
ي حفظ السالم؟
ما دور المنظمات الدولية �ن

يــرات المحتملــة لهــا قــد يــؤدي إىل نظــرة متشــائمة  إن التعــرف إىل أســباب الحــرب، وأســاس الت�ب
ء للحالــة الأخالقيــة للعالــم، وإىل حــد مــا، يقــدم هــذا الــدرس نظــرة إيجابيــة لعمــل  ي

بعــض الــ�ش
تــوازن مــع هــذه النظــرة، فربمــا يكــون هنــاك تعــاون دوىلي وأنشــطة لتعزيــز الســالم أكــ�ش بكثــ�ي ممــا 
ي عمليــات حفــظ الســالم 

ي تســاهم �ف
يــدرك الطــالب كذلــك يمكــن النظــر للمؤسســات والأنشــطة الــ�ت

ي درســناها بالفعــل 
اعــات أو أنهــا نتيجــة لتطبيــق تلــك المبــادئ الــ�ت ف باعتبارهــا تجســد مبــادئ حــل ال�ف

ي هــذه الوحــدة. 
�ف

الأهداف التعليمية للدرس 

ي نهاية الدرس، ينبغي أن يكون الطالب قادرين عىل:
�ف

تحديد الأدوار الرئيسة لالأَُمِم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.  
وصف نشاطين على الأقل لحفظ السالم تقوم بهما الأمم المتحدة.  

الدرس الخامس
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ح للدرس التخطيط المق�ت

بداية الدرس: ما الأمم المتحدة؟ )5 دقائق(  .1

هنــاك طريقــة جيــدة للتعريــف بأنشــطة الأمــم المتحــدة وذلــك مــن خــالل مشــاهدة هــذا )الفيديو( 
، وهو )فيديو( رســمي لالأمم المتحدة، مدته )1:18(: التقديمي القص�ي

https://www.youtube.com/watch?time_continue=73&v=PUZ5tmyJSnc

ي 
ة بالكلمات الرئيســة ال�ت وبعد مشــاهدة )الفيديو( يمكن أن يُطلب من الطالب كتابة قائمة قص�ي

ي الصــف، 
ف قــراءة كلماتهــم لبــا�ت تعــ�ب عــن أدوار الأمــم المتحــدة، وقــد يطلــب مــن طالــب أو اثنــ�ي

ي حالــة غيــاب أي تفاصيــل مهمــة.
ويمكــن بعدهــا للطــالب تعديــل قوائمهــم �ف

تدخالت مجلس الأمن الدولي التابع لالأمم المتحدة )25 دقيقة(  .2

ي الجتماعات الحقيقية لمجلس الأمن.
ي تحدث �ف

يوفر النشاط محاكاة لعملية التصويت ال�ت

ي حلقة.
الخطوة الأوىل: قسم الطالب إىل مجموعات من حواىلي ستة، ويفضل الجلوس �ف

ي الملحق 2.
الخطوة الثانية: يتم تزويد كل مجموعة بالمادة التدريبية الموجودة �ف

الخطوة الثالثة: لكل حوار، يناقش الطالب ويصوتون لتخاذ الإجراء الالزم.

ف المجموعات. ي النهاية، يمكن مقارنة القرارات فيما ب�ي
الخطوة الرابعة: �ف

مقدمة لعمليات حفظ السالم )5 دقائق(  .3

ويوفر )فيديو( رسمي آخر لالأمم المتحدة مقدمة جيدة لعمليات حفظ السالم، مدته )2:10(: 
يجب  )الفيديو(  مشاهدة  وبعد   https://www.youtube.com/watch?v=DgITogWbBdI.
لالأمم  التابعة  السالم  حفظ  قوات  فيها  تشارك  أن  يحتمل  أنشطة  ثالثة  كتابة  الطالب  عىل 
المتحدة، ويمكن مقارنة الإجابات المختلفة من من قبل طالب الصف، كما يضع هذا النشاط 

. الأساس للنشاط التاىلي
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التعرف إل عمليات حفظ السالم )15 دقيقة(  .4

ي الوقــت نفســه 
يعــزز هــذا النشــاط فهــم عــدد مــن عمليــات حفــظ الســالم لالأمــم المتحــدة، و�ف

يطــور معــارف جغرافيــة. 

يعــزز هــذا النشــاط فهــم نطــاق عمليــات الأمــم المتحــدة لحفــظ الســالم، مــع تطويــر المعرفــة 
أيًضــا. الجغرافيــة 

ي الملحق 3.
الخطوة الأوىل: يتم إعطاء الطالب المادة التدريبية، الموجودة �ف

ي الموقــع الصحيــح عــدد عمليــات الأمــم المتحــدة 
الخطــوة الثانيــة: يكتــب الطــالب عــىل الخريطــة �ف

ذات الصلة.

