اتالمتضررة من النزاع
بذل جهود أآثر ولكن ما زال يتعين . القيود القائمة، حتى ضمن القيام بالمزيدالممكن 

بعثات حفظ لمكن فمن المال يوجد بديل عن اإلرادة السياسية، على الرغم من أنه و. كثيرب
 بفعالية أآبر مع المجتمعات المحلية التي تحاول التواصلالسالم إنقاذ األرواح من خالل 

 .تهاحماي
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 موجز 

 
دولية للتصدي الهيئات ال الحرب هي المعضلة التي سعت يالتوحماية المدنيين من أسوأ 

على الرغم من الدروس المستفادة من فظائع رواندا وومع ذلك، . عقودلها منذ 
 بل ؛ فقط من النزاعات المسلحة، ليسنون متضررو ال يزال المدنيوغيرها،وسربرنيتشا، 

 . أيضَامباشرةيتم استهدافهم  ما غالبًا
 

لديها اإلرادة والقدرة على حماية أن يكون  على الحكومات بغيينفي نهاية المطاف، 
 على الصعيد الوطنيالتي تتم قيادتها مليات بناء السالم آما ينبغي تقديم الدعم لعمواطنيها، 
حفظ عملية في غضون ذلك، تبقى . إصالح قطاع األمن أآثر من أي وقت مضىوعمليات 

من نوعها لحماية المدنيين، ويمكن أن تعني الفرق السالم الدولية أداة مهمة للغاية وفريدة 
 . للخطرالمعرضينبين الحياة والموت آلالف الناس 

 
الحكومات غير قادرة أو غير راغبة في االضطالع بمسؤوليتها في حماية تكون حيث و

الواقعين لمدنيين لحفظ السالم لتوفير الحماية المباشرة يمكن تفويض عمليات  ،المدنيين
المجتمعات المحلية في مثل هذه الظروف توقعات لدى . بدنيبالعنف الوشيك د تحت تهدي

فشل الحكومات أو قوات و. مشروعة بأن وجود قوات حفظ السالم يعني أنه سيتم حمايتهم
 .دفع الثمن باهظًا من أرواح البشر يعني، عند حدوثهحماية المدنيين، في حفظ السالم 

 
وعند  عنف، في أثناء استمرار أعماللة، وال سيما حماية المدنيين ليست مهمة سهإن 

تقع معظم حين أعداد محدودة من قوات حفظ السالم والموارد المتاحة لها، ووجود 
غياب المترجمين وفي . المجتمعات المعرضة للخطر في المناطق النائية والمعزولة

 المجتمعات فمخاومن الصعب فهم يصبح ، ات من اإلناثالفوريين، بما في ذلك المترجم
 .لنساء واألطفالبا الخاصةوالتصدي بفعالية لالحتياجات المحلية 

 
 تفويضات وممارساتتناقضات في تفسير وجود هذه التحديات من تعقيدات ومما يزيد 

يختلف الفهم و.  بعثات حفظ السالمفي مختلف مناطق تواجد ميدانيًاحماية المدنيين 
  من  - على مستوى القيادات العليا لبعثات حفظ السالم –آثيرًا وااللتزام بحماية المدنيين 

 في  آبيرًاالفردية اختالفًاالجنود على الصعيد الميداني، تختلف آتائب و .بلد آلخر
يكون  ما ، وآثيرًاحاسمة المجتمعات المحلية واتخاذ إجراءات للتعاون معاستعدادها 
آما أن . عزولةت النائية أو الم في المجتمعاالعمل في ونن غير راغبون المدنيوالموظف

  الكثير منعدم وجود مبادئ توجيهية واضحة وضعف تدريب وإعداد الموظفين يعني أن
 حماية المدنيين أو تدرك معنى ال مواقع انتشارها في البالدقادمة إلى الوحدات حفظ السالم 

 .تحقيقهاآيف يتم 
 

ظهور وط متزايدة، مع حفظ السالم الدولية لضغ قوات وعالوة على ذلك، تتعرض
 آما ،رضاألحتى وجودهم على تعيق  أداء العمل اليومي للبعثات، وتعيقالحواجز التي 

بعثات حفظ السالم في آثير من األحيان أن تعتمد على وال يمكن ل. هو الحال في تشاد
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أداء فعال القيام ب على قدرتهامن الدولي لضمان الدعم السياسي المنهجي من مجلس األ
 .صول إلى المواقع الحساسة سياسيًاوالو

 
 
العديد من بوجود األمم المتحدة  الخاصة بعمليات إصالح حفظ السالمالمسؤولون عن قر وي

، TP1PT‘مواجهة تحديات اليوم والغد’ في آيفية بحث حاليًاوهم في صدد الهذه المشاآل 
 على أرض بذل جهود فعالة’ حفظ السالم إلى ترجمة تفويضاتبما في ذلك آيفية ضمان 

 اتجاه واضح لبعثات حفظ ضرورة وجودبذل الجهود لمعالجة  آما يتم TP2PT.‘الواقع
  ضرورةوأآدت قرارات مجلس األمن األخيرة. السالم في تحقيق واليتها لحماية المدنيين

 ورآزت على خطوات TP3PT حماية المدنيين األولوية لبعثات حفظ السالم،شكلأن ت
 TP4PT.عن تقييم وتنفيذ أفضل الممارسات محددة لتحقيق هذا الهدف، فضًال

 
على أرض الواقع من قبل فإن رؤية األثر وبالرغم من هذه المبادرات الجديرة بالثناء، 

امرأة آونغولية من قبل  سواء -تتحقق في غاية البطء في أشد الحاجة إليها هم أولئك الذين 
مفقود من المنظور الومع ذلك، فقد آان . في منطقة آيفو أو امرأة سودانية في دارفور

ف يكلبحد ذاته الذي تم تالشعب يتعلق بالمناقشات بشأن حماية المدنيين في أغلب األحيان 
 لتقييم الجهة المؤهلة بشكل أآبرهي المحلية المجتمعات إن . بحمايتهقوات حفظ السالم 

، من النجاحاتوهي من أآبر المستفيدين تأثير أعمال قوات حفظ السالم على سالمتهم، 
شارك المجتمعات المتضررة ت ما ورغم ذلك، نادرًا.  البعثات تقصيروأآبر الخاسرين عند

 .مم المتحدةألالخاصة بافي تصميم وتنفيذ أو تقييم بعثات حفظ السالم 
 

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

قوات حفظ أن لضمان والتوقعات، وبناء الثقة بين المجتمعات المحلية وقوات حفظ السالم 
إن . في موقع معينيها لمدنيين والرد علضد ا على فهم التهديدات لديها قدرة أآبرالسالم 

ولي لحماية المدنيين واألشخاص الذين يحتاجون العالقة بين الجهود التي يبذلها المجتمع الد
 لذلك يستعرض هذا التقرير ؛في آثير من األحيان في أماآن نائية ومعزولةتترآز حمايتهم 

 تبشر ، وهذه المبادرات من قبل قوات حفظ السالم من المبادرات التي اتخذت مؤخرًاعددًا
جتمعات المحلية وفي حماية  االتصاالت بين قوات حفظ السالم والمات فيتحسينبوجود 

 بالنسبةالعوامل الرئيسية التي تؤثر على نجاحها أو فشلها التقرير يحدد آما المدنيين، 
 .لمجتمعات المحليةل

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

 جنوب السودان وجمهورية  بحوث ميدانية فياوتدعمه. المجتمعات المتأثرة بالصراعات
ل ا والرجنساءالكونغو الديمقراطية، بما في ذلك مقابالت ومناقشات جماعية مرآزة مع ال

 .في المجتمعات المتضررة
 

 محاولة الستشراف رغبات واحتياجات المجتمعات المحلية
 

  فيأنهم تجمعهم الرغبة المحليةالمجتمعات  أفراد من معالتي أجريت مقابالت  الأظهرت
بعثات تغيب عن من دون هذا الحوار، ف.  مع قوات حفظ السالمتواصلمزيد من الحوار وال

، مجتمعات المحليةو بالتالي رحبت ال. ثقة السكانهم حفظ السالم معلومات حاسمة قد تفقد
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التصال المجتمعي لإدراج مترجمين فوريين بالمنظمات اإلنسانية وقوات حفظ السالم و
في ء عالقات مع المجتمعات المحلية ومساعدة قوات حفظ السالم بناالمتبادل، من أجل 

 .إلى فهم أفضل لمخاوف السكان المحليينالتوصل 
 

 -دوريات التشمل المبادرات التي تسعى إلى تحسين حماية المدنيين أنواع مختلفة من 
  المجتمعاتتعتبرها والتي -دوريات ليلية، ودوريات السوق، ودوريات جمع الحطب 

مم المتحدة في  بدأت بعثة حفظ السالم لأل،على سبيل المثال.  ذات قيمة عاليةليةالمح
 بعثة األمم المتحدة لتحقيق االستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية( مونسكو الكونغو

- MUNSCO( السوق يؤدي إلى محفوف بالمخاطرتسيير دوريات على طول طريق ب 
لبيع وشراء من جديد  الذهاب إلى السوق شخاص منوتمكن مئات األفي آيفو الشمالية، 
 قوات اي أجرتهتدوريات جمع الحطب الأتاحت وبالمثل،  TP5PT.المنتجات في أمان

لجمع الحطب عتداء مئات النساء المعرضات لخطر اإلالفرصة لحفظ السالم في دارفور 
 .بربأمان أآ

 
 تجربتها في ، والتي تمئمباشرة في حاالت الطوارالهاتفية الخطوط ال قد يسرت أيضًاو

التي تمكن المجتمعات المحلية من االتصال ، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتشاد
  المحليةبين المجتمعاتيسرت من تحسين جودة اإلتصاالت  ،قواعد حفظ السالمبمباشرة 

أشارت فقد ، وعلى الرغم من وقوع مشكالت صاحبت تنفيذ المبادرة. وبعثات حفظ السالم
 . لهادعمها المحلية إلى تمعات المج

 
ها لغرض وتبادل  المعلوماتللحصول على بعض البعثات لوضع آليات أفضل ت سعقدو

ويشمل ذلك استخدام فرق الحماية المشترآة، التي . لتهديداتلتحليل أآثر فعالية القيام ب
جهود لمكافحة لا وتم أيضَا بذل . التقاريرأنظمة، وتجمع الموظفين المدنيين والعسكريين معًا

وقدمت بعثة حفظ السالم في تشاد . اإلفالت من العقاب من خالل فرق التحقق المشترآة
 (المحلية الشرطة اتقولدعم ال، التي انسحبت اآلن تحت ضغط من الحكومة، )مينورآات(

DIS( ، بقدر أآبر من األماننهم شعروا المحلية أالمجتمعات في حين أبلغ بعض أفراد 
  أيضًا توفرتعزيز قوات الشرطة المحليةالمبذولة لجهود مينورآات إن . انتيجة وجوده

 .توسيع نطاق جهود إصالح القطاع األمنيفي  هامة دروسًا
 

 أآثر آانت مختلطة على أرض الواقع، ولكن تلك التي نجاحاتوقد آان لهذه المبادرات 
.  الخصائص المشترآةلها عدد منالمحلية  المجتمعات  من منظورفعالية في تحسين األمن

 :وهذه تشمل
 

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

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

 وقوات حفظ السالم، وبين قوات حفظ السالم  المحليةلمجتمعاتخلق الروابط بين ا •
 ميدانيًا؛وغيرها من الجهات الفاعلة 

 أخيرًا و؛ على نحو فعالها، واستخدامهاالحصول على المعلومات، وتوجيه  •
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المدنية  (ة الفاعل الجهاتالجمع بين نقاط القوة في مجموعة متنوعة من  •
لالستفادة المثلى من ) مجتمعات المحليةوالعسكرية والمنظمات اإلنسانية وال

 .المهارات المختلفة والقدرات التي يقدمونها لهذه المهمة
 

حماية  على قوات حفظ السالمقدرات توصيات لتحسين 
 المدنيين 

 
ين أنه يجري اتخاذ خطوات ملموسة َب ُتهذا التقريرالمبادرات التي تمت مناقشتها في إن 

وتلقت  مختلطة ت نجاحاحققتين، ولكن هذه المبادرات  لتحسين حماية المدنيضرورية
ما زال يتعين عمل الكثير لتحقيق أقصى قدر و.  المحليةردود فعل متباينة من المجتمعات

 من عرضة للمخاطرحماية األشخاص األآثر لعمليات بعثات حفظ السالم في فعالية المن 
  بذل المزيد من الجهودالمبعثات حفظ السلحتى ضمن القيود القائمة، يمكن و. العنف

توفير الحماية الفعالة في هذا المجال يتطلب وجود إن . لتعزيز قدرتها على حماية المدنيين
، خاصة بها تقييم أنشطة في هذا المجال، والتي يتم وضعهاحوار مستمر بين المبادرات 

 .من المستويات العلياوتنمية وإضفاء طابع مؤسسي 
 

  المبكرة منمراحلالسالم إشراك المجتمعات المحلية في  بعثات حفظ الينبغي على •
 . البعثةفترة وجود ويجب أن تستمر خالل نتشاراإلعداد لال

من (لبعثة لمختلفة ال المكوناتضمان عمل ينبغي على بعثات حفظ السالم  •
على الصعيد الميداني، ال بد من و.  بفعاليةمعًا) العسكريين والمدنيين والشرطة

  آذانًاهموتوصياتلكي تلقى آراؤهم  أقدمية آافية ذويمدنيين موظفين وجود 
 .صاغية

ستراتيجيات اتصاالت عامة لضمان أن تكون إالبعثات تطوير ينبغي على  •
 . واألنشطة، والقيود المفروضة على البعثة،المجتمعات مدرآة للدور

ن وينبغي أ. ات المتحققةنجازلإلتقييمات دقيقة ب مجلس األمن يطالبيجب أن  •
على فهم المجتمعات إن قدرة .  مؤشرات قابلة للقياسإلىتستند هذه التقييمات 

ستراتيجيات الحماية هام لكيفية إدماج إ هو مقياس ا الخاصةسالمته
 .هذه التقييمات في TP6PTالفعالة

 لتوفير دعم سياسي قوي لتمكين يجب أن يكون مجلس األمن الدولي مستعدًا •
 واليتها لحماية تنفيذ والمعرضة للخطرات لوصول إلى المجتمعمن االبعثات 
 .المدنيين

الدول األعضاء في األمم المتحدة تخصيص ما يكفي من الموارد ينبغي على  •
 .البشرية والتقنية لدعم التدابير الالزمة لحماية المدنيين

وال سيما  (ةالتوظيف المناسبعمليات إدارة عمليات حفظ السالم ضمان ينبغي على  •
 .لمدنيين في الميدانا عن تدريب ونشر فضًال، )من النساء

أو تنفيذها /التي تم وضعها واألدوات والمبادرات أن البعثات ضمان على يجب  •
، بما في األثرعلى المستوى الميداني لها أهداف واضحة وتتضمن آليات لقياس 

 بحيث يمكن تكييفها هاينبغي تقييمآما .  المحليذلك من خالل التشاور مع المجتمع
 .بشكل مناسب لسياقات أخرى ذات صلة

  علىإدارة عمليات حفظ السالم إضفاء الطابع المؤسسي والمنهجيينبغي على  •
 .الستمرارهاأفضل الممارسات وضمان توفير الموارد الالزمة 
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  مقدمة1

 
أعمال  صدرت أنباء عن، لهذا التقريراستكمال البحث فيه  يجري في نفس الوقت الذي آان

في شمال آيفو، ف). زائير سابقا( في جمهورية الكونغو الديمقراطية جماعيةى  أخروحشية
 ، تعرض2010 آب/ أغسطستموز حتى أوائل/ في أواخر يوليو معدودةعلى مدى أيامو

المنازل والمتاجر تعرضت  و؛ لالغتصاب بشكل منهجي من المدنيين303على األقل 
وقد فشلت القوات . عمالة اإلجباريةتم تسخيرهم لل، و مدنيًا116 وتم اختطاف ؛للنهب

الحكومية وبعثة حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة على حد سواء في منع األعمال 
 . آيلومترًا30 على الرغم من وجود قاعدة على مسافة تقدر بـ – TP7PTالوحشية

 
ة تابعاللقد شهدت السنوات القليلة الماضية زيادة غير مسبوقة في نشر بعثات حفظ السالم 

ألف 120 أآثر منحماية المدنيين، وهناك حاليًاالحاصلة على تفويض لمم المتحدة لأل
عملية بقيادة 16إدارة األمم المتحدة لعمليات حفظ السالم المنتشرة في في شخص يعملون 

.  سنويًادوالر مليار 8إدارة عمليات حفظ السالم في جميع أنحاء العالم، بميزانية تبلغ نحو 
ن الحجم الهائل من االستثمارات، فإن حوادث مثل تلك الموجودة في على الرغم مو

 تقع ضمن نطاق، ال تزال ممنهجة ليست ربما في حينجمهورية الكونغو الديمقراطية، 
 .المألوف

 
. وهناك مجموعة من العوامل التي تساهم في ضعف بعثة حفظ السالم في حماية المدنيين

ة فيما  واضحات غيروارد البشرية والتقنية، وتوجيهوتشمل هذه القيود المفروضة على الم
 استخدام القوة، وعدم وجود مبادئ توجيهية واضحة بشأن حماية المدنيين، وسوء يخص

 من تحذيرات، والقضايا المتصلة باإلعداد والتدريب والنتشارستراتيجيات االإيف يتك
 .قواتالالبلدان المساهمة ب

 
البعثات على منع وقوع تلك الحوادث قدرة غية ضمان هذه التحديات وبوبسبب إدراآها ل

إدارة فإن  ؛المروعة مثل عمليات االغتصاب الجماعي في جمهورية الكونغو الديمقراطية
 في هذا TP8PTوضع مبادئ توجيهية وآتيباتهي في طور عمليات حفظ السالم 

رئيسية التي لتقييم ومعالجة المعضالت ال' أفق جديد' بدأت عملية 2009، وفي عام المجال
 باإلضافة إلىهذه العملية  TP9PT.األمم المتحدة الخاصة ب حفظ السالمعملياتتواجه 

من الدولي واللجنة العامة مجلس األوالمناقشات الحالية ضمن إدارة عمليات حفظ السالم، 
 قامت بالترآيز على) C34 للجنةا (لألمم المتحدة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السالم

