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 الفصل الرابع والعشرون
 األمن

 
 المفاهيم الرئيسية

 :ينبغي لموظفي حقوق اإلنسان
استشارة مسؤول األمن بالمكتب المرآزي  •

 للعملية بشأن المخاطر قبل دخول منطقة جديدة؛
استشارة اآلخرين الموجودين في المكان بشأن  •

 المخاطر وآيفية تفاديها؛
 ؛وضع عالمات األمم المتحدة على مرآباتهم •
حمل بطاقات األمم المتحدة الخاصة بتحقيق  •

وعليها فصيلة الدم والمعلومات (الشخصية 
 ؛)الطبية

 وضع عالمات األمم المتحدة على مالبسهم،  •
 مثل القبعات وشرائط الذراع والقمصان؛

التدرب على استعمال االتصاالت الالسلكية أو  •
 الهواتف المتنقلة؛

 تهم؛العناية باختيار مكتبهم ومكان إقام •
 االتصال بالجيران لدى وصولهم للمرة األولى؛ •
إخطار مسؤول األمن بموقع المكتب ومكان  •

 اإلقامة؛
حماية الوثائق والسجالت والمعلومات المختزنة  •

 في الحاسوبات؛
استعمال أقفال على األبواب الخارجية وبعض  •

 األبواب الداخلية للمكاتب وأماآن اإلقامة؛
 والغذاء يكفي لمدة االحتفاظ بمخزون من المياه •

 أسبوع؛
توضيح والية العملية أو إبراز وثائق التفويض  •

األخرى لدى التعامل مع متاريس الطرق، ولكن 
 مع حسن  التقدير في هذه األحوال؛

 معرفة نوع وموقع األلغام؛ •
الدراية بالصيانة األساسية للمرآبات، مثل  •

اختبار زيت المحرك والوقود والماء 
 لغيار؛واإلطارات وقطع ا

معرفة آيفية قيادة المرآبات بحذر في الظروف  •
 المحلية؛

تفادي المالبس أو الصور أو غير ذلك من  •
 طرق اإلساءة إلى الحساسيات المحلية؛

 اتباع أي قيود على السفر؛ •
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التأآد دائما من أن الزمالء على علم بموقعهم  •
 في الميدان؛

معرفة ما ينبغي القيام به والمكان الذي يتم  •
 جه إليه في حالة الطوارئ أو اإلخالء؛التو

الحصول على تحصينات واالحتياط مقدما  •
لالحتياجات الطبية ومعرفة المرافق الطبية 
المتاحة ومعرفة آيفية الحفاظ على نظافة الماء 
والغذاء ومعرفة آيفية التعرف على أعراض 
األمراض الخطيرة وتفادي مخاطر الصحة التي 

 األمراض المنقولة ال موجب لها، بما في ذلك
 باالتصال الجنسي؛

االطالع على الخطوط التوجيهية لألمن والحالة  •
 األمنية؛

 .الحكم السليم والحذر •
 

  مقدمة-ألف
 
 تجري عمليات حقوق اإلنسان في آثير من األحيان في بلدان أو مناطق قد يتعرض فيها -1

وظفي حقوق اإلنسان أمن مويتناول هذا الفصل  .  أمن موظفي حقوق اإلنسان للخطر
 الفصل السابعأنظر على سبيل المثال (وتناقش الفصول األخرى .  وغيرهم من الموظفين

الحاجة إلى ") إجراء المقابالت" المعنون الفصل  الثامنو " جمع المعلومات"المعنون 
الحفاظ على أمن الشهود ومختلف األفراد الذين قد يتصل بهم  عملية حقوق اإلنسان وطرق 

على أن موظفي حقوق اإلنسان لن يستطيعوا مساعدة أو حماية اآلخرين إال .  يق ذلكتحق
وفي الواقع إذا تعرض موظفو حقوق اإلنسان .  إذا آانوا هم أنفسهم يتمتعون باألمن

للضرب أو االختطاف أو حتى القتل فلن يتسنى لعملية األمم المتحدة أن تعمل بفعالية وقد 
 .   الشديدةيتعين إغالقها في الظروف

 
 ويقدم هذا الفصل نبذة عامة  عن القضايا األمنية الرئيسية المتصلة بموظفي حقوق -2

ولمزيد من التوجيه، ينبغي للقراء .  اإلنسان العاملين في عمليات األمم المتحدة الميدانية
معلومات لموظفي منظومة األمم  -األمن في الميدان" أيضا الرجوع إلى الكتيب المعنون 

 1.الصادر عن مكتب منسق األمم المتحدة لشئون األمن" لمتحدةا
 

 الضمانات القانونية-باء
 
اتفاقية  امتيازات األمم  الضمان القانوني الرئيسي ألمن موظفي حقوق اإلنسان هو -3

، 90، التصويت 15، المجلد األول من سلسلة معاهدات األمم المتحدة، المتحدة وحصاناتها
                                                      

 .1998األمم املتحدة، نيويورك،  1
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آانون األول / ديسمبر14 في بدأ سريانهاالتي   327مم المتحدة، سلسلة معاهدات األ
األمن  المعاهدة  في الدول المائة والست والثالثين التي صادقت عليها وتوفر.   1946

والحصانة  من العملية القانونية لمنشآت األمم المتحدة وأمالآها ووثائقها ومسئوليها 
  من ميثاق األمم المتحدة ، وهي المادة التي 105وتنفذ هذه المعاهدة المادة .  وخبرائها

يتمتعون بهذه االمتيازات والحصانات الالزمة  "تنص على أن مسؤولي األمم المتحدة 
 ."الستقاللهم في ممارسة وظائفهم فيما يتصل بالمنظمة

 
 لحقوق اإلنسان أو إجراء األمم األمم المتحدة وبين عملية واالتفاق بين البلد المضيف -4
لمتحدة الذي ينشئ العملية يتضمن في العادة عدة وسائل لحماية موظفي العملية، بما في ا

