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مقدمة

عىل  فيه  -مبا  وتحليلها   البيانات  جمع  يُعدُّ 
جزًءا  الضحايا-  تسجيل  الحرص  ال  املثال  سبيل 
املتحدة، حيث  لألمم  التابعة  السالم  عمليات  من 
تشتمل غالبية البعثات عىل وحدات  متخصصة 
قادرة عىل جمع تلك املعلومات وتحليلها.1 و يف 
كثري من األحيان طالت إصالحاُت األمم املتحدة 
املتتالية  هذه القدرة  بالزيادة والتعزيز من أجل 
الحد  ثم  ومن  السالم  عمليات  بفاعلية  االرتقاء 
عمل  من  وانطالقًا  املسلح.2  والعنف  النزاع  من 
برنامج مسح األسلحة الصغرية يف تحديد وتقييم 
مصادر البيانات الخاصة بقياس الوفيات املتصلة 
بالنزاعات، تسعى ورقة اإلحاطة التي بني يديكم 
إىل فحص قدرة األمم املتحدة الراهنة عىل توفري 
وال  بالنزاعات،  املتصلة  الوفيات  حول  البيانات 
سيام يف البلدان التي تتواجد فيها ضمن نزاعاتها 

الدائرة من خالل عمليات السالم التابعة لها.3
تستهل ورقة اإلحاطة هذه مناقشة املكانة الفريدة 
التي تتبوأها عمليات السالم التابعة لألمم املتحدة 
والتي متكِّنها من مراقبة العنف املسلح، وتحديًدا 
قياس الوفيات املتصلة بالنزاعات واملساهمة يف 
املؤرش الثاين للغاية األوىل من الهدف السادس 
توجز  ثم   .)16.1.2( املستدامة  للتنمية  عرش 
البيانات  من  النوع  هذا  استخدام  كيفية  الورقة 
السالم  عمليات  واليات  عنارص  تنفيذ  دعم  يف 
الغاية  تنفيذ  وبالتايل  املتحدة،  لألمم  التابعة 
األوىل لهدف التنمية املستدامة 16 والتي تنص 
عىل "الحد بدرجة كبرية من جميع أشكال العنف 
وما يتصل به من معدالت الوفيات يف كل مكان." 
ويف الختام، تُسلط الورقة الضوء عىل التحديات 
املختلفة التي تواجه الجهود املبذولة ملواءمة طُرق 
التابعة  السالم  عمليات  ضمن  املعلومات  إدارة 
لألمم املتحدة مع متطلبات مؤرش هدف التنمية 
ما  وهو  البيانات،  حيث  من   16.1.2 املستدامة 
الضحايا  تسجيل  يف  املتبعة  املامرسَة  ن  سيحسِّ

حاليًا يف عمليات السالم التابعة لألمم املتحدة.
تستخدم هذه الورقة بعثة األمم املتحدة املتكاملة 
مايل  يف  االستقرار  لتحقيق  األبعاد  املتعددة 
يف  االستقرار  لتحقيق  املتحدة  األمم  وبعثة 
األمم  وبعثة  الدميقراطية  الكونغو  جمهورية 
دراسية  كحاالت  السودان  جنوب  يف  املتحدة 
تسجيل  والفجوات يف  املامرسات  أفضل  إلبراز 
لألمم  التابعة  السالم  عمليات  لدى  الضحايا 
املتحدة. وهذه البعثات من أكرب عمليات السالم 
عدد  حيث  من  العامل  يف  املتحدة  لألمم  التابعة 
األبعاد،  متعدد  طابٌع  ولها  وامليزانية،  األفراد 
املدنيني.4   حامية  بهدف  قوية  بواليات  ومكلَّفة 
وتعمل هذه الواليات الثالث يف مناطق نزاعات 
تهديدات  متزايد  بشكل  تواجه  حيث  دائرة 
العنف  من  مرتفعة  ومستويات  متكافئة  غري 
 ،)Bellamy and Hunt, 2015, p.1277(
وتستضيفهم بلدان كبرية نسبيًا ذات تضاريس 
متثل  فإنها  وهكذا  ضعيفة.  تحتية  وبنية  نائية 
املتبعة  الضحايا  تسجيل  لطريقة  جيًدا  مقياًسا 

حاليًا يف عمليات السالم التابعة لألمم املتحدة.

ملحة عامة
تتناول ورقة اإلحاطة استخداَم بيانات الضحايا يف عمليات السالم التابعة لألمم 

بها مثل  املنوطة واملكلفة  للواليات  الرئيسية  العنارص  بتنفيذ  للنهوض  املتحدة 

حامية املدنيني، وتعزيز حقوق اإلنسان وحاميتها، ومنع نشوب النزاعات، مبا 

يساهم يف تحقيق هدف التنمية املستدامة 16.1 الذي ينص عىل “الحد بدرجة 

كبرية من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدالت الوفيات يف كل مكان.”

ويف ظل عدم توفر البيانات من املؤسسات الحكومية، ترى املؤلفة أن عمليات 

م مصدًرا بدياًل جيًدا للبيانات حيثام  السالم التابعة لألمم املتحدة ميكن أن تقدِّ

تتواجد يف مواطن النزاع بهدف قياس مؤرش هدف التنمية املستدامة 16.1.2: 

والعمر  الجنس  بحسب  نسمة   100,000 لكل  بالنزاعات  املتصلة  “الوفيات 

والسبب.” تُقيِّم ورقة اإلحاطة جهوَد تسجيل الضحايا التي تبذلها حاليًا أكرب 

ثالث بعثاٍت تابعٍة لألمم املتحدة يف سياقات شديدة التقلب: بعثة األمم املتحدة 

املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل، وبعثة األمم املتحدة يف 

جنوب السودان، وبعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف جمهورية الكونغو 

الحيثيات  متكامل  فهٍم  هواكتساب  اإلحاطة  ورقة  من  والهدف  الدميقراطية. 

يف  البعثات  تلك  جهود  مواءمة  عند  الفجوات  ومعرفة  البعثات  تلك  لوظائف 

جمع البيانات مع تنفيذ عنارص الواليات املنوطة بها وتسجيل البيانات املتعلقة 

مبؤرش هدف التنمية املستدامة 16.1.2.

النتائج الرئيسية

تتبوأ عمليات السالم التابعة لألمم املتحدة موقًعا فريًدا مُيّكنها من املساهمة 	 

يف قياس الوفيات املتصلة بالنزاعات التي تُعد مؤرًشا حيويًا لهدف التنمية 

املستدامة 16.

ويف 	  السودان  جنوب  ويف  مايل  يف  املتحدة  األمم  بعثات  دراسة  تُظهر 

جمهورية الكونغو الدميقراطية انخراَط القامئني عىل عمليات السالم تلك 

وبنود  مهام  تنفيذ  عىل  قدرتهم  يدعم  الذي  األمر  الضحايا،  تسجيل  يف 

الواليات املنوطة بتلك البعثات مثل حامية املدنيني، وتعزيز حقوق اإلنسان 

وحاميتها، ومنع نشوب النزاعات.

املتحدة 	  لألمم  التابعة  السالم  عمليات  دون  تَُحول  عديدة  تحديات  توجد 

وإنتاج تحليالت آنية للوفيات املتصلة بالنزاعات ضمن مواقع عملها.

ن التنسيق بني القامئني عىل عمليات السالم التابعة لألمم املتحدة، 	  مع تحسُّ

ميكن أن يساهَم تسجيُل الضحايا يف عملية جمع البيانات املتعلقة بالغاية 

األوىل والغاية الرابعة لهدف التنمية املستدامة 16، والتي تدعو الدول إىل 

الحد بشكل كبري من تدفق األسلحة غري املرشوعة.
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تستند ورقة اإلحاطة هذه إىل استعراض لكافة 
املعلومات املتاحة للعموم بشأن تسجيل الضحايا 
التابعة لألمم املتحدة، وإىل  يف عمليات السالم 
سلسلة من املقابالت مع مسؤولني ميدانيني يف 
األمم  مقر  يف  مسؤولني  ومع  الثالث،  البعثات 

املتحدة وخرباء يف املنظامت غري الحكومية.

مكانة فريدة لبعثات األمم 

املتحدة امليدانية
فيها  مبا  امليدانية،  املتحدة  األمم  بعثات  تتبوأ 
التحقيق  ولجان  الخاصة  السياسية  البعثات 
ومكاتب حقوق اإلنسان وبعثات املراقبة، موقًعا 
وقياس  مراقبة  يف  املساهمة  من  مُيكِّنها  فريًدا 
بالنزاعات.  املتصلة  والوفيات  املسلح  العنف 
فهي متواجدة يف البلدان املترضرة من النزاعات 
)انظر الخريطة 1(، ويشارك يف عمليات السالم 
واملدنيني(  )العسكريني  العاملني  آالُف  عادًة 
املنترشين عرب أقاليم ومكاتب ميدانية متعددة. 
ومبقدور العديِد من هؤالء العاملني املساهمُة يف 
حاالت  ويف  بالنزاعات.  املتصلة  الوفيات  قياس 
كثرية، ميكن اعتبار األمم املتحدة كفاعل محايد 
يف النزاع بوسعه أن يقدم بيانات موثوقة. ومن 
أمثلة البعثات امليدانية التابعة لألمم املتحدة التي 
دأبت عىل تقديم بيانات موثوقة بشأن الضحايا 
يف صفوف املدنيني ضمن النزاع الدائر يف بلد 
انتشارها بعثُة األمم املتحدة لتقديم املساعدة إىل 

أفغانستان )انظر اإلطار 1(. 

الخريطة 1 بعثات األمم املتحدة

األمم املتحدة، جنيف

هايتيهايتي

الصحراء الغربية

غرب إفريقيا ومنطقة الساحل

غينيا-بيساو

كوسوفو
لبنان × ٢ سوريا

ليبيا

كولومبياكولومبيا

أبيي

بوروندي
البحريات الكربىالبحريات الكربى

عمليات حفظ السالم

مشاركات البعثات السياسية 
واملساعي الحميدة

بوروندي

االتحاد اإلفريقي وبلدان القرن اإلفريقي

بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار 
يف جمهورية الكونغو الدميقراطية

جنوب السودان
بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودانبعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان
جنوب السودان

االتحاد اإلفريقي وبلدان القرن اإلفريقي

وسط أفريقياوسط أفريقيا

الكامريون- نيجريياالكامريون- نيجرييا

بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة أبيي
األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل

بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة 
األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل

مايل

ليبيا

الهند
وباكستان

اليمن × ٢

الصومال

  موزمبيق

دارفور

جمهورية 
الكونغو 

الدميقراطية

جمهورية 
الكونغو 

الدميقراطية

جمهورية 
إفريقيا 
الوسطى

آسيا الوسطىآسيا الوسطى

العراق

ماينامر

الجوالن
فلسطنيفلسطني

الجوالن
العراق

أفغانستان

آسيا الوسطى
قربص قربص 

آسيا الوسطى

لبنان × ٢سوريا
كوسوفو

األمم املتحدة، جنيف

املصدر: إدارة عمليات السالم التابعة لألمم املتحدة )ال يوجد تاريخ(

اإلطار 1 مامرسة تسجيل الضحايا املتبعة يف بعثة األمم املتحدة لتقديم املساعدة إىل أفغانستان