حفظ عمليات  من القضايا، بما في ذلك استكشاف بدائل لحفظ السالم، وتجاوز طائفة واسعة
بعثات حفظ على وجود أهمية موافقة الدولة المضيفة وإلى بناء السالم، للوصول السالم 

  .السالم، ودعم إصالح القطاع األمني
 



7 
 

 وإرادة تتحمل الحكومات الوطنية المسؤولية النهائية عن حماية مواطنيها، وبناء قدرات
 الهدف  ما يشكلهوو ،سكانهاأمن وسالمة الجيوش الوطنية وقوات الشرطة للحفاظ على 

األمن في لكن الواقع هو أنه، في العديد من السياقات، ال تزال الجهات الفاعلة . األسمى
  لإلساءة مصدرًا يشكلون أنفسهم أحيانًاهمالقومي غير قادرة على توفير تلك الحماية، و

 في الحفاظ على ًاحاسمًا  حفظ السالم الدولي دورتلعب عمليات، هذه األثناءي ف. واألذى
 بعثات حفظ السالم أن ويجب علىحتى ضمن القيود القائمة، يمكن و .المدنيينأمن وسالمة 

 .فعل أآثر من ذلك بكثير لحماية المدنيين بقوةت
 

 والرجال واألطفال ءالنسا - من العنف  األآثر تضررًاأولئكولألسف، فإن وجهات نظر 
 عنصرًا  المجتمعات المحليةمع الفعال ويشكل التواصل. ال يتم االستماع لها –العاديين 

من بعثات حفظ السالم عن غيب معلومات مهمة ت، فبدونه. حمايةعمليات ال في تحسين هامًا
 عن  الناسإبعادخطر فقدان ثقة السكان، وتعرضها لتحقيق واليتها وشأنها المساعدة في 

 الحاسم في آل مرحلة من مراحل التواصل هوهذا  .هم هناك لحمايتالتي تواجدتالبعثات 
 .لخروجاستراتيجية وصوًال إلى إالتنفيذ،  إلى من التصميم: حياة البعثة

  
 بعثات حفظ السالم حول المجتمعات المحلية إلى عرض وجهات نظر التقرير ا هذويهدف

 إلى فهم أفضل لمدىالتوصل من خالل تجربتهم، ون، حماية المدنييالتي تشمل واليتها 
 المجتمعات التواصل معتحسين في  المبادرات المعتمدة من قبل بعثات حفظ السالم فعالية

 . على حد سواء ذلك، تحسين حماية المدنيينومن خاللالمحلية، 
 

مع عالية على نحو أآثر فللتواصل البعثات من قبل  عدد من المبادرات والنهج تم وضعوقد 
 إلى حد ةولكن آانت هذه مدفوع. المجتمعات المحلية بهدف توفير حماية أقوى المدنيين

يجري نقل أفضل ، ة إيجابينزعةفي و.  فرديةبعثاتب خاصةوملتزمين آبير من قبل أفراد 
على نحو متزايد من بعثة إلى أخرى، ولكن عملية إضفاء الطابع المؤسسي الممارسات 
 موضوعة أي تدابير  تقريبًاال يوجد ومن المهم للغاية إدراك حقيقة أنه. شديدتسير ببطء 
  . ةالمساءلهناك القليل من للتقييم و

 
 السياق لتتناسب معلحماية المدنيين، ويجب تكييف اآلليات ' عصا سحرية'هناك ليس 

 الوطني والمحلي، ولكن أوآسفام تشدد على أهمية إضفاء الطابع المؤسسي على نظم العمل
طرق إلى تحديد للمساعدة في بناء هذه المعرفة المؤسسية، سعت هذه الدراسة و. الفعالة

آان لها أآبر األثر على على أنها العمل التي تم الحكم عليها من خالل المجتمعات المحلية 
 .حمايتهم

 
ما آ. واسعةالميدانية الأوآسفام منظمة  خبرة إلىويستند هذا التقرير إلى أبحاث ميدانية و 

 مقابلة في جنوب السودان وجمهورية الكونغو 70أآثر من حصيلة نتائجه هي أن 
الديمقراطية مع ممثلي الحكومة المحلية واإلقليمية والمجتمع المدني والمنظمات غير 

 من المدنيين والعسكريين في ن عن ممثليالحكومية المحلية والشرطة والجيش، فضًال
سانية لألمم المتحدة ووآاالتها، والمنظمات غير الحكومية بعثات حفظ السالم والبرامج اإلن

  TP10PT.ةالدولي



 

 القواعد – 101 حماية المدنيين 2
 األساسية

 
 تعريف المهمة

ا إن معظم م 
ليس ’أسمعه هو،
لدينا تفويض
ما . ‘للقيام بذلك

هو التفويض الذي
آلفتم بعمله؟ أن
تقفوا مكتوفي

األيدي؟

مقابلة مع رجل
في رومبيك،

جنوب السودان،
تموز /يوليو

2010.

بعثات حفظ يتم تفويض تقع المسؤولية الرئيسية عن حماية المدنيين على عاتق الدولة، و
 ومع TP11PT.مسؤولية الدولةب' دون المساس'حماية للبواليتها  تقريبًابشكل دائم السالم 

ضمني في نشر بعثة حفظ السالم، هو أن الحكومة غير قادرة أو غير الفتراض ذلك فإن اال
 .راغبة في االضطالع بهذه المسؤولية وحدها

 
 مجموعة واسعة من األنشطة، وآثير منها ال ، في تعريفها األآثر شموًال،حمايةالشمل ت
شكل استيعاب معنى توفير ، فقد لهذا السببو. دخل ضمن اختصاص بعثات حفظ السالمي
 هذا و.لبعثات حفظ السالمبالنسبة  في الميدان تحديًا، على وجه الضبط، ‘الحماية للمدنيين’

أآبر بكثير بسبب عدد وتنوع الجهات الفاعلة المعنية في مختلف جوانب هو التحدي 
 للصليب األحمر ومفوضية وتشمل هذه واليات محددة، مثل اللجنة الدولية.  الحمايةعمليات

 ، فضًال)اليونسيف (األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين وصندوق األمم المتحدة للطفولة
يتم حماية أنشطتها عمليات عن المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية التي قد تشمل 

 . مجموعة متنوعة من الطرقتنفيذها من خالل
 
 إمكانات هائلة تحتوي علىجميع هذه الجهات الفاعلة قبل جهود المتحدة من الفي حين أن و

تواجه بعثات حفظ السالم صعوبات جمة في . أآثر تعقيدًافإن الواقع لحماية المدنيين، 
مجموعة الهذه وجود تنسيق األنشطة المتصلة بالحماية مع آما أن ، اتحديد دور خاص به

 . ا في حد ذاتهمهمة هائلةيشكل واسعة من مختلف الجهات الفاعلة ال
  
،  لحماية المدنيين في عمليات األمم المتحدة لحفظ السالمالعملياتيالمفهوم من خالل و

تنفيذ و لفهم  هامًابعثات أساسًا الأعطت إدارة عمليات حفظ السالم وإدارة الدعم الميداني
قًا أو هي  سابالعديد من البعثاتعملت ، ا مع توجيهاتهتمشيًاو. ية الخاصة بهمحماوالية ال
ستراتيجيات الحماية على نطاق البعثة، والتي تشمل عادة تعريف إتطوير على  اآلن تعمل

ضمان أن يتم قراءتها وفهمها من قبل موظفي البعثة ال ف ،ومع ذلك. عملي لحماية المدنيين
في جنوب السودان، على سبيل المثال،  . المستوياتمختلف على  آبيرًايزال يتطلب جهدًا

أن حماية المدنيين ليست مجرد الطريق إلدراك واستيعاب  بداية  فيلبعثة سوى اليست
 عرففي جمهورية الكونغو الديمقراطية، و TP12PT. أولويةهاجزء من واليتها، ولكن

جزء من أولويات واليتها، ولكن بعض الذين على أنها معظم موظفي البعثة حماية المدنيين 
ية ارتباطها  على مستوى البعثة أو آيفادئ التوجيهيةبالمب على علم يكونواتمت مقابلتهم لم 

 .دورهمب
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 االستجابة الفورية
 

حماية المدنيين تحت التهديد الوشيك بالعنف ل' والية التي لديهاغالبية بعثات حفظ السالم 
استخدام ب اسمح لهت بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة، لديها صالحية' البدني

 TP13PT. هذا الجزء من واليتهالتنفيذ فقط في الدفاع عن النفس، ولكن أيضًاالقوة ليس 
مجال  الفاعلة في  األخرى بين بعثات حفظ السالم والجهاتًا حاسماألمر فرقًاويخلق هذا 

 الكيان الوحيد الدولي المسؤول عن القيام بدور عمومًا "... ما يخص آونهاحماية، فيال
 هذا الدور الفريد يخلق توقعات TP14PT."ف الجسديمباشر في توفير الحماية من العن

 . فعالتها بشكل أو إدارتها تلبيمن تتمكن بعثات حفظ السالم إلى حد آبير لمهائلة 
 

. ااتخاذ إجراءات قوية لحمايتهعلى بعثات حفظ السالم تعمل  أن المحليةلمجتمعات تتوقع ا
 في تحقيق ذلكفشل تعندما و.  يشعرون بخيبة األملتفشل البعثات في تحقيق ذلك،عندما و

ووفقًا لتقرير . عداءحتى إلى مل بسرعة إلى استياء واألتحول خيبة تفي مناسبات عديدة، 
 األعمال الوحشية’ ما يتم نسيان نادرًافإنه ة، ي الحكومللدراسات آلية هارفارد آينيدي عن

سوف  ع حد لهاوضالفشل في منعها أو التدخل لآما أن . دون انقطاعالتي تجري الجماعية 
 15 .‘يبقى في الذاآرة لوقت طويل

إنهم ال يهاجمون "
فهم . أعداء الشعب

يسببون الكثير من
دون وضجيج ويق ال

حافالتهم هنا
لماذا ال . وهناك
ذون إجراءات يتخ

؟"حقيقية

زعيم المجتمع 
 المحلي، آيوانجا،

تموز /يوليو
2010.

 
 -إنجاز المهام المنوطة بها  على المصداقية أمر ضروري، ألن قدرة بعثة حفظ السالمإن 

يعتمد   - لجماعات مسلحة أو آوسيط في المستويات السياسية بصفة رادعسواء آان ذلك 
 مصداقيتها، يصبح عمل اندوبمجرد فق. تها البعثة ونزاهةقومنظور المجتمعات حيال على 

 .بكثيربعثة أآثر صعوبة ال
 

 أهمية اإلرادة السياسية
 

 بكثير عندما صبح أآثر تعقيدًات ا، ولكنه آان مهمة صعبة في أي سياقُتعدحماية المدنيين 
 ا واحدة نفسهي األطراف الفاعلة في الدولة هما تكونلحماية أو عندباالتزام الدولة يتوفر ال 

 .نتهاآات ضد المدنيينمن مرتكبي اال
 

النزاع هو واحد من المبادئ ضمن نطاق موافقة الطرفين على وجود بعثة لحفظ السالم إن 
مواقف تكون تواجه بعثات حفظ السالم على نحو متزايد ومع ذلك األساسية لحفظ السالم، 

 جهات  في وجهإقامة حواجز على الدول المضيفةتعمل موافقة واهية، وحيث الفيها 
آالرجوع الضمني عن  ، في شدتها الحواجزن تتراوح هذهأ يمكنو .جيةحماية الخارلا
 يوناميد على  معينة إلى عدم قدرةفي أوقاتأدت  مثل العوائق البيروقراطية التي -موافقة ال

انسحاب سابق بالتالي صريح وبشكل نسحابها إلى ا - TP16PT في دارفورفعليًاالتصرف 
مع القرار األخير لحكومة تشاد بعدم تجديد والية بعثة ألوانه للبعثة، آما هو الحال 

، وتهديد مماثل من جانب حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية فيما يتعلق مينورآات
 . مونوكبعثةب

 
بعثة تم رفض طلب وصول  نسبي، بشكل السلطات تتعاونفي جنوب السودان، حيث و

، 2008عام في أبيي، في و. لحكومة من قبل ا‘حساسة’األمم المتحدة إلى مناطق تعتبر 
  على الوصول إلى مؤخرًاالتي فرضتالقيود آما أن أدى ذلك إلى نتائج آارثية، 
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أخرى، تشير إلى أن الوضع لم يتغير واليات ، من بين يوالية جونقلخورفولوس في 
واجهت البعثة تحديات جمة لدرجة أنه تم اإلشارة إليها على في دارفور  وTP17PT.آثيرًا
 على القوة ما تحصل فقط عند،عملل لنزعةوجود "مع " عقلية الحصار" تعمل ضمن أنها 

 TP18PT])".حكومة السودان[بما في ذلك (إذن من األطراف 
 

تزداد تعقيدًا وهمية الموافقة من الالحماية في حالة إن التحديات المتعلقة بتوفير 
وقد آان . تقوات األمن الحكومية من بين مرتكبي أخطر االنتهاآاتكون عندما 

 في هذه الدراسة، وجميع هابحثالبعثة التي تم هذا هو الحال في آل من مجاالت 
  TP19PT.يجاد سبل لمعالجة هذه المشاآلإ من أجل تكافحربع البعثات األ

 
آنت متوجهة إلى "

عملي في سيارة مع
العديد من األشخاص
 وتم إيقافنا من قبل 

وبعد ذلك، . لصوص
مرت دورية

. مونوسكو بجانبنا
لوحت لهم لكي

يتوقفوا، ولكنهم فقط
.  لوحوا لي بالمقابل
ماذا اعتقدوا أنني
آنت أفعل في هذه

البقعة
ألقي ...المعزولة

التحية فقط؟

امرأة في مجموعة 
، آيوانجا، محورية

.2010 أغسطس/آب

من قبل  اتخاذ موقف حازم عندما تواجه عوائق فيعثات تخفقت البي عدد من البلدان، وف
يحتاج و.  من إغضاب الدولة المضيفة الخاصة خوفًااتقييد أنشطتهتعمل على الحكومة، أو 

األهم من ذلك، فإنه و. عدائي مضيف أو مقاومة تحدي لال نزاع فيهالى شجاعة األمر إ
لبعثة، وآذلك من ل الذي أعطى تفويض الحماية من مجلس األمن  قويًا سياسيًايتطلب دعمًا

الميزات إلى أعلى  من هذه  آلتحضاريجب اس .المستويات السياسية العليا في البعثة
  .ر المدنيين المعرضين للخطخذلفشل في اتخاذ موقف ال، عندما يعني المستويات

 
ليس هناك شك في ف، ة القوى األمنية للدول المضيفنحو ةعلى الرغم من االنتقادات الكثيرو

قدرة أو  الليس لديهاقوات حفظ السالم إذ أن . فعالة ال يمكن أن تتم بدونهاالحماية الأن 
مع أنه ال  –وعالوة على ذلك، هناك وفرة من األمثلة .  جميع األراضيصيانة أمنوالية لال

لذلك .  قوات األمن بمسؤولياتها بشجاعة واقتناع على قيام– يتم االستشهاد بها إال فيما ندر
 حيوي لحماية طويلةهو أمر االستثمار في مجال بناء القدرات وإصالح القطاع األمني فإن 

 .األجل للمدنيين
 

 
  بعض األفكار المضيئة– ممارسة الحماية 3
 
بعثات مختلفة لتحسين قدراتها من قبل  أدناه تم بحثها التي ساليبقد تم تنفيذ المبادرات واألل

 إيجابية من تعليقات على أساس هاوقد تم اختيار. على آشف والرد على تهديدات الحماية
أو من الجهات الفاعلة اإلنسانية األخرى، وهي ال تمثل من البعثة، أو المجتمع المحلي، 
 .قائمة حصرية

 
العديد من هذه المبادرات فقط في عدد محدود من تنفيذ آمالحظة عامة، تم حتى اآلن و

 وردت التي للنداءاتجيب تست ال - في الوقت الحالي – ها أنينتيجة لذلك، هوال. المواقع
 التي تدعو إلىالتي أجريت خالل هذه الدراسة المحلي  المجتمع آل من مقابالتفي فعليًا 

 .وجود قدر أآبر من الحماية في المناطق النائية والمعزولة
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 دوريات للحماية
جاءت بعثة " 

يونميس وأمضت
نحن . ثالث ليال هنا

ال نعلم ماذا آانوا
تحدثوا . يفعلون هنا

فوض المقط مع  .ف

مجموعة محورية،
، والية البحيرات
جنوب السودان،

.2010 تموز/يوليو

توفر الشعور باألمن أن جريمة، والالدوريات بمثابة رادع للعنف أو أن تصبح يمكن 
  المحليةالمجتمعاتفراد أهذا ممكن فقط إذا آان آل من الجناة وفومع ذلك، . للمجتمعات

يتدخلون سوف أنهم  يحدث وعلى علم بمادوريات أولئك الذين يقومون بال بأنعلى اقتناع 
ثقافة على  الوأ المنطقة معتادة على ما تكون قوات حفظ السالم غير غالبًاو. إذا لزم األمر

فضل وسيلة  أيعتبر السكان ؛ لذلك فإن التواصل مع فيهاتعمل األماآن التي فيحد سواء 
 .تدخل على نحو فعاللللديهم 

 
إن الشكاوى التي يتم سماعها عمومًا حول الدوريات التي تقوم بها بعثات حفظ السالم هي 

 :أنها
 

بذل الجهد للذهاب إلى ت ال على الطرق الرئيسية أو في المناطق اآلمنة، وتبقى •
 اضطرابًا؛آثر األمناطق ال

 ورية؛ال تتوقف وتتكلم مع الناس خالل الد •
تمر من خالل المناطق بسرعة آبيرة مما ال ُيمّكنها من معرفة ما يجري في  •

 الواقع؛
ثقيلة جدًا وتتم من قبل الجنود الذين يبقون في سياراتهم التي تعزلهم عن بيئتهم؛  •

 وأخيرًا
لكنها أجريت على أساس وستراتيجي، لها أو وضع أهدافها بشكل إلم يتم التخطيط  •

 TP20PT.ة الخانات الفارغة في التقارير بكل معنى الكلمةلمجرد تعبئروتيني 
 

تقدر قيمة مع المجتمعات المحلية في سياق هذا البحث التي أجريت مقابالت إن ال
ال يمكن أن و.  في مزيد من الحوار والتواصلاحدة في رغبتهومها آانت الدوريات، ولكن

