
 الفصل احلادي والعشرون

 التوفيق والوساطة يف امليدان

 املفاهيم الرئيسية

 عند اختاذ القرار بشأن القيام جبهد للوساطة أو للتوفيق، ينبغي

 : ملوظف حقوق اإلنسان أن يأخذ النقاط التالية يف االعتبار

 يندرج حتت والية العملية ) أو املشكلة ( هل هذا النـزاع •

 امليدانية؟

 آلية حكومية أو غري حكومية أو تقليدية  أو هل توجد •

 غري ذلك من اآلليات القائمة اليت ميكن أن تتعامل مع

زاع؟  هذا الـن

 هل ميكن إحياء أو فض الرتاع على مستوى اتمع أو •

 احلكومة ؟

 هل تتوافر ملوظف حقوق اإلنسان املعلومات والكفاءة •

 أو والقدرة اللغوية والوقت للدخول يف جهود الوساطة

 األشكال األخرى للتوفيق؟

 وإذا شرع موظف حقوق اإلنسان يف جهود الوساطة أو التوفيق

 : فينبغي مراعاة ما يلي

 العمل باستمرار من أجل التوصل إىل حل يتفق مع •

 معايري حقوق اإلنسان الدولية ؛

 العمل من أجل إجياد إجراءات مقبولة جلميع األطراف؛ •

 حدة؛ االستماع إىل آراء كل جانب على •

 إذا كان األطراف راغبني يف االلتقاء معا، فعندئذ يقوم •

 موظف حقوق اإلنسان بالشروع يف تنظيم هذا اللقاء

 لتشجيع األطراف على العمل معا وتقوية العالقة بني

 األطراف؛

 إذا كان األطراف غري قادرين على االلتقاء فيمكن •

 ملوظف حقوق اإلنسان أن يقوم بنوع من الديبلوماسية

بأن يتكلم مع كل طرف على حدة، مع - ملكوكية ا



 توضيح دور الوسيط وحماولة التعرف على جوانب

 القضية اليت قد جيري االتفاق عليها أو االتفاق عليها

 . بشكل جزئي  أو اليت ميكن التركيز فيها على بناء الثقة

 مقدمة - ألف

 . اتمعات احمللية اليت يعملون فيها اليت تنشأ يف قد يشترك موظفو حقوق اإلنسان يف فض الرتاعات - 1
 واحلاالت اليت تصل إىل حد انتهاكات حقوق اإلنسان قد تنطوي على عناصر للتفاوض بني موظف حقوق

 ومن الواضح يف السعي . اإلنسان وبني السلطات، أو الوساطة بني السلطات وبني الضحية أو أسرة الضحية
 عات أن أساس ومعايري جهود الوساطة والتفاوض من جانب موظف إىل إجياد حلول هلذا النوع من املناز

 وقد يستعني موظف حقوق اإلنسان بأساليب . حقوق اإلنسان توفرها معايري حقوق اإلنسان الدولية
 والواقع . مستمدة من  فصول أخرى يف هذا الدليل إلجراء مناقشات مع السلطات على خمتلف املستويات

 ية امليدانية حلقوق اإلنسان برمتها باعتبارها تؤدي دورا يف عملية الوساطة يف مشاكل العمل أنه ميكننا أن نرى

 . يف البلد حقوق اإلنسان

 ومثال ذلك ما ينشأ بني اثنني من . قد ال تندرج حتت والية العملية امليدانية أخرى وهناك منازعات - 2
 وانب قد تثري مشاكل تندرج حتت والية ومع ذلك، قد ينطوي هذا الرتاع على ج . الرعاة حول حق الرعي

 بعض عمليات حقوق اإلنسان إذا كان الراعيان ينتميان إىل جمتمعني  إثنيني خمتلفني وجنم خالفهما احملدد عن
 . انشقاقات جمتمعية أكرب، أو إذا استحال الرتاع إىل قضية مشهورة أو سببا وراء نشوب نزاع إثين عنيف

 حقوق اإلنسان أن يتدخل يف التعامل مع نزاع معني وبصرف النظر عما وحىت إذا طُلب من موظف - 3
 من املستصوب للموظف أن يشجع األطراف على إن كانت القضية تقع ضمن والية العملية، قد يكون

 االستفادة من املؤسسات القائمة واإلجراءات التقليدية للتعامل مع املشكلة بدال من  املشاركة بدور نشط يف

 ومن غري املرجح أن يكون موظف حقوق . ويف مجيع اتمعات هناك أساليب لفض الرتاع . العملية
 . اإلنسان فامها للمجتمع بدرجة تكفي لتحقيق نتائج أفضل مما حتققه العمليات التقليدية املتبعة يف فض الرتاع

 إلجراءات القائمة تشجيع ا أي حال أن يسعى إىل ى وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي ملوظف حقوق اإلنسان عل

. على أداء وظيفتها وأال يقترح ختطي هذه اإلجراءات



 توجد بعض السياقات اليت قد يطلب فيها إىل موظف حقوق اإلنسان أن يؤدي دورا يف على أنه قد - 4

 الوساطة والتوفيق وخباصة يف احلاالت اليت تكون فيها العمليات التقليدية داخل اتمعات اإلثنية، وذلك على

 وقد جيابه موظفو حقوق اإلنسان نزاعات بني خمتلف اتمعات . سبيل املثال،  غري قادرة على أداء وظيفتها
 ويف هذه السياقات . اليت ال  تقوم فيها احلكومة بأداء وظيفتها أو ال تكون حمال لثقة أحد الطرفني أو كليهما

 . قد يؤدي موظف حقوق اإلنسان دورا يف الوساطة والتوفيق

 العناصر األساسية لعملية الوساطة - باء

 بضعة أسئلة أساسية قد يضعها موظف حقوق  اإلنسان نصب عينيه عند النظر يف يطرح هذا الفصل - 5

 . الوساطة والتوفيق أو عند  الشروع فيهما

 العملية امليدانية؟ حتت والية يندرج ) أو املشكلة ( هل هذا الرتاع - 6

 ري حكومية أو تقليدية أو غري ذلك من اآلليات اليت ميكنها أن تتعامل مع هل توجد آلية حكومية أو غ - 7

 قوائم  مرجعية وغريها من اإلجراءات لفض الرتاعات ؟  وقد يضع املكتب امليداين حلقوق اإلنسان هذا الرتاع

 ) 3 ( أو اليت من األفضل التعامل معها باستخدام إجراءات أخرى ) 2 ( تقع خارج الوالية أو ) 1 ( اليت
 . كليهما

 فهل توجد بعض وإذا كانت القضية  ختضع لوالية العملية ومل يكن هناك آلية مناسبة للتعامل معها، - 8

 اخلطوات اليت ميكن ملوظف حقوق اإلنسان أن يتخذها  لتشجيع وضع أو إحياء إجراءات لفض الرتاع على

 قدرة مؤسسة حكومية معينة على ؟  ومثال ذلك أنه إذا انعدمت الثقة يف مستوى  اتمع أو  احلكومة
 التعامل مع األمر، فهل يستطيع موظف حقوق اإلنسان أن يضفي مصداقية على املؤسسة عن طريق التقدم

 بعرض ملراقبة اجللسات أو املشاركة بدور مساند؟

 د فالب وإذا مل تكن هناك طريقة إلحالة  املسألة إىل مؤسسات أخرى أو لتشجيعها على إجياد حل هلا، - 9

 ملاذا نشأ الرتاع؟ . ملوظف حقوق اإلنسان أن ينظر بعناية فيما إن كانت لديه معلومات كافية لفض الرتاع
 وما هي مصاحل كل طرف من ). قد يكون من الضروري يف هذا السياق البحث يف أعماق الرتاع (

 وكيف ميكن مساعدة األطراف املعنية؟ وما هو نوع النهج الطبيعي واملقبول لألطراف عند فض الرتاع؟
األطراف على فض الرتاع بأنفسهم؟



 هل لدى موظف حقوق اإلنسان القدرة والوقت للقيام بالوساطة أو غري ذلك من أشكال التوفيق؟ - 10
 وجيب أن يسعى الوسيط إىل إجياد جو معني من األلفة . الوقت واملهارة وحتتاج هذه اإلجراءات إىل كثري من

 ويتم يف معظم الرتاعات التوصل إىل حل عن طريق األطراف نفسها، ويقتصر دور . والثقة مع كال الطرفني
 . الوسيط على تسهيل هذه العملية ولكن ذلك يستغرق يف العادة وقتا طويال

 وينبغي أن يكون موظف حقوق اإلنسان قادرا على فهم اللغة احمللية والتخاطب ا بلباقة حىت يتسىن - 11

 ويف . واالعتماد على الترمجة الشفوية ينطوي على مشاكل خاصة . لوبة مع أطراف الرتاع له إجياد الثقة املط
 حني أنه من الصعب يف كثري من األحيان العثور على مترجم شفوي ميكنه التعامل جيدا مع املقابالت، فإن

 خالل الترمجة وال ينبغي إجراء الوساطة من . الترمجة الشفوية يف عمليات الوساطة تتطلب براعة فائقة
 ومن الصعب اإلفراط يف التشديد . الشفوية إال إذا كان املترجم حيظى بتقدير كبري من مجيع األطراف املعنية

 ويف حالة الرتاع اليت يسودها جو من التوتر واالستقطاب، قد . على أمهية املترمجني الذي يتصفون بالرتاهة
 . عن التحيز وعدم الدقة  من جانب املترجم يكون من السهل اعتبار موظف حقوق اإلنسان مسؤوال

 . وحيتاج موظف حقوق اإلنسان إىل اختبار كيفية نظر خمتلف  األطراف إىل مترمجني معينني

 الدخول يف عملية وإذا قرر موظف حقوق اإلنسان بعد التشاور املالئم مع رؤسائه أنه من املهم - 12

 ومثال ذلك عند الدخول يف الوساطة سيواجه موظف . تبع ، تظل هناك عدة أسئلة حول النهج امل الوساطة
 حقوق اإلنسان  شبهات يف كثري من األحيان  أو ستثار على األقل تساؤالت حول أسباب رغبته أو رغبة

 وإذا كان الوسيط املقترح من بني موظفي عملية حقوق اإلنسان . عملية حقوق اإلنسان يف الوساطة
 ف  أن السبب وراء الوساطة  يرتبط بسياسات العملية امليدانية املعينة واألمم امليدانية، قد تفترض األطرا

 وإذا كانت األطراف تنظر إىل األمم املتحدة واىل العملية امليدانية باعتبارمها حمايدتان . املتحدة على األعم
 قع جدول أعمال وأما إذا كانت األطراف تعتقد بأن األمم املتحدة لديها يف الوا . فلن تنشأ أي مشكلة

 الوسيط باعتباره / حيايب جانبا على حساب جانب آخر فسوف ينظر على الفور إىل موظف حقوق اإلنسان
 وحىت يتسىن التعامل مع هذه الشبهات،  جيب أن  تكون عملية حقوق اإلنسان . يؤدي دورا مفتعالً

 على أنه ال ميكن للعملية . ر إليها امليدانية على وعي مبا يترتب عن أنشطتها من آثار أوسع وكيف سينظ
 امليدانية أن توقف العمل يف ميدان حقوق اإلنسان حىت تثبت أا مقبولة يف الوساطة وتسعى دائما، على أي

 وكحد أدىن، جيب أن يتعامل موظف . حال، إىل توخي احلياد يف جهودها املبذولة يف ميدان حقوق اإلنسان
 املكتب املركزي بالتوسط يف هذا الرتاع؟  كما / ملاذا تم أنت : " ل التايل حقوق اإلنسان  بوضوح مع  السؤا

 جيب على الوسيط يف طريقة تقدمي نفسه أن يعيد التأكيد على أن سلطة اختاذ القرار يف العملية اليت
 ولن يقوم موظف حقوق اإلنسان بأي حال من األحوال . سينتهجوا تقع على عاتق األطراف املتنازعة

. احلَكم بدور



 وبعد التعامل مع هذه الشبهات األولية، قد يرغب موظف حقوق اإلنسان يف انتهاج ج يكرر على - 13
 وقد يتضح أن اتمع ليس لديه إال إجراءات . حنو وثيق عملية فض الرتاع اليت يشيع انتهاجها يف اتمع

 قد توجد بعض العناصر املشتركة يف العمليات غري أنه . تقليدية متبعة داخل اتمعات احمللية وليس بينها
 على أن الطريقة . قد يستطيع الوسيط أن يستمد منها إجراءات مقبولة جلميع األطراف املتبعة يف كل جمتمع

 قد تكون جزءا ) أو ختفق يف أداء وظيفتها يف نظر البعض ( اليت تعمل ا يف بعض األحيان املؤسسات القائمة
 اج موظف حقوق اإلنسان إىل االستعالم عن شعور املتنازعني وغريهم إزاء خمتلف وقد حيت . من املشكلة

 ومراقبة اإلنصاف والكفاءة يف اإلجراءات اليت تتبعها هذه املؤسسات . املؤسسات واإلجراءات املتاحة
 وقد يؤدي موظف حقوق اإلنسان دورا . وإسداء النصح بشأا قد يساعد على تفادي التعرض للشبهات

 . دا يف محل األطراف على التفكري يف عملية فض الرتاع مفي

 قد يرغب الوسيط يف االستماع إىل ويف غياب هذه اإلجراءات التقليدية أو املقبولة جلميع األطراف، - 14

 وإتاحة هذه الفرصة للمتنازعني لتوضيح موقفهم هي يف العادة فرصة . وجهات نظر كل جانب على حدة
 وأثناء هذه العملية جيب أن يكون الوسيط . فكرة أفضل عما ينطوي عليه األمر عالجية وستعطي الوسيط

 . مستعدا لإلنصات وأال ينحاز يف نفس الوقت ألي طرف يف الرتاع

 وإذا كان األطراف مستعدين لاللتقاء فقد يبدأ الوسيط مبناقشة أولية حول ج الدخول يف مزيد من - 15
 وينبغي للوسيط أن يقدم نفسه ودوره وحاجة . مباشرة بالقضايا املوضوعية احلوار املوضوعي بدال من البدء

 وقد حيصل الوسيط أيضا على موافقة  على أداء دوره . مجيع املشاركني إىل العمل معا من أجل حل املشكلة
 . ا ليس باعتباره صانعا للقرار ولكن فقط ملساعدة األطراف على االستعانة بقدرام ومعلومام للعمل مع

 وقد يعقد الوسيط اجتماعات أخرى مع كل طرف لسماع وصف سري عن وجهة نظره ولتطوير فهم
 للقضايا والتعرف على الطرق اليت ميكن ا لألطراف العمل معا وتشجيع كل جانب على بناء صورة إجيابية

 الرتاع اليت قد وقد يتوصل الوسيط يف اية املطاف إىل أن األطراف قد حددوا عناصر . للجانب اآلخر
 وهكذا يكون األطراف مستعدين ملناقشة فحوى الرتاع وحتسني قدرم . تشكل األساس لبناء ثقة متبادلة

 وقد يقوم الوسيط بعد ذلك حبمل األطراف على إعادة تأكيد . على العمل معا من أجل فض هذا الرتاع
 وقد حيدد الوسيط جماالت . التعبري عن تقديرهم هلا االتفاقات األولية اليت توصلوا إليها يف اللقاءات املنفصلة و

 أخرى  قد يتقاسم فيها األطراف األهداف ومن مث ميكنهم النظر يف املضي قدما يف إجياد حلول أخرى
 . للمشاكل، مما يقوي العالقة بينهم

 ركني املعنيني من املفيد تنظيم لقاء على مستوى اتمع يدعو املشا وقد اكتشف بعض الوسطاء إىل أنه - 16

 وقد يفيد هذا . من اجلماعات املتضررة لتبادل وجهات النظر ومناقشة اجلهود املبذولة من أجل العيش معا
زاع . اللقاء أو قد يكون له أثر عكسي تبعا للجهود اليت بذلت من قبل يف املناقشات الفردية لفض الـن



 أو مع  فريق صغري نسبيا يبلغ مثال بضعة ونظم وسطاء آخرون اجتماعات فقط مع ممثلي خمتلف األطراف
 معامل االجتماع مع كل جانب وقد حيتاج الوسيط يف هذه احلاالت إىل مناقشة . أشخاص من كل جانب

 وينبغي للوسيط العمل مع األطراف للحصول على موافقة بشأن . قبل الدعوة إىل عقد جلسة مشتركة
 كان سيتم تدوين أو نشر وقائع اجللسة واملدة املتوقعة للجلسة، كيفية إجراء اللقاء وجدول األعمال وما إن

 األفعال العدوانية أثناء / وسوف حيتاج الوسيط إىل النظر يف كيفية التعامل مع التنافر أو الكلمات . اخل
 وينبغي للوسيط أن يسعى إىل  يئة جو مفتوح للمناقشة يتم التأكيد فيه على املصاحل املشتركة . االجتماع
 ومثال ذلك أنه ينبغي إيالء بعض االهتمام إىل كيفية جلوس املشاركني يف دائرة، وذلك على . لألطراف

 وينبغي يف العادة عدم تنظيم هذه  اللقاءات . التأكيد على أوجه التناقض يف اجلماعات سبيل املثال، لتفادي
 مساعدة اجلماعات على االلتقاء، ينبغي ويف حني  أنه ينبغي  للوسيط أن يواصل . إال بناء على طلب اتمع

