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إن الدول والتحالفات املتعددة الجنسيات وقوات السالم والجامعات املسلحة من غري الدول والرشكات العسكرية 
واألمنية الخاصة وغريها من كيانات القطاع الخاص التي تقدم الدعم ألطراف النزاعات املسلحة لديها القدرة عىل 
التأثري بشكل إيجايب عىل هذه األطراف، بغية تعزيز حامية املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال. تقدم 
هذه املطبوعة إطاراً تحليلياً للتعامل مع تعقد عالقات الدعم هذه، ويسلط الضوء عىل املخاطر الناتجة عن عالقات 
الدعم والفرص التي تتيحها فيام يتعلق بحامية املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال، ويطرح مجموعة 
يقدمونه  الذي  الدعم  تصميم  القرار يف عمليتي  توجيه صّناع  تساعد يف  أن  التي ميكن  العملية  األسئلة  كبرية من 
وتنفيذه. ويستند محتوى هذه املطبوعة إىل املشاورات الثنائية التي أجريت يف العديد من البلدان، وخربة اللجنة 

الدولية للصليب األحمر )اللجنة الدولية(، والدراسات السابقة بشأن هذا املوضوع.

تعريف بهذه املطبوعة

شكر وتقدير

النزاعات  يف  الدعم  "عالقات  بـ  املعني  الدولية  اللجنة  مرشوع  من  املطبوعة  هذه  إليه  تستند  الذي  البحث  جاء 
املسلحة". إال أنه ما كان للتصور الخاص بهذه الوثيقة أن يتبلور، وأن تتم صياغتها ونرشها من دون االلتزام السخي 
من الزمالء يف مختلف وحدات اللجنة الدولية وُشعبها وبعثاتها. وباإلضافة إىل املؤلف الرئييس كليمنتني ريندل، نود أن 
نشكر دومينيك لوي، وماري فرينتس عىل ما قاما به من إرشاف وتوجيه، وجوليان شاساين، وتيمويث فرينش، وتوماس 
هالري، وباتريك هاميلتون، وسُنوي لينرتن، وروبن ستيوارت عىل مساهمتهم يف عملية الصياغة. نود أيضاً أن نعرب عن 
امتناننا للعديد من األفراد اآلخرين الذين اعتمدوا عىل مجاالت خربتهم إلبداء التعليقات وتقديم مدخالت. ومن بني 
هؤالء أعضاء املجموعة األساسية للمرشوع - مايا بريم، وعباس دايار، ونيتا غوساك، وإيريني هريبيت، وكارين ناييك 
كول، وإلبيدا باباتشاتيس، وبول بونيت، وغويف رافاتيان، وتوماس دي سان موريس - باإلضافة إىل الزمالء التاليني 
يف املقر والبعثات: فنسنت بالون، وكارولني بودوت، وأليكساندر بريتيغر، وفرانشيسكو بروسكويل، وجيل سريويت، 
وأنجيال كوترونيو، وتريستان فريارو، وأوران فينيغان، وسوزان جينتس، وبيالر جيمينو سارسيادا، وإيريني جيورغو، 
ولوران جيزيل، وبيت جيوين، وجيل هانسول، وجورجيا هيندز، وكني هيوم، وتريفور كيك، وناميتا خاتري، وجويل 
كون، وجيف لوان، ولويس ماريسكا، ودانيال ميسرييل، وفانيسا مرييف، ومونيك نانشني، وجان نينك بلوك، وأندرياس 
نوتر، وهيلني أوبريغون جيسكني، ويلينا بيجيتش، وكريستوفر بوول، وتيلامن رودينهاورس، وفيليبا شميتز غينوت، 
وغويال سيخنياشفييل، وشاروخ شاكرييان، وميشيل تلحمي، وكليا ثوين، وإريك تولفسن، ووين زو. ونحن ممتنون 

أيضاً لكل من أريادنا أندرو فيالسفيل، وديغفيجاي ريووتكار ملا أجرياه من بحوث قيمة.

السياسات،  وواضعي  املتخصصني،  من  مجموعة  نظر  وجهات  من  كبري  حد  إىل  أيضاً  املطبوعة  هذه  استفادت 
واألكادمييني، والخرباء، والقادة العسكريني وغريهم من حاميل السالح ومن خرباتهم وتجاربهم، وهم الذين يشاركون، 
ملا  لهم  ممتنون  أيضاً  وتنفيذها. ونحن  املختلفة  النزاع  الدعم يف حاالت  املشاركة يف صياغة عالقات  لهم  أو سبق 
أبدوه من ثقة يف اللجنة الدولية يف أثناء مشاوراتنا واجتامعات النقاش، ونأمل أن نعمق حوارنا معهم استناداً إىل 
هذه املطبوعة. ونتوجه أيضاً بشكر خاص إىل جيمس تشيسويل، وكارسنت سفينسون عىل تعليقاتهام وتوجيهاتهام 
التفصيلية. وأخرياً، نعرب عن امتناننا للجنة املتخصصني والخرباء الخارجيني عىل ما خصصوه من وقتهم ملراجعة هذه 

املطبوعة وإبداء مالحظاتهم التقييمية عليها.



توطئة
تؤدي الحرب إىل تعطيل سري الحياة يف املجتمعات املحلية، ومتزيق أوارص العائالت، وسحق الناس عىل نحو ال ميكن 
ألي نوع آخر من األزمات فعله. وهذه هي األسباب التي أدت إىل إنشاء اللجنة الدولية، وكانت مصدر إلهام لوضع 

القانون الدويل اإلنساين، ودفع الجهود اإلنسانية ملنع معاناة الضحايا وحامية أرواحهم وصون كرامتهم.

وقد شهدت النزاعات املسلحة وحاالت العنف األخرى زيادة كبرية منذ إنشاء اللجنة الدولية قبل نحو 160 عاماً. 
واليوم، تستمر الحروب لفرتة أطول بكثري مام كانت عليه يف املايض، ما يؤدي إىل آثار مدمرة وطويلة األمد عىل البنية 
التحتية والخدمات األساسية مثل الرعاية الصحية، واملياه، والتعليم. وتؤثر النزاعات املمتدة عىل املجتمعات ألجيال، 

وتقوض استقرار مناطق بأكملها.

باإلضافة إىل ذلك، أصبحت الحروب أكرث تعقيداً. فهي تضم عدداً متزايداً من الجهات الفاعلة املنظمة يف شبكات 
متداخلة من الحلفاء، والوكالء، وأنواع أخرى من عالقات الدعم. ولهذا االتجاه عواقبه عىل الدوافع املحركة للنزاعات 
يف الوقت الراهن، ويشكل مخاطر واضحة عىل املدنيني. وكلام زاد عدد الجهات الفاعلة املشاركة يف النزاع، زادت 
صعوبة التوصل إىل حل سيايس. وعندما تقاتل هذه الجهات املسلحة جنباً إىل جنب يف تحالفات غري محكمة ومن 
دون تنسيق واضح، ميكن أن يؤدي ذلك إىل تفرُّق املسؤولية، ما يزيد من تعرض املدنيني للخطر. عىل الرغم من 
ذلك، فإن عالقات الدعم بني الجهات الفاعلة املسلحة تتيح أيضاً فرصاً لتعزيز حامية املدنيني؛ إذ ميكن لهذه الجهات 

الفاعلة االستفادة من تأثريها عىل بعضها بعضاً لنرش احرتام القانون الدويل اإلنساين.

الدولية مبادرة عاملية للعمل مع  اللجنة  الدعم، أطلقت  التي تنشأ يف إطار عالقات  التحديات  ومن أجل مواجهة 
مجموعة كبرية من الجهات الفاعلة املعنية، وتحديد التدابري التي ميكن بواسطتها تحسني مستوى حامية املدنيني. 
ويتمثل الهدف من هذه املطبوعة - املعنونة الحلفاء والرشكاء والوكالء: إدارة عالقات الدعم يف النزاعات املسلحة 
لتقليص الكلفة البرشية للحرب - يف أن تكون مبنزلة األساس الذي تستند إليه اللجنة الدولية يف إجراء حوار بناء مع 
الحكومات، والقوات املسلحة، وكل من الجهات الفاعلة متعددة الجنسيات والجهات الفاعلة من غري الدول بغية 

إيجاد طرق عملية للميض قدماً.

وتهدف اللجنة الدولية إىل جعل صنَّاع القرار يفكرون يف املخاطر الكامنة يف تقديم الدعم ألحد أطراف نزاع مسلح، 
الكلفة البرشية  لتقليص  التأثري املوجه توجيهاً جيداً  ورمبا األهم، جعلهم يفكرون يف الفرص التي ميكن أن يتيحها 
للحرب. ففي كل مرة تُوقَّع فيها رشاكة، ويُشكَّل تحالف يف أي منطقة تدور فيها الحرب، تنشأ رابطة لديها القدرة عىل 
أن تؤدي إىل تفاقم املعاناة اإلنسانية، - أو الحد منها. وتهدف هذه املطبوعة أيضاً إىل إيجاد فهم أعمق للمخاطر التي 

تنطوي عليها عالقات الدعم، وتوجيه عملية صنع القرار مبجموعة كبرية من األسئلة املحفزة للتفكري.

ويحدوين األمل أن يؤدي هذا العمل إىل تغيري إيجايب لصالح النساء والرجال واألطفال الذين تتعطل حياتهم بسبب 
النزاع. وأدعو جميع القرَّاء إىل تشارك خرباتهم يف هذا املجال مع اللجنة الدولية، ومن ثم املساهمة يف ظهور مجموعة 
عاملية من املعارف العملية، وأفضل املامرسات والتوصيات التي تهدف إىل الحفاظ عىل حياة ضحايا النزاعات املسلحة 

وكرامتهم.

بيرت ماورير
رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر
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7 الحلفاء والرشكاء والوكالء

الرموز

General 
questions

Missing

املوىت

االحتجاز

الخدمات األساسية

أسئلة عامة

الرعاية الصحية

النازحون داخلياً

أسئلة رئيسية

األلغام األرضية ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار

املفقودون

البيئة الطبيعية
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ملخص تنفيذي
أنشأت اللجنة الدولية مبادرة عالقات الدعم يف النزاعات املسلحة استجابة للمعاناة اإلنسانية الهائلة الناجمة عن 

النزاعات املسلحة التي تتلقى أطرافها دعامً خارجياً.

تُعرَّف هذه الوثيقة عالقة الدعم يف النزاعات املسلحة بأنها عالقة يزيد فيها الدعم قدرة أحد األطراف عىل خوض 
نزاع مسلح. وترى اللجنة الدولية أن عالقات الدعم لديها القدرة، سواًء استُخدمت تلك القدرة أم ال، عىل إحداث 
تأثري إيجايب يف حامية األشخاص غري املشاركني يف القتال. ومن منطلق إدراكها لقوة التعاون عىل املدى الطويل ودور 
األطراف املعنية غري العسكرية، فإنها تشجع الجهات الفاعلة يف عالقات الدعم عىل إلقاء نظرة شاملة عىل تأثريها 

عىل كيفية خوض النزاعات، وطريقة إدارة تداعياتها.

ومن خالل الحوار املستمر مع الجهات الفاعلة يف عالقات الدعم وتشارك الخربات معها، تهدف اللجنة الدولية إىل 
تيسري فهم املامرسات الجيدة بغية تقليل الكلفة البرشية للحرب. ولتحقيق هذه الغاية، تطلب هذه الوثيقة من 
صناع القرار النظر يف أساليب برغامتية للتخفيف من مخاطر العواقب اإلنسانية السلبية، وتعزيز حامية األشخاص 

غري املشاركني يف القتال، مبا يف ذلك عن طريق تحقيق احرتام أفضل للقانون الدويل اإلنساين.

وبإصدار هذه الوثيقة، تسعى اللجنة الدولية إىل مواصلة تعاونها مع الجهات الفاعلة املشاركة يف عالقات الدعم مع 
الرتكيز عىل كيفية تحسني املامرسات عىل نحو أكرب للحد من تأثري الحرب عىل الناس.

عىل الرغم من أن الحرب ليست باألمر السهل عىل اإلطالق، رصدت اللجنة الدولية ظهور ثالثة اتجاهات رئيسية 
مرتابطة عىل مدار الِعقدين املاضيني تجعل النزاعات أكرث تعقيداً. وهذه االتجاهات هي:

تزايد النزاعات املسلحة ذات الطابع غري الدويل	 
تزايد عدد األطراف والجهات الفاعلة األخرى املنخرطة يف النزاعات	 
تزايد وجود عالقات الدعم بني العديد من الجهات الفاعلة وأطراف النزاع ذاتها.	 

تفرض هذه التعقيدات تحديات عىل الجهات الفاعلة العاملة يف هذه الحاالت لضامن حامية املدنيني واألشخاص غري 
املشاركني يف القتال، وأيضاً عىل الجهات الفاعلة اإلنسانية مثل اللجنة الدولية. ومن املستحيل تجاهل حجم العواقب 
اإلنسانية لتلك النزاعات التي تكون عالقات الدعم سمة مميزة لها. وال يُعد تقليص الكلفة البرشية للحرب رضورة 
يساهامن يف  رئيسيان  - وهام عامالن  اإلعامر  وإعادة  التعايف  آفاق  صياغة شكل  أيضاً  بل ميكنه  إنسانية فحسب، 

تحقيق االستقرار عىل املدى الطويل.

مدار  لوحظت عىل  التي  املهمة  االتجاهات  وأن  التغري،  دامئة  للنزاعات  املحركة  العوامل  أن  الدولية  اللجنة  تدرك 
العقِدين املاضيني قد ال تستمر إىل األبد. عىل الرغم من ذلك، تتوافر جميع األسباب لالعتقاد أن عالقات الدعم ستظل 

سمة دامئة للنزاعات املسلحة.

وبصفة أعم، تنطوي عالقات الدعم عىل مخاطر من حيث العواقب اإلنسانية للنزاع املسلح، وتتيح فرصاً من حيث 
االمتثال للقانون الدويل اإلنساين.

إدارة عالقاتها عىل نحو مسؤول، سواًء عىل  الفاعلة أن تسعى إىل  الجهات  يتعني عىل  أنه  الدولية  اللجنة  وتعتقد 
املستوى الفردي أو الجامعي، يف ضوء تلك املخاطر والفرص. ويتطلب هذا األمر اتساقاً بني هذه الجهات عندما يتعلق 
األمر بالنوايا، والقيادة، والقدرة. وميكن لهذه الجهات اتخاذ مجموعة من التدابري العملية للتوافق مع رشكائها والتأثري 
عليهم بشكل إيجايب. يف املقابل، يؤدي االفتقار إىل االتساق بني الجهات الفاعلة يف عالقة الدعم إىل تفرق املسؤولية، 
حيث ال تكون أدوار الجهات الفاعلة والسلطة التي تتوىل القيادة محددة بوضوح. بعبارة أخرى، ميكن لوجود فجوات 
يف املسؤوليات التي تتحملها الجهات الفاعلة يف عالقة الدعم، أو تقليص تلك املسؤوليات أو عدم وضوحها أن يؤدي 
عن غري قصد إىل تقليص الحامية املمنوحة لألشخاص املترضرين من النزاع املسلح وأعامل العنف األخرى، واألسوأ 

هو أن يحدث ذلك عمداً.
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وترى اللجنة الدولية أن الجهات الفاعلة التي تستعد لتقديم الدعم أو تلقيه يجب أن تبذل مزيداً من الجهد إلدراج 
استكشاف  أيضاً عىل  القرار. ومع ذلك، ستشجعهم  املترضرون يف عملية صنع  لها األشخاص  يتعرض  التي  املخاطر 

الفرص لتعزيز حامية املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال من خالل عالقات الدعم.

ومن ثم، تطلب اللجنة الدولية من الجهات الفاعلة املشاركة يف عالقات الدعم ما ييل:
إدراج تحليل املخاطر والعواقب التي يتعرض لها املدنيون واألشخاص اآلخرون غري املشاركني يف القتال يف كيفية . 1

إدارة عالقات الدعم الخاصة بها
تحمل مسؤولية فردية وجامعية أكرب عن ضامن حامية املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال. 2
اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع االدعاءات بحدوث انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين، أو أي سلوك آخر ينطوي . 3

عىل مشكالت يصدر من أي من الرشكاء يف عالقة الدعم.

عند النظر يف نطاق املخاطر والفرص التي قد تنشأ يف إطار عالقة الدعم، يجب عىل صناع القرار أن يأخذوا يف الحسبان 
العسكرية، واألنشطة  والعمليات  فيه،  املشاركة  الفاعلة  والجهات  النزاع،  نوع  أي  العالقة،  لهذه  األساسية  السامت 
املرتبطة بها التي يتعني عىل هذه الجهات تنفيذها، وشكل الدعم الذي سيتم تقدميه. ولهذه العوامل القدرة عىل 
أن تؤدي إىل تفاقم العواقب اإلنسانية للنزاع املسلح أو تخفيف حدتها. وتقدم هذه الوثيقة بعض املؤرشات األولية 
للتأثري املحتمل ملختلف املخاطر والفرص عىل تفاقم تلك العواقب أو التخفيف من حدتها؛ وال تهدف هذه األمثلة 

إىل حرص العوامل التي قد يتعني عىل صناع القرار أخذها يف االعتبار يف سياق معني.

وبطبيعة الحال، تشجع اللجنة الدولية جميع الجهات الفاعلة عىل إدارة عالقات الدعم عىل نحو مسؤول، مع الرتكيز 
عىل حامية األشخاص غري املشاركني يف القتال. وسيتطلب هذا األمر من تلك الجهات تركيزاً أكرب عىل املخاطر املحددة 
التي قد تنطوي عليها عالقة الدعم والفرص التي قد تتيحها. ويجب أن يوجه هذا الهدف صناع القرار وهم يقيّمون 

التدابري املختلفة وينفذونها عىل مدار عالقة الدعم.

يف هذا اإلطار، يوجد العديد من الخطوات العملية التي ميكن للجهات الفاعلة يف عالقات الدعم اتخاذها لتوفري أقىص 
قدر من الحامية للمدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال. ويجب النظر يف تلك الخطوات وتطبيقها عند 

اإلعداد لعالقة الدعم وتنفيذها، ويف املرحلة االنتقالية الالحقة.

واستناداً إىل عملها املبديئ بشأن هذا املوضوع، حددت اللجنة الدولية تدابري عملية ميكن اتخاذها داخلياً أو ضمن 
عالقة دعم محددة، وجمعتها يف عرشة مجاالت وظيفية شاملة. وعىل الرغم من أن هذه املجاالت مرتبة ترتيباً زمنياً 

من الناحية النظرية، يتعني عملياً أخذها يف االعتبار عىل مدار عالقة الدعم.

وتشجع اللجنة الدولية الجهات الفاعلة عىل النظر يف التدابري املمكنة يف كل مجال من هذه املجاالت من منظور قانوين 
القرار استرشاف املستقبل،  القرار. ويتطلب هذا األمر من صناع  وسياسايت وعمليايت، وعىل جميع مستويات صنع 
وأخذ املخاطر أو الفرص املحددة التي قد تنشأ يف سياق عالقة دعم معينة يف الحسبان. وسيحدد هذا التقييم ما إذا 

كان يتعني اتخاذ تدابري عملية يف أي من تلك املجاالت العرشة أو يف جميعها.

إدارة  عىل  ستساعدهم  التي  الرئيسية  العوامل  القرار  صناع  سيحدد  العرشة،  املجاالت  من  مجال  كل  باستكشاف 
عالقات الدعم الخاصة بهم. وتورد اللجنة الدولية، بناًء عىل خربتها العملية، بعض محاور التفكري األكرث تحديداً يف 

هذه الوثيقة يف شكل أمثلة، من دون حكم مسبق عىل النهج الذي يجب اتباعه يف أي سياق محدد.

استناداً إىل اإلطار املذكور أعاله، تطرح اللجنة الدولية مجموعة من األسئلة التي ميكن أن تساعد يف توجيه صناع 
القرار يف حالة معينة. وتشمل األسئلة أشكاالً محددة من الدعم أو األنشطة أو الجهات الفاعلة، وتتطرق إىل جوانب 
القضايا القانونية والسياساتية واإلجرائية. وميكن لصناع القرار االستعانة بهذه األسئلة إلدراج العواقب عىل املدنيني 
اسرتاتيجية وعملياتية يف كل مرحلة من مراحل عالقة  قرارات  يتخذونه من  املحميني فيام  األشخاص  وغريهم من 

الدعم.

ومتثل هذه الوثيقة إطاراً مبدئياً، وتهدف إىل تشجيع مزيد من التفكري العميق يف القضايا املتعلقة بعالقات الدعم يف 
النزاعات املسلحة واملشاركة يف تلك القضايا. وتتطلع اللجنة الدولية إىل العمل مع السلطات من أجل تنقيح تحليلها 

وتوصياتها يف هذا املجال.
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مقدمة. 1
عىل مدار الِعقدين املاضيني، شهد حجم املعاناة اإلنسانية الناجمة عن النزاعات املسلحة ارتفاعاً كبرياً، ما شكل تحدياً 
لقدرة اللجنة الدولية - وأيضاً لقدرة قطاع العمل اإلنساين بأكمله - عىل التعامل معها. يف غضون ذلك، ظهر تقديم 
جهات فاعلة خارجية الدعم لألطراف املتحاربة بوصفه سمة بارزة للحرب. عىل هذا النحو، فإنه ميثل مخاطر من 

حيث عواقب النزاع املسلح، وفرصاً فيام يتعلق باحرتام القانون الدويل اإلنساين، وذلك عىل نطاق أوسع.

يتم تشجيع الجهات الفاعلة عىل تقليص الكلفة البرشية للنزاعات عىل املدى القصري واملدى الطويل من 
خالل إدارة عالقات الدعم الخاصة بها من أجل توفري حامية أفضل لألشخاص غري املشاركني يف القتال.

إن عالقات الدعم هي وسيلة تتخذها الجهات الفاعلة لتقاسم عبء املجهود الحريب. عىل الرغم من ذلك، يجب أن 
تظل هذه الجهات الفاعلة منتبهة لتأثري الحرب عىل األشخاص غري املشاركني يف القتال. واستناداً إىل مالحظات اللجنة 
الدولية، فإن درجة إدراج االمتثال للقانون الدويل اإلنساين وحامية األشخاص املترضرين يف عالقات الدعم تبدو، يف 
كثري من األحيان، غري كافية. وترى اللجنة الدولية أن تلك الجهات الفاعلة بحاجة إىل نقد ذايت، باإلضافة إىل العمل 

مع رشكائها من أجل إدارة عالقات الدعم الخاصة بها عىل نحو أكرث مسؤولية.

ومن وجهة نظر اللجنة الدولية، فإنه ميكن تنفيذ مجموعة من التدابري العملية ضمن عالقة الدعم للحد من األثر 
السلبي للنزاع املسلح عىل املترضرين. والواقع أن العديد من الجهات الفاعلة قد وضعت هذه التدابري موضع التنفيذ 
بالفعل، وبدأت اللجنة الدولية التشاور مع بعض هذه الجهات لالستفادة من تجاربها. لذلك، تعكس هذه املطبوعة 
النتائج املبدئية بعد عدة سنوات من الحوار املركّز مع مجموعة من الجهات الفاعلة والخرباء املشاركني يف عالقات 
الدعم. وهو يستند أيضاً إىل استعراض الدراسات السابقة للمصادر املفتوحة، واملحتوى األرشيفي الذي جمعته اللجنة 

الدولية عىل مدار الِعقدين املاضيني من الحوار الثنايئ والرسي مع األطراف املتحاربة يف جميع أنحاء العامل.

وتقدم هذه املطبوعة، وهي بعيدة متام البعد عن كونها حكامً نهائياً، إطاراً مبدئياً وضعته اللجنة الدولية للتعامل مع 
ظاهرة عالقات الدعم يف النزاعات املسلحة وأوجه القصور املحتملة فيها من الناحية اإلنسانية. وهي تنبه صناع القرار 
إىل بعض املخاطر التي تنطوي عليها املشاركة يف عالقات الدعم يف النزاعات املسلحة والفرص التي يتيحها. وباإلضافة 
إىل تحديد مجموعة من التدابري العملية، تتضمن هذه الوثيقة مجموعة من األسئلة لصناع القرار ميكن أن تساعد يف 

توجيههم يف أثناء قيامهم بوضع التدابري العملية إلدارة عالقات الدعم عىل نحو يتسم باملسؤولية.

إن اللجنة الدولية، من خالل الحوار املستمر وتشارك الخربات، تهدف إىل تعزيز املامرسات الجيدة يف محاولة منها 
لتحسني حامية املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال من العواقب السلبية التي تنطوي عليها عالقات 
هذا  بشأن  واملناقشات  العميق  التفكري  من  مزيد  إىل  املطبوعة  هذه  تؤدي  أن  الدولية  اللجنة  من  وأمالً  الدعم. 
املوضوع، فإنها تتطلع إىل تجديد تعامالتها مع الجهات الفاعلة املشاركة يف عالقات الدعم وتعميقها، ومساعدتها، 

حيثام أمكن ذلك، يف تحديد التدابري التي ميكن تعديلها لتناسب وضعها الخاص.

1.1 تصفح هذه الوثيقة
يتمثل الغرض من هذه املطبوعة يف أن تكون مرجعاً ملجموعة متنوعة من القرَّاء. وهي موجهة، عىل وجه الخصوص، 
إىل األشخاص والكيانات التي تتخذ قرارات تؤثر عىل كيفية إدارة عالقة الدعم. ونظراً إىل اتساع نطاق عالقات الدعم 
)انظر القسم 2.1(، قد يعمل صناع القرار عىل أي عدد من املستويات يف التسلسل الهرمي، وضمن مجموعة واسعة 
الفاعلة  الجهات  يقابلها داخل  الدول وما  القومي، والتنمية يف  بالدفاع، والدبلوماسية، واألمن  املعنية  الهيئات  من 
األخرى. وميكن لصناع القرار االستعانة بهذه الوثيقة بوصفها خريطة طريق للتعامل مع التفاعل املعقد بني املخاطر، 

والخيارات، والفرص التي تنطوي عليها عالقات الدعم فيام يتعلق باألشخاص املترضرين.

وكلام تقدم القارئ يف الوثيقة، أصبحت االعتبارات أكرث تفصيالً. وباملثل، فإن األسئلة اإلرشادية التي تُطرح يف ثنايا 
الوثيقة تتطور من أسئلة عامة وشاملة إىل أسئلة أكرث تركيزاً مع التقدم نحو نهاية الوثيقة. وتجمع الوثيقة أيضاً بني 
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االعتبارات ذات الصلة مبجموعة متنوعة من الظروف، التي تعتمد أهميتها عىل السياق. لهذه األسباب، من شأن أقسام 
الوثيقة املختلفة إثارة اهتامم قراء مختلفني.

القسم 1  املسلحة. ويورد  النزاعات  الدعم يف  الدولية بعالقات  اللجنة  اهتامم  الوثيقة  الجزء األول من هذه  يوضح 
تعريف عالقات الدعم، ويضع إطاراً لدور القانون الدويل اإلنساين ضمن جهود أوسع نطاقاً لحامية األشخاص املترضرين 
وتقليل العواقب اإلنسانية للحرب. ويُختتم هذا القسم بوصف وضع عالقات الدعم يف النزاعات املسلحة املعارصة 
واملستقبلية. ويوضح القسم 2 وجهة نظر اللجنة الدولية بشأن املخاطر التي تنطوي عليها عالقات الدعم يف النزاعات 
املسلحة والفرص التي تتيحها من حيث حامية املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال. فمن ناحية، يوجد 

خطر بالغ يتمثل يف تفرق املسؤولية، ومن ناحية أخرى، تُتاح فرصة للرشكاء للتأثري اإليجايب عىل بعضهم بعضاً.

يوضح الجزء الثاين العنارص األساسية التي يجب أن توجه القرارات بشأن كيفية إدارة عالقات الدعم بطريقة تؤدي 
إىل تحسني عملية حامية املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال. ويحدد القسم 3 العوامل الرئيسية التي 
تشكل عالقات الدعم وأيضاً املخاطر التي تنطوي عليها والفرص التي تتيحها، وهي: طبيعة النزاع )دويل أو غري دويل(، 
والجهات الفاعلة املعنية )الدول، والتحالفات املتعددة الجنسيات، وقوات السالم، والجامعات املسلحة من غري الدول، 
والرشكات العسكرية واألمنية الخاصة، واألنشطة ذات الصلة )مثل إدارة األعامل العدائية، والتوقيف وإلقاء القبض 
واالحتجاز، وعمليات إنفاذ القانون، وإدارة األسلحة والذخائر، وأشكال الدعم التي يجب تقدميها )مثل الدعم السيايس، 
ونقل األسلحة، والعمليات العسكرية التي تنفذ مع رشكاء. وألن اللجنة الدولية تحث عىل مزيد من النظر يف التأثري 
املترضرين  األشخاص  املتعلقة بحامية  الرئيسية  املخاوف  الضوء عىل بعض  القسم 4  يلقي  الدعم،  لعالقات  اإلنساين 
)مثل األشخاص املحرومني من حريتهم، واملوىت، والنازحني داخلياً، واملفقودين، وإمكانية الحصول عىل الرعاية الطبية، 
والخدمات األساسية، وتوافر البيئة الطبيعية، واأللغام األرضية، ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار(. وميكن لصناع القرار 

تعديل املالحظات العامة الواردة يف هذا الجزء مبا يناسب ظروفهم الخاصة.

يركز الجزء الثالث عىل مجموعة من اإلجراءات العملية التي ميكن اتخاذها إلدارة عالقات الدعم عىل نحو مسؤول. 
ويقدم القسم 5 ملحة عامة عن إطار عمل اللجنة الدولية للتدابري العملية لصناع القرار من أجل إعداد عالقات الدعم 
وتنفيذها ونقلها بشكل أفضل. ويصف القسم 6 املجاالت العرشة التي يجب عىل صناع القرار أخذها يف االعتبار عند 
إدارة عالقات الدعم الخاصة بهم من أجل تعزيز حامية املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال. وملساعدة 
صناع القرار عىل وضع إطار العمل يف سياقه، يتضمن القسم 7 مجموعة من األسئلة العملية التي يجب عليهم طرحها 
عىل أنفسهم كجزء من سعيهم للمشاركة يف عالقات الدعم عىل نحو مسؤول. وتتضمن هذه األسئلة القضايا القانونية 
والسياساتية واإلجرائية باإلضافة إىل عدد من االعتبارات الخاصة بأشكال معينة من الدعم، أو األنشطة، أو الجهات 
لها  يتعرض  التي  املخاطر  إدراج  القرار من  الهدف من ذلك يف متكني صناع  اإلنسانية. ويتمثل  الشواغل  أو  الفاعلة، 
املدنيون وغريهم من األشخاص املحميني مبوجب القانون الدويل اإلنساين يف قراراتهم االسرتاتيجية والعملياتية يف كل 

مرحلة.

وسيجد القارئ يف ثنايا هذه الوثيقة إشارات مرجعية لألحكام القانونية واملصادر األخرى، وهي ليست شاملة بطبيعة 
الحال. وميكن للجنة الدولية، متى طُلب منها ذلك، أن توفر لصناع القرار مزيداً من الدعم يف جهودهم لتعديل التدابري 

العملية مبا يتناسب مع ظروفهم الخاصة.

ميكن أيضاً االطالع عىل مرسد للمصطلحات التي تستخدمها اللجنة الدولية لوصف عالقات الدعم يف النزاعات املسلحة 
عنارص  االستخدام  الشائعة  واملفاهيم  املصطلحات  من  العديد  يصف  وبينام   .)158 )صفحة  الوثيقة  هذه  نهاية  يف 
عالقات الدعم، فإن اللجنة الدولية ال تعتمد اللغة التي تستخدمها أي جهة فاعلة أو أي عقيدة أو مخطط تنظيمي 
معني أو تقره. لذلك، يجب أال يُفرتض أن املصطلح املستخدم يف هذه الوثيقة له املعنى نفسه الذي تستخدمه جهات 

فاعلة أخرى.
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2.1 تعريف عالقات الدعم يف النزاعات املسلحة
تعرّف اللجنة الدولية عالقة الدعم بأنها عالقة يزيد فيها الدعم قدرة أحد األطراف عىل خوض نزاع 

مسلح.
 

ولعالقات الدعم القدرة، سواًء اسُتخدمت تلك القدرة أم ال، عىل إحداث تأثري إيجايب يف حامية املدنيني 
واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال يف النزاعات املسلحة.

يسعى مفهوم "عالقات الدعم يف النزاعات املسلحة" إىل التعرف عىل حجم العالقات املرتبطة باملخاطر التي يتعرض 
لها املدنيون واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال.

وتُظهر العوامل املحركة التي لوحظت يف السنوات األخرية أن هذا املفهوم يشمل الدعم املقدم من الدول، واملنظامت 
الدولية، والجامعات املسلحة من غري الدول أو الذي تتلقاه. وقد يلتزم أولئك الذين يقدمون الدعم ألطراف النزاعات 
املسلحة بقواعد القانون الدويل اإلنساين التي تنظم النزاعات املسلحة، والسيام عندما يساهمون بصفة جامعية يف 
إدارة سري األعامل العدائية بصفة جامعية التي ينفذها طرف آخر ضد جامعة مسلحة، أو عن طريق مامرسة سيطرة 
كاملة عىل جامعة مسلحة معينة.1 وهذه ليست سمة مميزة لعالقة الدعم، ومع ذلك: فإنه يف حاالت أخرى، يقدم 
الرشكاء نوعاً من الدعم يزيد قدرة الطرف املتلقي عىل املشاركة يف نزاع مسلح من دون أن يصبحوا هم أنفسهم 

طرفاً فيه.

الهدف من هذه املطبوعة رصد  ومتنوعاً. وليس  الدعم املحتملة واسعاً  التعريف، يكون مجال عالقات  لهذا  وفقاً 
تنوع حاالت التكرار الحالية واملستقبلية يف عالقات الدعم، إذ تتجاوز الجهات الفاعلة والعوامل املحركة ذات الصلة 
عالقتي "الوكيل" و"البديل". وقد تؤدي بعض الرتتيبات إىل زيادة املخاطر اإلنسانية بشكل مبارش، يف حني يكون لبعض 
الرتتيبات األخرى تأثري غري مبارش عىل نحو أكرب. ويتمثل الهدف هنا يف توفري منظور ميكن من خالله للجهات التي 
تقدم الدعم والجهات التي تتلقى الدعم عىل حد سواء أن تنظر عىل نحو أفضل يف التأثري اإلنساين لخياراتها، مهام 

كانت الظروف.

عمليات نقل 
األسلحة

الدعم

أشكال الدعم 
األخرى

العمليات العسكرية 
التي تنفذ مع 

رشكاء

الدعم 
السيايس

 :75 الدولية، جنيف، 2019، ص  اللجنة  املعارصة،  املسلحة  النزاعات  وتحديات  اإلنساين  الدويل  القانون  األحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة   1
https://shop.icrc.org/international-humanitarian-law-and-the-challenges-of-contemporary-armed-conflicts-re-
committing-to-protection-in-armed-conflict-on-the-70th-anniversary-of-the-geneva-conventions-pdf-ar.html

اللجنة الدولية، القانون الدويل اإلنساين وتحديات النزاعات املسلحة املعارصة، اللجنة الدولية، جنيف، 2015، ص 31-30:
https://www.icrc.org/ar/document/international-humanitarian-law-and-challenges-contemporary-armed-conflicts.

; 

https://shop.icrc.org/international-humanitarian-law-and-the-challenges-of-contemporary-armed-conflicts-recommitting-to-protection-in-armed-conflict-on-the-70th-anniversary-of-the-geneva-conventions-pdf-ar.html
https://shop.icrc.org/international-humanitarian-law-and-the-challenges-of-contemporary-armed-conflicts-recommitting-to-protection-in-armed-conflict-on-the-70th-anniversary-of-the-geneva-conventions-pdf-ar.html
https://www.icrc.org/ar/document/international-humanitarian-law-and-challenges-contemporary-armed-conflicts
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ذ مع رشكاء، أو عمليات نقل أسلحة،  ميكن أن يتخذ الدعم املقدم شكل دعم سيايس، أو عمليات عسكرية تنفَّ
أو أشكاالً أخرى مثل دعم القدرات املؤسسية، أو الدعم املايل، أو "االستضافة/اإليواء" )السامح بوجود عسكري 
خارجي أو منح حقوق العبور(. ومع التغري الذي يطرأ عىل اتجاهات الحرب، قد تتغري أيضاً أشكال الدعم امللحوظة 
)انظر القسم 1.4.1(. وألغراض التحليل الذي تجريه اللجنة الدولية، ال يُعد شكل الدعم هو األمر األسايس، وإمنا 
تأثريه عىل قدرة الطرف الذي يتلقى الدعم عىل املشاركة يف نزاع مسلح. وعىل الرغم من أن كون العالقات متبادلة 
ليس سمة مميزة، فإن بعض العالقات تتسم بأنها متبادلة من حيث أن الجهة الفاعلة التي تقدم الدعم تتلقى 

أيضاً يف املقابل بعض أشكال الدعم من رشكائها.

وتوجد مالحظتان توضحان أهمية إلقاء نظرة شاملة عىل عالقات الدعم ودورها يف سري أي نزاع مسلح وتأثريه 
اإلنساين.

أوالً، تنشأ العديد من عالقات الدعم يف النزاعات املسلحة عىل خلفية الروابط األوسع نطاقاً بني الرشكاء. وتشمل 
تلك الروابط اتفاقات للتعاون األمني عىل املدى الطويل، أو اتفاقات مساعدة ال ترتبط ارتباطاً مبارشاً ببداية نزاع 
معني أو نهايته. ومع ذلك، ميكن أن تؤثر الخطوات املتخذة يف سياق تلك العالقات بشكل إيجايب عىل السلوك إذا 

نشبت نزاعات يف وقت الحق.

ثانياً، يكون لإلجراءات التي تتخذها أطراف النزاع ورشكاؤها آثار تستمر تداعياتها لفرتة طويلة بعد انتهاء العمليات 
العسكرية، مبا يف ذلك ما يلحق باألشخاص الذين يظلون رهن االحتجاز، أو النازحني من ديارهم، أو املفقودين. وال 
تزال قواعد القانون الدويل اإلنساين تنطبق عىل هذه الفئات، وتستمر يف حاميتها حتى بعد انتهاء النزاع. ومن املهم 
أن تضم عملية إدارة تداعيات النزاع األطراف املعنية غري العسكرية، من السلطات املدنية إىل الوكاالت الخارجية 

املعنية بتحقيق "االستقرار" أو التنمية.

يجب عىل الجهات الفاعلة يف عالقات الدعم أن تلقي نظرة شاملة عىل الدور الذي ميكن أن تلعبه 
يف كيفية خوض النزاع وإدارة تداعياته.

3.1 القانون الدويل اإلنساين والحامية
يعكس القانون الدويل اإلنساين املبادئ نفسها التي تتصمنها العديد من الثقافات واألنظمة، وهي رضورة الحد 
القواعد مفصلة إىل حد  املعاهدات واألعراف، أصبحت هذه  املسلح. وعن طريق  النزاع  الناجم عن  من الرضر 
كبري، وتسعى باستمرار إىل تحقيق التوازن بني مبدأ اإلنسانية والرضورة العسكرية. وتعمل قواعد القانون الدويل 
اإلنساين جنباً إىل جنب مع األطر القانونية املحلية والدولية األخرى الواجبة التطبيق، مبا يف ذلك القانون الجنايئ 

الدويل، وقانون حقوق اإلنسان، والقواعد املتعلقة باألسلحة والذخائر.

وبصفتها حارساً للقانون الدويل اإلنساين، تسعى اللجنة الدولية إىل ضامن تطبيق مجموعة القوانني هذه تطبيقاً 
أميناً، ونرشها عىل نحو فعال، وفهمها فهامً صحيحاً. وهي تدرك أن التغريات التي تطرأ عىل طبيعة النزاع املسلح 
مبرور الوقت تؤدي إىل ظهور تحديات جديدة يف تفسري القانون الدويل اإلنساين وتطبيقه. يف الواقع، يُعد تحفيز 
إجراء مناقشات حول هذه التحديات والحلول املمكنة لها جزءاً من مهمة اللجنة الدولية، مبا يف ذلك مع األطراف 
املتحاربة التي قد تعرتض عىل انطباق القانون الدويل اإلنساين عىل ما تقوم به من أفعال، أو تطبيقه عليها. ويحتج 
تنطبق عىل سلوكهم، وذلك يف  منه، ال  أو عنارص محددة  قواعد  أو  برمته،  اإلنساين  الدويل  القانون  بأن  البعض 
الحاالت التي تقول فيها اللجنة الدولية إنها تنطبق عليهم. باإلضافة إىل ذلك، ال تتفق بعض الجهات الفاعلة عىل 
تفسري قواعد القانون الدويل اإلنساين أو تطبيقها يف ظروف معينة، مثل من يتمتع بالحامية بصفته "مدنياً". وقد 
تستند هذه الُحجج إىل اعتبارات عملياتية، أو قانونية، أو أيديولوجية، أو سياسية. ويلعب االفتقار إىل الوضوح 
بشأن انطباق القانون الدويل اإلنساين وتفسريه دوراً يف تفرق املسؤولية يف عالقات الدعم )انظر القسم 1-2-2(. 
للمدنيني  الواجبة  الحامية  أشكال  إضعاف  إىل  املواقف  هذه  مثل  تؤدي  أن  من  القلق  الدولية  اللجنة  ويساور 
تحدث يف  قد  التي  للحاالت  أو كسابقة  القامئة،  الحاالت  القتال، سواًء يف  املشاركني يف  اآلخرين غري  واألشخاص 

املستقبل.

يف ضوء التحديات املعارصة، يركز عمل اللجنة الدولية يف مجال عالقات الدعم عىل األساليب الربغامتية التي ميكن 
للرشكاء يف عالقات الدعم اتباعها لضامن حامية أكرب لألشخاص غري املشاركني يف القتال أو الذين كفوا عن املشاركة 
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يف القتال يف النزاعات املسلحة. ويجب عىل أطراف النزاع املسلح وأولئك الذين يدعمونهم تنفيذ التزامات القانون 
الدويل اإلنساين امللقاة عىل عاتقهم تنفيذاً أميناً من أجل تقليل الرضر الذي يلحق باملدنيني، واألشخاص العاجزين 
عن القتال، واألشخاص اآلخرين الذين يتمتعون بالحامية مبوجب القانون الدويل اإلنساين. ويشمل هذا األمر اتخاذ 

خطوات لزيادة قدرة األطراف عىل التمسك بنص وروح القانون الدويل اإلنساين.

يف هذه املطبوعة، تطلب اللجنة الدولية من صناع القرار تبني منظور شامل يف عالقات الدعم الخاصة بهم، والنظر 
يف كيفية تخفيف مخاطر العواقب اإلنسانية السلبية، وتعزيز حامية األشخاص غري املشاركني يف القتال، مبا يف ذلك 
عن طريق احرتام القانون الدويل اإلنساين عىل نحو أفضل. وقد اقرُتحت مجموعة من التدابري العملية التي ميكن 
أن تحدث تأثرياً إيجابياً عىل األشخاص املترضرين يف أثناء النزاع ويف أعقابه، سواًء جرى تنفيذ هذه التدابري بوصفها 

مسألة قانونية أو سياسة.

القواعد القانونية األساسية

اتفاقيات جنيف لعام 1949

الربوتوكوالن اإلضافيان لعام 1977

القانون الدويل اإلنساين العريف عىل النحو املحدد يف دراسة اللجنة الدولية حول القانون الدويل اإلنساين العريف

ملزيد من املعلومات حول قواعد القانون الدويل اإلنساين، راجع قواعد بيانات القانون الدويل اإلنساين 
للجنة الدولية

 

ملزيد من القراءة

القانون الدويل اإلنساين: مقدمة شاملة )نيلس ميلترس(

القانون الدويل اإلنساين يف امليدان: احرتام القانون يف ميدان املعركة )اللجنة الدولية(

4.1 سامت النزاعات املعقدة
عىل الرغم من أن الحرب ليست سهلة عىل اإلطالق من حيث األوضاع التي توجدها والقرارات التي تتطلبها، شهدت 

اللجنة الدولية ظهور ثالثة اتجاهات رئيسية مرتابطة عىل مدار الِعقدين املاضيني جعلت النزاعات أكرث تعقيداً:
زيادة عدد النزاعات املسلحة، مدفوعة بانتشار النزاعات املسلحة غري الدولية  .1

تزايد عدد الجهات الفاعلة املشاركة يف النزاعات املسلحة  .2
زيادة انتشار عالقات الدعم يف النزاعات املسلحة.  .3

وتفرض عوامل التعقيد هذه تحديات عىل الجهات الفاعلة - مبا فيها الجهات الفاعلة اإلنسانية مثل اللجنة الدولية - 
التي تعمل عىل ضامن حامية املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال يف مثل هذه الحاالت.

عدد النزاعات املسلحة وطبيعتها
ال يزال العدد اإلجاميل للنزاعات املسلحة يف ارتفاع مطرد منذ أواخر حقبة التسعينيات من القرن املايض. ويتمثل 
الدافع وراء هذه الزيادة يف املقام األول يف ازدياد عدد النزاعات املسلحة غري الدولية بأكرث من الضعف، وهي نزاعات 

يكون أحد أطرافها عىل األقل من غري الدول.

ويُعد النوع األكرث شيوعاً من النزاعات املسلحة غري الدولية يف العقدين املاضيني هو ما ينشب بني دولة وجامعة أو 
أكرث من الجامعات املسلحة من غري الدول، حيث يوجد تفاوت يف القدرات العسكرية بني أطراف النزاع. وبسبب هذا 
التفاوت، تعمل الجامعات املسلحة والجيوش التقليدية عىل حد سواء عىل تطوير وسائل وأساليب جديدة ملحاربة 

أعدائها.

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-search.nsf/content.xsp?lang=AR
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-search.nsf/content.xsp?lang=AR
https://shop.icrc.org/international-humanitarian-law-a-comprehensive-introduction-pdf-ar.html
https://shop.icrc.org/international-humanitarian-law-a-comprehensive-introduction-pdf-ar.html
https://ihl-in-action.icrc.org/
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النزاعات  متزايد يف خضم  بشكل  أنفسهم  املدنيون  يجد  الدولية،  غري  املسلحة  النزاعات  عدد  زيادة  إىل  باإلضافة 
املتصورة  الرشعية  الكتساب  الشعبي  الدعم  عىل  املسلحة  والجامعات  السلطات  أهمية حصول  وتتزايد  املعارصة. 
يلحق رضر  أن  األرجح  بالسكان، من  مأهولة  مناطق  العدائية يف  األعامل  املستمر. وعندما تحدث  أمنها  وتحقيق 
باملدنيني واألعيان املدنية، وأن تظل آثار ذلك الرضر لفرتة طويلة بعد انتهاء النزاع.ويحدث مزيد من التعقيد عندما 
تنشب العديد من النزاعات املسلحة يف وقت واحد، ويف املنطقة نفسها. باإلضافة إىل ذلك، يصعب أحياناً تحديد 
الجهات  وتواجه  املسؤوليات،  تتفرق  ما  غالباً  لذلك،  ونتيجة  األخرى.  العنف  النزاع وحاالت  بني  الفاصلة  الخطوط 

الفاعلة تحديات عملية تقوض القدرة عىل حامية األشخاص املترضرين.

وتُعد النزاعات وحاالت عدم االستقرار املمتدة عوامل أخرى تساهم يف االرتفاع املستمر يف عدد النزاعات املسلحة. 
وتوِجد كل موجة من النزاعات وما ينتج عنها من عواقب الظروف التي متهد لنشوب نزاعات تالية، ما يعني أن السالم 
الشامل والدائم ال يزال بعيد املنال. ومام يدل عىل ذلك األمر، أن اللجنة الدولية ال تزال تدير أكرب عرش عمليات لها 

من دون انقطاع منذ نحو 42 عاماً.

تضاعف عدد الجهات الفاعلة
يتمثل االتجاه الثاين عىل مدار الِعقدين املاضيني يف تضاعف عدد أطراف النزاعات املسلحة. وتُظهر بيانات اللجنة 
الدولية أنه من املرجح أن يكون لدى الدول التي تشهد نزاعات مسلحة غري دولية أكرث من جامعتني من الجامعات 
أراضيها يف وقت واحد.  نزاعات متعددة عىل  الدول تشهد  العديد من  أراضيها، وأن  الدول عىل  املسلحة من غري 
ويُعزى هذا االتجاه إىل حد ما إىل تفتت تلك الجامعات وتزايد أعدادها يف السياق نفسه. أما العامل املؤثر اآلخر فهو 

العدد الكبري من الدول التي تتدخل يف النزاعات املسلحة غري الدولية التي تدور خارج أراضيها.

لذلك، فقد تحولت صورة الحرب تدريجياً من املواجهة التقليدية بني جييش دولتني )انظر الشكل أدناه( إىل مشهد 
تعمل فيه جهات فاعلة متعددة يف ميدان القتال نفسه )انظر الشكل أدناه(:

ميدان القتال دولةدولة
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انتشار عالقات الدعم
يف االتجاه الثالث، مع تزايد عدد الجهات الفاعلة والنزاعات، أصبح من املعتاد أن تعمل الجهات الفاعلة عىل تحقيق 
أهدافها االسرتاتيجية بالرشاكة مع جهات فاعلة أخرى. عىل سبيل املثال، بوصفها مجرد مجموعة فرعية من طائفة 
كبرية من عالقات الدعم، يضم أكرث من ثلث النزاعات املسلحة غري الدولية اليوم "تحالفات" من الدول أو الجامعات 
املسلحة من غري الدول األطراف يف النزاع.2 وأصبحت شبكات عالقات الدعم املعقدة هذه سائدة بشكل متزايد، وتُعد 

سمة أساسية تقريباً يف كل نزاع كبري تعمل فيه اللجنة الدولية.3

ومن ثم، فإن النزاعات املسلحة املعارصة عبارة عن أوضاع معقدة تتسم بوجود جهات فاعلة متعددة تشارك يف 
عالقات دعم أو مواجهة مختلفة:

ج�عة مسلحة 
من غ� الدول

دولة

دولة

دولة

دولة

دولة

دولة

دولة

ميدان القتال

دولةدولة

دولة

تحالف متعدد 
الجنسيات

مجموعة مسلحة 
غ� حكومية

عالقة دعم

ج�عة مسلحة 
من غ� الدول

قوات السالم

ج�عة مسلحة 
من غ� الدول

ج�عة مسلحة 
من غ� الدول

ج�عة مسلحة 
من غ� الدول

رشكات عسكرية   
و أمنية خاصة

الدولة املضيفة

دولة

مصطلح "تحالف" يستخدم هنا مبعناه األوسع، أي عندما يتضمن نزاع مسلح، عىل األقل من جانب واحد، طرفني أو أكرث يقاتلون معاً.
انظر :

C. Droege and D. Tuck, Fighting together and international humanitarian law: Setting the legal framework، 2017 
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2017/10/12/fighting-together-international-humanitarian-law-setting-le-
gal-framework-1-2/,

تم الدخول عىل جميع عناوين اإلنرتنت يف كانون األول/ديسمرب 2020.