الجيدة يف  املامرسات  أفغانستان من  املساعدة إىل  لتقديم  املتحدة  األمم  املتبعة لدى بعثة  املامرسة  تُعد 
تسجيل الضحايا ضمن نظام األمم املتحدة. فمنذ العام 2007 دأبت وحدة حقوق اإلنسان التابعة للبعثة 
النزاع املسلح غري الدويل يف أفغانستان. وتصدر  عىل تسجيل الضحايا يف صفوف املدنيني يف إطار 
البعثة تقارير فصلية تحتوي عىل معلوماٍت مفصلة ومصنفة عن الضحايا يف صفوف املدنيني، وتشكل 
واتخاذ  الضحايا  تسجيل  بأن  البعثة  وتوضح  النزاع.  يف  العامة  لالتجاهات  ورصًدا  متواصاًل  ِسجالًّ 
اإلجراءات بفاعلية بناًء عىل املعلومات املسجلة ميكن أن يساعد يف حامية أرواح املدنيني. ويتحقق ذلك 
باستخدام األدلة القامئة عىل البيانات املنظمة واملفصلة لحث أطراف النزاع عىل اتخاذ اإلجراءات، وال سيام 
القوة الدولية للمساعدة األمنية التي يقودها حلف شامل األطليس، والتي متكنت من استخدام املعلومات 
ملراجعة سياساتها ومامرساتها العملياتية وتنقيحها، وتغيري تكتيكاتها العسكرية لتخفيف الرضر الواقع 
عىل املدنيني. ويتحقق ذلك أيًضا من خالل تبادل املعلومات يف الوقت املناسب داخل البعثة ومع املنظامت 

األخرى العاملة يف أفغانستان التي ميكن أن تستخدمها ملساعدة ضحايا النزاع.5

يُعزى نجاح هذه اآللية واستمرار أهميتها إىل عوامل متعددة، وفًقا الستعراض مفصل ملامرسة تسجيل 
يقول  أفغانستان.  إىل  املساعدة  لتقديم  املتحدة  األمم  لبعثة  اإلنسان  حقوق  وحدة  يف  املتبعة  الضحايا 
أحد املسؤولني يف الوحدة: "مل تكن املسألة مسألة جمع بيانات، وإمنا الحد من أثر الحرب املبارش عىل 
املدنيني" )Beswick and Minor, 2014, p. 24(، يف إشارة إىل هدف البعثة الواضح من إرساء هذه 
اآللية. ومن العوامل املؤثرة األخرى التي ساهمت يف نجاح اآللية مصداقيُة البيانات ونزاهتُها لدى املتلقني، 
واملنهجيُة املتبعة الدقيقُة واملالمئُة للغرض املنشود، والقدرُة عىل تبادل املعلومات وتعميمها )داخل البعثة 
وخارجها( )Beswick and Minor, 2014, p. 8(. وإىل جانب هذه العوامل، ساهمت اعتباراٌت عديدٌة 
أخرى يف نجاح وحدة حقوق اإلنسان التابعة لبعثة األمم املتحدة يف أفغانستان يف عملها يف تسجيل 
وكذلك  املتحدة(  لألمم  التابعة  األخرى  البعثات  بأنواع  )مقارنة  السيايس  البعثة  طابع  ومنها  الضحايا، 

قرارها الداخيل بإيالء األولوية لهذا العمل وتخصيص املوارد واملوظفني لتنفيذه. 

سيكون من الصعب عىل األرجح استنساخ قصة نجاح وحدة حقوق اإلنسان التابعة لبعثة األمم املتحدة لتقديم 
املدنيني، حيث إن مقتضيات  الهادفة إىل حامية  للبعثة  العامة  الوالية  أفغانستان لتساهم يف  املساعدة إىل 
النزاع السياسية - وال سيام عدم تقبُّل الشعب األفغاين وقوع إصابات يف صفوف املدنيني - والتزام أطراف 
 Beswick and( النزاع بحامية املدنيني كانت من خصوصيات ديناميات النزاع حني كان بيزويك وماينور
Minor 2014, p. 37( يعكفان عىل إجراء الدراسة. غري أن ذلك تغريَّ مع تطور املشهد السيايس والجهات 
الفاعلة يف النزاع منذ رشوع وحدة حقوق اإلنسان يف بعثة أفغانستان يف عملها يف تسجيل الضحايا. فعىل 
سبيل املثال كان عدد الضحايا يف صفوف املدنيني بأجهزة التفجري يدوية الصنع يتناقص يف الفرتة التي 
 ،2019 )p. 37, 2014 Beswick and Minor(. ويف متوز/يوليو  بيزويك وماينور  تقرير  سبقت نرش 
الجامعات  إقدام  بسبب  املدنيني  صفوف  يف  الضحايا  عدد  يف  كبريًا  ارتفاًعا  اإلنسان  حقوق  وحدة  وثَّقت 

.)UNAMA, 2019( املسلحة املناِهضة للحكومة عىل اإلكثار من استخدام األجهزة املتفجرة يدوية الصنع
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تعكف عمليات السالم التابعة لألمم املتحدة عىل 
العملياتية،  بيئتها  حول  متنوعة  معلومات  جمع 
مبا فيها املعلومات املتعلقة بحوادث العنف التي 
يسقط فيها قتىل من املدنيني واملقاتلني. وهناك 
النشاط.  هذا  تنسق  البعثة  داخل  عنارص  ثالثة 
العنرص األول هو مركز العمليات املشرتكة والثاين 
هو مركز التحليل املشرتك للبعثة، وكالهام مسؤوٌل 
عىل  وتحليلها  وإبالغها  املعلومات  جمع  عن 
نطاق البعثة )UN DPKO, 2006(. وعىل وجه 
املشرتكة  العمليات  مراكز  تضطلع  الخصوص، 
إليها  الواردة  املعلومات  متحيص  يف  مهم  بدوٍر 
عىل شكل تقارير رسدية من العنارص املوضوعية 
التحليل  مراكز  أما  لها.  تتبع  التي  البعثات  يف 
املشرتكة التابعة للبعثات فتقوم بإدماج املعلومات 
املستمدة من مصادر خارجية ومن عنارص البعثة 
قيادة  تُعني  تحليلية  مخرجات  توفري  بهدف 
منطقة  يف  العنف  اتجاهات  فهم  عىل  بعثة  كل 
البعثة،  يف  التخطيط  جهود  ودعم  عملياتها، 
 UN( وتعزيز آلية صنع القرارات املتعلقة بالبعثة

 .)DPKO,2006, pp. 3–4
البعثة،  النظامية يف  املكونات  هو  الثالث  العنرص 
يجمع  حيث  الرشطة  وأفراد  العسكريني  وتضم 
حوادث  عن  املعلومات  أيًضا  الرسمي  الزي  أفراد 
االستخبارية  املعلومات  جمع  سياق  يف  العنف 
يف   )U2( االستطالع  طائرات  وحدة  خالل  من 
الرشطية  االستخباراتية  والقدرة  البعثة  مقر 
لدى  يكون  وقد   .)Willmont, 2017, p. 48(
بعثات األمم املتحدة عنارص أخرى تضطلع بعملية 
تسجيل الضحايا، يف بعثات األمم املتحدة يف مايل 
وجمهورية الكونغو الدميقراطية وجنوب السودان 
الصلة  ذات  البيانات  بجمع  تقوم  عنارص  هناك 
الجسيمة  االنتهاكات  الرصد واإلبالغ عن  آليُة  مثل 
املرتكبة ضد األطفال يف حاالت النزاع املسلح )آلية 
الطفل  حقوق  فريق  وبخاصة  واإلبالغ؛  الرصد 
يف قسم حقوق اإلنسان(، وقسم الشؤون املدنية، 
املمثل  لنائب  الخاضعة  املدنيني  حامية  ووحدة 
األمم  ودائرة  معينة،  لبعثة  العام  لألمني  الخاص 

املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام.6

قياس الوفيات املتصلة 

بالنزاعات ومؤرش هدف 

التنمية املستدامة 16.1.2
تعترب أهداف التنمية املستدامة لعام 2030 أول 
إطار عاملي من نوعه يعرتف رصاحة بالروابط 
عىل  تنص  إذ  والتنمية.  والنزاع  العنف  بني 
من  تتحقق  أن  ميكن  ال  املستدامة  "التنمية  أن 
سيكونان  واألمن  والسالم  واألمن؛  السالم  دون 
 UNGA,( مستدامة  تنمية  دون  من  خطر  يف 
p.9 ,2015(. ومن خالل تقديم الهدف رقم 16 
الهدف  ال سيام   - املستدامة  التنمية  أهداف  من 
16.1، الذي يدعو إىل خفض كبري يف "جميع 
أشكال العنف ومعدالت الوفيات املرتبطة به يف 

كل مكان" )UNGA, 2015, p.25(، فقد وضع 
ميكن  مؤرشين  املستدامة  التنمية  أهداف  إطار 
الهدف:  هذا  تحقيق  يف  املحرز  التقدم  قياس 
و  العمد"(  "القتل  وفيات  )قياس   16.1.1
16.1.2 )قياس الوفيات املتصلة بالنزاعات لكل 
100000 نسمة، حسب الجنس والعمر والسبب 

 .)UNSD, 2020a, p.17(
يحلَّ  حتى  فقط  سنوات  عرش  تبقي  ومع 
بهذين  املتعلقة  البيانات  تزال  ال   ،2030 العام 
املؤرشين قليلة وال تتوفر بالقدر نفسه لجميع 
 Mc Evoy and Hildeg, 2017,( البلدان 
القتل  جرائم  إحصاءات  تتوفر  وبينام   .)p. 15
للعديد من البلدان بواسطة املؤسسات اإلحصائية 
الوطنية، ال تكاد تتوفر أي بيانات رسمية تتعلق 
ولهذا   .)Pavesi, 2017(  16.1.2 باملؤرش 
الوكاالت  بني  املشرتك  الخرباء  فريق  صنَّف 
املعني مبؤرشات أهداف التنمية املستدامة املؤرش 
16.1.2 ضمن الفئة الثانية، أي "البلدان ال تصدر 

 .)UNSD, 2020b( "البيانات بصورة منتظمة
ولسد هذه الفجوة، ال بد من التفكري يف مصادر 
عىل  النزاع  اندالع  أن  سيام  وال  للبيانات،  أخرى 
أرض الدولة ينال يف الغالب من قدرتها ورغبتها 
والدافع لديها عىل جمع هذا النوع من البيانات 
)Salama, 2018, p. 13(. وتُعدُّ املنظامت غري 
والوسط  املدين  املجتمع  ومؤسسات  الحكومية 
من  الدولية  الحكومية  والوكاالت  األكادميي 
باملؤرش  املتعلقة  للبيانات  املحتملة  املصادر 
ومن   .)OHCHR, n.d., pp. 9–10(  16.1.2
هذه  من  املستمدة  البيانات  تتباين  أن  املرجح 
والتصنيف  الجودة  يف  كبريًا  تبايًنا  املصادر 
والعملية  املنهجية  التحديات  بسبب  واالتساق 

الوفيات  قياس  عليها  ينطوي  التي  الكثرية 
 Salama, 2018, pp.( بالنزاعات  املتصلة 
البيانات  عىل  أيًضا  ينطبق  وهذا   .)7–11
السالم  عمليات  تنتجها  التي  بالضحايا  الخاصة 
التابعة لألمم املتحدة، وحتى عىل البيانات التي 
تنتجها املكونات املختلفة ضمن البعثة الواحدة. 
لألمم  التابعة  السالم  عمليات  تظل  ذلك،  ومع 
املتعلقة  البيانات  يف  أساسيًا  مساهاًم  املتحدة 
بفضل  املستدامة  التنمية  أهداف  مبؤرشات 
التنسيق  أن  النزاعات، ومبا  تواجدها يف معظم 
عىل املستوى املركزي فهناك اإلمكانية أيًضا بأن 

د جهودها املبذولة يف تسجيل الضحايا.  توحِّ

الفوائد العملياتية املتأتية من 

تسجيل الضحايا يف عمليات 

السالم التابعة لألمم املتحدة 
املحرز  التقدم  تتبع  يف  الضحايا  تسجيل  يساهم 
 16 للهدف  األوىل  الغاية  تحقيق  صعيد  عىل 
تنفيَذ  يدعَم  أن  أيًضا  وبوسعه  املستدامة،  للتنمية 
السالم  بعمليات  املنوطة  الواليات  وبنود  عنارص 
التابعة لألمم املتحدة، مبا يف ذلك تحسني أنشطة 
حامية املدنيني، وتعزيز حقوق اإلنسان وحاميتها، 
ركائز  وكلها  املحلية،  النزاعات  نشوب  ومنع 

أساسية ألي عملية سالم تابعة لألمم املتحدة. 