 ومثال . له العمل على تقليل مسؤوليته، ومن مث إعادة إرساء هياكل حملية مستقلة للتصدي ملشاكل اتمع
 1 . ذلك أن الوسيط قد  خيتزل دوره يف اية املطاف من قائم بتسهيل اللقاءات إىل مراقب

 اء  فقد حيتاج الوسيط إىل القيام بنوع من الديبلوماسية إذا كان األطراف غري قادرين على االلتق - 17

 بأن يتكلم مع كل طرف على حدة، مع توضيح دور الوسيط وحماولة التعرف على جوانب - املكوكية

 ويعتقد بعض . القضية اليت قد جيري االتفاق عليها أو االتفاق عليها بشكل جزئي  أو االختالف بشأا
 بالتحدث إىل أقل األطراف قوة لتوضيح أنه ينبغي معاملة األطراف بصورة الوسطاء أنه من املفيد البدء

 وينبغي للوسيط أن يوضح . بالرغم من أن ذلك لن ميثل أمهية كبرية يف العملية النهائية لفض الرتاع 2 حيادية
 ختاذ القرارات لكال الطرفني دوره ليس باعتباره صانع قرار ولكن باعتباره قائما بتيسري اللقاء مع بقاء سلطة ا

 . يف يد األطراف

 وإذا كانت هناك أمور يتفق عليها  الطرفان أو ميكن مساعدما  على رؤية مصلحة مشتركة فيها، - 18

 وسوف تساعد الثقة . فقد يرغب الوسيط يف اقتراح قبول تلك القضايا باعتبارها حماولة أولية لبناء ثقة متبادلة
 وقد يستطيع الوسيط البارع . األكثر صعوبة  اليت تفصل بني األطراف املتبادلة على إجياد حل  للمسائل

 ومثال . إجياد بعض طرق تناول املشكلة اليت تتيح مكاسب لكال الطرفني واليت ميكن تفادي الرتاع عليها
 ذلك أنه إذا كان للطرفني مطالب متضاربة بشأن حقوق املياه  يف أحد ااري املائية، فقد يستطيع الوسيط
 . اقتراح مشروع متبادل لتحسني تدفق املياه يف ارى املائي أو حفر بئر لتحسني إمدادات املياه لكال الطرفني

1 See Sonja Valtasaari, Community Facilitation Meetings (Organization for Security 
and Cooperation in Europe, Mission to Bosnia and Herzegovina, 1996) 

2 Dudley Weeks, Conflict Resolution Workshop Packet 17 (1996).



 وهناك ج آخر لبناء الثقة، وهو بدء املناقشات مع األفراد األعضاء يف خمتلف اجلماعات ولكنهم - 19

 على األعضاء الذين لديهم استعداد على وقد حياول الوسيط  التعرف . ليسوا بالضرورة القادة املنظمني
 واختيار . األقل لتحمل بعض املخاطرة  اليت ينطوي عليها التوفيق أو املهتمني فقط بالكالم مع اجلانب اآلخر

 وسيحتاج موظف حقوق اإلنسان إىل يكون . املناسبني أمر بالغ الصعوبة يف كثري من األحيان " املمثلني "
 . ختارين والتأكد من متتعهم ببعض املصداقية مع اجلماعة على نطاقها األوسع واضحا بشأن وضع األفراد امل

 وميكن حتديد األشخاص باعتبارهم جزءا من عملية تشاور واسعة نوعا ما مث العثور على صانعي القرار
 ملثل، قد وبا . وميكن هلذه املناقشات أن حتدد القضايا  ومن املمكن أن حتدد طرق إجياد حلول هلا . املالئمني

 . يقترح الوسيط مشاريع ترتبط ارتباطا مباشرا بالرتاع ولكنها ستفضي إىل بناء الثقة إذا حتققت بنجاح

 هناك ج آخر وهو أن يطلب الوسيط من أحد األطراف حتديد تنازالت صغرية نسبيا على أن - 20

 صول على هذه التنازالت يريدون احلصول عليها من اجلانب اآلخر والطريقة اليت يرغبون ا يف احل

 وما هي أفضل طريقة لتوصيل هذه التنازالت . والتنازالت الصغرية اليت يكون هذا الطرف مستعدا لتقدميها
 حبيث تقل إمكانية إثارة سوء فهم إىل أدىن حد؟   وبإجراء نفس النقاش مع كل جانب، قد يقترح الوسيط

 3 . ازالت كل جانب حىت ميكن تبادهلا تبادل تلك التنازالت مع قيامه بدور الوديع لتن

 يقترح الوسيط قيام أحد األطراف بالبدء يف بناء ثقة متبادلة عن طريق اختاذ وهناك ج آخر وهو أن - 21

 وميكن . خطوة من جانب واحد لتقليل التوترات ولدعوة اجلانب اآلخر إىل أن يسلك نفس املسلك
 وتستمر هذه العملية يف تقليص . ن يتخذ خطوة مماثلة للوسيط أن يطلب بعد ذلك من اجلانب اآلخر أ

 وإذا  استمر اجلانب اآلخر يف رفض اختاذ تدبري توفيقي، فقد يتخذ  الطرف األول خطوة أخرى من . الرتاع
 وإذا اختذ اجلانب اآلخر تدبريا انتقاميا فقد يرد . جانب واحد  ويدعو الطرف اآلخر إىل اختاذ نفس اخلطوة

 باملثل، ولكن مبا يقلل من خطورة النتائج ومبا ال ميحو اجلهد األويل املبذول من أجل تقليل اجلانب األول
 وقد يبدأ الطرف األول مرة أخرى بعد ذلك باختاذ خطوة من جانب واحد من شأا تقليل . التوتر

 ج، حيتاج موظف على أنه يف التعامل مع هذا النه 4 . التوترات ودعوة اجلانب اآلخر إىل اختاذ نفس اخلطوة
 . حقوق اإلنسان إىل أن يكون على وعي باحلاالت اليت قد يسبب فيها التخفيف املتساوي تأثريا غري متساو

 ومثال ذلك أنه إذا كانت احلالة املعنوية ألحد األطراف غري مستقرة أو إذا كان طرف يشعر بأنه قد حقق

3 Friedrich Glasl, Conflict Resolution 59 (1996); Friedrich Glasl, Konfliktmanagement 
(1994). 
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 هدنة متساوية ظاهريا قد / لتوصل إىل استراحة فائدة يصعب حتقيقها ولكنها مؤقتة، فإن الضغط من أجل ا
 . حيايب طرف على حساب طرف آخر

 قد يرغب الوسيط يف حتديد درجة اهتمام كل وبالنسبة للقضايا اليت مازالت تفرق بني الطرفني، - 22

 بينما 6 و 4 و 1 ومثل ذلك أن أحد األطراف قد يهتم بالقضايا . . طرف بكل جانب من جوانب املشكلة
 وقد يستطيع الوسيط يف هذه الظروف أن يغلب كل . 5 و 3 و 2 خرون أشد ما يهتمون بالقضايا يهتم اآل

 وإذا كان الطرفان متساويان يف اهتمامهما . طرف وجهة نظره بشأن القضايا اليت يهتم ا أشد االهتمام
 كل طرف بقضايا معينة، فقد يستطيع الوسيط  إجياد طريقة إلرضاء كل طرف بصورة جزئية  أو تعويض

 وإجياد حل  للشكاوى املقدمة من كل طرف هو أمر . مقابل السماح للطرف اآلخر بتغليب وجهة نظره
 . بالغ الصعوبة يف كثري من األحيان ويستنفد كثريا من الوقت

 وتنشأ الرتاعات يف كثري من األحيان من األفكار اليت يكوا كل جانب عن اجلانب اآلخر أو رمبا - 23
 وقد حياول الوسيط محل كل . ة لالختالف الشديد يف الطرق اليت حياول ا األفراد حل املشاكل حتدث نتيج

 وقد يطلب الوسيط من كل طرف حتديد اجلوانب . طرف على وصف نفسه مث وصف الطرف اآلخر
على وميكن للوسيط حينئذ التركيز . احلسنة واجلوانب اليت تروق له بدرجة أقل يف نفسه ويف الطرف اآلخر

 إجياد تفاهم مشترك لالختالفات يف الوقت الذي يركز فيه على العناصر اإلجيابية اليت يتفق مجيع األطراف

 والفهم املشترك لالختالفات حول الشخصية ميكن أن يساعد على . على أا موجودة لدى كل جانب
 وحيتاج أشخاص . النتائج ومثال ذلك أن بعض األشخاص يتجهون كثريا ناحية . حل اخلالفات اجلوهرية

 وإذا كان اجلانب املتجه إىل النتائج يفهم ج اجلانب . آخرون إىل إقامة عالقة قبل العمل على حتقيق النتائج
 . اآلخر، فيمكنهم البدء بإقامة عالقة متبادلة باعتبار ذلك مهمة أولية قبل السعي إىل حتقيق النتائج

 ، ينبغي ملوظف حقوق اإلنسان أن يأخذ يف احلسبان والية وعند وضع ج التعامل مع الرتاعات - 24
 وينبغي أال يتعارض فض الرتاع مع . العملية امليدانية ومعايري حقوق اإلنسان اليت تشكل أساس تلك الوالية

 وأن يطور  قدراته وينبغي للموظف أن يتوصل إىل حل لشكاوى األطراف ، القانون الدويل حلقوق اإلنسان

. ع أي نزاعات أخرى من هذا القبيل بدون مساعدة مباشرة من العملية امليدانية على التعامل م



 اجلزء اخلامس

……………………… 

 موظف حقوق اإلنسان

 الفصل الثاين والعشرون

 املعايري املنطبقة على موظفي حقوق اإلنسان وغريهم من

 العاملني يف األمم املتحدة

 املفاهيم الرئيسية

 يف بلد مجيع أحوال تواجدهم موظفو حقوق اإلنسان هم يف

 ملتحدة بصرف النظر وممثلون لألمم ا أعضاء يف العملية العمليات

 . يف اخلدمة أم ال / عما إن كانوا عاملني

 : مراعاة ما يلي وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان

 معرفة معايري األمم املتحدة حلقوق اإلنسان والتقيد ا •

 وتعزيز مراعاا؛

 احترام املبادئ األساسية لرصد حقوق اإلنسان املنصوص •

 ؛ " ة للرصد املبادئ األساسي : " يف الفصل اخلامس عليها

 معرفة  العادات االجتماعية يف بلد العملية واحترامها؛ •

 القدرة على املناقشة والتفاوض واالتصال مع اآلخرين •

 بصورة جيدة؛

تفادي املواقف اليت تنطوي متييز بني اجلنسني أو غري ذلك •



 من أنواع التمييز يف التعامل مع العاملني املشاركني

 وسكان بلد العملية؛

 أم جزء من عملية أكرب كثريا وأنه ال ميكنهم االعتراف ب •

 تقرير السياسة العامة بأنفسهم؛

 أن يتفادوا دائما انتقاد عملية حقوق اإلنسان أو أي من •

 موظفيها أمام أي شخص ليس موظفا يف العملية؛

 املوظفني - احترام املسامهة اهلامة اليت يقدمها مجيع العاملني •

 املوظفني املنتدبني الزمالء ومتطوعي ألمم املتحدة و

 يف اجلهود - واملوظفني املساندين واملوظفني الوطنيني، اخل

 الكلية لعملية حقوق اإلنسان

 مقدمة - ألف

 وهذا الفصل يتناول سلوك . يؤلف موظفو حقوق اإلنسان املوظفني املهنيني الدوليني يف العملية امليدانية - 1
 . موظفي حقوق اإلنسان

 قوق اإلنسان امليدانية يتوقف على موظفيها بدرجة أكرب مما يف اجلهود اإلنسانية األخرى وجناح عملية ح - 2
 ويتم يف العادة إنشاء عملية حقوق اإلنسان  نتيجة نشوب أزمة . اليت قد تركز مثال على توفري املعونة املادية

 فيه حاجة إىل هؤالء تنشأ فيها حاجة  ملحة  إىل إيفاد موظفي حقوق اإلنسان إىل البلد الذي تكون
 مهارات  ومعرفة ال تتصل حبقوق اإلنسان فحسب، بل أيضا وحيتاج موظفو حقوق اإلنسان إىل . املوظفني

 ، من املفيد ملوظفي حقوق اإلنسان  أن يكونوا على املهارات اللغوية وباإلضافة إىل . ببلد أم منطقة العمليات
 ويتمتع كثري من . اعية والسياسية وحالة حقوق اإلنسان من حيث الثقافة واحلالة االجتم معرفة باملنطقة

 يف ميدان حقوق اإلنسان أو العمل مع الالجئني أو خربة ميدانية موظفي حقوق اإلنسان مبصادر مفيدة أو
 وميكن  خلربم أن تساعدهم على الوفاء . املساعدة  اإلنسانية والتنمية أو ما يتصل بذلك من ميادين

 . لألمم املتحدة واتمع الدويل بالتوقعات العالية

 . وموظف حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة هو عضو يف عملية األمم املتحدة امليدانية حلقوق اإلنسان - 3
- ووثائق السفر . ويتم حتديد تواجد موظف حقوق اإلنسان يف البلد ومركزه اإلداري من ناحية العملية



 اليت يستعملها املوظفون تثبت اتصال كل فرد - ستشاري لألمم املتحدة جواز املرور أو  تصريح اخلبري اال
 ويف املقابل، يسافر املوظفون التابعون . مهم باألمم املتحدة وتوفر له مركزا معينا ذي طابع دبلوماسي

 ة للمنظمات غري احلكومية الدولية  جبوازات سفرهم الوطنية وبنفس هذا القدر ال يتمتعون بنفس اهلوية الدولي
 . لدى وجودهم يف بلد العمليات

 أثناء تواجدهم يف بلد فإن موظفي حقوق اإلنسان ميثلون  يف كل األحوال العملية امللتحقني ا وهكذا - 4
 وباملثل، تؤثر اإلجراءات . وهم ميثلون العملية يف كل أقواهلم وأفعاهلم مع الناس خارج العملية . العمليات

 . ية على موظف حقوق اإلنسان والقرارات اليت تتخذها العمل

 مطلوبا من موظفي حقوق اإلنسان العمل لساعات طويلة يف حاالت حمفوفة بالصعاب وقد يكون - 5

 ولعل من أهم ما جيب التشديد عليه هو أن موظف حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة يعمل . واخلطر
 ومن أجل . أثناء وجوده يف بلد العمليات أيام يف األسبوع 7 ساعة يف اليوم و 24 موظفا حلقوق اإلنسان

 وتتطلب فعالية . احلفاظ على الفعالية، جيب على موظف حقوق اإلنسان أن جيرد العمل من عنصر الزمن
 املوظف والعملية التوقف لفترات استراحة، ولكن هناك قيود كبرية على الطريقة اليت يتعامل ا املوظفون مع

 يظل يف مجيع األوقات عضوا يف العملية وممثال لألمم املتحدة أثناء وجوده وموظف حقوق اإلنسان . الوقت

 وينطبق هذا املبدأ جزئيا بسبب . يف اخلدمة أم ال / داخل بلد العمليات بصرف النظر  عما إن كان عامال
 الوضع القانوين ملوظفي حقوق اإلنسان التابعني لألمم املتحدة يف بلد العمليات، وجزئيا بسبب إدراك

 وسوف يكون سلوك موظفي حقوق اإلنسان . األشخاص اآلخرين  الذين يعملون ويعيشون يف املنطقة
 موضوع حكم ليس فقط من جانب مواطين بلد العمليات، بل أيضا من جانب املوظفني الدوليني يف

 . املنظمات األخرى

 ري املتوقعة فيما يتعلق بأداء وينبغي اطالع موظفي حقوق اإلنسان التابعني لألمم املتحدة على املعاي - 6

 وكحد أدىن، يطالَب موظفو حقوق اإلنسان باحترام أي . وظيفتهم والسلوك املالئم يف العمليات امليدانية
 وعلى سبيل املثال، قد تشمل هذه القواعد تفادي . نفسها قواعد تفرضها األمم املتحدة  أو العملية امليدانية

 لية، مثل احترام زي معني أو متطلبات السلوك يف األماكن العامة، واحلرص التضارب مع املعايري الثقافية احمل
 ، وحظر التجول يف املساء يف بالعالقات االجتماعية واجلنسية ، واللياقة فيما يتعلق باملسائل املالية فيما يتعلق

 . معينة، اخل بني مناطق معينة وحظر الذهاب إىل حانات أو نواد ليلية والقيود على السفر بعض الظروف،
 على . ويتم فرضها حتقيقا ألمن كل فرد من موظفي حقوق اإلنسان دواع قلق أمنية وتنشأ غالبية القيود عن

. األمم املتحدة والعملية امليدانية صورة أن بعض القيود قد تفرض بدافع القلق على



 ملعايري حقوق اإلنسان وإذا انتدبت األمم املتحدة موظفي حقوق اإلنسان لرصد وتشجيع االمتثال - 7

 . ، ينبغي للموظفني أن  يتمثلوا هذه املعايري يف سلوكهم اخلاص الدولية

 يف باعتبارهم يعيشون أسلوب حياة متميز إىل موظفي األمم املتحدة وينظر الناس يف بعض األحيان - 8
 الوطنيني ومن مث قد وقد حيصل املوظفون الدوليون  على  مرتبات تفوق كثريا  مرتبات املوظفني . امليدان