ذلك الحق في السفر إلى أي مكان في اإلقليم،  وفي زيارة أي مرفق،  وفي التحدث إلى أي 
وفيما يتعلق بأي عملية معينة، من األهمية .   شخص، وفي إنشاء  مكتب عند االقتضاء، الخ

 ما إن آانت الحكومة قد صادقت على اتفاقية امتيازات األمم المتحدة الحاسمة تقرير
وتؤلف هذه .  وحصاناتها، واألحكام المدرجة في المذآرة أو أي وثيقة أخرى تنشئ العملية

وينبغي في أية حال أن تتوقع عملية .  األحكام ضمانا أدنى ألمن عملية حقوق اإلنسان
ة أمن جميع موظفيها ومكاتبها وسجالتها حقوق اإلنسان أن تضمن الحكومة حماي

مرآباتها و غير ذلك من ممتلكات العملية حتى وان لم تكن تتمتع بضمان محدد من و
 .  معاهدة أو اتفاق أو صك آخر

 
اتفاقية بشأن  1994 وباإلضافة إلى ذلك، اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام -5

 وهي اتفاقية طالبت الحكومات 2،لين المرتبطين بهاسالمة موظفي األمم المتحدة والعام
التي صادقت عليها باتخاذ آل التدابير المالئمة لضمان سالمة وأمن موظفي األمم المتحدة 

 العناصر العسكرية وعناصر العاملون في األمم المتحدةويشمل .  والعاملين المرتبطين بها
ات األمم المتحدة التي يقوم األمين العام الشرطة أو العناصر المدنية في أي عملية من عملي

 توزعهم المنظمات ن األشخاص الذيالعاملون المنتسبونويشمل . لألمم المتحدة بنشرها
وإذا .  غير الحكومية اإلنسانية التي تعمل بمقتضى اتفاق مع األمين العام لألمم المتحدة

 أثناء أدائهم أو االحتجازلألسر تعرض العاملون في األمم المتحدة أو المنتسبون إليها 
  ويعادون إلى األمم سراحهم فورا وُيطلقلالستجواب  فال يجوز إخضاعهم لواجباتهم، 

وأثناء إطالق سراحهم يعاملون طبقا لمبادئ .  المتحدة أو غيرها من السلطات المالئمة
دة  االتفاقية على إجراءات األمم المتحوال تنطبق.   وروحها1949اتفاقية جنيف لعام 

يشترك فيها الخاصة باإلنفاذ التي  يصرح بها مجلس األمن بموجب الفصل السابع والتي 
 .  ضد القوات المسلحة المنظمةالعاملون باعتبارهم محاربين

 
 وواجبا بتسليم األشخاص الذين يرتكبون هجمات والية جنائية عالمية وتنشئ االتفاقية -6

وقد عرضت .  تحدة  والعاملين المنتسبينأو يشرعون في ارتكاب هجمات ضد األمم الم
 وسوف يبدأ سريانها بعد 1995آانون األول / ديسمبر31االتفاقية للتوقيع والتصديق  بعد 

 . يوما من تصديق اثنتي وعشرين دولة عليها30
 

                                                      
ورة ، الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الد1994كانون األول / ديسمرب9 املؤرخ يف A/49/59قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  2

 ).1994( من النص اإلنكليزي، املرفق 299، صفحة 1التاسعة واألربعون، امللحق رقم 
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  األمن داخل العملية الميدانية لحقوق اإلنسان-جيم
 
وال تحظى الحماية  تنشأ مسائل أمنية   وبالرغم من هذه الحماية القانونية الدولية،-7  

وقد وقع بالفعل عدد من الهجمات على العاملين في األمم المتحدة .    باالحترام الكامل
غيرهم من الموظفين الدوليين، وهي هجمات تشير إلى ما وواللجنة الدولية للصليب األحمر 

عملية  يقع على وطبقا لذلك،.  في بعض البلدان من مخاطر يجب وضعها في الحسبان
 ويمكنها أن تتخذ عددا التزام باتخاذ خطوات لضمان أمن موظفيها بأآملها حقوق اإلنسان

على أن آل موظف من موظفي .  من الخطوات لتفادي أي وقائع أو للحيلولة دون وقوعها
وآقاعدة عامة ينبغي .  حقوق اإلنسان هو في نهاية المطاف أفضل من يكفل األمن لنفسه

 .    قدر اإلمكان التعويل على أنفسهملألفراد
 
 ويوفر هذا الفصل خطوطا توجيهية بشأن الجهود التي يمكن أن يأخذ بها المكتب -8

.  المرآزي للعملية وموظفو حقوق اإلنسان لتقليل أي خطر يهدد أمنهم إلى الحد األدنى
صحة واألمن األمن المادي لموظفي حقوق اإلنسان، بما في ذلك الهنا " األمن"ويعني "

 .على الممتلكات التي تخص الموظف واألمم المتحدة على السواء
 
  حالة األمن العام-1
 
وقد  حددت األمم المتحدة .   تتفاوت حالة األمن في آل بلد أو في آل منطقة داخل البلد-9

عددا من حاالت األمن العام التي تفرض فيها قيود معينة على موظفي األمم المتحدة  
 :ين في المنطقةالعامل

 
 يتم فيها تنبيه الموظفين باتخاذ مزيد من الحذر وينبغي -الوقائية: المرحلة األولى

 .النظر في االستعداد للمراحل المستقبلية والالحقة
 

وقد يتم إصدار .   مستوى أعلى آثيرا من االحتياطات-تقييد التنقل: المرحلة الثانية
ويعد ذلك في العادة انتقاال . يلزموا منازلهمتعليمات إلى الموظفين والمعالين بأن 

 .إلى مرحلة أعلى
 

والسيما من ُيعتبرون (  حشد الموظفين المعينين دوليا -نقل الموقع:  المرحلة الثالثة
 .والمعالين في مراآز محددة داخل أو خارج البلد) غير أساسيين

 
لبلد ُينقل إليه جميع   إعادة تحديد موقع خارج ا-عمليات الطوارئ: المرحلة الرابعة

الموظفين الدوليين الباقين  باستثناء من يمثلون أهمية حيوية للطوارئ أو اإلغاثة 
 .اإلنسانية أو عمليات األمن