تحسني حامية املدنيني
متتلك تقريبًا جميع عمليات السالم التابعة لألمم 
عىل  ترسي  املدنيني  لحامية  قوية  واليًة  املتحدة 

حوادث حامية املدنيني
كانون األول/ديسمرب ٢٠١٩ - كانون الثاين/يناير ٢٠٢٠

املدنيون املترضرون يف حوادث حامية املدنيني

مستوطنات
كيدال

حوادث حامية املدنيني: 1

قتىل: 0

مخطوفون: 0

مصابون: 0

ميناكا

حوادث حامية املدنيني: 6

قتىل: 3

مخطوفون: 0

مصابون: 0

غاو

حوادث حامية املدنيني: 41

قتىل: 8

مخطوفون: 5

مصابون: 13

املركز

حوادث حامية املدنيني: 98

قتىل: 134

مخطوفون: 31

مصابون: 122

متبكتو

حوادث حامية املدنيني: 13

قتىل: 1

مخطوفون: 3

مصابون: 1

املجموع

حوادث حامية املدنيني: 159

قتىل: 146

مخطوفون: 39

مصابون: 136

الخريطة 2 تبني مدى الشدة بناًء عىل البيانات التي جمعتها وحدة حامية املدنيني التابعة لبعثة األمم 

املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل

املصدر: وثيقة سلَّمها للمؤلفة موظٌف يف وحدة حامية املدنيني يف بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار 

يف مايل، أيار/مايو 2020.
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تحديد  مايل:  يف  االستقرار  لتحقيق  األبعاد  املتعددة  املتكاملة  املتحدة  األمم  بعثة   2 اإلطار 

التهديدات املتغرية واالستجابة لها

معلومات أساسية:

بهدف   2013 سنة  مايل  يف  االستقرار  لتحقيق  األبعاد  املتعددة  املتكاملة  املتحدة  األمم  بعثة  تأسست 
دعم العملية السياسية يف مايل، وتنفيذ عدد من املهام األمنية استجابة للنزاع املندلع شامل البالد. ويف 
2015، وقَّعت املجموعات املسلحة يف الشامل والحكومة يف باماكو اتفاق سالم. ولكن التقدم املحرز 
يف تنفيذ االتفاق كان بطيئا، وتنامى انعدام األمن وانترش من الشامل حتى وصل وسط البالد مبا فيها 

.)CFR, 2020a( باماكو

 MINUSMA,( واليوم، هناك ما يزيد عىل 13,000 عنرص حفظ سالم تابع لألمم املتحدة منترشون يف مايل
2020b(. وبالرغم من أن البعثة تتمتع بوالية قوية واستباقية منذ 2016، إال أنها تواجه تهديدات غري 
متكافئة من مجموعات متطرفة تستهدف يف الغالب عنارص حفظ السالم )UNSC,2019c(. وبحسب 
السالم واملعنون "تحسني  ألربتو دوس سانتوس كروز حول قتىل قوات حفظ  الفريق كارلوس  تقرير 
أمن حفظة السالم التابعني لألمم املتحدة،" استأثرت بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق 
االستقرار يف مايل كبعثة حفظ سالم عاملة حتى 2017 بأكرب عدد من القتىل يف صفوف عنارص حفظ 
السالم )Cruz, 2017, p.8(، بينام وقعت موجة أخرى من الهجامت عىل قوات حفظ السالم التابعة لألمم 

)Malijet.co, 2020( 2020 املتحدة يف مايل مؤخرًا يف شهر نيسان/أبريل

دور بيانات الضحايا يف تحديد التهديدات التي تواجه املدنيني واالستجابة لها

يف  االستقرار  لتحقيق  األبعاد  املتعددة  املتكاملة  املتحدة  األمم  بعثة  يف  املدنيني  حامية  وحدة  قامت 
مايل بتطوير مامرسة تسجيل الضحايا بهدف تحسني قدرة البعثة عىل تقدير حالة النزاع. تَجمع فرق 
حامية املدنيني اإلقليمية بيانات حوادث العنف يف قواعد بيانات بالرجوع إىل التقارير اليومية املرسلة 
من مراكز العمليات املشرتكة والتقارير الواردة من جهات أخرى ضمن البعثة مثل رشطة األمم املتحدة 
ونظام اإلشعارات املطبق لديها املرتبط بالرشطة الوطنية يف مايل، والتحقيقات املشرتكة مع شعبة حقوق 
اإلنسان، ومجموعة الحامية التي تنسقها الجهات الفاعلة يف مجال العمل اإلنساين التابعة لألمم املتحدة، 
املعلومات يف وضع خريطة لحوادث  املحلية، ووسائل اإلعالم. وتُستخدم هذه  وشبكات املجتمع املدين 

العنف يف املنطقتني الوسطى والشاملية من البالد.9

مل  السالم  اتفاق  عىل  املوقعة  املسلحة  املجموعات  أن  مايل  بعثة  أفراُد  َعلِم  البيانات،  هذه  وبتحليل 
الوسطى، وإمنا كانت ترتكبه  املتزايدة يف موبتي واألقاليم  العنف  أعامل  َمن يرتكب  تكن بالرضورة 
 10

 .)van der Lijn, 2019, p.71( الطوائف  املفرغة بني  العنف  أجَّجت حلقات  مجموعات متطرفة 
وبحسب أحد مستشاري حامية املدنيني يف البعثة فإن "عدًدا متزايًدا لاِم يُصَنُف يف العادة كحادثة 
حامية مدنيني ال ميتُّ بِصلة للموقف يف بعض األقاليم ]يف مايل[" ويتطلب استجابات مختلفة من 
البعثة. إنَّ االفتقار إىل البيانات املحددة يَُحوُل دون تصميم استجابات مناسبة لحاالت العنف تلك.11 
وبسبب العنف املتنامي يف وسط البالد اتسعت والية البعثة يف مايل سنة 2018 لتشمل دعم االستقرار 

 .)UNSC, 2018( يف ذلك اإلقليم

تُنرَش املعلومات املتعلقة بالقتىل املدنيني التي تَجمعها وحدة حامية املدنيني يف التقارير الفصلية لألمني 
العام. وعىل الرغم من توفر معلومات رسدية عن القتىل والطريقة التي قُتلوا بها، وأوصاف عن شيوع 
ب  مة بطرية مصنَّفة أو متسقة، األمر الذي يُصعِّ استخدام أسلحة معينة، إال أن البيانات نفسها غري مقدَّ

تحليل االتجاهات.

التحديات الرئيسية

إن تداخل أنواع العنف يف مايل يعوق التمييز بني الجامعات املسلحة املوقِّعة أو "املُمتثلة" التي وقعت 
اتفاق السالم وبني الجامعات اإلرهابية واإلجرامية التي ترتبط بِصالت مائعة ومتغرية، وال ميكن فصلها 
أيًضا. ويف  الطائفي حارًضا  العنف  كان  إذا  الرتكيب، وال سيام  -ُمبّسطة  فئات  إىل  بسهولة  وتصنيفها 
هذا السياق، يصعب تحديد ما إذا كان القتىل مقاتلني أم مدنيني، وبخاصٍة حني تبذل الجامعات املسلحة 
قصارى جهدها لطمس الفرق عمًدا بني االثنني.12 وهذا األمر مهٌم لفرق حامية املدنيني التابعة لبعثة مايل 
واملعنية بتحديد التهديدات املحدقة باملدنيني بالذات واالستجابة لها. فضاًل عىل أن تحديَد حالة القتيل يف 
حادثة العنف هو متطلٌب من متطلبات املؤرش 16.1.2 )انظر الجدول 1(، ومتطلٌب إلنتاج بيانات مصنَّفة 
بيانات  قلة  إىل  الصلة  ذات  األمنية  والدواعي  السالم  حفظة  تستهدف  التي  الهجامت  تؤدي  للضحايا. 
حوادث العنف الواردة إىل املسؤولني املدنيني يف بعثة مايل الذين يُضطرون إىل االعتامد عىل تسجيل 
الضحايا "عن بُعد". وهذا يؤثر عىل التغطية وعىل مستويات بيانات الضحايا املصنَّفة التي يجمعونها.13 

مكونات العملية كافة، حيث تنخرط هذه العمليات 
رصد  مثل  املدنيني  لحامية  األنشطة  من  عدد  يف 
التهديدات املحدقة باملدنيني، وتعزيز آليات اإلنذار 
تكليف  خالل  من  للتهديدات  واالستجابة  املبكر، 
األفراد العسكريني )مثل الدوريات( بتوفري الحامية 
الجسدية ومن خالل تعاملها السيايس والتقني مع 
الفاعلة  الجهات  من  وغريها  املضيفة  الحكومات 
يف النزاع ملنع نشوب النزاع أو التخفيف من شدته 
تقرير  وبحسب   .)UN Peacekeeping, n.d.a(
أصدره مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
تنفيذ  عىل  عاًما   20 مرور  مبناسبة   -  2019 يف 
واليات الحامية - تُعد املعلومات اآلنية حول الضحايا:

األمن  مجلس  متكني  يف  أساسيًا  عنرًصا 
أجندته  تعزيز  من  املتحدة  لألمم  التابع 
 ...... الخاصة بحامية املدنيني وتنفيذها. 
املعلومات لفهم  حيث ميكنه تسخري تلك 
األولويات،  وتحديد  الحامية،  شواغل 
أقىص  لضامن  مستنرية  قرارات  واتخاذ 
املدنيني عىل  الفاعلية يف حامية  درجات 
ألغراض  استخدامها  وميكن  األرض. 
الدعوة واملنارصة والدبلوماسية اإلنسانية 
والتخطيط  النزاع وغريهم،  أطراف  تجاه 
واملساءلة،  الردع  وجهود  العمليايت 
واالستجابة  نشوبه  ومنع  النزاع  وتحليل 
.)UNOCHA, 2019, p. 55( له عموًما

إن إقامَة نظاٍم فعال للتعرف إىل ضحايا الحوادث 
نوع  لتحديد  أسايس  أمٌر  وقوعها  حني  العنيفة 
لدرء  ورسعتها  السالم  حفظ  بعثة  استجابة 
مكتـب  تقرير  أظهر  فقد  املدنيني.  عن  التهديدات 
خدمات الرقابة الداخلية التابع لألمم املتحدة لعام 
السالم  بعثات  استجابات  بتقييم  املعني   2018
بالحوادث  املسبقة  املعرفة  أن  املدنيني  حامية  يف 
رسعة  تحديد  يف  بارزًا  عاماًل  كانت  والقتىل 
الحوادث  مواقع  معرفة  وأن  البعثة،  استجابة 
أكرث  الذين قضوا فيها كان  القتىل  السابقة وعدد 
البعثة،  قدرات  زيادة  من  الصدد  هذا  يف  فاعلية 
قُرب  حتى  أو  املعدات،  ومستوى  القوات  كعدد 
 OIOS, 2018, p.( الحادث  موقع  من  القوات 
28(. مع ذلك، أشار مسؤولون عديدون يف عمليات 
معدات  نقص  إىل  املتحدة  لألمم  التابعة  السالم 
النقل، مثل الطائرات املروحية، كأحد املقيدات التي 