 كما قد يعاين موظفو . يدفعون باإلجيارات وغريها من األسعار احمللية بعيدا عن متناول األشخاص اآلخرين
 ويف الوقت نفسه، قد يبالغ  السكان احملليون يف . األمم املتحدة من مشاكل التكيف مع العادات احمللية

 املمثلني الكاملني  ألمسى معايري اتمع الدويل الذين ال تشوم توقعام من موظفي األمم املتحدة باعتبارهم
 . نقائص أو عيوب بشرية

 شرعية موظفي حقوق اإلنسان يف وبغض النظر عن مدى إحكام والية العملية، تتوقف فعاليتها على - 9

 . لعملية بصورة يومية على الصعيد احمللي، الذين جيب أن يعملوا مع ا نظر مسؤويل احلكومة واألفراد العاديني
 . وتتوقف الشرعية إىل حد كبري على سلوك موظفي حقوق اإلنسان

 ومن مث، حتتاج األمم املتحدة وموظفيها العاملني يف ميدان حقوق اإلنسان واتمع احمللي الذي يعملون - 10
 ي حقوق اإلنسان بشأن املعايري اليت ينبغي تطبيقها على موظف مدونة للسلوك واضحة يف توقعات فيه، إىل

 . وموظفي األمم املتحدة اآلخرين العاملني يف املنطقة

 مدونات قواعد السلوك السابقة ملوظفي األمم املتحدة - باء

 يف املوقع

 نظمت األمم املتحدة سلوك موظفيها، والسيما يف احلاالت امليدانية، من خالل خمتلف الوثائق - 11
 . واخلطوط التوجيهية

 تقريرا عن  قواعد السلوك يف " ، أصدرت اللجنة االستشارية للخدمة املدنية الدولية 1954 ويف عام - 12

 طبقت من ذلك احلني واستعملت على سبيل املثال يف تنظيم سلوك املوظفني املدنيني " اخلدمة املدنية الدولية
 1992 الفترة من وموظفي الشرطة واملوظفني العسكريني يف سلطة األمم املتحدة املدنية يف كمبوديا خالل

: وتشدد هذه القواعد  على ما يلي . 1993 إىل



 التزام ومسؤوليات املشرفني على مجيع املستويات باحلفاظ، يف عالقتهم مبوظفيهم، بدرجة عالية من
 وخباصة عند اخلدمة يف امليدان ... الرتاهة والتسامح والتفاهم ومعاملتهم بإنصاف يف مجيع الظروف

ى موظفي اخلدمة املدنية الدولية  فهم واحترام ثقافة وتقاليد وعادات البلد الذي أو يف بعثة، جيب عل
 وجيب أن يتفادوا إثارة أي ضغينة وأن يعزفوا عن أي سلوك من شأنه . يوجد فيه مركز عملهم

 ويقع على موظفي اخلدمة املدنية الدولية التزام بتحديد مستوى عال من . اإلضرار مبنظمتهم
 حبيث جيب أال ينتهك أي مصلحة واضحة للمنظمة اليت يعمل فيها أو   يشوه السلوك الشخصي

 ). حذفت عالمات التنصيص الداخلية ."  ( مسعتها  أو يسئ إىل اتمع الذي يعيش فيه

 كما أبدت اللجنة االستشارية للخدمة املدنية الدولية بعض املالحظات املفيدة بشأن سلوك املوظفني - 13
 : عيدا عن مقر األمم املتحدة الذين يعملون ب

 يقع على املوظف املدين الدويل الذي سيعمل يف منطقة معينة من العامل  التزام رئيسي باحلصول
 مسبقا على أفضل املعرفة املمكنة بالبلدان اليت سيذهب إليها وبعاداا وتقاليدها وموقف

 على حنو يعرب عن حصافته وفهمه وميكن هلذه املعرفة أن تساعد الفرد على تنظيم سلوكه ... شعوا
 ... وتساحمه

 واحلياة الشخصية للموظف الدويل هي من حيث املبدأ مسألة  مه هو  وينبغي أال تتدخل فيها
 ولكي ال يسئ إىل مسعة منظمته، ينبغي يف الوقت نفسه أن يلتزم مبستوى عال من . منظمته

 . ا هو مطلوب من موظفي اخلدمة الوطنية السلوك الشخصي يكون أكثر تعقيدا يف بعض النواحي مم
 وجيب أن يضع يف االعتبار أن سلوكه، سواء أتصل أم مل يتصل بالواجبات الرمسية، جيب أال يشكل
 انتهاكا ألي  مصاحل ميكن إثباا للمنظمة اليت يعمل فيها أو يشوه مسعتها أو يسئ إىل اتمع الذي

 البلد املضيف  وتفادي  التعامل غري املشروع أو  املضاربة يف واالمتثال الدقيق لقوانني ... يعيش فيه
 . العمالت واحترام االلتزامات املالية ليست سوى بضعة متطلبات واضحة مستمدة من املبدأ العام

 ، وردت هذه القواعد بصفة خاصة يف سياق سلطة األمم املتحدة االنتقالية يف 1992 ويف عام - 14
: شكلة التالية كمبوديا للتعامل مع امل



 وردت بالغات عن حاالت طُلب فيها من موظفات كموديات إقامة عالقات شخصية مع موظفني
 . دوليني  بدرجة من اإلحلاح جعلتهن يشعرن أنه  ليس أمامهن من سبيل سوى قبول هذه الدعوات

 5 . وميكن  النظر إىل هذه املواقف باعتبارها حترشا جنسيا

 من الواضح أن هذا " املتحدة االنتقالية يف كمبوديا هلذه املشكلة وأفادت بأنه األمم واستجابت سلطة - 15
 ولذلك  فإا ... السلوك غري مقبول وال يتفق مع املعايري العليا اليت ينبغي للموظفني الدوليني احلفاظ عليها

 فضي إىل اختاذ تدابري تذكر املوظفني الدوليني بأن املواقف اليت تتعارض مع قواعد السلوك الثابتة ميكن أن ت
 . ووضعت سلطة األمم املتحدة االنتقالية يف كمبوديا إجراءات لتنفيذ قواعد السلوك ." تأديبية مناسبة

 8 وأصدر مفوض الشرطة املدنية بسلطة األمم املتحدة االنتقالية يف كمبوديا توجيها آخر يف - 16
 املشكوك يف مسعتهم، مثل " املدنية مع النساء شرطة األمم املتحدة " اختالط " بشأن 1993 شباط / فرباير

 وأعلن املفوض أن هذه العالقات ميكن أن  حتمل الناس على التشكيك يف ." العاهرات من البلدان ااورة
 حيادية سلطة األمم املتحدة االنتقالية يف كمبوديا وميكن أن تشكل ديدا ألمن املوظفني املتورطني وغريهم

 ولذلك فام ... يشاهدوا مع هؤالء النساء أال ينبغي " لغ موظفي الشرطة املدنية أنه وأب . من املوظفني
 6 ." مأمورون يف عدم التورط يف أي عالقة عاطفية مع النساء احملليات

 اتفاقية بشأن سالمة موظفي األمم املتحدة ، اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة 1994 ويف عام - 17

 طالبت احلكومات املصدقة عليها باختاذ مجيع التدابري املالئمة  لكفالة سالمة وأمن 7 ا والعاملني املرتبطني 
 ويشمل العاملون يف األمم املتحدة القوات العسكرية أو قوات . موظفي األمم املتحدة والعاملني املرتبطني ا

 . ها األمني العام لألمم املتحدة يقوم  بتوزيع الشرطة أو القوات املدنية ألي عملية من عمليات األمم املتحدة
 ويشمل العاملون املرتبطون باألمم املتحدة  األشخاص الذين توزعهم املنظمات غري احلكومية اإلنسانية اليت

 وتنص االتفاقية على عدد من أشكال احلماية لكفالة . تعمل مبوجب اتفاق مع األمني العام لألمم املتحدة
 . عاملني املرتبطني ا، ولكنها تتضمن أيضا  توقعات بشأن سلوك العاملني أمن موظفي األمم املتحدة وال

 ومثال ذلك يف حالة اعتقال أو احتجاز موظفي األمم املتحدة أو العاملني املرتبطني ا أثناء أدائهم لواجبام،
 سلطات ال جيوز  إخضاعهم لالستجواب ويطلق سراحهم  ويعادون دون إبطاء إىل األمم املتحدة أو ال

 : على ما يلي 6 على أن االتفاقية تنص أيضا يف املادة . املناسبة األخرى

 27 ، " عينني حمليا وامل العالقات بني العاملني الدوليني " 72 / 67 سلطة األمم املتحدة االنتقالية يف كمبوديا، دورية املعلومات رقم 5
 . 1992 تشرين الثاين / نوفمرب

 . 1993 شباط / فرباير 8 ، " السلوك الشخصي لراصدي الشرطة املدنية : " سلطة األمم املتحدة االنتقالية يف كمبوديا، توجيه املفوض 6
 مسية للجمعية العامة، الدورة ، الوثائق الر 1994 كانون األول / ديسمرب 9 املؤرخ يف A/49/59 قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 7

). 1994 ( من النص اإلنكليزي، املرفق 299 ، صفحة 1 التاسعة واألربعون، امللحق رقم



 احترام القوانني واألنظمة

 بدون اإلخالل  باملزايا واحلصانات اليت قد يتمتعون ا أو مبتطلبات واجبام، على موظفي - 1
 : األمم املتحدة والعاملني املرتبطني ا

 دولة املضيفة ودولة العبور؛ احترام قوانني وأنظمة ال ) أ (

 االمتناع عن أي  عمل أو نشاط ال يتفق مع الطابع احليادي والدويل الذي تتسم ا ) ب (
 . واجبام

 . يتخذ األمني اهلام ألمم املتحدة مجيع التدابري املالئمة لكفالة مراعاة هذه االلتزامات - 2

 ، ولكنها تتصل أيضا ذا الفصل " األمن : " لعشرين الفصل الرابع وا وترد مناقشة أمشل لالتفاقية يف - 18
 . نظرا ملا تضعه من التزامات على موظفي األمم املتحدة والعاملني املرتبطني ا

 ، النظام اإلداري للموظفني املنطبق على اخلدمة احملددة املدة أصدرت األمم املتحدة 1994 ويف عام - 19
 8 . لتعاون التقين  والعمليات اإلنسانية وعمليات الطوارئ وهو ينطبق على موظفي عمليات حفظ السالم وا

 كثريا من قضايا املوظفني، مبا يف ذلك عدم جواز قيام 1994 ويتناول النظام اإلداري للموظفني لعام
 املوظفني ، بدون موافقة مسبقة، اإلدالء ببيانات  للصحف أو غريها من وسائل اإلعالم، أو قبول  ارتباطات

 ت،  أو االشتراك يف أي إنتاج سينمائي أو مسرحي أو إذاعي أو تليفزيوين،  أو تقدمي مقاالت بإلقاء كلما
 على تدابري تأديبية يف حالة عدم مراعاة قواعد السلوك 1994 وينص النظام اإلداري للموظفني لعام . للنشر

 ل بدون أجر والغرامة املطلوب توافرها يف املوظف املدين الدويل، مبا يف ذلك التوبيخ والوقف عن العم
 كما ينص النظام اإلداري على حق املوظفني يف الطعن يف . والفصل من اخلدمة  والفصل دون سابق إنذار

 . فرض التدابري التأديبية

 ، الوثيقة اليت تنظم التعيينات يف اخلدمة ملدة حمددة 6 / 312 إىل 1 / 301 النظام اإلداري للموظفني، القواعد األمم املتحدة، 8
ST/SGB/Staff Rules/3/Rev.5 ) 1994 ) ( ملنقحة للوثيقة ا ST/SGB/Staff Rules/3/Rev.4 ) 1987 .((



 اإلجراءات اإلدارية " وعندما تنشر الشرطة املدنية التابعة لألمم املتحدة يتم تنظيمها من خالل - 20
 ومثال ذلك  أن اإلجراءات اإلدارية النموذجية اليت . بالغة التفصيل 9 " ونة للسلوك اليت تتضمن مد " النموذجية

 للشرطة املدنية التابعة لقوة األمم املتحدة للحماية يف يوغوسالفيا 1995 شباط / فرباير 6 صدرت يف
 : السابقة تنص على ما يلي

 ت القانونية ومستويات ينتمي موظفو الشرطة لبلدان كثرية متفاوتة الثقافات واإلجراءا 1 - 8
 على أم أفراد عاملون يف تنظيمات الشرطة يف بلدام األصلية حيث يعتادون ما يتصل . التدريب

 ولتنفيذ . بالشرطة من مشاكل يومية ومهيؤون نفسيا للتعامل معها مبوجب مدونة معينة للسلوك
 والتسامح وحسن التصرف املهام بصورة مرضية، يتحلى راصدو الشرطة يف مجيع احلاالت بالصرب

 والديبلوماسية وحسن التقدير والفطنة ولكنهم، عند االقتضاء، يتصرفون باحلزم الالزم ألداء
 . مهامهم وحبيادية كاملة دائما جتاه مجيع اتمعات يف مناطق البعثة

 ة النقاط التالية تعرب عن مدونة مشتركة للسلوك مقبولة دوليا  لدى معظم منظمات الشرط 2 - 8
 . وجيب  أن يلتزم ا مجيع املشاركون يف هذه البعثة التزاما صارما

 السلوك املشني 3 - 8

 ال يتصرف أي فرد من أفراد الشرطة املدنية على حنو يعرف، أو ينبغي أن يعرف، أنه 1 - 3 - 8
 . خيل باالنضباط أو من املرجح بالقدر املعقول أن يسئ إىل مسعة األمم املتحدة

 فعل أو سلوك أو فوضى  أو إمهال من شأنه اإلخالل  بنظام الشرطة السليم أو أداء أي 2 - 3 - 8
 . أخالقياا أو انضباطها ال يكون حمددا يف هذه األنظمة

 وتستمر مدونة قواعد السلوك يف حظر سوء السلوك جتاه عضو آخر يف الشرطة املدنية، مبا يف ذلك - 21
 كما حتظر مدونة قواعد السلوك  أي ." إساءة أو إهانة قمعي أو خمل أو من املرجح أن يسبب " أي فعل

 " بتقدمي تفسري عن أي أموال أو ممتلكات حيصلون عليها " وتطالب املدونة املوظفني . اعتداء على عضو آخر
 القيام، عن علم أو بسبب اإلمهال، بتقدمي أو إدخال أي  معلومات شفوية أو " بصفتهم الرمسية وحتظر

 ضللة أو غري دقيقة يف أي سجل أو وثيقة يتم إعدادها أو االحتفاظ ا أو تكون مطلوبة مكتوبة كاذبة أو م
 أال يقوم بإجراء أي اتصال غري مصرح به فيما يتعلق بأي معلومات " وعلى  املوظف ." ملقاصد األمم املتحدة

. 1992 آذار / مارس 1 ، مالحظات لتوجيه املراقبني العسكريني وراصدي الشرطة شعبة األمم املتحدة للعمليات امليدانية، 9



 وز اإلدالء بتصرحيات وال جي ." تقع يف حوزته أثناء قيامه بأداء واجبه وال تكون متاحة ألفراد اجلمهور
 للصحافة أو الصحف أو اإلذاعة  أو التليفزيون أو لغريها من وسائل اإلعالم إال بعد احلصول على التفويض

 مبا يف ذلك استعمال أو " ممارسة فاسدة أو غري  سليمة " وحيظر على املوظف املشاركة يف أي ." السليم
 حنو غري سليم لتحقيق منفعة خاصة، أو عدم الوفاء بأي حماولة استعمال منصبه كعضو يف األمم املتحدة على

 دين قانوين عن عمد وبدون سبب قوي يف ظروف تعرض األعضاء اآلخرين للخطر وتفرض عليه التزاما
 وعلى املوظف أال . ماليا ألي فرد على حنو قد يؤثر، أو قد يبدو أنه يؤثر، على قدرته على أداء واجبه

 . السلطة يف التعامل مع أي فرد من اجلمهور على حنو قمعي أو خمل أو غري الئق يرتكب أي إساءة الستعمال
 جيعل نفسه غري الئق للخدمة  من خالل استعمال الكحول أو العقاقري املخدرة، أو " وال جيوز  للموظف أن

 أال " لى املوظف وع ." أن يقود مركبة تابعة لألمم املتحدة  أثناء وقوعه حتت تأثري الكحول أو العقاقري املخدرة
 ." تفويض سليم أو خارج نطاق التفويض املخول له يستعمل مركبة تابعة لألمم املتحدة بدون

 كما أنشأت الشرطة املدنية إجراءاً لفرض االنضباط، وهو إجراء يشمل اإلنصاف يف فرص الرد على - 22
 ومعاجلة اإلخالل اجلسيم من جانب املزاعم والطعون ومعاجلة ما يرتكبه املشرفون احملليون من إخالل بسيط،

 وتتفاوت اجلزاءات لتشمل لفت النظر واللوم ووقف العالوة اليومية . مكتبهم املركزي يف بلد العمليات
 . والتوصية بالفصل واإلعادة إىل الوطن