ي الصــف حــول أســباب 
الخطــوة الثالثــة: وعنــد النتهــاء مــن هــذه العمليــة، يمكــن تيســ�ي مناقشــة �ف

ي مناطــق معينــة مــن العالــم، وإن لــم تكــن منحــرة فيهــا.
تجمــع هــذه العمليــات �ف

ي هــذا المجــال، ويمكــن توجيههــم 
ف بإجــراء المزيــد مــن الأبحــاث �ف قــد يكــون بعــض الطــالب مهتمــ�ي

ي الملحــق 3.
إىل المصــدر الموجــود �ف

ي عام 2017 )10 دقائق( 
جلسة عامة – مراجعة لالأمم المتحدة �ز  .5

هــذا )الفيديــو( الرســمي الأخــ�ي لالأمــم المتحــدة يقــدم نهايــة ممتــازة للــّدرس؛ لأنــه يجمــع مجموعــة 
واســعة مــن أنشــطة الأمــم المتحــدة ويطبقهــا عــىل أحــداث خــالل عــام 2017 مــن المرجــح أن يكــون 

الطــالب عــىل درايــة بهــا بدرجــة مــا، مدتــه )6:23(:

https://www.youtube.com/watch?v=ehW830X37eU 

ــا، حدثًــا واحــًدا شــاركت فيــه الأمــم المتحــدة  ي نهايــة )الفيديــو( يجــب أن يحــدد الطــالب، كتابيًّ
و�ف

لقــراءة  ي 
عشــوا�أ بشــكل  الطــالب  اختيــار  ويمكــن  اتخذتــه؟  الــذي  الإجــراء  هــو  ومــا   ،2017 عــام 

إجاباتهــم.
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ق 2 ح ل م

حوارات تتضمن الدول الخيالية، )جامبو، و بوتانج(

إجراء تحقيق لتقييم ما إذا كان هناك خطر على السالم الدولي.  .1

إرسال وسيط لمحاولة التفاوض على اتفاق سالم بين الأطراف المتنازعين.  .2

تطبيق عقوبات غير عسكرية.  .3

الموافقة على استخدام القوة المسلحة لوقف أو منع نزاع.  .4

إرسال قوات حفظ سالم لحماية السكان المدنيين، وللمساعدة في نزع أسلحة أطراف   .5
القتال، واســتعادة سيادة القانون. 

إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب الشتباه في جرائم حرب.  .6

ي حوار ما مرة أخرى.
ي كل حواٍر، فال تَستخدم أي معلومات وردت �ف

يتغ�ي السياق تماًما �ف

لفتــرة طويلــة ســادت عالقــات عدائيــة، لكنهــا غيــر مســلحة، بيــن دولتــي )جامبــو، و بوتانج(   .1
وبــدون إنــذار، اجتاحــت القــوات المســلحة لـ )جامبو( جزًءا صغيًرا مــن أراضي )بوتانج(، ثم 
جمعــت كل المدنييــن الذكــور )البوتانييــن( بغــض النظــر عــن ســنهم، ثــم أعدمتهــم، ثــم 

تراجعــت القــوات المســلحة إلــى )جامبو(.

ا، وتحــاول بنــاء قاعــدة صواريــخ لســتخدامها المحتمل  )جامبــو( دولــة غيــر مســتقرة سياســيًّ  .2
ضــد )بوتانــج( المســالمة وبالرغــم مــن مطالبــات الأمــم المتحــدة بوقــف البرنامــج إل أنــه 
ــدة عــن اســتكمال  ــوة وهــي بعي ــم تســتخدم بعــد أي ق ــل تصاعــد، ول ــم يتوقــف، ب ل

قاعــدة الصواريــخ إلــى حــد كبيــر.

ــالق  ط ــف لإ ــج( بوق ــو، و بوتان ــن )جامب ــر، بي ــه قصي ــئ، ولكن ــلح مفاج ــزاع مس ــى ن انته  .3
النيــران، ورغــم ذلــك، تشــهد )بوتانــج( الآن اضطرابــات مدنيــة، حيــث انهــارت الحكومــة 

إلــى حــد كبيــر. 

كشــفت صور القمر الصناعي احتشــاد القوات المســلحة لـ )بوتانج( بالقرب من الحدود مع   .4
)جامبــو(، ومنــذ عقــد مضــى، طالبــت )بوتانــج( بحقوقها في الرواســب المعدنيــة الغنية في 
)جامبــو(، إل أن محكمــة العــدل الدوليــة رفضــت هــذا الطلب، ورغم أن )بوتانج( لم تطرح 
الأمر مرة أخرى إل أنها تعترض بشدة على هذا الحكم، بالإضافة لذلك، فقد عانى اقتصاد 

)بوتانج(بشدة مؤّخًرا.