2
3

ميدان القتال

دولة

دولة

دولة

دولة

دولة

دولة

دولة

دولة

دولة

دولة

دولة

تحالف متعدد 
الجنسيات

مجموعة مسلحة 
غ� حكومية

ج�عة مسلحة 
من غ� الدول

قوات السالم

ج�عة مسلحة 
من غ� الدول

ج�عة مسلحة 
من غ� الدول

ج�عة مسلحة 
من غ� الدول

ج�عة مسلحة 
من غ� الدول

رشكات عسكرية   
و أمنية خاصة

الدولة املضيفة

https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2017/10/12/fighting-together-international-humanitarian-law-setting-legal-framework-1-2/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2017/10/12/fighting-together-international-humanitarian-law-setting-legal-framework-1-2/
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إن النزاعات املسلحة املعارصة تؤججها اإلمدادات املستمرة باألسلحة الصغرية، واألسلحة الخفيفة، واألسلحة التقليدية 
الرئيسية والذخائر. وعىل الرغم من التقدم املحرز يف تنظيم تجارة األسلحة الدولية، يستمر إمداد أطراف النزاعات 
املسلحة - الدول والجامعات املسلحة من غري الدول عىل حد سواء - بأعداد كبرية من األسلحة والذخائر، ويتم تحويل 
التجارة  وجهتها إىل مستخدمني نهائيني غري مرصح لهم باستخدامها، واستخدامات نهائية غري مرصح بها. وتتكون 
العاملية يف األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة عىل وجه الخصوص من األسلحة املنتجة حديثاً وفائض األسلحة التي 
أعقاب  توافر األسلحة عىل نطاق واسع يف  ما يساهم  نزاع إىل آخر عىل مدى عقود.4 وغالباً  استخدامها من  يُعاد 

النزاعات يف استمرار حاالت التوتر والعنف، ويعرض جهود إحالل السالم الدائم للخطر.5

بينام قد تقلص عالقات الدعم التكلفة التي يتحملها كل طرف من الرشكاء واملخاطر التي يتعرض لها، يتمثل قلق 
اللجنة الدولية يف أن هذا التقليص ال يؤدي بالرضورة إىل وجود طرف رابح وطرف خاسـر، وقد يتسبب يف تفرق 
مناقشة  وترد  القتال.  يف  املشاركني  غري  اآلخرون  واألشخاص  املدنيون  املطاف  نهاية  يف  مثنها  يدفع  التي  املسؤولية 

املخاطر والفرص املحددة املرتبطة بعالقات الدعم مبزيد من التفصيل يف القسمني 3 و4.

1.4.1 وضع عالقات الدعم يف سياقها الصحيح
تُعد عالقات الدعم سمة سائدة يف النزاعات املسلحة، واستناداً إىل مالحظات اللجنة الدولية، فهي ترتبط مبجموعة 
كبرية من العواقب اإلنسانية. ويساور اللجنة الدولية شك كبري يف وجود ارتباط إيجايب يف هذا الصدد، عىل الرغم من 

أنها ال تسعى إلثبات العالقة السببية املبارشة يف هذه املطبوعة.

تصعيد النزاع وإطالة أمده
تزيد عالقات الدعم املوارد والقدرات املتاحة ألطراف النزاع التي تتلقى الدعم. لذلك، فهي تنطوي عىل خطر تصعيد 
هذه النزاعات و/أو إطالة أمدها، مع ما يستتبعه ذلك من انعدام األمن. ويف بعض الحاالت، ترى اللجنة الدولية 
أن التصعيد يتزايد ألن الدعم الذي تقدمه بعض الجهات الفاعلة الخارجية يؤدي إىل زيادة الدعم الخارجي املضاد 
النزاع املسلح و/أو إطالة أمده تداعيات خطرية عىل األشخاص املترضرين تستمر لفرتة  للطرف الخصم. ولتصعيد 
طويلة بعد انتهاء النزاع. وحتى عندما يُنظر إىل الدعم بوصفه وسيلة لعدم إطالة أمد النزاع، أو أنه يصب يف مصلحة 

السكان املدنيني، فال يزال يتعني عىل الجهات الفاعلة أن تأخذ العواقب اإلنسانية املحتملة يف االعتبار.

العواقب اإلنسانية
نظراً إىل أن النزاعات أصبحت أكرث تعقيداً وأطول أمداً، فإن هاتني السمتني تنطبقان أيضاً عىل العواقب اإلنسانية 
السلبية عىل األشخاص املترضرين. ففي فرتة العرشين عاماً نفسها التي أصبحت فيها عالقات الدعم سمة مشرتكة يف 

النزاعات املسلحة، شهدت اللجنة الدولية عواقب إنسانية مدمرة انطوت عليها حاالت النزاع.

مام ال شك فيه أن االنخراط يف عالقات دعم يف نزاعات مسلحة له عواقبه. فبينام قد ترى كل جهة من الجهات الفاعلة 
أنها تلعب دوراً بسيطاً إىل حد ما يف الرشاكة مع جهات أخرى، يُثار سؤال حول ما إذا كان التأثري الرتاكمي ألفعالها 
وأفعال رشكائها يعرض األشخاص املترضرين ملخاطر أكرب عىل املدى القصري واملدى الطويل. وميكن للعواقب اإلنسانية 

للحرب، بدورها، أن تشّكل آفاق التعايف وإعادة اإلعامر - وهام عامالن مهامن يساهامن يف تحقيق االستقرار.

وتتيح عالقات الدعم يف النزاعات املسلحة للجهات الفاعلة تقاسم العبء املايل والسيايس والعمليايت لتحقيق أهدافها 
االسرتاتيجية. ومن املرجح أن تظل هذه امليزة مجدية يف السنوات املقبلة.

لقد تشكلت هذه االتجاهات املذكورة، التي شوهدت عىل مدار الِعقدين املاضيني، عىل نحو كبري من خالل املواجهة 
بني الجامعات التي تصف نفسها بأنها جامعات جهادية وخصومها. وتؤثر تلك املواجهة عىل نحو نصف الدول التي 
األجنبية موجهة ضد هذه  التدخالت  العظمى من  والغالبية  أراضيها،  تدور عىل  دولية  نزاعات مسلحة غري  تعاين 
الفئة من الجامعات املسلحة. ومبا أن السالم الشامل ال يزال بعيد املنال يف تلك الحاالت، يبدو من املرجح أن هذه 

االتجاهات ستستمر عىل مدار السنوات املقبلة.

انظر مسح األسلحة الصغرية:
http://www.smallarmssurvey.org/weapons-and-markets/transfers.html ; ICRC, Targeting the Weapons: Reducing the 
Human Cost of Unregulated Arms Availability, ICRC, Geneva, 2005: https://shop.icrc.org/targeting-the-weapons-re-
ducing-the-human-cost-of-unregulated-arms-availability.

Targeting the Weapons )انظر الحاشية 4 أعاله(.

4

5

http://www.smallarmssurvey.org/weapons-and-markets/transfers.html
https://shop.icrc.org/targeting-the-weapons-reducing-the-human-cost-of-unregulated-arms-availability
https://shop.icrc.org/targeting-the-weapons-reducing-the-human-cost-of-unregulated-arms-availability
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من جانبها، تدرك اللجنة الدولية عودة ظهور املنافسة االسرتاتيجية بني "القوى العظمى" بوصفها التهديد الرئييس 
يف  التحول  هذا  يسبب  أن  املرجح  من  التعقيد،  متزايدة  عاملية  أمنية  بيئة  ويف  الدول.  بعض  تتصوره  الذي  لألمن 
األولويات عواقب وخيمة عىل طبيعة الحرب. ويلوح يف األفق إىل حد كبري خطر نشوب نزاع مسلح دويل بني الدول 
الدعم  استخدام عالقات  فإن  الخلفية،  إىل هذه  واستناداً  إنسانية مدمرة.  له عواقب  يكون  قد  ما  "النظرية"، وهو 
يتم تعميق  من املرجح أن يستمر، إن مل يشهد زيادة. ومن املحتمل أن  لتحقيق أهداف اسرتاتيجية أوسع نطاقاً 
عالقات الدعم الحالية، الثنائية منها واملتعددة األطراف، وتشكيل عالقات دعم جديدة. وقد تتضمن مكونات بحرية 
وسيربانية عىل نحو أكرب، ورمبا حتى مكونات تتعلق بالفضاء. وتؤثر التطورات التي تشهدها تكنولوجيا األسلحة، مبا 
يف ذلك الطائرات بدون طيار ونظم األسلحة الذاتية التشغيل، عىل كيفية إدارة الحرب، ومن ثم عىل العوامل املحركة 
لعالقات الدعم. وبقدر ما تثري العواقب اإلنسانية الناجمة عن مثل هذه النزاعات تحديات فريدة من نوعها، فإنها 

ستكون موضع مزيد من الدراسة.

ستظل عالقات الدعم سمة دامئة للنزاعات املسلحة.
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املخاطر والفرص . 2
يف عالقات الدعم

يبحث هذا القسم مبزيد من التفصيل مخاطر تفرق املسؤولية بني الجهات الفاعلة يف عالقة الدعم، وأيضاً الفرص 
عليهم.  السلبية  اإلنسانية  العواقب  من  والحد  املترضرين،  السكان  تعزيز حامية  أجل  من  معاً  للعمل  لها  املتاحة 
وتطلب اللجنة الدولية من صناع القرار النظر يف كيفية تخفيف حدة مخاطر العواقب اإلنسانية السلبية، وتعزيز 
الدويل اإلنساين عىل نحو أفضل.  للقانون  القتال، مبا يف ذلك من خالل االمتثال  حامية األشخاص غري املشاركني يف 
وبشكل أكرث تحديداً، يُطلب من الجهات الفاعلة إدراج تحليل املخاطر والعواقب التي يتعرض لها املدنيون واألشخاص 
اآلخرون غري املشاركني يف القتال يف الطريقة التي تدير بها عالقات الدعم، واالضطالع مبسؤولية أكرب عن حاميتهم، 

واتخاذ إجراءات جادة للتصدي ألي سلوك يثري القلق.

عىل النحو املوضح يف القسم 2.1، من املهم إلقاء نظرة عامة عىل دور الجهات الفاعلة يف عالقة الدعم فيام يتعلق 
بسري النزاع وعواقبه. ومتشياً مع هذا النهج، ال يقترص مفهوم "املسؤولية" عىل املسؤولية القانونية، وإمنا يشري إىل 
مفهوم أوسع يشمل أيضاً الجوانب األخالقية، واملعنوية، والسياسية للمسؤولية. ومن ثم، فإنه ما مل يُنص عىل خالف 
ذلك، ال تُعد اإلشارات إىل املسؤولية بياناً بااللتزامات القانونية الدولية التي قد تقع عىل عاتق جهة فاعلة يف حالة 

معينة.

يف حني قد تختلف االعتبارات التي تطبق عىل كل جهة من الجهات الفاعلة التي تقدم الدعم والجهات التي تتلقى 
الدعم، فإن لكل منها دور تضطلع به يف إدارة عالقاتها عىل نحو مسؤول. ويجب أن تسعى إىل مامرسة املسؤولية 

بشكل فردي وجامعي من أجل حامية املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال.

1.2 رضورة االتساق بني الرشكاء
من وجهة نظر اللجنة الدولية، توجد ثالثة عوامل أساسية تحدد ما إذا كانت عالقة الدعم ستؤدي إىل تفاقم مخاطر 

العواقب اإلنسانية السلبية، أو زيادة فرص تحسني الوضع:
النية  .1

القيادة  .2
القدرة.  .3

يجب عىل كل جهة فاعلة تقييم موقفها وموقف رشكائها فيام يتعلق بهذه العوامل الثالثة. وتُعد درجة 
التوافق بني الجهات الفاعلة عىل مستوى هذه العوامل مؤرشاً عىل املخاطر أو الفرص املرتبطة بعالقة 
الدعم الخاصة بها. ويجب أن يوجه هذا الفهم كيفية استعداد الجهات الفاعلة لعالقة الدعم وتنفيذها 

ونقلها.

فيام ييل عرض مخترص لهذه العوامل الثالثة، مع مناقشتها مبزيد من التفصيل يف القسم 3.1.6.

النية
تُعرَّف النية هنا عىل أنها مجموع غايات كل رشيك أو أهدافه. وهي تشمل األهداف السياسية أو العسكرية باإلضافة 
إىل األولوية املعطاة لالمتثال للقانون الدويل اإلنساين واملعايري الدولية األخرى وحامية املدنيني واألشخاص اآلخرين غري 

املشاركني يف القتال، واألعيان املدنية واألعيان التي تتمتع بحامية خاصة.

تكون قوة نية الرشيك املحتمل أو استعداده لالمتثال للقانون الدويل اإلنساين وتعزيز حامية السكان 
املترضرين عامالً رئيسياً يف أن تحقق العالقة تلك النتيجة.
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والواقع أنه من النادر أن يكون لدى رشيكني يف عالقة الدعم النية نفسها متاماً ألن أهدافهام االسرتاتيجية وقيمهام 
تتباين إىل حد ما، خاصة مبرور الوقت. وقد يختلف أيضاً التزامهام بالقانون الدويل اإلنساين وقواعد الحامية األخرى. 
ويُعد فهم هذه العوامل ودوافعها األساسية الكامنة أمراً جوهرياً يف تقييم املخاطر املرتبطة بعالقة الدعم والفرص 

التي تتيحها للتأثري اإليجايب عىل الجهة الرشيكة، وإدارتها.

القيادة
تشري القيادة إىل الهيكل التنظيمي للجهة الفاعلة، وقدرتها عىل ضامن فهم نوايا الجهة الفاعلة وتوجيهاتها )التعليامت 
أو التوجيهات(، واحرتامها، وتنفيذها تنفيذاً أميناً عىل جميع مستويات تسلسل القيادة. ويشري هذا األمر إىل قدرة 
الرشكاء عىل إحداث تغيري، واحتامل تنفيذ نية االمتثال للقانون الدويل اإلنساين وحامية األشخاص املترضرين تنفيذاً 

صحيحاً عىل املستوى العمليايت.

مع إسناد األدوار يف عالقة الدعم، من املهم أن تفهم كل جهة فاعلة إىل أي مدى ميكنها االعتامد عىل قيادة الجهة 
الرشيكة عىل مستويات مختلفة، وأي تأثريات مقابلة.

القدرة
تشري القدرة إىل األصول املادية، واملوارد البرشية، واملهارات املتاحة للجهة الفاعلة لتحقيق أهدافها. وهي تتعلق بكل 
من حجم هذه املوارد ونوعيتها، باإلضافة إىل مالءمتها لألنشطة التي سيجري تنفيذها. وقد يكون للجهة الرشيكة 

قيادة قوية، ولكنها تفتقر إىل املوارد لتحقيق أهدافها.

باإلضافة إىل ضامن أن لدى كل رشيك القدرة عىل االضطالع بدوره املتفق عليه، من املهم أن تتكامل قدرات هؤالء 
الرشكاء. عىل الرغم من ذلك، قد تشكل عالقة الدعم التي تتسم فيها النية والقيادة بالقوة مخاطر إذا مل تكن موارد 

الرشكاء متوافقة عىل نحو مناسب وميكن أن تعمل عىل نحو مشرتك.

2.2 املخاطر عىل املدنيني واألشخاص اآلخرين 
غري املشاركني يف القتال

قد تؤدي العديد من العوامل يف عالقة الدعم إىل تفاقم املخاطر املحددة عىل املدنيني وغريهم من األشخاص املحميني 
مبوجب القانون الدويل اإلنساين، أو تخفيف حدة تلك املخاطر عليهم. ومن أهم هذه العوامل نوع النزاع، والجهات 

الفاعلة واألنشطة التي تنفذها، ونوع الدعم املقدم. ويستكشف القسامن 3 و4 هذه القضايا مبزيد من التفصيل.

يف واقع األمر، يجب عىل صناع القرار داخل السلطات املشاركة يف عالقات الدعم النظر يف هذه املخاطر املحددة، 
واتخاذ تدابري عملية للتخفيف من حدتها عند إدارة عالقة الدعم.

عىل الرغم من ذلك، تعتقد اللجنة الدولية أن الخطر العام يتمثل يف تفرق املسؤولية.

1.2.2 تفرق املسؤولية
تنطوي عالقات الدعم عىل خطر تفرق املسؤولية بني الجهات الفاعلة املعنية. ويف أثناء العمل يف إطار رشاكة مع 
جهات أخرى، قد تصبح مسؤوليات كل جهة فاعلة غري واضحة أو يتم تقليصها إىل الحد األدىن، سواًء عن قصد أو 
عن غري قصد. ويرتبط تفرق املسؤولية ارتباطاً وثيقاً بدرجة التوافق بني نوايا الرشكاء، وقياداتهم، وقدراتهم )انظر 

القسم 1.2(.
 

ُيضِعف تفرق املسؤولية حامية األشخاص املترضرين، ومن ثم فهو ميثل الخطر األكرب املرتبط بعالقات 
الدعم.
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تشمل املؤرشات العملية لدرجة تفرق املسؤوليات ما ييل:
املسؤولية عن األثر الرتاكمي للعالقة  •

عىل الرغم من أن تقاسم العبء هو أمر ال يسبب مشكالت بطبيعته، فإن تنفيذه من خالل عالقات الدعم   
ينطوي عىل خطر الحد من فهم الجهة الرشيكة عواقب العالقة عىل األشخاص املترضرين وتقليل إحساسها 
باملسؤولية عنها. وال تقع مسؤولية إدارة اآلثار الرتاكمية لعالقات الدعم عىل عاتق طرف النزاع الذي يتلقى 

الدعم وحده.
الفهم املشرتك لاللتزامات مبوجب القانون الدويل اإلنساين  •

يُعد الوضوح بشأن التزامات كل جهة رشيكة مبوجب القانون الدويل اإلنساين رشطاً رضورياً لضامن احرتام   
قواتها ورشيكها له. وقد يؤدي الغموض فيام يتعلق بنطاق التزامات الجهة الرشيكة أو معناها، أو إنكار 

املسؤولية إىل إحداث فجوات تكون لها آثار قوية عىل العوامل األخرى املدرجة.
وضوح األدوار واملسؤوليات  •

يف غياب التحديد الواضح لألدوار واملسؤوليات، كثرياً ما تشوب عالقات الدعم تحديات عملية تتعلق بالتنسيق   
تزيد من مخاطر إلحاق الرضر بالسكان املحميني. وميكن أن تؤدي هذه التحديات إىل حدوث رضر مبارش أو 

غري مبارش. ومن املمكن أيضاً أن تسبب حالة من االرتباك بني السكان املحليني، ما يحول دون إبالغهم عن 
قضايا مثل االنتهاكات املحتملة للقانون الدويل اإلنساين.

املساءلة الداخلية واملساءلة بني الرشكاء  •
ميكن أن ترتاوح املساءلة الداخلية واملساءلة يف إطار عالقة الدعم من اإلجراءات الدبلوماسية إىل اإلجراءات   

القانونية، حسب السلوك املتبع. وللمؤرشات السابق ذكرها )املسؤولية، وااللتزامات، ووضوح األدوار 
واملسؤوليات( تأثري عىل مساءلة الجهات الفاعلة عن أفعالها والعواقب الناجمة عن النزاعات املسلحة. 
وقد يُعزى ذلك األمر إىل حجب الظروف الواقعية، أو الغموض بشأن املسؤولية، أو عدم كفاية األنظمة 

والعمليات. باإلضافة إىل ذلك، ال تكون الجهات الفاعلة دامئاً عىل استعداد للمساءلة الذاتية أو مساءلة رشكائها 
عن األخطاء أو سوء السلوك، أو قادرة عىل ذلك. ويحول هذا األمر دون اتخاذ الجهات الفاعلة الخطوات 

التصحيحية الالزمة ملنع تكرار هذه األخطاء، وقد يساهم يف ترسيخ ثقافة اإلفالت من العقاب.
حجم التأثري اإلنساين وشدته  •

قد تشري طبيعة العواقب اإلنسانية السلبية ومداها إىل تفرق املسؤولية. وقد ترتبط هذه العواقب بنيّة إحدى   
الجهتني الفاعلتني أو كلتيهام، وقدرتهام وقيادتهام لضامن االمتثال للقانون الدويل اإلنساين واملعايري األخرى، أو 

للتصدي للتحديات العملية األخرى.

قد تلقي املؤرشات املذكورة أعاله الضوء عىل زيادة حدة العواقب اإلنسانية الناجمة عن النزاع، عىل الرغم من أنها لن 
تحدث يف كل عالقة دعم. وهذ املؤرشات مرتابطة، ما يعني أن الضعف الذي يظهر عىل مستوى العديد من املؤرشات 

يضاعف املخاطر املرتبطة بعالقة الدعم.

2.2.2 طيف املسؤوليات
يتوقف مدى تفرق املسؤولية عىل التفاعل بني العديد من العوامل، وال ميكن قياسه بشكل مطلق. ومع ذلك، من 

املفيد التفريق بني بعض السيناريوهات الشائعة عىل النحو التايل:

يحدث أكرب تفرق للمسؤولية - وبالتايل أعىل درجة من املخاطر - عندما تعمل إحدى الجهتني الفاعلتني يف عالقة 
الدعم، أو كلتاهام، عىل تقويض املسؤولية )سواًء كانت مستمدة من القانون، أو من األخالق، أو من مصادر أخرى(. 

أما عالقات الدعم التي متثل أقل املخاطر فهي التي تكون فيها املسؤولية محددة بوضوح، ومتسقة بني الرشكاء.

تقليص املسؤولية إىل 
الحد األد�

عدم وضوح
 املسؤولية 

اتساق
 املسؤولية 

تقليل
 املسؤولية 

تقويض
 املسؤولية 

مخاطر منخفضة مخاطر مرتفعة
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تقويض املسؤولية
تسعى بعض الجهات الفاعلة إىل الدخول يف عالقات الدعم لتجنب املسؤولية القانونية أو السياسية عن سوء السلوك 
الذي يحدث يف النزاعات املسلحة. وعندما يتم إنشاء تلك العالقات للعمل بشكل متعمد خارج إطار القانون، غالباً 
ما يؤدي ذلك إىل انتهاكات خطرية للقانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان. ويقوض الرشكاء القانون الدويل اإلنساين، 
ويضعفون حامية الضحايا، ليس يف تلك العالقة فحسب، ولكن أيضاً فيام يتعلق باألطراف والنزاعات األخرى التي قد 

تحدث يف املستقبل.

يف بعض الحاالت، تستغل جهات فاعلة عالقة دعم غري متكافئة النتهاك القانون الدويل اإلنساين لعلمها أن رشيكها 
التعامل مع رشيك  الجهات  تلك  تختار  أخرى،  املساءلة. يف حاالت  لن يضعها موضع  أنه  أو  يستطيع مساءلتها  ال 
عىل الرغم من علمها أنه غري ملزم بااللتزامات القانونية نفسها، أو أنه لن ميتثل اللتزاماته القانونية، أو كليهام. ويف 

املواقف األكرث تعقيداً، تدعم الجهات الفاعلة تكوين قوات منفصلة لهذا الغرض عىل وجه التحديد.

وقد تنتهك بعض الجهات الفاعلة التي تقدم الدعم التزاماتها القانونية عن طريق تقديم الدعم )مثل االلتزامات 
مبوجب املادة 1 املشرتكة بني اتفاقيات جنيف، أو قانون مسؤولية الدولة، أو معاهدات الحد من التسلح أو نزع 

السالح(.

تقليص املسؤولية إىل الحد األدىن
من املحتمل أن تؤدي الجهود التي تبذلها إحدى الجهتني الرشيكتني أو كلتاهام لتقليص مسؤولياتهام إىل الحد األدىن 

إىل مشكالت يف التنسيق، واالمتثال، واملساءلة.

ويظهر أحد أشكال تقليص املسؤولية إىل الحد األدىن عند تفويض املسؤولية من جهة فاعلة إىل جهة أخرى. ويوجد 
تفويض للمسؤولية يف العالقات التي يعمل فيها الطرف الذي يتلقى الدعم يف الواقع بالوكالة عن الجهة الراعية له 
أو بديالً عنها. وعىل الرغم من أن الجهة الفاعلة قد ال يكون يف نيتها تقويض القانون، تحدث مشكلة عندما ال يتلقى 
الطرف الذي يتم تفويض املسؤولية إليه التدريب عىل الوفاء بالتزاماته مبوجب القانون الدويل اإلنساين والقوانني 
الدولية األخرى، أو ال يكون لديه املوارد الالزمة أو الرغبة يف ذلك. وبدافع من غياب الرقابة واملساءلة بني الرشكاء، 
قد تشعر أطراف النزاع بأنها أقل تقيداً يف سلوكها، أو رمبا تتجاوز األهداف املتفق عليها يف عالقة الدعم. ومن ثم، قد 
يوجد خطر أن يرتكب الطرف الذي يتلقى الدعم انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين، عىل الرغم من أن هذا األمر مل 

يكن يف نية الجهة الفاعلة التي تقدم الدعم.

إىل جانب عالقات البديل، قد تسعى الجهات الفاعلة إىل تقليص مسؤولياتها إىل الحد األدىن من خالل الطريقة التي 
تحدد بها إطار دورها يف العالقة. عىل سبيل املثال، قد تتعمد جهة فاعلة اختيار تقديم دعم يبقي أفعالها دون الحد 

القانوين الذي يجعل منها طرفاً يف النزاع املسلح )انظر القسم 1.3(.

ويعرقل تقليص املسؤولية إىل الحد األدىن يف عالقات الدعم قدرة الرشكاء املجتمعة عىل حامية األشخاص غري املشاركني 
يف القتال، وتعزيز االمتثال للقانون الدويل اإلنساين. وغالباً ما ال يكون الرشكاء قادرين عىل مراقبة سلوك رشيكهم 

وتقييمه، أو راغبني يف ذلك، ما يؤدي إىل غياب املساءلة وعرقلة دورات التعلم.

تقليل املسؤولية
عىل الرغم من عدم تعمدهم تقليص املسؤولية إىل الحد األدىن، فإن الرشكاء الذين يعملون يف الواقع عىل نحو متزامن 
من دون إعداد عالقة الدعم وتنفيذها معاً ملنع إلحاق األذى باملدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال – 
قد يرون فجوات تظهر عن غري قصد يف مسؤولياتهم الفعلية أو املتصَورة. وقد تتباين نوايا الجهات الفاعلة، أو تظهر 
فجوات بني قدراتهم وقياداتهم مل يتم التخفيف من أثرها. حتى لو كان لدى كل جهة فاعلة رقابة جيدة عىل أفعالها، 
فإن عدم وجود آليات لالتصال برشكائها يعني أنه ليس لدى أي منها صورة كاملة ودقيقة. وقد يؤدي هذا األمر إىل 
مشكالت يف التنسيق، واالفتقار إىل الرقابة واملساءلة، وفهم محدود للتأثري الجامعي للعالقة عىل األشخاص املترضرين.

عدم وضوح املسؤولية
الذين لديهم توافق جيد مع بعضهم بعضاً، ميكن أن يحدث تفرق املسؤولية عند عدم تحديد  حتى بني الرشكاء 
أدوارهم ومسؤولياتهم بوضوح، أو وجود غموض بشأن كيفية تطبيقهم القانون الدويل اإلنساين. وباملثل، قد يعرقل 
وجود آليات إبالغ موازية وليست مشرتكة عمليتي املساءلة والتعلم. وقد تؤدي هذه العوامل الهيكلية إىل مشكالت 

يف التنسيق.
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اتساق املسؤولية
تكون املخاطر التي تنجم عن عالقات الدعم عىل األشخاص املحميني مبوجب القانون الدويل اإلنساين أقل بكثري عندما 
يحدد الرشكاء أدوار كل منهم بوضوح، ويتحملون املسؤولية الفردية واملشرتكة عن ضامن امتثال األفراد التابعني لهم 
للقانون الدويل اإلنساين، وعن حامية األشخاص الذين ال يشاركون يف األعامل العدائية أو كفوا عن املشاركة فيها. وتُعد 

هذه هي الحالة املثىل لعالقة الدعم، حيث يقل تفرق املسؤولية، أو ال يحدث عىل اإلطالق.

3.2.2 عالقات الدعم املرتابطة
تفرق  خطر  يتضاعف  الدعم،  عالقات  من  سلسلة  هناك  تكون  عندما  أو  رشكاء،  عدة  من  العالقة  تتكون  عندما 

املسؤولية يف إطار تلك العالقات.

ويف حالة تلقي أحد أطراف النزاع نفسه الدعم من جهات فاعلة خارجية متعددة، فمن املحتمل أن تكون هناك 
وقدرات  نوايا  الدعم  تقدم  التي  الفاعلة  الجهات  من  جهة  لكل  ويكون  هذه.  الدعم  عالقات  تنسيق  يف  صعوبة 
وخصائص قيادية متباينة تشكل عالقاتها مع هذا الطرف. وكلام زادت التباينات، زاد حجم العوائق التي تحول دون 
تنسيق العمل، مبا يف ذلك الجهود املبذولة لتقليص الرضر الذي يلحق باملدنيني إىل الحد األدىن. وقد يصُدق هذا األمر 

حتى عندما يكون يُقصد من الدعم أن يكون دعامً مكمالً.

إن تقديم الدعم ألطراف متعددة يف النزاع نفسه ينطوي عىل مخاطر كبرية بحدوث نتائج غري متسقة، ما قد يؤدي 
إىل حدوث دمار وأرضار ال داعي لها. وقد يتعني عىل الجهات الفاعلة التي تقدم الدعم أيضاً النظر يف خطر أن يكون 
للدعم املقدم يف نزاع ما آثار قوية يف نزاع آخر، عىل سبيل املثال من خالل تحركات املحاربني أو نقل األسلحة. ولذلك، 
يجب اتخاذ قرارات تقديم الدعم عىل مستوى الحكومة بأكملها، مع أخذ العواقب املحتملة عىل املدى الطويل يف 

االعتبار.

قد توفر الجهة الفاعلة التي تقدم الدعم خطوط دعم موازية، تحت إدارة منفصلة، ألحد أطراف النزاع. وقد تفعل 
ذلك لعدة أسباب: حيث تحتاج إىل التمييز بني أنواع مختلفة من الدعم، أو حيث تختلف الوكاالت التي تقدم الدعم 
أو تتلقى الدعم، أو حيث تعمل جنباً إىل جنب مع الجهات الفاعلة األخرى التي تقدم الدعم من أجل مكون واحد 
من مكونات الدعم. باإلضافة إىل ذلك، فإن العوائق الرسمية والعملية للتواصل بني األفراد الذين يعملون مبوجب 

مهام منفصلة توجد خطر اتخاذ القادة قرارات بناًء عىل معلومات غري تامة أو غري كاملة.

3.2 الفرصة املتاحة لعالقات الدعم 
لتحسني حامية املدنيني واألشخاص 

اآلخرين غري املشاركني يف القتال
يف إطار سعي الجهات الفاعلة لتحقيق مسؤولية متسقة ضمن عالقة دعم، يجب أن تكون عىل دراية بالفرص املتاحة 

إلدارة عالقاتها بطريقة تؤدي إىل تحسني مستوى حامية املدنيني واألشخاص الذين كفوا عن املشاركة يف القتال.

وتكون الجهات الفاعلة يف عالقة الدعم يف وضع فريد يتيح لها التأثري عىل سلوك رشكائها. وميكن أن يساهم االستثامر 
يف العالقة مع أحد الرشكاء ملنع انتهاكات القانون الدويل اإلنساين، وتفعيل القانون، وتقليل األخطار التي يواجهها 
األشخاص غري املشاركني يف القتال يف الحد من العواقب اإلنسانية السلبية الناجمة عن النزاع. وميكن لكل من الجهات 

الفاعلة التي تقدم الدعم، وأطراف النزاع التي تتلقى الدعم، بل يجب عليها اتخاذ خطوات لتحقيق هذه الغاية.

تذكري قانوين

يجب عىل الجهات الفاعلة، إىل أقىص حد ممكن، مامرسة تأثريها عىل رشكائها لتعزيز االمتثال للقانون الدويل اإلنساين؛ 
وحامية املدنيني، واألشخاص العاجزين عن القتال، واألشخاص اآلخرين املحميني مبوجب القانون الدويل اإلنساين.



الحلفاء والرشكاء والوكالء26

يف  الفجوات  تحديد  عىل  العمل  طريق  عن  األمر  هذا  تحقيق  الفاعلة  للجهات  ميكن  أنه  الدولية  اللجنة  تعتقد 
التوافق بني نواياها، وقياداتها، وقدراتها، ومعالجتها عىل نحو استباقي. وقد حددت عرش فئات عامة من التدابري 
لتحقيق ذلك، ولتعزيز االمتثال للقانون الدويل اإلنساين، وحامية املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال. 

وتستكشف الفصول التالية تلك التدابري.

وفيام ييل، تنظر الوثيقة إىل أي مدى تتيح عالقات الدعم فرصة للتأثري اإليجايب عىل الرشكاء من أجل توفري حامية 
أفضل لألشخاص غري املشاركني يف القتال.

1.3.2 التأثري عىل سلوك الرشكاء
عادة ما يكون لدى الرشكاء يف عالقة الدعم القدرة عىل التأثري عىل بعضهم بعضاً. ويتحدد حجم هذه القدرة وفقاً 
لعدة عوامل، مبا يف ذلك حجم الدعم ونوعيته، ودرجة اعتامد كل جهة فاعلة عىل هذه العالقة، وقوة أي روابط أخرى 
بني الجهات الفاعلة. وانطالقاً من مهمتها، تركز اللجنة الدولية عىل التأثري املرتبط بعالقة الدعم يف النزاعات املسلحة، 

عىل الرغم من أن التأثري الكيل للجهة الفاعلة سيتأثر بتلك الروابط األخرى.

وبطبيعة الحال، سيختلف التأثري املحتمل للجهة الفاعلة بني الرشكاء وعالقات الدعم، وذلك بناًء عىل مجموعة من 
العوامل السابق ذكرها. ومع ما يطرأ عىل هذه العوامل من تغري مبرور الوقت - والسيام استجابة لتطور النزاع وعالقة 
يكون لها  الدعم - يتغري تأثري كل جهة فاعلة. ومن املهم مالحظة أن عالقات الدعم التي قد تبدو بسيطة نسبياً 
بعض التأثري املحتمل. ورمبا توجد أيضاً فجوة بني تأثري الجهة الفاعلة املحتمل وتأثريها الفعيل، وهو ما يتوقف عىل 

استعدادها ملامرسة هذا التأثري، وفعالية التدابري املستخدمة يف ذلك.

أياً ما كان التوازن بني الرشكاء، توجد دامئاً درجة ميكن لكل منهم التأثري عىل اآلخر بحكم ما يضيفونه إىل العالقة. 
وميكن للجهات الفاعلة التي تقدم الدعم والجهات التي تتلقى الدعم مامرسة تأثريها من خالل تكييف مساهمتها 

يف تلك العالقة لتعزيز توفري حامية أفضل للمدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال.

تصبح الحاجة إىل مامرسة هذا التأثري أكرث إلحاحاً عندما توجد مشكالت محددة تتعلق بسلوك الرشكاء، مثل االنتهاكات 
املحتملة للقانون الدويل اإلنساين، أو املسائل التي تتعلق بالنظم التي قد تؤدي إىل انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين 

يف املستقبل. ومع ذلك، فإن اختيار كيفية مامرسة هذا التأثري قد ميثل تحدياً كبرياً.

إذا أصبحت إحدى الجهات الفاعلة يف عالقة الدعم عىل علم بسلوك أحد رشكائها الذي يسبب مشكالت، 
فإن أمامها خيار يتمثل يف تقييد مشاركتها أو وقفها إىل أن تتم معالجة املشكلة عىل نحو مناسب، أو 

زيادة مشاركتها لتعزيز توفري حامية أفضل.

عىل الرغم من أن تخفيض الدعم عىل املدى البعيد قد يغري تأثري الجهة الفاعلة املحتمل، فإن التدابري عىل املدى 
القصري لوقف الدعم أو سحبه ميكن أن تكون وسيلة مهمة ملامرسة التأثري، أو منع حدوث مشكالت إنسانية. باإلضافة 
الذي يسبب مشكالت، بل ورمبا  بالسلوك  أنه قبول ضمني  العالقة عىل  يُنظر إىل اختيار عدم ضبط  إىل ذلك، قد 
يعززه. ومع ذلك، فإن زيادة الدعم ميكن أن تعزز التأثري املحتمل، أو تحسن بشكل مبارش القدرة العامة عىل حامية 

األشخاص املترضرين، واالمتثال للقانون الدويل اإلنساين.

ومن املفارقات أن بعض الخطوات التي تتخذها الجهة الفاعلة للتأثري بشكل إيجايب عىل امتثال رشكائها اللتزاماتهم 
القانونية قد تزيد أيضاً املسؤولية القانونية التي تتحملها هذه الجهة الفاعلة. عىل الرغم من ذلك، لن تتمخض جميع 
التدابري العملية عن هذه النتيجة. عالوة عىل ذلك، يجب عىل الجهات الفاعلة أيضاً النظر يف مسؤوليتها األوسع نطاقاً 

ملامرسة تأثريها، يف حدود القانون الدويل.

تذكري قانوين
مبوجب القانون الدويل اإلنساين:

يجب عىل جميع أطراف النزاع املسلح احرتام القانون الدويل اإلنساين• 
يجب عىل جميع الدول كفالة احرتام القانون الدويل اإلنساين يف جميع الظروف• 
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يجب عىل جميع الدول أن تفعل كل ما يف وسعها بشكل معقول ملنع انتهاك أطراف النزاع املسلح القانون• 
الدويل اإلنساين، ووضع حد لهذه االنتهاكات6

يجب عىل جميع الدول االمتناع عن التشجيع عىل انتهاكات القانون الدويل اإلنساين، أو املعاونة عليها أو املساعدة • 
فيها

يقع عىل عاتق جميع الدول واجب التحقيق يف االنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل اإلنساين، ومالحقة مرتكبيها • 
عند االقتضاء.7

 •
يف الواقع، يتوافر للجهات الفاعلة مجموعة كبرية من التدابري للتأثري بشكل إيجايب عىل رشكائها يف عالقات الدعم. 
وحسب طبيعة املشكلة القامئة، فإن القرارات بشأن التدابري الواجب تنفيذها ستُتخذ عىل مستوى الوكاالت وعىل 
جميع املستويات ذات الصلة. وسيتعني عىل صناع القرار تحديد النهج األكرث فعالية يف كفالة حامية املدنيني واألشخاص 
اآلخرين غري املشاركني يف القتال يف هذه الظروف. واللجنة الدولية عىل أهبة االستعداد ملساعدة الجهات الفاعلة يف 

تطبيق هذه الوثيقة عىل أوضاعها الخاصة يف حدود نهجها الثنايئ الرسي الذي تتبعه منذ وقت بعيد.

2.3.2 نحو عالقات دعم مسؤولة عىل نحو متسق
إن إدارة عالقات الدعم موضوع معقد حيث قد ال يكون اختيار كيفية التأثري اإليجايب عىل الرشكاء واضحاً. وتحدد 
التدابري واألسئلة العملية الواردة بالتفصيل يف القسمني 6 و7 بعض االعتبارات الرئيسية التي تساعد يف توجيه صناع 

القرار نحو التدابري العملية األوثق صلة بظروفهم الخاصة.

باإلضافة إىل أي التزامات قانونية عىل الجهات الفاعلة املشاركة يف عالقات الدعم، تطلب اللجنة الدولية 
منهم ما ييل:

إدراج تحليل املخاطر والعواقب التي يتعرض لها املدنيون واألشخاص اآلخرون غري املشاركني يف القتال   )1
يف الطريقة التي تدير بها عالقات الدعم

تحمل مسؤولية فردية وجامعية أكرب عن ضامن حامية املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف   )2
القتال

اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع االدعاءات بحدوث انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين، أو أي سلوك   )3
آخر ينطوي عىل مشكالت يصدر من أي من الرشكاء يف عالقة الدعم. 

يناقش الجزء الثالث من هذه الوثيقة كيفية تحقيق هذه األهداف.

6

7

انظر اللجنة الدولية للصليب األحمر، تعليق عىل اتفاقية جنيف األوىل، 2016، الفقرات 173-164:
https://www.icrc.org/ar/publication/updated-commentary-geneva-conventions-august-12-1949-volume-i ; 

تقرير القانون الدويل اإلنساين وتحديات النزاعات املسلحة املعارصة لعام 2019 )تقرير تحديات القانون الدويل اإلنساين لعام 2019(، 
ص 75-76 )انظر الحاشية 1 أعاله(:

https://shop.icrc.org/international-humanitarian-law-and-the-challenges-of-contemporary-armed-conflicts-re-
committing-to-protection-in-armed-conflict-on-the-70th-anniversary-of-the-geneva-conventions-pdf-ar.html.

انظر دراسة "جون-ماري هنكرتس"، و"لويس دوزوالد - بك"، القانون الدويل اإلنساين العريف، املجلد األول: القواعد )يُشار إليها فيام ييل 
باسم: دراسة القانون الدويل اإلنساين العريف(، اللجنة الدولية، مطبعة جامعة كامربيدج، كامربيدج، 2005، وأعيد طبعها يف عام 2009، املادة 

156 وتفسريها، ص 527-496:
https://www.icrc.org/ar/publication/pcustom.

https://www.icrc.org/ar/publication/updated-commentary-geneva-conventions-august-12-1949-volume-i
https://shop.icrc.org/international-humanitarian-law-and-the-challenges-of-contemporary-armed-conflicts-recommitting-to-protection-in-armed-conflict-on-the-70th-anniversary-of-the-geneva-conventions-pdf-ar.html
https://shop.icrc.org/international-humanitarian-law-and-the-challenges-of-contemporary-armed-conflicts-recommitting-to-protection-in-armed-conflict-on-the-70th-anniversary-of-the-geneva-conventions-pdf-ar.html
https://www.icrc.org/ar/publication/pcustom
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عوامل محددة 
يف عالقات الدعم

 الجزء الثاين
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فهم عالقات الدعم. 3
يرشح هذا القسم العوامل الرئيسية يف عالقة الدعم التي ميكن أن متثل مخاطر محددة عىل األشخاص املترضرين 

وتتيح فرصاً محددة لهم، وهي:
نوع النزاع  .1

الجهات الفاعلة املشاركة  .2
العمليات أو األنشطة املصاحبة التي سينفذها الطرف الذي يتلقى الدعم  .3

نوع الدعم املقدم.  .4

حامية  لتحسني  إدارتها  كيفية  ثم،  ومن  املسلح،  النزاع  يف  الدعم  عالقة  بفهم  صلة  العوامل  هذه  من  عامل  لكل 
األشخاص املترضرين وتقليل الرضر الذي يلحق بهم )انظر القسم 1.5(. وفيام ييل بعض االعتبارات ذات الصلة بكل 
عامل من هذه العوامل. ومع ذلك، يجب عىل الجهات الفاعلة املشاركة يف عالقات الدعم إجراء تقييم شامل للمخاطر 

والفرص دون االقتصار عىل القضايا الواردة بالتفصيل فيام ييل.

1.3 نوع النزاع
ال يعرتف القانون الدويل إال بنوعني من النزاعات املسلحة: النزاع املسلح الدويل، والنزاع املسلح غري الدويل. ومن بني 
املعايري األخرى، ميكن تصنيف حاالت العنف عىل أنها إما نزاع مسلح دويل أو نزاع مسلح غري دويل حسب طبيعة 
الجهات الفاعلة املشاركة. وعىل النحو املوضح يف القسم 4.1، الحظت اللجنة الدولية ارتفاعاً كبرياً يف عدد النزاعات، 
تزايد عدد أطراف النزاعات، سواًء يف النزاع  بزيادة يف عدد النزاعات املسلحة غري الدولية. والحظت أيضاً  مدفوعاً 

نفسه، أو يف نزاعات موازية تحدث يف املنطقة نفسها.

يتوقف احتامل أن تصبح الجهة الفاعلة التي تقدم الدعم طرفاً يف نزاع مسلح دويل و/أو يف نزاع مسلح غري دويل، 
عىل أي من الجهات الفاعلة ستشارك يف عالقات الدعم )القسم 2.3(، ونوع الدعم الذي تقدمه تلك الجهات )القسم 
4.3(، ودرجة سيطرتها عىل طرف النزاع الذي يتلقى الدعم.8 وعىل الرغم من أن الدعم املقدم ألطراف النزاع ال يبلغ 

دامئاً هذه الحد،9 فإنه مع ذلك قد يزيد املعاناة اإلنسانية الناجمة عن النزاع، أو يحد منها.

تجدر اإلشارة أيضاً إىل أن حاالت العنف األخرى التي ال ترقى إىل مستوى نزاع مسلح دويل أو نزاع مسلح غري دويل 
ميكن أن تحدث قبل النزاع، أو بعده، أو تزامناً معه. وعادة ما يختص موظفو إنفاذ القانون بهذه الحاالت، وليس أفراد 

الجيش، عىل الرغم من أن مثل هذه التفرقة ميكن أن تكون صعبة يف البيئات املعقدة.

ملزيد من القراءة

التي تتضمن تدخالً أجنبياً وبشأن  النزاعات املسلحة  القانوين للجنة الدولية للصليب األحمر بشأن مفهوم  "املوقف 
تحديد أحكام القانون الدويل اإلنساين املنطبقة عىل هذا النوع من النزاعات" )تريستان فريارو(

 

1.1.3 النزاع املسلح الدويل
يحدث النزاع املسلح الدويل عندما تلجأ دولة أو أكرث من دولة إىل استخدام القوة املسلحة ضد دولة أخرى، بغض 
النظر عن أسباب هذه املواجهة أو شدتها. وال يلزم إصدار إعالن حرب رسمي، أو االعرتاف بحالة الحرب. ويتوقف 
وجود نزاع مسلح دويل، ومن ثم إمكانية تطبيق القانون الدويل اإلنساين عىل هذه الحالة، عىل الظروف الواقعية 

عىل األرض.

تقرير تحديات القانون الدويل اإلنساين لعام 2015، ص 30-31 )انظر الحاشية 1 أعاله(.  8
مع ذلك، قد يكون ألشكال الدعم األخرى تداعيات وفقاً لقانون املسؤولية الدولية.  9

https://international-review.icrc.org/sites/default/files/12825_-the_icrcs_legal_position-_opt_05.pdf
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/12825_-the_icrcs_legal_position-_opt_05.pdf
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/12825_-the_icrcs_legal_position-_opt_05.pdf
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/12825_-the_icrcs_legal_position-_opt_05.pdf
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القواعد القانونية األساسية

اتفاقيات جنيف لعام 1949

الربوتوكول اإلضايف األول لعام 1977

القانون الدويل اإلنساين العريف

2.1.3 النزاع املسلح غري الدويل
غري  من  املسلحة  والجامعات  الحكومية  املسلحة  القوات  بني  مسلحة  نزاعات  الدولية هي  غري  املسلحة  النزاعات 

الدول، أو بني هذه الجامعات.

يوجد رشطان رضوريان ملثل هذه الحاالت حتى يتم تصنيفها عىل أنها نزاعات مسلحة غري دولية. أوالً، يجب أن يصل 
القتال إىل مستوى معني من الشدة، يرقى إىل حد األعامل العدائية. ثانياً، يجب أن يكون لدى الجامعات املسلحة من 
غري الدول املشاركة يف النزاع درجة كافية من التنظيم، حتى ميكن اعتبارها "طرفاً" يف النزاع. ويعني هذا، عىل سبيل 
املثال، أن قواتها يجب أن تخضع لهيكل قيادة، وأن يكون لديها القدرة عىل مواصلة العمليات العسكرية، واحرتام 

القانون الدويل اإلنساين.

القواعد القانونية األساسية

املادة 3 املشرتكة بني اتفاقيات جنيف لعام 1949

الربوتوكول اإلضايف الثاين لعام 1977

القانون الدويل اإلنساين العريف

 

ملزيد من القراءة

تعزيز احرتام القانون الدويل اإلنساين يف النزاعات املسلحة غري الدولية )إم. ماك(

 
3.1.3 النزاعات املسلحة املتزامنة

تشهد عدة دول نزاعني متزامنني أو أكرث عىل أراضيها. ويُعد هذا األمر، إىل جانب العدد املتزايد من أطراف النزاع، 
عامالً رئيسياً يف تفرق املسؤولية وحدوث العواقب اإلنسانية املتزايدة )انظر القسم 4.1(.

وقد تتأثر عالقات الدعم يف مثل هذه الحاالت املعقدة تأثراً بالغاً بالتحديات التي تواجه عملية التنسيق العميل. 
ورمبا يؤدي وجود جهات فاعلة أخرى تعمل يف املنطقة نفسها أيضاً إىل عرقلة تنفيذ الُنهج التقليدية للرصد والتقييم، 

واملراقبة، وهو ما يجب إيجاد حلول بديلة له )انظر القسم 4.2.6(.

عندما تنظر الجهات الفاعلة فيام يرتبط بأنشطتها من مخاطر وفرص )انظر القسم 2(، يجب عليها مراعاة ما إذا 
كانت اآلثار الناجمة عن أنشطتها، مقرتنة بآثار أنشطة الجهات الفاعلة األخرى، ميكن أن تلحق رضراً بالسكان أكرث 

مام لو حدثت تلك اآلثار مبعزل عن تلك األنشطة.

عىل الرغم مام يتسم به الوضع من تعقيد حقيقي عىل أرض الواقع، تظل قواعد القانون الدويل اإلنساين الواجبة 
التطبيق واضحة. ويجب عىل الجهات الفاعلة، إىل أقىص حد ممكن، مامرسة تأثريها عىل رشكائها من أجل تعزيز 

االمتثال للقانون الدويل اإلنساين، وحامية املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال.

املخاطر املحددة
صعوبة التمييز بني املحاربني واملدنيني 	 
تنفيذ عمليات إنفاذ القانون باألسلوب العسكري	 

 

https://shop.icrc.org/increasing-respect-for-international-humanitarian-law-in-non-international-armed-conflicts-pdf-ar.html
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الفرص املحددة
االستفادة من القدرات الصناعية والتكنولوجية للحد من اآلثار السلبية الناجمة عن النزاع	 

2.3 الجهات الفاعلة املشاركة
يتمثل أحد العوامل الرئيسية التي يجب عىل صناع القرار أخذها يف االعتبار يف تحديد الجهات التي تشارك عالقة 
الدعم. ويكون لنوع الجهات الفاعلة املشاركة وعددها بعض التأثري عىل املخاطر التي تنطوي عليها هذه العالقة 

والفرص التي تتيحها. وميكن القول إنه كلام زاد عدد الجهات الفاعلة، زاد خطر تفرق املسؤولية بني هذه الجهات.

وقد تكون عالقة الدعم ثنائية، حيث تقدم جهة فاعلة الدعم إىل جهة أخرى، أو تتكون من مجموعات من الجهات 
الفاعلة والعالقات األكرث تعقيداً إىل حد بعيد. وميكن أن تشمل عالقات الدعم دوالً، أو تحالفات أو أحالف متعددة 
الجنسيات، أو رشكات عسكرية وأمنية خاصة وجامعات مسلحة من غري الدول، أو قوات السالم )انظر القسم 2.1(. 
وفيام ييل رشح مفصل لبعض االعتبارات الخاصة بكل نوع من أنواع الجهات الفاعلة. عىل الرغم من ذلك، يوجد 
تباين كبري بني الجهات الفاعلة والعالقات الفردية، ومن هنا تأيت أهمية تقييم نية كل جهة فاعلة، وقيادتها، وقدراتها 

يف وضع معني )انظر القسم 3.1.6(.