 أصدرت إدارة األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم اخلطوط التوجيهية العامة 1995 ويف عام - 23
 ، اليت تتضمن أيضا تعليمات ملوظفي UN/210/TC/GG95 ات حفظ السالم، وثيقة األمم املتحدة لعملي

 : حقوق اإلنسان املدنيني وتنص على ما يلي

 وهي  تستند إىل الفهم بأن العملية عادلة وأا . الشرعية هي أهم مقومات عملية حفظ السالم
 وهذه الشرعية يعززها كذلك ... حة جزئية متثل إرادة اتمع الدويل بأسره وليس باألحرى مصل

 وأخريا فان . تكوين عملية حفظ السالم اليت تشمل يف العادة موظفني من طائفة عريضة من الدول
 وجيب أن يكون  سلوك مجيع العاملني وتصرفام على ... سلوك العملية عنصر أساسي للشرعية

 . ا عملية حفظ السالم أعلى مستوى وأن يتمشى مع املسؤوليات اهلامة  اليت تكلف

 ويف تدريب صغار املوظفني على حفظ السالم، أعلنت إدارة األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم ما - 24
 : يلي

السلوك والتصرفات الصحيحة  اليت يتطلبها العمل كموظف حلفظ السالم



 . السلوك السليم واالنضباط الذايت مها مناط أمنك •
 أيام يف 7 ساعة يف اليوم و 24 دمة موظف حفظ السالم يقوم باخل •

 . األسبوع
 . سوف خيضع سلوكك وأقوالك للمراقبة الشديدة •
 . أنت سفري لألمم املتحدة ولدولتك •
 10 . سوف  ينعكس سلوكك على منظمة األمم املتحدة برمتها •

 مدونة بعشر و مبادئ توجيهية أصدرت إدارة األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم 1997 ويف عام - 25

 : تنص على ما يلي للخوذ الزرق اعد للسلوك الشخصي قو

 حنن حفظة السالم التابعني لألمم املتحدة "

 ويف هذا السياق يطالب ميثاق . جتسد منظمة األمم املتحدة طموحات مجيع شعوب العامل للسالم
 . األمم املتحدة بأنه البد جلميع العاملني االلتزام بأعلى مستويات الرتاهة والسلوك

 سوف منتثل للخطوط التوجيهية بشأن  القانون اإلنساين الدويل للقوات اليت تتوىل عمليات األمم و
 املتحدة حلفظ السالم واألجزاء املنطبقة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان باعتبارها أساس

 . معايرينا

 د ملساعدته على وحنن،  باعتبارنا قوات حلفظ السالم، منثل األمم املتحدة وموجودون يف البل
 ولذلك جيب أن نكون متأهبني عن وعي لقبول قيود خاصة على . النهوض من صدمة الصراع

 حياتنا  العامة واخلاصة من أجل االضطالع بعملنا ومن أجل السعي إىل حتقيق مثل منظمة األمم
 . املتحدة

 يتم التفاوض بشأا وسوف حنصل على مزايا وحصانات معينة يتم ترتيبها من خالل االتفاقات اليت
 وسوف . بني األمم املتحدة والبلد املضيف وذلك فقط لغرض أداء مهامنا يف ميدان حفظ السالم

 يكون للمجتمع العاملي والسكان احملليني توقعات كبرية منا وسوف ختضع أفعالنا وسلوكنا وأقوالنا
 . لعملية رصد دقيقة

 رقم لرتب الصغرية دليل حفـظ الســالم ل وحدة التدريب، / مكتب التخطيط والدعم / إدارة األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم 10
19 ) 1994 .(



 : وسوف نلتزم دائما مبا يلي

 مهين ومنضبط يف مجيع احلاالت؛ التصرف على حنو •
 تكريس أنفسنا لتحقيق أهداف األمم املتحدة؛ •
 فهم الوالية والبعثة واالمتثال ألحكامهما؛ •
 احترام بيئة البلد املضيف؛ •
 احترام التقاليد واملمارسات احمللية من خالل الوعي بالثقافة والدين والتقاليد وقضايا •

 . اجلنسني واحترامها
 املضيف باحترام ولطف ومراعاة مشاعرهم؛ معاملة سكان البلد •
 التصرف حبيادية ونزاهة ولباقة؛ •
 دعم ومعاونة العاجزين واملرضى والضعفاء؛ •
 طاعة مشرفينا واحترام تسلسل القيادة؛ •
 احترام مجيع  أعضاء بعثة حفظ السالم بصرف النظر عن مركزهم أو رتبتهم أو أصلهم •

 أو معتقدهم؛ اإلثين أو القومي أو عنصرهم أو نوع جنسهم
 دعم وتشجيع السلوك السليم بني زمالئنا من العاملني يف حفظ السالم؛ •
 احلفاظ على الزي  الالئق والتصرفات الشخصية يف كل األوقات؛ •
 تسند إلينا باعتبارنا أفرادا يف البعثة؛ توضيح مصري مجيع األموال واملمتلكات اليت •
 نا؛ العناية مبعدات األمم املتحدة اليت يف عهدت •

 : ولن نقوم بأي حال مبا يلي

 اإلساءة إىل مسعة األمم املتحدة أو دولنا من خالل السلوك الشخصي غري الالئق أو عدم •
 أداء واجباتنا أو إساءة استعمال مناصبنا باعتبارنا أفرادا يف عملية حفظ السالم؛

 اختاذ أي إجراءات قد تعرض البعثة للخطر؛ •
 أو استعمال العقاقري املخدرة أو االجتار فيها؛ إساءة تعاطي املواد الكحولية •
 إجراء أي اتصاالت غري مسموح ا مع الوكاالت اخلارجية، مبا يف ذلك اإلدالء •

 بتصرحيات صحفية غري مسموح ا؛
 إفشاء املعلومات اليت حنصل عليها من خالل عملنا أو استعماهلا بطريقة غري سليمة؛ •
 و معاناة بدنية أو جنسية أو نفسية ألفراد السكان ارتكاب أي فعل ميكن أن يسبب أذى أ •

احملليني، وخباصة النساء واألطفال؛



 التورط يف اتصاالت جنسية ميكن أن تؤثر على حيادنا أو على صاحل اآلخرين؛ •
 اإلساءة إىل أي فرد من اجلمهور أو معاملته بطريقة غري مهذبة؛ •
 ختص األمم املتحدة؛ تعمد إتالف أو إساءة استعمال أي ممتلكات أو معدات •
 استعمال مركبة بطريقة غري مالئمة أو بدون إذن، •
 بدون إذن؛ مجع هدايا تذكارية •
 املشاركة يف أي أنشطة غري قانونية أو أي ممارسات فاسدة أو غري الئقة؛ •
 حماولة استعمال مناصبنا لتحقيق منفعة شخصية أو تقدمي مطالبات زائفة أو قبول فوائد •

 . ليس لنا حق فيها

 : وحنن ندرك أن عواقب عدم التصرف يف إطار هذه اخلطوط التوجيهية  قد تفضي إىل ما يلي

 تآكل الثقة يف األمم املتحدة والوثوق ا؛ •
 تعريض إجنازات البعثة للخطر؛ •
 ." تعريض مركزنا وأمننا كأفراد يف عملية احلفظ السالم للخطر •

 مدونة بعشر قواعد للسلوك الشخصي للخوذ الزرق " و

 التزيي والتفكري والتحدث والعمل والتصرف على حنو يناسب كرامة اجلندي املنضبط - 1
 واحلريص على أداء واجباته واملتروي والناضج واجلدير باالحترام والثقة والذي يتصف

 والفخر مبوقعك  باعتبارك فردا يف عملية حفظ . بأعلى مستوى من الرتاهة واحليادية
 . تعمال سلطتك السالم وعدم إساءة اس

 . احترام قانون إقليم البلد املضيف  وثقافته احمللية وتقاليده وأعرافه وممارساته - 2

 فأنت هناك كضيف . معاملة سكان البلد املضيف باحترام ولطف ومراعاة مشاعرهم - 3
 وعليك أال تلتمس أو . ملساعدم ويف قيامك بذلك ستكون موضع ترحيب وإعجاب

. وسام أو منحة مادية تقبل أي مكافأة أو



 عدم االنغماس يف أفعال ال أخالقية تنطوي على إساءة أو استغالل جنسي أو بدين - 4
 . أو نفسي للسكان احملليني أو موظفي األمم املتحدة، وخباصة النساء واألطفال

 وعليك أن تدعم وتعاون العاجزين . احترام وتقدير ما للجميع من حقوق اإلنسان - 5
 وال تعمل مدفوعا برغبة يف االنتقام أو بضغينة وخباصة عند  التعامل . والضعفاء واملرضى

 . مع السجناء واحملتجزين أو من تتحفظ عليهم

 احلرص على أموال األمم املتحدة ومركباا ومعداا وممتلكاا اليت يف عهدتك، - 6
 . ائد شخصية وتوضيح مصريها،  وعدم  املتاجرة ا أو  مقايضتها التماسا لفو

 إبداء الذوق العسكري  والتلطف على حنو مالئم مع مجيع أعضاء البعثة، مبن فيهم - 7
 . جنود األمم املتحدة بصرف النظر عن معتقدهم أو نوع جنسهم أو رتبتهم أو أصلهم

 . إبداء االحترام للبيئة وتعزيزها، مبا يف ذلك نباتات وحيوانات البلد املضيف - 8

 . املواد الكحولية أو االجتار يف العقاقري املخدرة اط يف تعاطي عدم اإلفر - 9

 التحلي بأكرب قدر من حسن التقدير  يف معاجلة املعلومات السرية واملسائل الرمسية - 10
 ." اليت قد تعرض  حياة األشخاص للخطر أو  تلوث صورة األمم املتحدة

 نصيحة ذات صلة للجنة اخلاصة املعنية بعمليات كما أسدت مؤسسة األمم املتحدة لرعاية الطفولة - 26
 وهناك اعتراف دويل . حفظ السالم بشأن العمر األدىن ملمارسة العالقات اجلنسية للعاملني يف حفظ السالم
 واتفاقية منظمة العمل . بأن استغالل األطفال يف  البغاء هو شكل من أشكال عمل األطفال االستغاليل

 ة باحلد األدىن لألجور حتدد عمر الثامنة عشرة باعتباره عمر القيام بأعمال خطرة أو املتعلق 138 الدولية رقم
 متالزمة نقص / وبالنظر إىل خماطر  انتقال فريوس نقص املناعة البشرية . منطوية على خماطرة، مثل التعدين

 الدعارة باملثل تعترب اجتماعية،  فان - وما ينطوي عليه ذلك من آثار بدنية ونفسية ) اإليدز ( املناعة املكتسب
 دولة أطرافا فيها، 190 وطبقا التفاقية حقوق الطفل اليت أصبحت . نشاطا خطريا ومنطويا على خماطرة

 إال إذا كان سن الرشد يبدأ قبل ذلك مبوجب القانون ( يعين الطفل أي كائن بشري دون عمر الثامنة عشرة
 رعاية الطفولة ومفوضية األمم املتحدة لشئون وأوصت مؤسسة األمم املتحدة ل ). املنطبق على الطفل

 ويتفق ذلك . الالجئني بأن يكون عمر الثامنة عشرة هو العمر الذي حيظر عنده االستغالل اجلنسي لألطفال
. متاما مع املبادئ األساسية التفاقية حقوق الطفل واإلطار القانوين والدويل الراهن



 األمم املتحدة لرعاية الطفولة باعتبارها حتظر االتصال اجلنسي ومن هنا ميكن اعتبار أن قاعدة مؤسسة - 27
 . عاما 18 مع أي شخص يقل عمره عن

 ولتعزيز السلوك الالئق بني العاملني يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم، وضعت األمم املتحدة يف - 28
 ملثال التوقيع عليها من كل خطوطا توجيهية للسلوك كان مطلوبا على سبيل ا 1995 تشرين األول / أكتوبر

 واحد مراقيب األمم املتحدة العسكريني يف بعثة األمم املتحدة ملراقبة احلدود بني العراق والكويت قبل الدخول
 وحتظر اخلطوط التوجيهية للسلوك على املراقب العسكري، بدون تفويض صريح من رئيس . يف اخلدمة

 إلقاء كلمات أو منح مقابالت مع وسائل اإلعالم أو اإلدالء بأي قبول ارتباطات ب ) أ ( املراقبني العسكريني،
 زيارة املنشآت العسكرية أو الصناعية أو ) ج ( نقل وثائق البعثة إىل اآلخرين و ) ب ( تصرحيات علنية و

 التقاط صور فوتوغرافية خاصة، وخباصة ملوضوعات ) د ( املشاركة يف احتفاالت رمسية ترعاها أي حكومة و
 والحظت اخلطوط التوجيهية أن . شراء بضائع معفاة من الرسوم اجلمركية إال وفقا لألنظمة ) هـ ( حمظورة و

 كما طبقت اخلطوط التوجيهية القيود  على النقاط . عدم االمتثال قد يفضي إىل  اإلعادة الفورية إىل الوطن
 . بعد االنتهاء من العمل مع البعثة ) ج ( و ) ب ( و ) أ (

 اخلطوط التوجيهية " ألمم املتحدة واللجنة الدولية للصليب األمحر على اتفقت ا 1996 ويف عام - 29
 وال تنطبق هذه اخلطوط التوجيهية حتديدا على ." لقوات األمم املتحدة بشأن احترام القانون اإلنساين الدويل

 م موظفي حقوق اإلنسان املدنيني، ولكنها  تدل على تعهد األمم املتحدة بكفالة أن أي قوة تابعة لألم
 حتترم مبادئ وروح القانون اإلنساين الدويل املنطبق على سلوك األفراد " املتحدة حلفظ السالم أو اإلنفاذ

 ...". العسكريني

 وباملثل، كما الحظ مفوض األمم املتحدة السامي لشئون الالجئني يف الدليل امليداين ألفراد فرقة عمل - 30
 م يف البوسنة واهلرسك وموظفي الشرطة املدنية التابعني إلدارة الشرطة الدولية التابعني لعملية تنفيذ السال
 باعتبارهم أفرادا يعملون يف ظل والية لألمم " ، 1996 لعام 1 األمم املتحدة االنتقالية يف سلوفانيا الشرقية

 العاملني وتنطبق نفس املالحظة على مجيع ." املتحدة، فام بطبيعة احلال ملزمون أيضا مبعايري األمم املتحدة
 . يف األمم املتحدة، مبن فيهم أفراد عمليات حقوق اإلنسان

مدونة قواعد السلوك ملوظفي حقوق اإلنسان - جيم



 استنادا إىل اخلربة السابقة يف صدد معايري األمم املتحدة ملوظفيها يف الوقع واىل املبادئ األخرى - 31
 اإلشارة إليها يف أجزاء أخرى من هذا الدليل، من املتصلة بالعمل يف ميدان حقوق اإلنسان واليت  وردت

 املمكن استقاء بعض املبادئ األساسية اليت ميكن االستشهاد ا يف مدونة لقواعد السلوك لعمليات حقوق
 . اإلنسان

 احترام معايري األمم املتحدة - 1

 ونوا على معرفة مبعايري أوال، ينبغي ملوظفي األمم املتحدة العاملني يف ميدان حقوق اإلنسان أن يك - 32

 ، مبا يف ذلك مبادئ ميثاق األمم املتحدة وروحه والشرعة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وأن يلتزموا ا
 . الدولية حلقوق اإلنسان ومعاهدات حقوق اإلنسان األخرى وصكوك حقوق اإلنسان الدولية األخرى

 احترام مبادئ رصد حقوق اإلنسان - 2

 وظفي األمم املتحدة العاملني يف ميدان حقوق اإلنسان أن يسعوا إىل احترام املبادئ كما ينبغي مل - 33
 ": املبادئ األساسية للرصد " املعنون الفصل اخلامس األساسية للرصد الواردة يف

v الرصد باعتباره طريقة لتحسني محاية حقوق اإلنسان 
v ال تسبب ضررا 
v احترم الوالية 
v اعرف املعايري 
v قدير التحلي حبسن الت 
v التمس املشورة 
v احترم السلطات 
v املصداقية 
v السرية 
v األمن 
v افهم البلد 
v احلاجة إىل االتساق و اإلصرار والصرب 
v الصحة والدقة 
v احلياد



v املوضوعية 
v احلساسية 
v السالمة 
v احلرفية 
v الظهور بوضوح 

 احترام السكان احملليني والعادات احمللية - 3

 الفصل الثاين كما أسلفنا يف - حقوق اإلنسان، من األمهية البالغة ولتحقيق املعايري املطلوبة من موظفي - 34
 وينبغي إطالع . يف البلد ة العادات االجتماعي أن تطور العملية إحاطة إعالمية حول - " السياق احمللي " املعنون

 : موظفي حقوق اإلنسان على أمور مثل

v اعية، اخل؛ صيغ خماطبة الرجال والنساء واملسؤولني وخمتلف الطبقات االجتم 
v اهليكل االجتماعي؛ 
v العادات االجتماعية؛ 
v الدين؛ 
v الزي املناسب؛ 
v السلوك العلين املقبول وغري املقبول ؛ 
v كيفية معاجلة األفراد للتنافر واالختالف؛ 
v ا األفراد على األسئلة الكيفية اليت قد  يرد . 