 من م، أو غيره المحليأو القيادي الحكومة المحلية، سلطة علىتقتصر هذه المناقشات 
هؤالء األفراد ال يمثل  فربماوبينما ال يمكن تجاهل البروتوآول،  .ينني المعينالمسؤول

 المعلومات مع جميع ونتبادلي قد ال م، آما أنهبشكل آافاهتمامات جميع أفراد المجتمع 
حتى لو آان من المستحيل التحدث الى آل شخص على الطريق خالل  .أفراد المجتمع

ضافية للتحدث مع أعضاء المجتمع إأفراد البعثة بذل جهود على  فمن الواجب، مارية دو
 في ساعد أيضًاتويمكن لهذه االجتماعات أن . النساء اجتماعات رسمية منفصلة مع عقدو

الحصاد، أو  وأالحطب،  جمع مثل دورياتمواقع الحاجة إلى التدخالت الهادفة، تحديد 
  .وقالس
 

دوريات نغو الديمقراطية، على سبيل المثال، تجري بعثة مونسكو حاليًا في جمهورية الكو
الهجمات على هذا قد قيدت و. لى السوق في شمال آيفو إ على الطريق من بينغاأسبوعية
دوريات لمئات بعد ذلك وفرت ال، وبشكل آبير الوصول إلى األسواق إمكانيةالطريق 

 سمحتوبالمثل،   TP21PT. من األمانمزيدمن وإلى األسواق ب االنتقال فرصالناس 
مئات النساء المعرضات ل قوات حفظ السالم في دارفور اي أجرتهتدوريات جمع الحطب ال

 .جمع الحطب بأمان أآبرب االعتداءلخطر 
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 آان هناك سوء . بالنجاحدائمًاتتسم  دوريات جمع الحطب في دارفور، لم ، فإنومع ذلك
التي تعمل على لحطب وقوات حفظ السالم يجمعن االالتي فهم متكرر بين النساء 

قوات حفظ تأت  عرضة للخطر حين لم، في بعض األحيان، نساء وآانت ال.مرافقتهن
 توجيهات بشأن ما يجب القيام وفروا في وقت مبكر، أو لم يواغادرأو ، لمرافقتهنالسالم 

 معاييرر نطوي على تطويتوضع عملية تم لحل هذه المشاآل،  .اعتداءبه في حالة حدوث 
التشغيل الموحدة  للدوريات، بالتشاور مع المجتمعات المحلية والمنظمات العاملة في 

 بشكل لغرض معين أو( وآليات االتصال الرسمية بين قوات حفظ السالم والنساء ؛المجتمع
، مثل المنظمات غير محيط وآليات التشاور مع الجهات الفاعلة األخرى في ال؛)روتيني

هذه يتم اعتماد لسوء الحظ، لم و TP22PT.ًاملة في مخيمات المشردين داخليالحكومية العا
لم تكن الذاآرة المؤسسية، ضعف دوران والالرتفاع معدل  نظرًاو، في آل المواقعالعملية 

 .لمبادرةالوحدات الجديدة على علم با
 

المجتمعات المحلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب آلتا  ت، أعربوأخيرًا
مشترآة بين بعثات حفظ السالم والقوى ال للدوريات ا عن تقديرهبشكل خاصلسودان ا

بناء القدرات في لقوات حفظ السالم المجتمعات الفرصة ل هذه توفر وTP23PT.الوطنية
باإلضافة إلى ذلك فإن نتهاآات، االالحد من تعمل على مجال القوى الوطنية في حين 

 التنقل وفهم أفضل ها قدرة أآبر علىلديالقوى الوطنية في آثير من األحيان 
 بعثات حفظ السالم الحرص على التشاور مع على يجب  ومع ذلك،TP24PT.للبيئة

إشراك القوى الوطنية في دوريات جمع آانت عملية . المجتمع خالل تنفيذ هذه العمليات
 ُآّن التي البما أن النساء للجدل إلى حد آبير، ةالحطب في دارفور، على سبيل المثال، مثير

  .شعرن بالخوف منهمفي حراستهم 
 

 توصيات
 

دوريات المناطق حيث الن تستهدف أينبغي استشارة المجتمعات المحلية لضمان  •
شجع المزيد يسهل أو ي بدوريات يمكن أن القيامالناس أآثر عرضة للخطر، وحيث 

 . المحليةللمجتمعاتبالنسبة   لمختلف المناطق،الوصولإمكانية من حرية التنقل و
 تسيير دوريات يةآيفحول  اإلجراءات مع المجتمعات المحلية ىينبغي االتفاق عل •

 .نو المشارآيتوقعهمن هذا القبيل وشرح ما يمكن أن 
يجب أن آما مساعد لغة واحد على األقل ب ة مصحوبكون الدوريات دائمًاتيجب أن  •

صلة مع ينبغي عقد اجتماعات رسمية منف. ولويةاأل التواصل مع المجتمع شكلي
 . آلما آان ذلك ممكنًالنساءا

 ينبغي تسيير دوريات مشترآة مع قوات األمن الوطني حيثما آان ذلك ممكنًا •
 .ومالئمًا
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 في جمهورية الكونغو ول مرةللتواصل المجتمعي المتبادل أل نشر المترجمين الفوريين 

 ة

الخاصة 

  هم في جمهورية الكونغو الديمقراطيةلمجتمعي المتبادل المترجمين الفوريين للتواصل ا

هم من 

 المترجمين لوجود للغاية متحمسة حفظ السالم اعدتي قتا العسكرية في آلوآانت القوى
ال 

المترجمين بات المحلية على علم قادة المجتمعلم يكن ي المجتمعات التي تمت زيارتها، 
 

 

 ئًال

 بالكامل ،، وفعاليته تعتمدضعيفدور المترجمين الفوريين للتواصل المجتمعي المتبادل  

ض 

ن 

 
تفهم مخاوف المجتمع المحلي من خالل المترجمين الفوريين 

 للتواصل المجتمعي المتبادل
 
تم

هذا وآان األساس المنطقي ل. 2009 نيسان/في أبريلمونوك الديمقراطية من قبل بعثة 
فرق الحماي [وصولتوسيع نطاق ... لحماية المدنيين،مونوك  والية بعثة معالجة’نشر ال

 وبناء الثقة بين ،، وضمان استمرارية عملها عن طريق تسهيل التفاعل]المشترآة
 وقياس أثر أنشطة الحماية  مونوك،مجتمعات المحلية والعسكريين التابعين لبعثةال
لمنصب تم تحديد أولى  للغاية بالنسبة مرتفعةهذه توقعات  تعتبر TP25PT.‘مونوكبعثة ب

 TP26PT.‘القيام بالترجمة الفورية لقائد قاعدة عمل السرية’مسوؤلياته على أنها 
 
إن

 بعثة  قسم الشؤون المدنية فيمن مباشرة وهم مسؤولون. من المواطنين الكونغوليين
األو. الميدان في أماآن مشترآة مع الجيش في يتم وضعهم ولكن عادة ما مونوسكو،

من اإلناث صل المجتمعي المتبادل  من المترجمين الفوريين للتواذلك، هناك عدد قليل جدًا
 في  هودائمواحدة منهن مقرها الال و - فقط في شمال آيفو، على سبيل المثال اثنتان -

 27.الميدان
 

رآيزة لالتص’ مثلوا ينأن المترجم إلى وأشارواالفوريين للتواصل المجتمعي المتبادل، 
، العسكريةبعض الوحدات فإن ومع ذلك  TP28PT.‘نبض المجتمع’ فكرة عن همووأعط

 قدرة المترجمين الفوريين ت إلى حد آبير، تقلصفي هذه الحالة، وًاآانت أقل ترحيب
 29.على إحداثللتواصل المجتمعي المتبادل 

 
فو

آانوا ما ، ولكن آثيرًاوا من خالل ألقابهمفِصالفوريين للتواصل المجتمعي المتبادل عندما ُو
 موقع وجد، حيث ن داخليًاووأبلغ آل من المجتمعات المضيفة والمشرد . باالسمونهمعرفي

في آثير من األحيانرؤية المترجمين الفوريين للتواصل المجتمعي المتبادل عن منفصل، 
وردود مالحظاتهم آانت و . المجتمعات المحليةزعماء منتظم مع ون بشكلتفاعلوهم ي

 هاًا فرقأحدثأن وجود المترجمين الفوريين للتواصل المجتمعي المتبادل فعلهم تشير ب
 وقبل آل  آيف، شرحوا أنه أوًالواعندما سئل.  على التواصل مع البعثةممن حيث قدرته

 .معرفة وفهم السياقب  أيضًاآما وترتبطاللغة، بمسألة تتعلق الء شي
 
إن

ولدى .  المحلي على حد سواء على آسب قبول الجيش والمجتمعم على قدرته،تقريبًا
 على تحديد بعالقدرةتبادل والعسكريين المترجمين الفوريين للتواصل المجتمعي الم

تدريب إحدى هذه العناصر هي عبارة عن . لتحسين فعالية عالقتهمالعناصر الرئيسية 
 في حماية المدنيين، تليها توجيهات محددة للتأآد من أنهم يفهموقوى العسكريةلمسبق ل

م أنشطتها الدور هذدور المترجمين الفوريين للتواصل المجتمعي المتبادل، وآيف يكمل 
المترجمين الفوريين للتواصل المجتمعي  وبسبب النظر إلى .ويوفر المعلومات لتعزيزها
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ن 
 

المترجمين أحد  ضغوط من المجتمع، آما هو الحال في آيوانجا، حيث ذآر وهناك أيضًا

م 
 م

إلى الوصول ن للتواصل المجتمعي المتبادل ون الفوريوالمترجميستطيع ، ال وأخيرًا

و أن 

 
 

 أن  ت زيارتهافي المواقع التي تمالمحلي على حد سواء البعثة والمجتمع وآان رأي 
فجوة 

 مصدر قوة ما دامت أي  بال شكالمترجمين الفوريين للتواصل المجتمعي المتبادل كل 

 

ن أي 

لمترجمين الفوريين للتواصل المجتمعي المتبادل من قبل ا على وجود  رد الفعل اإليجابي

واصل 

نهم 

 . على المستوى الميدانياألعلى مقامًا

في أغلب األحيان، فمن المقدر أن الوحدات العسكرية، على  ‘دخالء’ على أنهم المتبادل 
مي المترج-ومدى انخراطهم   لكيفية  به يحتذىكون مثاًاليقائد لاللى إوحدة يتطلع أفراد ال

أن يحدث التصديق على دورهم بشكلويمكن .  العسكرية القاعدة وأنشطة الوحدةحياةفي  -
 . هائًال فرقًامنذ البداية علني

 

في وقت مبكر عن  ‘متحنها’المحلي قد الفوريين للتواصل المجتمعي المتبادل أن المجتمع 
 TP30PT.2008  عامطريق طلب اعتذار علني من البعثة لفشلها في التدخل في مذبحة

 وليس من TP31PT. قطأتيالرسالة، ولكن هذا االعتذار لم المترجم الفوري نقل قد و
يت الرسائل التي آانتإذا أنه  أثر على مصداقيته، ولكن يبدو  األمرهذالالواضح إذا آان 

 باستمرار، فإنههامين الفوريين للتواصل المجتمعي المتبادل يتم تجاهلالمترجنقلها من قبل 
 . يمكن أن يحدث ثقة المجتمع ومعها أي تأثير إيجابيونفقديسوف حتمًا 

 

إمكانية مرافقتهم النقل لهم ووعلى الرغم من توفر وسائل . بأآملهالمحلي المجتمع 
يبدو.  اللوجستية تقيد حرآتهم أحيانًاأن النواحي المواقع  في آالفقد ورددوريات، لل

 قيادات في المقام األول مع تحدثواالمترجمون الفوريون للتواصل المجتمعي المتبادل 
نمي مترجهذه الحقيقة، إلى جانب عدم وجود. وليس مع المجتمع آكلالمحلي المجتمع 

 من األصوات ال آبيرًا، يعني أن عددًامن السيداتن للتواصل المجتمعي المتبادل يفوري
 .مسموعةتزال غير 

 

الالل سد  من خإيجابيًا المتبادل شكلوا ابتكارًا ن للتواصل المجتمعيين الفورييالمترجم
   تأثير إيجابي على الحماية؟لهمولكن هل . اللغوية والثقافية

  
يش

يضمنون  ماألول أنه:  شقينات ذمقيمتهإن . ًا للوضع تحسينتشكلزيادة في فهم السياق 
 الفرصة لتبادل تتيح، والتي  المحلي والمجتمعالعسكريةالقوى  صلة مباشرة بين وجود

لشؤون المدنية،ا إلدارةالتقارير التفصيلية أنهم يقدمون ، الثانيو.  الثقةبناءالمعلومات و
المنصب ومع ذلك، فإن طبيعة . ية الخاص بهاحماالوالتي يمكن تضمينها في تحليل 

يين للتواصل المجتمعي المتبادل يعنلمترجمين الفورلعدد المحدود ال ومعزولة نسبيًاال
ساءة استعمال مع وجود احتمال قائم إلهناك سيطرة آبيرة على المعلومات التي يتم نقلها، 

 .السلطة
 
إن

آد الحاجة إلى وجود الموظفين  على حد سواء يؤ المحلي والقوى العسكريةالمجتمع
المترجمين الفوريين للتوعلى الرغم من أن . المدنيين في قواعد عمليات حفظ السالم

غير أن  من حيث تيسير المشارآة المستمرة، يشكلون مصدر قوةالمجتمعي المتبادل 
آوإلى حد بعيد  هاعوقي  ما،أزمةحالة حدوث  صنع القرار في في على التأثير مقدرته

قد يكون إضافة المترجمين الفوريين لذلك ف. من غير ذوي المناصب الهامة في البعثة
المدني  عن التمثيل  بديًالال يشكل مرحب به، ولكنه أمرللتواصل المجتمعي المتبادل 
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مجتمعي المتبادل في نشر عدد آبير من المترجمين الفوريين للتواصل ال
د ي تحد يتموينبغي أن.  حفظ السالماتبعثالمناطق التي تتواجد فيها قواعد جميع 

ين 

ادل •
 مزيد من 

• 
أن يساعد يمكن . ن للتواصل المجتمعي المتبادل في وحداتهم

صل •
 من  ممكن قدرإلى أآبر

•
موظفو الشؤون ألمر الذي يقوم به 

 
  خطوط حاالت الطوارئ–االت 

ف جمهورية 
الكونغو  جمهورية

ين 

 تشاد، تحت رعاية مفرزة األمن 
 أما اآلن وبما أن بعثة مينورآات TPPT.ات بدعم من مينورآTPPTالموحدة،

زة 

، سبعة أيام في  ساعة يوميًا24على مدار حاالت الطوارئ 
 قاعدة حفظ السالم، معشرة  الهاتف مباتصلي. سبوع في جمهورية الكونغو الديمقراطية

 على أهبة االستعداد لالرسال الفوريوهو ويدعمه فريق االستجابة السريعة 

 
 توصيات

 
ينبغي  •

مثل ( المختلفة المجتمعات المحليةد اعدأ إلى تقدير حجم السكان، وعدد استنادًاال
 السفر ومسافات )لخإواألعراق المختلفة، مشردين داخليًا وجود مواقع منفصلة لل

نشر المترجمين الفوريأن يتم ينبغي آما . ل إلى المناطق النائيةالمطلوبة للوصو
 في الميدان، بأعداد آافية لضمان من السيداتللتواصل المجتمعي المتبادل 

 .ت على حد سواءدورياال في القواعد والزيارات الميدانية والمشارآة
متبدور وتوقعات المترجمين الفوريين للتواصل المجتمعي اليكون يجب أن  

 عن وجود بديًاليتم اعتبارهم ينبغي أن ال ،من الناحية المثالية. ًاواضح
دور منزلة لى تخفيضهم إالموظفين المدنيين على المستوى الميداني، وال آبار 

 .لغويالمساعد ال
إدماج آيفية حولللوحدات العسكرية حددة لبعثات تقديم توجيهات معلى اينبغي  

رييالمترجمين الفو
المترجمين الفوريين للتواصل المجتمعي وإجراء مقابالت مع األفراد العسكريين 

، وينبغي تشجيع القادة على أن ‘أفضل الممارسات’ التوفر علىالمتبادل على 
 .وحدات الخاصة بهمفراد الألُيحتذى بها  قدوة واكوني
المترجمين الفوريين للتوا على بنشاط وبشكل مستمريتم اإلشراف  ينبغي أن 

يستطيعون الوصول  مالمجتمعي المتبادل للتأآد من أنه
 . قدر ممكن من الفعاليةالمحلي وبأآبرالمجتمع 

 تنظيم ينبغي آما .  استعمال السلطةإساءةينبغي وضع أنظمة للحد من إمكانية  
ا –لمعلومات ا والتأآد من صحة ياناتتربيط الب

 .بالفعلالمدنية في الدولة 

صال لطلب المساعدة
 

يالعرف باسم مراآز ُتالتي  –مراآز االتصال في حاالت الطوارئ  مراقبة 
في  وقد تم تجربتها  ، هي ابتكار جديد نسبيًا-الكونغو الديمقراطية 

، وبحسب ما ورد منذ ذلك الح2009الديمقراطية في آيوانجا في آيفو الشمالية في عام 
 . في أماآن أخرى في منطقة آيفوفقد تم إنشاؤها

 
آما تم إنشاء مراآز االتصال لحاالت الطوارئ في

3233

أصبحت في طور االنسحاب، يجري بذل الجهود للمساعدة على استمرار وجود مفر
 TP34PT.األمن الموحدة

  
وتتوفر مراآز االتصال في 

األ
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ل 

عات 
آانت  ها فعاليتدود الفعل حول

لوصول إلى شخص على اآانوا قادرين بشكل عام أنهم ن ووذآر السكان المحلي. متباي
 
افية 
ل 

 
ومع ذلك، .  المجتمعات المحلية لنشرها على نطاق أوسعم االتصال لقيادات

ثني أعضاء المجتمع عن أو يعملون على  بها ألنفسهم اء يحتفظونالزعميبدو أن هؤالء 

 

 ،
 

 حلي أنه تتم سرقةالمجتمع الم ووأشار ممثل. عملية مستمرةالرقم ينبغي أن يكون ر 
ل اج

ة 
وأشار . لشبكة نفسها

على الرصيد بعض وهاتف لدى الشخص إلى أنه يجب أن يكون المجتمع المحلي أعضاء 

 