1.2.3 الدول
بصفتها جهة فاعلة تقدم الدعم، قد تقدم دولة الدعم إىل دولة أخرى أو إىل جامعة مسلحة من غري الدول. أو قد 
تنضم إىل تحالف متعدد الجنسيات، أو تساهم بقوات يف عمليات السالم، أو تستأجر رشكة عسكرية وأمنية خاصة 
لتقديم الدعم إىل جهة فاعلة أخرى. وحسب نوع الدعم الذي تقدمه، قد تصبح هذه الدولة طرفاً يف النزاع - والسيام 
من خالل املساهمة يف اإلدارة الجامعية لسري األعامل العدائية التي ينفذها طرف آخر ضد جامعة مسلحة، أو من 

خالل مامرسة السيطرة الشاملة عىل الجامعة املسلحة.10
 

قد تتلقى الدولة أيضاً الدعم بوصفها طرفاً يف نزاع مسلح. ويف السيناريو األكرث شيوعاً، تشارك الدولة )الدولة املضيفة 
أو دولة اإلقليم( يف نزاع مسلح غري دويل يجري عىل أراضيها ضد جامعة أو أكرث من الجامعات املسلحة من غري الدول 

بدعم من دولة أخرى أو أكرث، سواًء مبفردها أو يف إطار تحالف.
 

وعندما تنفذ الدول عمليات عسكرية مع الرشكاء )انظر القسم 3.4.3(، قد يصبح من غري الواضح أي منهام، إن وجد، 
هو الطرف يف النزاع. ومن غري املرجح أن تصبح الدولة التي تقدم الدعم طرفاً يف النزاع عند تقديم أشكال أخرى من 

الدعم، ولكن يظل عليها التزامات قانونية.

يف واقع األمر، تتمتع الدول بوضع معني، وعليها التزامات قانونية محددة مبوجب القانون الدويل. وتتضمن كفالة 
احرتام القانون الدويل اإلنساين التزاماً بعدم التشجيع عىل ارتكاب انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين أو املعاونة أو 
املساعدة عىل ذلك، باإلضافة إىل االلتزام ببذل العناية الواجبة التخاذ خطوات استباقية للتأثري عىل أطراف النزاع 
وحملهم عىل احرتام القانون الدويل اإلنساين.11 وااللتزام بكفالة احرتام القانون الدويل اإلنساين هو التزام بالوسائل 
وليس بالنتائج، وتتمتع الدول بسلطة تقديرية واسعة النطاق للغاية يف تخري التدابري التي متارس بها التأثري )انظر 

القسم 3.2(.

تذكري قانوين

مبوجب القانون الدويل اإلنساين، يجب عىل الدول:
احرتام القانون الدويل اإلنساين	 
االمتناع عن تقديم أي دعم من شأنه تشجيع انتهاكات القانون الدويل اإلنساين، أو املعاونة عليها، أو مساندتها	 
هذه 	  ووقف  اإلنساين  الدويل  القانون  انتهاكات  ارتكاب  من  املسلح  النزاع  أطراف  ملنع  وسعها  يف  ما  كل  بذل 

االنتهاكات.12

تقرير تحديات القانون الدويل اإلنساين لعام 2015، ص 30-31 )انظر الحاشية 1 أعاله(.  10
تقرير تحديات القانون الدويل اإلنساين لعام 2019، ص 75-76 )انظر الحاشية 1 أعاله(؛ والتعليق عىل اتفاقية جنيف األوىل، الفقرات  11

164-173 )انظر الحاشية 6 أعاله(.
املادة 1 املشرتكة بني اتفاقيات جنيف؛ والربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف؛ ودراسة القانون الدويل اإلنساين العريف، اللجنة الدولية،   12
القاعدتان 139 و144 )انظر الحاشية 7(. انظر أيضاً التعليق عىل اتفاقية جنيف األوىل، الفقرات 164-173 )انظر الحاشية 6 أعاله(؛ وتقرير 

تحديات القانون الدويل اإلنساين لعام 2019، ص 75-76 )انظر الحاشية 1 أعاله(.

https://www.icrc.org/ar/publication/updated-commentary-geneva-conventions-august-12-1949-volume-i
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باإلضافة إىل ذلك، فإن الدول التي تقدم الدعم عليها التزامات مبوجب أحكام أخرى من القانون الدويل. عىل سبيل 
املثال، يجب عىل أطراف معاهدة تجارة األسلحة االمتناع عن الترصيح بنقل األسلحة إذا كان هناك خطر واضح أو 
جسيم الستخدام األسلحة املنقولة الرتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدويل اإلنساين أو تسهيل ارتكابها )انظر القسم 

.)2.4.3

إدارة  نزاع مسلح غري دويل  أو  نزاع مسلح دويل  تتلقى دعامً خارجياً يف  التي  )املضيفة(  اإلقليم  ويتعني عىل دولة 
للعمل  األجنبية  املسلحة  القوات  سلطة  نطاق  تحديد  تنشأ  قد  التي  القضايا  وتشمل  بها.  الخاصة  الدعم  عالقات 
عىل أراضيها )انظر القسم 3.1.6(، وضامن االمتثال للقانون املحيل، ورصد سلوك الجهات الفاعلة التي تقدم الدعم 

وإخضاعها للمساءلة )انظر القسم 4.2.6(.

وتؤثر كيفية اختيار دولة ما إطار النزاع مع خصومها، واملسمى الذي تطلقه عليهم عىل قراراتها ومامرساتها املتعلقة 
باستخدام القوة، عىل سبيل املثال يف تطبيق مبدأ التمييز يف الهجوم، أو يف معاملة األشخاص املحرومني من حريتهم 

)انظر القسمني 3.3.3 و1.4(.

من املرجح أن يؤدي عدم الدقة املتعمد أو غري املتعمد يف تحديد املصطلحات املستخدمة يف تصنيف الخصم إىل 
زيادة تعرض املدنيني ملخاطر استخدام القوة. وقد ثبتت أهمية هذه القضية عىل مدار الِعقدين املاضيني مع انتشار 
النزاعات املسلحة غري الدولية بني الدول والجامعات املسلحة من غري الدول، حيث تتحكم الدولة يف األطر القانونية 

املحلية.

ويف هذا السياق، قد يؤدي وصم مجتمعات محلية بأكملها بأنها امتداد للخصم إىل إضفاء الرشعية عىل املواقف 
املتساهلة إزاء استخدام القوة، أو التأثري سلباً عىل كيفية معاملة املدنيني. ومن ثم، رمبا تعزز هذه املعاملة مشاعر 

اإلقصاء، والظلم، والحرمان من الحقوق التي ساهمت يف نشوب النزاع يف املقام األول.

يف حني قد متثل القدرة العسكرية املتزايدة التي يوفرها الدعم الخارجي ميزة يف النزاع، فإن االعتامد املفرط عىل 
تلك امليزة العسكرية الحركية قد يؤدي إىل زيادة الرضر الذي يلحق باملدنيني، أو حتى عدم تناسبه. ويصُدق هذا 
األمر بصفة خاصة عندما يتم تقديم الدعم الخارجي لدولة اإلقليم ضد جامعة مسلحة من غري الدول إذا كان هناك 
بالفعل تفاوت يف الوسائل بني الطرفني. وبدالً من ذلك، قد توفر الدولة التي تقدم الدعم أسلحة ال تناسب التضاريس 
أو الوضع، مثل األسلحة املتفجرة التي تخلف آثاراً واسعة النطاق التي ال تتم مواءمتها لالستخدام يف املناطق املأهولة 

بالسكان.

من خالل تسخري القدرات املؤسسية الحكومية، والعسكرية، واألمنية، واملدنية، قد تتيح عالقات الدعم فرصة لتحقيق 
نهج أكرث تكامالً لحامية املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال يف أثناء األعامل العدائية ويف أعقابها.

باإلضافة إىل ذلك، قد توجد فرصة لالستفادة مام تتمتع به الدول من قدرات صناعية وتكنولوجية للحد من اآلثار 
الكلية السلبية الناجمة عن النزاع.

املخاطر املحددة
ضعف/عدم دقة عملية التمييز بني املحاربني واملدنيني	 
تنفيذ عمليات إنفاذ القانون باألسلوب العسكري	 
اختيار وسائل وأساليب غري متناسبة مع الرضورة العسكرية 	 

الفرص املحددة
تسخري القدرات الحكومية إلدراج حامية املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال يف عالقة الدعم	 
االستفادة من القدرات الصناعية والتكنولوجية للحد من اآلثار السلبية الناجمة عن النزاع	 

2.2.3 التحالفات املتعددة الجنسيات
تتضاعف املخاوف املرتبطة بالدول املنفردة بوصفها جهات فاعلة تقدم الدعم عندما يتضمن الوضع تحالفاً أو حلفاً 

من عدة دول.

بطبيعة الحال، تحتفظ كل دولة يف التحالف بالقيادة والسيطرة عىل قواتها املسلحة، وهو األمر الذي يتطلب تنسيقاً. 
وتكون كل دولة مسؤولة عن سلوك قواتها املسلحة، وملزمة أيضاً بكفالة احرتام رشكائها القانون الدويل اإلنساين.
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وعندما تتوىل منظمة دولية القيادة والسيطرة عىل العملية التي تنفذها القوات املسلحة التابعة للدولة املعنية، فإن 
هذه املنظمة تصبح طرفاً يف النزاع، إما باإلضافة إىل الدول أو بدالً منها. يف هذه الحالة، يكون عىل املنظمة الدولية 

أيضاً التزامات، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف الحال، مبوجب القانون الدويل اإلنساين مامثلة اللتزامات تلك الدول.

من جهة، قد يُنظر إىل الدول املشاركة يف تحالف متعدد الجنسيات عىل أنها تقدم دعامً جامعياً لدولة أخرى )عادة 
تعزز  بطريقة  الدعم  إدارة عالقة  لضامن  معاً  العمل  التحالف  أعضاء  الحاالت، يجب عىل  اإلقليم(. يف هذه  دولة 
االمتثال للقانون الدويل اإلنساين وحامية األشخاص غري املشاركني يف القتال. وعىل الرغم من أن مساهامت كل عضو 
من أعضاء التحالف قد تختلف، سيكون عىل كل منهم التزامات مبوجب القانون الدويل، وحسب القدرة عىل التأثري 

يف عالقة الدعم بطريقة تقلل من العواقب اإلنسانية السلبية للنزاع إىل أقل حد ممكن )انظر القسم 3.2(.

من جهة أخرى، قد توجد عالقات دعم داخل التحالف، أي بني األعضاء. وينطبق هذا األمر عندما يكون عضو واحد 
أو أكرث من أعضاء التحالف طرفاً يف النزاع، ويتلقى دعامً من األعضاء اآلخرين لهذا السبب. واستناداً إىل وجهة النظر 

هذه، تتحمل الدول أيضاً مسؤوليات فيام يتعلق بتقدميها الدعم لرشكاء التحالف اآلخرين.

تذكري قانوينمبوجب القانون الدويل اإلنساين، يجب عىل الدول واملنظامت الدولية:
احرتام القانون الدويل اإلنساين• 
االمتناع عن تقديم أي دعم من شأنه تشجيع انتهاكات القانون الدويل اإلنساين، أو املعاونة عليها أو مساندتها• 
هذه •  ووقف  اإلنساين  الدويل  القانون  انتهاكات  ارتكاب  من  املسلح  النزاع  أطراف  ملنع  وسعها  يف  ما  كل  بذل 

االنتهاكات.

باإلضافة إىل العوامل ذات الصلة بعالقات الدعم الثنائية بني الدول )انظر القسم 1.2.3(، تظهر بعض املخاطر والفرص 
يف حاالت التحالف.

وتتضمن االعتبارات الرئيسية كيفية تحديد مهمة التحالف )إن وجد(، وكيف يحدد التحالف اإلطار الذي يضع فيه 
التفاوض عىل املهام بصفة عامة بني العديد من الرشكاء يف التحالف  الخصم بوصفه مختلفاً عن املدنيني. ويجري 
الذين لديهم مصالح مختلفة ودرجات متفاوتة من املعرفة بالوضع وفهم لطبيعته. ويكمن الخطر يف أنه يف أثناء 
التفاوض بشأن التحالف، تغفل الجهات الفاعلة عن مصالح األشخاص املترضرين. وقد ينصب االهتامم عىل التوصل 
إىل اتفاق وليس عىل تحسني مستوى إدارة العالقة لتقليل الرضر. عالوة عىل ذلك، قد تقود عملية التفاوض التحالف 

إىل تبني مفهوم "القاسم املشرتك األدىن" يف املعايري واملامرسات املتعلقة بحامية األشخاص املترضرين.

وبينام يتيح الجمع بني الدول ذات االلتزامات املختلفة لتلك الدول تقاسم عبء املشاركة، فإنه ينطوي عىل خطر 
وجود مصالح ونُهج متباينة تؤدي إىل تفرق املسؤولية. وعىل املستوى العمليايت، ستواجه تلك الدول تحديات تتعلق 
بالتنسيق تتطلب اتخاذ تدابري محددة لتحسني إمكانية العمل املشرتك )انظر القسم 3.2.2(. لذلك، يجب أن تدار 

التحالفات بدقة بغية ضامن اتساق املسؤولية عىل مدار العالقة.

من جهة أخرى، فإن التحالف الذي يعاين نقصاً يف املوارد أو ال يلتزم بعض املساهمني بدعمه بشكل كاٍف قد يجد 
نفسه غري قادر عىل تخصيص املوارد الالزمة العتامد املامرسات الجيدة لتحسني الحامية اإلنسانية، مثل ما يتعلق 
بالتدريب، والرصد والتقييم. وباملثل، قد يشكل تفاوت القدرات إىل حد كبري داخل التحالف أيضاً تحديات لعمليتي 

التوافق والتنسيق.

والعوامل  والقيم،  الثقافة،  ذلك  يف  مبا   - املحيل  السياق  طبيعة  التحالف  يراعي  أن  املهم  من  ذلك،  إىل  باإلضافة 
انحياز  الثنائية، قد يؤدي  الدعم  الحال يف عالقات  اإلعداد. وكام هو  - يف مرحلة  السياسية  الدميغرافية، والعوامل 
من  لذلك  مبا  املحيل،  املستوى  عىل  ومامرساته  الوصم  خطاب  تضخيم  إىل  ما  نزاع  يف  معني  طرف  ضد  التحالف 
عواقب وخيمة عىل املدنيني، والجرحى، واملحتجزين يف أثناء األعامل العدائية وبعدها. وميكن ألعضاء التحالف اتخاذ 
خطوات لتجنب ذلك، عىل سبيل املثال من خالل تعزيز معايري ضبط النفس، وضامن الحصول العادل عىل أي من 

املساعدات اإلنسانية.
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وتتاح للتحالفات املتعددة الجنسيات فرصة، ليس لتحسني القدرة الجامعية للنشاط العسكري فحسب، ولكن أيضاً 
التخاذ تدابري لتعزيز حامية املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال من خالل تجميع الخربات واملوارد 

الجامعية.

املخاطر املحددة
الخلط بني األدوار واملسؤوليات	 
عدم االتساق بني املهام واحتياجات األشخاص املترضرين	 
االفتقار إىل االتساق يف إجراءات اإلبالغ، ما يعيق عمليات الرقابة واملساءلة والتعلم	 
وجود ثغرات يف عملية املساءلة	 
االفتقار إىل االتساق يف القدرات بني الرشكاء، ما يؤدي إىل تفرق املسؤولية وظهور تحديات عملية للتنسيق	 

الفرص املحددة
تعزيز أعىل املعايري، عىل سبيل املثال عن طريق املشاركة يف وضع املعايري، وبناء القدرات املؤسسية، 	 

والتدريب عىل القانون الدويل اإلنساين
زيادة توافر الخربات واملوارد للحد من التأثري عىل األشخاص املترضرين	 
تحسني األداء عىل املستوى الجامعي عن طريق عمليات التعلم	 

 

ملزيد من القراءة

"العمليات املتعددة الجنسيات والقانون" )املجلة الدولية للصليب األحمر(

 
ميكن أيضاً االطالع عىل:

- القسم 3.2.3 قوات السالم
- القسم 3.4.3 العمليات العسكرية التي تنفذ مع رشكاء

3.2.3 قوات السالم13
تراجع طفيف يف  االنتشار من  الرغم مام شهدته عمليات  املاضيني، عىل  الِعقدين  السالم يف  ازداد حجم عمليات 
السنوات األخرية.14 وتتكون هذه العمليات يف الغالب من أفراد عسكريني، ولكنها تضم أيضاً بعض أفراد الرشطة، 
وغريهم من املوظفني املدنيني. ويشكل األفراد املشاركون يف عمليات السالم التي تنفذها األمم املتحدة نحو ثلثي 

جميع األفراد الذين يتم نرشهم يف عمليات السالم.15

إن الحقائق عىل األرض هي التي تحدد ما إذا كانت قوات السالم ستصبح طرفاً يف أي نزاع أم ال، بغض النظر عن 
املهمة التي أوكلها إليها مجلس األمن التابع لألمم املتحدة، واملصطلح املستخدم لوصف خصومها املحتملني. وعىل 
النحو الوارد يف القسم 2.2.3، عندما تعمل القوات املسلحة تحت قيادة منظمة متعددة األطراف أو منظمة دولية 
ذات شخصية قانونية دولية، وسيطرتها، فإن املنظمة نفسها، وليس البلدان املساهمة بالقوات، ستُعد بصفة عامة 

طرفاً يف النزاع.

وبغض النظر عام إذا كانت قوات السالم تصبح طرفاً يف النزاع أم ال، فإنها غالباً ما ستكون يف عالقة دعم مع دولة 
اإلقليم. وكام هو الحال مع التحالفات املتعددة الجنسيات، ميكن أيضاً وصف العالقة بني املنظمة الدولية والبلدان 
املساهمة بقوات، أو بني البلدان املساهمة بقوات، بأنها عالقات دعم. ولذلك، فإن االعتبارات املتعلقة بقوات حفظ 

السالم مامثلة لتلك االعتبارات الخاصة بالتحالفات املتعددة الجنسيات )انظر القسم 2.2.3(.

يستخدم مصطلح "قوات السالم" بصفة عامة لوصف األفراد العسكريني واملدنيني الذين يتم نرشهم يف عمليات متعددة األطراف تنفذها   13
األمم املتحدة، أو بتفويض من مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ألغراض إنفاذ السالم أو حفظ السالم.

لالطالع عىل تقديرات مختلفة، انظر:  14
SIPRI," Global developments in armed conflicts, peace processes and peace operations",

        الكتاب السنوي 2020، معهد ستوكهومل الدويل ألبحاث السالم، مطبعة جامعة أكسفورد، أكسفورد، 2020، 
https://www.sipri.org/yearbook/2020/02 ; 

        معهد االقتصاد والسالم،
The Economic Value of Peace 2018: Measuring the Global Economic Impact of Violence and Conflict, 

        معهد االقتصاد والسالم، سيدين، ترشين األول/أكتوبر 2018، ص 10:
https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2020/08/Economic-Value-of-Peace-2018.pdf.

Global developments in armed conflicts"  15" )انظر الحاشية 14 أعاله(.

https://international-review.icrc.org/reviews/irrc-no-891892-multinational-operations-and-law
https://www.sipri.org/yearbook/2020/02
https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2020/08/Economic-Value-of-Peace-2018.pdf
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تذكري قانوين

مبوجب القانون الدويل اإلنساين، يجب عىل الدول واملنظامت الدولية:
احرتام القانون الدويل اإلنساين• 
االمتناع عن تقديم أي دعم من شأنه تشجيع انتهاكات القانون الدويل اإلنساين، أو املعاونة عليها أو مساندتها• 
هذه •  ووقف  اإلنساين  الدويل  القانون  انتهاكات  ارتكاب  من  املسلح  النزاع  أطراف  ملنع  وسعها  يف  ما  كل  بذل 

االنتهاكات.

وألن قرار إنشاء عملية سالم يكون منفصالً عن عملية توفري املوارد لتلك العملية، توجد مخاطر تتمثل يف االنفصال 
بني أهداف العملية والقدرة )األفراد، واألصول املادية، والخربة( املوضوعة تحت ترصف املنظمة الدولية.

إن خطر أن متثل املهمة "القاسم املشرتك األدىن" للمفاوضات يكون أكرث جسامة عىل أي منظمة دولية - نظراً إىل 
الحاجة إىل توافق اآلراء - منه عىل تحالف تختار الدول رصاحة الدخول فيه. ومن ثم، فإن املهمة التي يجري التفاوض 
لتناسب الواقع عىل األرض الذي ينتظر قوات السالم. ورمبا يعني هذا األمر نرش  عليها قد ال تكون مصممة جيداً 
قوة سالم معينة يف نزاع نشط قد ال تسند إليها فيه مهمة متّكنها من حامية املدنيني من التعرض ألي هجوم. أو رمبا 
يعني أن الدعم الذي تقدمه لدولة ما يدفعها هي نفسها إىل خضم األعامل العدائية، أو أن الدعم املقدم ال يناسب 

الدولة التي تتلقى الدعم.

باإلضافة إىل ذلك، قد يفرض توزُّع صالحيات صنع القرار عىل مستوى جهات فاعلة ووكاالت متعددة تحديات عىل 
عملية التنسيق العميل واتساق املسؤولية. ويوجد احتامل آخر أن يحدث التباس بشأن املهام، وعدم وضوح الخطوط 
الفاصلة عندما تعمل قوات السالم يف حاالت توجد فيها جهات فاعلة أخرى. وميكن أن ترتجم هذه القضايا إىل مخاطر 

حقيقية عىل املدنيني واملحتجزين وغريهم.

قانونية، وأخالقية،  بقوات مسؤوليات  املساهمة  والبلدان  الدولية  املنظمة  تقع عىل كل من  النظرية،  الناحية  من 
ومعنوية عن قوات السالم.16 ويف الواقع، قد يؤدي تفرق املسؤولية بني املنظامت الدولية والبلدان املساهمة بقوات 
األشخاص  عىل  مخاطر  من  ذلك  عن  ينتج  ما  مع  القوات،  تلك  أداء  عن  املسؤولية  فيها  تضعف  أوضاع  خلق  إىل 
املترضرين من األنشطة التي تنفذها تلك القوات. وقد تتفرق املساءلة عن سلوك تلك القوات أيضاً بني مقر املنظمة 
والدولة املعنية، مع احتامل اإلفالت من العقاب عىل ما يُرتكب من انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين وأشكال سوء 

السلوك األخرى )انظر القسمني 2.2 و4.2.6(.

السالم تحقيقه. ومينحهم هذا  واضحاً عىل قوات  املدنيني عىل نحو متزايد هدفاً  وبناًء عىل ذلك، أصبحت حامية 
األمر مجاالً أكرب للنظر يف اتخاذ تدابري لتقليل الرضر الذي يلحق باملدنيني وتنفيذها. وتسنح أيضاً لهذه القوات فرصة 
لتتوافق عىل نطاق واسع بشأن مهمة تراعي حامية املدنيني يف حالة النزاع بطريقة واقعية تناسب السياق، مع األخذ 
يف االعتبار الدعم املقدم إىل أحد أطراف النزاع. وميكن تحقيق هذه املهمة من خالل االستثامر الالزم لضامن حامية 
باملسؤولية لدى كل  الوضع األمثل، يوجد شعور  القتال. ومن حيث  املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف 
من املنظمة الدولية والبلدان املساهمة بقوات، ووضوح بشأن مسؤوليات اإلبالغ واملساءلة، وإجرءات هادفة تُتخذ 

لكفالة احرتام القانون الدويل اإلنساين وتقليل العواقب اإلنسانية السلبية املحتملة للنزاع.

املخاطر املحددة
عدم وضوح املسؤوليات	 
عدم االتساق بني املهام واحتياجات األشخاص املترضرين	 
عدم وجود توافق عىل مستوى القيادات	 
االفتقار إىل االتساق يف إجراءات اإلبالغ، ما يعيق عمليات الرقابة واملساءلة والتعلم	 
وجود ثغرات يف عملية املساءلة	 
االفتقار إىل التوافق يف قدرات البلدان التي تساهم بقوات، ما يؤدي إىل تفرق املسؤولية وظهور تحديات 	 

عملية للتنسيق

لالطالع عىل معلومات عن قوات السالم العاملة تحت رعاية األمم املتحدة، انظر رسالة األمني العام لألمم املتحدة، سياسة بذل العناية   16
 ،2013 آذار/مارس   5 املتحدة،  لألمم  تابعة  غري  أمنية  قوات  إىل  املتحدة  األمم  دعم  تقديم  عند  اإلنسان  حقوق  مراعاة  يف  الواجبة 

:A/67/775-S/2013/110
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=537dd4cb4.

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=537dd4cb4
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الفرص املحددة
اعتامد حامية املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال بوصفها أولوية اسرتاتيجية	 
اإلثراء املتبادل يف مجال التدريب عىل القانون الدويل اإلنساين واألطر، واألنظمة، والعمليات املتعلقة به	 
املشاركة يف وضع املعايري، مبا يف ذلك تبادل املامرسات الجيدة	 
تحسني األداء عىل املستوى الجامعي عن طريق عمليات التعلم	 
االضطالع الفعيل باملسؤوليات يف املجتمع املحيل وكل بلد من البلدان التي تساهم بقوات	 
وضع خطة شاملة لفك االرتباط املنظم	 

ملزيد من القراءة
Kigali Principles on the Protection of Civilians in Peacekeeping Operations

4.2.3 الجامعات املسلحة من غري الدول
املسلحة غري  النزاعات  يف  اعتبارها طرفاً  الدول هي مجموعات مسلحة منظمة ميكن  املسلحة من غري  الجامعات 
الدولية، وبالتايل فهي ملزمة بالقانون الدويل اإلنساين.17 وتشري تقديرات اللجنة الدولية إىل أن نحو 66 مليون شخص 
يعيشون يف ظل حكم يشبه الدولة متارسه جامعات مسلحة من غري الدول. وميثل الوصول إىل هؤالء األشخاص وتلبية 

احتياجاتهم تحدياً كبرياً يف بيئة النزاعات يف عامل اليوم.

وال تختلف عالقات الدعم التي تشمل جامعات مسلحة من غري الدول عن عالقات الدعم بني الدول، حيث تدعم 
القوى الكربى حلفاءها بالقدرات املختلفة )أي األصول املادية، واملوارد البرشية، واملهارات(.18 وتوضح الدراسات أن 
الجامعات املسلحة من غري الدول التي لديها عالقات دعم ميكنها االستمرار لفرتة أطول، والتعايف من فقدان القيادة 

بسهولة أكرب، واكتساب قدرات أفضل مام يتاح للجامعات األخرى التي ال تحصل عىل دعم.19

وعىل غرار الدول، قد تجد الجامعات املسلحة من غري الدول نفسها تؤدي أدوار تقديم الدعم وتلقي الدعم يف وقت 
واحد. وتربز األمثلة الرئيسية عىل عالقات الدعم التي تشمل جامعات مسلحة من غري الدول يف عالقات الدعم بني 
الجامعات املسلحة من غري الدول، ودعم الدول للجامعات املسلحة من غري الدول، ودعم الجامعات املسلحة من غري 

الدول للدول، والعالقات بني الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة والجامعات املسلحة من غري الدول.

عالقات الدعم بني الجامعات املسلحة من غري الدول
عىل الرغم من أن العديد من الجامعات املسلحة من غري الدول اليوم يُنظر إليها بصفة عامة عىل أنها قوة مقاتلة 
التحالفات  الواقع تحالفات متغرية تضم مجموعات مختلفة20 ترتاوح من  النحو، فهي يف  متحدة وتُصوَّر عىل هذا 
املتكاملة إىل املخططات االنتهازية التي تسعى إىل جمع املوارد لتحقيق هدف محدود. وميكن لتجمعات الجامعات 
املسلحة من غري الدول التي تتخذ قرارات محلية بناًء عىل تقييمها االسرتاتيجي أن تظل متجاوبة مع قيادة مركزية 
يف السعي لتنفيذ أجندة جيوسياسية مشرتكة. وقد برز هذا االتجاه بوصفه سمة غالبة ملشهد النزاعات يف فرتة ما 
بعد الحرب الباردة. وتتكون الشبكات األكرب من عرشات إىل عدة عرشات من الكيانات التي متتد عىل اتساع مناطق 
القريبة للمسمى ذاته، ميكن أن يتخذ تنظيم هذه  الرغم من السامت املشرتكة أو الصيغ  وقارات متعددة. وعىل 
املجموعات أشكاالً مختلفة متاماً. يف هذه الحركات، توجد نواة مركزية ذات مستوى متفاوت من السلطة عىل عدد 
من املجموعات الالمركزية األصغر. وقد تعمل يف شكل حركة تتكون من مجموعات غري محكمة الرتابط من املكّونات 
تجمعها هوية وأيديولوجية مشرتكة، ولكنها تظهر تبايناً كبرياً يف أمناط العنف التي تتبعها، وتوجهها إزاء الكيانات 

الخارجية.

الدعم بني الدول والجامعات املسلحة من غري الدول
باإلضافة إىل عالقات الدعم بني الجامعات املسلحة من غري الدول، يوجد أيضاً العديد من أمثلة الدعم الذي تقدمه 

الجامعات املسلحة من غري الدول من بني مجموعة كبرية من الجامعات املسلحة – التي تختلف من حيث أهدافها، وهياكلها، ومامرساتها،   17
ومصادر متويلها، وقدراتها العسكرية، ودرجة سيطرتها عىل األرايض – وهي غري معرتف بها كدول، ولكن لديها القدرة عىل التسبب يف عنف 

يثري شواغل إنسانية.
K. Oots, A Political Organization Approach to Transnational Terrorism, Greenwood Press, Westport, 1986.
T. Bacon, “Is the Enemy of My Enemy My Friend?”, Security Studies, Vol. 27, January 2018, pp. 345–379.

        اللجنة الدولية للصليب األحمر، جذور ضبط النفس يف الحرب، اللجنة الدولية، جنيف، 2018، ص 24:
https://shop.icrc.org/the-roots-of-restraint-in-war-pdf-ar.html.

18
19
20

http://civilianprotection.rw/wp-content/uploads/2015/09/REPORT_PoC_conference_Long-version.pdf
https://shop.icrc.org/the-roots-of-restraint-in-war-pdf-ar.html
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دول إىل جامعات مسلحة من غري الدول. ووفقاً لنتائج العملية السنوية التي نفذتها اللجنة الدولية يف عام 2020 
لتحديد الجامعات املسلحة، يتلقى نحو 37 % )230 جامعة( من الجامعات املسلحة دعامً من دولة أو من جامعات 
مسلحة أخرى من غري الدول.21 ويُعد الدعم الذي تقدمه جامعات مسلحة من غري الدول إىل دول أقل شيوعاً، لكنه 

يحدث يف بعض األحيان.

يف الواقع، ميكن أن يثري الدعم الذي تقدمه أو تتلقاه الجامعات املسلحة من غري الدول، وهو ما يحدث أحياناً خارج 
األطر القانونية الوطنية واألطر القانونية األخرى الراسخة، اعتبارات تختلف إىل حد كبري عن االعتبارات التي تنطبق 
عىل الدعم الذي تقدمه الدول أو الذي تتلقاه. عىل سبيل املثال، قد تسعى الدول إىل العمل مع جامعات مسلحة 
من غري الدول من أجل تقويض املسؤولية أو تفويضها )انظر القسم 2.2(. وعىل العكس من ذلك، قد متارس الدولة 
سيطرة شاملة عىل الجامعات املسلحة من غري الدول )ما يجعل الدولة مسؤولة عن أفعال تلك الجامعات(. وألن 
الهيكل التنظيمي للجامعة، وثقافتها، وأفرادها قد يختلفون عام لدى القوات املسلحة التابعة للدولة، فقد تختلف 
واألشخاص  املدنيني  وحامية  اإلنساين  الدويل  للقانون  أفضل  بشكل  االمتثال  لتعزيز  املنفذة  العملية  التدابري  أيضاً 

اآلخرين غري املشاركني يف القتال.

تذكري قانوين

يجب عىل جميع أطراف النزاع املسلح، مبا يف ذلك الجامعات املسلحة من غري الدول، احرتام القانون الدويل 
اإلنساين وفقاً اللتزاماتها.22

قيادات الجامعات املسلحة من غري الدول، ونواياها، وقدراتها
يُعد الهيكل التنظيمي ألي جامعة مسلحة محدداً مهامً لسلوكها. وهو يؤثر عىل قدرتها العسكرية، ونوع السيطرة 

التي ميارسها القادة، وكيفية تعلم املقاتلني مامرسة سلوك يحظى بالتقدير.

ويتشكل هذا الهيكل من عدة عوامل داخلية، مبا يف ذلك األيديولوجيا والعقيدة؛ وما تفضله القيادة؛ واسرتاتيجيات 
التجنيد؛ ومصادر التمويل؛ وتاريخ الجامعة، مبا يف ذلك املنافسة الداخلية؛ والشبكات االجتامعية القامئة. ويتشكل 
الهيكل أيضاً من خالل عوامل خارجية، مثل ما تتمتع به القوة املعادية من قوة وفعالية، وتضاريس املنطقة التي 
تعمل فيها الجامعة - واألهم من ذلك - الدعم السيايس أو العسكري الخارجي. عىل سبيل املثال، ميكن أن يختلف 
تاماً عن تنظيم الجامعات التي تعمل بالكامل عىل  تنظيم الجامعات املسلحة التي يستضيفها بلد مجاور اختالفاً 

أرايض الدولة التي تناصبها العداء )انظر القسم 4.4.3(.

يف الواقع، يكون للحصول عىل املوارد تأثري كبري عىل اسرتاتيجية التجنيد التي تنتهجها الجامعة املسلحة، وبالتايل عىل 
العالقات بني املحاربني واملجتمع املحيل.23 وعىل مستوى الفرد والجامعة، يقلل توافر املوارد الخارجية االعتامد عىل 
دعم املجتمع املحيل، ومن ثم يؤثر عىل ميلهم للعنف أو التحيل بضبط النفس تجاه السكان املحليني.24 وتؤثر مصادر 

الدخل املتاحة من أجل الحفاظ عىل استمرار الجامعة املسلحة أيضاً عىل نوع السيطرة الذي ميارسه القادة.

الخربة  تُعد  الالمركزية،  باملجموعات  يتعلق  فيام  القيادة.  كيفية مامرسة  الجامعة  يحدد هيكل  ذلك،  إىل  باإلضافة 
قواعد سلوك  دامئاً  الجامعات  لدي هذه  يكون  الجامعة. وال  أعضاء  يوحد  الذي  الرئييس  العنرص  املشرتكة  القتالية 
مكتوبة، وإمنا تعتمد عوضاً عن ذلك عىل القيم، والتقاليد املشرتكة. وتعزز الهياكل العسكرية التي تتسم باملركزية، 
الوالء من خالل صياغة هوية تستند إىل الروايات والطقوس الجامعية، مثل املُثل أو األيديولوجية القومية التي ترُتجم 
إىل مامرسات. وهي تعتمد عىل قواعد وقيم راسخة محددة بوضوح، التي من املرجح أن يتم نقلها إىل الجنود عن 

طريق التلقني والتدريب.

يأيت هذا اإلحصاء من العملية السنوية التي تنفذها اللجنة الدولية لتحديد الجامعات املسلحة، وهي فئة تُعرّف عىل أنها مجموعات تسبب   21
شواغل إنسانية تثري قلق اللجنة الدولية. ويف إطار هذا التعريف الواسع، فإن الجامعات املسلحة من غري الدول هي مجموعات تُعد أطرافاً 

يف نزاع مسلح.
22        دراسة القانون الدويل اإلنساين العريف، اللجنة الدولية، القاعدة 139 )انظر الحاشية 7 أعاله(.

23

24

 J. Weinstein, Inside Rebellion: The Politics of Insurgent Violence, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, as 
cited in Roots of Restraint, p. 22 )انظر الحاشية 20 أعاله(.
A. Wennmann, “Grasping the financing and mobilization cost of armed groups: A new perspective on conflict 
dynamics”, Contemporary Security Policy, Vol. 30, No. 2, 2009, pp. 265–280,

عىل النحو الوارد يف جذور ضبط النفس، ص 22، )انظر الحاشية 20 أعاله(.
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ميكن ربط بعض املخاطر املحددة بالجامعات املسلحة من غري الدول بوصفها أطرافاً يف النزاعات ويف عالقات الدعم. 
وقد يؤدي التفاوت، الذي غالباً ما يوجد يف النزاعات املسلحة غري الدولية بني الدول والجامعات املسلحة من غري 
الدول، إىل دفع هذه الجامعات إىل اللجوء إىل وسائل وأساليب يكون لها تأثري أكرب عىل املدنيني. ويوجد أيضاً خطر 
عدم وفاء الجامعات املسلحة بواجبها يف حامية املدنيني يف أثناء تنفيذها األعامل العدائية )انظر القسم 2.3.3(، سواًء 
ألسباب تكتيكية أو عىل أساس الخطاب الذي يضع املدنيني ضمن إطار الخصوم. وميكن أن يتجىل ذلك يف الهجامت 
املوجهة ضد املدنيني واألعيان املدنية أو الهجامت العشوائية، ويف استخدام الوجود املدين لحامية أنفسها من التعرض 
لهجوم. هذا ويوجد خطر كبري آخر يتمثل يف قيام الجامعات املسلحة من غري الدول باحتجاز املحتجزين ومعاملتهم 
عىل نحو غري مالئم، سواًء كان ذلك بسبب عدم وجود النية، أو االفتقار إىل القدرة، أو غياب القيادة )انظر القسمني 

3.3.3 و1.4(.

باإلضافة إىل ذلك، قد ال يكون لدى الجامعات املسلحة من غري الدول إال القليل من الوعي، إن وجد، بشأن القانون 
الدويل اإلنساين، وقد يرفض بعضها إمكانية تطبيقه كجزء من رفض أوسع للنظام الدويل السائد. وقد تؤدي األوضاع 
املعقدة التي تتسم بوجود العديد من الجامعات املسلحة من غري الدول التي تتنافس عىل املوارد، أو كسب األنصار 
الجامعات  تحاول  حيث  الهاوية"،  نحو  "سباق  تأجيج  إىل  الخارجيني،  املؤيدين  أو  والعاملي  املحيل  املستويني  عىل 

املسلحة من غري الدول إثبات أهميتها من خالل التفوق عىل بعضها بعضاً من حيث الهجامت الكربى.

وعند ظهور جامعة مسلحة من غري الدول أو منوها برسعة، رمبا ال تتاح لها فرصة كافية لتنفيذ أطر وأنظمة وعمليات 
قوية من شأنها تعزيز حامية املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال. عىل سبيل املثال، قد تجمع قواتها 
من دون فحص كل فرد فيها. وقد تنرش تلك القوات من دون توفري تدريب قوي لها عىل القانون الدويل اإلنساين، 
فيام يتعلق عىل سبيل املثال باختيار الوسائل واألساليب التي من شأنها تقليل املخاطر عىل املدنيني واستخدامها، أو 
إدارة أماكن االحتجاز. ورمبا متتد هذه املخاوف أيضاً إىل كيفية تعامل الجامعات املسلحة من غري الدول مع املوىت 

والنازحني.

وال تِخل التوجيهات الواردة يف هذه الوثيقة بالحاجة إىل توخي الحذر عند دعم الجامعات املسلحة من غري الدول 
االستفادة من مجاالت  الجامعات يف  بهذه  يتعلق  الذي  الهدف  الدعم يف أي سياق محدد. ويتمثل  وقانونية هذا 
االهتامم الرئيسية الثالثة السابق تحديدها - وهي املوارد، والتجنيد، والسيطرة - من أجل التأثري اإليجايب عىل سلوكها 

تجاه املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال.

املخاطر املحددة
عدم االتساق بني قيادات الجهات الفاعلة، ما يؤدي إىل تفرق املسؤولية	 
عدم االتساق يف القدرات، ما يؤدي إىل مشكالت يف التنسيق وتفرق املسؤولية	 
ضعف الرغبة أو محدودية املوارد أو الخربات الالزمة لتفعيل القانون الدويل اإلنساين يف األعامل 	 

العدائية )مثل مبادئ االحتياط يف الهجوم، والتمييز، والتناسب( واألنشطة األخرى )مثل االحتجاز، 
وإدارة النزوح، وإدارة جثث املوىت، والكشف عن مصري املفقودين وأماكن وجودهم(

تحّول الجامعات املسلحة إىل التوحش ضد املجتمع املحيل	 

الفرص املحددة
أن يكون لها تأثري إيجايب عىل الجامعات املسلحة من غري الدول عن طريق استغالل احتياجاتها من 	 

حيث املوارد، والتجنيد، والسيطرة
املشاركة يف وضع املعايري الثقافية وغريها من املعايري املتوافقة مع القانون الدويل اإلنساين	 

 

القواعد القانونية األساسية

املادة 3 املشرتكة بني اتفاقيات جنيف لعام 1949
الربوتوكول اإلضايف الثاين لعام 1977

 

ملزيد من القراءة

جذور ضبط النفس يف الحرب )اللجنة الدولية(
تعزيز احرتام القانون الدويل اإلنساين يف النزاعات املسلحة غري الدولية )إم. ماك(

https://shop.icrc.org/the-roots-of-restraint-in-war-pdf-ar.html
https://shop.icrc.org/increasing-respect-for-international-humanitarian-law-in-non-international-armed-conflicts-pdf-ar.html
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5.2.3 الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة
أصبحت الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة جزءاً مهامً من املشهد يف األوضاع املتأثرة بالنزاعات.

يتم  قد  أوالً،  األقل.  عىل  ثالث  طرق  من  بأي  الدعم  عالقات  يف  الخاصة  واألمنية  العسكرية  الرشكات  تشارك  قد 
التعاقد معها لتقديم خدمات متخصصة لطرف يتلقى الدعم، مثل التدريب والتعليم العسكريني، أو صيانة أنظمة 
األسلحة املتطورة تقنياً وتشغيلها. ثانياً، من الناحية العملية، قد تضطلع هذه الرشكات بدور أكرث نشاطاً يف العمليات 
العسكرية بالنيابة عن أحد أطراف النزاع. ويف بعض الحاالت، تشمل مهامها املشاركة املبارشة يف األعامل العدائية. ويف 
حاالت أخرى، قد يعرضها العمل عىل مقربة من األهداف العسكرية لخطر أكرب بحدوث تبادل إطالق النار مع أحد 
أطراف النزاع، سواًء للدفاع عن النفس أو ألسباب أخرى. ثالثاً، قد تصبح رشكة عسكرية وأمنية خاصة يف الواقع طرفاً 

يف نزاع بوصفها جامعة مسلحة من غري الدول تقدم الدعم أو تتلقى الدعم )انظر القسم 4.2.3(.

اإلنساين  الدويل  للقانون  االمتثال  إدماج  مبدى  تكون  عليها  اإلجابة  يجب  التي  األسئلة  تتعلق  الحاالت،  جميع  يف 
ومجموعات قواعد القانون األخرى الواجبة التطبيق عىل األنشطة التي تنفذها الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة، 
ودرجة الرقابة واإلرشاف التي تخضع لها عملياتها. وقد يقع عىل عاتق كل من الدولة التي تتعاقد مبارشة مع إحدى 
الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة )الدولة املتعاقدة(، والدولة التي تعمل فيها تلك الرشكة )دولة اإلقليم(، والدولة 
القانون الدويل  املسجلة فيها الرشكة )دولة املوطن( مسؤوليات فيام يتعلق بتلك الرشكة، وال سيام لضامن احرتام 

اإلنساين.

وقد يؤدي التعاقد مع رشكات عسكرية وأمنية خاصة من دون اتخاذ إجراءات التدقيق املناسبة، وعدم إبرام عقود 
دقيقة، وغياب الرقابة واإلرشاف إىل تفرق املسؤولية، ما قد يتسبب يف ارتكاب هذه الرشكات أو من تعمل معهم 

انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين.

واألمنية  العسكرية  الرشكات  مع  عالقاتها  يف  الدول  عىل  الدولية  القانونية  االلتزامات  ببعض  مونرتو  وثيقة  وتُذكّر 
الخاصة، وتقدم مجموعة من املامرسات الجيدة ملساعدة الدول عىل تنفيذ هذه االلتزامات.25

املخاطر املحددة
تفرق املسؤولية بني الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة والجهات الفاعلة يف عالقة الدعم	 
الخلط بني الُنهج التنظيمية	 
غياب الفحص الدقيق	 
عدم تحديد قواعد االشتباك نطاق استخدام القوة عىل نحو كاٍف	 
عدم القدرة عىل رصد السلوك وتقييم النتائج	 
غياب الرقابة واملساءلة	 

الفرص املحددة
إمكانية إدراج القانون الدويل اإلنساين يف نهج تقديم الخدمات املخصص بشكل مهني	 
إمكانية تضمني بند أو أكرث من بنود اإلنهاء يف حالة ارتكاب الرشكة العسكرية واألمنية الخاصة 	 

و/أو طرف النزاع الذي يتلقى الدعم انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين
 

ملزيد من القراءة

الصلة بعمليات الرشكات  السليمة للدول ذات  الدولية واملامرسات  القانونية  وثيقة مونرتو بشأن االلتزامات 
العسكرية واألمنية الخاصة أثناء النزاع املسلح )اللجنة الدولية والوزارة االتحادية للشؤون الخارجية يف سويرسا(

Business and International Humanitarian Law: An Introduction to the Rights and Obligations 
of Business Enterprises under International Humanitarian Law )ICRC(

ميكن أيضاً االطالع عىل:
- القسم 4.4.3 أشكال الدعم األخرى

الدولية  القانونية  وثيقة مونرتو بشأن االلتزامات  اللجنة الدولية للصليب األحمر والوزارة االتحادية للشؤون الخارجية يف سويرسا،  راجع   25
واملامرسات السليمة للدول ذات الصلة بعمليات الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة أثناء النزاع املسلح، اللجنة الدولية والوزارة االتحادية 

.https://www.montreuxdocument.org/pdf/document/ar.pdf :2008 ،للشؤون الخارجية يف سويرسا، جنيف

https://www.montreuxdocument.org/pdf/document/ar.pdf
https://www.montreuxdocument.org/pdf/document/ar.pdf
https://shop.icrc.org/the-globilization-of-market-economies-offers-new-opportunities-for-business-enterprises-and-they-also-give-rise-to-risks-pdf-en.html
https://shop.icrc.org/the-globilization-of-market-economies-offers-new-opportunities-for-business-enterprises-and-they-also-give-rise-to-risks-pdf-en.html
https://www.montreuxdocument.org/pdf/document/ar.pdf
https://www.montreuxdocument.org/pdf/document/ar.pdf
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3.3 العمليات العسكرية 
واألنشطة املرتبطة بها

يتعرض املدنيون واألشخاص اآلخرون غري املشاركني يف القتال لخطر أن يلحق بهم رضر يف أثناء النزاع املسلح ويف 
أعقابه. وتنجم هذه املخاطر بشكل مبارش وغري مبارش عن األنشطة التي ينفذها أطراف النزاع املسلح، مبا يف ذلك 
نتيجة اآلثار الرتاكمية لألعامل التي تنفذها أطراف النزاع. عىل سبيل املثال، ميكن أن يكون للرضر أو التدمري الذي 
يلحق بالبنية التحتية املدنية الحيوية يف املناطق املأهولة آثار عميقة عىل السكان املدنيني، مثل األمراض والنزوح. 
ما  الوقت،  األساسية مبرور  الخدمات  تدهور  إىل  أخرى  عوامل  و/أو  املتعددة  الهجامت  تؤدي  النزاع،  استمرار  مع 
يشكل خطراً بالغاً عىل الصحة العامة، ويدفع إىل مزيد من النزوح. باإلضافة إىل ذلك، فإن إخفاق الجهات الفاعلة يف 
توقع تداعيات ما بعد النزاع ويف إدارتها بعد فرتة طويلة من توقف األعامل العدائية قد يشكل أيضاً مخاطر كبرية 
عىل املدنيني. عىل سبيل املثال، يظل لألشخاص املحرومني من حريتهم ألسباب تتعلق بالنزاع الحق يف تلقي معاملة 

إنسانية بعد انتهاء النزاع ويظلون بحاجة إىل من يدير شؤونهم.

وتهدف قواعد القانون الدويل اإلنساين إىل زيادة حامية املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال. وباإلضافة 
إىل كفالة احرتام هذه القواعد، يتعني عىل الجهات الفاعلة يف عالقة الدعم االنتباه إىل كل من املخاطر التي تشكلها 

األنشطة التي تنفذها عىل األشخاص املترضرين، وأي فرص قد تكون لديها لتقليص الرضر.

فيام ييل بعض االعتبارات الخاصة باألنشطة التي يجب عىل الجهات الفاعلة إدراجها يف عملية صنع القرار يف أثناء 
مراحل اإلعداد، والتنفيذ، واملرحلة االنتقالية.

1.3.3 إدارة األسلحة والذخائر
قبل نشوب أي نزاع مسلح أو يف أثنائه، تتمكن األطراف املشاركة فيه من حيازة الوسائل الالزمة لتنفيذ العمليات 
العسكرية وتخزينها. وينطوي استخدام األسلحة والذخائر ووسائل الحرب األخرى عىل مخاطر إلحاق الرضر باملدنيني 
الوسائل،  فيها هذه  تُستخدم  مرة  الخطر يف كل  الحرص. ويحدث  وليس  املثال  املدنية، وذلك عىل سبيل  واألعيان 
وخاصة عندما تُستخدم بشكل ينتهك القانون الدويل اإلنساين. ويجب اتخاذ خطوات يف كل مرحلة لتقليل هذا الرضر 

أو تجنبه.

وتُعد اإلدارة السليمة لألسلحة والذخائر عامالً مهامً يف منع تحويل وجهة األسلحة واستخدامها غري املرشوع. ويزيد 
ضعف إدارة مخزون الذخائر من مخاطر استخدام هذا املخزون عىل نحو غري مرصح به، أو تعرضه للرسقة، أو الفقد، 
أو االنفجار العريض أو املتعمد ما يتسبب يف نتائج كارثية. وميكن أيضاً أن يعرقل الجهود التي تُبذل من أجل نزع 
السالح عند انتهاء النزاع، ما يزيد من خطر استمرار استخدام األسلحة يف املجتمع املحيل، أو استخدامها يف نزاعات 

أخرى يف املنطقة.

هذه  استخدام  احتاملية  عىل  مهامً  مؤرشاً  عدمه  من  والذخائر  األسلحة  مخزونات  عىل  صارمة  رقابة  فرض  ويُعد 
العنارص يف ارتكاب انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين أو تيسري ارتكابها، أو يف استخدامها بشكل ينتهك القانون الدويل 

)انظر القسم 2.4.3(.

وقد وِضعت املعايري واملبادئ التوجيهية الدولية، التي أقرتها األمم املتحدة والهيئات الدولية األخرى، بغية دعم أفضل 
املامرسات يف مجال األمن املادي، وإدارة مخزونات الذخائر واملتفجرات واألسلحة يف مرافق التخزين، ويف مجال إدارة 
األسلحة والعتاد املرتبط بها عند شحنها، أو نقلها، أو التخلص منها. ويجب تشجيع الجهات الفاعلة عىل تطبيق هذه 
املعايري واملبادئ التوجيهية لتقليل مخاطر سوء اإلدارة، الذي ميكن أن يؤدي إىل إلحاق األذى باألشخاص املترضرين.