 مبا 1992 بوديا قد أبلغوا يف عام أن موظفي سلطة األمم املتحدة االنتقالية يف كم ومثال ذلك أن - 35
 : يلي

 ." ليس من حسن األدب عند الكمبوديني النظر يف عني املتحدث، وخباصة إذا كان أعلى مرتلة "
 والتدخني شائع جدا بني ..."  " وعند اجللوس، ال ينبغي ألحد أن يضع رجال فوق األخرى

 وتعترب رأس الشخص مقدسة ."  " ن وال يرون  أنه من الوقاحة التدخني بدون استئذا . الكمبوديني
 وينبغي للشخص العادي، وخباصة ." " وال جيوز التربيت عليها أو ملسها بأي حال من األحوال

 وينبغي أال يتخطى شخص ."  " وينبغي دائما إبداء االحترام للرهبان . املرأة، أال يلمس راهبا بوذيا
لوي من اجلسم،  وإمنا ينبغي من أمام أي جزء من أجزاء جسم شخص آخر، وخباصة اجلزء الع



 وإمساك األيدي بني أفراد نفس ."  " الدوران حول هذا الشخص للوصول من مكان إىل آخر
 ." اجلنس ال حيمل يف طياته أي إحياءات جنسية، وإمنا هو  جمرد تعبري عن الصداقة بني شخصني

 عن املواعيد وميكن توقع بعض التأخري . ومفاهيم الوقت بني الكمبوديني مرنة نوعا ما
 وال يعزى ذلك إىل وقاحة، بل . وال يعتذر الكمبوديني يف العادة عن التأخري . واالجتماعات

 ويف حالة ."  " علنا ) أو التعبري عن الشكر ( باألحرى إىل أنه ال يتم يف العادة املبالغة يف االعتذارات
م ال يرتدون  اجلينـز مثال التواجد يف مكتب، من املتوقع أن يرتدي الناس الزي املناسب، أي أ . 

 ." ومن املالئم ارتداء البنطلونات  الفضفاضة والقمصان ذات الرقبة املفتوحة

 وينبغي إعداد هذا النوع من التوجيه عن أي بلد تقع فيه عملية حلقوق اإلنسان ملساعدة املوظفني يف - 36
 . عملهم ويف حتديد السلوك الشخصي املالئم يف مجيع األوقات

 العالقات بني املكاتب - 4

 وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان، ومنهم . كما  تعد العالقات داخل العملية مسألة بالغة األمهية - 37

 زمالئهم املوظفني - املوظفني الذين يشغلون مناصب إدارية، أن حيترموا املسامهة اهلامة اليت يقدمها العاملون

 . إىل اجلهود الشاملة لعملية حقوق اإلنسان - واملوظفني الوطنيني ومتطوعي األمم املتحدة واملوظفني املنتدبني
 وينبغي أن يبذلوا قصارى جهدهم لتقاسم . وينبغي للموظفني تفادي أي فعل ينتقص من ترابط العملية

 وينبغي لكل موظف . املعدات وغريها من املوارد املتاحة تقامسا منصفا حىت تكون العملية فعالة قدر اإلمكان
نظر إىل نفسه باعتباره جزءا من العملية الكلية حلقوق اإلنسان وليس باألحرى ممثال ألي وكالة تكون أن ي

 وبصرف النظر عن طريقة التعيني أو دفع األجور أو التزويد باملعدات أو التصنيف، البد أن يكون . قد عينته
 ي ملوظفي األمم املتحدة العزوف عن وكحد أدىن، ينبغ . جليا أن رئيس العمليات هو املسؤول إدارة العملية

 . أي فعل قمعي أو خمل أو متييزي أو قد يسبب إساءة أو إهانة

 وهذا املبدأ  يتسم بأمهية خاصة بسبب تفاوت الطرق اليت  ينضم ا تعيني املوظفني  إىل عملية حقوق - 38
 أو اإلحالة ) أو حكومات من وكاالت أخرى أو منظمات إقليمية ( اإلنسان، مثل التعيني أو االنتداب

 وطبقا لذلك، قد تتفاوت متاما مرتبات املوظفني . كمتطوعني من األمم املتحدة أو االستئجار يف املوقع، اخل
 على . وفترات إجازام ومعدام وتصنيفام يف اخلدمة املدنية، اخل بسبب تفاوت مصادر دعمهم وتعيينهم

. ربة ومهارات قيمة بصرف النظر عن مركزه أو أصله أن كل فرد ميكنه أن يضيف إىل العملية خ



 وينبغي . كما يتسم هذا املبدأ بأمهية خاصة ألن عمل موظفي حقوق اإلنسان بالغ اإلجهاد والصعوبة - 39
 ملوظفي حقوق اإلنسان وغريهم من العاملني االعتماد بشدة على بعضهم بعضا، والسيما يف املكاتب

 . ت يف العادة جنسيات املوظفني وخلفيام الثقافية وخربام املهنية وأساليب عملهم وتتفاو . الصغرية املنعزلة
 والفروق الشخصية اليت . ومن األمهية احلامسة أن يستطيعوا العمل معا، معتمدين على قوة كل واحد منهم

 وجيب . لية يفجرها يف كثري من األحيان العمل يف ظروف جمهدة قد تقوض فعالية، بل وأمن، املكاتب احمل
 وينبغي التأكيد ملوظفي حقوق . على موظفي حقوق االلتزام بشدة بالعمل مع من يتقامسون مكتبا حمليا

 اإلنسان على الدعم الذي سيحصلون عليه من زمالئهم وينبغي تقدير خمتلف املسامهات اليت ميكن لكل فرد
 . أن يقدمها إىل اجلهد الكلي

 : ذكر، ينبغي توافر النقاط التالية يف موظف حقوق اإلنسان سالفة ال للتوقعات وتلخيصا - 40

v االستعداد للعمل بفعالية يف احلاالت اليت تنطوي على عناء . 
v االستعداد والقدرة على العيش يف ظروف قاسية نسبيا . 
v القدرة على العمل بكفاءة يف فريق . 
v القدرة على املناقشة والتفاوض واالتصال بكفاءة مع اآلخرين . 
v املواقف التمييزية أو اليت تنطوي على متييز بني اجلنسني يف التعامل مع زمالء العمل وغريهم تفادي . 
v االهتمام اإلنساين برفاه األشخاص اآلخرين . 

 وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان االعتراف بأم جزء من عملية أكرب كثريا وأنه ال ميكنهم حتديد - 41

 وإذا مل توجد أزمة تستدعي العمل الفردي، ينبغي . و مناط احلكمة والتشاور ه . السياسة العامة بأنفسهم
 وباملثل، . ملوظفي حقوق اإلنسان التشاور مع املنسقني والزمالء يف املكتب احمللي بشأن اخلطوات الرئيسية

 وحىت مالحظام الشخصية العابرة، قد تؤثر على - جيب أن يدرك موظفو حقوق اإلنسان أن تعليقام
 وينبغي أن يتفادى موظفو حقوق اإلنسان دائما انتقاد عملية حقوق اإلنسان أو أي من . بأسرها العملية

 فانتقاد العملية أمام أشخاص من خارجها ميكن أن يضر كثريا . موظفيها ألي شخص من غري املوظفني

 التحدث مع ومن املضر بصفة خاصة توجيه االنتقادات عند . جبهود العملية يف ميدان حقوق اإلنسان
 فهذه االنتقادات تترك انطباعا بالغ السوء عن عملية حقوق . الصحفيني أو أعضاء املنظمات األخرى

 وموظف حقوق اإلنسان الذي ينتقد عمليته على هذا النحو . اإلنسان وتضر مبهنية الفرد الذي يديل ا
 وإذا كان النقد حقيقيا وكان موظف . حياول عموما أن يباعد بني نفسه وبني العملية يف نظر من خياطبه

 حقوق اإلنسان حيس شعورا قويا باملشكلة فمن األفضل أن يثري القضية داخل العملية أو داخل األمم
. وإذا أخفقت تلك اجلهود، فمن األوىل أن يستقيل على أن يقوض العملية . املتحدة



 تند إىل خربا اخلاصة  وخربة عمليات وقد تضع عملية حقوق اإلنسان مبادئ أخرى ملدونة سلوك تس - 42

 . األمم املتحدة السابقة

 مدونة قواعد السلوك ملفوضية  حقوق اإلنسان - 5

 مدونة لقواعد سلوك موظفيها يف 1999 أصدرت مفوضية األمم املتحدة  حلقوق اإلنسان يف عام - 43
 ة اليت تقع على موظفي األمم املتحدة وحتدد وتكرر املدونة االلتزامات القانوني . املقر ويف امليدان على السواء

 املدونة تكمل " وجاء على لسان املفوض السامي أن . املبادئ األخالقية اليت على اجلميع أن يتمسكوا ا
 وتواصل حتديد الدور واملسؤوليات واملستوى الرفيع من السلوك أحكام امليثاق ولوائح وأنظمة املنظمة

 ." نامج األمم املتحدة حلقوق اإلنسان املتوقع  ممن يعملون يف بر

 : وتنص املدونة على ما يلي - 44
 يف أداء واجبام حنو مفوضية حقوق اإلنسان، ومن أجل بلوغ أعلى مستوى من اجلودة والرتاهة "

 والرباعة املهنية، يلتزم املوظفون مببادئ ميثاق األمم املتحدة وكل قواعد األمم املتحدة املنطبقة
 : ي وخباصة ما يل

 تعزيز النهوض حبقوق اإلنسان ومراعاا على النحو احملدد يف الصكوك الدولية واالستناد يف - 1
 . مجيع األفعال واألقوال والتحليالت والعمل إىل تلك املعايري

 احترام ودعم وتعزيز مبدأ األمم املتحدة الداعي إىل عدم التمييز  على أساس العنصر أو اللون - 2
 اللغة أو الدين أو الرأي أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو املولد أو أو نوع اجلنس أو

 . أي وضع آخر

 تعزيز حتقيق والية املفوض السامي كما حددا قرارات اجلمعية العامة وغريها من قرارات - 3
 . األمم املتحدة ذات الصلة، فضال عن اخلطوط التوجيهية الداخلية ووثائق السياسة العامة

 احترام مبدأ ميثاق األمم املتحدة بشأن االستقالل عن احلكومات والسلطات اخلارجية األخرى - 4
 وعدم قبول توجيهات إال من األمم املتحدة  وتقدمي التقارير إىل املفوض السامي من خالل القنوات

. السليمة



 بينما - احلاالت أن يكون سلوكهم، وأن يرى اجلميع أن سلوكهم، حمايد وموضوعي يف مجيع - 5
 . وتفادي العبارات احلماسية أو املتحيزة - يقومون دائما بتعزيز حقوق اإلنسان

 أداء وظائفهم دون إبطاء وبكفاءة وبروح املبادرة واملقدرة وحسن النوايا والرتاهة والرباعة - 6
 . املهنية يف مجيع األوقات

 . اآلخرين الذين يتصلون م احترام ثقافة وعادات وشعب بلد العملية ومجيع األشخاص - 7

 تشجيع التعاون بني خمتلف وكاالت وإدارات األمم املتحدة  وتعزيز دمج بعد حلقوق اإلنسان - 8
 . يف مجيع جوانب عملهم

 التحلي حبسن التقدير يف صدد املسائل الرمسية وعدم إبالغ أي شخص أي معلومات مل تنشر - 9
 لرمسي، إال أثناء أدائهم لواجبام أو بتفويض من املفوض على املأل وتصل إليهم من خالل منصبهم ا

 السامي، وعدم استعمال هذه املعلومات يف أي وقت لتحقيق منفعة خاصة، مبا يف ذلك بعد
 . االنفصال عن مفوضية حقوق اإلنسان

 االمتناع عن اإلدالء بتصرحيات عامة عن املسائل الرمسية إال على النحو املنصوص عليه يف - 10
 . طوط التوجيه ذات الصلة مبفوضية حقوق اإلنسان اخل

 االمتناع عن تعريض سالمة وخصوصية األشخاص الذين يتصلون م وسالمتهم اخلاصة - 11
 للخطر عن طريق ما يبدر منهم من أقوال أو أفعال أثناء أو بعد خدمتهم مع مفوضية حقوق

 كتب منسق األمم املتحدة لشئون اإلنسان، واالمتثال الصارم لتوجيهات األمن الصادرة عن م
 . املعني األمن، وإحالة أي استفسارات يف صدد األمن إىل مستشار األمن املعني أو املسؤول

 االمتناع عن أي عمل من أعمال  الفساد أو التزييف ومعارضته،  واستخدام موارد مفوضية - 12
 كسب ذايت، واحترام  ملكية حقوق اإلنسان استخداما مسؤوال بغرض تفادي إهدارها أو حتقيق

 املفوضية ألصوهلا ونتاج عملها، مبا يف ذلك حقوق التأليف والنسخ يف البحوث واملنشورات وغري
." ذلك من املواد اليت تنتجها املفوضية



 الفصل الثالث والعشرون

 اإلجهاد والصدمات املنتقلة عن اآلخرين وتالشي األمل

 املفاهيم الرئيسية

 يعمل موظفو حقوق اإلنسان يف حاالت من املرجح أن يصابوا

 فيها   بالصدمات الثانوية، أي اإلجهاد والشعور بالصدمة املنتقلة

 . ل عن اآلخرين، والتحويل  املضاد واإلاك وتالشي األم

 والصدمات الثانوية تسبب يف كثري من األحيان أعراضا مثل

 اإلجهاد واحلزن واالكتئاب وعدم املباالة والوهن النفسي وفقدان

 التعاطف وسرعة االستثارة واضطرابات النوم والكوابيس

 االقتحامية املرتبطة مبواد الصدمة، واملشاكل اجلسدية املظهر

 ومشاعر اليأس ) اإلسهال / ن الصداع وآالم املفاصل  وتعب البط (

 وهناك عدد من . واإلنكار  وعدم التصديق  والغضب واهلياج

 التدابري واملمارسات  اليت ميكن أن تساعد على  منع اإلصابة

 : بالصدمات الثانوية  ومعاجلتها، ومنها

 فترات التوقف عن العمل اإللزامية من وقت إىل آخر •

 ؛ ) ال على سبيل املث يوم واحد يف األسبوع (

 مثال أسبوع ( فترات راحة واستجمام إلزامية خارج البلد •

 ؛ ) كل ست إىل مثان أسابيع

 عالقات  مساعدة مع األسرة واألصدقاء؛ •

 أساليب االسترخاء، مثل التأمل واالستماع إىل املوسيقى؛ •

 . التدريبات الرياضية، وغري ذلك •

 11 مقدمة - ألف

 و ) 1995 ( ، مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني اخلطوط التوجيهية لتقييم ورعاية ضحايا الصدمات والعنف ف من بتصر 11
). 1995 ( ، مركز ضحايا التعذيب الصدمات املنتقلة عن اآلخرين وتالشي األمل



 من املرجح أن يصابوا فيها  باإلجهاد والصدمات يعمل موظفو حقوق اإلنسان ويعيشون يف  ظروف - 1
 يشري إليها علماء جمتمعة وهذه الظواهر . املنتقلة عن اآلخرين، والتحويل املضاد واإلاك وتالشي األمل

 اليت يكثر شيوعها بني من يعملون عمال مكثفا مع األشخاص املصابني " الصدمات الثانوية " النفس باسم
 . بصدمات

 ظفو حقوق اإلنسان يف كثري من األحيان مع أشخاص يشعرون باملعاناة وحيتاجون إىل ويتعامل مو - 2
 املساعدة، بيد أن قدرة موظفي حقوق اإلنسان على املساعدة حمدودة بالضرورة حبكم واليتهم ومواردهم

 ن ال ويشعر موظفو حقوق اإلنسان يف كثري من األحيان كما لو كا . واحتياجات اآلخرين والقيود الزمنية
 وباإلضافة إىل ظروف عملهم، فهم . ميكنهم االستراحة أو حىت النوم ألن عملهم يتطلب التزاما كليا

 . حيتاجون يف كثري من األحيان إىل العيش يف ظروف أقل من مثالية من حيث املسكن والغذاء والطقس، اخل
 اآلخرين اليت يشعرون ا يف كثري ويضاعف من إجهاد العمل والظروف املعيشية أعراض الصدمة  املنتقلة عن

 كما أن . من األحيان نتيجة إجراء مقابالت والعمل مع أشخاص يعانون من أو عانوا من خسارة فادحة
 مساع ما يعاين منه اآلخرون من صدمات قد  يفجر لدى موظف حقوق اإلنسان ذكريات مؤملة من ماضيه،

 ويف بعض الظروف  قد يشاهد موظفو ." لتحويل املضاد ا " وهي جتربة شائعة  يطلق عليه علماء النفس اسم
 حقوق اإلنسان حاالت وفاة وجثث موتى وأدلة مباشرة مشاة على وقوع انتهاكات وغري ذلك من

 . تصيبهم مباشرة بالصدمة األحداث اليت قد

 ذا كان يتعني وإذا مل يتعامل موظفو حقوق اإلنسان مع اإلجهاد اهلائل والشعور بالصدمة الثانوية أو إ - 3
 عليهم معاجلة هذه الظروف على مدى فترة زمنية طويلة فمن املرجح أم سيعانون من تالشي األمل

وال يوجد أحد حمصن ضد هذه التأثريات وينبغي أن . وتناقص قدرم على العيش والعمل بفعالية يف امليدان
 تاج موظفو حقوق اإلنسان وغريهم ممن وحي . يدرك موظفو حقوق اإلنسان أن هذه املشاعر طبيعية متاما

 وباإلضافة إىل ذلك، فإن . يعملون يف مهن املساعدة إىل يعترفوا بعواقب الصدمة الثانوية ويكونوا مدركني هلا
 قابلية موظف حقوق اإلنسان للشعور بالصدمة الثانوية ال تشكلها فقط مسات احلالة، وإمنا أيضا تركيبته

 . النفسية الفريدة

 عور بالصدمة الثانوية الش - باء

األعراض - 1



 : مثل أعراض تسبب الصدمة الثانوية يف كثري من األحيان - 4

v اإلعياء  واحلزن واالكتئاب؛ 
v الالمباالة والوهن النفسي وفقدان التعاطف؛ 
v سرعة االستثارة واضطرابات النوم والكوابيس االقتحامية املرتبطة مبواد الصدمة؛ 
v اإلسهال؛ / الصداع وآالم املفاصل وتعب البطن : املشاكل اجلسدية املظهر 
v مشاعر اليأس واإلنكار وعدم التصديق والغضب واهلياج . 