 
 .  المغادرة بدون استثناءن على جميع الموظفين الدوليي-اإلخالء: المرحلة الخامسة
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  تعيين مسؤولي األمن-2
 

مسؤول أمام المدير عن جميع ة ميدانية موظف أمن  ينبغي أن يكون لدى آل عملي -10
وينبغي أن يتمتع هذا الشخص بخبرة في التعامل مع القضايا .  األمور األمنية داخل العملية

األمنية في حاالت النـزاعات، وينبغي أن يستطيع التحسب لتطورات الحالة األمنية لكي 
وينبغي أن يقيم مسؤول األمن . سبيتخذ تدابير وقائية  بدال من اتخاذ ردود أفعال فح

اتصاالت مع أي قوات حكومية  من أجل  ضمان سالمة موظفي العملية وأن يكون مسؤوال 
 .عن إسداء النصح بشأن توجيه أي تدابير أمنية ضرورية

 
 وفي العمليات الميدانية األآبر التي تضم مختلف المكاتب المحلية، يمكن أن يكون من -11

ويتولى هذا الشخص المسؤولية عن .  ف لألمن من بين موظفي آل مكتبالمفيد تعيين موظ
وعن إجراء التنسيق مع ) باإلضافة إلى واجباته األخرى(قضايا األمن داخل الفريق 

وينبغي أن يعمل موظف األمن باعتباره مستودعا للمعلومات .  موظف األمن المرآزي
 وينبغي أن يتشاور مع األفراد في األمنية التي يجمعها موظفو حقوق اإلنسان اآلخرين

 .الموقع الذين من المرجح أن يكونوا على علم بالمخاطر التي تهدد األمن وآيفية تفاديها
 
  الخطوط التوجيهية لألمن-3
 

 ينبغي  لكل موظف من موظفي حقوق اإلنسان الذين يلتحقون بالعمل في عملية ميدانية -12
.  تكون معدة لهذه العملية المحددةمفصلة مزودا بخطوط توجيهية أمنية أن يكون 

شفوية لدى وصول حلقة إحاطة أمنية وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي لمسؤول األمن إجراء 
 .موظفي حقوق اإلنسان الجدد

 
 وينبغي أن تتضمن الخطوط التوجيهية واإلحاطة باألمور األمنية جميع المعلومات -13

راهنة داخل اإلقليم والتطورات المرجحة لهذه الحالة ذات الصلة بالحالة األمنية األخيرة وال
وينبغي أن يدرك آل واحد من موظفي حقوق اإلنسان التهديدات الرئيسية .  حيثما أمكن

مثل األلغام والعصابات المسلحة والجريمة العامة والمرض، (التي تتعرض لها سالمته 
وقبل دخول منطقة أو حي .  اتوالمناطق التي على األرجح أن تقع فيها هذه التهديد) الخ

سكني جديدين، ينبغي لموظفي حقوق اإلنسان استشارة المكتب المرآزي للعملية  أو 
ومن المستصوب استشارة اآلخرين الموجودين في .  مسؤول األمن الميداني بشأن المخاطر

ن في واألشخاص الذين يعيشو.  الموقع الذين قد يكونون على علم بالمخاطر وآيفية تفاديها
الموقع هم عموما أفضل من يعلمون باألخطار التي قد يجابهها موظفو حقوق اإلنسان آل 

 .يوم
 

المنطقة / من جميع أنحاء البلدالمعلومات وينبغي لمسؤول األمن تطوير وسائل لجمع -14
وينبغي  توزيع هذه المعلومات على جميع الموظفين بأسرع .  الوقائع المتصلة باألمن عن

 .وأن يتم استيفاؤها  بانتظامما يمكن 
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 ومن األساسي تزويد الموظفين بكل المعلومات الضرورية التي تمكنهم من إجراء -15
 .تقييم دقيق لحالة األمن

 
  تحديد موظفي حقوق اإلنسان وظهورهم بوضوح-4
 

وأحد .   تؤدي في العادة عمليات األمم المتحدة في ميدان حقوق اإلنسان دورا محايدا-16
  التعرف عليهموانب الرئيسية لحماية موظفي حقوق اإلنسان هو ضمان سهولة الج

وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي .  موظفي حقوق اإلنسان التابعين لألمم المتحدةباعتبارهم من 
 . تمييز المرآبات بوضوح بملصقات أو أعالم  تثبت صلة شاغليها بالعملية

 
 تصدرها بطاقات تحقيق شخصيةم أن يحملوا  وينبغي لموظفي حقوق اإلنسان أنفسه-17

ومن المفيد أيضا أن تتضمن بطاقات تحقيق الشخصية التي يستخدمها .  العملية أو الحكومة
الموظفون معلومات طبية عن حامليها، مثل فصيلة الدم وأنواع الحساسية وأنواع العالج 

 .  الممنوع استعمالها، الخ  وذلك في حالة وقوع حادث
 

إلضافة إلى ذلك، قد يكون مفيدا ارتداء مالبس، مثل قبعة أو شريط حول الذراع   وبا-18
أو قميص أو سترة تشير بوضوح إلى أن موظف حقوق اإلنسان يعمل مع األمم المتحدة، 

وينبغي أن توفر األمم المتحدة في جنيف .   ويمكنها أن تتيح التعرف عليه بسهولة من بعد
 .اللزومأو نيويورك هذه البنود عند 

 
  االتصاالت الالسلكية-5
 

 يمكن أن تكون شبكة االتصاالت الالسلكية عامال بالغ األهمية  في زيادة أمن أعضاء -19
ويعني توفر .  آما يمكنها أن تيسر آثيرا األداء اليومي للعملية.  العمليات الميدانية

ة االتصاالت االتصاالت الالسلكية   استقالل موظفي حقوق اإلنسان عن هواتف شبك
بطبيعة .  (المحلية التي قد ال تعمل بكفاءة والتي قد تكون موضع رصد من جانب السلطات