يجب عىل الجهة الفاعلة التي تنظر يف تقديم أسلحة إىل جهة فاعلة أخرى أن تأخذ أيضاً يف الحسبان مخاطر إساءة 
استخدام هذه األسلحة بسبب عدم كفاية عملية إدارة املخزون. عىل العكس من ذلك، ميكن للجهات الفاعلة يف 
عالقة الدعم مساعدة رشكائها يف تعزيز عمليات إدارة األسلحة والذخائر من خالل تطوير السياسات أو العقائد )انظر 

القسم 1.2.6(، والتدريب )انظر القسم 2.2.6(.
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املخاطر املحددة
تحويل وجهة األسلحة أو الذخائر إىل مستخدمني نهائيني غري مرصح لهم باستخدامها، واستخدامات نهائية	 

غري مرصح بها، مبا يف ذلك من خالل إعادة البيع، أو الرسقة، أو الفقد
التخزين غري اآلمن	 
استمرار توافر األسلحة والذخائر بعد انتهاء النزاع، ما يشكل وقوداً الشتعال العنف املسلح والنزاعات 	 

املسلحة، ويقوض السالم واألمن عىل املدى الطويل

الفرص املحددة
دعم إنشاء األطر، واألنظمة، والعمليات الالزمة لتعزيز إدارة األسلحة والذخائر	 
تدريب األفراد التابعني للرشكاء	 

القواعد القانونية األساسية

مرشوعة  غري  بصورة  بها  واالتجار  والذخرية  ومكوناتها  وأجزائها  النارية  األسلحة  صنع  مكافحة  بروتوكول 
)بروتوكول األسلحة النارية(، 2001.

 

ملزيد من القراءة

املبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخرية )األمم املتحدة(

املعايري الدولية لألعامل املتعلقة باأللغام

خالصة وافية معيارية لتنفيذ عمليات الحد من األسلحة الصغرية )األمم املتحدة( 

املعايري الدولية ملراقبة األسلحة الصغرية )األمم املتحدة(

ميكن أيضاً االطالع عىل:
- القسم 2.4.3 عمليات نقل األسلحة

- القسم 8.4 األلغام األرضية ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار
- القسم 1.3.6 ج فك االرتباط باملوارد عىل نحو مسؤول

2.3.3 إدارة األعامل العدائية
نفسها  الدعم  تقدم  التي  الفاعلة  الجهة  كانت  املسلح. وسواًء  بالنزاع  ارتباطاً  األكرث  النشاط  العدائية هي  األعامل 
تشارك يف األعامل العدائية أم ال )انظر القسم 2.1(، يجب أن تستعد كال الجهتني الفاعلتني يف عالقة الدعم الحتامل 

وقوع أعامل عدائية وأن تكون لها عواقب إنسانية.

عند اإلعداد لعالقة الدعم، وتنفيذها، ونقلها، يجب عىل الجهات الفاعلة أن تأخذ يف االعتبار مخاطر أن يؤدي الدعم 
املقدم إىل تشجيع انتهاكات القانون الدويل اإلنساين، أو املعاونة عليها أو مساندتها، أو أن يتسبب بطريقة أخرى يف 
بالقواعد التي تنظم سري  عواقب إنسانية لألشخاص املترضرين من النزاع. ويرتبط مصدر القلق هذا ارتباطاً وثيقاً 

األعامل العدائية. ويجب اتخاذ تدابري عىل مدار عالقة الدعم للتخفيف من حدة هذه املخاطر.

تذكري قانوين

يحظر القانون الدويل اإلنساين الهجامت ضد املدنيني واألعيان املدنية، والهجامت العشوائية أو غري املتناسبة، واستخدام 
األسلحة العشوائية الطابع، واستخدام املدنيني كدروع برشية، من بني أمور أخرى. وهو يلزم األطراف باتخاذ جميع 

االحتياطات املمكنة لتجنب إلحاق أرضار باملدنيني بصورة عارضة، وتقليصها عىل أي حال إىل الحد األدىن. 

من الرضوري أن يجعل الرشكاء يف عالقة الدعم تقليص الرضر الذي يلحق باملدنيني إىل أدىن حد أولوية اسرتاتيجية عند 
تخطيط عملياتهم العسكرية وتنفيذها. وميكن تحقيق ذلك األمر من خالل اتفاق بني الرشكاء وتوضيحه يف العقيدة 

أو السياسة املتبعة )انظر القسم 3.1.6(.

https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/
https://www.mineactionstandards.org/en/ 
https://www.mineactionstandards.org/en/ 
https://iansa.org/modular-small-arms-control-implementation-compendium-mosaic/
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تحسني  الرشكاء  بني  التدريب  أو  املؤسسية  القدرات  بناء  تعزيز  إىل  تهدف  التي  للتدابري  ميكن  ذلك،  إىل  باإلضافة 
األرضار  لتقدير  منهجيات  تشمل  وهي  األدىن.  الحد  إىل  باملدنيني  يلحق  الذي  الرضر  لتقليص  والعمليات  األنظمة 
الجانبية وإجراءات االستهداف، وتقييامت لألرضار التي تحدثها املعارك التي تشمل عمليات تقييم األرضار الجانبية. 
وميكن للجهات الفاعلة أيضاً تبادل املامرسات الجيدة، والتشجيع عىل احرتام قواعد القانون الدويل اإلنساين الواجبة 

التطبيق )انظر القسم 2.1.6(.

باإلضافة إىل ذلك، ميكن للرشكاء تقديم املساعدة الفنية يف أثناء التخطيط للعمليات، عىل سبيل املثال من خالل تبادل 
املعلومات عن التضاريس البرشية؛ والطبيعة الجغرافية واملنشآت؛ واملواقع؛ وترابط البنية التحتية املدنية الحيوية 
وعملها؛ وأمناط الحياة. ويجب أن يعزز الرشكاء عمليتي جمع البيانات املتعلقة باألرضار التي تلحق باملدنيني وتبادلها، 
مبا يف ذلك اآلثار العميقة الناجمة عن الرضر أو الدمار الذي يلحق باألعيان املدنية. واستناداً إىل هذه املعلومات وإىل 
ما تتمتع به الجهات الفاعلة من خربات، فإن مبقدورها إسداء املشورة بشأن اختيار األهداف وكيفية التحقق من أنها 
ليست مدنيني أو أعياناً مدنية، وأنها ال تتمتع بحامية خاصة؛ وقد توفر أيضاً مدخالت حول الوسائل أو األساليب أو 

التدابري االحرتازية وتدابري التخفيف من األثر بغية تقليل األرضار العرضية التي تلحق باملدنيني.

األعامل  أثناء  يف  الفاعلة(  للجهة  التابعة  القوات  سلوك  إىل  )باإلضافة  الرشكاء  سلوك  لرصد  اتخاذ خطوات  ويجب 
العدائية وتقييمه )انظر القسمني 4.2.6 و5.2.6(. من املهم أيضاً إنشاء آليات للتحقيق يف الرضر الذي يلحق باملدنيني، 

وضامن املساءلة واستخالص الدروس لتوجيه العمليات أو العالقات يف املستقبل )انظر القسم 2.3.6(.

العدائية، عىل سبيل  التي تخفف من عواقب األعامل  يتيح لهم تقديم املساعدة  قد يكون الرشكاء أيضاً يف وضع 
املثال من خالل تخصيص املوارد أو الخربات لدعم الخدمات األساسية مثل مرافق الرعاية الصحية، أو إجالء املرىض 

والجرحى، أو تقديم املساعدة اإلنسانية.

مام ال شك فيه، أن دور الجهات الفاعلة التي تقدم الدعم واألطراف التي تتلقى الدعم يف كفالة احرتام قواعد سري 
األهداف  تختلط  - حيث  بالسكان  مأهولة  بيئات  يف  نزاع مسلح  نشوب  عند  أهمية  أكرث  يكون  العدائية  األعامل 
العسكرية واملدنيون واملنشآت املدنية، ما يعرض املدنيني لخطر كبري يتمثل يف إلحاق الرضر بهم. ويجعل الضعف 
الذي يُعد سمة طبيعية للمدنيني يف املناطق املأهولة بالسكان لزاماً عىل الدول وجميع أطراف النزاع أن تعيد تقييم 
اختياراتها لألسلحة والتكتيكات وتعديلها من أجل تقليل الرضر الذي يلحق باملدنيني، مبا يف ذلك عن طريق تجنب 
استخدام األسلحة املتفجرة ذات التأثري الواسع النطاق يف املناطق املأهولة بالسكان، وإعداد قواتها املسلحة وتدريبها 
وتجهيزها بشكل مناسب لهذا الغرض. ويتعني عىل الدول أيضاً مامرسة تأثريها عىل رشكائها وعىل األطراف األخرى 
لتحقيق هذه الغاية. ويجب عىل جميع أطراف النزاعات املسلحة، كلام أمكن ذلك، استخدام اسرتاتيجيات وتكتيكات 
تنقل القتال خارج املناطق املأهولة بالسكان يف مسعى منها للحد من القتال يف املناطق الحرضية وصوالً إىل منعه 

متاماً يف تلك املناطق.

املخاطر املحددة
حدوث وفاة وإصابات يف صفوف املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال 	 
اإلرضار باألعيان املدنية، واألعيان التي تتمتع بحامية خاصة )مثل املمتلكات الثقافية، واملرافق الطبية(	 
الرضر الذي يلحق باملدنيني والناجم عن اآلثار غري املبارشة )التي لها تداعيات( لألرضار التي تلحق باألعيان 	 

املدنية
النزوح	 

الفرص املحددة
جعل تقليص الرضر الذي يلحق باملدنيني إىل أدىن حد ممكن أولوية اسرتاتيجية يف جميع العمليات التي 	 

ذ معهم ينفذها الرشكاء أو تُنفَّ
منع إلحاق الرضر باملدنيني أو تقليصه إىل أدىن حد ممكن، عن طريق تحسني إجراءات االستهداف عن 	 

طريق بناء القدرات املؤسسية والتدريب
تحسني عملية اختيار الوسائل واألساليب واستخدامها، والتأكد، عن طريق التدريب، أنها مناسبة للبيئة	 
تزويد الرشكاء باملعدات أو املعلومات التي ميكن أن تساعد يف تجنب إلحاق الرضر باملدنيني أو تقليصه إىل 	 

أدىن حد ممكن، مثل أجهزة جمع املعلومات االستخباراتية، واملراقبة، ومعدات االستطالع
التأكد من توافر قنوات مناسبة للمدنيني واملراقبني الخارجيني لتقديم الشكاوى 	 
تحسني املامرسات عن طريق عمليات التعلم	 
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ميكن أيضاً االطالع عىل:
- القسم 3.4.3 العمليات العسكرية التي تنفذ مع رشكاء

- القسم 4 حامية املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال

القواعد القانونية األساسية

الربوتوكول اإلضايف األول لعام 1977

الربوتوكول اإلضايف الثاين لعام 1977

القانون الدويل اإلنساين العريف

لالطالع عىل قامئة كاملة باملعاهدات ذات الصلة، انظر قاعدة بيانات اللجنة الدولية للمعاهدات

ملزيد من القراءة

القانون الدويل اإلنساين وتحديات النزاعات املسلحة املعارصة )2019(، الصفحات 15-25 )اللجنة الدولية(

القانون الدويل اإلنساين: مقدمة شاملة، الصفحات 77-129 )نيلس ميلترس(

النزاعات املسلحة املمتدة: دعوة لتبني نهج أفضل ملساعدة املترضرين )اللجنة  الخدمات الحرضية يف أثناء 
الدولية(

النازحون يف املدن: تجربة النزوح الداخيل يف املناطق الحرضية خارج املخيَّامت واالستجابة له )اللجنة الدولية(

رأيت مدينتي تحترض: أصوات من خطــوط املـواجهة يف نزاعــات داخـل املـدن يف العراق، وسورية، واليمن 
)اللجنة الدولية(

Explosive Weapons with Wide Area Effects: A Deadly Choice in Populated Areas, ICRC, Ge-
neva )ICRC, forthcoming(

When War Moves to Cities: Protection of Civilians in Urban Areas )ICRC and InterAction(

3.3.3 إلقاء القبض، والتوقيف، واالحتجاز
يُعد الحرمان من الحرية أمراً معتاداً يف النزاعات املسلحة. وينبغي ألي طرف يف نزاع مسلح - والجهات الفاعلة التي 
املحرومني من  التطبيق عىل هؤالء األشخاص  الواجب  لهذا االحتامل. واملبدأ األسايس  - االستعداد  الدعم  له  تقدم 

حريتهم هو املعاملة اإلنسانية.

ينبغي للمشاركني يف عالقات دعم اتخاذ تدابري لضامن، قدر اإلمكان، أن أي حرمان من الحرية يتم مبا 
يتفق مع القانون الدويل واالعتبارات اإلنسانية.

ويكون املحتجزون يف حالة ضعف ألنهم يعتمدون اعتامداً كامالً عىل سلطة االحتجاز )انظر القسم 1.4(. وقد تتفاقم 
يف سياق النزاع املسلح مخاطر تعرض األشخاص املحرومني من حريتهم لألذى. وتوجد أربعة مشكالت أساسية شائعة 
وهي: افتقار سلطات االحتجاز إىل القدرة عىل ضامن تلقي املحتجزين معاملة إنسانية وأن تكون ظروف االحتجاز 
إنسانية، أو إبقاء املحتجزين يف مرافق احتجاز مؤقتة أو متنقلة، أو نقل املحتجزين إىل سلطة أخرى ال تحرتم الحقوق 

األساسية للمحتجزين، أو إبقاء املحتجزين مبعزل عن العامل الخارجي يف أماكن احتجاز غري معلنة.

بغض النظر عام إذا كانت الجهات الفاعلة تشارك بشكل مبارش يف عمليات االحتجاز أم ال، فإنه ميكنها اتخاذ مجموعة 
القبض،  إلقاء  عمليات  كليهام  أو  الدعم  عالقة  الفاعلتني يف  الجهتني  من  أي  تنفذ  أن  لضامن  العملية  التدابري  من 
للقانون الدويل واملعايري الدولية سواًء عىل املدى القصري أو املدى الطويل. وقد تشمل  والتوقيف، واالحتجاز وفقاً 
تلك التدابري املوافقة يف أثناء مرحلة اإلعداد عىل املسؤوليات التي تتضمنها عمليات االحتجاز ومعايريها )انظر القسم 
3.1.6(؛ والحوار مع الرشكاء بشأن القانون الواجب التطبيق واملامرسات الجيدة )انظر القسم 2.1.6(؛ وتعزيز قدرات 
املؤسسات التابعة للرشكاء، عىل سبيل املثال عن طريق آليات للتسجيل املنهجي لألشخاص املحرومني من حريتهم 
وإخطار عائالتهم، ومراجعة قانونية االحتجاز )انظر القسم 1.2.6(؛ وتدريب األفراد التابعني للرشكاء عىل الجوانب 
العملية لعملية االحتجاز واآلثار القانونية املرتتبة عليها، مبا يف ذلك كيفية إدارة الفئات ذات االحتياجات الخاصة 

https://ihl-databases.icrc.org/ihl#view:_id1:_id2:_id260:repeat1:1:labelAnchor
https://ihl-databases.icrc.org/ihl#view:_id1:_id2:_id260:repeat1:1:labelAnchor
https://shop.icrc.org/international-humanitarian-law-and-the-challenges-of-contemporary-armed-conflicts-recommitting-to-protection-in-armed-conflict-on-the-70th-anniversary-of-the-geneva-conventions-pdf-ar.html
https://shop.icrc.org/international-humanitarian-law-a-comprehensive-introduction-pdf-ar.html
https://shop.icrc.org/urban-services-during-protracted-armed-conflict-pdf-ar.html
https://shop.icrc.org/displaced-in-cities-experiencing-and-responding-to-urban-internal-displacement-outside-camps-pdf-ar.html
https://shop.icrc.org/i-saw-my-city-die-voices-from-the-front-lines-of-urban-conflict-in-iraq-syria-and-yemen-pdf-ar.html
https://shop.icrc.org/i-saw-my-city-die-voices-from-the-front-lines-of-urban-conflict-in-iraq-syria-and-yemen-pdf-ar.html
https://www.icrc.org/en/explosive-weapons-populated-areas
https://www.icrc.org/en/explosive-weapons-populated-areas
https://www.interaction.org/wp-content/uploads/2019/02/When-War-Moves-to-Cities-Report_May-2017.pdf
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ذلك  مبا يف  االحتجاز،  املحتجزين وظروف  معاملة  لتحسني  الالزمة  الخربة  أو  املوارد  وتوفري  2.2.6(؛  القسم  )انظر 
الحصول عىل الغذاء واملياه، واملأوى، والرعاية الطبية، واالتصال بالعائلة )انظر القسم 3.2.6(.

املخاطر املحددة
القتل خارج نطاق القضاء	 
االختفاء القرسي	 
التعذيب وغريه من رضوب املعاملة السيئة، مبا يف ذلك العنف الجنيس	 
ظروف االحتجاز الالإنسانية )مثل االكتظاظ، وسوء التغذية، وتفيش األوبئة، وعدم توافر االتصاالت	 

مع العائلة( 
االحتجاز من دون أساس قانوين و/أو ضامنات إجرائية	 
نقل املحتجزين من دون االحرتام الواجب ملبدأ عدم اإلعادة القرسية	 
عدم ضامن السالمة الجسدية والنفسية عند إلقاء القبض أو التوقيف، ويف أثناء عمليات النقل	 
الحرمان من الحق يف محاكمة عادلة	 
الظروف غري املالمئة لالحتياجات الخاصة )مثل احتياجات األطفال، واملرىض العقليني، وذوي اإلعاقة(	 

الفرص املحددة
التحاور مع الرشكاء بشأن القانون املنطبق وتنفيذ املامرسات الجيدة	 
تعزيز قدرات املؤسسات التابعة للرشكاء	 
تدريب األفراد التابعني للرشكاء عىل تنفيذ القوانني واملامرسات الجيدة ذات الصلة	 
توفري األصول املادية أو املوارد البرشية لتحسني ظروف االحتجاز )مثل الغذاء، واملياه، واملأوى، والرعاية	 
الطبية، واالتصال بالعائلة(	 

 

القواعد القانونية األساسية

املادة 3 املشرتكة بني اتفاقيات جنيف لعام 1949

اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949

اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949

الربوتوكول اإلضايف الثاين لعام 1977، املواد 6-4

دراسة القانون الدويل اإلنساين العريف - اللجنة الدولية، القواعد 118-128 و93

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، 1984

 

ملزيد من القراءة

مجموعة املبادئ املتعلقة بحامية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن 

)األمم املتحدة(

القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء )األمم املتحدة(

من أجل بناء سجون تراعي املبادئ اإلنسانية: نهج قائم عىل املبادئ واملشاركة لتخطيط وتصميم السجون 

)اللجنة الدولية(

املياه، والرصف الصحي، والنظافة الصحية، وظروف اإلقامة يف السجون )اللجنة الدولية(

"نطاق الحامية الذي توفره املادة 3 املشرتكة: واضح للعيان" )يلينا بيجيتش(

"املبادئ والضامنات اإلجرائية املتعلقة باالحتجاز واالعتقال اإلداري يف النزاعات املسلحة وغريها من حاالت 

العنف" )يلينا بيجيتش(

https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/GA-RESOLUTION/A_ebook.pdf
https://shop.icrc.org/towards-humane-prisons-pdf-en
https://shop.icrc.org/towards-humane-prisons-pdf-en
https://shop.icrc.org/water-sanitation-hygiene-and-habitat-in-prisons-pdf-ar.html
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/rc-881-pejic-ara.pdf
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/rc-881-pejic-ara.pdf
https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/other/irrc_858_pejic.pdf
https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/other/irrc_858_pejic.pdf
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“Partnering in detention and detainee transfer operations” )T. Rodenhäuser( 

The Copenhagen Process: Principles and Guidelines

“Transfers of detainees: legal framework, non-refoulement and contemporary challenges” 

)C. Droege(

ميكن أيضاً االطالع عىل:
- القسم 3.4.3 العمليات العسكرية التي تنفذ مع رشكاء

- القسم 4.4.3 أشكال الدعم األخرى
- القسم 1.4 األشخاص املحرومون من حريتهم

4.3.3 عمليات إنفاذ القانون
ميكن القيام بعمليات إنفاذ القانون قبل النزاع املسلح، ويف أثنائه، وبعد انتهائه. ويف الحاالت املعقدة، قد يحدث 
التباس بشأن أي مجموعة من القوانني تنظم أنشطة القوات املسلحة أو األفراد اآلخرين، ويتفاقم هذا االلتباس أحياناً 

بسبب الخطاب الذي يهدف إىل وصم فئات معينة أو مجتمعات محلية بأكملها.

قد تواجه الجهات الفاعلة قضايا من هذا القبيل فيام يتعلق بأنشطة التوقيف واالحتجاز، وتدابري إدارة النازحني، 
وتقديم املساعدة اإلنسانية، والعمليات التي توصف بأنها عمليات مكافحة اإلرهاب أو عمليات مكافحة التمرد.

القوات  به  تزود  عام  مختلفة  ومعدات  تدريباً  القانون  إنفاذ  بعمليات  يضطلعون  الذين  األفراد  يحتاج  ما  وعادة 
لحقوق  الدويل  القانون  يحكمها  القانون  إنفاذ  عمليات  املنطبقة عىل  القواعد  أن  إىل  األمر  هذا  ويُعزى  املسلحة. 
اإلنسان واملعايري الدولية املستمدة منه، يف حني يحكم القانون الدويل اإلنساين القواعد املنطبقة عىل سري األعامل 
التي تتلقى  الدعم واألطراف  التي تقدم  الفاعلة  الجهات  النزاعات املسلحة. ويجب أن تكون كل من  العدائية يف 
الدعم عىل استعداد إلظهار هذا الفرق يف عملياتها ويف عالقات الدعم الخاصة بها، وتعديل طريقة تفكريها وفقاً 
لذلك. عىل سبيل املثال، قد ال تكون األسلحة املقدمة لدعم أحد أطراف النزاع يف سري األعامل العدائية مناسبة أو 
أنشطة  بشأن  فاعلة  إىل جهة  املقدم  التدريب  فإن  وباملثل،  قانوين.  القانون غري  إنفاذ  استخدامها يف عملية  يكون 

التوقيف أو إلقاء القبض واالحتجاز قد يتطلب تعديالً ليناسب الوضع القائم، أي النزاع أو عملية إنفاذ القانون.
 

ملزيد من القراءة

القوانني )األمم  بإنفاذ  املكلفني  النارية من جانب املوظفني  القوة واألسلحة  املبادئ األساسية حول استخدام 
املتحدة(

استخدام األسلحة واملعدات يف عمليات إنفاذ القانون )اللجنة الدولية(

استخدام القوة يف عمليات إنفاذ القانون - منشور قانوين )اللجنة الدولية(

الخدمة والحامية: حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين – دليل لقوات الرشطة واألمن )اللجنة الدولية(

القانون الدويل اإلنساين وتحديات النزاعات املسلحة املعارصة )2019(، الصفحات 57-63 )اللجنة الدولية(

القانون الدويل اإلنساين وتحديات النزاعات املسلحة املعارصة )2015(، الصفحات 46-52 )اللجنة الدولية(

Decision-Making in Military Security Operations )ICRC(

Expert Meeting – The Use of Force in Armed Conflict: Interplay between the Conduct of Hos-
tilities and Law Enforcement Paradigms )ICRC(

4.3 أشكال الدعم
عىل النحو املوضح يف القسم 2.1، تشري عالقات الدعم يف النزاعات املسلحة إىل الحاالت التي تقدم فيها جهة فاعلة 
الدعم إىل جهة فاعلة أخرى ما ميكنها من املشاركة يف نزاع مسلح. ويتمثل أحد العنارص األساسية يف هذه العالقات 

يف أشكال الدعم التي لها بعض التأثري عىل قدرة الطرف الذي يتلقى الدعم عىل املشاركة يف نزاع مسلح.

https://um.dk/en/politics-anddiplomacy/copenhagen-process-on-the-handling-of-detainees-in-international-military-operations/~/media/368C4DCA08F94873BF1989BFF1A69158.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/irrc-871-droege2.pdf
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/useofforceandfirearms.aspx
https://www.icrc.org/ar/document/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://www.icrc.org/en/document/use-force-law-enforcement-operations
https://shop.icrc.org/to-serve-and-to-protect-human-rights-and-humanitarian-law-for-police-and-security-forces-pdf-ar.html
https://shop.icrc.org/international-humanitarian-law-and-the-challenges-of-contemporary-armed-conflicts-recommitting-to-protection-in-armed-conflict-on-the-70th-anniversary-of-the-geneva-conventions-pdf-ar.html
https://www.icrc.org/ar/document/international-humanitarian-law-and-challenges-contemporary-armed-conflicts
https://shop.icrc.org/decision-making-in-military-security-operations-pdf-en.html
https://shop.icrc.org/expert-meeting-the-use-of-force-in-armed-conflicts-pdf-en.html
https://shop.icrc.org/expert-meeting-the-use-of-force-in-armed-conflicts-pdf-en.html
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عمليات نقل 
األسلحة

الدعم

أشكال الدعم 
األخرى

العمليات العسكرية 
التي تنفذ مع 

رشكاء

الدعم 
السيايس

دعم القدرات املؤسسية

الرشكات العسكرية واألمنية 
الخاصة

الدعم املايل

االستضافة(اإليواء)

التدريب، واملشورة، 
واملساعدة، واملرافقة
تكوين القوات

الدعم املعلوما� االستخبارا�

الدعم اللوجستي

الدعم العسكري والحر�

عمليات االحتجاز التي تنفذ 
مع رشكاء

إضفاء الرشعية

حشد الدعم

املوافقة االسرتاتيجية عىل 
أشكال الدعم األخرى

يف حني أن هذه األنواع املختلفة من الدعم غالباً ما يُنظر إليها عىل أنها منفصلة ومتاميزة عن بعضها البعض، فإن 
عالقات الدعم املتعددة األوجه غالباً ما تجمع بني نوعني أو أكرث منها. ويرتبط كل نوع من أنواع الدعم باملخاطر 
ع صناع القرار عىل النظر  املتعلقة بكل منها عىل حدة، التي تسلط هذه الوثيقة الضوء عىل بعضها فيام ييل. ويُشجَّ
يف التأثريات املجّمعة للدعم، وكيفية إدارة العالقة ككل، مع األخذ يف االعتبار أن جهة فاعلة معينة قد تقدم أنواعاً 

مختلفة من الدعم.

يجب عىل صناع القرار النظر يف عالقة الدعم ككل، وليس مجرد األشكال املكّونة للدعم املقدم.

عالوة عىل ذلك، قد تحصل األطراف التي تتلقى الدعم عىل دعم من أكرث من جهة فاعلة والتي قد تكون أهدافها 
غري متوافقة )انظر القسم 2(. باإلضافة إىل ذلك، غالباً ما تقدم الجهات الفاعلة الدعم ملجموعة متنوعة من األطراف، 
التي قد يعمل بعضها يف حالة النزاع نفسها. وعىل النحو املوضح يف القسم 4.1، فإن وجود عالقات دعم متعددة 
تتسم بالتنافس أو التشابك يهدد بتصعيد النزاع املسلح وإطالة أمده، ومن ثم، يزيد من املخاطر التي يتعرض لها 

األشخاص املترضرون.

حيثام أمكن، يجب عىل صناع القرار أن يكونوا عىل دراية بالتفاعل بني عالقات الدعم املتعددة واألثر 
الجامعي الذي تحدثه.

وهذه عوامل تتعلق ببيئة النزاع التي قد تؤثر عىل شكل الدعم املقدم وحجمه، ودرجة تأثري أحد الرشكاء عىل اآلخر.

من املسلم به أنه ميكن اتخاذ قرار تقديم الدعم، وأن يبدأ هذا األمر قبل أن تصبح الجهة التي تتلقى الدعم طرفاً يف 
نزاع مسلح. ومن األمثلة عىل ذلك املساعدة األمنية والتعاون األمني عىل املدى الطويل. لذلك، يجب أن يأخذ هذا 

القرار يف الحسبان احتامل مشاركة الجهة التي تتلقى الدعم يف نزاع مسلح يف املستقبل املنظور.

ومن املحتمل أن تؤثر أشكال الدعم املقدم )أو أي مزيج منها( عىل التدابري العملية التي سيتم تنفيذها يف سياق 
النظر يف جميع  الفاعلة  الجهات  يجب عىل  ثم،  ومن  التدابري.  تلك  تحدد  أن  بالرضورة  ليس  ولكن  الدعم،  عالقة 

املجاالت العرشة للتدابري العملية )انظر الجزء الثالث( بغض النظر عن شكل الدعم الذي سيتم تقدميه.

وقد الحظت اللجنة الدولية وجود أشكال عديدة من الدعم، ثالثة منها هي األكرث شيوعاً.
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الدعم 
السيايس

إضفاء الرشعية

حشد الدعم

املوافقة االسرتاتيجية عىل 
أشكال الدعم األخرى

يشري مصطلح "الدعم السيايس" يف هذه الوثيقة إىل أشكال التعبري عن الدعم السيايس لطرف يف نزاع مسلح الذي يؤثر 
عىل قدرة هذا الطرف يف إطار النزاع املسلح. وميكن التعبري عن هذا الدعم عىل مستوى ثنايئ أو متعدد األطراف، 

علناً أو رساً، وبصفة رسمية أو غري رسمية.

قد يتخذ التعبري عن الدعم لجهة فاعلة أخرى األشكال التالية:
إضفاء الرشعية - االعرتاف بجهة فاعلة أخرى أو إضفاء الرشعية عليها، عىل سبيل املثال عن طريق تيسري 	 

وصولها إىل املنتديات واملحافل الدولية، أو املشاركة يف مفاوضات، أو الدعوة إىل رفع الطرف الذي يتلقى 
الدعم من قوائم العقوبات.

حشد الدعم السيايس - حشد الدعم لقضية مشرتكة مع الجهة )الجهات( الفاعلة التي تتلقى الدعم، ورضورة 	 
توفري األنواع الثالثة األخرى من الدعم، سواًء عىل املستوى الداخيل )بني املؤسسات الداخلية(، أو عىل املستوى 

الدويل )بني الجهات الفاعلة األخرى(. وتشمل األمثلة عىل ذلك حشد تحالفات الدول، أو االنضامم إليها، 
أو تقديم الدعم لها بغرض تنفيذ عمليات عسكرية مشرتكة، وتنظيم اجتامعات مائدة مستديرة محددة أو 
فعاليات ذات أهمية دولية بغية التأثري عىل الجهات الفاعلة األخرى، أو التفاوض معها لصالح الطرف الذي 

يتلقى الدعم، ومتثيل مصالح الطرف الذي يتلقى الدعم يف املنتديات الدولية وعمليات التفاوض.
املوافقة االسرتاتيجية عىل أشكال الدعم األخرى - تحدد قرارات تقديم الدعم، أو تعديله، أو حجبه، سواًء عىل 	 

املستوى املحيل أو اإلقليمي أو الدويل. وهذا هو الشكل األكرث أهمية من أشكال التعبري عن الدعم السيايس، 
وال يستبعد أشكال الدعم األخرى يف املجال السيايس. وتجدر اإلشارة إىل أن قرارات الدعم السيايس التي 

تُتخذ عىل املستوى االسرتاتيجي تُعد أداة رئيسية لتقديم أشكال الدعم األخرى. ومن ثم، فإنها متثل املستوى 
الذي ميكن للسلطات أن تقرر فيه إىل أي مدى ستؤثر العالقة عىل الجهة الفاعلة التي تتلقى الدعم من أجل 

إحداث تغيري يف سلوكها.

يتمثل أحد مصادر القلق الرئيسية عندما يتعلق األمر بالدعم السيايس يف أن القرار االسرتاتيجي بتقديم الدعم قد 
ال يأخذ يف االعتبار املخاطر التي قد تنجم عن هذا الدعم عىل املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال 
يف الحالة املحددة. وعىل وجه الخصوص، متيل القرارات التي تستند إىل أهداف عىل املدى القصري إىل التقليل من 
املخاطر عىل املدى الطويل التي يتعرض لها األشخاص املترضرون. وتتمثل الخطوة األولية نحو معالجة مصدر القلق 
الدعم  ولتكييف  املخاطر،  تقييم  إلجراء  الالزمة  والعملياتية  والسياساتية  القانونية  اآلليات  وجود  ضامن  يف  هذا 
من أجل التخفيف من حدة أي مخاطر محددة. وليك تكون هذه اآلليات فعالة، يجب إدراج التقييم يف القرارات 
االسرتاتيجية. بعبارة أخرى، من الرضوري توافر التدابري الالزمة بحيث ال يتم تقديم الدعم ما مل يخفف الطرف الذي 

يتلقى الدعم من حدة أي مخاطر متزايدة عىل األشخاص املترضرين، أو إىل أن يفعل ذلك.

باإلضافة إىل ذلك، يتعني عىل الجهة الفاعلة التي تقدم الدعم السيايس أن تنظر يف احتامل أن يؤدي عملها إىل دفع 
جهات أخرى إىل تقديم دعم مقابل للخصم، أو أن إقحام املصالح الخارجية يف األمر سيجعل مفاوضات السالم أكرث 

صعوبة أو رمبا مستحيلة.

وعند تقديم الدعم السيايس ألطراف النزاع، قد تتيح الجهات الفاعلة فرصاً للتأثري عليها بشكل إيجايب، والسيام عن 
طريق املشاركة يف وضع املعايري )انظر القسم 2.1.6(. باإلضافة إىل ذلك، يلعب صناع القرار عىل املستوى االسرتاتيجي 

دوراً مهامً يف ضامن اعتامد تدابري عملية لتحسني حامية األشخاص املترضرين، وتقليص الرضر الذي يلحق بهم.

املخاطر املحددة
األهداف قصرية املدى ال تأخذ يف الحسبان املخاطر وتأثري القرارات عىل املدى الطويل	 

1.4.3 الدعم السيايس
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الدعم يؤدي إىل تصعيد النزاع املسلح، وال سيام بسبب حث جهات فاعلة أخرى عىل تقديم دعم مقابل 	 
للخصم

عالقة الدعم تزيد من صعوبة التفاوض عىل السالم	 

الفرص املحددة
التأثري اإليجايب عىل الرشكاء عن طريق املشاركة يف وضع املعايري	 
ضامن تنفيذ التدابري العملية من أجل تعزيز حامية األشخاص املترضرين وتقليص الرضر الذي يلحق بهم	 

2.4.3 عمليات نقل األسلحة

يؤدي تقديم الدعم يف شكل أسلحة وذخائر وغريها من وسائل الحرب إىل ظهور مجموعة متنوعة من املخاطر 
املبارشة عىل املدنيني، وعىل املقاتلني يف بعض الحاالت، وقد يكون له عواقب إنسانية سلبية غري مبارشة وعىل املدى 

األطول. ومن املالحظ أن ضعف مامرسات إدارة األسلحة والذخائر )انظر القسم 1.3.3(، واالستخدام غري املناسب 
لألسلحة أو إساءة استخدامها يف إدارة األعامل العدائية ويف حاالت إنفاذ القانون )انظر القسمني 2.3.3 و4.3.3(، 

ووجود األسلحة غري املنفجرة والذخائر املتفجرة املرتوكة )انظر القسم 8.4( تشكل جميعاً خطراً بإحداث رضر.

عند نقل األسلحة، يجب اتخاذ الخطوات الالزمة لتقليص هذه املخاطر. وميكن تحقيق ذلك األمر عن طريق تعزيز 
اإلدارة اآلمنة واملأمونة لألسلحة والذخائر، عىل سبيل املثال ال الحرص )انظر القسم 1.3.3(، والضوابط الصارمة 

مللكية األسلحة وحيازتها، واالستخدام املسؤول لألسلحة )أي االستخدام املناسب والقانوين( )انظر القسمني 2.3.3 
و4.3.3(، وتدابري منع تحويل وجهة األسلحة، وتدابري التصدي للمخاطر التي تشكلها مخلفات الحرب القابلة 

لالنفجار واأللغام )انظر القسم 8.4(.26

تتطلب عمليات نقل األسلحة توخي الحذر والعناية الواجبة بسبب الرضر الذي ال ميكن إصالحه الذي ميكن أن 
يحدث عند إساءة استخدام األسلحة. ومن أجل تقليل املعاناة اإلنسانية والحد من انتشار األسلحة، يُحظر نقل 

مة للدعم التي توفر الوسائل التي يتم بواسطتها خوض النزاعات،  أسلحة معينة. ويقع عىل عاتق الدول املقدِّ
واجب خاص يتمثل يف القيام بكل ما يف وسعها لكفالة احرتام متلقي الدعم القانون الدويل اإلنساين. ومتاشياً مع 

التزامها بكفالة احرتام القانون الدويل اإلنساين، يجب عىل الدولة الناقلة لألسلحة تقييم ما إذا كان من املرجح أن 
يستخدم املتلقي األسلحة الرتكاب انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين. وإذا كان هناك توقع بحدوث ذلك، استناداً 

إىل الحقائق أو املعرفة باألمناط السابقة، يجب عىل الدولة االمتناع عن نقل هذه األسلحة.28

باإلضافة إىل ذلك، يجب أن يتضمن التقييم الشامل لخطر استخدام األسلحة، أو الذخائر، أو املعدات العسكرية 
املنقولة يف ارتكاب انتهاكات خطرية للقانون الدويل اإلنساين أو القانون الدويل لحقوق اإلنسان التحقق من سجل 

احرتام املتلقي للقانون الدويل اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان يف املايض والحارض، ونوايا املتلقي كام يعرب عنها عن 

عمليات نقل 
األسلحة

من الجدير باملالحظة أن األسلحة يتم نقلها أحياناً يف سياق مهمة "التدريب، واملشورة، واملساعدة، واملرافقة"؛ انظر القسم 3.4.3 يف هذه   26
الوثيقة ملزيد من املناقشة.

لالطالع عىل مناقشة القانون الدويل اإلنساين الذي ينظم استخدام األسلحة ونقلها، انظر موقع اللجنة الدولية اإللكرتوين:  27
https://www.icrc.org/ar/war-and-law/weapons.

انظر التعليق عىل اتفاقية جنيف األوىل، الفقرات 158-163 )انظر الحاشية 6 أعاله(؛ كنوت دورمان، وخوسيه سريالفو، "املادة )1( املشرتكة   28
بني اتفاقيات جنيف وااللتزام مبنع انتهاكات القانون الدويل اإلنساين"، املجلة الدولية للصليب األحمر، العدد 896/895، أيلول/سبتمرب 2015، 

ص 707 - 736:
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/irrc-895_896-dormann-serralvo_19.03.2017_low_res_pdf_
web_version.pdf. 

       وتفرض املعاهدات التي تنظم عمليات نقل األسلحة، مبا فيها معاهدة تجارة األسلحة، متطلبات أكرث تفصيالً.

https://www.icrc.org/ar/war-and-law/weapons
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/irrc-895_896-dormann-serralvo_19.03.2017_low_res_pdf_web_version.pdf
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/irrc-895_896-dormann-serralvo_19.03.2017_low_res_pdf_web_version.pdf
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طريق التعهدات الرسمية، وقدرة املتلقي عىل ضامن أن األسلحة أو املعدات املنقولة تستخدم عىل نحو يتفق مع 
القانون الدويل اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان، وعدم تحويل وجهة نقلها أو نقلها إىل وجهات أخرى حيث قد 

تستخدم يف ارتكاب انتهاكات خطرية لهذه املجموعة من القوانني.29

توفر معاهدة تجارة األسلحة وبعض الصكوك اإلقليمية قواعد أكرث تفصيالً بشأن تقييم املخاطر املرتبطة بعمليات 
نقل األسلحة. وتنص بعض هذه الصكوك عىل النظر يف تدابري التخفيف من حدة هذه املخاطر. ويجب تقييم أي 
تدابري من هذا القبيل بحذر، من حيث ما هو قابل للتحقيق من الناحية الواقعية يف ظل هذه الظروف. ويجب 
أن تُتخذ هذه التدابري يف الوقت املناسب، وأن تكون قوية ويعوَّل عليها، ويتعني أن يكون لدى الجهتني املصدرة 

لألسلحة واملستوردة لها القدرة عىل تنفيذها بفعالية وبحسن نية.30

تذكري قانوين

تطالب املادة 7 من معاهدة تجارة األسلحة الدول األطراف برفض أي عملية نقل أسلحة عندما يوجد "خطر كبري" 
بحدوث انتهاكات جسيمة للقانون الدويل اإلنساين، أو انتهاكات جسيمة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان، أو ارتكاب 
تدابري  االعتبار  األخذ يف  مع  واألطفال،  النساء  أعامل عنف خطرية ضد  أو  أعامل عنف خطرية العتبارات جنسانية، 

التخفيف املتوفرة.31

القانون الدويل اإلنساين يعني أنه يجب عىل جميع  اللجنة الدولية، فإن االلتزام الخاص بكفالة احرتام  لتفسري  وفقاً 
الدول رفض عمليات نقل األسلحة عندما يوجد خطر كبري أو واضح بشأن إمكانية استخدام تلك األسلحة الرتكاب 

انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين.

املخاطر املحددة
االستخدام غري السليم لألسلحة وإساءة استخدامها، مبا يف ذلك استخدامها عىل نحو ميثل انتهاكاً للقانون	 

الدويل اإلنساين، ما يؤدي إىل إلحاق رضر باملدنيني، يشمل ذلك املوت، واإلصابة، وإلحاق الرضر باألعيان 
املدنية أو تدمريها

تحويل وجهة األسلحة إىل مستخدمني نهائيني غري مرصح لهم باستخدامها، والستخدامات نهائية غري مرصح 	 
بها، مبا يف ذلك عن طريق إعادة البيع، أو الرسقة، أو الفقد

زيادة توافر األسلحة، ما يشكل وقوداً الشتعال العنف املسلح والنزاعات املسلحة وتقويض السالم واألمن 	 
عىل املدى الطويل

الفرص املحددة
بناء القدرة عىل التنفيذ الفعال لتدابري التخفيف من مخاطر نقل األسلحة )عىل سبيل املثال لتعزيز منع 	 

تحويل وجهتها عن طريق إدارة قوية لألسلحة والذخائر، ومتييزها بعالمات، وحفظ السجالت، والتتبع(
تعزيز الضوابط التي تنظم توافر األسلحة والذخائر	 
توفري التدريب لدعم االستخدام السليم والقانوين لألسلحة ودعم تدابري منع انتهاكات القانون الدويل اإلنساين 	 

والتحقيق فيها وقمعها بشكل فعال، وعند االقتضاء، املالحقة القضائية ملرتكبي االنتهاكات الجسيمة للقانون 
الدويل اإلنساين

تشجيع الدول عىل االلتزام رسمياً بالتنفيذ األمني ألعىل املعايري الدولية بشأن عمليات مسؤولة لنقل األسلحة، 	 
وإدارة األسلحة والذخائر بطريقة آمنة ومأمونة، والرقابة عىل األسلحة ونزع السالح، وتقديم املساعدة يف 

هذه املجاالت
 

القواعد القانونية األساسية

املادة 1 املشرتكة بني اتفاقيات جنيف لعام 1949

معاهدة تجارة األسلحة، 2013

ملزيد من املعلومات عن املؤرشات ذات الصلة، انظر قرارات نقل األسلحة: تطبيق معايري القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق   29
اإلنسان، اللجنة الدولية، جنيف، 2016:

https://shop.icrc.org/arms-transfer-decisions-applying-international-humanitarian-law-and-international-human
-rights-law-criteria-a-practical-guide-pdf-ar.html.

انظر فهم معاهدة تجارة األسلحة من منظور إنساين، اللجنة الدولية، جنيف، 2016، ص 39-38.  30
31  انظر فهم معاهدة تجارة األسلحة من منظور إنساين، ص 36-37 )انظر الحاشية 30 أعاله(.

https://shop.icrc.org/arms-transfer-decisions-applying-international-humanitarian-law-and-international-human-rights-law-criteria-a-practical-guide-pdf-ar.html
https://shop.icrc.org/arms-transfer-decisions-applying-international-humanitarian-law-and-international-human-rights-law-criteria-a-practical-guide-pdf-ar.html
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ملزيد من القراءة

قرارات نقل األسلحة: تطبيق معايري القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق اإلنسان )اللجنة الدولية(

فهم معاهدة تجارة األسلحة من منظور إنساين )اللجنة الدولية(

معاهدة تجارة األسلحة لعام 2013 - منشور قانوين )اللجنة الدولية(

International humanitarian law and gender-based violence in the context of the Arms Trade 
Treaty )ICRC(

ميكن أيضاً االطالع عىل:
- القسم 1.3.3 إدارة األسلحة والذخائر

- القسم 8.4 األلغام األرضية ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار

3.4.3 العمليات العسكرية التي تُنفذ مع رشكاء

ألغراض هذه الوثيقة، يشري مصطلح "العمليات العسكرية التي تُنفذ مع رشكاء" إىل الرتتيبات الرسمية بني الرشكاء 
لتحقيق هدف عسكري محدد يف نزاع ما. وغالباً ما تكون هذه العمليات أكرث أنواع الدعم التي تقدم ألطراف يف 

نزاع مسلح مبارشة ووضوحاً. ونظراً إىل أن العمليات العسكرية التي تنفذ مع رشكاء قد تختلف اختالفاً كبرياً يف 
إطار األنشطة املنفذة، فقد حددت اللجنة الدولية ست فئات، يندرج تحت كل منها فئات فرعية:

التدريب، واملشورة، واملساعدة، واملرافقة	 
تكوين القوات	 
الدعم العسكري الحريك	 
عمليات االحتجاز التي تنفذ مع رشكاء	 
الدعم املعلومايت االستخبارايت	 
الدعم اللوجستي.	 

قد تؤدي بعض هذه األنشطة إىل انضامم الجهة الفاعلة التي تقدم الدعم إىل رشكائها لتصبح طرفاً يف النزاع املسلح 
)انظر القسم 1.3(. وحسب الفئة، تتكون العمليات العسكرية التي تنفذ مع رشكاء من مجموعة متنوعة من األنشطة 

التي تؤدي إىل مخاطر وتتيح فرصاً محددة، عىل النحو املوضح أدناه.

التدريب، واملشورة، واملساعدة، واملرافقة
تبدو الرتتيبات العسكرية التي تهدف إىل بناء القدرة العسكرية لجهة فاعلة تتلقى دعامً عن طريق التدريب هي 
الشكل األكرث شيوعاً للدعم يف إطار العمليات العسكرية التي تنفذ مع رشكاء. وقد يُعزى هذا األمر إىل أنها توفر 
للجهات التي تقدم الدعم مستوى محتمالً من املخاطر، ما ميّكنها من تحقيق أهداف اسرتاتيجية ودرجة من التأثري 

من دون مزيد من املشاركة املبارشة.

عىل الرغم من أن هذه الفئة الفرعية تضم مجموعة متنوعة من املنهجيات، والسياقات، واملحددات، ميكن تجميع 
معظم الربامج عىل النحو التايل:

التدريب - برنامج تدريبي يزود الرشيك مبهارات أو معرفة محددة	 
التدريب والتجهيز - برنامج تدريبي يستغرق مدة زمنية محددة يزود الرشيك مبهارات ومعدات محددة	 

العمليات العسكرية 
التي تنفذ مع 

رشكاء

التدريب، واملشورة، 
واملساعدة، واملرافقة

تكوين القوات

الدعم املعلوما االستخبارا

الدعم اللوجستي

الدعم العسكري والحر�

عمليات االحتجاز التي تنفذ 
مع رشكاء

https://shop.icrc.org/arms-transfer-decisions-applying-international-humanitarian-law-and-international-human-rights-law-criteria-a-practical-guide-pdf-ar.html
https://shop.icrc.org/understanding-the-arms-trade-treaty-from-a-humanitarian-perspective-pdf-ar.html
https://www.icrc.org/ar/document/2013-arms-trade-treaty-factsheet
https://www.icrc.org/ar/document/2013-arms-trade-treaty-factsheet
https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/CSP5%20-%20working%20paper%20-%20GBV%20and%20IHL/CSP5%20-%20working%20paper%20-%20GBV%20and%20IHL.pdf
https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/CSP5%20-%20working%20paper%20-%20GBV%20and%20IHL/CSP5%20-%20working%20paper%20-%20GBV%20and%20IHL.pdf
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تقديم املشورة واملساعدة )مقر القيادة( - يتم وضع األفراد يف موقع قيادة أو مقر قيادة لتقديم املشورة 	 
لرشكائهم يف أثناء العمليات

املرافقة )عىل األرض( - يقدم األفراد املشورة للرشكاء يف أثناء العمليات مبارشة عىل أرض الواقع؛ وال يُسمح 	 
للمستشار بطبيعة الحال باملشاركة يف القتال، وإمنا قد يطلب أشكاالً أخرى من الدعم، مثل اإلجالء الطبي، أو 

الدعم الجوي القريب، أو الدعم اللوجستي.

من املرجح أن تكون الجهات الفاعلة يف عالقة دعم التدريب، واملشورة، واملساعدة، واملرافقة يف وضع يتيح لها التأثري 
عىل بعضها البعض. وقد تعتمد درجة التأثري عىل مدى مشاركتها، عىل النحو املوضح أدناه. وبينام ميكن السعي إلقامة 
عالقات الدعم بوصفها وسيلة للحد من مشاركة الجهة الفاعلة بشكل مبارشة، قد تكون املشاركة املتزايدة رضورية 

لتحسني النتائج.

التدريب  التدريب؛ ويُعد  التدريب فرصة فريدة لنقل الدروس اإليجابية املستفادة يف نطاق عالقة  ومتثل عالقات 
واملشورة بشأن القانون الدويل اإلنساين بالفعل طريقتني لتعزيز توفري حامية أفضل يف عالقات الدعم.

فرص للتأثري بشكل إيجايب عن طريق مهام التدريب، واملشورة، واملساعدة، واملرافقة، ودمج األفراد
 

يف حني تتيح مهام التدريب، واملشورة، واملساعدة، واملرافقة فرصاً مهمة للتأثري بشكل إيجايب عىل سلوك الرشكاء وما 
يحققونه من نتائج، توجد مخاطر يجب التخفيف من حدتها. عىل سبيل املثال، تواجه الجهات الفاعلة التي تقدم 
الدعم قيوداً كبرية عىل مدى قدرتها عىل ضامن امتثال القوات التي تقدم لها التدريب، واملشورة، واملساعدة للقانون 

الدويل اإلنساين، واتخاذ خطوات أخرى لتقليل الرضر الذي يلحق باملدنيني.

ومن املهم إدراج ضامنات مناسبة يف مهمة التدريب، واملشورة، واملساعدة، واملرافقة بغية ضامن أن يكون التدريب 
كافياً وفعاالً يف السياق املحدد. ومن املمكن تحقيق ذلك األمر، عىل سبيل املثال، عن طريق اختيار الرشكاء بدقة 
)انظر القسمني 3.1.6 و1.2.6 ج(، والرصد والتقييم، والرقابة )انظر القسمني 4.2.6 و5.2.6(، وعمليات التعلم )انظر 
القسم 2.3.6(. وكحد أدىن، يجب أن يتضمن برنامج التدريب، واملشورة، واملساعدة، واملرافقة تدريباً مخصصاً عىل 

القانون الدويل اإلنساين )انظر القسم 2.2.6(.