تعوق االستجابة لحوادث العنف.7

حامية حقوق اإلنسان وتعزيزها
تنطوي والية عمليات السالم التابعة لألمم املتحدة 
عىل "رصد تجاوزات وانتهاكات حقوق اإلنسان 
والتحقيق  اإلنساين  الدويل  القانون  وانتهاكات 
فوري  عنها بشكل  واإلبالغ  منها  والتحقق  فيها 
ومن   8  .)UNSC, 2019a( ومنتظم"  وعلني 
بناُء  أيًضا  السالم  عمليات  من  يُطلب  ما  جملة 
البلدان املضيفة، ودعُم  املؤسساتية يف  القدرات 
والعمُل  االنتقالية،  والعدالة  املساءلة  آليات 
بشكل وثيق مع الحكومات املضيفة واملؤسسات 

االستجابة  أجل  من  املدين  واملجتمع  والوطنية 
ارتكابها. وهي  اإلنسان ومنع  النتهاكات حقوق 
يف  والتحقيق  املدنيني  حامية  يف  كذلك  تساهم 

والعنف  األطفال  ضد  املرتَكب  العنف  حاالت 
الجنس  أساس  عىل  القائم  والعنف  الجنيس 
 .)UN Peacekeeping, n.d.b( املرتبط بالنزاع
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اإلطار 3 بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف جمهورية الكونغو الدميقراطية: دعم تدابري 

املساءلة يف جمهورية الكونغو الدميقراطية

معلومات أساسية:

شهدت جمهورية الكونغو الدميقراطية موجتني من النزاعات منذ تسعينات القرن املايض. بدأت األوىل 
مع امتداد اإلبادة الجامعية الرواندية سنة 1994؛ وُسميت املوجة الثانية باسم "حرب الكونغو الثانية". 
2003 بني قوات حكومة جمهورية الكونغو الدميقراطية املدعومة  1998 وحتى  النزاع من  استمر هذا 
 .)Zapata, 2011( بقوات من أنغوال وناميبيا وزميبابوي وبني املتمردين املدعومني من رواندا وأوغندا
وعىل الرغم من إبرام اتفاق سالم يف العام 2000 وتشكيل حكومة انتقالية يف 2003، استمر العنف 
الذي مارسته الجامعات املسلحة عىل املدنيني يف املنطقة الرشقية )Burke, 2018(. ويُعزى ذلك إىل حد 

.)CFR, 2020b( "كبري إىل "سوء اإلدارة وضعف املؤسسات وتفيش الفساد

البالد  رشق  إيبوال  وباء  تفيش  مثل  األزمات  من  العديَد  حالياً  الدميقراطية  الكونغو  جمهورية  تعاين 
واستمرار العنف يف جميع أنحائها، وال سيام يف مناطق إيتوري وكاساي وكيفو. نرشت األمم املتحدة 
بعثتها يف جمهورية الكونغو الدميقراطية يف العام 1999 )وكانت تُعرف باسم بعثة األمم املتحدة يف 
جمهورية الكونغو الدميقراطية "MONUC"(. ويف متوز/يوليو 2010 غريت األمم املتحدة اسم البعثة 
 )MONUSCO( ليصبح بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف جمهورية الكونغو الدميقراطية

.)CFR, 2020b( لتعكس تركيزها عىل تعزيز االستقرار والسالم يف البالد

دور تسجيل الضحايا يف تعزيز العدالة

تُعزز بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف جمهورية الكونغو الدميقراطية تدابري املساءلة من خالل 
د املكتب املشرتك  تسجيل الضحايا، حيث تستخدم بيانات الضحايا إلحالة القضايا للنيابة املحلية، فقد حدَّ
للمحاكم. ال  الفني واللوجستي  الدعم  أولوية يقدم ألجلها  38 قضية ذات  للبعثة  التابع  اإلنسان  لحقوق 
تُستخدم بيانات الضحايا يف املحاكم استخداًما مبارًشا بالرضورة، ولكنها توفر أساًسا إلجراء مزيد من 
التحقيقات. وينطبق هذا بخاصٍة عىل القضايا التي تنطوي عىل أطفال مترضرين من النزاعات املسلحة 
معلومات  جمع  من  فيها  البعثة  متكنت  والتي  الجنس،  أساس  عىل  القائم  والعنف  الجنيس  العنف  أو 
مفصلة ومصنَّفة عن الضحايا.15 ويف عامي 2016 و2017 دعمت بعثة األمم املتحدة 22 عيادة للمساعدة 

 .)MONUSCO, 2018( القانونية، ما أدى إىل إدانة 585 من مرتكبي جرائم العنف الجنيس

بيانات الضحايا وسياسة بذل العناية الواجبة ملراعاة حقوق اإلنسان

يساهم تسجيل الضحايا يف تنفيذ واليِة حقوق اإلنسان يف مجاالت أخرى مثل سياسة بذل العناية الواجبة 
ملراعاة حقوق اإلنسان، التي تتطلب من كيانات األمم املتحدة أن تضمَن بأن يكون دعُمها لقوات األمن غري 
التابعة لألمم املتحدة متوافٌق مع القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل. وهذا يتطلب 
من األمم املتحدة وبعثات حفظ السالم إجراء تقييم لتحديد املخاطر والفوائد املحتملة املرتتبة عىل توفري 
هذا الدعم أو االمتناع عن توفريه - ويستهدف التقييم بشكل أسايس سجَل قوات األمن املحلية يف احرتام 

 .)UNGA and UNSC، 2013( حقوق اإلنسان

تحتفظ بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف جمهورية الكونغو الدميقراطية بقاعدِة بياناٍت تتضمن 
جميع انتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبها القوات املسلحة الوطنية لجمهورية الكونغو الدميقراطية، 
التي توِقعها القوات املسلحة  التي يجمعها املكتب املشرتك لحقوق اإلنسان عن الضحايا  وكلَّ املعلومات 
القوات أو الرشطة الوطنية إىل أي دعم -  الكونغو الدميقراطية. فإذا احتاجت تلك  الوطنية لجمهورية 
إمدادات أو دعم لوجستي، وما إىل ذلك - فإنها تُطالَب مبعالجة أي انتهاكات يرتكبها أفرادها ضد حقوق 
اإلنسان. وبالرغم من ندرة الحاالت، إال أن بعثة األمم املتحدة يف جمهورية الكونغو الدميقراطية قد أدرَجت 
بعض قطاعات قوات األمن يف القامئة السوداء املمنوعة من تلقي دعمها استناًدا إىل مراقبة املكتب املشرتك 

لحقوق اإلنسان وقاعدة البيانات الخاصة بسياسة بذل العناية الواجبة ملراعاة حقوق اإلنسان.16

التحديات الرئيسية

إن حلقات التمرد املسلح والقمع الحكومي والتسويات السياسية والتحالفات قصرية األجل، باإلضافة إىل 
َث تحليالتها للنزاع باستمرار،  مشاركة البلدان املجاورة والجهات الفاعلة اإلقليمية تقتيض من البعثة أن تحدِّ
 .)CFR, 2020b( وأن تتعامَل مع قرابة 100 مجموعٍة مسلحة يف رشق جمهورية الكونغو الدميقراطية
إن استخدام بيانات الضحايا كأساس للمناقشات املنظَّمة، كتلك التي تعقدها وحدة حقوق اإلنسان التابعة 
لبعثة األمم املتحدة يف أفغانستان، أمٌر صعب يف جمهورية الكونغو الدميقراطية بسبب كرثة الجامعات 
التضاريس وجغرافية  الضحايا بسبب  التنظيمية.17 فضالً عىل صعوبة تسجيل  املسلحة وتباين هياكلها 
البلد الذي يناهز أوروبا الغربية حجاًم. تزداُد الصعوبة أيًضا بسبب نقص البنية التحتية للنقل واملواصالت 
يف هذا البلد، حيث يكاد يستحيل الوصول إىل مواقع الضحايا أثناء املوسم املطري بسبب قلة شبكات الطرق 

أو شبكات االتصاالت خارج املراكز السكانية حيث توجد املكاتب امليدانية للبعثة.18

يعني  وهذا  الواحدة.  البعثة  داخل  كبريًا  تبايًنا 
يجمعها  الذي  القسم  تخص  عة  املجمَّ البيانات  أن 
متطلبات  لتلبية  الالزمة  املوحدة  بالجودة  وليست 

بيانات املؤرش 16.1.2 )انظر الجدول 1(. 

نشاطًا  الصدد  هذا  يف  الضحايا  تسجيل  ويُعد 
التابعة  اإلنسان  حقوق  فرق  دعم  يف  رئيسيًا 
وجمهورية  مايل  يف  املتحدة  األمم  لبعثات 
يف  السودان  وجنوب  الدميقراطية  الكونغو 
تنفيذ والية حقوق اإلنسان املنوطة بتلك البعثات 
عمليات  إىل  وباإلضافة   .)2-4 األُطر  )انظر 
السالم التابعة لألمم املتحدة، هناك عنارص أخرى 

يف األمم املتحدة تَعي أهمية تسجيل الضحايا:

من  مجموعًة  ليست  الضحايا  بيانات 
لهم  أُناًسا  متثل  وإمنا  املجردة  األرقام 
ينتمون  ومجتمعات  وعائالت  أحباء 
جهود  من  األساسية  والغاية  إليها. 
البيانات هي تعزيز حقوق هؤالء  جمع 
وحاميتهم  واملجتمعات  األشخاص 

.)OHCHR, 2019, p. 1(

منع نشوب النزاعات
النزاعات  نشوب  منع  جهود  من  الكثري  ترتكز 
املتحدة  لألمم  التابعة  السالم  عمليات  تبذلها  التي 
املجتمعات  بني  املحلية  النزاعات  نشوب  منع  عىل 
 .)UN Peacekeeping, n.d.c( وتخفيف حدتها
وهناك عوامل عديدة تؤثر يف هذا النوع من العنف 
السياسية،  والنزاعات  العرقية،  التوترات  مثل 
هجرة  وطرق  األرض  مثل  املوارد  عىل  والنزاع 
 .)Mc Evoy and LeBrun, 2010( املاشية 
بدور  البعثة  يف  املدنية  الشؤون  قسم  يضطلع 
وبني  املحلية  املجتمعات  بني  الرئييس  املحاور 
دوٌر  وله  املتحدة،  لألمم  التابعة  السالم  عمليات 
املستوى  عىل  النزاعات  حدة  تخفيف  يف  أسايس 
والجهات  املجتمعات  "دعم  خالل  من  املحيل 
الحوار  عرب  الوطني  دون  املستوى  عىل  الفاعلة 
ودعم  الوساطة،  جهود  وتيسري  املجتمعي، 
 UN( املحلية السالم وعمليات املصالحة  اتفاقيات 
السياق،  هذا  ويف   ".)Peace- keeping, n.d.c
يغدو تسجيُل الضحايا أداًة مفيدة لفهم االتجاهات 
ولرتتيب  الطائفي،  العنف  وراء  الكامنة  واألسباب 
ملنع  الالزمة  املحدودة  والجهود  املوارد  أولويات 

نشوب النزاعات )انظر اإلطار 4(.