الالسلكية للرصد من جانب والحال قد تخضع الرسائل البريدية واالتصاالت الهاتفية 
ومن هنا ينبغي لموظفي حقوق .  السلطات ومن جانب جماعات المعارضة المسلحة

، ل أجهزة الالسلكي لمناقشة األمور التي ينبغي الحفاظ على سريتهاتجنب استعمااإلنسان 
 ).إال إذا آانت هناك حالة طوارئ

 
 في العمليات شبكة اتصاالت السلكية أو شبكة هواتف متنقلة وينصح بشدة باستعمال -20

ويمكن تزويد موظفي حقوق اإلنسان .  الميدانية  وبتوسيعها لتغطي منطقة العمليات برمتها
جهزة السلكي أو هواتف متنقلة ويمكن تزويد مرآباتهم ومكاتبهم بمحطات قاعدية  بعيدة بأ

ومن األساسي ألغراض األمن  تزويد الموظفين الجدد بأجهزة السلكي وعالمات .  المدى
آيفية  جميع الموظفين على تدريبوينبغي  .  نداء مؤقتة  فور وصولهم إلى بلد العمليات

وهذا .   وعلى اللغة المحددة الشائعة في هذا الشكل من االتصاللكياستعمال  أجهزة الالس
التدبير الوقائي مهم بصفة خاصة في الحاالت التي تتقاسم فيها عملية حقوق اإلنسان قناة 
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وباإلضافة إلى إتاحة الحصول على مرآبة يعد جهاز .  السلكية مع منظمات أخرى
 .داة أمنية لدى موظف حقوق اإلنساناالتصال الالسلكي في آثير من األحيان أهم أ

 
 يمكن منها لفني االتصاالت الالسلكية )مرآز العمليات(وحدة السلكية وينبغي  إنشاء -21

ويساعد هذا النظام على ضمان .  أن يرصد تحرآات آل واحد من موظفي حقوق اإلنسان
 استخدام ويمكن.   إرسال المساعدة إلى أي موظف في حالة الطوارئ بأقل تأخير ممكن

عدد من الموظفين الوطنيين للعمل آمشغلين ألجهزة االتصال الالسلكي وذلك لضمان 
 . ساعة عند اللزوم24توفير تغطية على مدار 

 
  أمن المكتب والبيت-6
 

 يتسم أمن مكاتب الموظفين وأماآن إقامتهم الخاصة بأهمية خاصة فيما يتعلق بأمن -22
وقد .  كن أن يتسم بأهمية أيضا من ناحية األمن الشخصيولكنه يم) أنظر أدناه(الممتلكات 

 في مجتمعات األقليات أو في غير ذلك أماآن إقامتهماختار بعض موظفي حقوق اإلنسان 
من األماآن التي يتعرض فيها السكان للخطر وذلك إلضفاء مزيد من تأآيد الحماية 

كونون عرضة لهجمات وقد   وتفادي موظفون آخرون هذه المواقع  ألنهم قد ي3.للجيران
وسيحتاج مسؤول األمن وموظفو حقوق اإلنسان  إلى تقييم هذه .  يكونون عموما أقل أمنا

وينبغي على أية حال مراقبة مداخل المكاتب .  المسألة  في السياق الذي يجدون فيه أنفسهم
ر مدخل وينبغي حيثما أمكن توف.  وأماآن اإلقامة وأن يمر الزائرون من مدخل واحد فقط

 .  مخرج ثان يستعمله الموظفون فقط في  حالة الطوارئ/
 

المعلومات المختزنة و يتسم بأهمية فيما يتعلق بالوثائق والسجالت أمن المكاتب آما أن -23
وضياع المعلومات قد .  في الحاسبات والتي قد تتعرض للضياع بسبب السرقة أو التدمير

الحتفاظ بالوثائق ومن هنا يوَصى بشدة با.  خطريعرض حياة آثير من األشخاص وأمنهم لل
وينبغي القيام .   في أماآن عليها أقفال وباستعمال آلمات السر  في نظم الحاسوبات

بصورة منتظمة بعمل نسخ من الملفات المخزنة في أجهزة الحاسوبات الموجودة في 
زي للعملية أو المكتب المحلي ووضعها في مكان مأمون بصورة أآبر، مثل المكتب المرآ

وبالنظر إلى خطر السرقة أو حدوث خلل في أجهزة الحاسوبات أو .  حتى في قبو بنك
 . نشوب حريق ، يمكن أن تساعد ملفات الدعم على حماية نتاج العمل وأداء العملية

 
 وينبغي بخاصة فيما يتعلق بأماآن اإلقامة  وضع أقفال على جميع األبواب الخارجية -24

وإذا آان هناك أشخاص يريدون اقتحام المبنى  فمن .  عدة أبواب داخليةللمبنى وعلى 
على أن الهدف  هو تأخيرهم إلى أطول فترة .  المحتمل أنهم سيستطيعون آسر أي أقفال

ويمكن لوجود أقفال داخل المبنى أن يساعد على  تأخير المقتحمين وإتاحة مزيد .  ممكنة
 وقوع هجوم على أحد أماآن اإلقامة  ينبغي وفي حالة.  من الوقت لوصول المساعدة

لموظفي حقوق اإلنسان االتصال فورا لطلب النجدة مع ترك أجهزة االتصال الالسلكي 
.  مفتوحة بأعلى درجة من شدة الصوت حتى يعلم  المهاجمون أن  النجدة قادمة في الطريق

 .وقد يثني هذا التكتيك المقتحمين عن اقتحام المبنى
                                                      

 ). 1996 (ما بعد الرصد وتقدمي التقارير، استراتيجيات  احلماية امليدانية للمدنيني املعرضني للتهديد: أنظر ديان  بول 3
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 يكفي لمدة سبعة أيام على مخزون من المياه والغذاءأن يوجد في آل مسكن   وينبغي -25

وينبغي لموظفي حقوق اإلنسان السعي .  األقل حتى يمكن استخدامه في حاالت الطوارئ
إلى مقابلة جيرانهم لدى انتقالهم ألول مرة إلى المسكن حتى يمكنهم الحصول على 