يف الواقع، قد تنجم مجموعة من املشكالت عن اإلخفاق يف إدارة برامج التدريب، واملشورة، واملساعدة، واملرافقة 
بطريقة صحيحة ما يزيد بشكل كبري املخاطر التي يتعرض لها املدنيون. وإذا مل تتوافق نية الطرف الذي يتلقى الدعم 
مع نية الجهة الفاعلة التي تقدم الدعم، أو إذا تغريت تلك النية، فقد يظهر خطر أن يغري أولئك الذين تلقوا التدريب 
والءهم، أو أن يتحولوا إىل التوحش ضد املجتمع املحيل، ما يزيد خطر حدوث رضر وإطالة حالة عدم االستقرار. ومن 
دون تنفيذ التدابري املناسبة لضامن الرؤية والحصول عىل تعليقات تقييمية عىل سلوك األفراد الذين تلقوا التدريب، 
يوجد خطر احتامل استخدام الطرف الذي يتلقى الدعم أو األفراد التابعني له قدراتهم العسكرية املحسنة بطرق 

تتجاوز ما ينص عليه اتفاق الدعم أو تتعارض معه.

دمج األفراد

املرافقة

املشورة/
املساعدة

التدريب

ــ�
ث تأ

ل ــ�ا ث لتأ ا
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املخاطر املحددة
زيادة الرضر الذي يلحق باملدنيني	 
عدم اختبار فعالية التدريب عن طريق رصد أداء القوات التي تلقت التدريب وتقييمه	 
عدم اشتامل التدريب عىل قواعد القانون الدويل اإلنساين، وعدم تطبيقها	 
عمل القوات التي تلقت التدريب خارج نطاق اتفاق الدعم	 

الفرص املحددة
تدريب وتوجيه محدد بشأن القانون الدويل اإلنساين، مصمم خصيصاً ليناسب ظروف النزاع املتوقعة	 
املشاركة يف وضع املعايري عىل جميع املستويات )الرتب العسكرية(	 
تحسني مستوى االمتثال للقانون الدويل اإلنساين	 
تحسني مستوى تخفيف الرضر الذي يلحق باملدنيني	 

تكوين القوات
يشري مصطلح "تكوين القوات" إىل املامرسة التي تتبعها الجهات الفاعلة، التي غالباً ما تكون دوالً خارجية، لتجنيد 
قوات مسلحة محلية، وتدريبها، وتجهيزها. والسمة املميزة لهذا النوع من العمليات العسكرية التي تنفذ مع رشكاء 
هي أن الجهود التي تبذلها الجهة الفاعلة التي تقدم الدعم تكون بالغة األهمية يف تكوين القوات التي تتلقى الدعم؛ 

التي ما كانت لتوجد لوال تلك الجهود.

واملعدات،  التدريب،  عىل  الحصول  يف  الدعم  تقدم  التي  الجهة  عىل  عادة  الدعم  يتلقى  الذي  الطرف  ويعتمد 
واملعلومات. وبسبب هذه السمة، تتمثل إحدى الصفات املهمة يف تكوين القوات يف تأثري الجهة الفاعلة التي تقدم 
الدعم عىل القوات التي تتلقى الدعم. وهكذا، فإن تكوين القوات يشبه إىل حد بعيد ما ميكن أن يسميه اآلخرون 

عالقة الراعي والتابع، أو عالقة الوكالة.

وألن الطرف الذي يتلقى الدعم يعتمد عىل الجهة الفاعلة التي تقدم له الدعم، يكون لتلك الجهة تأثري كبري – وتقع 
عىل عاتقها مسؤولية كبرية كذلك - لضامن امتثال هذا الطرف للقانون الدويل اإلنساين. وتشمل اإلجراءات التي ميكن 
لتلك الجهة اتخاذها للتأثري بشكل إيجايب عىل الطرف الذي يتلقى الدعم، تنظيم تدريب جاّد عىل القانون الدويل 
اإلنساين )انظر القسم 2.2.6(، وتوفري املعدات املناسبة للمهمة املحددة، وإنشاء آليات للرصد والتعلم )انظر القسمني 

4.2.6 و2.3.6(.

ومع ذلك، إذا مل متارس الجهة الفاعلة التي تقدم الدعم السيطرة، واختارت بدالً من ذلك عدم التدخل أو أن تكون 
العالقة عن بُعد مبجرد أن ينخرط الرشيك يف العمليات، فقد تعرض هذه الرشاكات األشخاص املترضرين ملخاطر. ورمبا 
ال تتسم أطر القوات املكّونة حديثاً أو أنظمتها، أو ثقافتها بالقوة نفسها التي تتمتع بها أطر القوى األخرى أو أنظمتها 
أو ثقافتها، وبالتايل ال تكون فعالة يف ضامن االمتثال للقانون الدويل اإلنساين. عىل سبيل املثال ال الحرص، تكون خربة 
القوات الجديدة محدودة يف تفعيل قواعد القانون الدويل اإلنساين ويف مجال استخالص الدروس لتحسني مامرساتها.

باإلضافة إىل ذلك، قد تواجه القوات الجديدة التي تفتقر إىل الخربة وال تخضع للرقابة واإلرشاف من الجهة الفاعلة 
التي تقدم الدعم تغريات يف العوامل الرئيسية املتعلقة بالنوايا والقيادات، بسبب ما تتعرض له من تأثري من جهات 

فاعلة أخرى، أو التغيريات التي تطرأ عىل البيئة، أو ببساطة بسبب االفتقار إىل انضباط القيادة.

املخاطر املحددة
غياب الرقابة واملساءلة	 
افتقار املؤسسات )األطر أو األنظمة أو الثقافة( الناشئة إىل القوة	 
االفتقار إىل الخربة يف تفعيل القانون الدويل اإلنساين	 
التعرض للتغريات يف النوايا والقيادة	 

الفرص املحددة
ترسيخ ثقافة احرتام القانون الدويل اإلنساين	 
املشاركة يف تجنيد القوات التي تتلقى الدعم والتحري عنها	 
توافر تدريب وتوجيه محدد بشأن القانون الدويل اإلنساين، مصمم خصيصاً ليناسب ظروف النزاع املتوقعة	 
التغذية املستمرة باملالحظات	 
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الدعم العسكري الحريك
يشري مصطلح "الدعم العسكري الحريك" إىل العمليات العسكرية التي تنفذ مع رشكاء حيث تشارك الجهة الفاعلة

التي تقدم الدعم يف األعامل العدائية دعامً منها ألحد أطراف النزاع. قد تتفاوت درجة الدعم العسكري الحريك، من 
الرشاكات من أجل التدريب املدمج إىل اإلسناد النرياين. وتتضمن بعض األمثلة النموذجية ما ييل:

الدعم املدمج - دمج األفراد يف القوات املسلحة التابعة للرشيك قبل العمليات، ويف أثنائها وبعدها، وذلك 	 
بصفة مبارشة عىل األرض. ويُسمح لهم باملشاركة يف القتال مع الوحدة التي تتلقى الدعم، وتيسري استخدام 
قدرات القوة التي تقدم الدعم - مثل اإلسناد النرياين، أو الدعم اللوجستي - لتعزيز قدرة القوة التي تتلقى 

الدعم.32
العمليات املشرتكة، واملختلطة، والتي تنفذ مع رشكاء33 - العمليات التي تنفذها قوة أو مجموعة مختلطة 	 

تتألف من وحدات أو أفراد تابعني لكال الرشيكني، يشاركون بصفة جامعية يف القتال.
الرضبات أو عمليات اإلغارة - توجيه رضبة أو تنفيذ عملية إغارة بغرض دعم أحد األطراف. وعادة ما 	 

تنطوي عىل قدرة متخصصة من أجل االستيالء عىل أهداف عالية القيمة.
اإلسناد النرياين - وهو نوعان:	 

– االستهداف املتعمد - هجامت مخطط لها مسبقاً ضد أهداف جرى تحليلها، والتحقق منها، وتحديد 
أولوياتها مسبقاً

– االستهداف الدينامييك - هجامت غري مخطط لها وغري متوقعة ال يتم فيها تحديد الهدف مسبقاً؛ وعادة 
ما تتضمن استخدام الطائرات التي تحلق يف مدار داخل منطقة معينة يف انتظار تلقي تعليامت مبهاجمة 

أهداف قد تأيت أو ال تأيت )أي هدف عارض، أو قوات يف حالة اشتباك، أو أهداف عاجلة(.

وبطبيعة الحال، يزيد الدعم العسكري الحريك القدرة العسكرية لصالح أحد أطراف النزاع. ومن ثم، فإنه ينطوي 
بالرضورة عىل خطر إلحاق رضر مبارش أو غري مبارش باملدنيني.

 
وكام هو الحال يف بعض عالقات التدريب واملشورة واملساعدة واملرافقة، قد يؤدي ضعف تخطيط الدعم الحريك 
العملياتية  األنظمة  بني  الكايف  التوافق  عدم  بسبب  املثال،  سبيل  عىل  للخطر،  عرضة  املدنيني  جعل  إىل  وتنفيذه 
والعمليات، مثل قواعد االشتباك والتكتيكات، واألساليب واإلجراءات املتبعة. ويتعني عىل الجهات الفاعلة يف عالقة 
الدعم التي تتضمن دعامً حركياً أن تتخذ خطوات ملواجهة التحديات اإلضافية التي قد ينطوي عليها العمل ضمن 
رشاكة، مثل إمكانية العمل املشرتك، والرقابة واملساءلة. ويف أثناء سري األعامل العدائية، ميكن أن يؤدي وجود العديد 
من الجهات الفاعلة املشاركة يف عملية حركية عملياتية محددة )مثل طلب إسناد جوي قريب( إىل تفرق املسؤولية. 
وقد يستلزم األمر اتخاذ تدابري عملية للتخفيف من حدة املخاطر املتزايدة عىل املدنيني، مثل التدريب املخصص 
عىل عمليات محددة، أو اتباع إجراءات االستهداف التي تعتمد عىل وجود مراقب أو مجموعة من املراقبني املنوطني 

بالتأكد من تطبيق القانون )مثل املستشار القانوين عىل سبيل املثال(.

أكرث  الرشيكة  الجهة  أنشطة  عن طريق جعل  الجيد  السلوك  الحركية  الرشاكات  تعزز  أن  أخرى، ميكن  ناحية  من 
شفافية. فهي تزيد من قرب الرشكاء من الناحية العملياتية، ما يؤدي إىل تحسني التقييم، واملشاركة يف وضع املعايري، 
والرصد والتقييم، والرقابة. عالوة عىل ذلك، ليك يعمل الرشكاء يف ظل التحديات التي تواجه إمكانية العمل املشرتك 
ويتغلبون عليها، عادة ما يتم التخطيط للدعم الحريك ومامرسته عىل نحو مسبق. ويتيح هذا اإلعداد فرصة لطريف 
عالقة الدعم لتحقيق االتساق بني أهدافهام، وتحديد أدوار كل منهام ومسؤولياته، واختبار إمكانية العمل املشرتك 

بني قدراتهام، واتخاذ خطوات عملية للتخفيف من أي مخاطر.

املخاطر املحددة
زيادة القدرات تساهم يف إلحاق الرضر باملدنيني	 
الجهة التي تقدم الدعم تصبح مشاركة بشكل مبارش يف ارتكاب انتهاك جسيم للقانون الدويل اإلنساين	 

الفرص املحددة
زيادة مستوى الرصد والتقييم، والرقابة، واملساءلة	 

لالطالع عىل مناقشة القضايا القانونية املتعلقة بالدعم الحريك وأنواع الدعم األخرى، انظر:  32
Fighting together and international humanitarian law )انظر الحاشية 3 أعاله(.
العمليات املشرتكة: تضم قوات عسكرية نظامية من دول مختلفة، العمليات املختلطة: تضم قوات عسكرية من تخصصات مختلفة )جوية   33
– بحرية – برية( تابعة لنفس الدولة، العمليات التي تنفذ مع رشكاء: تتضمن قوات عسكرية مشرتكة مع جامعات مسلحة من غري الدول 

أو آخرين مثل الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة.
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زيادة مستوى املشاركة يف وضع املعايري عىل جميع املستويات )الرتب العسكرية(	 
تقديم املساعدة لتلبية االحتياجات اإلنسانية	 

عمليات االحتجاز التي تُنفذ مع رشكاء
تتكون عمليات االحتجاز التي تُنفذ مع رشكاء من أنشطة تساهم يف األنشطة املتعلقة بإلقاء القبض واالحتجاز التي 

ينفذها أحد أطراف النزاع، مبا يف ذلك بناء القدرات.

وميكن أن تتخذ هذه العمليات عدة أشكال، مبا يف ذلك:
إلقاء القبض والنقل - العمليات الربية التي تؤدي إىل إلقاء القبض ونقل املحتجزين إىل مكان احتجاز، التي 	 

ينفذها فريق يتألف من أفراد تابعني لكال الرشيكني؛ أو الدعم اللوجستي الذي يقدمه أحد الرشكاء لعملية 
احتجاز ينفذها رشيك آخر؛ أو عمليات االحتجاز التي ينفذها أحد الرشكاء التي تستفيد من معلومات يقدمها 

رشيك آخر؛ أو إلقاء أحد الرشكاء القبض عىل شخص ونقله إىل مكان االحتجاز أو إىل النظام القضايئ التابع 
للرشيك اآلخر

جمع املعلومات االستخباراتية - إجراء مقابالت )أي االستجواب التكتييك، أو التحقيق، أو استخالص 	 
املعلومات( مع املحتجزين، باإلضافة إىل تبادل املعلومات املتعلقة باملحتجزين

بناء القدرات - تزويد رشيك مبهارات، أو معرفة، أو أصول مادية، أو تكنولوجيا معينة بغية إدارة عمليات 	 
احتجاز و/أو الحفاظ عىل مرافق احتجاز )مثل بناء مرافق احتجاز، أو تدريب موظفي مرفق االحتجاز 

وتجهيزهم(.

عىل أرض الواقع، تتشابه املخاطر املرتبطة بعمليات االحتجاز التي تنفذ مع رشكاء إىل حد بعيد مع املخاطر املصاحبة 
لجميع عمليات االحتجاز )انظر القسم 3.3.3(. وظلت أنشطة إلقاء القبض والتوقيف واالحتجاز من أكرث القضايا إثارة 
للجدل للجهات الفاعلة يف عالقات الدعم، وذلك ألسباب قانونية وعملية عىل حد سواء. وقد بذلت هذه الجهات 
الفاعلة جهوداً كبرية من أجل ضامن االتساق يف مسؤوليات كل منها، عىل سبيل املثال، فيام يتعلق بتبادل املعلومات 
وعمليات النقل. ويف العمليات التي تنفذ مع رشكاء، ليس من الواضح دامئاً أي من الرشكاء ميارس السيطرة عىل شخص 
أُلقي القبض عليه، وما هي اإلجراءات التي تنظم نقل املحتجزين بني الرشكاء، وما هي املسؤوليات التي تضطلع 
بها القوات املسلحة التابعة إلحدى الجهات الفاعلة بشأن املعاملة اإلنسانية لألشخاص الذين ألقت قوة تابعة ألحد 
الرشكاء القبض عليهم. وميكن أن تتسبب هذه التحديات العملية والقانونية يف تفرق املسؤولية، وتؤدي إىل املعاملة 

الالإنسانية، وظروف االحتجاز الالإنسانية.

التي تنفذ مع  اتخاذ االحتياطات الالزمة يف تخطيط عمليات االحتجاز  الفاعلة  بناًء عىل ذلك، يتعني عىل الجهات 
رشكاء وتنفيذها من أجل توقع ما تنطوي عليه من مخاطر انتهاك القانون الدويل اإلنساين واملعايري الدولية األخرى، 
بني  القرب  عادًة  مع رشكاء  تنفذ  التي  االحتجاز  عمليات  تستلزم  الحركية،  الرشاكات  غرار  وعىل  منها.  والتخفيف 
الرشكاء ما يؤدي إىل ظهور عاملني لتخفيف املخاطر. أوالً، تكتسب الجهات الفاعلة رؤية أفضل للعملية التي يتبعها 
رشكاؤها لصنع القرار واإلجراءات التي يتخذونها، وبالتايل تصبح أكرث قدرة عىل تقييم أي مخاطر بحدوث رضر، أو 
فرص لتحسني املامرسات. ثانياً، يف أثناء مرحلة اإلعداد، ميكن للرشكاء إدماج تدابري ترمي إىل الحد من مخاطر سوء 
املعاملة، أو التعذيب، أو غري ذلك من أشكال األذى الذي يحدث يف عمليات االحتجاز التي تنفذ مع رشكاء. ومن 
املمكن تنفيذ تدابري وقائية، عىل سبيل املثال، من خالل أطر قانونية، أو اتفاق رسمي يتضمن التفاصيل الفنية، أو 

إجراءات العمل املوحدة.

من بني اإلجراءات العملية األخرى، يجب عىل الجهات الفاعلة التفكري يف تدريب موظفي االحتجاز التابعني لرشكائها 
االستجواب غري  أساليب  االحتجاز، واستخدام  اإلنسانية ألماكن  واإلدارة  الصلة،  واملعايري ذات  القوانني  تطبيق  عىل 
يضمن حقوق  أن  القضايئ  النظام  تعزيز  إىل  يهدف  الذي  القدرات  بناء  2.2.6(. ومن شأن  القسم  )انظر  القرسية 
املحتجزين عىل نحو أفضل، ويضمن إطالق رساحهم مبجرد انتفاء أسباب احتجازهم )انظر القسم 1.2.6(. وقد يكون 

من الرضوري أيضاً تقديم املساعدة ألحد األطراف لضامن توفري ظروف إنسانية للمحتجزين )انظر القسم 3.2.6(.

املخاطر املحددة
القتل خارج نطاق القضاء	 
التعذيب وغريه من رضوب املعاملة السيئة )مبا يف ذلك يف أثناء عمليات الفحص، وإلقاء القبض، والنقل،	 

ويف أماكن االحتجاز(
ظروف االحتجاز الالإنسانية )مثل االكتظاظ، وسوء التغذية، وتفيش األوبئة، وعدم توافر االتصاالت 	 

مع العائلة(
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االحتجاز من دون أساس قانوين و/أو ضامنات إجرائية	 
نقل املحتجزين من دون االحرتام الواجب ملبدأ عدم اإلعادة القرسية	 
الحرمان من الحق يف محاكمة عادلة	 

الفرص املحددة
التحاور مع الرشكاء بشأن القانون املنطبق وتنفيذ املامرسات الجيدة	 
تعزيز قدرات املؤسسات التابعة للرشكاء	 
تدريب األفراد التابعني للرشكاء عىل تنفيذ القوانني واملامرسات الجيدة ذات الصلة	 
رصد مامرسات الرشكاء يف مجال االحتجاز وتقييمها	 
تحسني املامرسات عن طريق عمليات التعلم	 
توفري األصول املادية أو املوارد البرشية لتحسني ظروف االحتجاز )مثل الغذاء، واملياه، واملأوى، والرعاية 	 

الطبية، واالتصال بالعائلة(

ميكن أيضاً االطالع عىل:
- القسم 3.3.3 إلقاء القبض والتوقيف واالحتجاز

- القسم 1.4 األشخاص املحرومون من حريتهم

الدعم املعلومايت االستخبارايت
يتبادل الرشكاء يف عالقات الدعم املعلومات بصفة عامة، أي املعلومات ذات األهمية العسكرية للنزاع.

وعادة ما يندرج الدعم املعلومايت االستخبارايت تحت إحدى الفئتني التاليتني:
تبادل املعلومات االستخباراتية - تبادل املعلومات املتاحة بالفعل	 
جمع املعلومات االستخباراتية، واملراقبة، واالستطالع - تبادل املعلومات التي يتم جمعها خصيصاً للعملية	 

م لها الدعم، عادة عن طريق الوسائل التقنية وأيضاً مصادر أخرى. التي يقدَّ

قد ال يعول كثرياً عىل املعلومات عند تبادلها بني الجهات الفاعلة مع وجود اختالفات كبرية من حيث نوايا كل منها، 
وهو ما قد يؤدي إىل تصعيد النزاع من خالل توسيع نطاقه عن نحو غري مقصود. ويجب عىل الجهات الفاعلة أيضاً 
النظر يف كيفية استخدام املتلقي تلك املعلومات، وال سيام خطر أن تساهم املعلومات املتبادلة يف انتهاك القانون 
الدويل اإلنساين، عىل سبيل املثال فيام يتعلق بسري األعامل العدائية )انظر القسم 2.3.3(، أو أنشطة االحتجاز )انظر 

أعاله والقسم 3.3.3(.

من جهة أخرى، قد تؤدي املعلومات غري الصحيحة أو غري الدقيقة الواردة يف الدعم املعلومايت الذي يُستخدم يف 
املدنيني واألشخاص املحرومني من حريتهم لرضر. وبينام  عمليات عسكرية حركية أو عمليات احتجاز، إىل تعرض 
قد توجد ضامنات للتحقق من دقة املعلومات، قد تكون هذه اآلليات أقل فعالية عندما يتم تبادل املعلومات بني 
الرشكاء الذين يُستعان بهم لغرض معني )وليس الرشكاء القدامى، حيث تخضع هذه اآلليات للتحسني مبرور الوقت(، 
أو عندما يكون اإلطار الزمني للتحقق من املعلومات واتخاذ إجراءات عىل أساسها محدوداً. ومن املحتمل أيضاً أن 
تواجه الجهات الفاعلة صعوبة أكرب يف التحقق من صحة املعلومات يف الحاالت التي تكون تلك الجهات أقل قرباً منها 

من النواحي املادية والثقافية واللغوية، وبالتايل تصبح أقل قدرة عىل "فهم طبيعة البيئة".

املخاطر املحددة
املعلومات الخاطئة أو املغلوطة يف الرشاكات من أجل املعلومات تؤدي إىل الخطأ يف اختيار الهدف، أو 	 

احتجاز أشخاص ألسباب غري صحيحة

الفرص املحددة
ميكن أن يساعد تبادل املعلومات، باإلضافة إىل الضامنات والرصد الكافيني، يف تقليص الرضر الذي يلحق باملدنيني	 

الدعم اللوجستي
يشري مصطلح "الدعم اللوجستي" إىل الرتتيبات التي تنص عىل صيانة املرافق، ونقل املواد واألفراد.
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وتوجد أربعة أنواع شائعة من الدعم اللوجستي:
النقل إىل مرسح العمليات - نقل األفراد أو املعدات من مكانها األصيل إىل مرسح العمليات، من دون نرشها	 

عىل خط املواجهة )داخل مرسح العمليات(
النقل داخل مرسح العمليات - نقل األفراد أو املعدات داخل مرسح العمليات، عادة يف أثناء العمليات من 	 

أجل تحسني نطاق عمل الطرف املستفيد، وقدرته عىل التنقل، ورسعة انتشاره
إعادة التزويد بالوقود يف الجو - تزويد الطائرات بالوقود يف أثناء الطريان بواسطة طائرة أخرى	 
الدعم الفني املتخصص - الدعم الفني املتخصص الالزم للمهام؛ أو صيانة األسلحة أو الطائرات أو غريها 	 

من املعدات التي تساعد عىل استمرار القدرة عىل الحرب.

عىل الرغم من أن الدعم اللوجستي قد يبدو أقل استخداماً من أشكال الدعم األخرى، فإنه يلعب دوراً مهامً يف زيادة 
القدرة العسكرية ألحد أطراف النزاع. ويف هذه الحاالت، تتاح للجهة الفاعلة التي تقدم الدعم فرصة للتأثري بشكل 

إيجايب عىل النتائج، ويقع أيضاً عىل عاتقها مسؤولية عن ذلك.

النظر يف  الفاعلة  النزاع، يجب عىل الجهات  اللوجستي يزيد قدرة الطرف الرشيك عىل خوض  إىل أن الدعم  نظراً 
عواقب العمليات التي يساهم فيها الدعم. ويجب عليها، عىل أقل تقدير، تقييم ما إذا كان هناك خطر من استخدام 
للتخفيف  تتخذ خطوات  اإلنساين، وأن  الدويل  القانون  انتهاك  املتزايدة يف  القدرة  تلك  الدعم  يتلقى  الذي  الطرف 
من هذا الخطر. والدعم اللوجستي الذي ميكن اعتباره ضمن سلسلة العالقات السببية املؤدية إىل سلوك محفوف 
باملخاطر - مثل تزويد الطائرات التابعة للرشكاء بالوقود يف الجو قبل تنفيذ رضبات جوية عشوائية، أو املساعدة 
الفنية املتخصصة مبعدات املدفعية التي تُستخدم يف املناطق املأهولة بالسكان - يجب بالتأكيد النظر إليه بوصفه 

فرصة للتأثري اإليجايب عىل الرشكاء.

باإلضافة إىل ذلك، يجب عىل الجهات الفاعلة التي تقدم الدعم اللوجستي أن تنظر يف مامرسة تأثريها لتعزيز االمتثال 
للقانون الدويل اإلنساين وحامية السكان املترضرين، حتى لو مل يكن الدعم الذي تقدمه مرتبطاً بأي مخاطر محددة. 
وإىل جانب التأثري اإليجايب الذي ميكن أن تتمتع به الجهات الفاعلة بحكم عالقة الدعم بصفة عامة، يجب عىل هذه 
الجهات النظر فيام إذا كان الدعم اللوجستي ميكن أن يصبح إحدى طرق تشجيع الطرف الذي يتلقى هذا الدعم عىل 
االمتثال اللتزاماته مبوجب القانون الدويل اإلنساين وإدارة التأثري اإلنساين للنزاع عىل نطاق أوسع. عىل سبيل املثال، 

قد تقدم الجهات الفاعلة املساعدة يف نقل البضائع األساسية إىل املدنيني.

املخاطر املحددة
يساهم الدعم اللوجستي يف العمليات العسكرية التي تؤدي إىل إلحاق رضر باملدنيني	 

الفرص املحددة
توفري الدعم اللوجستي للوفاء بااللتزامات مبوجب القانون الدويل اإلنساين، ومساعدة املدنيني واألشخاص 	 

اآلخرين غري املشاركني يف القتال، عىل سبيل املثال، عن طريق نقل السلع األساسية.

4.4.3 أشكال الدعم األخرى

قد يكون ألشكال الدعم األخرى املختلفة، سواًء تم تقدميها مبفردها أو باالقرتان مع دعم آخر )انظر أعاله(، تأثري عىل 
قدرة متلقي الدعم عىل املشاركة يف نزاع مسلح. ونتيجة لذلك، يجب تقييم املخاطر التي تنطوي عليها والفرص التي 

تتيحها فيام يتعلق بحامية األشخاص املترضرين.

أشكال الدعم 
األخرى

دعم القدرات املؤسسية

الرشكات العسكرية 
واألمنية الخاصة
الدعم املايل

االستضافة (اإليواء)
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تشمل أكرث أشكال الدعم األخرى صلة باملوضوع ما ييل:
دعم القدرات املؤسسية	 
الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة	 
الدعم املايل	 
االستضافة )اإليواء(.	 

فيام ييل توضيح لالعتبارات الخاصة بكل شكل من أشكال الدعم املذكورة.

دعم القدرات املؤسسية
ما يكون عىل املدى الطويل  يشري مصطلح "دعم القدرات املؤسسية" إىل الدعم الخارجي للمؤسسات الذي غالباً 
بطبيعته. وعادة ما تكون هذه الربامج ذات صلة بعالقات الدعم عندما تتعلق باألكادمييات العسكرية، واالحتجاز، 

وإصالح القطاع القضايئ.

وميكن أن يؤدي دعم القدرات املؤسسية إىل زيادة القدرات العسكرية للطرف الذي يتلقى الدعم. لذلك، يتعني عىل 
الجهات الفاعلة أن تدمج يف هذه الربامج تدابري ملموسة لتعزيز حامية املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف 

القتال، مبا يف ذلك عن طريق االمتثال للقانون الدويل اإلنساين.

إال إنه يف غياب مثل هذه اإلجراءات، ميكن للطرف الذي يتلقى الدعم توسيع نطاق دوره يف النزاع دون النظر بشكل 
كامل يف التأثري عىل املدنيني واألشخاص اآلخرين الذين كفوا عن املشاركة يف القتال. ونتيجة لذلك، قد تحدث زيادة 

يف عدد انتهاكات القانون الدويل اإلنساين.

الهادفة  املشاركة  أن  إىل  األمر  املؤسسية فرصة كبرية. ويُعزى هذا  القدرات  يتيح دعم  أن  ناحية أخرى، ميكن  من 
واملصممة جيداً، التي تساعد فيها الجهات الفاعلة طرفاً يتلقى الدعم عىل إدراج القانون الدويل اإلنساين يف أنظمته 
وعملياته ومهام أفراده )انظر القسم 1.2.6(، ميكن أن تقلل إىل حد كبري من اآلثار السلبية للنزاع عىل األشخاص 

املترضرين.

القانون،  وسيادة  املدين،  القضاء  نظام  لتعزيز  مشرتك  بشكل  املصممة  الجهود  تساعد  أن  يجب  ذلك،  عىل  عالوة 
وسلطات االحتجاز، وسلطات الطب الرشعي، والسلطات املدنية األخرى عىل تقليل معاناة األشخاص غري املشاركني يف 
القتال يف أثناء النزاع وبعد انتهائه. وقد تحتاج هذه املؤسسات تدريباً أو معدات أو مشورة محددة من أجل إدارة 
أنشطتها يف حالة النزاع. ومن شأن املؤسسات املدارة بشكل صحيح أيضاً أن تساعد يف التخفيف من املظامل، والشعور 

بالظلم، والنزاع والعنف املمتدين وذلك عىل املدى األطول.

املخاطر املحددة
زيادة القدرات القتالية فحسب، مع إدراج بسيط محدد السياق للقانون الدويل اإلنساين ومعايري الحامية 	 

األخرى، أو عدم إدراجها عىل اإلطالق
تفاقم النزاع وانتهاكات القانون الدويل اإلنساين	 
قد تعاين عملية دعم العدالة، وسيادة القانون، والجهات الفاعلة يف الطب الرشعي أيضاً من عدم كفاية 	 

تحديد السياق والتصميم وفقاً لالحتياجات العاجلة واملقبلة
تعرض حقوق املحتجزين، واملدنيني، واملوىت لالنتهاك نتيجة لذلك	 

الفرص املحددة
اإلدراج املحدد السياق للقانون الدويل اإلنساين يف أنظمة أحد أطراف النزاع، وعملياته، وقواته	 
تقليل انتهاكات القانون الدويل اإلنساين، وتوفري حامية أفضل للمدنيني يف أثناء األعامل العدائية	 
تحسني قدرة السلطات املدنية عىل ضامن احرتام حقوق املدنيني، واملوىت، واملحتجزين وكرامتهم	 

الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة
التعاقد مع رشكة عسكرية وأمنية  النزاع عن طريق  الدعم ألحد أطراف  الفاعلة  الجهات  الحاالت، تقدم  يف بعض 
خاصة لتقديم خدمات متخصصة لهذا الطرف كان من املمكن أن تقدمها تلك الجهة الفاعلة بنفسها. ومن األمثلة 

عىل ذلك، التدريب، وأيضاً صيانة نظم األسلحة ذات التكنولوجيا املتقدمة وتشغيلها.
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عىل النحو املوضح يف القسم 5.2.3، فإن التعاقد مع الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة من دون اتخاذ إجراءات 
الفحص املناسبة، وإبرام عقود صارمة، ووجود رقابة وإرشاف فعالنَي قد يتسبب يف تفرق املسؤولية، األمر الذي قد 
يؤدي إىل حدوث انتهاكات القانون الدويل اإلنساين إما من جانب الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة، أو من جانب 

أولئك الذين يعملون معها.

املخاطر املحددة
تفرق املسؤولية بني الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة والجهات الفاعلة يف عالقة الدعم	 
الخلط بني الُنهج التنظيمية	 
غياب الفحص الدقيق	 
عدم تحديد قواعد االشتباك نطاق استخدام القوة عىل نحو كاٍف	 
عدم القدرة عىل رصد السلوك وتقييم النتائج	 
غياب الرقابة واملساءلة	 

الفرص املحددة
إمكانية إدراج القانون الدويل اإلنساين يف نهج تقديم الخدمات املخصص بشكل مهني	 
إمكانية تضمني بنود اإلنهاء يف حالة ارتكاب الرشكة العسكرية واألمنية الخاصة و/أو طرف النزاع الذي 	 

يتلقى الدعم انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين
 

ملزيد من القراءة

الصلة بعمليات الرشكات  السليمة للدول ذات  الدولية واملامرسات  القانونية  وثيقة مونرتو بشأن االلتزامات 
العسكرية واألمنية الخاصة أثناء النزاع املسلح )اللجنة الدولية والوزارة االتحادية للشؤون الخارجية يف سويرسا(

Business and International Humanitarian Law: An Introduction to the Rights and Obligations 
of Business Enterprises under International Humanitarian Law )ICRC(

ميكن أيضاً االطالع عىل:
- القسم 5.2.3 الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة

الدعم املايل
يشري مصطلح "الدعم املايل" إىل التمويل املبارش أو غري املبارش، مبا يف ذلك من خالل اتفاقات القروض واالستثامرات، 

الذي ميّكن بشكل كبري الطرف الذي يتلقى الدعم من املشاركة يف نزاع مسلح.

ويف حني يُنظر إىل الدعم املايل عىل أنه مشاركة أقل مستوى من العمليات العسكرية التي تنفذ مع رشكاء، عىل سبيل 
املثال، فإن الجهات الفاعلة التي تقدم الدعم ليست يف ِحل من املسؤولية عن سلوك الطرف الذي يتلقى الدعم 

ويستفيد من التمويل الذي تقدمه.

الطرف املستفيد عىل دعم املجتمع املحيل، ومن ثم يقلل من إحساسه  اعتامد  الخارجي  املايل  الدعم  وقد يقلص 
بااللتزام واملساءلة تجاه هذا املجتمع. نتيجة لذلك، قد يكون هذا الطرف أقل اهتامماً مام يجب باألرضار التي تلحق 
باملدنيني. باإلضافة إىل ذلك، قد يؤدي الدعم املايل إىل إطالة أمد النزاع إذا مّكن الطرف املستفيد من البقاء لفرتة 

أطول بكثري مام كان سيحققه يف حالة اعتامده عىل الدعم واملوارد املحلية فسحب.

عالوة عىل هذا، يتيح الدعم املايل فرصة للتأثري بشكل إيجايب عىل الطرف الذي يتلقى الدعم. عىل سبيل املثال، قد 
يكون توفري التمويل مرشوطاً باستمرار االمتثال للقانون الدويل اإلنساين )انظر القسم 3.1.6 ب(. وميكن أن ينص أي 
اتفاق بني الجهات الفاعلة أيضاً عىل تخصيص جزء من التمويل عىل وجه التحديد لدعم التدابري التي من شأنها تقليل 
الرضر الذي يلحق باملدنيني، مثل التدريب عىل القانون الدويل اإلنساين )انظر القسم 2.2.6(، أو توفري السلع األساسية 

)انظر القسم 3.2.6(، أو إزالة األلغام األرضية أو مخلفات الحرب القابلة لالنفجار )انظر القسمني 8.4 و3.2.6(.

https://www.montreuxdocument.org/pdf/document/ar.pdf
https://www.montreuxdocument.org/pdf/document/ar.pdf
https://shop.icrc.org/the-globilization-of-market-economies-offers-new-opportunities-for-business-enterprises-and-they-also-give-rise-to-risks-pdf-en.html
https://shop.icrc.org/the-globilization-of-market-economies-offers-new-opportunities-for-business-enterprises-and-they-also-give-rise-to-risks-pdf-en.html
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املخاطر املحددة
انخفاض مستوى املساءلة أمام املدنيني	 

الفرص املحددة
متويل تدابري لتعزيز احرتام القانون الدويل اإلنساين، وحامية املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف 	 

القتال )مثل التدريب، وتوفري السلع األساسية، وإزالة األلغام األرضية أو مخلفات الحرب القابلة لالنفجار(
تقديم املساعدة املالية لألشخاص املترضرين )عىل سبيل املثال تلبية احتياجات أرس املفقودين(	 

االستضافة )اإليواء(
يعني مصطلح "االستضافة" أن تضع جهة فاعلة أراضيها أو مرافقها تحت ترصف أحد أطراف النزاع. والشكل الشائع 
لالستضافة هو عندما تسمح دولة لقوات مسلحة أجنبية أو جامعات مسلحة باستخدام أراضيها الخاضعة لسيادتها، 
ناحية  أراضيها. من  أو إنشاء قواعد عسكرية عىل  أو مياهها اإلقليمية،  الجوي  املرور عرب مجالها  مثل منحها حق 
أخرى، قد تقدم الجهة الفاعلة خدمات إدارية )ما مينح قادة أطراف النزاع حرية التنقل وتأشريات وتسهيالت مالية، 

عىل سبيل املثال(.

انتهاكات  الطرف  ارتكاب هذا  النظر يف مخاطر  نزاع مسلح  يف  التي تستضيف طرفاً  الفاعلة  الجهات  ويتعني عىل 
للقانون الدويل اإلنساين، وال سيام انطالقاً من أراضيها. لذلك، سيكون من املهم أن تقيّم الجهة الفاعلة نية الطرف 
الذي يتلقى الدعم، وقدراته، وقيادته، وأن تضفي الطابع الرسمي عىل العالقة معه يف اتفاق يحدد الرشوط التي سيتم 

مبوجبها تقديم الدعم )انظر القسم 3.1.6(.

باإلضافة إىل ذلك، قد تكون الجهات الفاعلة التي تقدم الدعم يف شكل استضافة قادرة عىل التأثري بشكل إيجايب عىل 
الطرف الذي يتلقى الدعم. عىل سبيل املثال، ميكن أن تتضمن االتفاقات الخاصة بتوفري مرافق االستضافة نصاً محدداً 
يجعل الدعم مرشوطاً باالمتثال للقانون الدويل اإلنساين. وقد يتيح وجود الطرف الذي يتلقى الدعم عىل أرايض البلد 
لتنفيذ التدابري التي تعزز االمتثال والحامية، مثل التدريب عىل القانون الدويل اإلنساين )انظر  املضيف أيضاً فرصاً 

القسم 2.2.6(.

املخاطر املحددة
إتاحة املجال الرتكاب انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين	 

الفرص املحددة
املشاركة يف وضع املعايري	 
التدريب عىل القانون الدويل اإلنساين	 
جعل حقوق االستضافة مرشوطة باالمتثال للقانون الدويل اإلنساين وحامية املدنيني	 
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حامية املدنيني واألشخاص . 4
اآلخرين غري املشاركني 

يف القتال

يستعرض هذا الفصل بعض مجاالت االهتامم الرئيسية املتعلقة باألشخاص واألعيان املحمية مبوجب القانون الدويل 
اإلنساين، التي يجب عىل الجهات الفاعلة مراعاتها عند إدارة عالقات الدعم. وهو يوضح أيضاً بعض املخاطر املحددة 
واألشخاص  املدنيني  حامية  تعزيز  فرص  إىل  باإلضافة  منها،  للتخفيف  تسعى  أن  الفاعلة  الجهات  عىل  يجب  التي 
اآلخرين غري املشاركني يف القتال. ويتطلب هذا األمر أن تويل الجهات الفاعلة مزيداً من االهتامم للرضر الناجم، بشكل 
مبارش وغري مبارش، عن األنشطة املتعلقة بالنزاع املسلح )انظر القسم 3.3(. وليس املقصود هنا أن تكون املوضوعات 
واالعتبارات التي تناقشها هذه املطبوعة شاملة؛ إذ يجب عىل الجهات الفاعلة إجراء التقييامت الشاملة الخاصة بها.

يجب عىل الجهات الفاعلة أن تضع حامية األشخاص غري املشاركني يف القتال يف صميم الجهود التي 
تبذلها إلدارة عالقات الدعم الخاصة بها.

كفوا عن  الذين  أو  العدائية  األعامل  يشاركون يف  ال  الذين  األشخاص  لحامية  قواعد  اإلنساين  الدويل  القانون  يوفر 
املشاركة فيها. وتنطبق القواعد العامة عىل حامية املدنيني واألشخاص العاجزين عن القتال، مثل الجرحى واملرىض، 
تتطلب حامية خاصة، مثل  التي  الفئات  أيضاً  اإلنساين  الدويل  القانون  املحرومني من حريتهم. ويحدد  واألشخاص 
النساء واألطفال، وأفراد الخدمات الطبية، والالجئني والنازحني داخلياً، واألشخاص الذين أصبحوا يف عداد املفقودين 
األشخاص،  بغية حامية هؤالء  املحيل  والقانون  الدويل  القانون  من  أخرى  فروع  تنطبق  وقد  املسلح.  النزاع  نتيجة 

حسبام تقتيض الظروف.

أو غري  نزاع مسلح دويل(  )يف  املقاتلني  األشخاص غري  إىل جميع  اإلنساين  الدويل  القانون  "مدين" يف  مفهوم  ويشري 
املحاربني )يف نزاع مسلح غري دويل(. ويشري مصطلح "السكان املدنيون" إىل تجمعات املدنيني. وال يغري وجود املقاتلني 

بني السكان املدنيني بصفة عامة من طابع الفئة السكانية املحددة أو السكان ككل.

األشخاص العاجزون عن القتال هم أولئك الذين يقعون يف قبضة طرف معاٍد، أو ال يستطيعون الدفاع عن أنفسهم 
بسبب فقدان الوعي، أو الغرق، أو الجروح، أو املرض، أو يعربون بوضوح عن نيتهم االستسالم - برشط االمتناع عن 

أي عمل عدايئ، وعدم محاولة الهروب.

داد
مرحلة اإلع

املرحلة االنتقاليةمرحلة التنفيذ

ح�ية املدني	 
واألشخاص اآلخرين 

غ  املشارك	 يف 
القتال
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ولهذا، يسعى القانون الدويل اإلنساين إىل الحد من الرضر الذي قد تسببه أطراف النزاع لألشخاص بشكل مبارش وغري 
مبارش. ويوفر القواعد التي تحمي األفراد املذكورين أعاله يف أثناء األعامل العدائية، ويف أثناء وجودهم تحت سلطة 

أحد أطراف النزاع، وعندما يلحق بهم أي رضر بخالف ذلك بسبب العمليات العسكرية.

أي سلطة  أو  للحكومة  تابعة  تنفذها جهات مختلفة  التي  األنشطة  كبرية من  أن هناك مجموعة  األهم من ذلك 
أخرى ميكن أن تؤثر عىل املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال. عىل سبيل املثال، ال يتسنى للمدنيني 
الحصول عىل الرعاية الصحية عندما ال يتوفر يف مستشفياتهم مياه أو كهرباء بسبب ما يلحق بهذه الخدمات من 
أرضار؛ أو يتعني عليهم مغادرة املنطقة ألنهم يخشون التعرض للتوقيف أو الهجوم من أحد أطراف النزاع؛ أو يرتك 
أفراد الخدمات الطبية وظائفهم بسبب ما يتلقونه من تهديدات. ويجب أن تكون الجهات الفاعلة يف عالقات الدعم 
عىل دراية باألنشطة املحتملة التي تنفذها أطراف النزاع وعواقبها عىل املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف 
القتال )انظر القسم 3.3(. وتجدر اإلشارة أيضاً إىل أن العنف الجنيس - عىل الرغم أنه غالباً ما يُعد "نتيجة فرعية" 
وليس جرمية حرب ميكن منعها - محظور باعتباره انتهاكاً خطرياً للقانون الدويل اإلنساين يف النزاعات املسلحة سواًء 

الدولية أو غري الدولية.

باإلضافة إىل االلتزامات بعدم القيام بأعامل قد ترض باملدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال، قد يكون 
عىل أطراف النزاع أيضاً التزامات إيجابية تجاههم، مثل توفري الغذاء، واملياه، والرصف الصحي، والرعاية الطبية. وقد 
يكون عىل الجهات الفاعلة األخرى التي ليست أطرافاً يف النزاع التزامات تجاه األشخاص املترضرين، عىل سبيل املثال 

فيام يتعلق باملساعدات اإلنسانية.

ومبوجب القانون الدويل اإلنساين، تُعد جميع األعيان املدنية أعياناً وليست أهدافاً عسكرية. ويوجد حظر عام عىل 
النزاع  تنظم استخدام أطراف  استهداف األعيان املدنية يف أثناء األعامل العدائية، باإلضافة إىل قواعد أكرث تحديداً 

األعيان املدنية.

يف حني تتمتع األعيان املدنية بالحامية بصفة عامة مبوجب القانون الدويل اإلنساين، فإن بعض األعيان تتمتع بحامية 
ذات طابع خاص، مثل املرافق الطبية، ووسائل النقل الطبية )انظر القسم 5.4(، واألعيان التي ال غنى عنها لبقاء 
السكان املدنيني، واملمتلكات الثقافية. وتُحظر الهجامت عىل األشغال أو املنشآت التي تحتوي عىل قوى خطرة أو 
بالقرب منها )مثل السدود، أو محطات الطاقة النووية( إذا كانت ستؤدي إىل خسائر فادحة بني السكان املدنيني، 
العسكرية  امليزة  مع  متناسبة  غري  املتوقعة  اآلثار  كانت  إذا  األساسية  املدنية  التحتية  البنية  عىل  الهجامت  وأيضاً 
املتوقعة. عالوة عىل ذلك، يحمي القانون الدويل اإلنساين البيئة الطبيعية، ويهدف إىل الحد من الرضر الذي يلحق 

بها، ليس ألن البيئة تحافظ عىل حياة اإلنسان فحسب، ولكن أيضاً بسبب قيمتها يف حد ذاتها )انظر القسم 7.4(.

يتعني عىل الجهات الفاعلة أيضاً أن تأخذ يف االعتبار التأثري الرتاكمي الناجم عن أنشطة األطراف التي تتلقى الدعم 
وأنشطة مؤيديها عىل السكان املترضرين.

 

ملزيد من القراءة

القانون الدويل اإلنساين وتحديات النزاعات املسلحة املعارصة )2019(، الصفحات 37-46 )اللجنة الدولية(.

- منشور  الجنائية عليها  املسلحة واملعاقبة  النزاعات  أثناء  الجنيس  العنف  أشكال  االغتصاب وغريه من  منع 
قانوين )اللجنة الدولية(.

 Engaging with State Armed Forces to Prevent Sexual Violence )ICRC(

1.4 األشخاص املحرومون من حريتهم
أياً ما كان سبب احتجازهم، يكون األشخاص املحرومون من حريتهم، بطبيعة الحال، يف حالة ضعف. ويتحدد مدى 
العام الذي  الفردية )النوع، والعمر، وما إىل ذلك(، والوضع  ضعف وضعهم بعدد من العوامل، من بينها سامتهم 

يُحتجزون فيه، وسبب احتجازهم، واملرحلة التي وصلوا إليها يف أي إجراء قضايئ أو إداري، والجهة التي تحتجزهم.

باإلضافة إىل ذلك، غالباً ما تؤثر أوجه القصور يف أنظمة املرافق واإلجراءات والعمليات عىل جميع املحتجزين إىل حد 
ما، بغض النظر عن العوامل األخرى. عىل سبيل املثال، يف ظل حالة الفوىض الناجمة عن النزاع املسلح، قد تتعطل 

https://shop.icrc.org/international-humanitarian-law-and-the-challenges-of-contemporary-armed-conflicts-recommitting-to-protection-in-armed-conflict-on-the-70th-anniversary-of-the-geneva-conventions-pdf-ar.html
https://www.icrc.org/ar/document/prevention-and-criminal-repression-rape-and-other-forms-sexual-violence-during-armed
https://www.icrc.org/ar/document/prevention-and-criminal-repression-rape-and-other-forms-sexual-violence-during-armed
https://shop.icrc.org/engaging-with-state-armed-forces-to-prevent-sexual-violence-a-toolkit-for-icrc-staff-on-how-to-engage-state-armed-forces-in-dialogue-on-preventing-sexual-violence-in-armed-conflict-pdf-en
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وأنظمة  القضائية  األنظمة  أن  إىل  ونظراً  تخطيط.  دون  من  تعمل  أن  األمر  يتطلب  قد  أو  بشدة،  االحتجاز  أنظمة 
االحتجاز ال تتمتع غالباً بالقدرة عىل التعامل مع أعداد كبرية من األشخاص، فإن معاملة املحتجزين تزداد سوءاً يف 

املرافق املهملة أو املكتظة.

ويوفر القانون الدويل اإلنساين الحامية لألشخاص املحرومني من حريتهم بسبب النزاع املسلح. ويجب أن يتلقى هؤالء 
األشخاص معاملة إنسانية يف جميع الظروف، وأن تتوفر لهم الحامية بصفة خاصة من القتل، والتعذيب، واملعاملة 
الغذاء،  من  يكفي  مبا  وتزويدهم  عائالتهم،  مع  بالتواصل  لهم  السامح  ويجب  بالكرامة.  والحاطة  واملهينة  القاسية 

واملياه، وامللبس، واملأوى، والرعاية الطبية.

النزاع بتوقيف  التخطيط مسبقاً الحتامل قيام أطراف  الدعم  الفاعلة يف عالقة  الجهات  السياق، يجب عىل  يف هذا 
األشخاص وإلقاء القبض عليهم واحتجازهم )انظر القسم 3.3.3(. ومتثل أنشطة االحتجاز عىل وجه الخصوص مخاطر 
محددة يف العمليات العسكرية التي تنفذ مع رشكاء، مبا يف ذلك تفرق املسؤولية بني الرشكاء )انظر القسم 3.4.3(. 
وقد تؤثر هذه التحديات عىل كيفية معاملة املحتجزين وظروف احتجازهم. ومن أهم دواعي قلق اللجنة الدولية 
مخاطر حدوث عمليات قتل واختفاء خارج نطاق القضاء، وحاالت سوء املعاملة )خاصة يف أثناء عمليات االستجواب(، 
وظروف االحتجاز املادية غري املالمئة، وغياب الضامنات اإلجرائية و/أو ضامنات املحاكمة العادلة، والعقوبات التأديبية 
القاسية، وعدم تلبية االحتياجات الخاصة، وعمليات نقل املحتجزين بني القوات التابعة للرشكاء من دون احرتام مبدأ 

عدم اإلعادة القرسية.

وسواًء شاركت الجهات الفاعلة يف عالقة الدعم مشاركة مبارشة يف األنشطة املتعلقة باالحتجاز أم ال، تظل لديها فرص 
التحاور  الجهات  لهذه  أخرى، ميكن  تدابري  بني  للمحتجزين. ومن  معاملة رشكائها  كيفية  إيجايب عىل  بشكل  للتأثري 
2.1.6(؛  القسم  )انظر  الجيدة  واملامرسات  دولياً  بها  املعرتف  واملعايري  التطبيق  الواجب  القانون  بشأن  الرشكاء  مع 
بها  املعرتف  واملعايري  القانون  تنفيذ  لها عىل  التابعني  األفراد  تدريب  أو  للرشكاء  التابعة  املؤسسات  قدرات  وتعزيز 
دولياً واملامرسات الجيدة ذات الصلة )انظر القسمني 1.2.6 و2.2.6(؛ وتوفري األصول املادية أو املوارد البرشية الالزمة 

لتحسني ظروف االحتجاز )انظر القسم 3.2.6(.