مواءمة جمع البيانات 

بواسطة عمليات السالم مع 

املؤرش 16.1.2

االفتقار إىل معايري موحدة
معدوًما-  يكن  مل  -إْن  محدود  وعي  مثة 
املتحدة  األمم  وضعتها  التي  العملية  بالتوجيهات 
حول طُرق تسجيل الضحايا خارج دائرة موظفي 
منهجية  الذين يستخدمون  اإلنسان  أقسام حقوق 
مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان.14 
أقساٌم  طوَّرت  التوجيهات،  بهذه  الجهل  وبسبب 
بها  خاصة  منهجيات  البعثة  داخل  عديدة  أخرى 

يف  االتساق  غياُب  أثَّر  ولِزاًما  الضحايا.  لتسجيل 
نفسها.  البيانات  اتساق  يف  البيانات  جمع  عملية 
ألغراض  البيانات  تجمع  البعثات  أقسام  أن  ومبا 
تتباين  أن  ميكن  واتساقها  جودتها  فإن  متنوعة، 
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الصور )باتجاه عقارب الساعة بدًءا من أعىل اليسار(

موظفو بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل ميسحون آثار هجوم يف قرية سوبانا دي، وسط 
مايل، يف حزيران/يونيو 2019.

املصدر: هاراندين ديكو/صورة من األمم املتحدة، حزيران/يونيو 2019. 

قرية  يف  بدورية  يقومون  الدميقراطية  الكونغو  جمهورية  يف  االستقرار  لتحقيق  املتحدة  األمم  لبعثة  تابعة  نظامية  عنارص 
فاتايك، شامل رشق البالد، بعد هجامت شنتها جامعات مسلحة ضد السكان املدنيني.

املصدر: مايكل عيل/صور من األمم املتحدة، نيسان/أبريل 2018 

أحد أفراد بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل يسري نحو طائرة مروحية منتظرة. موظفو 
شعبة حامية املدنيني وحقوق اإلنسان التابعة للبعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل يجرون 

تحقيًقا مشرتكًا يف هجوم عىل قرية سوبانا دي، وسط مايل، يف حزيران/يونيو 2019.
املصدر: هاراندين ديكو/صورة من األمم املتحدة، حزيران/يونيو 2019.

موظفو بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان املتخصصون يف مجاالت النوع االجتامعي واألطفال وحامية املستضعفني يلتقون 
بنساء يعانني العنف املنزيل ومشاكل صحية يف موقع تابع لحامية املدنيني يف جوبا بجنوب السودان.

املصدر: نيكتاريوس ماركوغيانيس/صورة من األمم املتحدة، أيلول/سبتمرب 2018. 

عضو يف بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل يتفحص خرطوشة ُعرث عليها يف موقع هجوم 
يف قرية سوبانا دي، وسط مايل، حزيران/يونيو 2019.

املصدر: هاراندين ديكو/صورة من األمم املتحدة، حزيران/يونيو 2019.
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اإلطار 4 بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان: منع نشوب العنف الطائفي

معلومات أساسية:

الخرطوم  حكومة  بني  األهلية  الحرب  من  عقود  بعد   2011 العام  يف  استقاللها  السودان  جنوب  نالت 
ومتمردي جنوب السودان. لكن بعد عامني من االستقالل انهار اتفاق تقاسم السلطة بني الرئيس سلفا 
كري ونائبه رياك مشار واندلع العنف عىل نطاق واسع عىل أسس عرقية وسياسية. وبالرغم من إبرام 
يف  املسلحة  الجامعات  استمرت  إذ  نهائيًا  العنف  وقَف  يستطع  مل  أيهام  أن  إال  متتاليني،  سالم  اتفاقي 
الجنيس، وحتى تجنيد  والعنف  االغتصاب  وارتكاب جرائم  العرقية،  الجامعات  استهداف خصومها من 
ت املجاعة )CFR, 2020c(. ويف شباط/ األطفال يف صفوفها. ونتيجًة لذلك، نزَح ماليني البرش، وتفشَّ
فرباير 2020، تم التوصل إىل اتفاق لتقاسم السلطة يف إطار اتفاق السالم الثاين، حيث وافقت األطراف 
املتنازعة عىل تشكيل حكومة وحدة، بيد أن تأثرَي هذا االتفاق األخري يف العنف الطائفي - إْن كان له أي 

.Craze, 2019(( تأثري - مل يتضح بعد

ست بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان يف العام 2011 بعد استقالل جنوب السودان. وقد تغري  تأسَّ
حجم البعثة ونطاقها عىل مدى السنوات التالية استجابًة لالضطرابات السياسية والعنف املبني أعاله.

وضع خريطة للعنف الطائفي

حدتها  وتخفيف  الطائفية  النزاعات  نشوب  منع  مهمُة  السودان  جنوب  يف  املتحدة  األمم  ببعثة  أُنيطت 
)UNSC, 2020; UNSC, 2019a(. ولالضطالع بتلك املهمة، أنشأ قسم الشؤون املدنية التابع للبعثة يف 
مقره يف جوبا فريًقا نشطًا ومزوًدا باملوارد الكافية ليحلل التقارير الواردة من موظفي القسم يف امليدان 

ويجمع املعلومات عن الضحايا. ووفًقا ألحد املوظفني،

نحن نعكف عىل وضع خريطة للعنف الطائفي باالعتامد عىل قوائم الضحايا التي تم جمعها 
وتصاعًدا  متزايًدا  توترًا  تشهد  البالد  يف  بؤرة   42 حددنا  وقد  ]جوبا[.  الرئييس  املقر  يف 

محتماًل يف العنف.19

سوف يتمكن فريق اإلبالغ والتحليل بفضل هذه الخريطة من تركيز موارد البعثة وتقديم الدعم للمكاتب 
ه استجابات  امليدانية يف املناطق التي حّدَد فيها أمناَط العنف الطائفي وذلك بتصميم سياسات تُرشد وتُوجِّ

املكاتب امليدانية بغية مساعدتها يف منع اندالع هذا النوع من العنف.20

التحديات الرئيسية

إن العالقة بني العنف الطائفي وبني النزاع املدفوع باعتبارات سياسية يف جنوب السودان معقدة وقد 
ال يكون من السهل تحديدها. ويرى العديد من خرباء النزاعات يف البالد أن الدوافع الكامنة وراء العنف 
السياسية  األحزاب  داخل  السلطة  عىل  األكرب  بالرصاعات  األحيان  من  كثري  يف  ترتبط  املحيل  الطائفي 
 .)Day, 2019, pp. 33, 38-39, 73( الرئيسية املتناحرة يف جنوب السودان وفيام بني تلك األحزاب
ومع ذلك، ال يبدو أن هنالك إجامٌع داخل بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان عىل فهٍم واحد للعالقة 
إبان  الطائفي  العنف  يف  زيادًة  البعثة  مسؤويل  بعض  يالحظ  حيث  والطائفي،  السيايس  العنف  بني 
يتغذى مبارشًة عىل  الطائفي  العنف  أن  اآلخر  البعض  املثال، ويعتقد  السالم عىل سبيل  اتفاقات  تنفيذ 
العنف السيايس.21 إن االفتقار إىل بيانات مصنَّفة حول الضحايا يُساهم يف عدم فهم االتجاهات املاُلَحظة 
وأسبابها الكامنة. ويؤدي تداخل العنف الطائفي والعنف املسيّس يف جنوب السودان إىل صعوبِة التمييز 

بني ضحايا العنف الطائفي عند تسجيل الضحايا، وصعوبة متييز ُمسبِّبات هذا العنف ومظاهره.

والفئات  التعريفات  تتباين  ذلك،  إىل  باإلضافة 
بني  كبريًا  تبايًنا  االستبعاد  أو  اإلدراج  ومعايري 
الواحدة.  البعثة  داخل  الضحايا  تسجيل  جهود 
املنشود  الغرض  عىل  التباين  يعتمد  ما  وغالبًا 
وعىل  الضحايا  لتسجيل  املبذول  الجهد  من 
نوع العنف الذي يُعنى به أولئك القامئون عىل 
البيانات. وميكن أن تتباين كذلك إمكانيُة  جمع 
املصادر  وأنواع  العنف،  حوادث  إىل  الوصول 
هذا  يعتمد  وقد  التحقق.  ومعايري  املستخدمة، 
التباين عىل عدد من العوامل مثل توافر املوارد 
االستفادة  وإمكانية  املوازنات،  وقيود  البرشية، 

من امكانيات البعثة املتوفرة.
دة للمعلومات يف إطار  إن إرساء متطلباٍت موحَّ
تسجيل الضحايا ضمن عملية السالم يُعدُّ خطوًة 

عة  املجمَّ البيانات  أن  لضامن  رضورية  أوىل 
املؤرش  يقتضيه  الذي  التصنيف  مستوى  تلبي 
البعثة  يف  تتوفر  األحيان  بعض  ويف   .16.1.2
بأكملها  للبعثة  املعلومات  متطلبات  تبني  وثائق 
أو لألفراد العسكريني، لكن الكثريين يجهلونها، 
األمر الذي يعني أنها قد ال تُوضُع دامئًا موضع 
البيانات  لتعكس  باستمرار  ث  تُحدَّ ال  أو  تطبيق 
املثال  سبيل  عىل  الجنس  نوع  حسب  املصنَّفة 

 .)CIVIC, 2018, pp. 26–27(
وباإلضافة إىل املتطلبات املشرتكة للمعلومات، 
)تتضمن  موحدة  منهجية  وضع  من  بد  ال 
اإلدراج  ومعايري  والفئات،  التعاريف، 
تكون  أن  وينبغي  املشرتكة(.  واالستبعاد 
قدرات  مع  لتتناسب  للتكيف  قابلة  املنهجية 

لعمليات  وميكن  وظروفها.  املختلفة  البعثات 
السالم التابعة لألمم املتحدة أن ترجع إىل عدد 
يف  مبا  املنهجي،  للتوجيه  طلبًا  املصادر  من 
ذلك دليل تسجيل الضحايا الذي نرشته مؤخرًا 
مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان 

.)OHCHR, 2019(

تحديات هيكلية أخرى تعوق 

مواءمة البيانات
مثة تحديات هيكلية مهمة تواجه عمليات السالم 
إنتاج  عن  وتعوقها  األبعاد  ومتعددة  الكبرية 
يف  لتمكِّنها  لإلصابات  وآنية  مصنَّفة  بيانات 
نهاية املطاف من تعزيز قدرتها عىل منع اندالع 
مؤخرًا  أُجري  استعراٌض  أظهر  وقد  العنف. 
املتحدة  األمم  بعثتي  يف  البيانات  جمع  لجهود 
الدميقراطية  الكونغو  وجمهورية  السودان  يف 
أن عمليات السالم تفتقر يف الغالب إىل الهياكل 
األقسام  بينام تنزع  املتكامل،  للتخطيط  الالزمة 
إال يف مشاريع  تتعاون  العمل منفردًة، وال  إىل 
مؤقتة ومحددة الغرض ال تكفي ملواءمة الغايات 
للمواءمة  حتى  أو  املختلفة  األقسام  أنشطة  من 
البعثة  يف  واملدين  العسكري  العنرصين  بني 