لى مساآن أعضاء المجتمع الدولي اآلخرين في وينبغي التعرف ع.  المساعدة عند  الحاجة
 .  المنطقة

 
 وينبغي أن يكون مسؤول األمن في العملية على علم بموقع آل المكاتب والمساآن -26

.  التي تستخدمها المكاتب المحلية وينبغي تعيين رقم لكل مبنى من أجل سرعة التعرف عليه
ذج ينبغي أن يوضح فيها موظف حقوق هو  نمو" نموذج البيانات الشخصية :" 1والتذييل 

اإلنسان مكان إقامته وغير ذلك من التفاصيل الشخصية التي ستكون مفيدة  في حالة 
وينبغي أن يحتفظ مسؤول األمن والمنسق المحلي بنسخ من االستمارة وينبغي .  الطوارئ

 .أن يكونا على دراية بكيفية الوصول إلى جميع هذه المواقع في حالة الطوارئ
 
  متاريس الطرق واالتصاالت األخرى مع الجماعات المسلحة-7
 

  يعمل موظفو حقوق اإلنسان في آثير من األحيان في حاالت  يعمل فيها جنود -27
وقد يكون من الضروري المرور من خالل متاريس . وغيرهم من الجماعات المسلحة

شخصية، يمكن أن يكون وبخالف بطاقات تحقيق ال.  الطرق  أو الوصول إلى مناطق معينة
 يضمن نسخة من أي اتفاق موقع من السلطات الوطنية أو المحليةمفيدا أيضا حمل 

 .وينبغي إتاحة هذه الوثائق باللغات ذات الصلة.  المرور اآلمن في جميع أنحاء اإلقليم
 

  وفي التعامل مع متاريس الطرق العوائق المشابهة، من المهم االحتفاظ برباطة -28
ومن المهم .  وعدم االنفعال وتفادي االستفزاز الذي يحمل على ردود أفعال غاضبةالجأش 

في بعض األحيان عدم الظهور بمظهر الضعف الشديد ومن ثم عدم الموافقة فورا على أي 
وقد يكون من المفيد توضيح والية العملية وإبراز االتفاق أو .  قيود يفرضها المسلحون

شارة إلى أهمية إتاحة إمكانية الوصول من أجل فعالية أداء غيره من وثائق التفويض واإل
وهذه هي .  ومن المهم في أحيان أخرى االنصياع للتعليمات انصياعا حرفيا.  العملية

الحاالت التي سيتعين فيها على موظفي حقوق اإلنسان أن يقرروا ألنفسهم أفضل طريقة 
 .دا إلى الخبرة المحلية في بلد العملياتويمكن توفير نصحا أآثر تحديدا استنا.  لرد الفعل

 
 األلغام-8
 

 ال تميز األلغام بين أهدافها ويمكن أن تشكل أآبر تهديد لسالمة موظفي حقوق -29
وفي حالة وجود ألغام في بلد العملية، فينبغي إدراج هذه المعلومات في  الخطوط .  اإلنسان

ي حقوق اإلنسان لدى وصولهم إلى التوجيهية بشأن األمن التي يتم تقديمها إلى موظف
وينبغي حيثما أمكن  .  العملية، باإلضافة إلى تفاصيل عن نوع ومواصفات األلغام المستعملة

 . تتيح لموظفي حقوق اإلنسان رؤية نماذج لأللغام المستعملةحلقة إحاطة عن األلغامتنظيم 
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ال يزال بلد في حالة سالم  ويمكن أن تظل األلغام خطيرة لكثير من السنوات ، بل وقد  -30
وتوجد عموما األلغام والقنابل التي لم .  في الوقت الراهن معرضا لتهديد آبير من األلغام

على أن هناك ألغام  .  تنفجر في المناطق التي وقع فيها قتال عنيف في وقت ما في الماضي
حاق ضرر تزرع أحيانا في المناطق التي لم يجر فيها نـزاع وذلك تحديدا بهدف إل

 .بالمدنيين
 

 وهناك عدد من  التدابير الوقائية التي يمكن اتخاذها لحماية األشخاص من انفجار -31
وتتوقف فائدة هذه .  األلغام، بما في ذلك استعمال صفائح  حماية المرآبات من االنفجارات

وقلما توفر .  التدابير الوقائية على نوع األلغام المستعملة وعلى وزن المرآبات المستعملة
هذه التدابير الوقائية حماية آاملة وينبغي عموما  تعليق العمليات في المناطق التي من 

 .المعروف أن ألغاما قد  زرعت بها
 
  صيانة المرآبات-9
 

وتتيح المرآبة .   المرآبات هي وسيلة األمن الرئيسية لدى موظفي حقوق اإلنسان-32
 فورا بدون االعتماد على مساعدة أي شخص للموظفين مغادرة حاالت األمن الخطيرة

 .آما أنها وسيلة رئيسية يسافر بها موظف حقوق اإلنسان في جميع أنحاء البلد.  آخر
 

 وأحد الجوانب الرئيسية ألمن موظفي حقوق اإلنسان هو صيانة وحماية المرآبات -33
يين متخصصين، وينبغي في العادة إجراء صيانة للمرآبات على يد فن.  التي يستعملونها

غير أن هناك  تدابير وقائية محددة ينبغي اتخاذها من جانب آل واحد من موظفي حقوق 
 .اإلنسان الذي تم تخصيص مرآبة لهم

 
 والماء في المحرك بأنفسهم اختبار مستويات الزيت ينبغي لموظفي حقوق اإلنسان -34

وينبغي .  في الخزاناتلوقوداوينبغي لهم اختبار مقدار .  حتى وإن استخدموا سائقا وطنيا
االحتفاظ قدر اإلمكان بخزان الوقود ممتلئا تماما واالحتفاظ بصفائح احتياطية من الوقود 

وينبغي أن .  وينبغي اختبار األنوار األمامية باإلضافة إلى حالة اإلطارات.  في المرآبة
معدات المستعملة وال) ويفضل إطارين(يوجد دائما في آل مرآبة إطار احتياطي على األقل 