املخاطر املحددة
القتل خارج نطاق القضاء	 
االختفاء القرسي 	 
التعذيب وغريه من رضوب املعاملة السيئة، مبا يف ذلك العنف الجنيس	 
ظروف االحتجاز الالإنسانية )مثل االكتظاظ، وسوء التغذية، وتفيش األوبئة، وعدم توافر االتصاالت مع 	 

العائلة(
االحتجاز من دون أساس قانوين و/أو ضامنات إجرائية	 
الحرمان من الحق يف محاكمة عادلة	 
الظروف غري املالمئة لالحتياجات الخاصة )مثل احتياجات األطفال، واملرىض العقليني، وذوي اإلعاقة(	 

الفرص املحددة
التحاور مع الرشكاء بشأن القانون املنطبق وتنفيذ املامرسات الجيدة	 
تعزيز قدرات املؤسسات التابعة للرشكاء	 
تدريب األفراد التابعني للرشكاء عىل تنفيذ القوانني واملامرسات الجيدة ذات الصلة	 
توفري األصول املادية أو املوارد البرشية الالزمة لتحسني ظروف االحتجاز )مثل الغذاء، واملياه، واملأوى، 	 

والرعاية الطبية، واالتصال بالعائلة(

القواعد القانونية األساسية

املادة 3 املشرتكة بني اتفاقيات جنيف لعام 1949

اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949

اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949

الربوتوكول اإلضايف الثاين لعام 1977، املواد 6-4

دراسة القانون الدويل اإلنساين العريف - اللجنة الدولية، القواعد 118-128 و93
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ملزيد من القراءة

القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء )األمم املتحدة(

مجموعة املبادئ املتعلقة بحامية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن 
)األمم املتحدة(

"نطاق الحامية الذي توفره املادة 3 املشرتكة: واضح للعيان" )يلينا بيجيتش(

النزاعات املسلحة وغريها من حاالت  "املبادئ والضامنات اإلجرائية املتعلقة باالحتجاز واالعتقال اإلداري يف 
العنف" )يلينا بيجيتش(

"حامية األشخاص املحرومني من حريتهم" )اللجنة الدولية(

العنف الجنيس يف مرافق االحتجاز )اللجنة الدولية(

The Copenhagen Process: Principles and Guidelines 

“Partnering in detention and detainee transfer operations” )T. Rodenhäuser(

ميكن أيضاً االطالع عىل:
- القسم 3.3.3 إلقاء القبض والتوقيف واالحتجاز

- القسم 3.4.3 العمليات العسكرية التي تنفذ مع رشكاء

2.4 املوىت
يف حاالت النزاع، ينص القانون الدويل اإلنساين عىل حامية املوىت. وتلتزم أطراف النزاع باتخاذ جميع التدابري املمكنة 
للبحث عن الجثث وجمعها وإجالئها، والتأكد من عدم سلبها. ويجب بذل كل الجهود لضامن عدم استخدام جثث 

املوىت لبث الخوف بني القوات املعادية أو املدنيني، أو كورقة مساومة يف املفاوضات بني أطراف النزاع.

وألغراض تحديد الهوية، يجب عىل أطراف النزاع تسجيل جميع املعلومات املتاحة قبل التخلص من الجثث، ووضع 
عالمات عىل مواقع القبور. عالوة عىل ذلك، يتعني عليها أيضاً ضامن إدارة املوىت عىل نحو سليم، مبا يف ذلك التخلص 
من الجثث بطريقة تكفل احرتامها. ويجب التأكد من تسجيل مواقع القبور، وصيانتها ملنع فقدان جثث األشخاص 
املتوفني، والحفاظ عىل املعلومات الالزمة لتحديد هوية الرفات البرشية املجهولة يف املستقبل، مبا يتامىش مع معايري 

حامية البيانات الواجبة التطبيق )انظر القسم 4.4(.

الفاعلة يف عالقة الدعم مساعدة الرشكاء عىل تحسني مامرساتهم يف البحث عن املوىت،  قد يكون مبقدور الجهات 
املوارد من  أو  الخربات  تبادل  املثال، ميكنهم  يتفق مع مسؤولياتهم. عىل سبيل  وجمعهم، وإجالئهم، وإدارتهم مبا 
أجل تنفيذ اآلليات، أو تعزيز القدرات لتحديد هوية املقاتلني، أو إنشاء خدمة تسجيل املقابر )انظر القسم 1.2.6(. 
وميكنهم التعاون مع رشكائهم يف إدارة املوىت، وتدريبهم عىل ذلك مبا يتامىش مع التزاماتهم ومع أفضل املامرسات 
من حيث توفري الحامية واحرتام الكرامة )انظر القسم 2.2.6(، ونقل املعلومات عن القوانني ذات الصلة والعادات 
واملعايري األخرى بشأن استعادة جثث املوىت وإدارتها عىل نحو يصون كرامتها، أينام كان موقع عملهم )انظر القسم 

.)1.2.6

املخاطر املحددة
وجود أشخاص مفقودين	 
وجود معوقات تحول دون جمع جثث املوىت بسبب املخاطر أو األعامل املتعمدة )مثل الجثث أو مواقع 	 

القبور املفخخة(
سلب جثث املوىت )مثل تدمري الرفات البرشية يف أثناء عمليات استعادتها، أو تشويه جثث املوىت(	 
عدم متييز املقابر بعالمات	 
عدم احرتام االحتياجات الثقافية والدينية )مثل طقوس الدفن(	 
عدم إعادة رفات املوت	 
الخطأ يف تحديد هوية الرفات البرشية	 

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/GA-RESOLUTION/A_ebook.pdf
https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/rc-881-pejic-ara.pdf
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/rc-881-pejic-ara.pdf
https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/other/irrc_858_pejic.pdf
https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/other/irrc_858_pejic.pdf
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/irrc-903-17.pdf
https://shop.icrc.org/sexual-violence-in-detention-pdf-ar.html
https://um.dk/en/politics-anddiplomacy/copenhagen-process-on-the-handling-of-detainees-in-international-military-operations/~/media/368C4DCA08F94873BF1989BFF1A69158.pdf
https://um.dk/en/politics-anddiplomacy/copenhagen-process-on-the-handling-of-detainees-in-international-military-operations/~/media/368C4DCA08F94873BF1989BFF1A69158.pdf
https://um.dk/en/politics-anddiplomacy/copenhagen-process-on-the-handling-of-detainees-in-international-military-operations/~/media/368C4DCA08F94873BF1989BFF1A69158.pdf
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إعادة الرفات الخطأ إىل أفراد العائلة	 
عرقلة عملية املصالحة	 

الفرص املحددة
املساعدة يف إدارة املوىت عىل نحو سليم، وتحديد هوية أصحاب الرفات، وتسجيل مواقع املقابر	 
التدريب عىل تقنيات استعادة الرفات، وتحليلها، وتحديد هوية أصحابها )مثل الترشيح، وعلم اآلثار 	 

الرشعي، وعلم الطب الرشعي الورايث(

القواعد القانونية األساسية

املادة 3 املشرتكة بني اتفاقيات جنيف لعام 1949

اتفاقية جنيف األوىل لعام 1949، املواد 15-18، و20

اتفاقية جنيف الثانية لعام 1949، املواد 16، و21-18

اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949، املواد 66 و77، و122-120

اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، املواد 16، و113، و129-131، و140-138

الربوتوكول اإلضايف األول لعام 1977، املواد 17، و32-34، و61 و78

الربوتوكول اإلضايف الثاين لعام 1977، املادتان 4 و8

دراسة القانون الدويل اإلنساين العريف، اللجنة الدولية، القواعد 116-112

 

ملزيد من القراءة

التعامل اإلنساين ما بعد املوت: احرتام املوىت وحاميتهم - منشور قانوين )اللجنة الدولية(

مبادئ توجيهية للتحقيق يف حاالت الوفاة أثناء االحتجاز )اللجنة الدولية( 

إدارة جثث املوىت مبوجب الرشيعة اإلسالمية )اللجنة الدولية(

التعامل مع املوىت من منظور الرشيعة اإلسالمية والقانون الدويل اإلنساين: اعتبارات الطب الرشعي يف مجال 
العمل اإلنساين )أحمد الداودي(

إدارة الجثث بعد وقوع الكوارث: دليل ميداين موّجه إىل املستجيب األول )اللجنة الدولية( 

تحديد هوية أصحاب الرفات البرشية بواسطة الطب الرشعي )اللجنة الدولية(

أفضل املامرسات التشغيلية املتعلقة بإدارة الرفات البرشية واملعلومات عن املوىت من جانب غري املتخصصني 
)اللجنة الدولية(

مبادئ توجيهية الستخدام علم الوراثة الرشعي يف التحقيقات املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان والقانون 
الدويل اإلنساين )اللجنة الدولية(

Medicolegal Facilities – Guidelines for Architectural Programming and Construction Assis-
tance )ICRC(

 
ميكن أيضاً االطالع عىل:

- القسم 3.4.3 العمليات العسكرية التي تنفذ مع رشكاء
- القسم 4.4.3 أشكال الدعم األخرى

https://www.icrc.org/ar/document/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%89-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85
https://shop.icrc.org/guidelines-for-investigating-deaths-in-custody-pdf-ar.html
https://shop.icrc.org/management-of-the-dead-under-islamic-law-pdf-ar.html
https://international-review.icrc.org/ar/articles/management-dead-islamic-law-and-international-humanitarian-law-perspectives-considerations
https://international-review.icrc.org/ar/articles/management-dead-islamic-law-and-international-humanitarian-law-perspectives-considerations
https://shop.icrc.org/management-of-dead-bodies-after-disasters-a-field-manual-for-first-responders-pdf-ar.html
https://shop.icrc.org/forensic-identification-of-human-remains-pdf-ar.html
https://shop.icrc.org/operational-best-practices-regarding-the-management-of-human-remains-and-information-on-the-dead-by-non-specialists-pdf-ar.html
https://shop.icrc.org/guidelines-for-the-use-of-forensic-genetics-in-investigations-into-human-rights-and-international-humanitarian-law-violations-pdf-en.html
https://shop.icrc.org/medicolegal-facilities-guidelines-for-architectural-programming-and-construction-assistance-pdf-en
https://shop.icrc.org/medicolegal-facilities-guidelines-for-architectural-programming-and-construction-assistance-pdf-en
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3.4 النازحون داخلياً
ترى اللجنة الدولية أن أعداداً أكرب من الناس معرضون لخطر النزوح. ففي السنوات األخرية، نزح آالف األشخاص 
داخل املدن الواقعة عىل خطوط املواجهة يف النزاعات املسلحة يف غضون أسابيع أو شهور. وميكن أن يؤدي التدمري 
الواسع النطاق الذي تتعرض له املناطق السكنية والبنية التحتية املدنية الحيوية إىل جعل املنازل غري صالحة للسكن، 
ومن ثم يتسبب يف النزوح. ويظل الكثري من هؤالء األشخاص داخل بلدانهم، عىل الرغم من أنهم قد ينتهي بهم األمر 

بالفرار عدة مرات، األمر الذي يؤدي إىل جعل معظم حاالت النزوح ممتدة.34

وقد يجد النازحون مالذاً يف املخيامت، أو خارج املخيامت، يف كثري من األحيان، يف املناطق الريفية وال سيام املناطق 
الحرضية الضعيفة املوارد، حيث قد يؤدي وصولهم إىل زيادة الضغط عىل الخدمات الضعيفة أو التي تتحمل فوق 
للجميع،  املعيشية  الظروف  بالفعل. وقد يؤدي ذلك إىل مزيد من تدهور  املتدهورة  التحتية  البنية  طاقتها، وعىل 

ويصبح مصدر توتر بني النازحني واملجتمعات املحلية املضيفة.

وتتعرض صحة النازحني داخلياً وحياتهم عىل وجه الخصوص ملخاطر من بينها األعامل العدائية املستمرة؛ واأللغام 
األرضية ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار )انظر القسم 8.4(؛ والعنف واالستغالل الجنسيني؛ والتجنيد القرسي. وقد 

يفتقرون إىل القدرة عىل الحصول عىل الخدمات األساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم، لفرتة طويلة من الزمن.

يف هذا السياق، يحظر القانون الدويل اإلنساين التهجري القرسي للسكان املدنيني ألسباب تتعلق بالنزاع املسلح ما مل 
يكن ذلك رضورياً ألمن املدنيني أو ألسباب عسكرية ملحة. ويُعد العديد من قواعد القانون الدويل اإلنساين األخرى، 
خاصة تلك القواعد التي تنظم سري األعامل العدائية )انظر القسم 2.3.3(، رضورياً لحامية املدنيني، وغالباً ما يؤدي 
انتهاك هذه القواعد إىل النزوح. وعند امتثال أطراف النزاع للقانون الدويل اإلنساين، يقل حجم النزوح إىل الحد األدىن، 
ويتم توفري حامية أفضل للنازحني يف أثناء نزوحهم، وتصبح البيئة مواتية لعودتهم الطوعية التي تحقق لهم األمان 

وتصون كرامتهم.

تذكري قانوين

للنازحني الحق يف العودة الطوعية بأمان إىل منازلهم أو أماكن إقامتهم املعتادة مبجرد زوال أسباب نزوحهم. 
وكجزء من ذلك، عىل السلطات املختصة واجب اتخاذ التدابري الالزمة لتسهيل عودة هؤالء النازحني وإعادة 

إدماجهم.

مام ال شك فيه أنه ميكن للرشكاء يف عالقات الدعم املساعدة يف منع النزوح وحامية النازحني داخلياً ومساعدتهم، 
وتهيئة الظروف املالمئة لهم وتوفري الوسائل إليجاد حل دائم لوضعهم. ويتسنى للجهات الفاعلة العمل طوال عالقة 
الدعم لتعزيز احرتام القانون الدويل اإلنساين عىل نحو أفضل، وبالتايل الحد من النزوح واملخاطر التي يتعرض لها 
النازحون. وميكن أيضاً للجهات الفاعلة التي تقدم الدعم مساعدة األطراف التي تتلقى الدعم عىل إزالة العوائق التي 
تحول دون العودة اآلمنة من خالل إعادة إمكانية الحصول عىل الخدمات األساسية عىل نحو عادل، وإزالة األلغام 

األرضية ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار )انظر القسمني 8.4 و1.3.6(.

ويجب أال تتم عمليات العودة إال يف ظل ظروف تحقق األمان للنازحني وتصون كرامتهم. لذلك، من املهم أن تتخذ 
أثناء  النازحون للعيش يف أوضاع طبيعية يف  التي يبذلها  تدابري غري متييزية لدعم الجهود  السلطات املختصة أيضاً 

انتظار العودة إىل ديارهم، أو لتسهيل اندماجهم يف املجتمع املحيل كحل دائم.

املخاطر املحددة
التهجري القرسي	 
اإلصابات وأشكال األذى األخرى	 
تشتت العائالت	 
دخول األشخاص النازحني يف عداد مفقودين	 
فقدان األرايض واملمتلكات املنقولة	 

 34N. Crawford et al., Protracted Displacement: Uncertain Paths to Self-Reliance in Exile, Humanitarian Policy Group, 
London, September 2015.
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الهجامت عىل مواقع النازحني داخلياً 	 
التعرض لإليذاء واالستغالل )مبا يف ذلك العنف الجنيس(	 
القيود عىل حرية الحركة	 
ضعف الحصول عىل التعليم أو انعدامه	 
عدم القدرة عىل العمل، وفقدان القدرة اإلنتاجية	 
حاالت النزوح الثانوية واملتعددة	 
العودة القرسية أو املبكرة	 
التوترات بني املجتمعات املحلية أو عدم استقرارها	 

الفرص املحددة
مساعدة الرشكاء يف التوصل إىل حلول دامئة	 
املساعدة يف استعادة القدرة عىل الحصول عىل الخدمات األساسية، وإزالة األلغام األرضية ومخلفات 	 

الحرب القابلة لالنفجار بطريقة شاملة وضامن العدالة يف الحصول عىل الخدمات

القواعد القانونية األساسية

اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، املادتان 49، و147

الربوتوكول اإلضايف األول لعام 1977، املادة 85

الربوتوكول اإلضايف الثاين لعام 1977، املادة 17

دراسة القانون الدويل اإلنساين العريف، اللجنة الدولية، القواعد 133-129

اتفاقية االتحاد األفريقي لحامية ومساعدة النازحني داخلياً يف أفريقيا )اتفاقية كمباال(، 2009

ملزيد من القراءة

مبادئ توجيهية بشأن الترشيد الداخيل )األمم املتحدة(

النزوح يف أوقات النزاع املسلح: كيف يوفر القانون الدويل اإلنساين الحامية يف الحرب، وما أهمية هذه الحامية 
)اللجنة الدولية(

القانون الدويل اإلنساين وتحديات النزاعات املسلحة املعارصة )2019(، الصفحات 38-41 )اللجنة الدولية(

التصدي ملسألة النزوح الداخيل أثناء النزاعات املسلحة وحاالت العنف األخرى )اللجنة الدولية(

النازحون يف املدن: تجربة النزوح الداخيل يف املناطق الحرضية خارج املخيَّامت واالستجابة له )اللجنة الدولية(

الخدمات الحرضية يف أثناء النزاعات املسلحة املمتدة: دعوة لتبني نهج أفضل ملساعدة املترضرين 
)اللجنة الدولية(

 
ميكن أيضاً االطالع عىل:

- القسم 3.4.3 العمليات العسكرية التي تنفذ مع رشكاء
- القسم 4.4.3 أشكال الدعم األخرى

- القسم 3.2.6 املساعدة يف االمتثال للقانون الدويل اإلنساين
- القسم 1.3.6 فك االرتباط املنظم

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IDPersons/GPArabic.pdf
https://shop.icrc.org/displacement-in-times-of-armed-conflict-how-international-humanitarian-law-protects-in-war-and-why-it-matters-pdf-ar.html
https://shop.icrc.org/international-humanitarian-law-and-the-challenges-of-contemporary-armed-conflicts-recommitting-to-protection-in-armed-conflict-on-the-70th-anniversary-of-the-geneva-conventions-pdf-ar.html
https://shop.icrc.org/addressing-internal-displacement-in-times-of-armed-conflict-and-other-violence-pdf-ar.html
https://shop.icrc.org/displaced-in-cities-experiencing-and-responding-to-urban-internal-displacement-outside-camps-pdf-ar.html
https://shop.icrc.org/urban-services-during-protracted-armed-conflict-pdf-ar.html
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4.4 املفقودون
ال تزال قضية األشخاص املفقودين متثل سمة مشرتكة للنزاعات املسلحة، يف املايض والحارض عىل حد سواء. وتوجد 
حاالت ألشخاص مفقودين منذ أمد بعيد من نزاعات سابقة، وعدد األشخاص الذين تم اإلبالغ عن فقدهم يف النزاعات 

الحالية مثري للقلق.

وعندنا يصبح األشخاص يف عداد املفقودين، يكون تأثري ذلك األمر عىل عائالتهم وعىل أفراد آخرين وعىل املجتمعات 
من  العديد  تواجه  فإنها  وجودهم،  ومكان  أحبائها  مصري  العائالت  معرفة  عدم  إىل  باإلضافة  األمد.  وطويل  ضاراً 
واالقتصادية.  واإلدارية  القانونية  واملشكالت  الوصمة  أو  االجتامعية،  العزلة  ذلك  يف  مبا  األخرى،  اليومية  املصاعب 
باإلضافة إىل ذلك، تصبح املعاناة وعدم اليقني سمة لتاريخ تلك العائالت عرب األجيال، ما يجعل احتامالت إعادة بناء 

النسيج االجتامعي للمجتمعات املحلية واملجتمعات املترضرة من النزاع عرضة للخطر.

ومن املمكن التصدي لقضية األشخاص املفقودين قبل حدوثها )وقائياً(، وبعدها )من حيث التعامل مع الحاالت(. 
ومن شأن كيفية القيام بذلك، يف أثناء النزاع وبعده، أن تحدد حجم املشكلة وانعكاساتها عىل األشخاص املفقودين 

أنفسهم وعىل عائالتهم واملجتمعات املحلية املترضرة.

تذكري قانوين

تلتزم الدول واألطراف يف النزاعات املسلحة مبنع اختفاء األشخاص نتيجة النزاع املسلح. وعليها أيضاً التزام بالكشف 
عن مصري األشخاص املفقودين وأماكن وجودهم، ما يعني احرتام حق العائالت يف معرفة مكان أقاربهم املفقودين 

ومصريهم، وضامن معاملة املوىت بطريقة تصون كرامتهم.

 
وبطبيعة الحال، ال تبدأ هذه االلتزامات بعد انتهاء األعامل العدائية. وتوجد مجموعة من التدابري الوقائية العملية 
واالستباقية التي يجب عىل أطراف النزاعات املسلحة اتخاذها يف أثناء النزاعات للحيلولة دون أن يصبح األشخاص يف 
عداد املفقودين، وللبحث عّمن أُبلغ عن فقدانهم وتحديد أماكنهم، واستعادة الروابط بينهم وبني عائالتهم، وعند 

االقتضاء، إعادة ملّ شملهم )سواًء ُعرث عليهم أحياًء أو أمواتاً(.
 

باإلضافة إىل ذلك، يجب عىل الدول وأطراف النزاع أن تدعم العمل املهني وغري التمييزي الرامي إىل توفري الدعم 
لألشخاص املفقودين وعائالتهم. ويشمل ذلك األمر املنع، والعمل املبكر، والكشف عن مصري األشخاص املفقودين 

وأماكن وجودهم، وذلك احرتاماً لحق العائالت يف معرفة مصريهم.

املعلومات،  من  ثروة  تتوافر  مستوياتها،  وتعدد  تعقيد  من  املفقودين  األشخاص  قضية  به  تتسم  مام  الرغم  عىل 
والخربات، واملعارف يف هذا املجال. ويجب تشارُك هذه املصادر بني الرشكاء يف عالقات الدعم )انظر القسم 3.2.6(. 
ورمبا تتاح للجهات الفاعلة يف مثل هذه العالقات الفرصة ملساعدة الرشكاء عىل وضع أطر عمل أو أنظمة أو عمليات 
األمر تسجيل األشخاص  األمثلة عىل هذا  القسم 1.2.6(؛ وتشمل  )انظر  ميكن أن تساعد يف منع فقدان األشخاص 
تتمكن  وقد  إجالئهم.  عند  واملرىض  الجرحى  هوية  وتحديد  بوضعهم،  عائالتهم  وإخطار  حريتهم،  من  املحرومني 
الجهات الفاعلة التي تقدم الدعم أيضاً من توفري موارد مادية، عىل سبيل املثال لتسهيل االتصال بني أفراد العائلة 
املفقودين أو املنفصلني عن ذويهم أو استعادة الروابط العائلية بينهم. ويف الحاالت التي تشارك فيها الجهات الفاعلة 

مشاركة مبارشة يف تلك اآلليات، ينبغي عليها تنسيق الُنهج التي تتبعها.

املخاطر املحددة
االختفاء القرسي	 
ذهاب األشخاص يف عداد املفقودين، مبا يف ذلك نتيجة للتقصري أو املامرسات السيئة: سوء إدارة السجالت أو 	 

ضعف إدارتها )عىل سبيل املثال يف املرافق الصحية، أو مرافق االحتجاز( أو عدم توافر سجالت املقابر، 
أو ضعف مامرسات إدارة املوىت، وما إىل ذلك.

تشتت العائالت	 
فقدان االتصال بني أفراد العائلة	 
صدمة أفراد العائلة الذين ال يحصلون عىل أي معلومات عن مكان وجود أقاربهم املفقودين ومصريهم	 
التحديات االجتامعية، والقانونية، واإلدارية، واالقتصادية التي تواجه عائالت املفقودين	 
العواقب عىل املدى الطويل عىل املجتمعات املترضرة، والتأثري السلبي املحتمل عىل عمليات املصالحة	 

Missing
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الفرص املحددة
دعم الرشكاء للحيلولة دون أن يصبح األشخاص يف عداد املفقودين، أو للعثور عىل املفقودين	 
مساعدة الرشكاء يف تيسري االتصال أو استعادة الروابط العائلية 	 
بناء القدرات املؤسسية لوضع األطر واألنظمة والعمليات الالزمة للحيلولة دون أن يصبح األشخاص يف عداد 	 

املفقودين، والكشف عن مصري املفقودين وأماكن وجودهم، أو تحسني األطر واألنظمة والعمليات القامئة
تقديم الدعم من أجل فهم احتياجات عائالت املفقودين وتلبيتها	 

 
ميكن أيضاً االطالع عىل:

- القسم 3.4.3 العمليات العسكرية التي تنفذ مع رشكاء
- القسم 4.4.3 أشكال الدعم األخرى

القواعد القانونية األساسية

اتفاقية جنيف األوىل لعام 1949، املواد 17-15

اتفاقية جنيف الثانية لعام 1949، املواد 20-18

اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949، املواد 124-120

اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، املواد 16، و129-131، و141-136

الربوتوكول اإلضايف األول لعام 1977، املواد 15، و18، و32-34، و67

الربوتوكول اإلضايف الثاين لعام 1977، املادة 8

دراسة القانون الدويل اإلنساين العريف، اللجنة الدولية، القواعد 98، و112، و116-117، و123

ملزيد من القراءة

املفقودون )املجلة الدولية(

األشخاص املفقودون وعائالتهم - منشور قانوين )اللجنة الدولية(

مبادئ توجيهية/ قانون منوذجي بشأن املفقودين )اللجنة الدولية(

األشخاص املفقودون وأرسهم )اللجنة الدولية(

5.4 الحصول عىل الرعاية الطبية يف النزاعات املسلحة
يؤدي تجاهل الحامية التي يوفرها القانون الدويل اإلنساين ملقدمي الرعاية الصحية واملستفيدين منها يف النزاعات 
املسلحة الحالية إىل معاناة عدد كبري من الجرحى واملرىض املدنيني واملقاتلني واملحاربني أو وفاتهم من دون مربٍر. وقد 
يكون للرضر أو الدمار الذي يلحق باملرافق الطبية تأثري عىل املدى الطويل عىل الصحة العامة يف املجتمع املحيل، 

ورمبا يؤدي إىل النزوح.

وميكن للعمليات العسكرية أن تقوض إىل حد كبري الحصول عىل الرعاية الصحية وتقدميها عىل نحو آمن، وال سيام 
عندما تتطلب مثل هذه العمليات إقامة نقاط تفتيش، أو إجراء عمليات تفتيش داخل املراكز الصحية، أو مهاجمة 
فرصاً  تتيح  أن  الدعم  تقدم  التي  الفاعلة  للجهات  ويتسنى  الصحية.  الرعاية  منشآت  من  بالقرب  مواقع عسكرية 
للتصدي للمخاطر التي تنطوي عليها هذه العمليات العسكرية، وتحديداً عن طريق تيسري توافر الرعاية الطبية. وقد 
تؤدي إساءة استخدام املرافق الطبية أو وسائل النقل الطبي يف العمليات العسكرية إىل فقدانها الحامية املمنوحة لها 
مبوجب القانون الدويل اإلنساين، وبالتايل يعرضها، باإلضافة إىل الجرحى واملرىض وأفراد الخدمات الطبية يف داخلها، 
لخطر الهجوم. وميكن للعمل مع الرشكاء من أجل تحسني العقيدة والعمليات، وتوفري تدريب إضايف أن يعزز احرتام 

املرافق الطبية وأفراد الخدمات الطبية وحاميتهم عىل نحو أفضل.

https://blogs.icrc.org/alinsani/2018/12/11/2314/
https://www.icrc.org/ar/document/missing-persons-and-their-families
https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/other/model-law-missing-0209-ara.pdf
https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/other/model-law-missing-0209-ara.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc_themissing_012003_en_10.pdf
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إعاقة  إىل  الخطرة،  والنفايات  الناسفة  العبوات  مثل  السالمة،  املستمرة عىل  املخاطر  تؤدي  قد  ذلك،  إىل  باإلضافة 
الحصول عىل الرعاية الصحية يف أعقاب النزاع مبارشة. وقد تكون الجهات الفاعلة يف عالقة الدعم قادرة عىل مساعدة 

الرشكاء عن طريق توفري األفراد املتخصصني أو املعدات الالزمة لتحديد هذه املخاطر وإزالتها.

املخاطر املحددة
تعرض األشخاص املحميني )الجرحى واملرىض، وأفراد الخدمات الطبية، واملدنيني( للوفاة أو اإلصابة	 
األرضار التي تلحق مبرافق الرعاية الصحية )مثل سيارات اإلسعاف، واملستشفيات(	 
إعاقة تقديم الرعاية الطبية للجرحى واملرىض	 
منع الجرحى واملرىض من السعي للحصول عىل الرعاية الطبية، أو جعلهم يحجمون عن ذلك	 
تعرض العاملني يف مجال الرعاية الصحية للتهديد أو حتى املالحقة القضائية، وفقدانهم الرغبة يف مواصلة 	 

العمل يف منطقة مسؤوليتهم
تفيش األوبئة	 
النزوح	 

الفرص املحددة
حث أطراف النزاع عىل االمتناع عن مهاجمة املدنيني، أو أفراد الخدمات الطبية، أو البنية التحتية املدنية، 	 

مبا يف ذلك مرافق الرعاية الصحية واملركبات التابعة لها
حث أطراف النزاع عىل إلغاء التدابري التي تحول دون إيصال املستلزمات الطبية الرضورية	 
توفري التدريب عىل حامية أفراد الخدمات الطبية، واملرافق الطبية ووسائل النقل الطبي، والحصول عىل 	 

الرعاية الصحية
توفري اإلمدادات الطبية أو أفراد الخدمات الطبية، واملساعدة يف إصالح املرافق أو البنية التحتية املدنية أو 	 

يف بنائها
املساعدة يف إزالة املخاطر التي تعرقل الوصول إىل املرافق الطبية	 
التحقيق يف حوادث العنف التي يرتكبها الرشكاء ضد الرعاية الصحية، وضامن املساءلة عن الهجامت 	 

التي متثل انتهاكاً للقانون الدويل اإلنساين

القواعد القانونية األساسية

اتفاقية جنيف األوىل لعام 1949

اتفاقية جنيف الثانية لعام 1949

اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، املواد 20، و56-55

الربوتوكول اإلضايف األول لعام 1977، املواد 12، و13، و15، و21

الربوتوكول اإلضايف الثاين لعام 1977، املادتان 9 و11

دراسة القانون الدويل اإلنساين العريف، اللجنة الدولية، القواعد 25، و28-30، و35

 

ملزيد من القراءة

األطر املعيارية الوطنية لحامية الرعاية الصحية )اللجنة الدولية(

الرتويج ملامرسات عسكرية ميدانية تكفل الوصول اآلمن إىل خدمات الرعاية الصحية وتقدميها )اللجنة الدولية(

الجامعات  بشأن  الصلة  ذو  اإلنساين  الدويل  والقانون  العملياتية  املامرسات  الصحية:  الرعاية  تقديم  ضامن 
املسلحة )اللجنة الدولية(

مسؤوليات العاملني يف مجال الرعاية الصحية الذين يعملون يف النزاعات املسلحة وحاالت الطوارئ األخرى 
)اللجنة الدولية(

ضامن استعداد وأمن مرافق الرعاية الصحية أثناء النزاعات املسلحة وحاالت الطوارئ األخرى )اللجنة الدولية(

خدمات اإلسعاف والرعاية ما قبل الوصول إىل املستشفى يف حاالت الخطر )اللجنة الدولية(

حامية الرعاية الصحية: إرشادات للقوات املسلحة )اللجنة الدولية(

https://shop.icrc.org/domestic-normative-frameworks-for-the-protection-of-health-care-pdf-ar.html
https://shop.icrc.org/promoting-military-operational-practice-that-ensures-safe-access-to-and-delivery-of-health-care-pdf-ar.html
https://shop.icrc.org/safeguarding-the-provision-of-health-care-operational-practices-and-relevant-international-humanitarian-law-concerning-armed-groups-pdf-ar.html
https://shop.icrc.org/safeguarding-the-provision-of-health-care-operational-practices-and-relevant-international-humanitarian-law-concerning-armed-groups-pdf-ar.html
https://shop.icrc.org/health-care-in-danger-the-responsibilities-of-health-care-personnel-working-in-armed-conflicts-and-other-emergencies-pdf-ar.html
https://shop.icrc.org/ensuring-the-preparedness-and-security-of-health-care-facilities-in-armed-conflict-and-other-emergencies-pdf-ar.html
https://shop.icrc.org/ambulance-and-pre-hospital-services-in-risk-situations-pdf-ar.html
https://shop.icrc.org/protecting-healthcare-guidance-for-the-armed-forces-pdf-en-1.html
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6.4 الخدمات األساسية
تتزايد النزاعات املسلحة التي تدور رحاها يف املناطق الحرضية، حيث يتعرض ماليني األشخاص للرضر يف حالة تدهور 
الخدمات املدنية األساسية، أو إذا مل يتمكنوا من الحصول عىل هذه الخدمات.35 وتساهم عدة اتجاهات يف تراجع 
تقديم الخدمات األساسية ويف حدوث زيادة غري مسبوقة يف االحتياجات اإلنسانية يف املناطق الحرضية؛ وهي تشمل 
التوسع الحرضي، واالنتشار املتزايد للنزاعات املسلحة املتزامنة، والطبيعة املمتدة للعديد من النزاعات، وحجم الدمار 
الهائل الناجم عن حروب املدن. ويتزايد احتامل حدوث أزمات متعددة، مثل النزاعات املسلحة والكوارث الطبيعية، 
يف الوقت نفسه، وهو األمر الذي يزيد من تعقيد عملية االستجابة، وعادة ما يربك جميع الجهات واألطراف املعنية.

يف الواقع، غالباً ما يعتمد سكان املناطق الحرضية اعتامداً أكرب عىل تقديم الخدمات األساسية بطريقة مركزية، ما 
يجعلهم أكرث عرضة للخطر. وتتسم أنظمة الخدمات يف املناطق الحرضية )إمدادات املياه، والتخلص من مياه الرصف 
الصحي، وتوليد الكهرباء( باتساع نطاقها وترابطها، وتتضمن خدمات لوجستية معقدة لعملياتها وصيانتها، وتعتمد 

عىل هياكل إدارة هشة ومتعددة الطبقات.

ويُعد االمتثال للقانون الدويل اإلنساين يف العديد من النزاعات التي يشهدها عامل اليوم غري كاٍف. ويف كثري من األحيان، 
أو تترضر بطريقة أخرى بسبب  للمياه والرصف الصحي والكهرباء بشكل مبارش،  املدنية  التحتية  البنية  تُستهدف 
الدمار الكبري الذي يلحق باملناطق الحرضية )عىل سبيل املثال بسبب استخدام األسلحة املتفجرة التي تخلف آثاراً 

واسعة النطاق(. وتحد اآلثار الهائلة لهذه الهجامت من القدرة عىل الحصول عىل الخدمات األساسية إىل حد كبري.

ستظل مناطق كبرية من املجتمعات املحلية عرضة لالفتقار إىل الحصول عىل الخدمات األساسية ما دامت األعيان 
من  ألي  األخرى  املكونات  تترضر  عندما  نفسه  األمر  هذا  وينطبق  املسلح.  النزاع  بسبب  للرضر  معرضة  املدنية 
عىل  للحفاظ  الالزمون  األفراد  يُقتل  عندما  أو  تدمريها،  أو  االستهالكية  املواد  تلف  عند  الحال  هو  كام  الخدمات، 
استمرار الخدمة، أو يتعرضون لإلصابة، أو عندما مُينعون من أداء مهامهم. ويف املقام األول، يثري هذا األمر القلق بشأن 
الصحة العامة، بل ويهدد أيضاً سبل كسب العيش، وميكن أن يتسبب يف النزوح. وميكن أن يؤثر االنخفاض يف تقديم 
الخدمات األساسية أيضاً عىل الخدمات املتصلة بها، مثل خدمات االتصاالت، واألغذية والزراعة، وأنشطة التصنيع 

البالغة األهمية، والخدمات املرصفية واملالية.

باإلضافة إىل تنفيذ تدابري للتخفيف من املخاطر املذكورة، قد تجد الجهات الفاعلة يف عالقات الدعم فرصاً لتحسني 
البنية التحتية املدنية أو )إعادة( بنائها، وميكنها  الحصول عىل الخدمات األساسية. ومبقدورها املساعدة يف إصالح 
اتخاذ خطوات يك تضمن لألفراد التابعني ملقدمي الخدمات )مثل مسؤويل التشغيل والفنيني( الوصول اآلمن حتى 
يتمكنوا من تشغيل الخدمات واستخدام املواد االستهالكية )مثل املواد الكيميائية املستخدمة ملعالجة املياه( املطلوبة 

لتقديم الخدمات مبا يتامىش مع املعايري األساسية، والحفاظ عىل استمرارها.

املخاطر املحددة
تعرض األشخاص املحميني )مثل األفراد التابعني ملقدمي الخدمات - مسؤولو التشغيل والفنيون - واألشخاص 	 

املدنيني اآلخرين( للوفاة أو اإلصابة
األرضار التي تلحق بالبنية التحتية األساسية للخدمات الحيوية	 
األرضار التي تلحق باألصول األخرى التابعة ملقدمي الخدمات )مثل املكاتب، واملستودعات، واملخازن، 	 

واملركبات، واآلالت(
الصحة العامة )حاالت تفيش األمراض(	 
النزوح	 
الخسائر االقتصادية، وفقدان سبل كسب العيش	 
ضعف الخدمات ذات الصلة )أي قطاعات البنية التحتية املدنية الحيوية(.	 

الفرص املحددة
حث األطراف عىل االمتناع عن مهاجمة البنية التحتية املدنية الحيوية	 
تبادل الخربات الفنية واملامرسات الجيدة من أجل تقليل تأثري العمليات العسكرية عىل الخدمات األساسية	 
املساعدة يف إصالح البنية التحتية املدنية أو )إعادة( بنائها	 
اتخاذ خطوات لضامن الوصول اآلمن من أجل األفراد التابعني ملقدمي الخدمات )مثل مسؤويل التشغيل 	 

والفنيني(

 تعترب اللجنة الدولية الصحة، واملياه، والرصف الصحي، والكهرباء، وإدارة املخلفات الصلبة، والتعليم خدمات أساسية.35 



73 4. حامية املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال

 
القواعد القانونية األساسية

اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، املواد 18-19، و53، و56-55

الربوتوكول اإلضايف األول لعام 1977، املواد 15، و52، و57-54

الربوتوكول اإلضايف الثاين لعام 1977، املواد 9، و15-14

دراسة القانون الدويل اإلنساين العريف، اللجنة الدولية، القواعد 7، و9-10، و14-19، و21، و42، و51، و54-53

 

ملزيد من القراءة

الخدمات الحرضية يف أثناء النزاعات املسلحة املمتدة: دعوة لتبني نهج أفضل ملساعدة املترضرين 
)اللجنة الدولية(

استنفاد املوارد: كيف تدفع الحرب يف الرشق األوسط إمدادات املياه يف املنطقة إىل نقطة االنهيار؟ 
)اللجنة الدولية(

رأيت مدينتي تحترض: أصوات من خطــوط املـواجهة يف نزاعــات داخـل املـدن يف العراق، وسورية، واليمن 
)اللجنة الدولية(

األسلحة املتفجرة يف املناطق املأهولة: الجوانب اإلنسانية والقانونية والتقنية والعسكرية )اللجنة الدولية(

Explosive Weapons with Wide Area Effects: A Deadly Choice in Populated Areas 
)ICRC, forthcoming(

When War Moves to Cities: Protection of Civilians in Urban Areas )ICRC and InterAction(

1.6.4 املدارس واملرافق التعليمية األخرى
قد تتعرض الخدمات التعليمية للتعطل عىل نحو رسيع وبشدة يف أثناء النزاعات املسلحة. ويحدث هذا األمر عندما 
التعليمية لالستهداف املبارش أو ألذى عريض يف أثناء  التحتية  التعليم، والبنية  يتعرض الطالب والعاملون يف مجال 
الهجامت، وأيضاً عندما يستخدم الجيش املرافق التعليمية، ما يعرقل عملية التعلم ويجعل املدارس عرضة لهجامت 
القوات املعادية. باإلضافة إىل ذلك، كثرياً ما تغلق السلطات املدارس بسبب األعامل العدائية التي تجري عىل مقربة 
منها، ونقص املوارد الذي يتفاقم بسبب النزاع. ويدفع الخوف من التعرض لألذى الطالب واملوظفني إىل البقاء بعيداً 
عن تلك املرافق. وتفرض حامية استمرارية العملية التعليمية تحدياً بالغ الصعوبة حيث يقلل املحاربون من أهمية 

التعليم بوصفه خدمة عامة أساسية، أو عندما يكون تقديم التعليم نفسه مسألة مثار خالف يف حالة النزاع.

تقديم  يف  املدارس  تشارك  ما  غالباً  املحيل، حيث  املجتمع  عىل  فورياً  تأثرياً  التعليمية  العملية  تعطل  يُحدث  وقد 
خدمات أساسية أخرى. وقد تستمر آثاره أيضاً ألجيال. عىل سبيل املثال، ال يعود األطفال الذين حيل بينهم وبني 
الذهاب إىل املدرسة حتى ألشهر قليلة يف زمن الحرب إىل الدراسة عىل اإلطالق. ويتسبب تدهور الخدمات األساسية، 

مبا يف ذلك التعليم، يف تأثري تراكمي عىل األطفال واملجتمعات املحلية، وال سيام يف حاالت النزاعات املمتدة.

باإلضافة إىل تنفيذ تدابري التخفيف من املخاطر املذكورة، قد تُتاح للجهات الفاعلة يف عالقات الدعم فرص إما ملنع 
تعطل العملية التعليمية أو تيسري إزالة القيود التي يفرضها النزاع التي تحول دون الحصول عىل التعليم. وحسب 
طبيعة العوائق التي تحول دون التعليم يف حالة معينة، قد تجد هذه الجهات أنه ميكنها زيادة الوعي بالحاجة إىل 
حامية املدارس بوصفها أعياناً مدنية عن طريق برامج التدريب )انظر القسم 2.2.6(، والدعوة إىل الحد من استخدام 
املدارس ألغراض عسكرية )انظر القسم 2.1.6(، واملساعدة يف إصالح املرافق التعليمية أو )إعادة( بنائها )انظر القسم 
التنسيق مع املنظامت  أو  التعليم  العاملني يف مجال  الوصول اآلمن من أجل  1.3.6 )د((، واتخاذ خطوات لضامن 
اإلنسانية )انظر القسم 3.2.6(. وبإدماج الجهات الفاعلة هذه التدابري يف عالقات الدعم، ميكنها أن تلعب دوراً يف 

تغيري النظرة إىل الحصول عىل التعليم عىل أنه "أمر جيد".

https://shop.icrc.org/urban-services-during-protracted-armed-conflict-pdf-ar.html
https://app.icrc.org/app/water-in-middle-east/PDF/ar/full_report-water-middle-east-icrc.pdf
https://shop.icrc.org/i-saw-my-city-die-voices-from-the-front-lines-of-urban-conflict-in-iraq-syria-and-yemen-pdf-ar.html
https://shop.icrc.org/expert-meeting-explosive-weapons-in-populated-areas-pdf-ar.html
https://www.icrc.org/en/explosive-weapons-populated-areas
https://www.interaction.org/wp-content/uploads/2019/02/When-War-Moves-to-Cities-Report_May-2017.pdf
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املخاطر املحددة
تعرض املدنيني )مثل الطالب، والعاملني يف مجال التعليم( لإلصابة أو الوفاة	 
إغالق املرافق التعليمية	 
اآلثار عىل املدى الطويل عىل مستويات التعليم يف املجتمع املحيل، وتأثر الفتيات بصورة أكرب من األوالد	 
تجنيد الطالب من ِقبل الجامعات املسلحة 	 
إلحاق الرضر باملرافق التعليمية أو تدمريها، وفقدان املواد التعليمية وما يصاحب ذلك من ارتفاع يف 	 

تكاليف إعادة البناء يف املستقبل
زيادة االحتياجات اإلنسانية بسبب فقدان القدرة عىل الحصول عىل الخدمات، واملعلومات، وأنشطة 	 

الدعم البالغة األهمية التي عادة ما تتاح يف املدارس
األثر الرتاكمي لتعطل الدراسة عىل املدى الطويل عىل مستويات التنمية، والصحة العامة	 

الفرص املحددة
حث أطراف النزاع عىل االمتناع عن مهاجمة املدارس واملرافق التعليمية األخرى، وأيضاً الطالب والعاملني 	 

يف مجال التعليم
الدعوة إىل الحد من استخدام املدارس ألغراض عسكرية	 
تقديم الدعم للعاملني يف مجال التعليم ملواصلة األنشطة، وتيسري إصالح املرافق التعليمية	 
مساعدة السلطات، وموظفي املدارس، واألطراف املعنية األخرى يف تقييم املخاطر األمنية حول املدارس 	 

وإدارتها
املساعدة يف إزالة املخاطر التي تعيق الوصول إىل املدارس )مثل مخلفات الحرب القابلة لالنفجار(	 
التحقيق يف حوادث العنف ضد العملية التعليمية التي يرتكبها الرشكاء، وضامن املساءلة عن الهجامت 	 

التي متثل انتهاكاً للقانون الدويل اإلنساين

القواعد القانونية األساسية

اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، املواد 24، و50 )1(، و94

الربوتوكول اإلضايف الثاين لعام 1977، املادة 4 )3( )أ(

دراسة القانون الدويل اإلنساين العريف، اللجنة الدولية، القاعدة 135

 

ملزيد من القراءة

القانون الدويل اإلنساين وتحديات النزاعات املسلحة املعارصة )2019(، الصفحات 44-46 )اللجنة الدولية(.

األدلة اإلرشادية من أجل حامية املدارس والجامعات من االستعامل العسكري أثناء النزاعات املسلحة

7.4 البيئة الطبيعية
البيئة الطبيعية ذات طابع مدين بصفة أساسية؛ فجميع أجزاء البيئة الطبيعية هي أعيان مدنية ما مل تصبح أهدافاً 
عسكريًة. ويف النزاعات املعارصة، تتعرض البيئة الطبيعية يف بعض األحيان للهجوم املبارش، أو تترضر بشكل عريض 
بسبب استخدام وسائل أو أساليب حرب معينة. ومن املمكن أيضاً أن تتأثر بالرضر الذي يلحق بالبيئة التي تضم 
املباين، عىل سبيل املثال عندما تتعطل خدمات املياه أو الرصف الصحي أو الكهرباء بسبب األعامل العدائية. وقد 
تؤدي الهجامت إىل تلوث املياه والرتبة واألرايض، ما يجعل مياه الرشب واألرايض الزراعية أكرث ندرة للمدنيني؛ وميكن 
أن تسبب األلغام األرضية ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار تلوثاً لعقود؛ وقد يتدهور التنوع البيولوجي عىل نحو ال 

ميكن إصالحه عندما يدور القتال يف بؤر التوتر.

تخلف األرضار املبارشة والعرضية التي تلحق بالبيئة عواقب متعددة الجوانب عىل املدنيني. فاملدنيون يعتمدون عىل 
البيئة الطبيعية يف الحصول عىل الغذاء واملياه. ويعتمد املزارعون، والرعاة، ومجتمعات صيد األسامك عليها يف سبل 
عيشهم. وعندما تترضر البيئة، ويشتد انعدام األمن الغذايئ واالقتصادي، تتدهور الصحة البدنية والنفسية لألشخاص 

https://shop.icrc.org/international-humanitarian-law-and-the-challenges-of-contemporary-armed-conflicts-recommitting-to-protection-in-armed-conflict-on-the-70th-anniversary-of-the-geneva-conventions-pdf-ar.html
https://protectingeducation.org/wp-content/uploads/documents/documents_guidelines_ar.pdf
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املترضرين من النزاع. ويحاول األفراد واملجتمعات املحلية التأقلم عن طريق تغيري سبل كسب عيشهم أو تنويعها، 
أو تعديل أساليب حياتهم، أو الهجرة إىل أماكن جديدة. ومع ذلك، تتناقص هذه القدرة عىل التكيف مع استمرار 

النزاع والتدهور البيئي.

بينام يُعد حدوث درجة معينة من الرضر البيئي سمة متأصلة يف النزاعات، قد تُتاح للجهات الفاعلة يف عالقات الدعم 
فرص ملنع التدهور البيئي الخطري. وميكنها، عىل سبيل املثال، نرش قواعد القانون الدويل اإلنساين التي تحمي البيئة 
الطبيعية وإدراجها يف برامج التدريب وأنظمة العقوبات )انظر القسمني 1.2.6 و2.2.6(؛ وتشجيع أطراف النزاع عىل 
تبني تدابري لتعزيز فهمهم البيئة الطبيعية وتنفيذها قبل العمليات العسكرية أو بانتظام يف أثنائها )انظر القسم 
2.1.6(؛ ومساعدة الرشكاء عىل منع الرضر الذي يلحق بالبيئة أو تقليصه إىل الحد األدىن، عىل سبيل املثال عن طريق 
توفري الخربة الفنية أو تبادل تقييامت األثر البيئي والخرائط التي توضح املوارد البيئية املهمة أو الهشة إىل حد كبري يف 
مناطق القتال )انظر القسم 3.2.6(؛ وتبادل األمثلة وأفضل املامرسات املتعلقة بالتدابري التي ميكن اتخاذها لالمتثال 

لاللتزام الوارد يف القانون الدويل اإلنساين بشأن حامية البيئة الطبيعية.

املخاطر املحددة
تلوث املياه والرتبة، ما يؤثر عىل مياه الرشب، وندرة الغذاء، واألمن الغذايئ واالقتصادي عىل املدى األطول	 
فقدان التنوع البيولوجي عىل املدى الطويل	 
النزوح	 
تفاقم الرضر الذي يلحق باملدنيني بسبب مخاطر تغري املناخ	 

الفرص املحددة
نرش قواعد القانون الدويل اإلنساين التي تحمي البيئة الطبيعية، وإدراجها يف برامج تدريب أطراف النزاع 	 

وأنظمة العقوبات التي تفرض عليها
تشجيع اتخاذ تدابري لتعزيز فهم البيئة الطبيعية قبل تنفيذ العمليات العسكرية، أو بانتظام يف أثنائها	 
توفري الخربة الفنية يف إجراء تقييامت األثر البيئي، ووضع خرائط املوارد البيئية البالغة الهشاشة يف مناطق 	 

القتال
تحديد املناطق التي تحتوي عىل موارد بيئية بالغة األهمية أو بالغة الهشاشة وتصنيفها، وتبادل هذه 	 

املعلومات
تبادل األمثلة واملامرسات الفضىل املتعلقة بالتدابري التي ميكن اتخاذها لالمتثال لاللتزام الوارد يف القانون 	 

الدويل اإلنساين بشأن حامية البيئة الطبيعية

القواعد القانونية األساسية

اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، املادتان 53 و147

الربوتوكول اإلضايف األول لعام 1977، املواد 35 )3(، و56-51

الربوتوكول اإلضايف الثاين لعام 1977، املواد 16-14

دراسة القانون الدويل اإلنساين العريف، اللجنة الدولية، القواعد 45-43

لالطالع عىل قامئة كاملة باملعاهدات ذات الصلة، انظر قاعدة بيانات اللجنة الدولية للمعاهدات

 

ملزيد من القراءة

املبادئ التوجيهية بشأن حامية البيئة الطبيعية يف النزاعات املسلحة )اللجنة الدولية(

https://ihl-databases.icrc.org/ihl#view:_id1:_id2:_id260:repeat1:1:labelAnchor
https://shop.icrc.org/guidelines-on-the-protection-of-the-natural-environment-in-armed-conflict-pdf-en
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4-8 األلغام األرضية ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار
تهديداً  املنفجرة(  وغري  املرتوكة  املتفجرة  الذخائر  )أي  لالنفجار  القابلة  الحرب  ومخلفات  األرضية،  األلغام  تشكل 
مستمراً بإلحاق أذى باملدنيني، وذلك إىل أن تتم إزالتها بأمان. وباإلضافة إىل املخاطر املبارشة بحدوث وفاة أو إصابة، 
التحتية، والوصول إىل األرايض  البنية  الخدمات األساسية، والوصول إىل مرافق  فإنها ميكن أن تعرقل الحصول عىل 
الزراعية، وتعيق عودة النازحني اآلمنة )انظر القسم 3.4(، وتعطل جهود إعادة اإلعامر والتعايف، مع ما لها من عواقب 

عىل املدى الطويل عىل البرش والتنمية االقتصادية واالجتامعية.
 