.)CIVIC, 2018(
تسجيل  يف  جهودها  عىل  أيًضا  ذلك  وينطبق 
الضحايا، حيث تستخدم الجهات املتعددة داخل 
البعثة الواحدة آليات مختلفة لتسجيل الضحايا. 
ولهذا ميكن أن يكون تبادل املعلومات محدوًدا 
املثال، ال تتبادل  الجهات. فعىل سبيل  بني هذه 
مع  عموًما  البيانات  اإلنسان  حقوق  أقسام 
لها  تُحمِّ وإمنا  البعثة،  داخل  األخرى  العنارص 
جنيف  يف  مركزية  بيانات  قاعدة  إىل  مبارشة 
اإلنسان.  لحقوق  السامية  املفوضية  تديرها 
الحاجة  إىل  ذلك  يف  الرئييس  السبب  ويُعزى 
إىل الحفاظ عىل الرسية وحامية املصادر. وهذا 
طريقة  يقيد  ولكنه  البيانات،  مشاركة  مينع  ال 
تبادلها بأن تكون شفوية يف االجتامعات. ويف 
البيانات  البعثة  أعضاُء  يتبادل  كثرية،  أحياٍن 
آخر  عنرًصا  تفيد  قد  ما  قضيًة  أن  يظنون  حني 
الشخصية  العالقات  عىل  بناًء  أو  البعثة  ضمن 
إن  املختلفة.22  األقسام  يف  البعثة  موظفي  بني 
يؤثر  املعلومات  لتبادل  املنتظمة  القنوات  غياب 
يف قدرة البعثة عىل رسم صورة أوىف ألحداث 
العنف ضمن منطقة عملياتها وتقديم تحليالت 

دقيقة ميكن أن تكون مفيدة للبعثة ككل.
بيانات  تبادل  يتم  ما  نادًرا  ذلك،  عىل  وعالوًة 
السالم  عمليات  من  الواردة  املصنَّفة  الضحايا 
التابعة لألمم املتحدة مع جهات خارج البعثة،23 
البيانات يف إطار  وهو متطلٌب رضوري لجمع 
امللكية  أهمية  إىل  وبالنظر   .16.1.2 املؤرش 
الوطنية ملؤرشات أهداف التنمية املستدامة، فإن 
عمليات السالم التابعة لألمم املتحدة قد تُضطر 
إىل تنسيق أنشطة جمع البيانات مع الحكومات 
حساسة،  حتاًم  ستكون  والتي  لها،  املضيفة 
النزاع.  يف  طرفًا  الحكومة  كانت  إذا  وبخاصٍة 
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الجدول 1 البيانات املشمولة يف مؤرش هدف التنمية املستدامة 16.1.2

الفئةالخانة

كيان	 الجاين املزعوم

شخص)أشخاص(	 

غري معروف	 

أسلحة ثقيلة وذخائر متفجرة	 سبب الوفاة

متفجرات مزروعة وذخائر غري متفجرة	 

أسلحة صغرية وخفيفة	 

أسلحة حارقة	 

أسلحة كيميائية وبيولوجية وإشعاعية ونووية	 

أسلحة كهرومغناطيسية	 

أسلحة أقل فتًكا	 

حرمان من الوصول إىل األعيان التي ال غنى عنها للبقاء عىل قيد الحياة أو تدمريها	 

حوادث متصلة بالنزاع	 

استخدام أعيان ووسائل أخرى	 

غري معروف	 

غري مقيد بنص محدد	 اسم القتيل

مدين	 صنف القتيل

شخص محمي آخر 	 

فرد يف القوات املسلحة	 

شخص مشارك مبارشًة يف األعامل العدائية	 

غري معروف	 

ذكر	 جنس القتيل

أنثى	 

غري معروف	 

بالغ )18 سنة فام فوق(	 فئة القتيل العمرية

طفل )أقل من 18 سنة(	 

غري معروف	 

اليوم/الشهر/السنة	 تاريخ الحادثة

رمزه 	 موقع الحادثة ذكر  مع  الحادثة،  فيه  وقعت  الذي  املعروف  املكان  أو  البلدة/املدينة/املحافظة 

جغرايف إْن توفر

الدولة التي وقعت فيها الحادثة	 

اإلقليم الذي وقعت فيه الحادثة	 

املصدر: منقول بترصُّف من مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان )ال يوجد تاريخ(

اإلطار 5 أدوات إدارة املعلومات

ميكن أن يكون لتطوير أدوات إدارة املعلومات دوٌر رئييس يف تكامل متطلبات 
من  فالعديد  البيانات.  تحليل  وتسهيل   16.1.2 ملؤرش  الضحايا  تسجيل  بيانات 
االحتياجات  لتلبية  مؤقتًا  مت  ُصمِّ البيانات  جمع  يف  حاليًا  املستخدمة  األدوات 
الخاصة بالبعثة أو حتى الخاصة بأحد أقسامها. ومن أمثلة تلك األدوات املخصصة 
قاعدُة البيانات املتكاملة إلدارة النصوص واملناسبات )ITEM( التي تم إنشاؤها 
لبعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف جمهورية الكونغو الدميقراطية، وقاعدُة 
البيانات الخاصة مبراكز التحليل املشرتكة للبعثة، وقاعدة بيانات أشاهدي املعلَّمة 
لتحقيق  األبعاد  املتعددة  املتكاملة  املتحدة  األمم  لبعثة  إنشاؤها  تم  التي  جغرافيًا 

.)Duursma and Karlsrud, 2019( االستقرار يف مايل

ويف محاولٍة لجمع البيانات من عنارص البعثة املختلفة بطريقة شاملة ومنظمة، 
رَشَعت إدارة عمليات السالم التابعة لألمم املتحدة24 يف استخدام قاعدة بيانات 
تقدير الحالة باالستناد إىل عنارص جغرافية مكانية )SAGE(، املصممة لجمع 
الحوادث، مبا فيها حوادث  البيانات بهدف تيسري تحليل مجموعة متنوعة من 
األجهزة  استخدام  بخاصية  ومتتعها  الجديدة،  األداة  هذه  إىل  يُنظر  العنف. 
عمليات  قدرة  تعزيز  نحو  الصحيح"  االتجاه  يف  "خطوٌة  أنها  عىل  املحمولة، 
املوحدة  التقارير  إعداد  ودعم  امليداين  املستوى  عىل  التحليل  عىل  السالم 

.)Duursma and Karlsrud, 2018, p.1(

ويف الوقت الحايل، ومن بني عمليات السالم الثالث املذكورة أعاله )انظر األُطر 2-4(، 

 ،)SAGE( دأبت بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان منذ عام عىل استخدام أداة
بينام بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف جمهورية الكونغو الدميقراطية قد 
بدأت للتو فقط يف استخدامه، أّما بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق 
االستقرار يف مايل فلم تُطبقه بعد. حتى بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان مل 
تطبق أداة )SAGE( بعد عىل نطاق البعثة، وإمنا يف بعض أقسامها فقط.25 ومن 
أسباب ذلك تفاوُت بيانات الضحايا يف األهمية نظرًا الختالف املنهجيات ومعايري 
التحقق املتبعة يف كل قسم من األقسام. وبحسب أحد مسؤويل بعثة األمم املتحدة 
يف جنوب السودان، تواجه بعض األقسام صعوبات يف إدارة املعلومات وستحتاج 
إىل تعزيز منهجيتها، وال سيام بخصوص ما يُعرَف باألسئلة األربعة )َمن؟ ماذا؟ 
أين؟ وملاذا؟(. ومن دون تعزيز هذه املنهجية، لن تتمكن األقسام من دمج بياناتها كام 
ينبغي مع تلك الواردة من مكونات البعثة املختلفة ضمن قاعدة بيانات واحدة وإنتاج 

تحليالت موثوقة عىل نطاق البعثة.26 

"عبء  إىل  يُضاف  لإلبالغ  إضافيًا  متطلبًا   )SAGE( أداة  تكون  أن  من  وبدالً 
اإلبالغ"، ينبغي إلدارة عمليات السالم التابعة لألمم املتحدة أن تضمَن ارتباطها 
وتجنب  استخدامها  تعزيز  أجل  من  املختلفة  الحالية  املعلومات  إدارة  بأدوات 
عالقة  لها  التي  الفئات  عىل  االشتامل  ينبغي  ذلك،  إىل  باإلضافة  االزدواجية. 
بتسجيل الضحايا يف كل عملية سالم - مبا فيها الفئات التي سيشملها املؤرش 
16.1.2 )انظر الجدول 1(. وسيكون التدريب عىل كيفية استخدام قاعدة البيانات 
وعىل منهجية تسجيل الضحايا أمرًا أساسيًا يف مساعدة البعثات عىل استيعاب 

أداة )SAGE( وضامن استخدامها كأداة تحليلية مفيدة عىل مستوى البعثة.

الذي  العام  اإلبالغ  يندرج  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
تقوم به عمليات السالم التابعة لألمم املتحدة يف 
العادة يف التقارير الفصلية املقدمة إىل مجلس 
األمن، وغالبًا ما يفتقر إىل التصنيف واالتساق، 
بخالف التقارير التفصيلية املنتظمة عن الوفيات 
واإلصابات بني املدنيني التي تنتجها بعثة األمم 
)انظر  أفغانستان  إىل  املساعدة  لتقديم  املتحدة 
لة  املفصَّ التقارير  من  النوع  وهذا   .)1 اإلطار 
الذي تنتجه عمليات األمم املتحدة للسالم يساهم 
حول  املتوفرة  املعرفة  رفد  يف  كبرية  مساهمًة 
نزاع معني، وميكن أن تستخدمه الجهات الفاعلة 
املدين  املجتمع  ومنظامت  اإلنساين  العمل  يف 

العاملة يف السياق عينه.
ومن الواضح أن نشاط تسجيل الضحايا يفتقر 
يف كثري من األحيان إىل اهتامم بعثات عمليات 
البعثة  قيادة  تفضل  حيث  كأولوية،  به  السالم 
املعلومات  عىل  السياقية  املعلومات  أحيانًا 
الكمية، وقد ترى أن جمع املعلومات الكمية أمٌر 
ُمكلِف وغري عميل. وبحسب أحد مسؤويل بعثة 
املتحدة يف جنوب السودان: "إن تسجيل  األمم 
األقسام  من  العديد  يف  ]املنتظم[  الضحايا 
العمل  هذا  قيمَة  يرون  ال  والكثريون  إشكايل... 

أو ينشغلون عنه بأعامل أخرى."27 
نٍص واضح ورصيح يف والية  إىل  االفتقار  إن 
يساهم  الضحايا  تسجيل  عىل  ينص  البعثة 
االستفادة  إمكانية  يف  ويؤثر  النتيجة،  تلك  يف 
امليدانية.  التحقيقات  إلجراء  البعثة  أصول  من 
فأصول البعثات مثل معدات الوقاية واملروحيات 
إلدارة  العادة  يف  تخضع  الخاصة  واملركبات 
املجموعة اللوجستية التي تعمل بوترية أكرث مع 
العنارص العسكرية يف البعثات، وتنزع بالتايل 
إىل إيالء األولوية لدوريات العنارص العسكرية 
األخرى  النشاط  بأنواع  مقارنًة  الحامية  ومهمة 

مثل تحقيقات حقوق اإلنسان.28
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وسيؤثر هذا اإلغالق املقرتن أيًضا بتقليص عدد 
املوظفني بشدة يف مدى تغطية حوادث العنف 
ويف أنشطة أخرى. وبالتايل سيكون من الصعب 
تحديد ما إذا كانت الزيادة أو االنخفاض يف عدد 
الضحايا تعكس االتجاهات الحقيقية عىل أرض 
الواقع أم تعكس التغريات الحاصلة يف التغطية 
بسبب عوامل من قبيل تقليص أعداد املوظفني، 
مواقع  إىل  الوصول  وتعذر  املوارد،  ونقص 
بعض  يعتقد  الصدد،  هذا  ويف  العنف.  حوادث 
لألمم  التابعة  السالم  عمليات  إدارة  موظفي 
املتحدة أن املشكلة ال تكمن فقط يف نقص املوارد 
بل  الضحايا،  تسجيل  لجهود  املكرسة  البرشية 
أيًضا يف افتقار املوظفني يف الغالب إىل مهارات 
االستفادة  لتحقيق  الالزمة  البيانات  تحليل 
القصوى من بيانات الضحايا.38 وتتمثل العقبة 
الحايل  الهيكل  يف  الشأن  هذا  يف  الرئيسية 
املطبق يف نظام املوارد البرشية لألمم املتحدة، 
تعيني  يستغرقها  أن  ميكن  التي  الفرتة  وطول 
تنسيق  عىل  القامئني  الرئيسيني  املوظفني 