وينبغي أن يستطيع جميع موظفي حقوق اإلنسان تغيير إطارات السيارة . لتغيير اإلطار
 .وينبغي تزويد آل مرآبة بخريطة بالطرق الرئيسية في المنطقة.  بأنفسهم

 
 قيادة المرآبات-10

 
قادرين على قيادة  ينبغي أن يكون آثير من موظفي حقوق اإلنسان قدر اإلمكان -35
وينبغي لموظفي حقوق اإلنسان .   حتى يمكنهم أن يساعدوا في حاالت الطوارئمرآباتال

الذي يتولون قيادة مرآبات األمم المتحدة أن يتأآدوا من أنهم يحملون وثائق األمم المتحدة 
التي ترخص لهم استعمال ) مثل رخصة القيادة الصادرة عن األمم المتحدة(الالزمة 
 .  ينبغي احترام حدود السرعة الوطنية احتراما شديداوعند القيادة . المرآبة
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 قد تجري العمليات الميدانية في أماآن تكون فيها أحوال الطرق بالغة السوء وال توجد -36
ومثال ذلك عدم استواء أسطح الطرق ووجود حفر .  بها إضاءة للقيادة أثناء الليل

 من األخطار مثل منحنيات الطريق وقد ال توجد عالمات إرشادية للتحذير.  وتصدعات بها
وقد يجري آثير من القيادة على مسارات غير . أو االنهيارات الصخرية المحتملة أو الجليد

وينبغي تزويد موظفي حقوق اإلنسان بتدريب على .  مزودة بسطح اصطناعي للطريق
ختلف أسطح استعمال نظم قيادة المرآبات ذات الدفع بالعجالت األربع وآيفية التعامل مع م

 ).الجافة والمتربة،  وشديدة البلل والموحلة، والثلوج، الخ(الطرق والظروف الجوية 
 

ومن المهم عدم إغفال أن السائقين اآلخرين في المنطقة قد ال يكون لديهم أي تدريب -37
وقد ال يكونون على معرفة بأي قانون من قوانين الطرق  أو .  رسمي  على آيفية القيادة

وباإلضافة إلى ذلك، قد تكون المرآبات .  ات النموذجية المطبقة في البلدان األخرىاإلجراء
وهناك أجهزة مثل مصابيح .  األخرى التي تسير على الطريق في حالة صيانة شديدة السوء

. الفرامل قد ال تعمل بكفاءة في المرآبات األخرىوإشارة االنعطاف ومساحات الزجاج 
 .قوق اإلنسان للمرآبات األخرى التي تسير على الطريقوينبغي أن ينتبه موظفو ح

 
 ويضطر المشاة بخاصة في آثير من البلدان النامية إلى استعمال الطرق للسير من -38

ولعل آثير من هؤالء األشخاص  ال يقودون سيارات بأنفسهم وال يدرآون .  مكان إلى آخر
ال يتخذون في العادة احتياطات الصعوبة التي يمكن أن يواجهها السائقون في رؤيتهم و

ومن الخطورة في آثير من األحيان عند استعمال طريق يستخدمه عدد آبير من .  آافية
فالمشاة ال يسمعون إال المرآبة األولى التي  .  المشاة القيادة خلف مرآبة أخرى مباشرة

جرد يعوق صوتها صوت المرآبة الثانية ويجتازون الطريق في آثير من األحيان  بم
 .مرور المرآبة األولى

 
وقد ال يمكن التنبؤ .   وينبغي لموظفي حقوق اإلنسان  توخي الحذر الشديد عند القيادة-39

 .آثيرا بقائدي المرآبات اآلخرين والمشاة ومن ثم تقع الحوادث بسرعة بالغة
 

  القيود العامة على المالبس والسلوك-11
 

موظف حقوق اإلنسان أمرا يسئ إلى السكان  تنشأ بعض وقائع األمن عندما يرتكب -40
وهذه الوقائع غير المقصودة في آثير من األحيان يمكن تفاديها من خالل  .  المحليين

ومثال ذلك أن بعض البلدان قد تفرض قيودا على المالبس  .  االهتمام الكافي بالحالة المحلية
 على األجانب في العادة بصورة وتطبق هذه القيود.  ألسباب دينية أو لغير ذلك من األسباب

على أنه ينبغي لموظفي حقوق اإلنسان  التأآد من مراعاة القواعد .  أقل مما على المواطنين
ومن المهم توفير خطوط توجيهية بشأن التقاليد المحلية  واألمور التي .  النموذجية الدنيا

لك أن التصوير الفوتوغرافي ومثال ذ.  ينبغي القيام بها واألمور التي ال ينبغي القيام بها
يمثل في آثير من األحيان نقطة حساسية وينبغي للموظفين تجنب التقاط الصور ألي 
غرض مهما آان أمام األبنية الحكومية والمطارات والجسور ومعابر الحدود والمنشآت 

 .العسكرية  أو الجنود ومرآباتهم
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  القيود على السفر-12
 

ة المتغيرة، قد  تختار إدارة العملية الميدانية فرض قيود معينة  في سياق  الحالة األمني-41
 ومطالبة موظفي حقوق ليالوتشمل هذه القيود في العادة الحد من السفر .  على السفر

في وقد يكون من الضروري في بعض الحاالت سير المرآبات .  أزواجااإلنسان بالسفر 
مغادرة /العملية أن تسمح  بنظام وصولويمكن لشبكة اتصاالت السلكية خاصة ب.   قوافل

يطالب بمقتضاه موظفو حقوق اإلنسان الذين يغادرون موقعا ويتجهون إلى موقع آخر 
ويمكن بهذه .  بإبالغ  عامل الالسلكي عند مغادرتهم إلى مقصد محدد وعند وصولهم

وآقاعدة، .  الطريقة رصد تحرآات موظفي حقوق اإلنسان والتحقق من موقع آل فرد
نبغي للموظفين المعينين في المكاتب المحلية التأآد دائما من أن زمالءهم في المكتب ي