 العوامل املسامهة - 2

 : يف الشعور بالصدمة الثانوية ما يلي العوامل اليت تسهم تشمل - 5

v القلق بشأن األثر احملتمل لعمل موظف حقوق اإلنسان يف البحث عن األسباب األصلية للعنف 
 واحلرب واملعاناة واالنتهاكات؛

v املشاعر املتضاربة وقضايا الثقة تعد منطية يف احلاالت اليت  قد يكون الناجون فيها مرتكبني وضحايا 
 على السواء؛

v صعوبة االتصال بسبب اللغة والثقافة على السواء؛ 
v عدم كفاية املوارد والتجهيزات؛ 
v السيارة؛ الصعوبات يف تقاسم التجهيزات  القليلة، مثل 
v عدم وجود خصوصية ملوظفي حقوق اإلنسان الذين يعملون يف منطقة واحدة؛ 
v مشاعر املسؤولية عن ارتكاب حادث سيارة ومن مث إعاقة نقل موظفي حقوق اإلنسان اآلخرين يف 

 . إحدى املناطق، اخل

 املنع - 3

 بة بالصدمات الثانوية اإلصا منع اليت ميكن أن تساعد على التدابري واملمارسات يوجد عدد من - 6
 : ومعاجلتها، مبا يف ذلك

v ؛ ) مثال يوم واحد يف األسبوع ( فترات التوقف عن العمل اإللزامية من وقت إىل آخر



v ؛ ) مثال أسبوع كل ست إىل مثان أسابيع ( فترات راحة واستجمام إلزامية خارج البلد 
v عالقات  مساعدة مع األسرة واألصدقاء؛ 
v لك تقاسم ردود األفعال املؤملة واملمزقة مع الزمالء من املوظفني؛ نظم الدعم املهين، مبا يف ذ 
v أساليب االسترخاء، مثل التأمل ومترينات التنفس العميق واالستماع إىل املوسيقى؛ 
v التدريبات الرياضية؛ 
v احلاجة إىل االعتراف  باملشاعر وحلها بوضوح؛ 
v التناوب من خالل أداء خمتلف أنواع  أنشطة العمل؛ 
v السليمة واحلصول على قسط كاف من النوم؛ التغذية 
v تفادي اإلفراط يف استخدام املنبهات، مثل السكر والكافيني؛ 
v جلسات االستطالع النفسي عقب األزمات اليت يستعرض فيها املوظف التجربة ويتعامل مع 

 . مشاعر اخلوف واإلحباط والنجاح اليت تصاحب العمل

 ، ينبغي مالحظة أنه جيب أن ي أهم طريقة لتخفيف اإلجهاد فترات التوقف عن العمل ه وحيث إن - 7
 وينبغي . تتوفر ملوظفي حقوق اإلنسان فرص منتظمة لالسترخاء ومغادرة املنطقة املباشرة اليت يعملون فيها

 كما أن قراءة . هلم  السعي إىل معرفة العاملني الدوليني والوطنيني اآلخرين يف املنطقة اليت يتم توزيعهم فيها
 وينبغي، . الكتب والصحف واالستماع إىل املوسيقى ميكن أن تكون طرقا للخروج من العمل يف اية اليوم

 ومن املستصوب . قدر املستطاع، أن يكون ملوظفي حقوق اإلنسان مكان للعمل منفصل عن مكان املعيشة
 احمللي الذي / كتب اإلقليمي أثناء عطالت اية األسبوع  أن تتاح ملوظفي حقوق اإلنسان فرصة  مغادرة امل

 املكتب املركزي أو زيارة أعضاء مكتب حملي آخر على - يعملون فيه والسفر إىل  مكان إىل آخر  يف البلد
 وينبغي قضاء وقت اإلجازة، حيثما أمكن، خارج بلد العمليات وعلى األقل خارج املنطقة . سبيل املثال

. اليت يعمل فيها موظف حقوق اإلنسان



 الفصل الرابع والعشرون

 األمن

املفاهيم الرئيسية

 : ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان

 استشارة مسؤول األمن باملكتب املركزي للعملية بشأن •

 املخاطر قبل دخول منطقة جديدة؛

 استشارة اآلخرين املوجودين يف املكان بشأن املخاطر •

 وكيفية تفاديها؛

 ؛ وضع عالمات األمم املتحدة على مركبام •

 محل بطاقات األمم املتحدة اخلاصة بتحقيق الشخصية •

 ؛ ) وعليها فصيلة الدم واملعلومات الطبية (

 وضع عالمات األمم املتحدة على مالبسهم، مثل •

 القبعات وشرائط الذراع والقمصان؛

 التدرب على استعمال االتصاالت الالسلكية أو اهلواتف •

 املتنقلة؛

 تهم؛ العناية باختيار مكتبهم ومكان إقام •

 االتصال باجلريان لدى وصوهلم للمرة األوىل؛ •

 إخطار مسؤول األمن مبوقع املكتب ومكان اإلقامة؛ •

 محاية الوثائق والسجالت واملعلومات املختزنة يف •

 احلاسوبات؛

 استعمال أقفال على األبواب اخلارجية وبعض األبواب •

 الداخلية للمكاتب وأماكن اإلقامة؛

 والغذاء يكفي ملدة أسبوع؛ االحتفاظ مبخزون من املياه •

 توضيح والية العملية أو إبراز وثائق التفويض األخرى •

 لدى التعامل مع متاريس الطرق، ولكن مع حسن

 التقدير يف هذه األحوال؛

 معرفة نوع وموقع األلغام؛ •

الدراية بالصيانة األساسية للمركبات، مثل اختبار زيت •



 لغيار؛ احملرك والوقود واملاء واإلطارات وقطع ا

 معرفة كيفية قيادة املركبات حبذر يف الظروف احمللية؛ •

 تفادي املالبس أو الصور أو غري ذلك من طرق اإلساءة •

 إىل احلساسيات احمللية؛

 اتباع أي قيود على السفر؛ •

 التأكد دائما من أن الزمالء على علم مبوقعهم يف امليدان؛ •

 جه إليه يف معرفة ما ينبغي القيام به واملكان الذي يتم التو •

 حالة الطوارئ أو اإلخالء؛

 احلصول على حتصينات واالحتياط مقدما لالحتياجات •

 الطبية ومعرفة املرافق الطبية املتاحة ومعرفة كيفية احلفاظ

 على نظافة املاء والغذاء ومعرفة كيفية التعرف على

 أعراض األمراض اخلطرية وتفادي خماطر الصحة اليت ال

 األمراض املنقولة باالتصال موجب هلا، مبا يف ذلك

 اجلنسي؛

 االطالع على اخلطوط التوجيهية لألمن واحلالة األمنية؛ •

 . احلكم السليم واحلذر •

 مقدمة - ألف

 جتري عمليات حقوق اإلنسان يف كثري من األحيان يف بلدان أو مناطق قد يتعرض فيها أمن موظفي - 1
 وتناقش . وظفي حقوق اإلنسان وغريهم من املوظفني أمن م ويتناول هذا الفصل . حقوق اإلنسان للخطر

 املعنون الفصل  الثامن و " مجع املعلومات " املعنون الفصل السابع أنظر على سبيل املثال ( الفصول األخرى
 احلاجة إىل احلفاظ على أمن الشهود وخمتلف األفراد الذين قد يتصل م  عملية حقوق ") إجراء املقابالت "

على أن موظفي حقوق اإلنسان لن يستطيعوا مساعدة أو محاية اآلخرين إال إذا . يق ذلك اإلنسان وطرق حتق
 ويف الواقع إذا تعرض موظفو حقوق اإلنسان للضرب أو االختطاف أو . كانوا هم أنفسهم يتمتعون باألمن

 . الشديدة حىت القتل فلن يتسىن لعملية األمم املتحدة أن تعمل بفعالية وقد يتعني إغالقها يف الظروف

 ويقدم هذا الفصل نبذة عامة  عن القضايا األمنية الرئيسية املتصلة مبوظفي حقوق اإلنسان العاملني يف - 2
األمن " وملزيد من التوجيه، ينبغي للقراء أيضا الرجوع إىل الكتيب املعنون . عمليات األمم املتحدة امليدانية



 الصادر عن مكتب منسق األمم املتحدة لشئون " ملتحدة معلومات ملوظفي منظومة األمم ا - يف امليدان
 12 . األمن

 الضمانات القانونية - باء

 ، اتفاقية  امتيازات األمم املتحدة وحصاناا الضمان القانوين الرئيسي ألمن موظفي حقوق اإلنسان هو - 3
 مم املتحدة، ، سلسلة معاهدات األ 90 ، التصويت 15 الد األول من سلسلة معاهدات األمم املتحدة،

 املعاهدة  يف الدول املائة والست وتوفر . 1946 كانون األول / ديسمرب 14 يف بدأ سرياا اليت 327
 األمن واحلصانة  من العملية القانونية ملنشآت األمم املتحدة وأمالكها والثالثني اليت صادقت عليها

 من ميثاق األمم املتحدة ، وهي املادة اليت 105 وتنفذ هذه املعاهدة املادة . ووثائقها ومسئوليها وخربائها
 يتمتعون ذه االمتيازات واحلصانات الالزمة  الستقالهلم يف ممارسة " تنص على أن مسؤويل األمم املتحدة

 ." وظائفهم فيما يتصل باملنظمة

 ملتحدة الذي حلقوق اإلنسان أو إجراء األمم ا األمم املتحدة وبني عملية واالتفاق بني البلد املضيف - 4
 ينشئ العملية يتضمن يف العادة عدة وسائل حلماية موظفي العملية، مبا يف ذلك احلق يف السفر إىل أي مكان
 . يف اإلقليم،  ويف زيارة أي مرفق،  ويف التحدث إىل أي شخص، ويف إنشاء  مكتب عند االقتضاء، اخل

 ما إن كانت احلكومة قد صادقت على اتفاقية وفيما يتعلق بأي عملية معينة، من األمهية احلامسة تقرير
 . امتيازات األمم املتحدة وحصاناا، واألحكام املدرجة يف املذكرة أو أي وثيقة أخرى تنشئ العملية

 وينبغي يف أية حال أن تتوقع عملية حقوق . وتؤلف هذه األحكام ضمانا أدىن ألمن عملية حقوق اإلنسان
 مركباا و غري ذلك من ممتلكات و ة أمن مجيع موظفيها ومكاتبها وسجالا اإلنسان أن تضمن احلكومة محاي

 . العملية حىت وان مل تكن تتمتع بضمان حمدد من معاهدة أو اتفاق أو صك آخر

 اتفاقية بشأن سالمة موظفي 1994 وباإلضافة إىل ذلك، اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام - 5

 وهي اتفاقية طالبت احلكومات اليت صادقت عليها باختاذ كل 13 ، لني املرتبطني ا األمم املتحدة والعام
 العاملون يف ويشمل . التدابري املالئمة لضمان سالمة وأمن موظفي األمم املتحدة والعاملني املرتبطني ا

 ات األمم املتحدة العناصر العسكرية وعناصر الشرطة أو العناصر املدنية يف أي عملية من عملي األمم املتحدة

 . 1998 األمم املتحدة، نيويورك، 12
 ورة ، الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الد 1994 كانون األول / ديسمرب 9 املؤرخ يف A/49/59 قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 13

). 1994 ( من النص اإلنكليزي، املرفق 299 ، صفحة 1 التاسعة واألربعون، امللحق رقم



 توزعهم ن األشخاص الذي العاملون املنتسبون ويشمل . اليت يقوم األمني العام لألمم املتحدة بنشرها
 وإذا تعرض . املنظمات غري احلكومية اإلنسانية اليت تعمل مبقتضى اتفاق مع األمني العام لألمم املتحدة

 فال جيوز إخضاعهم أثناء أدائهم لواجبام، أو االحتجاز لألسر العاملون يف األمم املتحدة أو املنتسبون إليها
 وأثناء . ويعادون إىل األمم املتحدة أو غريها من السلطات املالئمة سراحهم فورا ويطلق لالستجواب

 االتفاقية على وال تنطبق . وروحها 1949 إطالق سراحهم يعاملون طبقا ملبادئ اتفاقية جنيف لعام
 يشترك دة اخلاصة باإلنفاذ اليت  يصرح ا جملس األمن مبوجب الفصل السابع واليت إجراءات األمم املتح

 . ضد القوات املسلحة املنظمة فيها العاملون باعتبارهم حماربني

 وواجبا بتسليم األشخاص الذين يرتكبون هجمات أو يشرعون يف والية جنائية عاملية وتنشئ االتفاقية - 6
 وقد عرضت االتفاقية للتوقيع والتصديق  بعد . تحدة  والعاملني املنتسبني ارتكاب هجمات ضد األمم امل

 يوما من تصديق اثنيت وعشرين دولة 30 وسوف يبدأ سرياا بعد 1995 كانون األول / ديسمرب 31
 . عليها

 األمن داخل العملية امليدانية حلقوق اإلنسان - جيم

 . وال حتظى احلماية باالحترام الكامل تنشأ مسائل أمنية وبالرغم من هذه احلماية القانونية الدولية، - 7
 غريهم و وقد وقع بالفعل عدد من اهلجمات على العاملني يف األمم املتحدة واللجنة الدولية للصليب األمحر

 . من املوظفني الدوليني، وهي هجمات تشري إىل ما يف بعض البلدان من خماطر جيب وضعها يف احلسبان
 وميكنها التزام باختاذ خطوات لضمان أمن موظفيها بأكملها عملية حقوق اإلنسان يقع على وطبقا لذلك،

 على أن كل موظف من موظفي . أن تتخذ عددا من اخلطوات لتفادي أي وقائع أو للحيلولة دون وقوعها
 قدر وكقاعدة عامة ينبغي لألفراد . حقوق اإلنسان هو يف اية املطاف أفضل من يكفل األمن لنفسه

 . اإلمكان التعويل على أنفسهم

 ويوفر هذا الفصل خطوطا توجيهية بشأن اجلهود اليت ميكن أن يأخذ ا املكتب املركزي للعملية - 8
 األمن املادي هنا " األمن " ويعين .  " وموظفو حقوق اإلنسان لتقليل أي خطر يهدد أمنهم إىل احلد األدىن

 صحة واألمن على املمتلكات اليت ختص املوظف واألمم املتحدة ملوظفي حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك ال

 . على السواء

حالة األمن العام - 1



 وقد  حددت األمم املتحدة عددا من . تتفاوت حالة األمن يف كل بلد أو يف كل منطقة داخل البلد - 9
 : ني يف املنطقة حاالت األمن العام اليت تفرض فيها قيود معينة على موظفي األمم املتحدة  العامل

 يتم فيها تنبيه املوظفني باختاذ مزيد من احلذر وينبغي النظر يف االستعداد - الوقائية : املرحلة األوىل
 . للمراحل املستقبلية والالحقة

 وقد يتم إصدار تعليمات إىل . مستوى أعلى كثريا من االحتياطات - تقييد التنقل : املرحلة الثانية
 . ويعد ذلك يف العادة انتقاال إىل مرحلة أعلى . يلزموا منازهلم املوظفني واملعالني بأن

 ) والسيما من يعتربون غري أساسيني ( حشد املوظفني املعينني دوليا - نقل املوقع : املرحلة الثالثة
 . واملعالني يف مراكز حمددة داخل أو خارج البلد

 لبلد ينقل إليه مجيع املوظفني إعادة حتديد موقع خارج ا - عمليات الطوارئ : املرحلة الرابعة
 . الدوليني الباقني  باستثناء من ميثلون أمهية حيوية للطوارئ أو اإلغاثة اإلنسانية أو عمليات األمن

 . املغادرة بدون استثناء على مجيع املوظفني الدوليني - اإلخالء : املرحلة اخلامسة

 تعيني مسؤويل األمن - 2

 مسؤول أمام املدير عن مجيع األمور األمنية ة ميدانية موظف أمن ينبغي أن يكون لدى كل عملي - 10
 وينبغي أن يتمتع هذا الشخص خبربة يف التعامل مع القضايا األمنية يف حاالت النـزاعات، . داخل العملية