للحد من هذه العواقب، يجب عىل الجهات الفاعلة التي تقدم الدعم اتخاذ تدابري فعالة ملنع آثار األلغام األرضية 
ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار والتصدي لها - خاصة عندما تكون هذه الجهات نفسها هي من توفر الذخائر 
املتفجرة. وتشمل هذه التدابري تقديم الدعم إلزالة األلغام ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار يف أقرب وقت ممكن 
مبجرد انتهاء األعامل العدائية، ووضع تدابري للتخفيف من املخاطر التي يتعرض لها املدنيون حتى اكتامل عمليات 

اإلزالة، وتقديم املساعدة للضحايا مبا يتامىش مع املعايري الدولية.

تذكري قانوين

يضع القانون الدويل اإلنساين إطاراً شامالً ملنع حدوث املشكالت التي تسببها األلغام األرضية ومخلفات الحرب القابلة 
وتنفيذ  لالنفجار،  القابلة  الحرب  ومخلفات  األلغام  إزالة  بشأن  أحكاماً  اإلطار  هذا  ويشمل  لها.  والتصدي  لالنفجار 
تدابري لحامية املدنيني )مثل وضع العالمات والتسييج(، وتقديم املساعدة الطبية والتأهيلية واالجتامعية واالقتصادية 
- وهي  العنقودية  والذخائر  لألفراد  املضادة  األلغام  بتدمري مخزونات  تتعلق  متطلبات  أيضاً  يتضمن  للضحايا. وهو 
األسلحة التي كانت متثل مشكلة كبرية، من الناحية اإلنسانية، يف حاالت ما بعد النزاع. ويُحظر أيضاً استخدام األلغام 

املضادة لألفراد والذخائر العنقودية وإنتاجها وتخزينها ونقلها مبوجب معاهدات محددة.

وتتضمن اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد )1997(، والربوتوكول املتعلق باملتفجرات من مخلفات الحرب )2003( 
)الربوتوكول الخامس التفاقية األسلحة التقليدية لعام 1980(، واتفاقية الذخائر العنقودية )2008( متطلبات من الدول 

األطراف لتقديم املساعدة للدول املترضرة من هذه األسلحة والتعاون معها.

 
املخاطر املحددة

استمرار خطر تعرض املدنيني للوفاة واإلصابة يف أثناء النزاع وبعد انتهائه	 
منع الوصول اآلمن إىل املباين ومرافق البنية التحتية، والحصول عىل الخدمات األساسية، مبا يف ذلك منع 	 

مقدمي الخدمات من تنفيذ عمليات التشغيل، أو الصيانة، أو التقييم، أو اإلصالح
عدم القدرة عىل استخدام األرض لألغراض اإلنتاجية )مثل الزراعة(	 
منع حركة األشخاص، والسلع األساسية، واألنشطة التجارية	 
النزوح وعدم قدرة النازحني عىل العودة بأمان	 

الفرص املحددة
تقديم املساعدة للدول املترضرة من األلغام األرضية ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار والتعاون معها يف 	 

هذا املجال

القواعد القانونية األساسية

اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد، 1997

الربوتوكول املتعلق باملتفجرات من مخلفات الحرب، 2003 )الربوتوكول الخامس لالتفاقية بشأن أسلحة تقليدية 
معينة لعام 1980(

الربوتوكول املتعلق بحظر أو تقييد استعامل األلغام واألرشاك الخداعية والنبائط األخرى بصيغته املعدلة يف 3 
مايو/أيار 1996 )الربوتوكول الثاين التفاقية األسلحة التقليدية بصيغته املعدلة(

اتفاقية الذخائر العنقودية، 2008
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ملزيد من القراءة

املعايري الدولية لألعامل املتعلقة باأللغام

تعزيز القدرة عىل الصمود يف مواجهة التلوث باألسلحة من خالل تغيري السلوك )اللجنة الدولية(

Weapon Contamination in Urban Settings: An ICRC Response )ICRC(

ميكن أيضاً االطالع عىل:
- القسم 1.3.3 إدارة األسلحة والذخائر
- القسم 2.3.3 إدارة األعامل العدائية
- القسم 2.4.3 عمليات نقل األسلحة

https://www.mineactionstandards.org/en/ 
https://shop.icrc.org/increasing-resilience-to-weapon-contamination-through-behaviour-change-pdf-ar.html
https://shop.icrc.org/increasing-resilience-to-weapon-contamination-through-behaviour-change-pdf-ar.html
https://shop.icrc.org/weapon-contamination-in-urban-settings-an-icrc-response-pdf-en
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فقدان الوثائق الرسمية، ما يعرقل الحصول عىل الخدمات األساسية	 



إطار التدابري 
العملية

 الجزء الثالث
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نظرة عامة عىل اإلطار. 5
توجد العديد من الخطوات العملية التي ميكن للجهات الفاعلة يف عالقات الدعم اتخاذها لتحقيق أقىص قدر من 

االمتثال للقانون الدويل اإلنساين وحامية األشخاص غري املشاركني يف القتال وتقليل العواقب اإلنسانية السلبية.

إىل عرش مجموعات  العملية  اإلجراءات  تلك  يقسم  إطار عمل  الدولية  اللجنة  املبديئ، وضعت  تحليلها  من خالل 
وظيفية. ويقدم هذا القسم نظرة عامة عىل إطار العمل، وكيف ميكن لصناع القرار تطبيقه يف عالقات الدعم.

ومن خالل التأكد من اتخاذ خطوات عملية فعالة عىل مستوى هذه املجاالت العرشة عند االقتضاء، ميكن لصناع 
القرار التخفيف من املخاطر التي تشكلها عالقة الدعم عىل األشخاص املترضرين. وسيجب عىل صناع القرار األفراد 
تصميم مجموعة من الخطوات التي يتخذونها من أجل عالقة الدعم )انظر القسمني 3 و4 للتعرف عىل املخاطر 

والفرص الرئيسية(.

ويجب عىل الجهات الفاعلة النظر يف كل مجال من منظور قانوين وسياسايت وعمليايت، وعىل جميع مستويات صنع 
القرار. عىل الرغم من ترتيب التدابري يف ثالث مراحل - اإلعداد، والتنفيذ، واملرحلة االنتقالية - فإن هذا التسلسل ليس 

صارماً. وتقتيض العديد من املخاوف اتخاذ خطوات عىل مدار عالقة الدعم.

1.5 إدارة عالقات الدعم
واألشخاص  املدنيني  حامية  لتعزيز  استباقي  بشكل  الدعم  عالقات  إدارة  الفاعلة  الجهات  عىل  يجب 

اآلخرين غري املشاركني يف القتال من األذى.

يقرتح هذا اإلطار أن تُدار عالقات الدعم بوعي من أجل تحقيق هدف تعظيم حامية األشخاص غري املشاركني يف 
القتال. ويجب عىل الجهات الفاعلة االستثامر يف التدابري العملية عىل مستوى املجاالت العرشة التي تشكل املراحل 
الثالث – اإلعداد والتنفيذ واملرحلة االنتقالية. ويتعني عىل صناع القرار تحديد التدابري العملية الالزمة لتقليل مخاطر 
الرضر، والتأثري بشكل إيجايب عىل رشكائهم من خالل عالقة الدعم. ولن تكون جميع التدابري - أو املجاالت التي تُتخذ 
فيها التدابري - ذات صلة بكل عالقة بالنظر إىل نطاق عالقات الدعم الذي يتسم بالتنوع الشديد. ومع ذلك، توجد 
بعض املجاالت التي ستكون ذات صلة يف معظم عالقات الدعم، إن مل يكن يف جميعها، مثل املشاركة يف وضع املعايري، 
وتقييم العالقة ووضع إطار لها، وعملية التعلم. ويتعني عىل صناع القرار النظر يف كل مجال لتحديد ما إذا كان مطلوباً 

يف الظروف املحددة أم ال.
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املشاركة
يف وضع املعاي� 

التأهب
الداخيل 

التقييم
ووضع اإلطار 

 الرصد
والتقييم

املساعدة

التدريب
عىل القانون 

الدويل اإلنسا� 

 القدرات
املؤسسية

الرقابة
الداخلية 

فك االرتباط املنظم

التعلم

داد
مرحلة اإلع

املرحلة االنتقاليةمرحلة التنفيذ

ح�ية املدني� 
واألشخاص اآلخرين 

غ� املشارك� يف 
القتال

من خالل التأكد من اتخاذ خطوات عملية فعالة يف كل مجال من هذه املجاالت العرشة، سيخفف صناع القرار بدرجة 
كبرية املخاطر التي يتعرض لها األشخاص املترضرون من عالقة الدعم. ويجب عىل الجهات الفاعلة وضع سياق لهذه 

املجاالت الواسعة النطاق لتحديد التدابري العملية الواجب اتخاذها يف عالقة الدعم قيد البحث.

للمساعدة يف التخطيط، تم تجميع هذه املجاالت العرشة يف ثالث مراحل رئيسية:
اإلعداد للدخول يف عالقة دعم. 1
تنفيذ عالقة الدعم. 2
املرحلة االنتقالية إلنهاء عالقة الدعم.. 3

يف واقع األمر، ال يوجد تسلسل زمني صارم لهذه التدابري. ويجب أن توِجه هذه املجاالت العرشة جميعها خطة مفصلة 
املحدد. وستتطلب  للغرض  مناسبة  العالقة  تظل  بحيث  بانتظام  وتعديلها  مراجعتها،  ثم  البداية،  الدعم يف  لعالقة 
العديد من الشواغل اتخاذ خطوات عىل مدار عالقة الدعم. عىل سبيل املثال، تكون عمليات التعلم واملشاركة يف 
وضع املعايري مهمة عىل مدار العالقة. وبينام يتم تنفيذ اسرتاتيجية االنتقال يف مرحلة الحقة يف العالقة، يجب عىل 

صناع القرار اتخاذ خطوات لالستعداد لعملية فك االرتباط املنظم لتقليل مخاطر حدوث رضر.

واملرحلة  والتنفيذ  اإلعداد  مرحلتي  يف  واتخاذها  عملية  تدابري  يف  النظر  الفاعلة  الجهات  عىل  يجب 
االنتقالية.

 
فيام ييل املجاالت العرشة للتدابري العملية املذكورة، ويتضمن القسم 6 وصفاً أكرث تفصيالً.

حامية املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال
يجب عىل الجهات الفاعلة يف عالقة الدعم إدارة عالقة الدعم بوعي من أجل 
أن  القتال. والبد  املشاركني يف  املدنيني واألشخاص اآلخرين غري  تحسني حامية 
مستوى  عىل  العملية  التدابري  يف  النظر  عند  القرار  صناع  الهدف  هذا  يوجه 

املجاالت العرشة املفصلة أدناه.

القتال"  املشاركني يف  اآلخرين غري  واألشخاص  املدنيني  عبارة "حامية  تُستخدم 
يف هذه الوثيقة اختصاراً ملجموعة التدابري التي تهدف إىل تقليل الرضر الذي 
تسببه أطراف النزاع والجهات الفاعلة التي تدعمها - بشكل مبارش وغري مبارش، 

ح�ية املدني� 
واألشخاص اآلخرين 

غ� املشارك� يف 
القتال
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عىل املدى القصري والطويل. وتتضمن هذه الفئة الشاملة تدابري لتحسني حامية املدنيني، واألشخاص العاجزين عن 
التي  األعيان  املدنية وغريها من  اإلنساين، واألعيان  الدويل  القانون  املحميني مبوجب  القتال وغريهم من األشخاص 

تتمتع بحامية خاصة. والعديد من هذه التدابري مطلوبة مبوجب القانون الدويل اإلنساين أو مشتقة منه.

يتضمن القسم 4 تفاصيل بعض الشواغل اإلنسانية الخاصة التي يجب أخذها يف االعتبار. وهي تشمل املخاطر عىل 
األشخاص املحرومني من حريتهم، واملوىت، والنازحني داخلياً، واملفقودين، وأفراد الخدمات الطبية، والفرص املتاحة 
لهذه الفئات. ويجب عىل صناع القرار أيضاً النظر يف القضايا املتعلقة باألعيان املحمية مثل البنية التحتية املدنية 
البالغة األهمية، واملرافق الطبية والنقل، والبيئة الطبيعية، واملخاطر التي تشكلها األلغام األرضية ومخلفات الحرب 
القابلة لالنفجار. ويجب أن تؤخذ املخاطر والفرص املتعلقة بالشواغل اإلنسانية املحتملة يف االعتبار عند إدارة عالقة 

الدعم.

اإلعداد

التأهب الداخيل للمشاركة - تحسني الوظائف الداخلية لدى الجهة الفاعلة قبل املشاركة يف عالقة الدعم.. 1
اإلطار	 
األنظمة والعمليات	 
األفراد	 
الثقافة والنوايا	 

املشاركة يف وضع املعايري - االنخراط مع الرشكاء الفعليني أو املحتملني لتوضيح السلوك الذي يتوافق مع . 2
القواعد املتعلقة بالنزاع املسلح )القانونية منها أو غري ذلك(، والتشجيع عىل اتباعه.

التواصل االسرتاتيجي	 
املساهمة يف وضع القواعد والتوجيهات العملية	 
التفاعل والتأثري 	 
االندماج يف املجتمع	 
النرش	 
الحشد	 

 
تقييم عالقة الدعم ووضع إطار لها - ضامن توافق نوايا الرشكاء املحتملني، وقدراتهم، وقياداتهم.. 3

تقييامت الدعم	 
االتفاقات	 
التأهب العمليايت املحدد	 
اسرتاتيجية االنتقال	 

داد
مرحلة اإلع

ح�ية املدني� 
واألشخاص اآلخرين 

غ� املشارك� يف 
القتال

املشاركة
يف وضع املعاي� 

التأهب
الداخيل 

التقييم
ووضع اإلطار 
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ح�ية املدني� 
واألشخاص اآلخرين 

غ� املشارك� يف 
القتال

مرحلة التنفيذ

 الرصد
والتقييم

املساعدة

التدريب
عىل القانون 

الدويل اإلنسا� 

 القدرات
املؤسسية

الرقابة
الداخلية 

التنفيذ

بناء القدرات املؤسسية - إعداد السلطات التابعة للطرف الذي يتلقى الدعم لحامية األشخاص يف أثناء . 4
النزاع املسلح ومساعدتهم، ومد يد العون لهم للتعامل مع العواقب املرتبطة بالنزاع.

اإلطار	 
األنظمة والعمليات	 
األفراد	 
الثقافة والنوايا	 

التدريب عىل القانون الدويل اإلنساين - مساعدة القوات التابعة للرشكاء عىل فهم القانون الدويل اإلنساين . 5
والقواعد األخرى ذات الصلة وتفعيلهام.

التدريب	 
التوجيه	 
الرصد والتقييم ملستوى التدريب والتوجيه	 

املساعدة يف االمتثال للقانون الدويل اإلنساين - مساعدة الطرف الذي يتلقى الدعم عىل الوفاء بالتزاماته . 6
مبوجب القانون الدويل اإلنساين، أو تحسني الحامية التي يوفرها للمدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني 

يف القتال.
مضاعفة القدرات	 
املوارد	 
أداء وظائف باإلنابة	 

الرصد والتقييم - رصد اإلجراءات التي يتخذها الطرف الرشيك، وعند الرضورة، استدعاؤه ملساءلته عن أي . 7
سلوك يتسبب يف مشكالت.

الرصد والتقييم	 
التسجيل	 
التحقيقات	 
الرقابة	 
املساءلة	 

 
الرقابة الداخلية - التأكد من أن القوات املسلحة التابعة للجهة الفاعلة وأجهزتها الحكومية األخرى تعمل يف . 8

إطار القانون، وتخضع للمساءلة أمام حكومتها ومؤسساتها املعنية.
الرقابة الداخلية	 
التحقيقات	 
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املرحلة االنتقالية

فك االرتباط املنظم - التخطيط السليم إلنهاء الدعم، عن طريق تقليصه عىل سبيل املثال، من أجل تقليل . 9
تعطيل حامية املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال إىل أقىص حد ممكن.

استدامة النظام	 
استمرار حامية املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال	 
فك االرتباط يف املوارد بطريقة مسؤولة 	 
إدارة التداعيات	 

التعلم - تحديد الدروس املستفادة من عالقة الدعم، أي املعرفة والرؤى املتعمقة املكتسبة من الخربات، . 10
والدمج بينها.

التعلم املنهجي لضامن حامية أفضل لألشخاص املترضرين	 
املشاركة يف التعلم	 
إدماج الدروس املستفادة يف املامرسات األساسية واملامرسات املستقبلية	 

2.5 تحديد السياق
تشجع اللجنة الدولية الجهات الفاعلة عىل تقييم التدابري يف كل مجال من منظور قانوين وسياسايت وعمليايت، وعىل 
جميع مستويات صنع القرار. وعند قيام هذه الجهات بتحديد سياق النهج الذي تتبعه، يتعني عليها بصفة عامة 
النزاع،  املتعلقة بالحامية املحددة )انظر القسم 4(، ونوع  فيام يتصل بالشواغل  النظر يف املجاالت العرشة، وأيضاً 

والجهات الفاعلة، واألنشطة، والدعم املقدم )انظر القسم 3(.

املقدم.  الدعم  مبارشة عن  الناشئة  املخاطر  تخفيف  أكرث من مجرد  يعني  اإلنساين  الدويل  القانون  احرتام  إن نرش 
السلوك  التي ميكنها من خاللها تعزيز  السبل  إلقاء نظرة أوسع عىل  الفاعلة عىل  الجهات  الدولية  اللجنة  وتشجع 
اإليجايب، مبا يف ذلك من خالل تدابري غري مرتبطة مبارشة بالدعم الذي تقدمه. عىل سبيل املثال، ميكن لهذه الجهات 
التحاور مع الرشكاء بشأن املعايري ذات الصلة وتقديم املساعدة للتخفيف من العواقب اإلنسانية السلبية الناجمة 

عن النزاع بغض النظر عن الدعم املقدم.

باإلضافة إىل ذلك، قد يتعني عىل الجهات الفاعلة التي تقدم الدعم اتخاذ تدابري عملية قبل تقديم الدعم و/أو بعد 
تحقيق أهدافها الخاصة. األهم من ذلك أن التزامات كل جهة فاعلة مبوجب القانون الدويل والقانون املحيل ال تبدأ 
بعالقة الدعم وال تنتهي بها. عىل سبيل املثال، قد تستمر االلتزامات القانونية عىل الجهات الفاعلة التي تقدم الدعم 
بعد انتهاء عالقة الدعم، وقد تدوم التزامات هذه الجهات والجهات التي تتلقى الدعم إىل ما بعد انتهاء النزاع. وتُعد 
حامية األشخاص املحرومني من حريتهم، والكشف عن مصري املفقودين وأماكن وجودهم مجرد مجالني قد يكون عىل 
هذه الجهات الفاعلة - التي تقدم الدعم والتي تتلقاه - التزامات مستمرة فيهام بعد انتهاء عالقة الدعم أو النزاع. 

والبد من أخذ هذه االعتبارات يف الحسبان يف عملية صنع القرار عىل مدار عالقة الدعم.

املرحلة االنتقالية

فك االرتباط املنظم

التعلم

ح�ية املدني� 
واألشخاص اآلخرين 

غ املشارك� يف 
القتال



85 5. نظرة عامة عىل اإلطار

إن النقاط التي أثريت يف هذه الوثيقة ما هي إال إشارة إىل العديد من القضايا التي يتعني عىل صناع القرار النظر فيها 
يف أثناء إدارة عالقة الدعم. وتقع عىل كاهل صناع القرار مسؤولية تحديد التدابري العملية األكرث فعالية يف الظروف 
املحددة، وتعديل النهج الذي يتبعونه باستمرار إذا ثبت أن هذه التدابري أقل فعالية مام هو متوقع، أو يف حالة تغري 
الظروف.36 ويتمثل الغرض من هذه الوثيقة يف أن تكون أداة عملية تُستخدم يف مجموعة كبرية من الظروف. ويف 

الواقع العميل، يجب عىل كل جهة فاعلة إجراء تقييمها الخاص، والعمل وفقاً اللتزاماتها القانونية.

وإذا تم النظر يف األسئلة الواردة يف هذه الوثيقة عىل نحو سليم، فإنها يجب أن تؤدي إىل تحقيق نتائج أفضل، ولكن 
ال ينبغي اعتبارها قامئة مرجعية. وتقع عىل عاتق الجهات الفاعلة مسؤولية تحليل املخاطر التي تشكلها عالقة الدعم 
عىل املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال وفرص تحسني حاميتهم، وأخذهام يف االعتبار يف عملية صنع 

القرار.

3.5 أسئلة شاملة
من أجل إدارة عالقات الدعم نحو تحقيق اتساق املسؤولية، يجب أن يسرتشد صناع القرار بخمسة أسئلة شاملة عىل 

النحو التايل:

ما نوع النزاع، والجهات الفاعلة، واألنشطة، والدعم الذي تنطوي عليه عالقة الدعم؟  )1
ما الفجوات املوجودة بني نوايا الرشكاء وقياداتهم وقدراتهم؟  )2

ما انعكاسات اإلجابات عىل السؤالني السابقني عىل املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني   )3
يف القتال؟

ما الخطوات - من أي من املجاالت العرشة للتدابري العملية التي نوقشت أعاله - التي ميكنكم   )4
أنتم ورشيككم املحتمل )رشكاؤكم املحتملون( اتخاذها معاً لتحسني مستوى حامية املدنيني 

واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال وتقليص الرضر الذي يلحق بهم؟
إذا ظلت الفجوات املحددة يف السؤال الثاين كبرية، فهل يجب إعادة النظر يف عالقة الدعم؟  )5

ل هذه األسئلة الشاملة مبجموعة من األسئلة الرئيسية حول كل مجال من املجاالت العرشة للتدابري العملية  وتُكمَّ
)انظر القسم 6(، وأسئلة أكرث تفصيالً تهدف إىل توجيه صناع القرار عىل جميع املستويات )انظر القسم 7(.

 تقرير تحديات القانون الدويل اإلنساين 2019، الصفحتان 75-76 )انظر الحاشية 1 أعاله(.36 
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اعتبارات لصناع القرار. 6
عد النظرة العامة الواردة يف القسم 5، يبحث هذا القسم بالتفصيل يف كل مجال من املجاالت العرشة للتدابري العملية 
املستوى االسرتاتيجي.  القرار عىل  أسئلة رئيسية عىل صناع  تُطرح  يتعلق بكل مجال،  الدعم. وفيام  إلدارة عالقات 
ويورد هذا القسم أيضاً عدداً من الشواغل األكرث تحديداً باإلضافة إىل أمثلة للتدابري العملية التي يجب مراعاتها يف 
كل مجال. ويرد مزيد من التوضيح لهذه االعتبارات العامة يف القسم 7 عن طريق أسئلة مفصلة موجهة لصناع القرار 

عىل جميع املستويات.

1.6 مرحلة اإلعداد

1.1.6 التأهب الداخيل للمشاركة
قبل  الداخلية  وظائفها  إلعداد  اتخاذها  الفاعلة  للجهات  ميكن  التي  التدابري  إىل  الداخيل"  "التأهب  مصطلح  يشري 

املشاركة يف عالقة دعم.

مقدمة
يجب عىل الجهات الفاعلة تقييم تأهبها الداخيل إلدارة عالقة الدعم قبل املوافقة عىل الدخول يف تلك العالقة. ويُعد 
االستعداد الداخيل أمراً مهامً ألنه، يف حني قد يتعرض صناع القرار لضغوط للموافقة عىل عالقة الدعم برسعة، قد 

تكون التغيريات املطلوبة للعمل يف عالقة الدعم مهمة وتستغرق وقتاً للتنفيذ.

يتكون التأهب الداخيل من أربعة عنارص أساسية:
اإلطار - القوانني والسياسات، الدولية واملحلية عىل حد سواء، التي تحدد القواعد والحدود الخاصة بكيفية 	 

عمل عالقة الدعم
األنظمة والعمليات - اإلجراءات، املقيدة باإلطار، املستخدمة إلنشاء عالقة الدعم، والحفاظ عىل استمرارها، 	 

واإلرشاف عليها، وإنهائها
األفراد - تحديد وظائف األفراد الذين سيشاركون يف عالقات الدعم، واختيار األفراد وتدريبهم لشغل هذه 	 

الوظائف
الثقافة والنوايا - التأثريات، سواًء الداخلية )مثل القيادة، والثقافة املؤسسية، والضغط الذي ميارسه النظراء(، 	 

أو الخارجية )مثل الرأي العام، واإلعالم، والثقافة االجتامعية، والدين(، التي تحدد كيفية إدارة عالقات الدعم.

داد
مرحلة اإلع

ح�ية املدني� 
واألشخاص اآلخرين 

غ� املشارك� يف 
القتال

املشاركة
يف وضع املعاي� 

التأهب
الداخيل 

التقييم
ووضع اإلطار 
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وبالنظر إىل تنوع الجهات الفاعلة وأشكال الدعم التي قد تقدمها )انظر القسم 3(، قد يستلزم األمر اتخاذ استعدادات 
داخل العديد من الهيئات، أو اإلدارات، أو الوظائف أو عىل جميع مستوياتها. وعىل الرغم من أن كل كيان من هذه 
أنظمته، وعملياته، وموظفوه، وثقافته. عىل سبيل  إطار عمل مشرتك، سيكون لدى كل منها  الكيانات يعمل داخل 
املثال، لدى وكاالت مراقبة تصدير األسلحة إجراءات محددة إلصدار الرتاخيص، ولدى األفرع العسكرية عقيدة وقواعد 

اشتباك محددة.

وتتمثل النقطة األساسية يف النظر يف تأهب الجهة الفاعلة العام للمشاركة يف عالقة دعم، ومتاسك النهج الذي تتبعه. 
ويجب أن يستلزم االستعداد الداخيل إجراء تقييم واقعي ملجموعة عالقات الدعم التي قد تشارك فيها الجهة الفاعلة 
املحددة. ويتعني أن تجعل التدابرُي املتخذة لالستعداد الداخيل الجهَة الفاعلة يف وضع ميّكنها من إدارة عالقات الدعم 

املستقبلية بطريقة تزيد من حامية املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال.

األسئلة الرئيسية
ما الرشوط واملعايري التي يجب الوفاء بها يف عالقة الدعم؟ هل هذه الرشوط واملعايري متسقة يف جميع عالقات 	 

الدعم التي تشاركون فيها؟
هل يجب تخصيص املوارد بشكل مختلف، وهل تتطلب العمليات التحقق من الرشكاء، وهل يحتاج األفراد 	 

إىل تدريب محدد؟
هل الكيانات الداخلية املشاركة يف عالقة الدعم متوافقة يف رؤيتها، وهل أُنشئت إلدارة نوع عالقة الدعم 	 

املتصور؟ كيف لكم أن تضمنوا التنسيق بني هذه الكيانات؟
هل لديكم أنظمة قامئة لتقييم نوايا رشكائكم، وقدراتهم، وقياداتهم فيام يتعلق بحامية املدنيني واألشخاص 	 

اآلخرين غري املشاركني يف القتال؟
هل لديكم أنظمة وإجراءات راسخة ملراقبة اإلجراءات التي يتخذها رشكاؤكم، وأيضاً القدرة عىل ذلك؟	 

يف عمليات صنع القرار عىل املستوى الفردي، ميكن إعادة النظر يف هذه االعتبارات )انظر القسم 3.1.6( بعد اتخاذ 
الخطوات التحضريية الالزمة، ويجب أن تتمتع الجهات الفاعلة بالقدرة عىل التكيف برسعة أكرب مع أي عالقة دعم 

محددة تشارك فيها.

اإلطار أ-   
إن لدى معظم الجهات الفاعلة الحكومية التي تقدم الدعم بالفعل مجموعة من القوانني والسياسات املحلية التي 
ميكن استخدامها كإطار مبديئ إلدارة عالقات الدعم وفقاً للقانون الدويل اإلنساين. ومع ذلك، تنطبق االلتزامات 
الدعم  تتلقى  التي  الدول  فيهم  مبن   - املسلح  النزاع  يف  املشاركني  جميع  عىل  اإلنساين  الدويل  القانون  مبوجب 

والجامعات املسلحة من غري الدول التي يقل احتامل أن يكون لديها معايري وسياسات مامثلة.

ومثة حاجة إىل إطار شامل ومتسق للقوانني والسياسات بغية ضامن االتساق بني اإلدارات، والهيئات، والوظائف 
املشاركة يف عالقات الدعم. وميكن إعداد أجزاء معينة من هذا اإلطار مسبقاً، مثل السياسات العسكرية والعقيدة 
ذات الصلة، التي يجب أن تتوافق مع القانون الدويل اإلنساين وأن تهدف إىل حامية املدنيني. ومثال آخر هو اإلطار 

القانوين التنظيمي الشامل الالزم لتنفيذ الرقابة عىل تصدير األسلحة واستريادها وإنفاذها.

سوف تتوصل – وتنفذ – العمليات العسكرية التي تنفذ مع رشكاء إىل اتفاق بشأن املسؤولية عن استخدام القوة 
العسكرية عىل جميع املستويات، واالستعانة باملستشارين واملوجهني، بعد تحديد مواقع عملهم وتسلسل القيادة 
والسيطرة يف املقر الرئييس أو يف امليدان. وميكن أن تشكل مسودات اتفاقات وضع القوات أو مسودات االتفاقات 
األخرى بني الجهات الفاعلة التي تركز عىل حامية األشخاص غري املشاركني يف القتال جزءاً من ذلك اإلطار، ويتم 
إعدادها مسبقاً بوصفها جزءاً من عملية التأهب الداخيل. عىل سبيل املثال، ميكن للرشكاء االتفاق عىل املسؤوليات 
بهدف  رشكاء  مع  تنفذ  التي  االحتجاز  عمليات  أثناء  يف  اتباعها  يجب  التي  واملعايري  بها  االضطالع  يتعني  التي 
التخفيف من مخاطر انتهاكات القانون الدويل اإلنساين وتجنب تفرق املسؤولية )انظر القسم 3.4.3(. ومن املمكن 
لهذه االتفاقات أيضاً أن تتضمن توقعاً لوضع القوات املتهمة بارتكاب انتهاكات، وأيضاً عمليات لتوضيح االختصاص 

القضايئ األسايس والثانوي من أجل الفصل يف أي مزاعم.

الدنيا  املعايري والحدود  الفاعلة  الجهات  أن تضع  أيضاً  املهم  اإلطارية، من  السياسات  أو  القوانني  النظر يف  عند 
التي تقدم  الفاعلة  الجهات  املعايري بني  الدخول يف أي رشاكة. وميكن تطبيق هذه  بها عند  االلتزام  التي يجب 
الدعم، فيام يتعلق بأي طرف محتمل يتلقى الدعم، ومن جانب الجهات الفاعلة التي تفكر يف قبول الدعم من 
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أحد الرشكاء. وميكن ربط هذه املعايري بالتقييامت الداخلية و/أو املعايري الخارجية باستخدام معايري مثل سجالت 
حقوق اإلنسان، والفساد، والكفاءة العسكرية، وتوافر األسلحة.

ومن أجل أن تضمن عالقات الدعم حامية أفضل للمدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال، يجب عىل 
الجهات الفاعلة املشاركة اتخاذ خطوات إلدراج هذه األطر يف األنظمة والعمليات التابعة.

ب- األنظمة والعمليات
الدعم مراجعة مجموعة كبرية من  الداخيل من أجل عالقات  التأهب  تقييم  القرار، يستلزم  يتعلق بصناع  فيام 
األنظمة والعمليات. ومن املهم أن تتضمن جميع األنظمة والعمليات ذات الصلة تدابري تهدف إىل تعديل السلوك 

يف النزاع.

الهيئات املختلفة وعملياتها مرتابطة، فإنه توجد حاجة إىل منظور  عندما تكون أنظمة الوزارات أو اإلدارات أو 
شامل لتلك األنظمة والعمليات لتقليص الفجوات الداخلية. وميكن أن يؤدي هذا األمر إىل تحسني مستوى التأهب 
الداخيل، خاصة يف ضوء تعقيد اإلدارات الحكومية وعالقات الدعم. ويجب أن يشمل هذا املنظور جميع اإلدارات 
يف إدارة حكومية معينة، وهيئاتها، ووظائفها، وأيضاً الجهات الفاعلة األخرى )مبا يف ذلك الجهات الفاعلة يف عالقة 

الدعم مثل الدول، والجهات الفاعلة غري التابعة للدول، واملنظامت املتعددة األطراف(.

املدنيني وتدابري  الضوء عىل وضع  املدنيني وتنفيذها يف تسليط  إىل ذلك، يساعد وضع سياسة لحامية  باإلضافة 
التخفيف من األرضار التي تلحق باملدنيني يف أنشطة التأهب. وتوفر هذه السياسات إرشادات شاملة لكل من 
الكيانات املدنية والعسكرية، وتضمن إدراج واجب حامية املدنيني يف األنظمة والعمليات بطريقة منسقة. وتساعد 

عمليات الرقابة الداخلية واملساءلة عىل ضامن فعالية هذه السياسات يف املامرسة الفعلية )انظر القسم 5.2.6(.

تتمثل إحدى املشكالت التي قد تواجه قدرة الجهات الفاعلة عىل العمل وفقاً للقانون الدويل اإلنساين - وتتطلب 
ضامنات محددة - يف التباين بني قدراتها وقدرات رشكائها. عىل سبيل املثال، عندما تقدم الجهات الفاعلة إسناداً 
جوياً قريباً، وهي قدرة ترغب األطراف التي تتلقى الدعم بشدة يف الحصول عليها، يجب توخي الحذر ملنع إساءة 
م هذا  استخدامها. وقد يتطلب هذا األمر خطوات أو عمليات للتحقق أكرث من العملية املستخدمة عندما يقدَّ

النوع من الدعم إىل القوات التابعة لهذه الجهات الفاعلة.

قبل تخصيص املوارد أو تلقيها، واالنتهاء من التخطيط لعالقة الدعم، يجب عىل الجهات الفاعلة أن تأخذ بعني 
االعتبار الدروس املحددة، والدروس املستفادة، وأفضل املامرسات. ويتيح لها هذا األمر فهم ما كلل بالنجاح يف 
السابق، وما ُمني بالفشل، والتحديات واملخاطر التي يحتمل أن تنشأ )انظر القسم 2.3.6(. وقد تأيت هذه الدروس 
من الجهات الفاعلة والوزارات واإلدارات والهيئات األخرى التي قدمت الدعم أو تلقته، مثل أنشطة التنمية األخرى 
التي جرى تنفيذها مع الجهات الفاعلة نفسها. ومن شأن هذا األمر أن يساعد عىل توفري فحص واقعي للدعم 

املحتمل، واملنهجية الالزمة إلدارة الدعم وااللتزامات التي قد يتعني عىل الرشكاء املستقبليني االضطالع بها.

باإلضافة إىل هذا، يتعني عىل الجهات الفاعلة التي تعمل بشكل عام ضمن تحالف أن تأخذ بعني االعتبار الخطوات 
العامة التي ميكنها اتخاذها من أجل تيسري التنسيق مع بعضها بعضاً. وقد تضمن أيضاً تحديداً واضحاً لألدوار 
النظر يف هذه األدوار واملسؤوليات من أجل  العمليات املشرتكة أو املختلطة، حتى قبل  واملسؤوليات يف جميع 

وضع عمليايت محدد.

أنظمة الحكومات والسلطات وعملياتها
ال تتفق الحكومات والسلطات دامئاً، مبا يف ذلك القيادة العليا يف كثري من الحاالت، بشأن األنظمة والعمليات ذات 
الصلة بعالقات الدعم عىل مستوى وزاراتها، وإداراتها، وهيئاتها، ووظائفها. ويتفاقم عدم االتفاق، الذي ميكن أن 
يؤثر عىل فهم هذه الجهات عالقة الدعم والتوقعات داخل الهيئات، بسبب ما تحدثه عالقات الدعم من تعقيد 
إضايف. ويف حالة وجود دولة تقدم الدعم، البد من اتباع نهج شامل عىل مستوى العاصمة وداخل الدولة املُضيفة، 

حيث تتم إدارة الدعم املحيل بني اإلدارات والهيئات املوجودة عىل األرض.

ويف حالة عدم أخذ الجهات الفاعلة اآلثار األوسع نطاقاً لعالقة الدعم عىل الكيانات واملوارد الداخلية يف الحسبان، 
فقد تتسبب يف نهاية املطاف يف تفاقم املخاطر اإلنسانية املرتبطة بالنزاعات املسلحة بدالً من تخفيفها. ويصدق 
هذا األمر خاصة إذا مل يقدم هذا الدعم إال لقطاع األمن التابع لألطراف الرشيكة. عىل سبيل املثال، قد يؤدي الدعم 
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الخارجي ألغراض الدفاع إىل زيادة عدد املحتجزين لدرجة يتعذر عىل قطاع العدالة التعامل معها عىل نحو 
مناسب. ويجب تنسيق األنظمة والعمليات عىل مستوى جميع اإلدارات أو الهيئات الحكومية املعنية لالستعداد 

ملواجهة هذه الفجوات، وتخفيف آثارها، ومراقبتها، ومعالجتها يف أقرب وقت ممكن.

يتعني أيضاً عىل الجهات الفاعلة التي تتلقى الدعم أن تدرك التأثريات التي ميكن أن تحدثها عالقات الدعم عىل 
مستوى وزاراتها وإداراتها وهيئاتها، ويجب عليها التعامل مع عالقات الدعم بطريقة مرتابطة ومتسقة تحول 

دون حدوث فجوات.

لذلك، عندما تشارك عدة إدارات وهيئات داخل سلطة واحدة يف تقديم الدعم أو تلقيه، يجب أن ترشف إدارة 
أو هيئة تتوىل القيادة عىل األنظمة والعمليات، وأن تتضمن آليات للتنسيق الكايف وتبادل املعلومات. ويجب 
أيضاً تحديد السلطات املسؤولة عن إدارة العالقات مع الرشكاء بوضوح. وميكن لكل من الجهات الفاعلة التي 

تقدم الدعم والجهات التي تتلقى الدعم أن ترص عىل أن يتخذ الطرف اآلخر يف عالقة الدعم هذه التدابري.

النهج أن يساعد يف ضامن تقديم الدعم وتلقيه بطريقة منسقة ومتسقة، ومنع فقدان  اتباع هذا  ومن شأن 
املعلومات القيمة عن مخاطر سوء السلوك أو انتهاكات القانون الدويل اإلنساين أو أي ادعاءات بحدوثها، ألن 

ذلك قد يقلل احتامل املساءلة.

ميكن أيضاً االطالع عىل:
- القسم 5.2.6 الرقابة الداخلية

األفراد ج- 
ميكن أن يؤدي تخصيص املوارد لتنمية الخربات يف عالقات الدعم إىل تحسني تعاون الجهات الفاعلة مع الرشكاء. 
ويف حني يكون هذا األمر واضحاً إىل حد بعيد ملن يشاركون يف العمليات العسكرية التي تنفذ مع رشكاء، فإنه 
الدبلوماسيني،  مثل  الدعم،  من  أخرى  أنواعاً  يستخدمون  رشكاء  مع  يعملون  الذين  أولئك  عىل  أيضاً  ينطبق 

واملوظفني من وزارات أو إدارات الشؤون الخارجية، وأجهزة االستخبارات، ووكاالت التنمية، ومسؤويل الخزانة.

مبرور الوقت، ميكن لألفراد، والوحدات، والهيئات املتخصصة يف العمل مع القوات التابعة للرشكاء تطوير مستوى 
عاٍل من االحرتافية واملعايري، مبا يف ذلك من حيث نرش القانون الدويل اإلنساين وتعزيز القيم واملامرسات التي 
تحمي املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال. وقد يشمل هذا األمر الخرباء يف األدوار غري العسكرية 

- الذين قد ال يُنظر إليهم عادًة عىل أنهم جزء من القوة التي ميكن نرشها - لدعم بناء القدرات املؤسسية.

عالوة عىل ذلك، يجب أن تتضمن التدريبات والبيانات العملية الخاصة بقوات الدعم واملوظفني والدبلوماسيني 
أفضل  وتوفري حامية  اإلنساين،  الدويل  للقانون  االمتثال  الرشكاء عىل  معاً، وتشجيع  العمل  كيفية  املستقبل  يف 
للمدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال. وغالباً ما تركز التدريبات العسكرية عىل القوات التابعة 
للجهة الفاعلة، عندما يكون واقع عالقات الدعم هو مشاركة مستوى القيادة بصورة كبرية يف بناء العالقات مع 

الرشكاء، وتطبيق الدعم، والتأثري، واإلرشاف.

ومن املمكن أن تقطع الخطوات الصغرية شوطاً طويالً نحو تحقيق تأهب أفضل من أجل عالقة الدعم. وتشمل 
األمثلة التدريب عىل اللغة التي يتحدثها الرشكاء املحتملون، وتبادل املوظفني بني الجهات الفاعلة، والوزارات، 

واإلدارات، والهيئات.

الثقافة والنوايا د- 
قد يكون لكل كيان يف عالقة الدعم، مبا يف ذلك تلك الكيانات املوجودة داخل جهة فاعلة واحدة، نهجه الخاص 
إزاء عالقات الدعم التي تحركها الثقافة التنظيمية، ورسالة تلك الجهة. عىل سبيل املثال، من املرجح أن توجد 
اختالفات طفيفة يف طرق تعامل الدبلوماسيني، وموظفي التطوير، والقوات مع عالقات الدعم وإدارتها. ويتطلب 
هذا األمر تنيسقاً قوياً ومستمراً فيام بينهم بغية ضامن االتساق، خشية أن تؤدي هذه االختالفات إىل فجوات 

يف تفعيل القانون الدويل اإلنساين وحامية املدنيني.
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الهيئات أو بني  الذين يقودون األنشطة املشرتكة بني  العليا، وخاصة األفراد  املدنية والعسكرية  للقيادة  ميكن 
الدويل  للقانون  األولوية  إعطاء  يف  مهامً  دوراً  تلعب  أن  الدعم،  عالقات  يف  ويشاركون  ينسقونها  أو  اإلدارات 
اإلنساين وحامية املدنيني يف الوقت الذي تقوم فيه الجهات الفاعلة باإلعداد للمشاركة يف هذه العالقة. وميكن 
تحقيق ذلك من خالل إدماج القانون الدويل اإلنساين وحامية املدنيني يف أنشطة التأهب، مثل صنع السياسات، 
التأكيد عىل هذه املوضوعات عند اختيار املوظفني وتدريبهم، ومن خالل تصميم األنظمة  عن طريق ضامن 

والعمليات.

2.1.6 املشاركة يف وضع املعايري
يشري مصطلح "املشاركة يف وضع املعايري" إىل مجموعة التدابري املتخذة لتوضيح االلتزام باملعايري املتعلقة بالسلوك 
فيام يتصل بالنزاع املسلح، والتشجيع عليه. وميكن أن توجد القواعد ذات الصلة يف القانون الدويل )سواًء القانون 
التعاهدي، أو القانون العريف(، أو القانون املحيل، أو القانون "غري امللزم"، أو أي إرشادات أخرى، أو ميكن استخالصها 

من املامرسات.

مقدمة
يجب تصميم املشاركة يف وضع املعايري عند اإلعداد لعالقة دعم محددة وتنفيذها.

واالجتامعية،  السياسية،  للعوامل  جيد  فهم  الرشكاء  لدى  يكون  أن  يجب  التفاعل،  من  قدر  أقىص  تحقيق  وبغية 
التي توليها  القيمة  تأثري عىل  املتعددة  العوامل  التي تحرك قرارات رشكائهم. وسيكون لهذه  الرئيسية  واالقتصادية 
املدنيني  ومعاملة  العدائية،  األعامل  إدارتها  كيفية  مثل  له،  امتثالها  ومدى  اإلنساين  الدويل  للقانون  النزاع  أطراف 

واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال.

ميكن ملجموعة كبرية من األطراف املعنية التابعة للدول وغري التابعة للدول التأثري عىل موافقة الجهات الفاعلة عىل 
املعايري السلوكية وااللتزام بها يف النزاع املسلح. وميكن أن يشمل هذا األمر جهات فاعلة مختلفة مثل رؤساء الدول 

أو الحكومات، ووزارات، وسفراء، وقادة عملياتيني، ووسائل إعالم، وزعامء دينيني ومجتمعيني.

ومثة خطر يتمثل يف أال يكون لدى الرشكاء الفهم نفسه للقانون الدويل اإلنساين، أو عدم تنفيذ التزاماتهم. ومن ثم، 
عند الدخول يف عالقة دعم، يجب عىل الجهات الفاعلة اتخاذ خطوات لتحديد مواضع أوجه االختالف هذه، وضامن 

أن أي سلوك يف سياق عالقة الدعم سيتم اتباعه وفقاً ملعايري الرشكاء التي توفر مزيداً من الحامية.

واملامرسات  التفاهم  لتعزيز  فاعلة محددة،  النظر يف حاالت وجهات  قبل  الكثري، حتى  األمر، ميكن عمل  واقع  يف 
املدنيني  وحامية  اإلنساين  الدويل  للقانون  االمتثال  تعزيز  شأن  ومن  اإلنساين.  الدويل  بالقانون  يتعلق  فيام  الجيدة 
واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال يف إطار املجتمع الدويل األوسع أن يساعد الرشكاء املستقبليني عىل اإلعداد 

لعالقة الدعم )انظر القسم 1.1.6(. وميكن اتخاذ تدابري أكرث تحديداً مبجرد التفكري يف عالقة أو مشاركة معينة.

وتُعد نية الجهة الفاعلة عامالً حاسامً يف تنفيذ القانون الدويل اإلنساين واالمتثال له )انظر القسم 3.1.6(. ويجب 
عىل الجهات الفاعلة التي تقدم الدعم أن تسعى، إىل أقىص حد ممكن، إىل تقييم قوة نوايا الرشكاء املحتملني بشأن 
االمتثال للقانون الدويل اإلنساين يف حالة معينة، واتخاذ تدابري للتأثري عىل هذه النوايا إذا لزم األمر. عىل سبيل املثال، 
باإلضافة إىل ذلك، يجب عىل  اإلنساين.  الدويل  للقانون  باالمتثال  أن تجعل دعمها مرشوطاً  الفاعلة  للجهات  ميكن 
الجهات الفاعلة التي تجمعها عالقة دعم االنخراط مع رشكائها للتصدي للشواغل اإلنسانية املحتملة، والنظر يف اتخاذ 

تدابري وقائية عامة عىل نحو أكرب.

األسئلة الرئيسية
يف عالقاتها الدولية ويف املنتديات الدولية، هل التزمت قيادتكم مبواقف شاملة ومتعددة األطراف تدعم 	 

االمتثال للقانون الدويل اإلنساين؟
هل تشجع قيادتكم الجهات الفاعلة األخرى عىل االنضامم إىل الصكوك القانونية الدولية واملعايري األخرى 	 

التي تهدف إىل تقليل العواقب اإلنسانية للنزاع املسلح؟
هل لديكم برامج تعزز االمتثال للقانون الدويل اإلنساين وحامية املدنيني، وهل تتيحون هذه الربامج للرشكاء 	 

أو للرشكاء املحتملني؟
هل لديكم آليات ثنائية ومتعددة األطراف مصممة للتأثري عىل وجهات نظر الرشكاء املحتملني وتصوراتهم 	 

بشأن االمتثال للقانون الدويل اإلنساين؟
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التواصل االسرتاتيجي أ- 
البيانات التي تلقيها الجهات الفاعلة يف املنتديات الدولية عىل تعزيز املعايري، أو التعبري عن  ميكن أن تعمل 
التزامها بالترصف بطريقة معينة. وميكنها أيضاً استخدام البيانات العامة إلدانة أي سلوك سيئ أو منعه. وتوضح 
هذه البيانات للرشكاء معايري السلوك املتوقع عندما يتعاونون مع هذه الجهات الفاعلة. وكلام كانت العالقة بني 

الجهات الفاعلة ورشكائها أوثق، زاد التأثري املحتمل للبيانات التي توجهها الجهات الفاعلة إىل رشكائها.

ثنايئ لرشكائها  املعنية، أو عىل مستوى  املنتديات  الفاعلة أن تعلن )علناً، يف  املثال، ميكن للجهات  عىل سبيل 
املحتملني( كيف تنفذ قواتها املسلحة قواعد القانون الدويل اإلنساين الواجبة التطبيق عىل استخدام األسلحة 
باتخاذ  املتناسبة، وااللتزام  العشوائية وغري  الهجامت  بالسكان – وال سيام حظر  املأهولة  املناطق  املتفجرة يف 
جميع االحتياطات املمكنة يف الهجوم. وميكنها مامرسة القيادة بالقدوة من خالل تقديم التزامات عامة تذهب 
بالتقيد  االلتزام  املدارس اآلمنة، وصك  األمثلة كالً من إعالن  القانونية. وتشمل  التزاماتها  أبعد من  إىل ما هو 

بالحظر الشامل لأللغام املضادة لألفراد والتعاون يف األعامل املتعلقة بإزالة األلغام.37

ب- املساهمة يف وضع القواعد والتوجيهات العملية
باملساهمة يف عمل الهيئات الدولية أو املتعددة األطراف، ميكن للجهات الفاعلة املساعدة يف توضيح القانون 
الهيئات والعمليات ذات الصلة موجودة بالفعل، مثل  الدويل، ووضع التوجيهات الالزمة لتفعيله. وقد تكون 
املؤمترات التي تعقدها الدول األطراف يف معاهدات األسلحة، أو منتدى وثائق مونرتو.38 وميكن للجهات الفاعلة 

أيضاً أن تسعى إىل إنشاء مجموعة أو هيئة لغرض محدد، مثل مجموعة عمل أو مركز متيز.

والدروس  والخربات،  الجيدة،  املامرسات  الفاعلة  الجهات  تتبادل  أن  الدولية  اللجنة  تويص  املثال،  سبيل  عىل 
املستفادة يف حامية املدنيني يف أثناء سري األعامل العدائية يف املناطق املأهولة بالسكان، مبا يف ذلك ما يتعلق 

باختيار وسائل الحرب وأساليبها واستخدامها )انظر القسمني 2.3.3 و6.4(.