 .  يعرفون موقعهم في جميع األوقات
 

  خطط الطوارئ ومعرفة األماآن التي يتم الذهاب إليها-13
 

 ينبغي لكل موظف من موظفي حقوق اإلنسان معرفة ما ينبغي القيام به في حالة  -42
عدة أماآن وينبغي بصفة خاصة تزويد الموظفين بقائمة تتضمن .  ألمنيةتدهور الحالة ا

ومن المهم ألي خطة طوارئ أن توفر .    بمجرد تلقيهم إشارة بذلكينبغي لهم التوجه إليها
وينبغي .  عدة بدائل لموظفي حقوق اإلنسان  في حالة عدم إمكانية استخدام أحد الطرق

هم يعرفون الطريق إلى هذه المواقع وبخاصة في لموظفي حقوق اإلنسان التأآد من أن
 .الظالم

 
 وتنصب خطط الطوارئ على إبعاد الموظفين عن الحاالت التي تهدد حياتهم بأسرع -43

وخطط الهرب هذه تعني في آثير من األحيان محاولة عبور حد دولي  للخروج .  ما يمكن
 األمن عندها داخل البلد، مثل من البلد أو التجمع عند واحدة من عدة نقاط قد يتم ضمان

 .  المطار
 

 وينبغي تحديد خطط الطوارئ العاجلة من جانب إدارة العملية ومسؤول األمن، -44
 .وينبغي وضعها في العادة بالتعاون الوثيق مع العمليات اإلنسانية األخرى في المنطقة

 
  الصحة-14

 
وفي بداية .   بشأن األمن الصحي هناك عدد من التدابير الوقائية التي يمكن اتخاذها-45

العملية الميدانية ينبغي لتقييم احتياجات العملية  التحسب لالحتياجات الطبية الخاصة 
).  األطباء والمستشفيات (تحديد التسهيالت الطبية المتاحة في المنطقةبالموظفين وينبغي 

أن ترتيبات اإلخالء وإذا آانت التسهيالت المحلية غير آافية، فينبغي اتخاذ ترتيبات بش
الطبي في حالة الطوارئ، وهو ما يتيح نقل الموظفين جوا إلى بلد آخر تتاح فيه تسهيالت 

 . طبية أفضل
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 وينبغي لموظفي حقوق اإلنسان التأآد من الحصول على مختلف التحصينات الطبية -46
بدي، التي المناسبة للمنطقة ومن التحديث الواجب لهذه التحصينات، مثل االلتهاب الك

وتعاني مناطق آثيرة  في العالم من .  الُحقن  خالل مدة تستغرق شهورا تتطلب سلسلة من
مشاآل المالريا ومن ثم ينبغي للموظفين اتخاذ التدابير العالجية الوقائية  وذلك على األقل 

وينبغي توفير معلومات عما إن آان يمكن .  خالل الشهور القليلة األولى عقب وصولهم
 .عمال مياه الصنبور وعن نظافة الغذاء الطازج الذي يباع محليااست

 
خطوط توجيهية  وينبغي لكل موظف من موظفي حقوق اإلنسان الحصول على -47

.   أو غير ذلك من األخطار على الصحة في المنطقةمكتوبة بشأن األمراض المنتشرة
قلة باالتصال الجنسي، وينبغي تفادي مخاطر الصحة غير الضرورية، مثل األمراض المنت

وينبغي إحاطتهم بكيفية التعرف ).  اإليدز(بما في ذلك  متالزمة نقص المناعة المكتسب 
على أعراض تلك األمراض في أنفسهم أو في زمالئهم وما ينبغي القيام به  في حالة 

ومثال ذلك أن المالريا المخية تشيع في شرق أفريقيا ويمكن أن تفضي إلى .  الطوارئ
ويمكن أن يحدث اعتالل أو يقع .  ساعة إذا لم تعالج خالل اليوم األول48وت خالل الم

حادث نتيجة للضغط النفسي في العمليات الميدانية، وينبغي أن يكون الموظفون على معرفة 
 .بالمؤشرات األولى لهذه الحالة

 
ولية ذات  ويوصى بشدة تزويد أعضاء العملية الميدانية بتدريب على اإلسعافات األ-48

وينبغي تزويد آل مكتب محلي  وآل مرآبة  .  الصلة بالحالة األمنية التي سيعملون فيها
 .بحقيبة أدوات طبية وينبغي أن يكون موظفو حقوق اإلنسان على دراية بمحتوياتها

 
  الممتلكات-15

 
  الممتلكات الشخصية-أ
 

ضرار التي تتعرض لها  يتمتع موظفو األمم المتحدة بالتأمين  ضد السرقة أو األ-49
ممتلكاتهم الشخصية وينبغي لهم أن يطلبوا الحصول من الموظف اإلداري للعملية على 

وهذه النصيحة مهمة حيث إن  .   الخاص الذي يستفيدون منهالغطاء التأمينيتفاصيل عن 
 ).أنظر أدناه(سياسة التأمين قد تتضمن عددا من شروط الحظر 

 
آالت التصوير وأجهزة التسجيل (الحتفاظ بالممتلكات القيمة   وينبغي  الحرص على ا-50

وينبغي .  في مكان محكم اإلغالق عندما ال تكون مستعملة) والحاسوبات الشخصية، الخ
وينبغي لموظفي حقوق .  عدم ترك األشياء في مرآبة نظرا لسهولة فتح أقفال السيارة

م من نقود  وذلك لتفادي إيذاء مشاعر اإلنسان االحتياط في استعمال هذه األشياء وما لديه
السكان المحليين الذين قد ال يستطيعون شراء مثل هذه األشياء من ناحية، ومن ناحية 

وينبغي إيقاف آل مرآبة في موقع مأمون قدر .  أخرى لتفادي لفت أنظار اللصوص
 .  اإلمكان أو إخضاعها للمراقبة عند اللزوم

 
وينبغي .  ، قد يطاَلب الموظفون بترك غالبية متعلقاتهم وفي حاالت اإلخالء الطارئة-51