 وينبغي أن يستطيع التحسب لتطورات احلالة األمنية لكي يتخذ تدابري وقائية  بدال من اختاذ ردود أفعال
 وينبغي أن يقيم مسؤول األمن اتصاالت مع أي قوات حكومية  من أجل  ضمان سالمة موظفي . سب فح

 . العملية وأن يكون مسؤوال عن إسداء النصح بشأن توجيه أي تدابري أمنية ضرورية

 ف ويف العمليات امليدانية األكرب اليت تضم خمتلف املكاتب احمللية، ميكن أن يكون من املفيد تعيني موظ - 11
 باإلضافة ( ويتوىل هذا الشخص املسؤولية عن قضايا األمن داخل الفريق . لألمن من بني موظفي كل مكتب

وينبغي أن يعمل موظف األمن . وعن إجراء التنسيق مع موظف األمن املركزي ) إىل واجباته األخرى



 وينبغي أن يتشاور مع باعتباره مستودعا للمعلومات األمنية اليت جيمعها موظفو حقوق اإلنسان اآلخرين
 . األفراد يف املوقع الذين من املرجح أن يكونوا على علم باملخاطر اليت دد األمن وكيفية تفاديها

 اخلطوط التوجيهية لألمن - 3

 ينبغي  لكل موظف من موظفي حقوق اإلنسان الذين يلتحقون بالعمل يف عملية ميدانية أن يكون - 12
 وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي ملسؤول . تكون معدة هلذه العملية احملددة مفصلة مزودا خبطوط توجيهية أمنية

 . شفوية لدى وصول موظفي حقوق اإلنسان اجلدد حلقة إحاطة أمنية األمن إجراء

 وينبغي أن تتضمن اخلطوط التوجيهية واإلحاطة باألمور األمنية مجيع املعلومات ذات الصلة باحلالة - 13
 وينبغي أن يدرك كل . راهنة داخل اإلقليم والتطورات املرجحة هلذه احلالة حيثما أمكن األمنية األخرية وال

 مثل األلغام والعصابات ( واحد من موظفي حقوق اإلنسان التهديدات الرئيسية اليت تتعرض هلا سالمته
 وقبل دخول . ات واملناطق اليت على األرجح أن تقع فيها هذه التهديد ) املسلحة واجلرمية العامة واملرض، اخل

 منطقة أو حي سكين جديدين، ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان استشارة املكتب املركزي للعملية  أو مسؤول
 ومن املستصوب استشارة اآلخرين املوجودين يف املوقع الذين قد يكونون على . األمن امليداين بشأن املخاطر

 ن يف املوقع هم عموما أفضل من يعلمون باألخطار واألشخاص الذين يعيشو . علم باملخاطر وكيفية تفاديها
 . اليت قد جياها موظفو حقوق اإلنسان كل يوم

 الوقائع املتصلة عن املنطقة / من مجيع أحناء البلد املعلومات وينبغي ملسؤول األمن تطوير وسائل جلمع - 14

 . وأن يتم استيفاؤها  بانتظام وينبغي  توزيع هذه املعلومات على مجيع املوظفني بأسرع ما ميكن . باألمن

 ومن األساسي تزويد املوظفني بكل املعلومات الضرورية اليت متكنهم من إجراء تقييم دقيق حلالة - 15
 . األمن

 حتديد موظفي حقوق اإلنسان وظهورهم بوضوح - 4

 وانب الرئيسية وأحد اجل . تؤدي يف العادة عمليات األمم املتحدة يف ميدان حقوق اإلنسان دورا حمايدا - 16
 موظفي حقوق اإلنسان باعتبارهم من التعرف عليهم حلماية موظفي حقوق اإلنسان هو ضمان سهولة

 وحتقيقا هلذه الغاية، ينبغي متييز املركبات بوضوح مبلصقات أو أعالم  تثبت صلة . التابعني لألمم املتحدة
. شاغليها بالعملية



 تصدرها العملية أو بطاقات حتقيق شخصية م أن حيملوا وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان أنفسه - 17
 ومن املفيد أيضا أن تتضمن بطاقات حتقيق الشخصية اليت يستخدمها املوظفون معلومات طبية عن . احلكومة

 حامليها، مثل فصيلة الدم وأنواع احلساسية وأنواع العالج املمنوع استعماهلا، اخل  وذلك يف حالة وقوع
 . حادث

 إلضافة إىل ذلك، قد يكون مفيدا ارتداء مالبس، مثل قبعة أو شريط حول الذراع  أو قميص أو وبا - 18
 سترة تشري بوضوح إىل أن موظف حقوق اإلنسان يعمل مع األمم املتحدة، وميكنها أن تتيح التعرف عليه

 . اللزوم وينبغي أن توفر األمم املتحدة يف جنيف أو نيويورك هذه البنود عند . بسهولة من بعد

 االتصاالت الالسلكية - 5

 ميكن أن تكون شبكة االتصاالت الالسلكية عامال بالغ األمهية  يف زيادة أمن أعضاء العمليات - 19
 ويعين توفر االتصاالت الالسلكية   استقالل . كما ميكنها أن تيسر كثريا األداء اليومي للعملية . امليدانية

 ة االتصاالت احمللية اليت قد ال تعمل بكفاءة واليت قد تكون موضع موظفي حقوق اإلنسان عن هواتف شبك
 الالسلكية و بطبيعة احلال قد ختضع الرسائل الربيدية واالتصاالت اهلاتفية .  ( رصد من جانب السلطات

 ومن هنا ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان . للرصد من جانب السلطات ومن جانب مجاعات املعارضة املسلحة
 ، إال إذا كانت هناك حالة ل أجهزة الالسلكي ملناقشة األمور اليت ينبغي احلفاظ على سريتها جتنب استعما

 ). طوارئ

 يف العمليات امليدانية شبكة اتصاالت السلكية أو شبكة هواتف متنقلة وينصح بشدة باستعمال - 20
 جهزة السلكي أو وميكن تزويد موظفي حقوق اإلنسان بأ . وبتوسيعها لتغطي منطقة العمليات برمتها

 ومن األساسي ألغراض . هواتف متنقلة وميكن تزويد مركبام ومكاتبهم مبحطات قاعدية  بعيدة املدى
 وينبغي . األمن  تزويد املوظفني اجلدد بأجهزة السلكي وعالمات نداء مؤقتة  فور وصوهلم إىل بلد العمليات

 وعلى اللغة احملددة الشائعة يف هذا الشكل لكي كيفية استعمال  أجهزة الالس مجيع املوظفني على تدريب
 وهذا التدبري الوقائي مهم بصفة خاصة يف احلاالت اليت تتقاسم فيها عملية حقوق اإلنسان قناة . من االتصال

 وباإلضافة إىل إتاحة احلصول على مركبة يعد جهاز االتصال الالسلكي يف . السلكية مع منظمات أخرى
. داة أمنية لدى موظف حقوق اإلنسان كثري من األحيان أهم أ



 ميكن منها لفين االتصاالت الالسلكية أن يرصد ) مركز العمليات ( وحدة السلكية وينبغي  إنشاء - 21
 ويساعد هذا النظام على ضمان إرسال املساعدة إىل أي . حتركات كل واحد من موظفي حقوق اإلنسان

 استخدام عدد من املوظفني الوطنيني للعمل كمشغلني وميكن . موظف يف حالة الطوارئ بأقل تأخري ممكن
 . ساعة عند اللزوم 24 ألجهزة االتصال الالسلكي وذلك لضمان توفري تغطية على مدار

 أمن املكتب والبيت - 6

 أنظر ( يتسم أمن مكاتب املوظفني وأماكن إقامتهم اخلاصة بأمهية خاصة فيما يتعلق بأمن املمتلكات - 22
 وقد اختار بعض موظفي حقوق . كن أن يتسم بأمهية أيضا من ناحية األمن الشخصي ولكنه مي ) أدناه

 يف جمتمعات األقليات أو يف غري ذلك من األماكن اليت يتعرض فيها السكان للخطر أماكن إقامتهم اإلنسان
 كونون وتفادي موظفون آخرون هذه املواقع  ألم قد ي 14 . وذلك إلضفاء مزيد من تأكيد احلماية للجريان
 وسيحتاج مسؤول األمن وموظفو حقوق اإلنسان  إىل تقييم . عرضة هلجمات وقد يكونون عموما أقل أمنا

 وينبغي على أية حال مراقبة مداخل املكاتب وأماكن . هذه املسألة  يف السياق الذي جيدون فيه أنفسهم
 خمرج ثان يستعمله / ر مدخل وينبغي حيثما أمكن توف . اإلقامة وأن مير الزائرون من مدخل واحد فقط

 . املوظفون فقط يف  حالة الطوارئ

 املعلومات املختزنة يف احلاسبات و يتسم بأمهية فيما يتعلق بالوثائق والسجالت أمن املكاتب كما أن - 23
 وضياع املعلومات قد يعرض حياة كثري من األشخاص . واليت قد تتعرض للضياع بسبب السرقة أو التدمري

 الحتفاظ بالوثائق يف أماكن عليها أقفال وباستعمال كلمات ومن هنا يوصى بشدة با . خطر وأمنهم لل

 وينبغي القيام بصورة منتظمة بعمل نسخ من امللفات املخزنة يف أجهزة . السر  يف نظم احلاسوبات
 زي للعملية احلاسوبات املوجودة يف املكتب احمللي ووضعها يف مكان مأمون بصورة أكرب، مثل املكتب املرك

 وبالنظر إىل خطر السرقة أو حدوث خلل يف أجهزة احلاسوبات أو نشوب حريق ، . أو حىت يف قبو بنك
 . ميكن أن تساعد ملفات الدعم على محاية نتاج العمل وأداء العملية

 عدة وينبغي خباصة فيما يتعلق بأماكن اإلقامة  وضع أقفال على مجيع األبواب اخلارجية للمبىن وعلى - 24
 وإذا كان هناك أشخاص يريدون اقتحام املبىن  فمن احملتمل أم سيستطيعون كسر أي . أبواب داخلية

 وميكن لوجود أقفال داخل املبىن أن يساعد على . على أن اهلدف  هو تأخريهم إىل أطول فترة ممكنة . أقفال
 وقوع هجوم على أحد أماكن اإلقامة ويف حالة . تأخري املقتحمني وإتاحة مزيد من الوقت لوصول املساعدة

ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان االتصال فورا لطلب النجدة مع ترك أجهزة االتصال الالسلكي مفتوحة بأعلى

). 1996 ( ما بعد الرصد وتقدمي التقارير، استراتيجيات  احلماية امليدانية للمدنيني املعرضني للتهديد : أنظر ديان  بول 14



 وقد يثين هذا التكتيك املقتحمني . درجة من شدة الصوت حىت يعلم  املهامجون أن  النجدة قادمة يف الطريق
 . عن اقتحام املبىن

 يكفي ملدة سبعة أيام على األقل حىت ميكن خمزون من املياه والغذاء أن يوجد يف كل مسكن وينبغي - 25
 وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان السعي إىل مقابلة جريام لدى انتقاهلم . استخدامه يف حاالت الطوارئ

 لى مساكن وينبغي التعرف ع . ألول مرة إىل املسكن حىت ميكنهم احلصول على املساعدة عند  احلاجة
 . أعضاء اتمع الدويل اآلخرين يف املنطقة

 وينبغي أن يكون مسؤول األمن يف العملية على علم مبوقع كل املكاتب واملساكن اليت تستخدمها - 26
 منوذج البيانات :" 1 والتذييل . املكاتب احمللية وينبغي تعيني رقم لكل مبىن من أجل سرعة التعرف عليه

 ذج ينبغي أن يوضح فيها موظف حقوق اإلنسان مكان إقامته وغري ذلك من التفاصيل هو  منو " الشخصية
 وينبغي أن حيتفظ مسؤول األمن واملنسق احمللي بنسخ من . الشخصية اليت ستكون مفيدة  يف حالة الطوارئ

 . االستمارة وينبغي أن يكونا على دراية بكيفية الوصول إىل مجيع هذه املواقع يف حالة الطوارئ

 متاريس الطرق واالتصاالت األخرى مع اجلماعات املسلحة - 7

 يعمل موظفو حقوق اإلنسان يف كثري من األحيان يف حاالت  يعمل فيها جنود وغريهم من - 27
 وقد يكون من الضروري املرور من خالل متاريس الطرق  أو الوصول إىل مناطق . اجلماعات املسلحة

 نسخة من أي اتفاق موقع من شخصية، ميكن أن يكون مفيدا أيضا محل وخبالف بطاقات حتقيق ال . معينة

 وينبغي إتاحة هذه الوثائق باللغات . يضمن املرور اآلمن يف مجيع أحناء اإلقليم السلطات الوطنية أو احمللية
 . ذات الصلة

 وعدم االنفعال ويف التعامل مع متاريس الطرق العوائق املشاة، من املهم االحتفاظ برباطة اجلأش - 28
 ومن املهم يف بعض األحيان عدم الظهور مبظهر . وتفادي االستفزاز الذي حيمل على ردود أفعال غاضبة

 وقد يكون من املفيد توضيح . الضعف الشديد ومن مث عدم املوافقة فورا على أي قيود يفرضها املسلحون
 شارة إىل أمهية إتاحة إمكانية الوصول من أجل والية العملية وإبراز االتفاق أو غريه من وثائق التفويض واإل

 وهذه هي احلاالت اليت . ومن املهم يف أحيان أخرى االنصياع للتعليمات انصياعا حرفيا . فعالية أداء العملية
 وميكن توفري نصحا . سيتعني فيها على موظفي حقوق اإلنسان أن يقرروا ألنفسهم أفضل طريقة لرد الفعل

. دا إىل اخلربة احمللية يف بلد العمليات أكثر حتديدا استنا



 األلغام - 8

 ويف حالة . ال متيز األلغام بني أهدافها وميكن أن تشكل أكرب ديد لسالمة موظفي حقوق اإلنسان - 29
 وجود ألغام يف بلد العملية، فينبغي إدراج هذه املعلومات يف  اخلطوط التوجيهية بشأن األمن اليت يتم تقدميها

 ي حقوق اإلنسان لدى وصوهلم إىل العملية، باإلضافة إىل تفاصيل عن نوع ومواصفات األلغام إىل موظف
 تتيح ملوظفي حقوق اإلنسان رؤية مناذج حلقة إحاطة عن األلغام وينبغي حيثما أمكن  تنظيم . املستعملة

 . لأللغام املستعملة

 ال يزال بلد يف حالة سالم يف الوقت وميكن أن تظل األلغام خطرية لكثري من السنوات ، بل وقد - 30
 وتوجد عموما األلغام والقنابل اليت مل تنفجر يف املناطق اليت وقع . الراهن معرضا لتهديد كبري من األلغام
زاع . فيها قتال عنيف يف وقت ما يف املاضي  على أن هناك ألغام  تزرع أحيانا يف املناطق اليت مل جير فيها ـن

 . اق ضرر باملدنيني وذلك حتديدا دف إحل

 وهناك عدد من  التدابري الوقائية اليت ميكن اختاذها حلماية األشخاص من انفجار األلغام، مبا يف ذلك - 31
 وتتوقف فائدة هذه التدابري الوقائية على نوع األلغام . استعمال صفائح  محاية املركبات من االنفجارات

 وقلما توفر هذه التدابري الوقائية محاية كاملة وينبغي عموما  تعليق . املستعملة وعلى وزن املركبات املستعملة
 . العمليات يف املناطق اليت من املعروف أن ألغاما قد  زرعت ا

 صيانة املركبات - 9

 وتتيح املركبة للموظفني مغادرة . املركبات هي وسيلة األمن الرئيسية لدى موظفي حقوق اإلنسان - 32
 كما أا وسيلة رئيسية يسافر ا . فورا بدون االعتماد على مساعدة أي شخص آخر حاالت األمن اخلطرية

 . موظف حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء البلد

 . وأحد اجلوانب الرئيسية ألمن موظفي حقوق اإلنسان هو صيانة ومحاية املركبات اليت يستعملوا - 33
 يني متخصصني، غري أن هناك  تدابري وقائية حمددة ينبغي وينبغي يف العادة إجراء صيانة للمركبات على يد فن

 . اختاذها من جانب كل واحد من موظفي حقوق اإلنسان الذي مت ختصيص مركبة هلم

 واملاء يف احملرك بأنفسهم حىت وإن استخدموا اختبار مستويات الزيت ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان - 34
وينبغي االحتفاظ قدر اإلمكان خبزان الوقود . يف اخلزانات لوقود ا وينبغي هلم اختبار مقدار . سائقا وطنيا



 وينبغي اختبار األنوار األمامية باإلضافة إىل . ممتلئا متاما واالحتفاظ بصفائح احتياطية من الوقود يف املركبة
 عدات وامل ) ويفضل إطارين ( وينبغي أن يوجد دائما يف كل مركبة إطار احتياطي على األقل . حالة اإلطارات

 . وينبغي أن يستطيع مجيع موظفي حقوق اإلنسان تغيري إطارات السيارة بأنفسهم . املستعملة لتغيري اإلطار
 . وينبغي تزويد كل مركبة خبريطة بالطرق الرئيسية يف املنطقة