أرســلت )جامبــو( بشــكل غيــر متوقــع، قــوة غــزو لدولــة )بوتانــج( الصغيرة، وقــد قامت بهذا   .5
لأنهــا، ولفتــرة طويلــة، كانــت تخشــى مــن أن يتأثــر شــعبها بالمعتقــدات الدينية للـــ )بوتانج( 
والتــي ل تتوافــق مــع معتقداتهــا الدينيــة، حيث يعزز دين )بوتانج( الســالم بقوة، ول تمتلك 
)بوتانج( قوة عسكرية قوية، وهناك مخاوف من أن تحاول قوات )جامبو( محَو الـ )بوتانج( 

تماًما.

قليميــة، ويهــدد كل طــرف  تورطــت )جامبــو، و بوتانــج( فــي نــزاع ســاخن حــول الحقــوق الإ  .6
باســتخدام القــوة العســكرية لحــل النــزاع، وتشــير الدلئــل إلــى قيامهمــا بتجهيــز قواتهمــا 

المســلحة.
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المهمة: تحديد مواقع بعثات الأمم المتحدة لحفظ السالم عىل خريطة العالم، عن طريق 
ي الصحيح.

كتابة رقم البعثة �ف الموقع الجغرا�ف
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عمليات حفظ السالم النشطة لالأمم المتحدة  )منذ يناير 2018(

هدف البعثة موقع البعثة موظفو الأمم 
المتحدة 

المنتشرون

 

اسم البعثة

الحفاظ على السالم أثناء 
استفتاء سياسي

الصحراء 
الغربية

470 بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية  
 )MINURSO(

1

حماية المدنيين ودعم عمليات 
التحول

جمهورية 
إفريقيا 
الوسطى

14076  بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد لتحقيق الستقرار في 
)MINUSCA( جمهورية إفريقيا الوسطى

2

تعزيز سيادة مؤسسات القانون 
في هاييتي، وتطوير الشرطة 

الوطنية وتعزيز وحماية حقوق 
نسان الإ

هاييتي 1200 بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الستقرار في هاييتي  
)MINUJUSTH(

3

دعم العملية السياسية 
والمساعدة على استقرار مالي

14926 مالي  بعثة الأمم المتحدة متكاملة الأبعاد لتحقيق الستقرار في مالي  
)MINUSMA(

4

جمهورية  حماية المدنيين وتعزيز السالم
الكونغو 

الديمقراطية

20688  بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الستقرار في جمهورية الكونغو 
)MONUSCO( الديمقراطية

5

 حماية المدنيين وتسهيل 
نسانية ومساعدة  المساعدات الإ

العملية السياسية  

17174 دارفور فريقي والأمم المتحدة في دارفور  العملية المختلطة لالتحاد الإ
)UNAMID(

6

شراف على وقف إطالق  الإ
النيران واتفاق فض الشتباك

الجولن 1117   )UNDOF( 7 قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الشتباك

المساهمة في التوصل إلى 
تسوية سياسية 

قبرص 1106 )UNFICYP( قوة الأمم المتحدة لحفظ السالم في قبرص 8

رصد وقف الأعمال العدائية 
والمساعدة من أجل ضمان 

نسانية  وصول المساعدات الإ
للسكان المدنيين

لبنان 11317   )UNIFIL(قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان 9

التجريد من السالح ومراقبة 
السالم في منطقة أبيي المتنازع 

عليها

أبيي 4802  )UNISFA(   10 قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي

تعزيز الأمن والستقرار واحترام 
نسان في كوسوفو حقوق الإ

كوسوفو 352   )UNMIK( دارة المؤقتة في كوسوفو بعثة الأمم المتحدة لالإ 11

دعم تنفيذ عملية السالم  ليبريا 1481 )UNMIL( 12 بعثة الأمم المتحدة في ليبريا

حماية المدنيين ومراقبة حقوق 
نسان ودعم تنفيذ اتفاقية  الإ

وقف الأعمال العدائية

جنوب 
السودان

17140 )UNMISS( بعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان 13

مراقبة وقف إطالق النيران في 
جامو وكشمير

الهند وباكستان 115 فريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في الهند وباكستان 
 )UNMOGIP(

14

المساعدة على تحقيق الستقرار 
في الشرق الأوسط 

الشرق الأوسط 
)المقر القدس(

374 )UNTSO( 15 هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة

https://peacekeeping.un.org/en/where-we-operate :المصدر 
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http://www.un.org/ar/peacekeeping/missions/unisfa/
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