لكل موظف أن يستوفي قائمة جرد لمتعلقاته وذلك من أجل تيسير طلبات التعويض الالحقة 
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وينبغي ").  جرد المتعلقات الشخصية"تحت عنوان التذييل الثاني أنظر المثال الوارد في (
 .و نيويوركإرسال هذه القائمة إلى مقر المنظمة في جنيف أ

 
  ممتلكات األمم المتحدة-ب
 

وباألخص .   يحصل موظفو حقوق اإلنسان على حق استعمال ممتلكات األمم المتحدة-52
وينبغي .   قد يستعمل موظفو حقوق اإلنسان مرآبات األمم المتحدة والحاسوبات الحجرية

.  ية ضد التلف والسرقةأن تعيد العملية التأآيد على أن هذه البنود مؤمن عليها بصورة روتين
وتتطلب  سياسة التأمين التي تستعملها األمم المتحدة  أن   ُتجري إدارة العملية  تقييما 

وهناك عدة درجات لإلهمال .   الممكن من جانب الشخص الذي يستعمل المعدةلإلهمال
وعلى سبيل .  وتتطلب آل درجة أن يكون المتسبب في اإلهمال مسؤوال  عن مبلغ أقصى

.   دوالر أمريكي10000لمثال، في حالة سرقة مرآبة أو تلفها يمكن أن يبلغ هذا  المبلغ ا
وقد يثبت اإلهمال مثال إذا تعرضت مرآبة للسرقة أثناء استخدامها بعد حظر من األمم 

وقد ال يكون مستصوبا تماما في بعض .  المتحدة  وفي أنشطة ال تمت بصلة للعمل
 . ألمم المتحدة ليال للقيام بأنشطة اجتماعية ال تتصل بالعملالسياقات استخدام مرآبات ا

 
 ولدى الوصول إلى العملية الميدانية ينبغي  إبالغ موظفي حقوق اإلنسان بالقواعد -53

وينبغي على أية حال توخي الحذر في استعمال .  المحددة المستخدمة في تقييم اإلهمال
ف النظر عن قضايا المساءلة، قد تستغرق وبصر.  وصيانة جميع ممتلكات األمم المتحدة

العملية بعض الوقت قبل أن تتمكن من استبدال المعدة المسروقة أو التالفة وسوف يعاني 
 .عمل موظفي حقوق اإلنسان بدونها

  
 

  تعليق ختامي-16
 

موظفي حقوق اإلنسان مسؤولية احترام  الخطوط التوجيهية  آما أسلفنا، تقع على -54
 .  الحالة األمنية وممارسة حسن التقدير  وتوخي الحذر ومعرفةلألمن
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  للفصل الرابع والعشرين1التذييل 
 نموذج األمم المتحدة للبيانات الشخصية

 
 .يرجى استيفاء هذا  النموذج وإعادته إلى رئيس العمليات إلرسالها إلى المسؤول المعين

 شكرا
 
:  االسم-1

_________________________________________________ 
________________________________________________:  الوآالة-2
:  رقم جواز المرور-3

___________________________________________ 
:  الجنسية-4

________________________________________________ 
:  فصيلة الدم-5

______________________________________________ 
: الحساسيات غير العادية/ االحتياجات/ الحالة الطبية-6

__________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

:  الشخص الذي يتم  إخطاره في حالة الطوارئ-7
____________________________ 

______________________________________________: االسم
: العنوان

______________________________________________ 
: رقم الهاتف

___________________________________________ 
:  العنوان في بلد العمليات-8

_______________________________________ 
__________________________________________________ 

: المسكن/الفندق
_________________________________________ 

 
:  توجيهات الوصول إلى هذا الموقع-9

_________________________________ 
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
: تاريخ الوصول-10

___________________________________________ 
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:  التاريخ المقدر للمغادرة-11
_______________________________________ 

الهاتف أثناء إقامتي في بلد / سأقوم بإبالغ المسؤول المعين بأي تغييرات في العنوان-12
 .العمليات

 
: مؤرخ في__________  _________: التوقيع

 ____:الوقت____________
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  للفصل الرابع والعشرين2التذييل 
 عملية األمم المتحدة الميدانية لحقوق اإلنسان

 قائمة جرد المتعلقات الشخصية
 

___________________________________________________: االسم
: رقم بطاقة الهوية

_____________________________________________ 
: رقم هاتف المكتب

____________________________________________ 
: عالمة النداء 

_______________________________________________ 
: المنطقة

__________________________________________________ 
: عنوان السكن

_______________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

: رقم الغرفة/اسم الفندق
__________________________________________ 

 
ما يمكن ألي موظف يرغب في الحصول على تأمين على أمتعته الشخصية، ب:   ملحوظة

 :في ذلك السيارة، أن يتصل بالعنوان التالي
Eebert L. Jumism & Co 
100 Executive Drive 
West Orange, N.J. 07052  USA 
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قوائم جرد األثاث والمتعلقات المنزلية والمرآبات 
 واألشياء الثمينة

 
 :يرجى استيفاء هذا النموذج بالترتيب التالي: ملحوظة

 
 :لمنزلية الموجودة فيما يلي األثاث والمتعلقات ا-ألف

 
  المغسلة-9 5 غرفة النوم رقم -5  غرفة المعيشة-1
  الشرفة-10 6 غرفة النوم رقم -6  غرفة الطعام-2
  غرف أخرى-11  المكتب-7 1 غرفة النوم رقم -3
  الجراج-12  المطبخ-8 2 غرفة النوم رقم -4
 

 )المرآبات( المرآبة -باء
  األشياء الثمينة-جيم
  المالبس-الد
 

البدء في الخدمة في األمم _______________________ : االسم
 ___________:المتحدة

: الرتبة/الدرجة____________________  :  اللقب الوظيفي
_________________ 

: تاريخ الجرد________________________  : العنوان
___________________ 

 
وصف 
البنود 
 المستبدلة

تاريخ مكان الشراء
 الشراء

تكلفة 
الشراء 

بالعملة (
 )المطلوبة

التكلفة 
لة بالعم

 المحلية

دوالر 
 أمريكي
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