 قيادة املركبات - 10

 حىت ركبات قادرين على قيادة امل ينبغي أن يكون كثري من موظفي حقوق اإلنسان قدر اإلمكان - 35
 وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان الذي يتولون قيادة مركبات األمم . ميكنهم أن يساعدوا يف حاالت الطوارئ

 مثل رخصة القيادة الصادرة عن األمم ( املتحدة أن يتأكدوا من أم حيملون وثائق األمم املتحدة الالزمة
 . ينبغي احترام حدود السرعة الوطنية احتراما شديدا وعند القيادة . اليت ترخص هلم استعمال املركبة ) املتحدة

 قد جتري العمليات امليدانية يف أماكن تكون فيها أحوال الطرق بالغة السوء وال توجد ا إضاءة - 36
 وقد ال توجد . ومثال ذلك عدم استواء أسطح الطرق ووجود حفر وتصدعات ا . للقيادة أثناء الليل

 وقد . من األخطار مثل منحنيات الطريق أو االيارات الصخرية احملتملة أو اجلليد عالمات إرشادية للتحذير
 وينبغي تزويد موظفي حقوق . جيري كثري من القيادة على مسارات غري مزودة بسطح اصطناعي للطريق

 تلف اإلنسان بتدريب على استعمال نظم قيادة املركبات ذات الدفع بالعجالت األربع وكيفية التعامل مع خم
 ). اجلافة واملتربة،  وشديدة البلل واملوحلة، والثلوج، اخل ( أسطح الطرق والظروف اجلوية

 ومن املهم عدم إغفال أن السائقني اآلخرين يف املنطقة قد ال يكون لديهم أي تدريب رمسي  على - 37
 ات النموذجية املطبقة يف وقد ال يكونون على معرفة بأي قانون من قوانني الطرق  أو اإلجراء . كيفية القيادة

 وباإلضافة إىل ذلك، قد تكون املركبات األخرى اليت تسري على الطريق يف حالة صيانة . البلدان األخرى
 الفرامل قد ال تعمل و وهناك أجهزة مثل مصابيح إشارة االنعطاف ومساحات الزجاج . شديدة السوء

 قوق اإلنسان للمركبات األخرى اليت تسري على وينبغي أن ينتبه موظفو ح . بكفاءة يف املركبات األخرى
 . الطريق

 ولعل . ويضطر املشاة خباصة يف كثري من البلدان النامية إىل استعمال الطرق للسري من مكان إىل آخر - 38
 كثري من هؤالء األشخاص  ال يقودون سيارات بأنفسهم وال يدركون الصعوبة اليت ميكن أن يواجهها

 ومن اخلطورة يف كثري من األحيان عند . ال يتخذون يف العادة احتياطات كافية السائقون يف رؤيتهم و
فاملشاة ال يسمعون إال . استعمال طريق يستخدمه عدد كبري من املشاة القيادة خلف مركبة أخرى مباشرة



 جرد مرور املركبة األوىل اليت  يعوق صوا صوت املركبة الثانية وجيتازون الطريق يف كثري من األحيان  مب
 . املركبة األوىل

 وقد ال ميكن التنبؤ كثريا بقائدي . وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان  توخي احلذر الشديد عند القيادة - 39
 . املركبات اآلخرين واملشاة ومن مث تقع احلوادث بسرعة بالغة

 القيود العامة على املالبس والسلوك - 11

 وهذه . موظف حقوق اإلنسان أمرا يسئ إىل السكان احملليني تنشأ بعض وقائع األمن عندما يرتكب - 40
 ومثال . الوقائع غري املقصودة يف كثري من األحيان ميكن تفاديها من خالل  االهتمام الكايف باحلالة احمللية

 وتطبق هذه . ذلك أن بعض البلدان قد تفرض قيودا على املالبس  ألسباب دينية أو لغري ذلك من األسباب
 على أنه ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان  التأكد . على األجانب يف العادة بصورة أقل مما على املواطنني القيود

 ومن املهم توفري خطوط توجيهية بشأن التقاليد احمللية  واألمور اليت . من مراعاة القواعد النموذجية الدنيا
 لك أن التصوير الفوتوغرايف ميثل يف كثري من ومثال ذ . ينبغي القيام ا واألمور اليت ال ينبغي القيام ا

 األحيان نقطة حساسية وينبغي للموظفني جتنب التقاط الصور ألي غرض مهما كان أمام األبنية احلكومية
 . واملطارات واجلسور ومعابر احلدود واملنشآت العسكرية  أو اجلنود ومركبام

 القيود على السفر - 12

 وتشمل . ة املتغرية، قد  ختتار إدارة العملية امليدانية فرض قيود معينة على السفر يف سياق  احلالة األمني - 41
 وقد يكون من . أزواجا ومطالبة موظفي حقوق اإلنسان بالسفر ليال هذه القيود يف العادة احلد من السفر

 العملية أن وميكن لشبكة اتصاالت السلكية خاصة ب . يف قوافل الضروري يف بعض احلاالت سري املركبات
 مغادرة يطالب مبقتضاه موظفو حقوق اإلنسان الذين يغادرون موقعا ويتجهون إىل / تسمح  بنظام وصول

 وميكن ذه الطريقة . موقع آخر بإبالغ  عامل الالسلكي عند مغادرم إىل مقصد حمدد وعند وصوهلم
 نبغي للموظفني املعينني يف وكقاعدة، ي . رصد حتركات موظفي حقوق اإلنسان والتحقق من موقع كل فرد

 . املكاتب احمللية التأكد دائما من أن زمالءهم يف املكتب يعرفون موقعهم يف مجيع األوقات

خطط الطوارئ ومعرفة األماكن اليت يتم الذهاب إليها - 13



 ينبغي لكل موظف من موظفي حقوق اإلنسان معرفة ما ينبغي القيام به يف حالة  تدهور احلالة - 42
 مبجرد عدة أماكن ينبغي هلم التوجه إليها وينبغي بصفة خاصة تزويد املوظفني بقائمة تتضمن . ألمنية ا

 ومن املهم ألي خطة طوارئ أن توفر عدة بدائل ملوظفي حقوق اإلنسان  يف حالة . تلقيهم إشارة بذلك
 م يعرفون الطريق إىل هذه وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان التأكد من أ . عدم إمكانية استخدام أحد الطرق

 . املواقع وخباصة يف الظالم

 وخطط . وتنصب خطط الطوارئ على إبعاد املوظفني عن احلاالت اليت دد حيام بأسرع ما ميكن - 43
 اهلرب هذه تعين يف كثري من األحيان حماولة عبور حد دويل  للخروج من البلد أو التجمع عند واحدة من

 . األمن عندها داخل البلد، مثل املطار عدة نقاط قد يتم ضمان

 وينبغي حتديد خطط الطوارئ العاجلة من جانب إدارة العملية ومسؤول األمن، وينبغي وضعها يف - 44
 . العادة بالتعاون الوثيق مع العمليات اإلنسانية األخرى يف املنطقة

 الصحة - 14

ويف بداية العملية امليدانية ينبغي . بشأن األمن الصحي هناك عدد من التدابري الوقائية اليت ميكن اختاذها - 45
 حتديد التسهيالت الطبية لتقييم احتياجات العملية  التحسب لالحتياجات الطبية اخلاصة باملوظفني وينبغي

 وإذا كانت التسهيالت احمللية غري كافية، فينبغي اختاذ ترتيبات ). األطباء واملستشفيات ( املتاحة يف املنطقة
 أن ترتيبات اإلخالء الطيب يف حالة الطوارئ، وهو ما يتيح نقل املوظفني جوا إىل بلد آخر تتاح فيه بش

 . تسهيالت طبية أفضل

 وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان التأكد من احلصول على خمتلف التحصينات الطبية املناسبة للمنطقة - 46
 احلُقن  خالل مدة بدي، اليت تتطلب سلسلة من ومن التحديث الواجب هلذه التحصينات، مثل االلتهاب الك

 وتعاين مناطق كثرية  يف العامل من مشاكل املالريا ومن مث ينبغي للموظفني اختاذ التدابري . تستغرق شهورا
 وينبغي توفري معلومات . العالجية الوقائية  وذلك على األقل خالل الشهور القليلة األوىل عقب وصوهلم

 . عمال مياه الصنبور وعن نظافة الغذاء الطازج الذي يباع حمليا عما إن كان ميكن است

 خطوط توجيهية مكتوبة بشأن وينبغي لكل موظف من موظفي حقوق اإلنسان احلصول على - 47

 وينبغي تفادي خماطر الصحة غري . أو غري ذلك من األخطار على الصحة يف املنطقة األمراض املنتشرة
). اإليدز ( قلة باالتصال اجلنسي، مبا يف ذلك  متالزمة نقص املناعة املكتسب الضرورية، مثل األمراض املنت



 وينبغي إحاطتهم بكيفية التعرف على أعراض تلك األمراض يف أنفسهم أو يف زمالئهم وما ينبغي القيام به
 وت خالل ومثال ذلك أن املالريا املخية تشيع يف شرق أفريقيا وميكن أن تفضي إىل امل . يف حالة الطوارئ

 وميكن أن حيدث اعتالل أو يقع حادث نتيجة للضغط النفسي يف . ساعة إذا مل تعاجل خالل اليوم األول 48
 . العمليات امليدانية، وينبغي أن يكون املوظفون على معرفة باملؤشرات األوىل هلذه احلالة

 ولية ذات الصلة باحلالة األمنية ويوصى بشدة تزويد أعضاء العملية امليدانية بتدريب على اإلسعافات األ - 48
 وينبغي تزويد كل مكتب حملي  وكل مركبة  حبقيبة أدوات طبية وينبغي أن يكون . اليت سيعملون فيها

 . موظفو حقوق اإلنسان على دراية مبحتوياا

 املمتلكات - 15

 املمتلكات الشخصية - أ

 ضرار اليت تتعرض هلا ممتلكام الشخصية يتمتع موظفو األمم املتحدة بالتأمني  ضد السرقة أو األ - 49
 اخلاص الذي الغطاء التأميين وينبغي هلم أن يطلبوا احلصول من املوظف اإلداري للعملية على تفاصيل عن

 أنظر ( وهذه النصيحة مهمة حيث إن  سياسة التأمني قد تتضمن عددا من شروط احلظر . يستفيدون منه
 ). أدناه

 آالت التصوير وأجهزة التسجيل واحلاسوبات ( الحتفاظ باملمتلكات القيمة وينبغي  احلرص على ا - 50
 وينبغي عدم ترك األشياء يف مركبة نظرا . يف مكان حمكم اإلغالق عندما ال تكون مستعملة ) الشخصية، اخل

 م وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان االحتياط يف استعمال هذه األشياء وما لديه . لسهولة فتح أقفال السيارة
 من نقود  وذلك لتفادي إيذاء مشاعر السكان احملليني الذين قد ال يستطيعون شراء مثل هذه األشياء من

 وينبغي إيقاف كل مركبة يف موقع مأمون قدر . ناحية، ومن ناحية أخرى لتفادي لفت أنظار اللصوص
 . اإلمكان أو إخضاعها للمراقبة عند اللزوم

 وينبغي لكل موظف أن . ، قد يطالَب املوظفون بترك غالبية متعلقام ويف حاالت اإلخالء الطارئة - 51
 التذييل أنظر املثال الوارد يف ( يستويف قائمة جرد ملتعلقاته وذلك من أجل تيسري طلبات التعويض الالحقة

 و وينبغي إرسال هذه القائمة إىل مقر املنظمة يف جنيف أ "). جرد املتعلقات الشخصية " حتت عنوان الثاين
. نيويورك



 ممتلكات األمم املتحدة - ب

 وباألخص قد يستعمل . حيصل موظفو حقوق اإلنسان على حق استعمال ممتلكات األمم املتحدة - 52
 وينبغي أن تعيد العملية التأكيد على . موظفو حقوق اإلنسان مركبات األمم املتحدة واحلاسوبات احلجرية

 وتتطلب  سياسة التأمني اليت تستعملها األمم . ية ضد التلف والسرقة أن هذه البنود مؤمن عليها بصورة روتين
 وهناك . املمكن من جانب الشخص الذي يستعمل املعدة لإلمهال املتحدة  أن   تجري إدارة العملية  تقييما

 وعلى . عدة درجات لإلمهال وتتطلب كل درجة أن يكون املتسبب يف اإلمهال مسؤوال  عن مبلغ أقصى
 وقد يثبت . دوالر أمريكي 10000 ملثال، يف حالة سرقة مركبة أو تلفها ميكن أن يبلغ هذا  املبلغ سبيل ا

 اإلمهال مثال إذا تعرضت مركبة للسرقة أثناء استخدامها بعد حظر من األمم املتحدة  ويف أنشطة ال متت
 ألمم املتحدة ليال للقيام وقد ال يكون مستصوبا متاما يف بعض السياقات استخدام مركبات ا . بصلة للعمل

 . بأنشطة اجتماعية ال تتصل بالعمل

 ولدى الوصول إىل العملية امليدانية ينبغي  إبالغ موظفي حقوق اإلنسان بالقواعد احملددة املستخدمة - 53
 . وينبغي على أية حال توخي احلذر يف استعمال وصيانة مجيع ممتلكات األمم املتحدة . يف تقييم اإلمهال

 ف النظر عن قضايا املساءلة، قد تستغرق العملية بعض الوقت قبل أن تتمكن من استبدال املعدة وبصر
 . املسروقة أو التالفة وسوف يعاين عمل موظفي حقوق اإلنسان بدوا

 تعليق ختامي - 16

 ومعرفة موظفي حقوق اإلنسان مسؤولية احترام  اخلطوط التوجيهية لألمن كما أسلفنا، تقع على - 54
. احلالة األمنية وممارسة حسن التقدير  وتوخي احلذر



 للفصل الرابع والعشرين 1 التذييل

 منوذج األمم املتحدة للبيانات الشخصية

 . يرجى استيفاء هذا  النموذج وإعادته إىل رئيس العمليات إلرساهلا إىل املسؤول املعني
 شكرا

 : االسم - 1
____________________________________ _____________ 

 ________________________________________________ : الوكالة - 2
 ___________________________________________ : رقم جواز املرور - 3
 ________________________________________________ : اجلنسية - 4
 _________ _____________________________________ : فصيلة الدم - 5
 __________________________ : احلساسيات غري العادية / االحتياجات / احلالة الطبية - 6

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 ________ ____________________ : الشخص الذي يتم  إخطاره يف حالة الطوارئ - 7
 ______________________________________________ : االسم

 ______________________________________________ : العنوان
 ___________________________________________ : رقم اهلاتف

 _______________________________________ : العنوان يف بلد العمليات - 8
____________ ______________________________________ 

 _________________________________________ : املسكن / الفندق

 _________________________________ : توجيهات الوصول إىل هذا املوقع - 9
__________________________________________________ 

_______________________________________ ___________ 
 ___________________________________________ : تاريخ الوصول - 10
 _______________________________________ : التاريخ املقدر للمغادرة - 11
. اهلاتف أثناء إقاميت يف بلد العمليات / سأقوم بإبالغ املسؤول املعني بأي تغيريات يف العنوان - 12



____ : الوقت ____________ : مؤرخ يف __________ _________ : التوقيع



 للفصل الرابع والعشرين 2 التذييل

 عملية األمم املتحدة امليدانية حلقوق اإلنسان
 قائمة جرد املتعلقات الشخصية

 ___________________________________________________ : االسم
 ____________________ _________________________ : رقم بطاقة اهلوية

 ____________________________________________ : رقم هاتف املكتب
 _______________________________________________ : عالمة النداء

 __________________________________________________ : املنطقة
 ______________ _________________________________ : عنوان السكن

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 __________________________________________ : رقم الغرفة / اسم الفندق

 ا يف ذلك السيارة، أن ميكن ألي موظف يرغب يف احلصول على تأمني على أمتعته الشخصية، مب : ملحوظة
 : يتصل بالعنوان التايل

Eebert L. Jumism & Co 
100 Executive Drive 
West Orange, N.J. 07052  USA



 قوائم جرد األثاث واملتعلقات املرتلية واملركبات واألشياء

 الثمينة

 : يرجى استيفاء هذا النموذج بالترتيب التايل : ملحوظة

 : ملرتلية املوجودة فيما يلي األثاث واملتعلقات ا - ألف

 املغسلة - 5 9 غرفة النوم رقم - 5 غرفة املعيشة - 1
 الشرفة - 6 10 غرفة النوم رقم - 6 غرفة الطعام - 2
 غرف أخرى - 11 املكتب - 1 7 غرفة النوم رقم - 3
 اجلراج - 12 املطبخ - 2 8 غرفة النوم رقم - 4

 ) املركبات ( املركبة - باء

 األشياء الثمينة - جيم

 املالبس - ال د

 ___________ : البدء يف اخلدمة يف األمم املتحدة _______________________ : االسم
 _________________ : الرتبة / الدرجة ____________________ : اللقب الوظيفي

 ___________________ : تاريخ اجلرد ________________________ : العنوان

 وصف البنود

 املستبدلة

تكلفة الشراء تاريخ الشراء مكان الشراء

 بالعملة (

 ) املطلوبة

 لة التكلفة بالعم

 احمللية

دوالر أمريكي