آز 
الوصول إليها بسهولة في جميع تتيح إمكانية  ، على ما يبدو،تي
 إدخالها أي معلومات يتم ولكن النتيجة هي أن .لغويينالمساعدين الاألوقات لتيسير وصول 

 مثل 

االتصاعلى نطاق واسع، ويمكن ألي شخص تم نشر رقم الهاتف  وTP35PT.للعناصر
أن يقوموا بما يسمى  يمكن للمتصلين بما أنهمجانية، االتصال خدمات و. من خالله

  .مةم إرجاع المكاليتمن ثم وللرقم  TP36PT'فالش'
 

 في المجتم،هذه األداة تجاه  ة العامت الرؤيةفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، آان
أن ر، على الرغم من ة إيجابيإنشاؤها،حيث تم المحلية 
نة

اللغةآما شكلت  الزمن،لفترات طويلة من ال يتم الرد عليه الهاتف أن ما، على الرغم من 
كالسرعة بالليس لكن ، وقامت باالستجابةوذآروا أن البعثة . في بعض األحيان مشكلة
 خاله منبسرعة أآبر ليًاليتم المكالمات الرد على وآان تصورهم أن .  بعض األحيانفي

 بنفس المستوى التي هي عليه في الليلة مشغولليست ألن قاعدة حفظ السالم ، ربما النهار
 .في النهار

 
أنهوأوضحت قوات حفظ السالم العسكرية . نشرالستراتيجية إانت هناك ثغرات عدة في وآ

رقيتم توفير 

.  على المستوى المحليإلى التسلسل الهرميبما أنهم يفضلون أن يتم اإلبالغ أوًال  االتصال
من فقط لعدد أنه تم إعطاء الرقم  المحوريةمجموعات الاشتكت بعض النساء في وقد 

.، وأنه ينبغي توزيعه على نطاق أوسعحليالم المجتمع وقياداتالجمعيات أو الجماعات 
  
 على أنها غير ذات أهمية موظف اإلعالم في قاعدة في آيوانجا المخاوفقد وصفو

 أنظهرتأالمحلي ، ولكن المناقشات مع المجتمع ‘الجميعالرقم آان بحوزة ’ إلى أن مشيرًا
نش

وقال الر. جديدةهواتف شراء يتم الهواتف في آثير من األحيان، على سبيل المثال، أو 
 من أجهزة الهاتف الخاصة به، الرقم وازالأ م أنهمحورية الاتمجموعواحدة من الفي 

 .غادر منذ زمن أنه آان ينتمي إلى شخص معين آان قد العتقادهم
 

عديم الفائداالتصال  نظام يصبحالشبكة، تعطلت إذا ف. مثاليةخطوط الهاتف ليست أداة 
لمستخدمي امن إمكانية االتصال بالنسبة حد تبعض الشبكات آما أن 

في ه وأضافوا أن. نساء بالنسبة للبشكل خاصقيود ما يشكل األقل إلجراء مكالمة، وهذا 
،وأخيرًا. الهاتف وه هتم نهبي الشيء األول الذي ، وقوع حادث أمنيعندآثير من األحيان 

العديد من المواقع في أماآن مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان فإن 
ات الشبكقبل من  تغطية ا ليس لديه- جسيمةحماية ال المتعلقة بالمخاوف حيث -وتشاد 
TP37PT.الهاتفية

 
يقع مر. واردةسرية المعلومات الفهي تتعلق بالتي أثيرت أما إحدى المخاوف األخيرة 

المراقبة في الغرفة ال

قد تكون هذه و. قاعدةال فيمن قبل أي شخص موجود أيضًا قرأ ن ُتأ يمكن السجلفي 
- ذات طبيعة حساسة سجل يتم إدخالها في ال التيمشكلة خطيرة، إذا آانت المعلومات

 .هويات ضحايا العنف الجنسي
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 البعثاتفيها  البيئات التي تعمل في الهائلةقيود غير أن ال. 
عتبر  أن ال ُتومن المهم أيضًا. نظام التنبيه الوحيدبوصفها ني أنه ال يمكن االعتماد عليها 

 وضع خطوط هاتفية في قواعد حفظ السالم للسماح للمدنيين والسلطات  
ية   .االتصال بالبعثة بسرعةبا

يجب . لنظاماة لنشر رقم الهاتف وشرح متينستراتيجية اتصاالت ينبغي وضع إ •
 ساء

ي 

إيالء األولوية  نظام على تحليل المخاطر، معنطاق التوسيع •

النظام إتاحة ريوهات االستجابة قبل ول، ينبغي وضع سينا

ت •
ضمن 

 . بعثات حفظ السالمي مختلف
 
 

صرها في حماية التش
  إنشاء فرق حماية مشترآة–المدنيين 

200 ،
تتألف فرق الحماية . ب السودان

ة المختلفة، ويتم نشرها عادة 

روها 
 ديم

هو الخاصة 

 
  أآثر يسرًاى البعثةإمكانية الوصول إل لجعل  إيجابيًامثل نظم مراقبة من هذا النوع جهدًات

وأآثر استجابة لحاالت الطوارئ
عت
 . أو آبديل للتحليلبديل لنظام إنذار مبكر أآثر اآتماًالآ
 

 تتوصيا
 

ينبغي•
لمحل

إلى النأوسع، وعلى نطاق ستراتيجيات محددة للوصول إلى المجتمع إاستخدام 
 .بشكل خاص

 المتصلين من أحمايةغي وضع نظم للتعامل مع المعلومات السرية لضمان وينب •
 .تداعيات محتملة

ينبغي أن يستند  
من هذه المناطق هي أيضا األآثر صعوبة بما أن . عرضة للخطرلمواقع األآثر ل

لوصحيث إمكانية ا
 . المحليللمجتمع

يجب أن يتم تحليل نظم مماثلة أنشئت في مختلف البلدان وتحديد أفضل الممارسا 
وضعها  مراآز االتصال في حاالت الطوارئ، والمساعدة في فعاليةلضمان 

ف التكوين النظامي

لبعثة بجميع عناجيع على مشارآة ا

 
9شباط /أنشئت فرق الحماية المشترآة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في فبراير

 في جنوUNMISآما يتم تطبيقها أيضَا من قبل يونميس 
القطاعات المدنيالمشترآة من الوحدات العسكرية وموظفي 

 .وتتراوح مدة االنتشار عادة من بضعة أيام إلى أسبوع. لمعالجة مسائل محددة
 

 قائد قاعدة عمليات السرية من قبل يتم إطالع فرق الحماية المشترآة على الوضع
إطالع القائد وتعمل هذه الفرق على . م فيهايات التي تم نشرهالمتواجدة في منطقة العمل

على تفاصيل العمل الذي قاموا به وقت عودتهم لتوفير تحليل للمنطقة التي زا
تقويتم ). إنشاء دوريات، على سبيل المثال( المعلومات لمزيد من المتابعة ولتمرير

 . التوصيات التقريرتقرير مشترك من جانب جميع أعضاء الفريق، ويتضمن
 

 فهي. حماية المشترآةال فرق عن يةرير إيجابان تقووالعسكرين ون المدنيوالموظفيقدم 
أآثر فهم متعمق و ،مدنيةاللقطاعات بالنسبة لتوفر إمكانية أآبر للوصول إلى الميدان 

ومن مصادر قوة فرق الحماية المشترآة . للقضايا في المناطق التي زارتها



18 
 

 أو المترجمين الفوريين للتواصل يين للموظفين الدول لوجود أآثر انتظامًاأنه، نظرًا
نية 

حو 

 أي  وجودوعالوة على ذلك، لم يكن واضحًا
 . التوصياتاتخاذ إجراءات فيما يخصمتابعة منتظمة من داخل البعثة لضمان 

مجتمعات 
ية في المواقع الميدانية، إما من خالل فرق الحماية المشترآة أو غيرها من 

رات  .ب
 .النظم لضمان متابعة وتنفيذ التوصياتوضع النتائج وينبغي مشارآة  •

 
 نشاط

ال

. عليهاعسكرية  يتم تدريب القوى ال
، ينبغي على الشرطة أن تكون المورد الرئيسي األبعد المدى علىوعالوة على ذلك، 

رسة 
. اني

فإن  
أدى وجودها أشار إلى أن آما ، على العمومقدر وجودها المستفيد من خدماتها يالمجتمع 

وعة 

وحدات حماية خاصة في مراآز الشرطة لتقديم الخدمات للنساء واألطفال والفئات 
ما 

حلية 
م 

التي توفر إمكاالقليلة جدًا  واحدة من اآلليات أنها تشكل، المجتمعي المتبادل من السيدات
 . أآبر للوصول إلى النساء في المجتمع

 
على ن تقاريرها يتم متابعة، يجب أن بحق فعالة ةلحماية المشترآولكي تكون فرق ا

 التوصيات واالستنتاجات ذات أنوى من أعضاء آتلة الحماية معت شكاُسفقد . مالئم
. إطالعهم عليها قط لم يتم بعملهمالصلة 

 
 توصيات

 
ول إلى الينبغي أن يحصل الموظفون المدنيون على فرص أفضل للوص •

المحل
اد الم

مفتاح تحقيق األمن على -) العمل الشرطي( حفظ األمن 
  مدى الطويل بالنسبة للمدنيين

 
 في توفير مزيد ةحيوي الشرطة على أن تكون قواتيتم التغافل عن إمكانية قدرة  ما ًاغالب

 يتم تدريب هأنفمن مصادر القوة . دولية لحفظ السالمالمناقشات المن الحماية للمدنيين في 
الالشرطة عادة على التفاعل مع المدنيين بطريقة 

 .ةأمر بالغ األهمييعتبر تطوير قدرة الشرطة الوطنية آما أن للمجتمعات المحلية، 
 

قوة مكهي عبارة عن وعلى دعم مفرزة األمن الموحدة،  مينورآات عملتفي تشاد، 
العاملين في المجال اإلنسو داخليًاالالجئين والمشردين وجود لتوفير األمن في مناطق 
،مفرزة األمن الموحدة مخاوف حقيقية ومشروعة حول أداء وعلى الرغم من وجود

لوطنية  زيادة القدرات اعلى  هذه المبادرة أيضًا وقد عملتTP38PT.زيادة األمنإلى 
بشكل  في قوة الشرطة  وتحديدًامفرزة األمن الموحدة في نساءوتعزيز وجود ال

حكومة تشاد واألمم فإن ، على االنسحابقوة مينورآات وبينما تعمل  TP39PT.عام
TP40PT.وجود مفرزة األمن الموحدة في شرق تشاد الستمرار المتحدة تبذل جهودًا

 
لشرطة المدنية في مجم اUNMISيونميس في جنوب السودان، تشارك بعثة و

. نتائجال في تحقيق آانت بطيئة هاالعديد منأن متنوعة من المبادرات، على الرغم من 
بالتعاون مع عدد من وآاالت األمم المتحدة والبرامج األخرى، ساعدت على إنشاء و

 في  المحليالشرطة والمجتمع بين  لجان العالقاتأنشأتآما أنها . األخرىالضعيفة 
المجتمعات المحلية، وتوفير منتدى لرجال الشرطة والمجتمعات الممن  25يقرب من 

إنشاء نظاهي  وثمة مبادرة إيجابية إضافية وTP41PT.لمناقشة القضايا المثيرة للقلق
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ي 

د قوة شرطة مسؤولة وفعالة يجب أن يكون أولوية عند وضع أي 
اتيجية حماية مستدامة للمدنيين  .ست

 جسر إضافي بين الثقافة إنشاءلشرطة المدنية القدرة على المساعدة في ى
 إلى جنب مع  جنبًابشكل ممنهج أآثر، هانشرأن يتم  العسكرية والمدنية، وينبغي

 
 ال

والتح
ن 

 القوات المسلحة ارتكبتها االنتهاآات التي ،و الديمقراطية
 إن آان محدودًا وهذا الجهد التعاونيقد تم اإلشادة بو.  وتعمل على متابعتهاضد المدنيين

قد آانت 

ستراتيجية حماية إ ةمن أية
 .لمدنيين
ب ال وينبغي بذل ما يكفي . الجديدة توفير الموارد الكافيةلمبادرات لقيادة الفعالة ط

م أفضل فرصة ممكنة يتقديتم من االستثمار منذ بداية هذه الجهود لضمان أن 

 
 
 
 

 المواد وتدريب الشرطة فتقديما في ذلك ، بمناتصاالت للشرطة في جنوب السودا
 TP42PT.ااستخدامه

 
 توصيات

 
ضمان وجوإن  •

رإ
لد ا •

 .الوحدات العسكرية

 فرق التحقيق–سعي للتصدي لظاهرة اإلفالت من العقاب 
  المشترآة قق

 
 مةلفة المؤالمشترآوالتحقق التحقيق  تتقصى فرق في جمهورية الكونغو الديمقراطية، 

لسلطات لاء من القوات المسلحة وأعضفي بعثة مونوسكو حقوق اإلنسان  موظفي
جمهورية الكونغفي العسكرية 

نية والدولية باعتباره الفعاليات الوطت به المالي، وقد أشادمن حيث السياق والدعم للغاية 
في وقت آتابة هذا التقرير، ولكن . مبادرة مهمة في المساعدة للحد من االنتهاآات

قد و. ةتم تقييم هذه اآلليبينما يالتحقق المشترآة لعدة أشهر التحقيق وفرق أنشطة لقت ُع
فض خعلى  نقص التمويل للبدالت اليومية ومصروفات أخرى ثانوية للمشارآين عمل

 في هذه المشارآة القوات المسلحة ودجنأحد في عبارة من و. وتيرة البعثات الميدانية
 TP43PT.‘الناس يشعرون بالخوفبدأ  –نه عار إ’العملية ، 

 
 توصيات

 
 تقديم الدعم آلليات مساءلة فعال جزءًاينبغي أن يشكل  •

ل
ل • تت

 .للنجاح
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  أداء موحد4
 حماية المدنيين

ثل، ، وعلى نحو ممامن الشخصيات بعثة حفظ السالم اآلالف 
وهذا يعني أنه يجب . النتائج المرجوة

يتم إعطاؤهم أن و، يتعلموا أدوارهم 
ق مع بقية اس بالتنواعملييجب أن آما  األداء، مراحل في جميع توجيهات مناسبة

سبيل 
إجراء تقييمات ب إلزامهم ومن خالل، جلب المدنيين والعسكريين معًاعلى 

 .بلغ اآلخريطرف  أن آل تضمنوتوصيات مشترآة، 

ل 
 يتم عادة ال، ولكن ألنه ويةت لغ

 ال بد من أساسيةهناك فجوة ثقافية . المحلية لتفاعل مع المجتمعاتعلى ا الجيش تدريب
سية، 

ا 

TPPT على الرغم من أنها تعمل على 
.  حقًاواضح أنهم يعملون معًاالغير من  ما يكون غالبًافنفس المناطق، في نفس القضايا و

 هذا 

ن 
 بعثة في

، باإلشادةبداية جديرة أن هذه تشكل ومع ذلك، في حين .  مماثًالًاغرضمونوسكو تؤدي 

 
 
 

 
التعاون من أجل 

 
تطلبت، بطوليمثل الفيلم ال

آمجموعة من أجل تحقيق عملهم يجب أن يؤدوا 
ويجب أن. صائبةتعيين األدوار للجهات الفاعلة ال

 .‘الشخصيات’
 
 أعاله تم مناقشتهااألدوات التي ف.  بحقتعمل آما ينبغيال ذه العناصر  هفإن ،لألسفو

مشترآة، على الحماية الفرق إن .  بعض مجاالت التنافرتعالج ألنها ئيًافعالة جز
تعمل المثال، 

 
مدنيين في آثير من األحيان في للفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث ال وجود 

هناك ضرورة لوجود المترجمين الفوريين لالتصافي المواقع الميدانية، القائمة قواعد ال
 مهاراال يمتلك ليس فقط ألن الجيش المجتمعي المتبادل،

الجنب المرتبطة ،المضيف وقوات حفظ السالمالمحلي سدها، وليس فقط بين المجتمع 
الشرطة المدنية فإن لدى  أعاله، سبق الذآروآما  .ولكن بين الثقافات العسكرية والمدنية

في آثير من األحيان ال يتم استخدامه جسر إضافي، ولكن إنشاء القدرة على المساعدة في
 .آجهات فاعلة في مجال الحماية بشكل آاف

 
فإن وبصرف النظر عن قيادة البعثة، . أيضًاهذه الفجوة داخل البعثة تتواجد لألسف، و

العسكرية، هي  القوى الجهات الفاعلة الرئيسية المشارآة في حماية األنشطة المدنية 
44.المدنية األساسيةالشرطة، والعناصر وات قو

 وقد تم إيضاح.حتى أنفسهم آجزء من البعثة المشترآةإنهم أحيانًا ال يرون في الواقع، 
بأن القواعد آانت تعمل على د و الجنأحد، من خالل تعليق ، على سبيل المثالاألمر

 لكنهم لم يكونواونحو وجود المترجمين الفوريين لالتصال المجتمعي المتبادل ‘ التكيف’
 عن لنية تحمل المسؤولية العإحدى الكتائب أو عن طريق عدم رغبة ا بحق؛ منهجزءًا

 . إلى أسالفهم تم عزوهتمعالمذابح في آيوانجا ألن الفشل في حماية المجتاريخ 
 

مراآز تعمل في جنوب السودان، ف.  لمعالجة بعض هذه القضاياتبذل البعثات جهودًا
الجمع بين رؤساء آل من المكونات الرئيسية للبعثة معلى عمليات اإلقليمية المشترآة ال

تحذيرالمبكر اللية خاالستجابة السريعة وآما أن . أجل تشجيع تبادل المعلومات
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عناصر 

ان 

 من آان هناك تنبيه إذا الجهة التي يتم إبالغها
دا  وبTP45PT،‘محافظال’الموظفين المدنيين على الفور، أجاب أحد خطر أمني وشيك، 

سماع أصواتهم من قبل الوحدات ن شأنه أن يؤدي إلى عدم 
، في إطار ا األمرمعالجة هذيونميس على بعثة تعمل في جنوب السودان،  .العسكرية

والية 
يؤدي 

ظ السالم قادرة على حماية جميع المدنيين، في 
 أن يساعد  يمكنالمحلي المجتمع صل مع

 .وبناء الثقة

ل 

 للبعثة لشرح فرصًا
 المحلية حول  المجتمعاتمن قبل الكبيرةتوقعات الأولوياتها والقيود، وللمساعدة في إدارة 

ضل 

معات 
ة 

. 