.)CIVIC, 2018, p.2( املعلومات

الخامتة
سوف تظل عمليات السالم التابعة لألمم املتحدة 
جهًة فاعلة رئيسية يف مراقبة الوفيات املتصلة 
فحضورها  العاملي.  املستوى  عىل  بالنزاعات 
يؤهلها  النزاع  مناطق  من  العديد  يف  الواسع 
للمعلومات  شمواًل  املصادر  أكرث  من  لتكون 
بوجه  ينطبق  وهذا  النزاع.  حاالت  عن  املفصلة 
السلطات  فيها  تكون  التي  املناطق  عىل  خاص 
الرسمية غري راغبة أو غري قادرة عىل توفري تلك 

.)Salama, 2018( املعلومات
وعالوًة عىل ذلك، برزت مراقبة الوفيات املتصلة 
بالنزاعات - وبخاصة تسجيل الضحايا - كأداة 
مهمة لعمليات السالم التابعة لألمم املتحدة يف 
املوكلة  املهام  تنفيذ  البعثات وإسنادها يف  دعم 
ن  تحسِّ أن  ميكن  املراقبة  تلك  إن  حيث  إليها، 
فيها  تعمل  التي  املعقدة  النزاع  بيئات  فهم 
بعثات األمم املتحدة، مبا يف ذلك فهم ُمسببات 
البعثات  تواجهها  التي  املختلفة  العنف  أنواع 
وتجلياتها. وسواء كانت أولوية عمليات السالم 
أو  التدخل،  بغرض  العنف  "بؤر"  عىل  تركز 
رصد التهديدات عىل املدنيني، أو دعم مبادرات 
املساءلة املحلية، فإن األمثلة املستقاة من بعثات 
الكونغو  وجمهورية  مايل  يف  املتحدة  األمم 
أهمية  عىل  تدل  السودان  وجنوب  الدميقراطية 
هذا النوع من البيانات يف دعم الركائز األساسية 

لعمليات السالم املفوضة من األمم املتحدة.
لذلك، ينبغي لواليات عمليات السالم املستقبلية 
تسجيل  من  املتأتية  املزدوجة  بالفائدة  تُقرَّ  أن 
تنفيذ  يف  السالم  عمليات  دعم  يف  الضحايا 
الهدف  وتحقيق  مراقبة  واملساهمة يف  والياتها 
16 للتنمية املستدامة )وبخاصة الغايتني 16.1 
و16.4(. وينبغي لنص الوالية أن يؤكد بوضوح 

اإلطار 6 أهمية تسجيل األسلحة

تحسني القدرة عىل تقدير الحالة

إن التصنيَف بحسب سبب العنف وفئة األسلحة املستخدمة يف ارتكابه مفيٌد يف تقييم اتجاهات العنف 
حول  معلومات  عن  بالكشف  املسلحة  الفاعلة  للجهات  خريطة  رسم  يف  يساهَم  أن  وميكن  النزاع،  يف 
طريقة عملها. ويف املقابل، ستعمل هذه املعلومات عىل تحسني القدرة عىل تقدير الحالة لدى الجهات 
الفاعلة املعنية داخل عمليات السالم التابعة لألمم املتحدة )Anders, 2018(. وهذا أمٌر رضوري لتمكني 
مع  مستقباًل  األدلة  عىل  القائم  للحوار  كأساس  أيًضا  توظيفه  وميكن  العنف،  إزاء  الفاعلة  االستجابات 

الجهات الفاعلة املسلحة نفسها بهدف الحد من ترضر املدنيني )انظر اإلطار 1(. 

غري أن تسجيل سبب الوفاة - وال سيام فئة األسلحة املستخدمة - ليس منتظاًم يف عمليات السالم التابعة 
لألمم املتحدة أو ال يتوافق مع فئات األسلحة العامة املبينة يف املؤرش 16.1.2 )انظر الجدول 1(.29 فعادة 
ل أصاًل- يف سياق الوصف الرسدي للحادث. عالوة  ل نوع السالح املستخدم أو أنواعه - إذا ُسجِّ ما يُسجَّ
عىل ذلك، ال تحتوي أداة )SAGE( ومعظم أدوات إدارة املعلومات األخرى عىل خانة منفصلة لفئة األسلحة 

ميكن تسجيل هذه البيانات فيها، ما يجعل تحليل االتجاهات بحسب فئة السالح أمرًا مستحياًل.30 

ويف الوقت الحايل، مثة جهود مبذولة بقيادة مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح ومفوضية األمم 
تحدد  بأداة  البعثات  يف  املدين  العنرص  وتزويد  القدرة  هذه  لتحسني  اإلنسان  لحقوق  السامية  املتحدة 
فئة األسلحة الستخدامها يف تسجيل الضحايا وتحقيقات حقوق اإلنسان.31 ويقول مسؤولون يف أقسام 
العنف يُعزى لعدة  املستخدمة يف أعامل  إّن عدم تسجيل األسلحة  الضحايا  مختلفة تعمل عىل تسجيل 

أسباب منها افتقارُهم يف الغالب إىل موظفني ميتلكون الخربة الالزمة للتعرف عىل األسلحة.32

تحسني مراقبة األسلحة غري املرشوعة

أن يساعد يف مراقبة االستخدام غري  املستخدم ميكن  السالح  الضحايا بحسب نوع  بيانات  إن تصنيف 
املرشوع لألسلحة. وقد كُلِّفت بعض عمليات السالم التابعة لألمم املتحدة باملساعدة يف التصدي ملسألة 
األسلحة  توريد  بحظر  التقيد  مراقبة  ودعم  الخفيفة  واألسلحة  الصغرية  باألسلحة  املرشوع  االتجار غري 
والتعاون يف هذا السياق.33 وسوف تدعم هذه القدرة الجهود املبذولة يف مراقبة تدفقات األسلحة غري 
املرشوعة، وستساعد أيًضا يف رصد التقدم املحرز عىل صعيد تحقيق الغاية الرابعة للهدف 16 التنمية 
.)UNGA, 2015, p.25( "املستدامة والتي تنص عىل "الحد بقدر كبري من تدفق األسلحة غري املرشوعة

لقد متكنت بعض عمليات السالم التابعة لألمم املتحدة، مثل بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد 
لتحقيق االستقرار يف مايل، من دعم الجهود املبذولة عىل نطاق البعثة لتوثيق املعلومات حول األسلحة 
 Anders,( والذخائر غري املرشوعة توثيًقا مركزيًا عىل الرغم من افتقارها إىل هيكل رسمي للقيام بذلك
الذي  الحوادث  عىل  القائم  الضحايا  بتسجيل  بالرضورة  ترتبط  ال  الجهود  تلك  أن  غري   .)2018, p.8

تضطلع به أقسام أخرى يف البعثة.34 

وينطبق هذا أيًضا عىل خلية حظر األسلحة التي استحدثتها مؤخرًا بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار 
تفرضه  الذي  الحظر  انتهاكات  توثيق  عىل  الخلية  تعمل  حيث  الدميقراطية،  الكونغو  جمهورية  يف 
جمهورية الكونغو الدميقراطية حاليًا عىل األسلحة من خالل جمع املعلومات عن األسلحة والذخائر غري 
املرشوعة. وهي ال متلك القدرة يف الوقت الحارض عىل ربط تلك املعلومات بحوادث محددة تتسبب يف 
وقوع ضحايا. وتقوم الخلية بتبادل املعلومات التي تجمعها مع فريق الخرباء املعني بجمهورية الكونغو 

الدميقراطية وعدٍد محدود من الجهات الفاعلة يف املكوِّن العسكري للبعثة.35 

يُدرك العاملون يف خلية حظر األسلحة بأن هنالك إمكانيًة لتبادل بعض معلومات الخلية عىل نطاق أوسع 
ضمن البعثة، واالستفادة يف الوقت نفسه من خربات األقسام املختلفة، األمر الذي بوسعه أن يعزز جهود 
توثيق الضحايا واألسلحة عىل حٍد سواء.36 ويكمن أحد الحلول البسيطة يف تدريب القامئني عىل التحقيق 
والذخائر  األسلحة  يف  املتمثلة  لألدلة  الفوتوغرافية  الصور  التقاط  عىل  امليدان  يف  العنف  حوادث  يف 

املسرتدة والتي قد تكون مفيدة لغايات التعرف عىل األسلحة. 

تحسني تعقب األسلحة والذخائر املفقودة من بعثات األمم املتحدة

باإلضافة إىل مراقبة الحظر املفروض عىل األسلحة، ميكن للبيانات املتعلقة بأسلحة معينة مستخدمة 
عمليات  من  املفقودة  والذخائر  األسلحة  تعقب  تساهَم يف  أن  أو جرحى  قتىل  فيها  يقع  يف حوادث 
السالم التابعة لألمم املتحدة نفسها. وتساهم هذه الظاهرة التي ال تحظى باالنتباه الكايف يف تدفق 
أيًضا  البعثات يف بلدانها املضيفة وعرب الحدود  األسلحة غري املرشوع، وتخلِّف تداعيات سلبية عىل 
)Berman, Racovita, and Schroeder, 2017, p. 10(. 37يقتيض تعقب األسلحة عىل هذا النحو اتباَع 
نهٍج منسٍق للتوثيق لدى خرباء توثيق األسلحة ومراكز العمليات املشرتكة ومراكز التحليل املشرتكة التابعة 

للبعثات واملسؤولني عن إدارة األسلحة والذخرية يف عمليات السالم، باإلضافة إىل خرباء توثيق األسلحة.

موجة  بسبب  املشكلة  هذه  تفاقمت  لقد 
حفظ  موازنات  مؤخرًا  طالت  التي  التقليصات 
املثال،  سبيل  وعىل   .)Carver, 2018( السالم 

تتوقع بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف 
سبعة  إغالَق  الدميقراطية  الكونغو  جمهورية 
 .)Defense Post, 2019( ميدانية  مكاتب 
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عىل أهمية إنتاج البيانات املصنفة واملتسقة مع 
دور  إبراز  وينبغي   .16.1.2 املؤرش  متطلبات 
من  الوالية  تنفيذ  دعم  يف  الضحايا  تسجيل 
خالل توثيق أمثلة أكرث للمامرسات الفضىل يف 

البعثات األخرى.
)وسياسات  الوالية  يف  نص  إدخال  أن  غري 
وتوجيهات ذات صلة بشأن تسجيل الضحايا( 
لن يكون كافيًا وحده لتعزيز مامرسات تسجيل 
لألمم  التابعة  السالم  عمليات  يف  الضحايا 
بهيكل  املتعلقة  املنهجية  فاإلشكاالت  املتحدة، 
الفاعلة  الجهات  متنع  هذه  السالم  عمليات 
املختلفة يف الوقت الحايل من تنسيق جهودها 
تسجيل  جهود  وتُقيِّد  البيانات،  جمع  يف 
الناحية  ومن  البعثة.  صعيد  عىل  الضحايا 
فاعاًل  الضحايا  تسجيل  سيتطلب  املثالية، 
املختلفة  العنارص  وعي  مستوى  يرفع  مؤازًرا 

عىل  وسيتعني  اإلبالغ.  مبتطلبات  البعثة  يف 
الصعيد امليداين استدامُة هذا الوعي من خالل 

التدريب املنتظم.
البعثات عىل تنسيق  وينبغي كذلك زيادة قدرة 
قد  البعثات  بعض  أن  من  وبالرغم  املعلومات. 
إال  االتجاه،  هذا  يف  بالفعل  خطوات  اتخذت 
ليك  منهجية  تكون  أن  ينبغي  التحسينات  أن 
بعثة  تعكف  املثال،  سبيل  وعىل  فعالة.  تكون 
جمهورية  يف  االستقرار  لتحقيق  املتحدة  األمم 
عىل  الحارض  الوقت  يف  الدميقراطية  الكونغو 
مشرتكة  عمليات  مراكز  الستحداث  التخطيط 
عىل  الرتكيز  بهدف  ميدانية  مكاتب  ستة  يف 
يف  املختلفة  األقسام  بني  املعلومات  تنسيق 
البعثة. وسوف يشمل هذا تنسيق نوع البيانات 
التي تحتاجها البعثة وتدريب أفراد البعثة عىل 
كيفية تحديد موقع املعلومات.39 ومن شأن ذلك 

عند  للمعلومات  أدىن  معيار  وجود  يضمن  أن 
توحيد  عىل  فضاًل  العنيفة،  الحوادث  تسجيل 
البعثة  أقسام  لدى  املتبعة  التحقق  معايري 
يف  الجهود  هذه  تشجيع  وينبغي  املختلفة. 