 .تحقيقهاتدخالت ال يمكن بم 
ر ممثلي يهانة وتنفقاموا بإ حفظ السالم الذين  بعثاتأفرادعن وهناك أمثلة ال حصر لها 

 ثل اجتماعاتفي حين أن اجتماعات مو. المجتمع المحلي من خالل التعليقات الطائشة

ال، أنها ال تضمن أن مختلف  من ذلكاألهمو.  بما فيه الكفايةتحقق نتائجال غير أنها 
 . على الصعيد الميداني آفريقتعمل معًا

 
دان، على سبيل المثال، آ في جنوب السوUNMISيونميس قع فريق بعثة اموأحد في و

 على تحديد دور أو اسم األفراد العسكريين ين غير قادرةوحدات المدني الالعديد من موظفي
حين سئل عن . وأفراد الشرطة األساسيين

على العسكرية الموجودة في مكتب يونميس  إبالغ بعثة وجوبح ااقترتم  حين متشككًا
 . مرمى حجرمسافة 

 
مع المكونات المختلفة وجوب عمل يمكن أن تنشأ هذه الحاالت نتيجة لعدم فهم آيفية 

على أدنى منزلة  الموظفين المدنيين حين يكون ويمكن أن تنشأ أيضًا. بعضها البعض
ما م ،ميدانيالصعيد ال

التحضير لالستفتاء، عن طريق نشر آبار الموظفين المدنيين على مستوى عاصمة ال
أن ن الوقت هو جوهر المسألة، يمكن ، عندما يكواتزمأوقات األفي و. في آل والية

 .ح إنقاذ األرواإلىنشر مثل هذه القوات 
 

  المجتمعات المحليةالتواصل مع
 
م حفبعثاتلقوة، لن تكون  حجم اهما آان 

ومع ذلك فإن التوا.  عملياتهااطقآل مكان في من
ستجابة وإدارة التوقعات، اال  عملياتعلى تحسين

 
ستمر طواأن يالمجتمعات المحلية في أقرب فرصة ممكنة، وأن يتم التواصل مع وينبغي 

 لجمع المعلومات التي تساعد قوات مشارآة فرصًايوفر هذا النوع من ال. لبعثةا فترة وجود
إنه يوفر . ت التدخالوضع أهداففهم البيئة وعلى حفظ السالم 

آان حينا خطير
جاء . بشكل خاص
الشباب لطلب

المساعدة، فقلنا لهم
أن يذهبوا للتحدث

. إلى مونوسكو
وبالفعل قاموا بذلك،
وعملت مونوسكو

على توفير الدوريات
.في الحي

آاهن الرعية، شمال
 آب/أغسطسآيفو،

2010.

قوض  ضمان أن ال ُتومن المهم أيضًا. آثير من األحيان في ما يمكن أن تنجزه البعثة
لية أو المجتمعات بالفعل لزيادة  الحكومة المح تبذلهابعثات حفظ السالم الجهود التي

 واحدة من أفالخاصة يشكل اسالمتهالمحلية تجاه  المجتمعات فتصورات. سالمتهم
46.ستراتيجيات الحماية الفعالةإعداد إآيفية حول التدابير 

 
لبت المجتا، طالخاص بهذا التقريرالبحث إجراء  أثناء مقابلة أجريت تقريبًاآل في و

ومع ذلك، فإن نوعي. ها والتواصل معالمعنيةالبعثات من يد من المعلومات المزبالمحلية 
 أمر بالغ األهميةهو بعد ذلك جهود المتابعة وتواصلهذا ال

 
 عن  وتكرارًامرارًا يتم سؤالهم أنهب، على سبيل المثال، المحلية المجتمعات تكتشقد او
 ه قد تم المنظمات اإلنسانية من أنآما تشكو . منية من دون رؤية أي تغييراألتهديدات ال

حفظ السالعمليات د أفراد ِعَي في موقف صعب عندما هاوضع
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م 

على 

ن أن 
 وثنائيالن ون الدوليوقال الموظف قد و.  على التواصلونالم قادر

في الكونغو الديمقراطية، أن آل   حتى في ه 
لترجمة الفورية ا  غاية السوء  في أحيانًاآانت

  TP48PT.لدرجة أن المعنى الُمترجم آان عكس ما قيل

ت 
ة 

ي 
فهمهم للسياق المحلي من ب 

 .رةو خطيشكلالمحتمل أن الذي من وتجنب سوء الفهم 

راج 
 القليل من إيالءتم ع ذلك، فقد 

فينسبي  . األهميةالتي تعادلها فينشر 

نهم يعرفون القليل أ في جنوب السودان أنه على الرغم من حوريةمجماعات الالوذآرت 

 
 

 على استقبال البث، ةقدرال اتمجتمعالآل لدى ليس فومع ذلك،  TPPT.‘]الديمقراطية

كون ي أن 

ال 

تالتي بدأت في جمهورية الكونغو الديمقراطية، على سبيل المثال،  TP47PT‘أورفيقي’
 في  غير أنهاتحسين تدفق االتصاالت،كونها عملت على بعض لال من قبل ة بهاشاداإل

 .  والبعثة المحليالثقة بين المجتمعأدت إلى ترسيخ عدم مجتمعات أخرى 
 

ينبغي ومع ذلك،    هو أداة حيوية لبعثات حفظ السالم المجتمعات المحليةالتواصل مع
المجتمعات وأن تفهم ، ةف واضحاهدوجود أمع ضمان أن يتم هذا التواصل بعثات ال

حفظ السالم المهارات بعثات أفراد يكون لدى آيفية استخدام المعلومات، وأن المحلية 
 .الالزمة لتنفيذ المهمة

ا بعثة مونوسكو ْوَد
حضور احتفال

نع
ل

اليوم العالمي لحقوق
إلنسان، ولكنهم ا

لسنا هنا ’قالوا نحن
‘إلسعاد الكونغوليين

مقابلة، شمال آيفو، 
 .2010 آب/أغسطس

 ويةآفاح من أجل تخطي الحواجز اللغ
 

 اللغوية للتأآد مهم اختبار مهاراتبعديجب استخدام عدد آاف من المساعدين اللغويين 
موظفي بعثات حفظ الس

من شمال وجنوب آيفو  جمهورية في  اللغة
عاتاال  ايرة في العاصمة اإلقليمية، كبالجتم

 
لغويين في وظائفهم، ويجب تدريب قواالمساعدين الوعالوة على ذلك، ال بد من تدريب 

عادة صياغإل مدربين لديهم ميلاللغويين غير المساعدين فال. حفظ السالم للعمل معهم
جذري طبيعة المعلومات التبشكل غير تأن من شأنها  باستخدام أساليبجوبة األاألسئلة و
 الوقت لتوفير التدرياقتطاعحسن أن يويمكن . يتم إبالغها

 
 مشارآة المعلومات مع المجتمع المحلي

 
 استخإلىتهدف العديد من اآلليات التي تم تحديدها أو التي وضعتها بعثات حفظ السالم 

وم. المعلومات من المجتمع ألغراض التحليل أو التقرير
ًا المعلومات  المجتمعلجهود االهتمام    

 

 وفي جمهورية الكونغو ؛ من الراديوتقد جاءآانت لديهم المعلومات التي فعن البعثة، 
أآبر جمهوربإذاعة أوآابي ال تزال تتمتع ’ألمين العام أن نص آخر تقرير لالديمقراطية 

جمهورية الكونغو[أنحاء البالد ي شبكة السلكية في جميع ألوأعلى مصداقية 
49

ال أحد يعرف حقًا "
ماذا يفعلون، وبذلك
ال أحد يعلم ما قد تتم

خسارته إذا
."غادروا

مجموعة الرجال
، المحورية

.2010أغسطس /آب

االتصال الفعال مع السكان والسلطات الكونغولية ال ’، في فقرات الحقة التقرير أقروآما 
 TP50PT.‘ آبيرًايزال يشكل تحديًا

 
معلومات يمكنالنشر فإن  : للعالقات العامةاتاالتصاالت ليست مجرد ممارس

تكليف قوات حفظ السالم حماية فيها  يتم في المواقع التي ألمن المدنيين أمرًا حيويًا
وهي أيضا أداة حيوية للمساعدة على ضمان أن توقعات المجتمعات  TP51PT.نالمدنيي
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ت حفظ بعثاتعمل  أن المهممن لذلك ف. تتجاوز قدرة البعثة، مما يقوض مصداقية البعثة

ذا 
تدور ام األول 

 .إدارة المشاريع السريعة األثر والعالقات العامةحول 

ات المحلية لتوفير المعلومات 
 دور البعثة حولينبغي أن يشمل ذلك المراسلة و.  في المجتمعبشكل مستمر

 وردود الفعل، وآيفية توفير المعلومات األمنية الرئيسيةالمعلومات وتها، أنشط
ستراتيجيات تأخذ في االعتبار إوينبغي تكييف . للبعثة، بما في ذلك الشكاوى

ن •

آما 
أن ينبغي آما .  تم اختبارها بشكل آافقدترجمة ال على اتهمقدرن 

 
من و

 
ستراتيجية لحماية المدنيين من إ في أي علوماالم

 السالم

 فذت في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مثاًالُنالتي حماية، المصفوفة أولويات وتعتبر 

 
 إنشاء قاعدة تشغيل الهواتف - ينبغي اتخاذها باعتقادهاالميداني وتحديد اإلجراءات التي 

تتم 

ات 
مع 

ال توصيات ال فإن، 

 .ستراتيجيات لتحسين عالقاتها مع المجتمعات المحليةإوضع على السالم 
 
 ومسؤولو العالقات المتبادلة المدنية والعسكرية يكون من الضروري أن يأخذ مسؤولوقد و

 في آثير من األحيان غير مدربين لههم، ولكنعلى عاتقهمبعض من هذه المهام اإلعالم 
رون دور العالقات المجتمعية باعتبارها في المقفسر آخوي. العملالنوع من 

 
 توصيات

 
ستراتيجيات االتصال على المستويإيجب وضع  •

و

 الحصول على  منالرجال والنساءيتمكن من خاللها الطرق المختلفة التي 
 .المعلومات

 أال ينبغي أبدًاف.  آبيربشكلويين مساعدين لغتوظيف  االستثمار في ينبغي زيادة 
 روتينية دون مساعدين لغويين مؤهلين ات دوريفيقوات حتى ال يتم إرسال

، ًاممكنذلك آان من السيدات آلما  ين لغويينومدربين، بما في ذلك مساعد
ينبغي أن تكو

 بشأن العمل مع مساعدين لغويين اتدارة حفظ السالم التوجيهعمليات إتوفر 
 .ألولئك الذين لم يسبق لهم القيام بذلك

 ماذا ومتى وأين وآيف؟ جمع المعلومات وإدارتها
ساساأل حجر تشكلالسياق الخاصة بت 

. لبعثات حفظ  خطيرًاعلومات تحديًاشكل إدارة وتحليل هذه المت  آما.العنف
 

في . تحقيق نتائج فعلية التي تجمع المعلومات من مصادر متنوعة بنجاحل على آلية ًاجيد
حماية على المستوى الشؤونتحديد بشكل مشترك على المنظمات تعمل هذا النظام، 

و .الضرورة العاجلة وتبين بعد ذلك مستوى -المحمولة أو الدوريات، على سبيل المثال 
  في اجتماعات منتظمة بين العناصر العسكرية والمدنية في البعثة ورئيستهااقشمن

 في اتخاذ القرارًا فقط واحد عامًاليشكلوفي حين أن هذا يمكن أن . مجموعة الحماية
لمنظمات التي تعمل مباشرة ل يسمح  غير أنهTP52PTنشر،عملية الستراتيجية حول اإل

 .م وجهة نظره تقدم منمساعدة في تحقيقبالالمجتمعات المحلية 
 

أن  لعدم االتساق في البيانات الميدانية ويمكن. وقد تم تحديد نقاط الضعف في هذا النظام
يمكن أيضا أن يكون آما . ي بشكل روتينهامعلومات أو تحديثيتم تقديم ال مشكلة إذا لم يشكل
األهم من ذلكو. ة عاجلعلى أنها األمورآل تقدير  إلى نزعةهناك 
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لنظام على ا يوفر ،ومع ذلك. ال يتم اتخاذ إجراءات بشأنها بعين االعتبار أو تؤخذ دائمًا

 دًا
 ، وفقًابشكل منتظم 

  .ةحمايال آتلة لعناصر

ل 
تقارير منفصلة إلى التسلسالت الهرمية رسال بإة العسكريين 

 فقدان المعلومات بسبب تمت اإلشارة أيضَا إلى أن، وأخيرًا. ي نفسهساساألمحتوى ال تحمل
عة 

في بعض . هناك نقص في التحليلف، األفرادمع أجريت  
،  ومع ذلك؛ تقديم هذا النوع من التحليلةمهملبعثة المشترآة لالبعثات، تتولى خلية التحليل 

 ث

 وينبغي.  بطريقة متماسكة وهادفة ومسؤولة
وجود قنوات التأآد من لمصادر المعلومات وشامل راء مخطط  إجعلى البعثات

 .موضوعة لتلقي ردود الفعلاضحة لتقاسم المعلومات مع آليات 
كن يحماية ما لم في ال إتاحة المعلومات للشرآاء علىينبغي تشجيع موظفي البعثة  •

•
 مجموعة 

 
تف
 

 1325ألمم المتحدة ل قرار مجلس األمن وقد أقر، النزاعاتتتأثر الن
توصيات ال بعض تترآزقد و .األمر
 على جميع نساءوسيع دور ومساهمة الل

وعالوة على ذلك، يمكن أن .  مخاوف على الصعيد الميدانيةثارإلالعموم فرصة أآبر 
دم الثقة موجودة في آثير من األحيان بين الجهات ع ، آما أنساعد في التغلب على التوتري

 بين حوار نشط ومستمربالسماح ما من شأنه الفاعلة المدنية واإلنسانية والعسكرية، 
 .محماية الفاعلة وبعثة حفظ السالالمجموعة واسعة من جهات 

 
 ًا أمام حاجزأن يشكل يمكن أيضًاوغير السرية سرية ال األموروضوح حول العدم إن 

تحدي ذلك  ويتعلق. وخارج البعثةأتبادل المعلومات حول قضايا الحماية، سواء داخل 
ها أو نتائجهاتوصيات بفرق الحماية المشترآة التي ال يتم مشارآة

 
ؤدي إلى تمنسقة يمكن أن ال غيرأو / والمتوازيةخطوط اإلبالغ فإن باإلضافة إلى ذلك، 

المترجمين الفوريين لالتصا ويحدث في أحيان آثيرة أن يقوماالزدواجية في العمل، 
 والقادالمجتمعي المتبادل

 مجمواألقسام،من المشاآل، وهذا من قبل بين تحفظيةارتفاع معدل دوران الموظفين وال
 .متنوعة من الجهات الفاعلة

 
 الجهات آما تفعل، الخاصة مصادره يرعىبعثة ال أقسامقسم من آل فإن نتيجة لذلك، 

وحتى عندما يتم جمع . بالتوازي المعلومات يتم جمع ما الفاعلة خارج البعثة، ولكن نادرًا
 لمقابالتهذه المعلومات، وفقًا

حي ‘سوداألثقب ال’ على أنهافت خلية التحليل للبعثة المشترآة ِص، ُوتمقابالأحد الفي ف
 .‘ بعد ذلك أبدًاال تخرج المعلومات ودخلت’

 
 توصيات

 
 أن يتم جمع المعلوماتينبغي ضمان •

و

 .لعدم القيام بذلكهناك أسباب أمنية قاهرة 
حماية لتحديد نقاط القوة والتغلب على اللويات مصفوفة أول بمراجعةينبغي القيام  

نقاط الضعف بحيث يمكن استخدام هذا النظام بشكل أآثر فعالية في
 .متنوعة من البعثات

 هم االحتياجات الخاصة بالنساء
ساء بشكل مختلف في 

ة، بهذا حقة، وااللتزامات الدوليوالقرارات الال
تحو محددة من مجلس األمن والهيئات األخرى ال
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أو (تأخذ النساء المستويات في عمليات حفظ السالم، لضمان أن عمليات حفظ السالم 

اك عدد من وهن  .م لمناقشة مخاوف تتعلق بالسالمة
ا إذ: مالئم بشكل ة منها ال يعالج المشكل ولكن أيًاTP54PT،األمرالتفسيرات المحتملة لهذا 

ت 
 

اك 

ما يقرب وحده، تم تسجيل 
ر العنف الجنسي في جمهورية انتشا إن TPPT. العنف الجنسي حاالت من15297 من

وال القرى، 
 آما ال يتم انتدابهم على أنهمو ممثلي الحكومة المحلية،  أ)آبراء القرى( يشغلن مناصب

 رًا
 و 

 
مع 
ا 

 نساء في صفوف البعثةل ال
 فإن مجرد ، والتواصل معها  قدرة أوسع عثةالب ستجعل قدرة النساء على االستفادة من

 

 حفظ موظفي عملياتن يتم تدريب جميع ، وضمان أفي الحسبان ) قضايا النوع االجتماعي
 عندما تنخفضوهذا أمر حيوي، ألنه حتى . للنساءالسالم على االحتياجات الخاصة 

 بلللنساء، بالنسبة حسن تالوضع في آثير من األحيان ال يفإن ، بشكل عاملعنف احوادث 
  TP53PT.زداد سوءًاقد ي حتى

 
مجموعات أجريت فيها أنشطة التي  في أي من المجتمعات من النساءتذآر أي تلم و

ع ااجتمأنه تم عقد  ،سواء في جنوب السودان أو جمهورية الكونغو الديمقراطيةمحورية، 
بشكل منفصل مع بعثة حفظ السال

فهم التهديداأن ت ال يمكن ا، فإنهبشكل مباشر مع النساء لم تعمل البعثة على التواصل
النساء أومن قبل  تبادل المعلومات يةاحتمالآما أن المحددة التي تواجهها النساء والفتيات، 

 . تقلص إلى حد آبير تمساعدة من البعثةللحصول على السعي 
 

هن، ولكن  آبيرًاختلف اختالفًانساء يلبية احتياجات ال تكيف بعثات حفظ السالم لتإن مدى
  هو األآثر لفتًا األمرولعل هذا. واجهة التحديات على نحو فعالقادر على م عدد قليل جدًا

 2009 في جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث، في عام للنظر
55

مع  الحقائق المعروفة عن هذا البلد على الصعيد الدولي، وأحد والكونغو الديمقراطية ه
والمترجمين الفوريين لالتصال المجتمعي المتبادل هناك قلة من المساعدين اللغويين ف ذلك

 TP56PT.أدوار أخرىأي لنساء في ل وجود ثابت هناك، وليس من السيدات
 

 التحدث مع ها أو ال يمكن تتحدث في هذا المجال هو أن البعثات الهامةآل ال المشاومن
 ما  حفظ السالم غالبًاألن العاملين في بعثات ويرجع هذا جزئيًا.  بشكل مباشرالنساء

 في لجان ممثالت لسن النساء عمومًاآما أن زعماء القرى،  مع  فقط يتحدثون

 وتكرامقابالت مرارًاالوأظهرت  TP57PT. خالل المناقشاتالمجتمع المحليفي قادة 
نتقل عادة من رجل لرجل،ت اسفل، فإنهاألعلى إلى األأنه عندما تنتقل المعلومات من 

فإن وعالوة على ذلك، TP58PT.ل آليبشك ُتْتَرك النساء خارج دائرة المعلومات ما غالبًا
 التعامل في بوجه خاص ، يشكل عائقًاالسيداتلغويين، وخاصة المساعدين في النقص ال
آم ، الرجالتعليمي أآثر تواضعًا من مستوى مستوى يتوفرن على ما  غالبًاالالتي، نساءال

 .أن احتمال تحدثهن بلغة غير لغتهن األم هو احتمال أبعد
 

في عمليات نساء  تمثيل ال لزيادة توجيهات محددة إصدار مجلس األمنن وعلى الرغم م
 نادرًااألمر هذا فإن التدريب الكافي، على جميع الموظفين حصول حفظ السالم، وضمان 

الزيادة في تمثيفإنه رغم أن وعالوة على ذلك، . ما يحدث

تواجد عناصر نسائية أآثر في البعثة ال يعني أنهن خبيرات في شؤون النوع االجتماعي 
 .الذي تعمل النساء في إطارهضمن فهم السياق الثقافي ي، وال وقضايا المرأة

 
 توصيات
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 .ذلك بمعزل عن الرجالب تقوم، وأن نساءالبعثات ضمان التعامل مع العلى يجب  •
والمترجمين الفوريين لالتصال  عدد آاف من المساعدين اللغويين توظيفجب 

 بنشاط نساءعامل مع ال التعلى البعثة قدرة لضمان المجتمعي المتبادل من السيدات

 
أه
 

تشكل 
صلون إلى مواقع السالم،
 هم إن لم يكن أآثر-  منهمكثيروال .إدراك لماهية العملية أو آيف يتم تنفيذها من غير عملهم

 .ستراتيجيات والوثائق التي تحدد مسؤوليات البعثة
 توجيهات محددة بشأن آيفية بشكل متزايد على توفير

ألمور، 
، توفير مالذ آمن للمدنيين الفارينوحتى مشترآة الللدوريات 

محددة ولذلك يتم ورود ميزة آونها مبادرة مشترآة ولديها . ل
حي 

ن 
الفترة القصيرة   قبل نسيانه حتىمنها يتم وصول، والكثير عند الل

 إلى رفعباإلضافة ، الميدانالبعثات ضمان زيادة عدد النساء في على يجب  •
 .الخاص على قضايا النوع االجتماعيالمستوى العام للتدريب 

ي •

 .لمساعدةطلب ا البعثة لُيْقِبلن على نساء الالتي للواالستجابة

 مية التدريب والتوجيه
والية بعثات حفظ القصوى في على نحو متزايد المهمة ذات األولوية  حماية المدنيين

TP59PT ي حفظ السالم العاملين في بعثات ولكن العديد من

 أو اإلالتفويضالواقع يقرأوا في  لن -
البعثات تعمل لمعالجة هذه المسألة، 

ستراتيجي بشأن إإدارة عمليات حفظ السالم تعمل على تطوير إطار آما أن المدنيين حماية 
للبعثات التي تعمل على وضع إستراتيجيات لحماية حماية المدنيين، مع مبادئ توجيهية 

 . على مستوى البعثةالمدنيين
 

 UNMIS الخاص ببعثة يونميس مفهوم األمن لحماية المدنيينيوفر في جنوب السودان، 
قوات محددة لال وةالمباشرية لتوجيهالمبادئ ا عن لبعثة، فضًالالمحة عامة عن التزامات 

يتم توفيره  اتجاه واضح تحديد  يكونربماو. العسكرية والعناصر المدنيةالقوات  وةشرطال
فيما يخص آل ا TP60PTواألوامر المتشعبة العمل الموحدة معايير سلسلة من في

لدائمة من الحفاظ على القدرة ا
 TP61PT.أمرًا أآثر إلحاحًا

 
لحماية ا" بعنواننشر آتيب  شكل 2009في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في عام و

ويقدم .  مبادرة إيجابية"قوات حفظ السالملحماية في الآتيب عملي : الممارسة العملية
األمور التي ال يمكن القيام ’و‘ يمكن القيام بها’لألمور التي ة ودقيقة واضحمعايير الكتيب 

 ،الشرطة والجيش على مختلف المستويات في التسلسل الهرميللعاملين في قوات ‘ بها
حاالت ول  آيفية االستجابة  ح

غير أن إحدى النوا.  األوسع على النطاقالمجتمعمساهمات خالل  من المعلومات إليها
 أآثر قوة من ا على أنها  محتوياتهبمعالجة ين ملزموا ليسالقراء أن ي، هالسلبية

 TP62PT.التوصيات
 
ال يمكن أن غير أنها  في توضيح توقعات البعثة، ة مفيدات التوجيههفي حين أن مثل هذو

 نظرة عامة ويتم توفير.  البعثةأثناءب لنشر والتدريالتدريب السابق ل عن  بديًالتشكل
طفال، وقضايا النوع  تتعلق بحماية المدنيين، وحماية األالبعثة التي مسؤوليات حولأساسية 

، ولكن هناك وفرة معند بدء العمل، وغيرها من المواضيع )الجندر(االجتماعي 
المعلومات خال هذه 

 .انتهاء مدتها
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أمر حيوي لضمان أن هي نشر عملية ال قبل )الجندر(اعي وقضايا المرأة 
ينبغي توفير التدريب العملي، على .  بأدوارهمملتزمونأنهم  ويفهمونالموظفين 
 المسؤولين عنقادة ورؤساء الوحدات، واليناريو، آحد أدنى، لجميع ساس الس

 .العالقات المدنية العسكرية المتبادلة
قوات و

• 

ط 
 

 
قياس

 
ويمكن
 ذلك، آبير وق

 تحليل حصول علىال إلى صعوبات فيسياق واألفراد اليمكن أن تؤدي التغيرات في 
ومع ذلك، يمكن وينبغي بذل الجهود لضمان أن تدابير الحماية . ت
  .أهدافها

 ،

حول االحتياجات آانت تدور ن المعلومات التي تم جمعها 
 . قضايا الحمايةعوضَا عنسانية 

ماية 
 .التي تم تحديدهات 

آما  نشطة الحماية حيثما آان ذلك ممكنًاألينبغي وضع مؤشرات قابلة للقياس  •
ي اإلشارة إليها في التقارير  .ب

 
 
 
 
 
 

 توصيات
 

حول المسائل المتعلقة بالنوع تدريب الاالستثمار في حماية المدنيين وإن  •
االجتم

أ

 المدنيين -جميع الموظفين ل توجيهات واضحة توفيرآل بعثة على ينبغي  •
 . ما هو متوقع منهم بحيث يكون واضحًا- القوات العسكريةالشرطة و

 مع أصحابالتواصع  يجب بشأن لماذا وآيفات التدريب توجيهينبغي أن يشمل 
 المجتمع ،هم من ذلك الحكومة، والمنظمات اإلنسانية، واأل-المصلحة المعنيين 

 . هناك لحمايتهواودِجُوالذي 
 ليس فقُتْعطى ودروس تذآير، مع لمحات عامة مستمرًاينبغي أن يكون التدريب  •

.دحفظ السالم في البل قوات انتشارمدة خالل ، ولكن مرحلة التجنيدفي 

  النجاح
إلى حد هي قياس أثر مبادرات الحماية صعب للغاية، ألن الحماية الفعالة أن يكون  

وعالوة على.  إثبات الوقاية، ومن المستحيل تقريبًالى من الناحية المثةائي

واضح مع مرور الوق
في تحقيق تنجح 

  
 على قاليم،مبكر لحالة الحماية في القرى والمناطق، أو حتى األالتقييم أن يساعد اليمكن 

معينة في مرحلة ىتقييمات للقر  UNMIS يونميسأجرت بعثة وقد . تقييم التغيرات
وعالوة على ذلك، آانت .  منذ ذلك الحينأو وضعها موضع التنفيذ متابعتهاولكن لم يتم 

هناك انتقادات بأن الكثير م
اإلن
 

 توصيات
 المراحل األولى للبعثة ذدنيين منحماية المبينبغي جمع المعلومات ذات الصلة  •

وينبغي تطوير أنشطة الح. وتحديثها بانتظام، بالتشاور مع المجتمعات المحلية
الستجابة لالحتياجانفيذها لوت

غ ين
.تنفيذها على نحو أآثر فعاليةأن يتم  القائمة والمراقبة آليات  فعاليةينبغي تقييم •
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  النتائج والتوصيات5
 من قرارات محددة من مجلس األمن ،ذل الجهود على جميع المستويات على نحو متزايد

رات بع  في ثات حفظ السالم ي
 في جمهورية  آان الحالآماي

هذه اإلخفاقات  مثل مئات ت 
 . عنه

 في سياق هذا دراستها
 .على المستوى الميداني من دون زيادة آبيرة في المواردتم تنفيذها  ،البحث

 األمم المتحدة

قديم دعم سياسي قوي في الوقت لتعلى استعداد من لس األن
 على وضع عوائق في وجه الدولة المضيفة ما تعمل البعثة عند

توقع  مجلس األمن تقارير عن عمليات حفظ يينبغي أن و. ولكن على النتائج
من 

لين 
ض 

 
 
 

 
 

ْبُت
ر قد الدولي للمبادرات الفردية ألفراد البعثة في الميدان، لتطو

عومع ذلك، ال يزال هناك . تحسين حماية المدنيين ، فشل ذر
من ةآل واحد. 2010 آب/ أغسطسيالكونغو الديمقراطية ف

ا بشكل ال يمكن التعويضمن المأساةالتي تم توسيمها ألرواح 
 
 والقيود المفروضة على الموارد، وارتفاع معدل دوران ،اسيةعدم وجود إرادة سي عوقي

 ا،مختلفة من التدريب والخبرة، بعثات حفظ السالم في عملهالمستويات ال ذويالموظفين 
 هذه من ضمن إدخال تحسينات إمكانيةتضح تومع ذلك، . على سبيل المثال ال الحصر

تمت كارات  جميع األدوات والممارسات واالبتعلى أساس أنالقيود 

 
هذه المبادرات الجيدة أقصى قدر من التأثير، يجب أن ل وعلى الرغم من ذلك، لكي يكون

 فقط في نظر هذا التقييمييجب أن ال .  لها، وتوفير الموارد الكافيةوتنظيمها ها،يميتقيتم 
وهذا ال . تهتهدف إلى مساعدالذي  للشعب اإليجابيةنتيجة ال عدد األنشطة، ولكن أيضًا

 . المنهجي المستمر مع المجتمعات المحليةالتواصليمكن أن يتم دون 
 

 توصيات
 

مجلس األمن الدولي والدول األعضاء في لتوصيات 
 

 مجأن يكوينبغي  •
المناسب لقيادة

 . المدنيينالخاصة بحمايةواليتها مما يؤدي إلى صعوبات لتحقيق لبعثة ا
نبغي أن يستند مقياس نجاح البعثة في توفير الحماية الفعالة على أنشطتها، ال ي •

ما حققوه على  األدوات، ولكن ه من استخداميتمرآز على ما تال التي السالم 
لمجتمعات المحلية، وذلك باستخدام مؤشرات قابلة احيث تحسين وضع حماية 

 . المجتمعات المحلية نفسهاالتقارير التي تقدمهاللقياس وبناء على 
عامويشمل ذلك نشر . صيص موارد آافية لدعم تدابير حماية المدنيينيجب تخ •

 عن الموارد الالزمة العتماد بع الكافية، فضًالذوي الصالحيات الوظيفيةمن 
الممارسات المذآورة أعاله وتنفيذ والية البعثة لحماية المدنيين على الصعيد 

 .الميداني
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توصي

•

 .لمدنيين في الميداناموارد آافية لتوظيف وتدريب ونشر 
 .الميدان في نساءيجب بذل جهود أآبر لتدريب وتجنيد ونشر ال

ولى مراحل اإلعداد للنشر ويجب أن 

ت القائمة •
وينبغي تقديم 

 .ا بشكل مناسب مع السياقات المحلية
 

توصي
 

في ذلك •
في وجه لتهديدات لفضل أفهم واالستجابة بشكل لمشاورات منفصلة مع النساء، 

 .ع المجتمعات المحلية، وبناء الثقة مالئمةت م
في المناطق النائية والمعزولة، وينبغي القيام  • السالم

 من 

•

ي 

 

•

 
 تشك

وآذلك 
 فض
رة في جمهورية  الت

63

 

 ات إلدارة عمليات حفظ السالم
يجب و. أمر حيوي لتحسين الحمايةهو  على الصعيد الميداني ينل المدنيتمثي 

تخصيص 
• 

 المجتمع من أأن يبدأ التواصل معينبغي  •
 . البعثةفترة وجودخالل ستمر من ي
ألدوات والمبادرالإدارة عمليات حفظ السالم إجراء تقييم ينبغي على  

. وذلك بهدف إضفاء الطابع المؤسسي على أفضل الممارسات
مقاصد وأهداف هذه ل همضمان فهملتوجيهات محددة والتدريب لموظفي البعثة 

كييفهاألدوات واآلليات، بحيث يمكن ت

 ات لبعثات حفظ السالم

قوات حفظ السالم ضمان التشاور مع المجتمعات المحلية، بما ينبغي على  

توقعاوجود لضمان و، ةالحماي
ينبغي نشر قوات حفظ  

بدوريات مرنة، مع األخذ في االعتبار المعلومات التي وردت من المجتمعات 
لخطر أعمال الناس تعرض  مكان وزمانالمحلية والجهات الفاعلة اإلنسانية بشأن 

 .العنف بشكل أآبر
ى   علهاذينفالتي تم وضعها أو تأو المبادرات /دوات و يكون لدى األينبغي أن •

، بما في ذلكاألثرتتضمن آليات لقياس أن المستوى الميداني أهداف واضحة و
 . المحليخالل التشاور مع المجتمع

 بين تواصل مالئمنظم على جميع المستويات لضمان وجود الذ يتنفيتم يجب أن  
على الصعيد الميداني، ينبغ. كرية في بعثة حفظ السالمالعسو ةالعناصر المدني

لكي كافية ال الصالحيات الوظيفية ذوي بعض المدنيين وجودبذل الجهود لضمان 
 . صاغيةآذانًاتلقى آراؤهم ومالحظاتهم 

ستراتيجيات لالتصاالت العامة على المستويات المحلية لضمان أنإينبغي وضع  •
 . واألنشطة، والقيود المفروضة على البعثةتكون المجتمعات مدرآة للدور،

ستراتيجيات الفعالة لمعالجة االنتهاآات التي ترتكبها قوات األمن يجب وضع اإل 
 . أو الشرطةةعسكريمن قبل القوات ال تالوطني، سواء آان

شمل جميع عناصر البعثة،ي أن ينبغي وهو تحٍد؛ حماية المدنيين بحكم طبيعتها تحديًال 
، نتطلب فهم السياق والمخاطر بالنسبة للسكاإنها ت. لدعم من أعلى المستوياتا
قد و .تها البعثة حمايالتي تحاول بشكل فعال مع المجتمعات المحلية التواصلعن ًال

الستروم في أعقاب األحداث األخيالعام و لألمين ة الخاصةممثل قال
 يتم هذايجب أن و TPPT". مستوانا ويجب علينا تحسينيمكننا"الكونغو الديمقراطية، 

ومع .  والحكومات المحلية من جانب المجتمعات المتناميةلشكوكللتصدي لالتحسن بسرعة 
التي تمجديدة أساليب العمل الميدانية والمبادرات ال الزيادة األخيرة في فقد أظهرتذلك، 
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تكون ن يحدث بسرعة، وعندما أن التغيير ممكن، وأنه يمكن أعرضها في هذا التقرير 
 .اإلرادة موجودة

 
 

 حواشي ختامية
 

رسم أفق جديد : جدول أعمال جديد مشترك’، )2009(إدارة الدعم الميداني طبعة غير ورقية /ارة عمليات حفظ السالم
 .III. األمم المتحدة، ص: نيويورك, ‘لعمليات األمم المتحدة في حفظ السالم

حماية المدنيين في سياق عمليات حفظ السالم التابعة ’، )2009(نسيق الشؤون اإلنسانية 
تقرير مكتب تنسيق الشؤون "/ مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  "فيما يلي. (المتحدة

 

جب 
 1856 رقم 

2.( 

تشرين الثاني / نوفمبر11، )2009 (1894ألمن 

 .، آيتشانغا، شمال آيفو، جمهورية الكونغو الديمقراطية2010

ستراتيجية إت المهمة تحقق األهداف المنصوص عليها في 

تم . 2010آب /

ة 

داة 

مم حماية المدنيين في سياق عمليات حفظ السالم لأل’مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، /ليات حفظ السالم
الم 

 

http://www.peacekeepingbestpractices.unlb.org/PBPS/Pages/Public/viewdocument.
ocid=94 ) 2010تشرين الثاني / نوفمبر8تم الحصول عليها في( 

 إد 1

 
 
مكتب ت/إدارة عمليات حفظ السالم2

األمم  :كر نيويو‘لالمم المتحدة
 "). عمليات حفظ السالمإدارة/اإلنسانية

 
.19، الفقرة )2009 (1888، قرار مجلس األمن رقم جملة أمور انظر في 3  
 
 يهتؤآد أن’: 11 الفقرة 1925 وقرار مجلس األمن رقم 6، الفقرة 1856، على سبيل المثال، قرار مجلس األمن رقم  انظر 4

قرار األمن‘ ...لمتعلقة باستخدام القدرات والموارد المتاحةاألولوية في اتخاذ القرارات ا... أن تعطى حماية المدنيين
010 (1925 وقرار األمن رقم )2008 )