عمليات السالم التابعة لألمم املتحدة جميعها.
وبحسب أحد املسؤولني يف بعثة األمم املتحدة 
يف جنوب السودان، "يجب أن يكون ]تسجيل 
حفظ  بعثة  عمل  أبجديات  من  الضحايا[ 
باعتبارات  كثريًا  يتأثر  أال  وينبغي  السالم" 
موازنة البعثة والتغريات يف املوارد البرشية.40 
البعثة  داخل  متعددة  أقساًما  هناك  أن  ومبا 
فإن  الضحايا،  تسجيل  عىل  بالفعل  تعمل 
يتطلب  لن  الضحايا  تسجيل  مساعي  تنسيق 
الجهد. وسوف يتطلب  الحد األدىن من  سوى 
إضافيني  موظفني  استخداَم  األكرث  عىل 
البيانات وإدارتها وتحليلها، يف  لتنسيق جمع 

يف  االستقرار  لتحقيق  املتحدة  األمم  لبعثة  تابعة  عسكرية  عنارص 

املنعقدة  للمحادثات  الحامية  توفر  الدميقراطية  الكونغو  جمهورية 

بني األمم املتحدة والحكومة الكونغولية وجبهة املقاومة الوطنية يف 

إيتوري يف بلدة كاماتيس شامل رشق جمهورية الكونغو الدميقراطية.

املصدر: مايكل عيل/صور من األمم املتحدة، نيسان/أبريل 2018
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حني أن التدريب املنتظم عىل منهجية تسجيل 
األسلحة  إىل  التعرف  وأساسيات  الضحايا 
نظرًا  الخربة  استدامة  ألجل  مطلوبًا  سيكون 
هذا  تنفيذ  وميكن  املتكرر.  املوظفني  لتبدل 
التكاليف  تقليل  أجل  من  بُعد  عن  التدريب 
البعثة  عنارص  خربات  من  االستفادة  وميكن 
املعلومات  جمع  يف  أصاًل  املشارِكة  املتوفرة 
مام  املثال(،  سبيل  عىل  العسكرية  )العنارص 
يجعل البعثة كلها منخرطة يف هذا املسعى.  

املالحظات الختامية
"عملية . 1 إىل  الضحايا  تسجيل  مصطلح  يشري 

وتسجيل  توثيق  إىل  تسعى  ومستمرة  منهجية 
املستوى  عىل  املعلومات  أو  الحوادث  معلومات 
الفردي حول الوفيات الناجمة مبارشًة من العنف 

.)ECW, 2016, p. 2( "املسلح
لألمم . 2 العامة  الجمعية  املثال،  سبيل  عىل  انظر، 

املتحدة  لألمم  التابع  األمن  ومجلس  املتحدة 
.)2015(

يُعرِّف مرشوع تعزيز فاعلية عمليات السالم التابع . 3
ملسح األسلحة الصغرية )MPOME( عملية السالم 

بأنها:
بعثة تنرش أفراد رشطة أو عسكريني عاملني: )1( 
تحظى بدعم حكومي واسع - يتضمن يف العادة 
دعاًم من هيئة إقليمية أو دولية؛ )2( تُشجع عىل 
تنفيذ  خالل  من  )مثاًل  املسلح  العنف  من  الحد 
عىل  املفروض  الحظر  إنفاذ  أو  السالم  اتفاقات 
إضفاء  أو  املسلحة  الجامعات  إرشاك  أو  األسلحة 
املهنية عىل قوات األمن الرسمية(؛ )3( تسعى إىل 
الحفاظ عىل الحدود الوطنية والحكومات املعرتف 
إىل  يدعو  سالم  اتفاق  دعم  إىل  أو   - دوليًا  بها 
تغيري ممكن يف الوضع الراهن؛ و)د( ليست جزًءا 
عسكري  أو  جامعي  رسمي  دفاعي  اتفاٍق  أي  من 
 Berman, Racovita, and Schroeder,( ثنايئ

.)2017, p. 13
السالم  عملية  تعريف  عن  التعريف  هذا  يختلف 
الذي يستخدمه فريق األمم املتحدة املستقل الرفيع 
يشمل  والذي  السالم،  بعمليات  املعني  املستوى 
مثل  املتحدة  األمم  بعثات  من  أخرى  أنواًعا  أيًضا 
املراقبة،  وبعثات  الخاصة،  السياسية  البعثات 
والبعثات الفنية املتخصصة. تستخدم هذه الورقة 
تعريف  يف  يرد  كام  السالم"  "عملية  مصطلح 
وتركز  السالم،  عمليات  فاعلية  تعزيز  مرشوع 
األمم  من  املفوضة  السالم  عمليات  عىل  حرًصا 

املتحدة.
التي . 4 السالم  األبعاد هي عمليات  املتعددة  البعثات 

تضم جهات فاعلة مدنية وعسكرية متنوعة بهدف 
 UN( السالم  بناء  و  النزاع  إدارة  أنشطة  دعم 

.)DPKO and DFS, 2008, pp. 22–25
  استناًدا إىل بيزويك وماينور )2014(.. 5
واإلبالغ، . 6 الرصد  آلية  حول  نقاش  عىل  لالطالع 

تاريخ(.  يوجد  )ال  واإلبالغ  الرصد  آلية  انظر 
بواسطة  املعلومات  لجمع  أمثلة  عىل  لالطالع 
املتحدة  األمم  بعثة  فيها  مبا  املتحدة  األمم  بعثات 
يف  االستقرار  لتحقيق  األبعاد  املتعددة  املتكاملة 
االستقرار  لتحقيق  املتحدة  األمم  وبعثة  مايل 
بعثة  انظر  الدميقراطية،  الكونغو  جمهورية  يف 
لتحقيق  األبعاد  املتعددة  املتكاملة  املتحدة  األمم 
األمم  بعثة  و   )2020a( مايل  يف  االستقرار 
املتحدة لتحقيق االستقرار يف جمهورية الكونغو 
الدميقراطية )2020(. ولالطالع عىل نقاش حول 

لإلجراءات  املتحدة  األمم  دائرة  تقدمه  الذي  الدعم 
املتعلقة باأللغام لبعثات األمم املتحدة، انظر دائرة 
األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام )ال يوجد 
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شمال أفریقیا

يتبع مرشوع تقييم األمن يف شامل إفريقيا لربنامج مسح األسلحة الصغرية ويهدف إىل دعم 
املرشوع  ويقدم  والصحراء.  الساحل  إفريقيا ومنطقة  أمًنا يف شامل  أكرث  بيئة  إيجاد  املعنيني يف 
وديناميكيات  وتداولها،  الصغرية  األسلحة  توفر  حول  األدلة  عىل  قامئة  راهنة  وتحليالت  بحوثًا 
الجامعات املسلحة الناشئة، وانعدام األمن املرافق لها. ويرُبز البحث تأثريات النزاعات املسلحة يف 

املنطقة عىل سالمة املجتمعات املحلية. 

يحصل مرشوع تقييم األمن يف شامل إفريقيا عىل التمويل الرئييس من وزارة الشؤون الخارجية 
الهولندية. وقد تلقى يف وقت سابق منح من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية، 
ووزارة  الدمناركية،  الخارجية  الشؤون  ووزارة  الخارجية،  للشؤون  السويرسي  الفدرايل  والقسم 

الشؤون الخارجية األملانية، ووزارة الشؤون الخارجية الرنويجية، ووزارة الخارجية األمريكية.

للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة: 
www.smallarmssurvey.org/sana/ar/home

املبادرات  السودان  وجنوب  السودان  يف  البرشي  لألمن  األسايس  التقييم  مرشوع  يدعم 
املبادرات  إعداد بحوث راهنة وتجريبية ونرشها. ومن تلك  العنف من خالل  الحد من  الرامية إىل 
برامج نزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج، وبرامج الحوافز الهادفة إىل جمع أسلحة املدنيني، 
السودان.  وجنوب  السودان  يف  األسلحة  ومراقبة  األمني  القطاع  إصالح  إىل  الساعية  والتدخالت 

ويوفر مرشوع التقييم األسايس لألمن البرشي كذلك املشورَة حول التعامل مع حالة انعدام األمن.

للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة:
www.smallarmssurveysudan.org/ar/home

املستندة  املحايدة  املعارف  ميثل برنامج مسح األسلحة الصغرية مركزا عامليا مرموقا مهمته توليد 
إىل األدلة واملعارف السياسية ذات الصلة بجميع جوانب األسلحة الصغرية والعنف املسلح. ويعترب 
الرئييس للخربات واملعلومات والتحليل بشأن األسلحة الصغرية وقضايا  الدويل  الربنامج املصدر 
العنف املسلح، ويشكل مصدرا للحكومات وواضعي السياسات والباحثني واملجتمع املدين. ويقع 

مقره يف جنيف، سويرسا يف املعهد العايل للدراسات الدولية والتنموية.

ويضم املسح طاقم عمل دويل يتمتع بخربة واسعة يف الدراسات األمنية والعلوم السياسية والقانون 
واالقتصاد والدراسات التنموية وعلم االجتامع وعلم الجرمية ويعملون عن كثب مع شبكة عاملية من 

الباحثني واملؤسسات الرشيكة واملنظامت غري الحكومية والحكومات يف أكرث من 50 بلداً.

للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة:
www.smallarmssurvey.org

Small Arms Survey
Maison de la Paix, Chemin Eugène-Rigot 2E

1202 Geneva, Switzerland

الهاتف: 5777 908 22 41 + 
الفاكس: 2738 732 22 41 +

info@smallarmssurvey :الربيد االلكرتوين

ورقة اإلحاطة هذه منشورة بالتشارك فيام بني مرشوع تقييم األمن يف شامل إفريقيا ومرشوع التقييم 
الصغرية.  األسلحة  التابعني لربنامج مسح  السودان،  السودان وجنوب  البرشي يف  لألمن  األسايس 
يتلقى مرشوع تقييم األمن يف شامل إفريقيا الدعم من وزارة الخارجية الهولندية، ويتلقى مرشوع 

التقييم األسايس لألمن البرشي يف السودان وجنوب السودان الدعم من وزارة الخارجية األمريكية.

نبذة عن مشروع تقييم 
األمن في شمال 
إفريقيا ومشروع 

التقييم األساسي 
لألمن البشري