 
قرار ا. 26، الفقرة 1894 ، على سبيل المثال، قرار مجلس األمن رقمانظر 5  

 .(f)12فقرة ، ال)2020 (1925أيضَا قرار مجلس األمن . 2009
 

 والمنظمات بعثة منظمة األمم المتحدة لتحقيق االستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطيةمقابالت منظمة أوآسفام مع 6  
حكومية غير الدولية،  تموز / يوليو18-17ا ل

 
TP7PTالمفهوم التشغيلي لحماية المدنيين في عمليات األمم المتحدة لحفظ م الميدانيإدارة الدع/ إدارة عمليات حفظ السالم 

تحديد ما إذا آان يشمل’، تشير إلى أنه) 25، الفقرة 2009(السالم 
 ‘. التي تخدمها منتظمة من المجتمعات المحليةردود فعلالحصول على وهو حماية عنصرًا هامًا ال
 
  أغسطسSC/10016 AFR/2030 ،26 ، جمهورية الكونغو الديمقراطيةحولمجلس األمن لبيان صحفي  8
: أيلول من الموقع اإللكتروني/ ستبمبر4حصول عليه في ال

http://www.un.org/News/Press/docs/2010/sc10016.doc.htm .ثة األمم  أيضا تقرير األمين العام عن بعانظر
 .2010تشرين األول / أآتوبرS/2010/512 .8. 8 المتحدة لتحقيق االستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الفقرة

 
تقرير الفريق المعني بعمليات ' و؛1995' المبادئ التوجيهية لعمليات حفظ السالم لالمم المتحدة'بعض األمثلة القائمة تشمل   9

األمم المتحدة لحفظ عمليات أبعد من ذلك في إعادة تعريف إلى ، الذي ذهب 2000) تقرير اإلبراهيمي(' األمم المتحدة للسالم
المعني الخاصةالدول األعضاء الممثلة في اللجنة من قبل ذها يأو تنفوافقة عليها السالم ولكن التوصيات الرئيسية لم يتم بعد الم
  بشأن عمليات حفظ السالم المتعددة األبعاد؛ ومؤخرًا2003دليل عام ؛ )C34 ('بعمليات حفظ السالم العامة الخاصة المعنية

آأؤآد على القيود المفروضة على عمليات حفظ السالم ي ذيإدارة عمليات حفظ السالم، والالذي صدر عن ذهب آابستون  م
 .إلدارة األزمات

 
ثالث . إضافية إلعالم واستكمال عملية اإلصالحالستكمال هذا العمل، ونشرت األمم المتحدة ومؤسسات فكرية وثائق   10

، وثيقة )2009 (‘رسم أفق جديد لعمليات حفظ السالم التابعة لالمم المتحدة: شراآةللجدول أعمال جديد ’: وثائق رئيسية هي
؛ اإلدارتينالتي تعكس وجهات نظر  وإدارة الدعم الميداني أعدتها إدارة عمليات حفظ السالم) ورقيةغير وثيقة أو (داخلية 

من قبل مرآز التعاون ) 2009(‘ تحالف لحفظ السالم في عصر من عدم اليقين اإلستراتيجي:  اإلبراهيميتقرير البناء على’
دولي ل وإدارة عم؛ا
 إدارة عمليات حفظ السمشترك من قبل، دراسة مستقلة بتكليف )2009 (‘ والتحديات الباقيةالنجاحات والنكسات: المتحدة

على عليها وفر خلفية مفيدة للقضايا المثارة في هذا التقرير ويمكن االطالع ت الوثائقهذه . ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
 :ةن التالييواالعن
 
 ‘ لعمليات حفظ السالم التابعة لالمم المتحدةرسم أفق جديد: جدول أعمال جديد للشراآة’

http://www.un.org/en/peacekeeping/newhorizon.shtml)  2010تشرين الثاني / نوفمبر8تم الحصول عليها في(
 
 ‘تحالف لحفظ السالم في عصر من عدم اليقين اإلستراتيجي: تقرير اإلبراهيمي البناء على’

aspx?id=2&d
4
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http://www.peacekeepingbestpractices.unlb.org/pbps/Pages/Public/viewdocument.aspx?id=2&d

ب السودان وغوما وبوآافو في جمهورية الكونغو 
اقع الميدانية، مع الترآيز بشكل خاص على المجتمعات التي  في المومحوريةآما أجريت مقابالت ومجموعات . يمقراطية

ن المجتمعات المحلية في 

 .)2010تشرين الثاني /وفمبر

الفصل،  بموجب هذا متصرفًا. 
 إلنجاز ‘ الوسائل الضروريةجميع’ استخدام في أو ‘اتخاذ اإلجراءات الالزمة’ فيوض مجلس األمن الدولي بعثة حفظ السالم 

يق 
 .2، الفصل ) "ارة عمليات حفظ السالم

ر 

ول 
201.( 

 .56-355انظر أيضَا ص . 64-163 ص. إدارة عمليات حفظ السالم، مرجع سابق/مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيةتقرير  1

 
 

 الى الوراء من قبل القوات م ردهميونميس قد توآان محققو بعثة األمم المتحدة .  لتحرير السودانالجيش الشعبي
مقابالت منظمة أوآسفام، جوبا ، . ( الحوادثىحدإ العنف ضد قائدي طائرات هليكوبتر في لدرجة استخدامحكومية، 

  على العنوان2010 أيلول/ سبتمبر25 يونميسبعثة لن خالل تقرير رصد وسائل اإلعالم ليها معصول ح

ق 
 ًا سابقه

 إنهمر ي واقع األ
جواب   على

اك ارتباك أآبر في دارفور حول اتفاقية وضع يبدو أن هنو.  على اإلطالقمسبقطلب إذن لم ت إذا مما' ال 'ريح بالنفي

و 
بة 
ية، 

جمهورية الكونغو  في لقوات المسلحةا على ، اشترطت بعثة مونوسكونتهاآاتاال في ؤ فعًالتواطال 
ويرى آخرون أنها قد ال .  بأن هذه التدابير ليست فعالةالنقادويجادل .  لتقديم دعمهاعلى حسن السير والسلوك) يمقراطية

 
 ‘النجاحات والنكسات والتحديات الباقية: حماية المدنيين في سياق عمليات حفظ السالم لألمم المتحدة’

o
cid=1014 ) 2010تشرين الثاني / نوفمبر8تم الحصول عليها في( 

 
أجريت مقابالت في المراآز الرئيسية من جوبا ورومبيك في جنو  11
الد

وشمل ذلك في جنوب السودان اثنين م.  شريك محليأو حيث لديهاأوآسفام مباشرة معها منظمة تعمل 
ة، أجريت بحوث في جمهورية الكونغو الديمقراطي.  الوسطىإآواتوريافي والية ، وولو وآويبيت، وويتو والية البحيرات

 .ميدانية في آيتشانغا وآيوانجا في شمال آيفو
 

 .45ص . إدارة عمليات حفظ السالم، مرجع سابق/مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية تقرير  12
 

المنظمات غير الحكومية مشترآة مع وثيقة ملخص من ، ‘إنقاذ السالم في جنوب السودان’، )2010(مايا ميلر وليديا بول   13
-http://www.oxfam.org/en/policy/rescuing-peace. منظمة أوآسفام الدولية: خرى، أوآسفوردوآاالت أ

southern-sudan)  ن8تم الحصول عليها في 
 

تناول األخطار التي تهدد السلم واألمن الدولييني ذيالفصل السابع هو الجزء من الميثاق ال  14
يف

: مم المتحدةحماية المدنيين في سياق عمليات حفظ السالم لأل’، راجع شموًاللالطالع على مناقشة أآثر . المهام المكلفة بها
 إدارة عمليات حفظ السالم ومكتب تنسمن قبل مشترك، دراسة مستقلة بتكليف ‘ات المتبقية والتحديسات ونك،نجاحات

إد/تقرير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية" من اآلن فصاعدًا(الشؤون اإلنسانية، 
 

 .األمم المتحدة لحفظ السالمعمليات لحماية المدنيين في  المفهوم التشغيليإدارة الدعم الميداني / إدارة عمليات حفظ السالم  15
 

مرآز آا. 4، ص 2008 آب/أغسطس 1 ،2.0، اإلصدار ذيلإطار التخطيط الم: الجماعيةفظائع للعمليات االستجابة   16
ظ السالم الواليات المتحدة لعمليات حفجيش  ة، ومعهديلحكومللدراسات احقوق اإلنسان، آلية آينيدي لسياسات هارفارد 

أيل/تم الحصول عليها في سبتمبر (http://www.coa-nonprofit.org/MARO_APF_080608.pdf. واالستقرار
0
 
7 
 

نيسان بين الجيش الشعبي لتحرير السودان وقوات الجنرال أثور،/ أبريل تجري المواجهات المسلحة في خورفولوس من 18
عزىوالتي توقد أبلغ عن انتهاآات عديدة من المنطقة منذ ذلك الحين، . الموصوف بأنه متمرد من قبل حكومة جنوب السودان

 إلى أساسًا
ال

تم . 2010تموز / يوليو6.  يطالبون بالحوار مع أثور أيضا سودان تريبيون، سكان والية جونقليانظر .2010 تموز/يوليو
لا

http://unmis.unmissions.org/Portals/UNMIS/MMR/MMR%207%20July%2010.pdf 
 

 التنسييبقى"، وآذلك في جنوب السودان .إدارة عمليات حفظ السالم، مرجع سابق/مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية تقرير  19
بما أنه تم حدوث ًا مطلوبأمرًاالجيش الشعبي /القوات المسلحة السودانيةأو /حكومة جنوب السودان و/مع حكومة السودان

أولوية : ، إجراء التشغيل الموحديونميس بعثة انظر (".يونميسبعثة الخاصة ب]  القواتاتفاقية وضع [على أساسولكن ليس 
، ولكن ف ليس إلزاميًاالحصول على إذنأن  وهذا يعني من حيث المبدأ، .)6 الطوارئ، ص االستجابة لحاالت

بعد الحصولالبعثة بأعمال تصرفت  مشكلة، ألن هناك عواقب سياسية أآبر إذا ا يسببوهذ.  مطلوبأمر دائمًا
ص

الهاتف، عن طريق أوآسفام، مقابلة منظمة ." (ةوثيقة غير قانوني"االمم المتحدة بأنها التي وصفها أحد أعضاء القوات، 
  .)2010تموز /يوليو

 
 متهمهادارفور ن أشخاص م أآثر من ستة  فيما يخص مواجهةصورة  األمري دارفور اتخذ هذاففي اآلونة األخيرة   20

 وربما ه-  من بكثيرأآثر حزمًاآان موقف الهذا . الحكومة بالتحريض على العنف في مخيم آالما، في والية جنوب دارفور
على مقروقفت البعثة حين ، 2008 نزع السالح القسري التي قامت به القوات المسلحة السودانية في عام -رد فعل على 

في جمهورية الكونغو الديمقراط. ، معظمهم من النساء و األطفال117 وجرح  مدنيًا64در بنحو وراقبت بينما قتل ما يق
ر جزعها خطرأثا حيث
الد

في جمهورية  القوات المسلحة يشملتكون آافية بموجب القانون الدولي لوقف الدعم فقط لكتائب محددة، إال أنه يجب أن 
ا، منع عمال طالق النار في مخيم آالمإ المزيد من .انظر، من بين أمور أخرى، رويترز. ( عامالكونغو الديمقراطية بشكل

 على العنوان 2010أيلول /تم الحصول عليها في سبتمبر. (2010 آب/ أغسطس11 األمم المتحدة -غاثة اإل
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ة، 
مات في أعقاب 

الخاص 
:  على العنوان التالي2010 أيلول/بر سبتم6تم الحصول عليها في . 2010 آب/ أغسطس25مهورية الكونغو الديمقراطية، 

03/ne

، السيطرة ‘اع األمننظرة عالمية وآثارها بالنسبة لقط: العنف الجنسي في النزاعات المسلحة’) 2007(ز 
 .170، ص )DCAF(يمقراطية على القوات المسلحة 

المحلية  المجتمعات ت التي أجريت في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قالخاصة بالحماية
ن، أفاد المستجوبين أن القوات في جنوب السوداو. ن شعورهم باألم منزيدتمشترآة الدوريات الأوآسفام أن رارًا لمنظمة 

PPT من قوات تكيفت بشكل أفضل مع المحيط القوى الوطنية المحلية إلى أن  المجتمعاتت في العديد من المقابالت، أشار
في 

 حدد
 ).2010 آب/سطس

بيل المثال، 
يشعروا باالرتياح العسكرية لم بأن القوات سبب قد تم إيضاح الو.  في غومامقر عملهااهما تن فقط من النساء، وآلتااثناك 

 .2010آب /أغسطس

وباإلضافة إلى ذلك، بسبب خطوط اإلبالغ 
، ' دخالء 'على أنهم  المترجمين الفوريين لالتصال المجتمعي المتبادل  إلىبعض الوحدات العسكرية تنظر، لديهممنفصلة 

  .وضح الفجوة بين العناصر العسكرية والمدنية لبعثة حفظ السالمي وهذا أيضًا

 ت
ي 
 

 ون عن استجابة األمم المتحدة ويريدن غير راضيونزالي ال م في آيواجا أنهالمحوريةمجموعات الذآر المشارآون في  

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/N11252095.htm :( تدين استخدام القوة المفرطة في مخييوناميد
بعد . ، تييري فيرآولون، مجموعة األزمات الدولية2008 آب/ أغسطس26 آالما جنوب دارفور،  في داخليَالمشردينل

 .2010تموز / يوليو19مونوك، هل ينبغي على مونوسكو االستمرار في تقديم الدعم للحمالت العسكرية الكونغولية؟ 
 

مسأللمزيد من النقاش حول هذه ال.  جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتشاد ودارفورفيمقابالت المؤلف   21
عندما ظهرت معلو. 3إدارة عمليات حفظ السالم، الفصل / تقرير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيةراجع عمومًا

 مرت   في جمهورية الكونغو الديمقراطية، على سبيل المثال، أفيد أن دوريةعمليات االغتصاب الجماعي التي حدثت مؤخرًا
 المعلومات عدم الكشف' بأن آما أشار أحد المعلقينو. لم يتم إبالغهااب، ولكن عبر القرى حيث وقعت عمليات االغتص

ممثل لل المؤتمر الصحفي انظر." لمونوسكو هو مثال واضح للعالقة بين قوات األمم المتحدة والناس على أرض الواقع
لج

http://www.un.org/News/briefings/docs/2010/100825_Meece.doc.htm . ،ال االغتصاب ’أيضَا ميدياغلوبال
تم الحصول . 2010أيلول / سبتمبر3، ‘نظرة نافذة إلى المؤتمر الصحفي لبعثة مونسكو: وال التواصل السيء لهما عالقة بالثقافة

-http://mediaglobal.org/article/2010-09 : على العنوان التالي2010أيلول /سبتمبر 7عليها في 
ither_rape_nor_bad_communication_is_cultural_a_critical_look_at_monusco_s_press_conf

erence  
 

، آيتشانغا، شمال آيفو، 2010موز ت/ يوليو18-17 مقابالت أوآسفام مع بعثة مونوسكو والمنظمات غير الحكومية الدولية،  22
 .جمهورية الكونغو الديمقراطية

 
؛ باستيك، 24-22 ص مم المتحدةتحليلية لألانظر قائمة الجرد ال.  في أماآن أخرىى مماثلةخرأتم توثيق هذه العمليات و  23

غريم وآون
الد
 

 الي الدراسات االستقصائيةف  24
م

قع الشرطة في موبوضع قوات ا تم الترحيبقوات حفظ السالم، وب مصحوبة آانت عندما ‘تصرفت بشكل أفضل’الوطنية 
 ).2010 تموز/مقابالت المؤلف، يوليو. ( إيجابيًاابتكارًاعلى أنه شكل في الميدان مشترآة 

 
25 T

. قوات حفظ السالمذلك ال ينطبق على  تملك الشرطة الوطنية سلطة االعتقال، في حين أن ،على سبيل المثال. حفظ السالم
ًا بالنسبة آان أفضل تكيفلتحرير السودان الجيش الشعبي أن جنوب السودان، علق آل من المجتمعات المحلية والسلطات 

المنوع ال للتعامل مع هذا من ذوي الخبرة، وأفضل تكيفًا بالنسبة" مقاتلي أدغال"لمواجهة تهديد جيش الرب للمقاومة ألنهم 
 وأغتموز/ يوليو،جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودانفي وآسفام أمقابالت . (من التهديد

 
TP26PT 2009نيسان /، يونميس، أبريل‘المرجعية للمترجمين الفوريين لفرق الحماية المشترآةالمصطلحات ’ من. 
 
TP27PTالمرجع نفسه . 
 
TP28PT  في شمال آيفو، على سين المنتشر من المترجمين الفوريين لالتصال المجتمعي المتبادل21أصل الـ من 
هن
 . من ادعاءات االستغالل واالعتداء الجنسيينفي قواعدهم خوفًانساء وجود ل

 
 21 مقابلة أوآسفام،  29
 

، إما بسبب ت العسكريةوحدن لالتصال المجتمعي المتبادل للون الفوريو المترجميقدمها تجاهل المعلومات التي يتم أحيانًا  30
ن ين الفوريير، أو ألنه ينظر إلى المترجميتقدعدم  استياء أو يسبب)  الكونغوليةمن الجنسيةآونه ( أو الشخص المنصب

. العسكريةالقوات  أوساطس في واسيجعلى أنهم لالتصال المجتمعي المتبادل 
ال

.  في القاعدةماستيعابههم يجري فقط إن :وتقول
 

 آان مونوكعلى الرغم من أن قاعدة بعثة. تيان على مدار يومين من الرجال والف150 تم ذبح حوالي 2008في نوفمبر   31
لمزيد من المعلومات، انظر، ف. مم المتحدة لم تتدخلأقل من نصف ميل، إال أن قوات حفظ السالم التابعة لألعلى مسافة 
آانون/ديسمبر. دنيينعجز األمم المتحدة عن حماية الم:  في آيواجاعمليات القتل، هيومن رايتس ووتش أخرىجملة أمور 

 .2008األول، 
 

32 
 .أآثر رسميةاعتذار 
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أل

 .ال اإلنساني

  .

ول، 

 أن يسجل، ولكن بمجرد الرد على االتصال قبل سماعة الهاتفالمتصل يغلق  عندما يه‘ اإلشارة الصوتية’أو ‘ الوميض’ 

 .االتصال به رقم هاتف الشخص الذي يريد -مراقبة الز 

 في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتشاد من خالل التفاوض مع ب التقارير
 . من خاللها ال يمكن الوصول إليها إالرآات االتصاالت السلكية والالسلكية لتمديد شبكات لمواقع

عين 
شمل مينورآات من بعثة  

.  في المائة9ئة إلى  في الما4قوة من الزيادة نسبة النساء في مما أدى إلى ، ‘لزي الرسمي والقبعات واألحذية واألحزمة
ب 

 النساء في آثير من األحيان القوى الوطنية في  من
 .إحداث فرق تصبح محدودة على ن إلى مهام مثل مراقبة حرآة المرور، حيث قدرتهتم إحالتهميأو /راآز الكبرى و

 

 . يونميسدةلمانية جي تي زد وبعثة األمم المتح مشترآة بين وآالة التنمية األ

ة 
 عدم 

وأشار أحد الناشطين . النتقامهم بافاستهدبأن الشهود سوف يتم ا، ولكن هناك مخاطر إضافية ز التنفيذ في حيلة
في التحقيقات يزيد من في جمهورية الكونغو الديمقراطية  في مجال حقوق اإلنسان إلى أن مشارآة القوات المسلحة ينحلي

ى الحاجة إلى مزيد من 
 .ماية للضحايا والشهود

ل، 
ع 

 .الهيئة العليا المدنية في الحكومة المحلية المسؤولة عن األمنيمثل محافظ الآان  

للغة  اال يجيدون أن العديد منهم أيضًايبدو الفرنسية، وإنما  للغة الوحدات العسكريةلم تتعلق المسألة فقط بعدم دراية   49
  .حماية في غاية الصعوبةموظفي ال التواصل مع البعثات األخرى أو أمراإلنجليزية، مما يجعل 

33  DIS  من في مناطق ترآيز الالجئين والميه  شردين داخليًا قوة تتألف من الشرطة التشادية والدرك ومكرسة لتوفير ا
والعاملين في المج

 
S/2010/409. 2010 تموز/ يوليو30. تقرير األمين العام عن بعثة األمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد  34

 .13الفقرة 
 

تشرين األ/ أآتوبرS/2010/529 ،14، تقرير األمين العام عن بعثة األمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد  35
 .7الفقرة 

 
 . دقيقة20في غضون  بحسب التقارير  36
 

37 
 في هذه - الذي تم االتصال بهشخص  اليكون لدى، ولكن رصيديتم استخدام أي ال وبذلك، . الرقم الواردسجلت المتلقي الهاتف 

الحالة مرآ
 

معالجته بحس يجري إن هذا الشأن األخير  38
ش
 

، معهد ‘اإلنجازات، وخيبات األمل والمستقبل الهش: ‘مينورآات’) 2010 شباط/فبراير( نونيز فيالفيردي هيسوس أ  39
 .13-11، ص  والعمل اإلنساني، مدريدنزاعات الحولالدراسات 

 
تس  90، 2010 تموز/ يوليو15في  807 ن الموحدة الـ مفرزة األمذآر تقرير آخر لألمين العام أن من مجموع أفراد  40
 لالنضمام الى الشرطة الوطنية، مع دعممن النساء باإلضافة إلى ذلك 250تم تعيين و. من النساءهم 

ا’
 مقابلتهم في جنو أشخاص تمتآما أشار.  في هذه القوةالنساء ؤالء، ما هو الدور الذي ستلعبه همع ذلكويبقى أن نرى، 

جميع ضباط الشرطةيبقى السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، 
الم
تشرين األول / أآتوبرS/2010/529 ،14، تقرير األمين العام عن بعثة األمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد  41

  .7، الفقرة 2010
 

لجان شملت تمثيل المجتمعال بأنشرطة األمم المتحدة ورد من ر تقرير أشا. 2010 تموز/مقابالت المؤلف، جوبا، يوليو  42
لجان تتألف فقط من الشرطة والسلطات ال ومع ذلك، ذآر آخرون أن لنساء؛ بنشاط على تشجيع مشارآة اعملتالمدني و
 .المحلية

 
آانت هذه مبادرة  43

  
القدرينعدم وجود  في آثير من الحاالت همن المهم أن نالحظ أن. 2010 آب/ أغسطس26 أوآسفام، بوآافو،  منظمةمقابلة  44

على فقط ال يقتصر األمرفي هذه الحاالت . بساطةعنهم بكل أو اإلرادة الوطنية لمحاولة اعتقال المجرمين، ويتم االفراج 
العدارؤية 
الم

ودعا إل.  باألمن للضحايا والشهود زائفًايوفر شعورًا بعثة مونوسكو احتمال االنتقام، في حين وجود
الح
 

 بعثة حفظ السالم العاملة في مجال العمل ضمن الوحدات المدنية  على يدل عمومًا‘المستقلةالعناصر المدنية  ’مصطلح إن  45
أولئك الذين يعملون في وظائف الدعم مثل اإلدارة، والتموي، على سبيل المثال  معمقارنة (بعثة الوالية بالمتصل مباشرة 

، ونز)حيثما وجدت( وسيادة القانون، وحماية المدنيين ،الشؤون المدنية، وحماية الطفل، وحقوق اإلنسانهذه وقد تشمل ). لخإ
 ).لة شامليستقائمة هذه ال) ( وإعادة الدمج وإعادة التوطين، وإعادة التوطين، والتسريح،السالح

 
46 
 

تحديد ما إذا لعنصر هام هناك  "يشير بأن، مرجع سابق إدارة الدعم الميداني المفهوم التشغيلي/إدارة عمليات حفظ السالم  47
 منتظمة ردود فعلشمل الحصول على ي وهوراتيجية الحماية ستإ تحقيق األهداف المنصوص عليها في تعمل علىآانت المهمة 

 .25الفقرة ." من المجتمعات المحلية التي تخدمها
 

 .تعني الصداقة باللغة السواحيلية" أورافيقي " 48
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إنشاء شبكة للحوار مع منظمات ت بعثة مونوسكو عن ، أعلن2010 آب
. 2010 أيار/ مايوه فيقطالالذي تم إ لحملة التوعية العامة حول التغيير في والية البعثة، تتويجًاذلك وآان . جتمع المدني

 
 المحوريةمجموعات آانت ال 

 الى هذا التغيير أو الذي دفعلم يكونوا مدرآين للسبب ادة المجتمع على حد سواء على علم بأن البعثة قد تغير اسمها، ولكن 

 :  على العنوان التالي2010 أيلول/سبتمبر  4 ول عليها في
http://monuc.unmissions.org/Default.aspx?tabid=1042&ctl=Details&mid=1096&ItemID=1002 

 

 مع بالمعلومات بالفعل

من أن تتخوف  مخاطر عالوة على ذلك، هناك دائمًا .أو إبراز مخاوفهم تهمصوات أقوى من غيرها في الدفاع عن قضي

 من قبل منظمة أوآسفام وشرآائها في شمال وجنوب آيفو، على سبيل 2010عام لحماية التي أجريت في ادراسة  أظهرت 

، ‘أوًال

أن و 
 أن يتم تبادل المعلومات مع ومن الممكن أيضًا .عهن

 .)للى سبيل المثالمنظمات المحلية أو المنظمات غير الحكومية، عا(حماية الفاعلة األخرى  من قبل جهات البعثة حفظ السالم 

حماية النساء واألطفال في جمهورية الكونغو الديمقراطية، على سبيل ب مكلفة خصيصًاالت مقابالت مع آتيبة الشرطة 
غير متناسق للغاية في حين أن النساء اللواتي آانت قد آان مم المتحدة ألل في الشرطة المدنية نساء الثال، إلى أن دعم تمثيل

تقدم الدعم التي منظمة ال طلب لقاء مع ممثلي ما تم ، وأثناء هذا البحث الميداني، عندًا اعتياديًاليس أمرا أن هذإلى ، هناشارة 

منطقة ال موظفيها في 
 . المجموعات المحورية، مقاطعات وولو وآويبيت. ن توقف

 هأنبتؤآد ’: 11 الفقرة 1925قم قرار مجلس األمن ر و6 ، الفقرة1856، على سبيل المثال، قرار مجلس األمن رقم  انظر

fragm ‘ ل على جزء من مجموعة تعدي’ويتم تعريفه على أنه
 http://www.militarydictionary.com/definition/FRAGO.html.‘ن األوامر

 
50  S/2010/164 ،30تقرير األمين العام الحادي والثالثين عن بعثة منظمة األمم المتحدة في جمهورية ، 2010آذار / مارس

 .39الكونغو الديمقراطية، الفقرة 
 

/ أغسطس12 بتاريخ‘ ارخبأبرز األ’فقرة في   51
الم

لم يتم تحقيق مبادرة جيدة، ت آانه ورغم أن هذ. شخص في جميع أنحاء آينشاسا5000واستهدفت الحملة ما يقدر بنحو 
،خالل البحث الميداني لهذا التقريرفوبالفعل،  .محاولة مماثلة في الشرق، حيث البعثة أآثر نشاطًا

وق
، ‘ شبكة للحوار مع منظمات المجتمع المدني في آينشاساأعدت بعثة مونوسكو’موقع بعثة مونوسكو، . االسم الجديد هما يعني

تم الحص. 2010 آب/ أغسطس12
9
 

 أنفسهم للخطر بالتعريض تأمينهادوريات أو المناطق التي يجري الناس من إجراء الحول مكان  يمكن أن تمنع المعلومات  52
حول دوريات جمع الحطب في دارفور، على سبيل المثال، واصلت العديد من بشكل سيء عندما تم نشر المعلومات . داع
 .بمفردهننساء الخروج ال
 

 نشاط طوعي غير أنهجتماع على المستوى الميداني مفتوح لمجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة، اال أن على الرغم من  53
 أولئك الذين يسهمون ن يتشاورأوجد وسيلة لضمان يال . وال يتضمن ممثلين من جميع المجاالت

كون بعض تدينامية بين المشارآين، قد ال وبحسبوباإلضافة إلى ذلك، .  الفئات المهمشةيشملوا لجهودًا يبذلوا أنالمجتمع، أو 
األ

مناطق  ال، قد ال تؤخذ في االعتبار على اإلطالقوأخيرًا. لمشارآين الدوليينأو من اعملية من الالجهات الفاعلة الوطنية 
  . أو التي يصعب الوصول إليها بسبب انعدام األمنمعزولة جغرافيًاال
 

54 
ثالثة غير أن  في السنة السابقة، أمنه الخاص بعض التحسن في لمس  رجالثالثآل  نمن بيالمثال، أنه في حين أن واحد 

النساء واألطفال ’) 2010(منظمة أوآسفام، .  من من قبلعن شعور أقل أمنًاالذين شملتهن الدراسة أبلغن أرباع النساء 
 .2ص 

 
 في هذا البحث، أتم استشارتها تلك التي غيراء شملت مجموعات أخرى من النسقد المناقشات تكون من الممكن أن   55

اجتمعوا مالذين عن األشخاص واضحة يكن لديهن فكرة  التي لم النساء

 
 . 73الفقرة . S/2010/164. ةبعثة األمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطيحول تقرير األمين العام   56
 

أشار  57
الم
  . أي تدريب محدد بالضرورةن يكن لديهولكن لمنية والتزام، لديهن حسن ن ا في الماضي آهننشرتم 
 

 تجدر ،مع ذلكو. من السيدات القرى داتقيامع المؤلف في جمهورية الكونغو الديمقراطية، على سبيل المثال، اجتمع   58
اإل

 .الرجالمن  حضرا االجتماع لذانن الاالشخصآان والعالج لضحايا العنف الجنسي، 
 

واضحة بشأن والية بعثة فكرة الرجال آان لدى  في جنوب السودان، على سبيل المثال، في حين يةمحورمجموعات الالفي   59
لديهن فكرة  لم تكن ن إلى أنهين، مشيرلم يكن لدى النساء نفس الوضوح، )‘نهم هنا لمراقبة السالمإ’(ألمم المتحدة يونميس ل
تمثلت بمرور البعثة هن الوحيدة معتجربت، وبأن قط معهم يجتمعنلم و هناك، عن سبب وجودهمواضحة 

دو
 

 .19، الفقرة )2009 (1888 انظر في جملة أمور أخرى قرار مجلس األمن رقم  60
 

61 
 S/RES/1856‘ ...األولوية في اتخاذ القرارات المتعلقة باستخدام القدرات والموارد المتاحة... يجب أن تعطى حماية المدنيين

(2008) and S/RES/1925 (2010). 
 

62 ’ FRAGO ‘)ـ هو اختصار ل) فراغو’ent of an order
م
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 بيانات مسودةإعداد ’ و ‘ عند إدارة التدفق الجماعي للمدنيين الفارينيونميس
التشديد (، ‘ةيداراإلات التوقعات  في إدارة تدفق الالجئين من المدنيين الفارين بأعداد آبيرة وبيانيونميس بعثة اتجاح

UNMIS/FHQ/JOC/F 

ية، 

 حول

 

 

 التوجيه غير أنها ال توفر قدر آافي من غير أنها  العسكرية، ات للقواتتقدم اإلرشاد مع أن الفراغو الخاصة ببعثة يونميس  63
ـ  اإلعالمي لالمسؤولالتوجيه الوحيد إلى ويتم توفير .  لهمهاتقدم أن يخص الخدمات التي يمكنبشأن إبالغ المدنيين في ما 

إعداد الرسائل الرئيسية لدعم عمليات بعثة ’
لن

انظر على سبيل المثال . هاهذه الرسائل، أو متى أو آيف سيتم تسليم من تخص من دون أي توجيهات بشأن ) مضاف
RAGO 081800C Apr 10, FRAGO 002/10 to OPO 001/10 Operation Steel Icon.

 
 الخاص بـ 2010 حزيران/ في يونيوالمنشور الذي تم إصدارهالدولي، وال سيما تبذل الجهود لتوفير التوجيه على المستوى 

لذاآرة المؤسسمن اجدير بالثناء ومفيد تمثل جزء بينما و. ة من قبل االمم المتحد‘ حفظ السالماتجرد تحليلي لممارسقائمة ’
 . إلى حد أبعد دليل مرجعي لقيادة البعثةيمثلومع ذلك، فإن هذا التقرير هو 

 
 اجتماع مجلس األمن  خاللالبيان الذي أدلى به الممثل الخاص لألمين العام حول العنف الجنسي في حاالت الصراع 

 .11 ، الفقرة 2010 أيلول/ سبتمبر7جمهورية الكونغو الديمقراطية 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

                                                                                                                                    

  2010ظمة أوآسفام الدولية أآتوبر 

 لتوفير المعلومات للنقاش العام حول قضايا التنمية والسياسات التقارير سلسلة من يصدر التقرير ضمنو. آليا خانب هذا التقرير 
تعبر منظمة أوآسفام عن شكرها للمساعدة التي تلقتها من آيرستين هاجون، وفرانسيسكو يرمو، وإيلي آيمب، وفيريتي جونسون . نسانية

. ، ولموظفي منظمة أوآسفام الميدانيين، والسيما إيغور هودسون وإيما فاننغ، لتسهيل عملية البحث الميدانيثناء إعداد التقرير، أايا مايلر
ا تود منظمة أوآسفام توجيه الشكر لجميع الذين ساهموا في البحث، بما في ذلك المنظمات المحلية، والمسؤولين الحكوميين، فضًال عن 

 .ممثلي المنظمات اإلنسانية، على وقتهم، والمعلومات التي ال تقدر بثمن وعلى توجيهاتهمظفين البعثات و

وظة ولكن يمكن استخدام النص مجانًا ألغراض الدعوة، والحمالت، والتعليم، والبحوث، شريطة 
. 

لدًا إليجاد  : حلول دائمة للفقر والظلم 

 (www.oxfamfrance.org)فرنسا 
   (www.oxfam.de)ألمانيا

 
  

(w  

 :وتعمل على اآتساب العضوية الكاملة منظمة أوآسفام، 

: عنوان البريد اإللكتروني. www.oxfam.orgزيد من المعلومات، أو زيارة 
ad  
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 محفه المطبوعةحقوق النشر والتأليف لهذ
التأليف أن يتم تسجيل جميع هذه االستخدامات معه ألغراض تقييم األثرآما يطلب صاحب حقوق النشر و. آامًالذآر المصدر  يتم 

ألغراض النسخ في أية ظروف أخرى، أو إلعادة استخدامها في منشورات أخرى، أو الترجمة أو التكييف، يجب الحصول على إذن مسبق 
 .publish@oxfam.org.uk عنوان البريد اإللكتروني .ومن الممكن فرض رسوم لهذا الغرض

 
  عنوان يرجى إرسال بريد إلكتروني إلىالتقرير اثارة في هذلمزيد من المعلومات بشأن المسائل الُم

advocacy@oxfaminternational.org . 

أن

 
 .وقت دخول المطبعة صحيحة التقريرالمعلومات الواردة في هذا 

 
 دولية تحتتم نشرها من قبل منظمة أوآسفام المملكة المتحدة لصالح منظمة أوآسفام ال

 . 2010تشرين الثاني / في نوفمبر0-769-84814-1-978 رقم التسجيل 
 ظمة أوآسفام المملكة المتحدة،

Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, UK 
 

من

 آسفام
 
أو

ب99 منظمة أوآسفام هي عبارة عن اتحاد دولي ألربعة عشر منظمة تعمل معًا في 
   (www.oxfamamerica.org) أوآسفام أمريكا

إن

   (www.oxfam.org.au)أوآسفام أستراليا
  famsol.be) (www.oxأوآسفام في بلجيكا

   (www.oxfam.ca)أوآسفام آندا
آسفام 

 أوآسفام  
أو

   (www.oxfam.org.uk)لمتحدةآسفام المملكة ا
   (www.oxfam.org.hk)أوآسفام هونج آونج

أو

  (www.intermonoxfam.org)إنترمون أوآسفام
 (www.oxfamireland.org)أوآسفام إيرلندا

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

 
إطاربصفة مراقب في المنظمات التالية هي حاليًا أعضاء 

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

   (www.ucodep.org)يوآوديب إيطاليا 
 

 لمالمنظمات المذآورة أي من يرجى الكتابة إلى
vocacy@oxfaminternational.org

 
. 

 

www.oxfam.org             
 

 