التفاعل والتأثري ج- 
تتمع الجهات الفاعلة يف عالقات الدعم بوضع جيد يتيح لها تشجيع رشكائها عىل االمتثال للقانون الدويل اإلنساين 
والتأثري عليهم يف هذا املجال. عىل سبيل املثال ال الحرص، يجب عىل الجهات الفاعلة التي تقدم الدعم النظر يف 
تذكري جميع أطراف النزاع برضورة احرتام قواعد القانون الدويل اإلنساين يف جميع الظروف. وليك يكون أي تأثري 
فعاالً، يجب تكييفه وفقاً لخصائص الطرف املعني وطبيعة النزاع. ومن ثم، يجب، حيثام كان ذلك ممكناً، أن 
تستند النقاشات إىل فهم سليم لدوافع كل طرف من أطراف النزاع ومصالحه، ودعمها باتصاالت جيدة وسجل 

حافل للتعامالت السابقة مع هذا الطرف.

قد تساعد بعض االهتاممات التالية يف تحديد شكل الحوار والتفاعل مع أطراف النزاعات املسلحة:
القيم األساسية. 1
الكفاءة العسكرية واالنضباط. 2
االحرتام املتبادل واملصلحة املشرتكة. 3
السمعة. 4
املالحقة الجنائية. 5
االقتصاد والبنية التحتية.. 6

 37
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 انظر اللجنة الدولية للصليب األحمر، "إعالن املدارس اآلمنة، األدلة اإلرشادية من أجل حامية املدارس والجامعات من االستعامل العسكري 
أثناء النزاعات املسلحة"، اللجنة الدولية، جنيف، 2018:

https://www.icrc.org/en/document/safe-schools-declaration-and-guidelines-protecting-schools-and-universi-
ties-military-use.

.www.genevacall.org ملزيد من املعلومات عن صك االلتزام الخاص بنداء جنيف، انظر 
الصلة  للدول ذات  السليمة  الدولية واملامرسات  القانونية  االلتزامات  للمشاركني يف وثيقة مونرتو بشأن  منتدى وثيقة مونرتو هو منتدى 

.www.mdforum.ch بعمليات الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة أثناء النزاع املسلح. ملزيد من التفاصيل، ميكن االطالع عىل

https://www.icrc.org/en/document/safe-schools-declaration-and-guidelines-protecting-schools-and-universities-military-use
https://www.icrc.org/en/document/safe-schools-declaration-and-guidelines-protecting-schools-and-universities-military-use
http://www.genevacall.org
http://www.genevacall.org
http://www.mdforum.ch
http://www.mdforum.ch
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االندماج يف املجتمع د- 
االندماج يف املجتمع هو العملية التي يتبنى الناس من خاللها معايري مجتمع محيل معني وقواعده.39 وميكن 
أن يندمج األفراد يف املجتمع إىل درجة املشاركة يف ارتكاب عنف أو، عىل العكس من ذلك، إظهار ضبط النفس 

)اتخاذ إجراءات مقصودة للحد من استخدام العنف(.

وكحد أدىن، تعمل اآلليات الرسمية لدى القوات املسلحة والجامعات املسلحة لالندماج يف املجتمع عىل ترسيخ 
قواعد القانون الدويل اإلنساين يف أذهان جميع أعضاء املجموعات، وإدماج هذه القواعد يف التدريب العميل، 
وتشمل التهديد بالعقاب عىل عدم االمتثال. ومع ذلك، قد تكون للمعايري غري الرسمية القوة نفسها التي تتسم 
ومع  املتكاملة،  الحكومية  املسلحة  القوات  مع  إبداعي  بشكل  التعاون  للرشكاء  وميكن  الرسمية.  املعايري  بها 
الجامعات املسلحة من غري الدول لجعل مقاتليهم من جميع الرتب يندمجون يف املجتمع بغية أن يتسم عملهم 

بضبط النفس )انظر أيضاً القسم 1.2.6(.

ملزيد من القراءة

جذور ضبط النفس يف الحرب )اللجنة الدولية(

هـ- النرش
ميكن لحَملة السالح الذين تلقوا القليل من التدريب عىل القانون الدويل اإلنساين أو مل يتلقوا أي تدريب عىل 
املشاركني يف  اآلخرين غري  املدنيني واألشخاص  لزيادة حامية  املبذولة  الجهود  كبري  يعيقوا بشكل  أن  اإلطالق، 
القتال وتنظيم سلوك أطراف النزاعات. ويتضاءل احتامل االلتزام مبجموعة من القوانني ما مل يتم تعليم أولئك 

األشخاص الذين من واجبهم احرتامها وتطبيقها، وتدريبهم عىل االمتثال ملا يرد فيها من التزامات.

القانون الدويل اإلنساين يف عقيدتها، وتدريبها،  النزاعات املسلحة إدراج  باإلضافة إىل ذلك، يتعني عىل أطراف 
وقواعد االشتباك40 التي تطبقها. وينبع هذا الواجب من التزام جميع األطراف باحرتام القانون الدويل اإلنساين 
وكفالة احرتامه. ويف القانون العريف، يُعد واجب تدريب أفراد القوات املسلحة عىل القانون الدويل اإلنساين ملزماً 

للدول والجامعات املسلحة عىل حد سواء.41

قد تكون الجهات الفاعلة التي تقدم الدعم والجهات التي تتلقى الدعم قادرة عىل املساعدة يف نرش القانون 
النزاعات  ضحايا  عىل  وسلوكهم  ترصفاتهم  تؤثر  أن  ميكن  الذين  أولئك  إىل  املوجه  والتدريب  اإلنساين  الدويل 
املسلحة. وهم يشملون القوات املسلحة، وقوات الرشطة، وقوات األمن، وغريهم ممن يحملون السالح، باإلضافة 

إىل صناع القرار، وأعضاء اإلدارات والهيئات الرئيسية، ناهيك عن قادة الرأي عىل الصعيدين املحيل والدويل.

ميكن أيضاً االطالع عىل:
- القسم 2.2.6 التدريب عىل القانون الدويل اإلنساين

الحشد و- 
يجب عىل الجهات الفاعلة املشاركة يف عالقات الدعم النظر يف إرشاك الجهات الفاعلة األخرى، مبا فيها الدول 
امتثالها  مستوى  تحسني  عىل  النزاعات  أطراف  لتشجيع  وحشدها  الدولية،  واملنظامت  املسلحة  والجامعات 
الجهات  العديد من  العسكرية، حيث يعمل  التحالفات  بالغة يف  الدويل اإلنساين. ولهذا األمر أهمية  للقانون 

الفاعلة بشكل متضافر ملواجهة الشواغل املتعلقة بسلوك الرشكاء.

 39

40

41

 انظر
J. Checkel, “Socialization and violence: Introduction and framework”, Journal of Peace Research, Vol. 54, No. 5, 
September 2017, pp. 592–605.
يف القانون التعاهدي، يرد واجب الدول يف إصدار تعليامت بشأن القانون الدويل اإلنساين لقواتها املسلحة يف املادة 47 من اتفاقية جنيف 
األوىل، واملادة 48 من اتفاقية جنيف الثانية، واملادة 127 من اتفاقية جنيف الثالثة، واملادة 144 من اتفاقيات جنيف الرابعة، ويف املادة 
83 من الربوتوكول اإلضايف األول. وهذا االلتزام التعاهدي واجب التطبيق يف وقت السلم ويف أوقات النزاعات املسلحة الدولية. ويف إشارة 
محددة إىل النزاعات املسلحة غري الدولية، ينص الربوتوكول اإلضايف الثاين، يف املادة 19، عىل أن "ينرش هذا اللحق "الربوتوكول" عىل أوسع 

نطاق ممكن".
دراسة القانون الدويل اإلنساين العريف، اللجنة الدولية، القاعدة 142، والتفسري )انظر الحاشية 7 أعاله(.

https://shop.icrc.org/the-roots-of-restraint-in-war-pdf-ar.html
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ملزيد من القراءة

تعزيز احرتام القانون الدويل اإلنساين يف النزاعات املسلحة غري الدولية )إم. ماك(

 
3.1.6 تقييم عالقة الدعم ووضع إطار لها

من وجهة نظر اللجنة الدولية، يشري مصطلح "تقييم عالقة الدعم ووضع إطار لها" إىل عملية إجراء تحليل دقيق 
للرشكاء املحتملني، وتخطيط الدعم بطريقة تحقق االتساق بني الرشكاء عىل نحو أوثق بغية تقليص مخاطر إلحاق 

أذى باألشخاص املترضرين.

مقدمة
إن للتقييم ووضع اإلطار أهميتهام يف إدارة عالقة دعم متامسكة. ويتيح إجراء تقييم شامل للدعم للجهات الفاعلة 
تحديد املخاطر والفرص فيام يتعلق باالمتثال للقانون الدويل اإلنساين واملعايري األخرى، وحامية املدنيني واألشخاص 
اآلخرين غري املشاركني يف القتال. ومن املمكن تحديد أي شواغل كبرية والتصدي لها - وميكن إعادة النظر يف العالقة 
نفسها - قبل التنفيذ. وبناًء عىل هذا التقييم، يتسنى للجهات الفاعلة االتفاق عىل معايري عالقة الدعم، وإدماج أي 
تدابري ملواجهة املخاطر والتعامل مع الفرص املحددة يف التقييم. ويف نهاية األمر، يوضح وضُع خطة مفصلة لعملية 
فك االرتباط املنظم النتائَج املرجوة من العالقة، والتدابري التي ستُتخذ لتقليل الرضر يف أثناء املرحلة االنتقالية وما 

بعدها.

من أجل تقييم املخاطر والفرص التي قد تنشأ فيام يتعلق بحامية األشخاص املترضرين، يجب أوالً تحليل العوامل 
الثالثة التالية لدى كل رشيك:

النوايا. 1
القيادة. 2
القدرات.. 3

إعادة تقييمها  بطبيعة الحال، يجب تقييم هذه العوامل قبل الدخول يف عالقة الدعم أو تنفيذها.42 ويجب أيضاً 
بشكل روتيني يف ضوء السلوك الالحق، وتطور الظروف الداخلية والخارجية.

يُعد تحقيق االتساق بني هذه العوامل أمراً أساسياً لضامن أن تعمل عالقة الدعم عىل تعزيز االمتثال للقانون الدويل 
اإلنساين وحامية املترضرين من النزاع، وليس تقويضهام.

النوايا
يشري مصطلح "النوايا" إىل أهداف الجهة الفاعلة املحتملة أو غاياتها، وال سيام نيتها االمتثال للقانون الدويل اإلنساين 
وتعزيز حامية املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال أو رغبتها يف ذلك. ومن املمكن تقييم النوايا فيام 
يتعلق بالقانون الدويل اإلنساين والحامية باالستعانة مبجموعة من املصادر، مبا يف ذلك االلتزامات الرسمية وااللتزام 
السابق  املتلقي  الصلة، وسجل  األطر ذات  الدولية وغريها من  القانونية  األطر  اإلنساين وغريه من  الدويل  بالقانون 

والحايل فيام يتعلق باحرتام القانون الدويل اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان، وخطابه العام، والضامنات الثنائية.43

مبادئ  مع  تتسق  ال  التي  األهداف  أو  السابق،  السلوك  أو  السياسية،  البيانات  يف  النية  غياب  ينعكس  أن  ميكن 
القانون الدويل اإلنساين وقواعده وروحه. وتشكل عالقات الدعم التي تفتقر إىل النية خطراً كبرياً عىل حامية املدنيني 

واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال، ولذلك يجب النظر يف األمر بعناية قبل الدخول يف مثل هذه الرشاكة.

القيادة
يشري مصطلح "القيادة" إىل الهيكل التنظيمي ألحد الرشكاء وقدرته عىل ضامن فهم نوايا القادة، وأهدافهم، وتوجيهاتهم 
)التعليامت أو اإلرشادات(، وقيمهم - سواء اتصلت بالقانون الدويل اإلنساين أم مل تتصل به - واحرتامها وتنفيذها 

 42

43

 يتعنّي عىل الدول األطراف يف معاهدة تجارة األسلحة، وقبل أن متنح اإلذن بتصدير األسلحة أو األصناف التقليدية، أن تقوم بتقييم احتامل 
ما إذا كانت األسلحة أو األصناف التقليدية ميكن أن تُستخدم يف ارتكاب انتهاك جسيم للقانون الدويل اإلنساين أو للقانون الدويل لحقوق 
ع عىل إعادة  اإلنسان أو تيسري ارتكابه. وإذا حصلت هذه الدول، بعد منح اإلذن، عىل معلومات جديدة ذات صلة باملوضوع، فإنها تُشجَّ

تقييم اإلذن. انظر معاهدة تجارة األسلحة، املادتان 7.1 و7.7.
انظر، عىل سبيل املثال، قرارات نقل األسلحة، ص 21، )انظر الحاشية 29 أعاله(، ووثيقة مونرتو )انظر الحاشية 25 أعاله(.

https://shop.icrc.org/increasing-respect-for-international-humanitarian-law-in-non-international-armed-conflicts-pdf-ar.html
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تنفيذاً أميناً عىل جميع مستويات التسلسل الهرمي لتلك الجهة. عىل سبيل املثال، قد يؤثر ذلك عىل األهمية التي 
تكتسبها الضامنات الدبلوماسية.

عىل الرغم من أنه ليس من السهل دامئاً تقييم جانب القيادة، يجب بذل جهد إلجراء التقييم يف مرحلة التأهب قبل 
اتخاذ قرار املشاركة. وتتطلب عملية تقييم قوة قيادة الرشيك فهامً لهيكله التنظيمي، مبا يف ذلك التسلسل القيادي 
يف قواته املسلحة، ومدى فعالية تنفيذ قراراته. ويساعد فهم الهيكل التنظيمي لجهة فاعلة أيضاً يف تحديد صناع 
القرار الرئيسيني داخل جامعة ما، وجهات االتصال األساسية التي ميكن التواصل معها ملعالجة الشواغل العملياتية 
أو  الدول،  أكرث صعوبة يف حاالت وجود جامعات مسلحة المركزية من غري  العملية  واإلنسانية.44 وقد تكون هذا 
للجهة  السلطة غري واضح  املجتمع املحيل،45 أو حيث يكون تسلسل  الدول مندمجة يف  جامعات مسلحة من غري 

الفاعلة الخارجية.

تعتمد  املثال،  القادة تحت ترصفهم. عىل سبيل  التي ميتلكها  التأثري  أدوات  إىل  أيضاً  التقييم  أن يشري هذا  وميكن 
الجامعات املسلحة املركزية عىل قواعد وقيم محددة بوضوح ومن املحتمل أن تُنقل إىل الجنود عرب التلقني والتدريب. 
وال توجد دامئاً لدى الجامعات املسلحة الالمركزية وتلك املندمجة يف املجتمع املحيل مدونات سلوك مكتوبة، وإمنا 

تعتمد عىل القيم والتقاليد املشرتكة.46

القدرات
يشري مصطلح "القدرات" إىل األصول املادية، واملوارد البرشية، واملهارات التي متّكن الجهة الفاعلة من تحقيق أهدافها.

عند تقييم القدرات، يتمثل أحد الجوانب البالغة األهمية التي يجب مراعاتها يف مدى إمكانية العمل املشرتك بني 
الرشكاء. وحتى إذا كانت النوايا والقيادات قوية ومتسقة عىل نحو جيد بني الجهات الفاعلة يف عالقة الدعم، فقد 

تضعف هذه العالقة إذا مل تكن موارد الرشكاء متوافقة وميكن استخدامها يف العمل املشرتك عىل نحو سليم.

يف واقع األمر، قد يكون للرشكاء قيادات قوية، ولكنهم يفتقرون إىل املوارد الالزمة لتحقيق أهدافهم. وسيتعني عىل 
الجهات الفاعلة االتفاق عىل األدوار واملسؤوليات يف ضوء قدراتها التي يتم تقييمها بشكل متبادل.

 
إذا حددت الجهة الفاعلة التي تتلقى الدعم أي فجوات يف قدرتها عىل تلقي الدعم بشكل فعال، فيجب أن تخطر 
الجهة الفاعلة املحتملة التي تقدم الدعم. ومن ثم، ميكن عالج الفجوات يف أقرب وقت ممكن عملياً لحامية كل من 

الرشكاء واملدنيني.

تصور النوايا، والقيادات، والقدرات
لنوايا رشكائها  الدخول يف عالقة دعم يف نزاع مسلح إجراء تقييم دقيق  التي تفكر يف  الفاعلة  الجهات  يتعني عىل 
املحتملني وقياداتهم وقدراتهم. ويجب أن يكون هدفها هو تحديد نقاط القوة ومواطن الضعف، والفجوات الرئيسية 

يف التوافق، وذلك يف أثناء مرحلة اإلعداد. وقد تؤدي الفجوات املرصودة إىل تفرق املسؤولية.

الدخول يف عالقة دعم، يجب عىل كل رشيك إجراء تقييم ذايت، ومن ثم تقييم رشكائه املحتملني، من حيث  قبل 
العوامل الثالثة السابق ذكرها.

وبعد إجراء هذين التقييمني، يجب عىل كل رشيك إجراء تحليل للفجوات لتحديد ما إذا كان الرشكاء متوافقني أم ال.

الناتجة عىل  املخاطر  التخفيف من  كيفية  التفكري يف  إىل  التوافق  الفجوات يف  تؤدي  أن  الحاالت، يجب  يف جميع 
املجتمع املحيل املترضر. وعند إجراء تحليل الفجوات، من املهم أخذ األسئلة التالية يف الحسبان:

هل يتمتع كل رشيك بالقوة الكافية عىل كل معيار ألداء عمل جيد يف إطار عالقة دعم؟	 
بالعمل معاً، هل سيتمكن الرشكاء من التصدي ألي مواطن ضعف لدى أي منهم؟	 
ما التدابري العملية التي ميكن اتخاذها لسد أي فجوات محددة؟	 
كيف تقيّمون فعالية التدابري التي تهدف إىل سد الفجوات؟	 
ما اآلثار املرتتبة عىل أي فجوات متبقية عىل األشخاص املترضرين؟	 

 44
45
46

جذور ضبط النفس، ص 23 )انظر الحاشية 20 أعاله(.
جذور ضبط النفس، ص 23 و55 )انظر الحاشية 20 أعاله(.

جذور ضبط النفس، ص 23 )انظر الحاشية 20 أعاله(.
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النوايا

القيادة

القدرات

النوايا

القيادة

القدرات
املخاطر

الرشيك أ الرشيك ب

من حيث الوضع األمثل، يجب أن يتمتع كل رشيك بالقوة يف هذه العوامل الثالثة.

من جهة أخرى، قد تعوض نقاط قوة أحد الرشكاء مواطن ضعف الرشيك اآلخر.

ويف حالة وجود فجوات بني الرشكاء، يجب تحديد تدابري عملية لسدها.

ومع ذلك، هناك حد ملقدار ما ميكن أن يتوقعه كل رشيك بشكل معقول من حيث قدرته عىل تعويض مواطن ضعف 
طرف فاعل آخر ليس له سيطرة عليه. ويجب تجنب الرشاكة مع جهة فاعلة ليس لديها عىل األقل حد أدىن من النوايا 
والقيادات والقدرات، ألن عالقة الدعم هذه ميكن أن تشكل خطراً كبرياً ال ميكن تخفيفه عىل املدنيني واألشخاص 

اآلخرين غري املشاركني يف القتال.
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وباملثل، عندما تكون الفجوات كبرية، قد يتعني عىل الجهات الفاعلة إعادة النظر يف العالقة برمتها.

األسئلة الرئيسية
هل أجريتم تقييامً دقيقاً لنواياكم ونوايا رشكائكم، وقياداتكم، وقدراتكم؟	 
هل ميكن التصدي ألي فجوات يف النوايا، والقيادات، والقدرات عن طريق الدعم املخطط؟	 
ما الرشوط التي تحدد نجاح عالقة الدعم؟	 
كيف ستخرجون من عالقة الدعم عندما: )أ( تتحقق أهدافكم، أو )ب( ال تتحقق أهدافكم؟	 

أ-   تقييامت الدعم
املقرتحني  الرشكاء  الحتياجات  ممكن،  أقىص حد  إىل  دقيق،  تقييم  إجراء  املهم  من  الفجوات،  لتحليل  امتداداً 
البداية لخطة شاملة يجب أن تشمل مدة عالقة الدعم. ومن الالزم  التقييامت نقطة  وقدراتهم. وتوفر هذه 

مراجعة تقييامت الدعم الرسمية بانتظام يف ضوء الحقائق العملياتية وتطور الظروف.

باإلضافة إىل ذلك، يجب إنشاء عمليات إلجراء تقييامت دقيقة ووضع إطار للعالقة وفقاً لها. ومن شأن إجراء 
تقييم فعال للدعم يف البداية، حتى عندما ال يؤدي ذلك إىل تحديد مخاطر كبرية، أن يساعد الجهات الفاعلة 
التدابري املناسبة لتعزيز احرتام  لذلك، وتحديد  عىل تحديد حالة معقولة إلنهاء العالقة، وتصميم الدعم وفقاً 
القانون الدويل اإلنساين وحامية األشخاص املترضرين. وتوجد حاجة أيضاً إىل إجراء تقييم لتحديد أي مخاطر 
يجب تخفيفها. ويف حالة وجود مخاطر ميكن تحديدها، يوفر إطار التقييم آلية ألخذها يف االعتبار يف عملية صنع 
القرار، وتحديد تدابري التخفيف املمكنة. وميكن للجهات الفاعلة التي تقدم الدعم إجراء تقييامت الدعم للطرف 

الذي يتلقى الدعم، يف حني ميكن لألطراف التي تتلقى الدعم تقييم املخاطر املرتبطة بقبول الدعم.
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يف هذا السياق، يتمثل الخطر األكرث وضوحاً يف احتامل أن توفر الجهة الفاعلة التي تقدم الدعم القدرة التي 
تستخدم يف ارتكاب انتهاكات، أو تعززها. وإذا كان من املعروف أن عالقة الدعم هي العامل الحاسم الذي يؤدي 
بالفعل عن هذا  التي تقدم الدعم مسؤولة  الفاعلة  القانون الدويل اإلنساين، فيمكن اعتبار الجهة  انتهاك  إىل 
االنتهاك. وعندما يكون هناك توقع، استناداً إىل الحقائق أو املعرفة باألمناط السابقة، بأن الدعم الذي سيقدم 
سيستخدم الرتكاب انتهاك للقانون الدويل اإلنساين، يجب عدم تقديم هذا الدعم.47 وعىل نطاق أوسع، قد يؤدي 
تقديم دعم ال يتناسب بشكل صحيح مع قدرات الرشكاء وظروفهم إىل إلحاق الرضر باألشخاص املحميني مبوجب 

القانون الدويل اإلنساين.

تقييم املخاطر وتحديد تدابري التخفيف من حدتها
والقانونية،  السياسية  الرشكاء  مواقف  التقييم  يشمل  أن  يجب  بالرشكاء،  خاصة  مخاطر  أي  تحديد  أجل  من 
التعليمية ومستوياتهم، وقدراتهم االقتصادية و/أو املالية، وقدراتهم العسكرية  ولغاتهم، وثقافاتهم، ونظمهم 
والفنية. ويُعد سلوك الرشكاء يف السابق مؤرشاً مهامً لخطر ارتكاب انتهاكات يف املستقبل. ومع ذلك، وال سيام 
بالنسبة للقوات أو الوحدات املنشأة حديثاً، فإن عدم وجود انتهاكات مؤكدة ال يضمن االمتثال للقانون الدويل 
اإلنساين يف املستقبل. يف الواقع، يجب عىل كل جهة فاعلة أن تسعى إىل االقتناع، إىل أقىص حد املمكن، بأن 
الطرف اآلخر سيحرتم القانون الدويل اإلنساين واملعايري القانونية األخرى ذات الصلة التي تنطبق عليه. وبقدر ما 
تكون أمناط السلوك واضحة، يجب أن تعمل كل جهة فاعلة عىل فهم الدوافع التي تحرك الجهة الفاعلة األخرى. 
ومن شأن الفهم األفضل لدوافع السلوك أن يوجه النظر فيام بعد يف تدابري التخفيف املمكنة وفعاليتها املتوقعة.

يجب أيضاً اتخاذ خطوات لتقييم املخاطر األخرى، مثل العواقب غري املقصودة لعالقة الدعم نفسها. والبد من 
أن يتصدى أي اتفاق بني الرشكاء لتلك املخاطر، عىل سبيل املثال عن طريق تحديد أدوار كل رشيك ومسؤولياته 
بوضوح، وحالة إنهاء عالقة الدعم، التي قد تشمل مستقبل الطرف الذي يتلقى الدعم يف مرحلة ما بعد النزاع، 

مثل خيارات نزع السالح، والترسيح، وإعادة اإلدماج.

وقد تخلص الجهة الفاعلة التي تجري تقييم الدعم يف نهاية املطاف إىل استنتاج أنه ال ميكن تخفيف املخاطر 
املرتبطة بعالقة الدعم عىل نحو مناسب. يف هذه الحالة، ال ينبغي إنشاء عالقة الدعم ما مل يتم استيفاء رشوط 

إضافية محددة تتصدى ملصدر الخطر بشكل مبارش.

تقييم األطر ذات الصلة
من املحتمل أن تختلف األطر القانونية، عىل سبيل املثال ال الحرص، لجهتني فاعلتني. لهذا السبب، يجب عىل 
الجهات الفاعلة تحديد القضايا البالغة األهمية التي من أجلها يتعني عليها فهم كيفية تفسري رشكائها التزاماتهم 
القانونية وتطبيقها. والقضايا البالغة األهمية هي تلك القضايا التي تؤثر عىل كيفية معاملة األشخاص املحميني 
مبوجب القانون الدويل اإلنساين، فيام يتعلق بقضايا مثل االحتجاز؛ وعمليات نقل املحتجزين؛ وعقوبة اإلعدام؛ 
بسبب  تُفرض  التي  والعقوبات  الحرب؛  واملقاتلني وأرسى  املدنيني  وتعريف  وأساليبها؛  الحرب  واختيار وسائل 
انتهاكات القانون الدويل اإلنساين. وسيكون لالختالفات املتعلقة بهذه القضايا آثار عملية وقانونية كبرية عىل 

كال الطرفني.

تُعد القضايا املذكورة من بني القضايا التي ستتأثر بالتزامات الرشكاء القانونية، التي قد تختلف عن التزامات 
الرشكاء اآلخرين. عىل وجه الخصوص، قد يكون أحد الرشكاء طرفاً يف صكوك قانونية مختلفة، مثل الربوتوكولني 
اإلضافيني التفاقيات جنيف أو اتفاقية الذخائر العنقودية. ورمبا تكون الجهات الفاعلة غري التابعة للدول ملزمة 
أيضاً باملعاهدات الدولية الواجبة التطبيق يف اإلقليم الذي تعمل فيه وقد تكون، باإلضافة إىل ذلك، قد تعهدت 
بااللتزام باملعايري الدولية.48 ويف ضوء عالقة الدعم املحتملة، قد تشجع إحدى الجهات الفاعلة جهة فاعلة أخرى 
األطراف يف  الدول  أن  والواقع   .)2.1.6 القسم  )انظر  الصلة  ذات  االلتزامات  أو  املعاهدات  إىل  االنضامم  عىل 
اتفاقية الذخائر العنقودية مطالبة بتشجيع الدول األخرى عىل االنضامم إىل االتفاقية، وبذل قصارى جهدها لثني 

الدول غري األطراف يف هذه االتفاقية عن استعامل الذخائر العنقودية.49

 47
48
49

 تعليق عىل اتفاقية جنيف األوىل، الفقرات 158-163 )انظر الحاشية 6 أعاله(.
انظر صك االلتزام الخاص بنداء جنيف )انظر الحاشية 37 أعاله(.

العمليات  التعاون واملشاركة يف  للدول األطراف مبواصلة  االتفاقية تسمح  أن  الرغم من  املادة 21. عىل  العنقودية،  الذخائر  اتفاقية  انظر 
العسكرية مع الدول غري األطراف حتى لو استمرت هذه الدول يف استخدام الذخائر العنقودية وتخزينها ونقلها، فإن هذا التعاون ال ميكن 

أن يرقى إىل املساعدة يف األنشطة املحظورة أو تشجيعها أو التحريض عليها يف نطاق معنى املادة 1 من االتفاقية.

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=72239588AFA66200C1257F7D00367DBD
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=72239588AFA66200C1257F7D00367DBD
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قد يحتاج صناع القرار أيضاً إىل فهم كيفية تفسري التزامات رشكائهم القانونية وتطبيقها داخل نظمهم املحلية 
أو الداخلية. عىل سبيل املثال، قد تؤدي االختالفات اللغوية إىل أن يكون لدى الرشكاء تفسريات مختلفة ملعاين 
املامرسة  يف  كبرية  آثار  االختالفات  هذه  ملثل  يكون  أن  وميكن  "مدين".  مصطلح  مثل  األساسية،  املصطلحات 

العملية، وال سيام يف أثناء العمليات العسكرية التي تنفذ مع رشكاء.

تذكري قانوين

مبوجب القانون الدويل اإلنساين، يجب عىل الدول:
االمتثال للقانون الدويل اإلنساين• 
االمتناع عن تقديم أي دعم من شأنه أن يشجع أو يساعد يف ارتكاب انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين• 
بذل كل ما يف وسعها بشكل معقول ملنع أطراف النزاع املسلح من ارتكاب انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين • 

ووضع حد لهذه االنتهاكات.50

 

تذكري قانوين

متاشياً مع التزامات الدول مبوجب معاهدة تجارة األسلحة )2013(، حيثام ينطبق ذلك، يجب عىل الدول التي تدعم 
عن  واالمتناع  اإلنساين،  الدويل  للقانون  املعنيني  الدعم  ملتلقي  املحتمل  االمتثال  مستوى  تقييم  مسلح  نزاع  أطراف 
الترصيح بنقل األسلحة إذا كان هناك خطر واضح أو جسيم الستخدام األسلحة املنقولة الرتكاب انتهاكات جسيمة 

للقانون الدويل اإلنساين أو تسهيل ارتكابها.

 

ملزيد من القراءة

فهم معاهدة تجارة األسلحة من منظور إنساين )اللجنة الدولية(

قرارات نقل األسلحة - تطبيق معايري القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق اإلنسان )اللجنة الدولية(

ب- االتفاقات
تعمل االتفاقات بشأن عالقات الدعم عىل تحديد التوقعات، وميكن أن تساهم يف كفالة احرتام القانون الدويل 
للوصول إىل فهم مشرتك بشأن نطاق عالقة  تتيح للرشكاء فرصة  الصلة. وهي  اإلنساين واملعايري األخرى ذات 
الدعم وأهدافها وأي رشوط مرتبطة بالرتتيبات الخاصة بها. وميكن تضمني هذه التفاصيل، عىل سبيل املثال، 
أن  يجب  االتفاقات،  هذه  شكل  كان  وأياً  الفنية.  واالتفاقات  التفاهم،  ومذكرات  القوات،  وضع  اتفاقات  يف 
تحدد بوضوح األدوار واملسؤوليات الخاصة بكل منهم وتخصصها، كام تتصدى للقضايا املرتبطة بحامية املدنيني 
ومبادئ القانون الدويل اإلنساين. والبد أن يكون التقسيم الداخيل للمسؤوليات بني املؤسسات التابعة للجهة 

الفاعلة واضحاً لها ولرشكائها )انظر القسم 1.1.6(.

يزيد من مخاطر  تجدر اإلشارة إىل أن أي غموض بشأن ما سيفعله كل رشيك، وحدود مسؤوليته وسلطاته، 
حدوث التباس، ويقلل من قدرة الجهات الفاعلة مجتمعة عىل كفالة احرتام القانون الدويل اإلنساين واملعايري 
األخرى ذات الصلة. وميكن أن يكون لحالة االلتباس بشأن تحديد املسؤول، وما هو مسؤول عنه، عواقب وخيمة 
تنفذ مع رشكاء،  التي  الحركية  الطبيعة  ذات  العسكرية  العمليات  بعض  املثال، يف  سبيل  النزاع. عىل  بيئة  يف 
يجب أن يتسم التنسيق والتوقعات بالدقة. وباملثل، يف رشاكات تبادل املعلومات، يُعد الفهم املشرتك الستخدام 
املعلومات وألي شك أو عدم يقني محتمل بشأن دقة املعلومات أو صحتها، أمراً بالغ األهمية. يف بعض الحاالت، 
قد يؤدي الغموض إىل إساءة فهم الجهات الفاعلة أو األفراد مسؤولياتهم عن عملية ما أو عواقبها، ما قد يقوض 
فقدان  إىل  الدقيق  التحديد  إىل  تفتقر  التي  العالقات  تؤدي  أن  ميكن  ذلك،  عىل  عالوة  النفس.  معايري ضبط 
الجهات  اإلنساين، وقد تحد من قدرة  الدويل  القانون  انتهاكات  أو  السلوك  قيّمة حول مزاعم سوء  معلومات 

 املادة 1 املشرتكة بني اتفاقيات جنيف األربع؛ والربوتوكول اإلضايف األول، املادة 1؛ ودراسة القانون الدويل اإلنساين العريف، اللجنة الدولية، 50 
القاعدتان 139 و144 )انظر الحاشية 7 أعاله(؛ والتعليق عىل اتفاقية جنيف األوىل، الفقرات 164-173 )انظر الحاشية 6 أعاله(؛ وتقرير 

تحديات القانون الدويل اإلنساين لعام 2019، الصفحتان 75-76 )انظر الحاشية 1 أعاله(.

https://shop.icrc.org/understanding-the-arms-trade-treaty-from-a-humanitarian-perspective-pdf-ar.html
https://shop.icrc.org/arms-transfer-decisions-applying-international-humanitarian-law-and-international-human-rights-law-criteria-a-practical-guide-pdf-ar.html
https://www.icrc.org/ar/publication/updated-commentary-geneva-conventions-august-12-1949-volume-i
https://www.icrc.org/ar/publication/updated-commentary-geneva-conventions-august-12-1949-volume-i
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الفاعلة عىل التصدى لهذه الشواغل. وبالتايل، فإن التسلسل الواضح للسلطة لإلبالغ عن االدعاءات، والتحقيق 
فيها، وتحديد املسؤولية عنها له أهمية خاصة، وهو ما ينطبق أيضاً عىل األدوار واملسؤوليات املحددة للعمليات 

املشرتكة التي ميكن أن يكون لها تأثري مبارش عىل االمتثال للقانون الدويل اإلنساين.

وعندما ال يتشارك الرشكاء االلتزامات القانونية نفسها، سيكون من األهم أن يسعوا للتوصل إىل اتفاق بشأن أي 
معايري سلوك قانونية وغري قانونية. وقد يجب عىل الجهات الفاعلة دراسة إىل أي مدى ستمّكنها قدراتها، كل 
عىل حدة، من الوفاء بهذه املعايري يف وضع معني، أو تعيقها عن ذلك. وسيتعني عىل تلك الجهات بعد ذلك اتخاذ 

تدابري لتكييف قدراتها أو أدوارها ومسؤولياتها وفقاً لذلك.

بناًء عليه، ميكن أن يحدد اتفاق أو مذكرة تفاهم تحوي التفاصيل الفنية نطاق عالقة الدعم ووسائلها، وأن تحدد 
اإلجراءات التي تضفي الطابع الرسمي عىل تسلسل السلطة واملسؤوليات عن اإلبالغ. ويجب وضع إجراءات 
واضحة لجميع األمور املتعلقة باالمتثال للقانون الدويل اإلنساين وحامية املدنيني يف النزاعات املسلحة. وهي 
تشمل، عىل سبيل املثال، آليات تتبع األرضار التي تلحق باملدنيني، ووضع عالمات عىل أماكن وجود مخلفات 

الحرب القابلة لالنفجار وإزالتها، وإدارة الجثث.

وبغية وضع أي اتفاق موضع التنفيذ، من املهم أيضاً إنشاء قنوات اتصال واضحة بحيث يتمكن ممثلو الرشكاء 
كافة من معرفة جميع اإلجراءات ذات الصلة، وفهمها، واتباعها. ويتعني عىل الرشكاء اإلبقاء عىل حوار منتظم 
بشأن جميع املسائل التي تنطوي عىل شواغل إنسانية، والتدابري املتخذة لكفالة احرتام القانون الدويل اإلنساين 

يف املامرسة العملية.

بينام تنطبق االعتبارات املذكورة أعاله عىل عالقات الدعم الثنائية، فإنها ذات صلة أيضاً بالرشاكات أو الرتتيبات 
التي تتم يف إطار تحالفات حيث تتلقى جهة فاعلة دعامً من رشكاء متعددين )انظر القسم 3.2.2(. ويف الحاالت 
دولة  تشمل  قد  التي  "القيادية"  الوظائف  من  قليل  بني عدد  توافق  يكون هناك  أن  ينبغي  التعقيد،  البالغة 
اإلقليم، والدولة القائدة يف تحالف متعدد الجنسيات )أو ما يقابلها يف تحالف لجامعات مسلحة من غري الدول( 

و/أو األمم املتحدة.

مام ال شك فيه أن جعل الدعم مرشوطاً باالمتثال للقانون الدويل اإلنساين أو اتخاذ مزيد من التدابري لتعزيز 
حامية املدنيني، جنباً إىل جنب مع تدابري التخفيف املوجهة، يتيح للجهات الفاعلة التي تقدم الدعم الفرصة 
لتحسني سلوك الرشكاء اآلخرين وتخفيف املعاناة مع الحفاظ عىل عالقة الدعم. عىل سبيل املثال، تويص اللجنة 
الدولية بجعل نقل األسلحة املتفجرة ذات التأثري الواسع النطاق مرشوطاً بأن يضع متلقو تلك األسلحة قيوداً عىل 
استخدامها وفقاً لعدد من املامرسات الجيدة التي تهدف إىل تجنب استخدامها يف املناطق املأهولة بالسكان. 
وباملثل، ميكن جعل دعم عمليات االحتجاز مرشوطاً بسامح متلقي الدعم للجهة التي تقدم الدعم بالوصول إىل 
أماكن االحتجاز واملحتجزين. وقد تكون هذه الرشوط رضورية حتى تقتنع الجهة الفاعلة التي تقدم الدعم بأن 

الدعم الذي تقدمه يُستخدم عىل النحو املنشود ومبا يتفق مع القانون الدويل اإلنساين.

يجب االتفاق عىل تقليص الرضر الذي يلحق باملدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال 
بوصفه رشطاً أساسياً يف عالقة الدعم.

ج- التأهب العمليايت املحدد
الرشكاء  يتناسب مع ظروف  مبا  وتكييفها  الداخيل  لالستعداد  املتخذة  التدابري  الفاعلة مبراجعة  الجهات  تقوم 

واألوضاع املحددة.

مبجرد معرفة منطقة النرش املحددة، يجب تنفيذ تدريب ما قبل النرش الذي يتضمن زيادة الوعي بثقافة تلك 
املنطقة، والتدريب عىل اللغة املستخدمة فيها. وميكن تصميم العنارص التي تدعم املشاركة يف وضع املعايري، 
مثل الثقافة املحلية والتأثريات لصالح االمتثال للقانون الدويل اإلنساين، مبا يتناسب مع الظروف املحددة. ومن 
املمكن أيضاً إعداد املواد التدريبية باللغة املناسبة، واالتصال باملوظفني ذوي الخربة يف هذا املجال - من الوزارات 

والهيئات واإلدارات األخرى عىل سبيل املثال - لتعزيز التأهب املحدد.
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د-   اسرتاتيجية االنتقال
يجب تحديد حالة إنهاء عالقة الدعم بوضوح، باإلضافة إىل أي رشوط إلنهاء الدعم أو إعادة هيكلته. ويف مرحلة 
اإلعداد، يجب عىل كال الجهتني الفاعلتني وضع خطة للمرحلة االنتقالية لفك االرتباط املنظم. والبد أن تحدد 
هذه الخطة رشوط فك االرتباط ليتم اعتباره كامالً، والخطوات الالزمة إلنهاء عالقة الدعم بطريقة منظمة وآمنة. 
ويجب أن تتضمن الخطة توقعاً لسيناريوهني؛ األول: حيث تتحقق أهداف الجهتني الفاعلتني، واآلخر: حيث ال 

تتحقق تلك األهداف ويتم سحب الدعم أو تعديله.

يف كثري من األحيان، تدفع االعتبارات السياسية أو العسكرية الجهة الفاعلة التي تقدم الدعم إىل سحب الدعم 
عىل نحو مفاجئ. ومن دون تخطيط سليم، ميكن أن يجعل هذا التغيري املفاجئ املدنيني واألشخاص اآلخرين غري 
املشاركني يف القتال عرضة النتهاكات جديدة للقانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان. وقد يعيق أيضاً وصولهم 
تأثري كبري عىل سلوك الطرف  إىل سبل االنتصاف من االنتهاكات السابقة. وقد يكون لالنسحاب املفاجئ أيضاً 
الذي يتلقى الدعم، وقد يتطلب األمر تقييم هذا التأثري عىل نحو مسبق مقابل أسباب االنسحاب )انظر القسم 
1.3.2(. ويجب أن تأخذ اسرتاتيجية املرحلة االنتقالية يف االعتباراملخاطر التي يتعرض لها املدنيون واألشخاص 
والترسيح  السالح  نزع  املحلية، ومسائل  الفاعلة  للجهات  الخاصة  واملصالح  القتال،  املشاركني يف  اآلخرين غري 

وإعادة اإلدماج، وذلك من بني أمور أخرى، )انظر القسم 1.3.6(.

ميكن أيضاً االطالع عىل:
- القسم 1.3.6 فك االرتباط املنظم

2.6 مرحلة التنفيذ

1.2.6 بناء القدرات املؤسسية
يشري مصطلح "بناء القدرات املؤسسية" إىل مجموعة التدابري املتخذة إلعداد املؤسسات التي يتألف منها طرٌف يتلقى 

الدعم لتنفيذ أنشطة مرتبطة بإدارة سري النزاع املسلح وعواقبه.

ونتناول هنا أربعة مكونات لبناء القدرات املؤسسية:
اإلطارأ. 
األنظمة والعملياتب. 
األفرادج. 
الثقافة والنوايا.د. 

والعمليات   ،)2.4.3 القسم  )انظر  األسلحة  نقل  عمليات  شكل  يف  الدعم  تقديم  عند  الصلة  وثيقة  التدابري  هذه 
العسكرية التي تنفذ مع رشكاء )انظر القسم 3.4.3(.

ح�ية املدني� 
واألشخاص اآلخرين 

غ� املشارك� يف 
القتال

مرحلة التنفيذ

 الرصد
والتقييم

املساعدة

التدريب
عىل القانون 

الدويل اإلنسا� 

 القدرات
املؤسسية

الرقابة
الداخلية 
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مقدمة
يتمثل أحد الشواغل الرئيسية يف عالقات الدعم يف القدرة املؤسسية لدى الطرف الذي يتلقى الدعم عىل إدارة الدعم 

الذي يتلقاه واستخدامه بطريقة تفيض إىل حامية ومساعدة األشخاص يف أثناء النزاع املسلح ويف أعقابه.

ومن ثم، يجب عىل الجهات الفاعلة التي تدخل يف عالقة دعم النظر فيام إذا كانت املؤسسات التي يتألف منها 
واملؤسسات   .)3.1.6 القسم  )انظر  املقرتح  الدعم  لتلقي  مناسب  نحو  عىل  مستعدة  الدعم  يتلقى  الذي  الطرف 
املعنية هي يف املقام األول تلك املؤسسات املرتبطة بالقوات املسلحة وقوات األمن األخرى. ومع ذلك، فإن مجموعة 
املؤسسات التي يُحتمل أن تتأثر بالنزاع املسلح كبرية وتشمل املؤسسات املعنية باالحتجاز، واملؤسسات الرشطية، 

والعدالة الجنائية، والرعاية الصحية، والتعليم، والرعاية االجتامعية، والتسجيل املدين.

ومن شأن اتخاذ خطوات لتعزيز تلك املؤسسات أن يساعد يف تعظيم األثر اإليجايب للدعم وتقليل مخاطر إساءة 
استخدامه إىل أقىص حد ممكن، خاصة ارتكاب انتهاكات القانون الدويل اإلنساين، أو تيسري ارتكابها.

يف هذا السياق، يتم تنفيذ بعض برامج بناء القدرات املؤسسية بني الجهات الفاعلة التي تقدم الدعم والجهات التي 
تتلقى الدعم يف وقت السلم يف إطار املسار الطبيعي للعالقات الدولية، مثل برامج إصالح قطاعي األمن والدفاع. وقد 
يتمثل األمر يف أن طول أمد تنفيذ هذه الربامج وأهدافها املحددة يجعلها مقاومة للتعديالت القصرية املدى. وإذا 
انخرط الرشكاء يف نزاع ما، ومل يكن ذلك متوقعاً يف بداية عالقة بناء القدرات، يجب أن يتحىل صانعو القرار باملرونة 

وأن يكونوا عىل استعداد لتعديل تلك الربامج.

األسئلة الرئيسية
هل تطبق املؤسسات التابعة للرشكاء إطاراً، وتستخدم أنظمة وعمليات تدعم أنشطة الدعم املقرتحة 	 

املتعلقة بالنزاع وتضمن توافقها مع القانون الدويل اإلنساين واملعايري القانونية األخرى ذات الصلة؟
هل يجري اختيار القوات املسلحة التابعة للرشكاء وفحصها بطريقة فعالة؟	 
هل لدى الرشكاء القدرة عىل إدارة تداعيات األعامل العدائية؟	 
عندما يوشك الدعم املقرتح عىل االنتهاء، هل سيكون لدى املؤسسات التابعة للرشكاء القدرة عىل أن 	 

تواصل العمليات املتوافقة مع القانون الدويل اإلنساين مبفردها؟

أ.    اإلطار
يؤثر إطار السياسات والقوانني الذي يحدد كيفية عمل الجهة الفاعلة، وأيضاً النظام القائم لوضع هذا اإلطار 
موضع التنفيذ، عىل سلوك تلك الجهة. وكلام كان تحديد مهمة الجهة الفاعلة أفضل، زاد احتامل امتثالها للقانون 

الدويل اإلنساين.

كنقطة انطالق، يجب أن تكون السياسات والقواعد التي تروج لها الجهة الفاعلة متسقة مع التزاماتها مبوجب 
القانون الدويل اإلنساين. ومن بني أمور أخرى، يجب توضيح قواعد االشتباك الخاصة بكل طرف، وقواعد املعاملة 
اإلنسانية التي يطبقها يف عمليات إلقاء القبض واالحتجاز، والعملية التي سيتم مبوجبها مساءلة األفراد التابعني 
بهيكل تنظيمي فعال  لهذ الطرف يف حالة سوء السلوك، أو انتهاك القانون. ويجب أن يكون اإلطار مصحوباً 

لضامن االلتزام بالسياسات والقوانني.

قد تتاح للجهات الفاعلة فرص لتعزيز اإلطار الذي ينظم سلوك رشكائها مبا يتوافق مع القانون الدويل اإلنساين، 
وال سيام فيام يتعلق بتعاملهم مع املدنيني، وقواعد االشتباك التي يطبقونها، وعمليات إلقاء القبض واالحتجاز 

التي ينفذونها. ولهذا األمر أهمية بالغة عندما تعمل جهة فاعلة تقدم الدعم عىل أرايض دولة مضيفة.

عالوة عىل ذلك، يجب عىل الجهات الفاعلة التي تقدم الدعم ألطراف نزاعات مسلحة مراعاة ضامن أن يكون 
لدى الطرف الذي يتلقى الدعم، إىل أقىص حد ممكن، سلسلة قيادة وسيطرة قوية وفعالة متّكن القادة من فرض 
االمتثال للقانون الدويل اإلنساين. ويتعني عليها أيضاً النظر يف ضم جامعة مسلحة تتلقى الدعم، حيثام كان ذلك 
مجدياً ومناسباً، إىل األطر القامئة التي تنظم عمل القوات املسلحة وقوات األمن التابعة لدولة اإلقليم وتعزيز 

قدرة تلك الدولة عىل إدماج هذه الجامعة والسيطرة واإلرشاف عليها.
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ب. األنظمة والعمليات
يجب تحقيق التوافق بني أنظمة وعمليات جميع القوات املسلحة أو الجامعات املسلحة، والوزارات، واإلدارات، 
والهيئات التي تشكل الطرف الذي يتلقى الدعم، وذلك بهدف تحقيق قدر أكرب من االحرتام للقانون الدويل 
اإلنساين وتعزيز حامية املدنيني. وميكن للكيانات املدنية، حتى لو مل تُعّد جزءاً من عالقة الدعم أو مشارِكة يف 
النزاع املسلح، أن تلعب دوراً مهامً يف نرش القانون الدويل اإلنساين وضامن االمتثال له. ومن املمكن أيضاً تنفيذ 
أنظمة وعمليات فعالة بشكل متسق عىل مستوى الكيانات املعنية من خالل القوانني والسياسات ذات الصلة، 
مثل سياسات حامية املدنيني، وصكوك االلتزام واإلقرارات. ومبقدور الجهة الفاعلة التي تقدم الدعم أن تدعم 

وضع هذه األطر واألنظمة والعمليات يف حالة عدم وجودها بالفعل.

ويف هذا السياق، يجب عىل القوات املسلحة والجامعات املسلحة توفري التدريب لألفراد التابعني لها، ووضع 
معايري واضحة للسلوك، وفرض عقوبات فعالة يف حالة إساءة السلوك. والبد أن يتيح الهيكل األسايس للجهة 
الفاعلة املسلحة قيادًة وسيطرة واضحة، وقدرًة عىل التخطيط للعمليات وتنفيذها، واإلرشاف والوضوح بشأن 
عادة  تشمل  العمليات، وهي  تتجاوز  االحتياجات  فإن  ذلك،  ومع  للعقوبات.  ونظاماً  السلوك،  املسؤولية عن 
سياسة املوارد البرشية وهيكلها، والخدمات اللوجستية، والتدريب، واالتصاالت. وتحايك الجامعات املسلحة هذه 
الوظائف، وإن كان ذلك من خالل مجموعة متنوعة من هياكل تلك الجامعات )الجامعات املسلحة املركزية، أو 
الالمركزية، أو املندمجة يف املجتمع املحيل(. ومن الواضح، من القوات املسلحة الحكومية املتكاملة إىل الهياكل 
اإلنساين  الدويل  القانون  انتهاكات  عن  لإلبالغ  آلية  وجود  إىل  حاجة  هناك  أن  املسلحة،  للجامعات  املختلفة 

املحتملة والتحقيق فيها )انظر القسم 5.2.6(.

التدابري الالزمة لضامن إدراج القواعد والعقوبات  باإلضافة إىل ذلك، يجب عىل الجهات الفاعلة اتخاذ جميع 
الواجبة التطبيق يف نظامها املرجعي، وأنها معروفة ومطبقة عىل نحو صحيح. ومن بني التدابري األخرى، ينبغي 
اإلنساين.  الدويل  القانون  عىل  املختصة  القضائية  السلطات  أو  الوطنيني  القضاة  تدريب  لضامن  الجهود  بذل 
عن  املسؤولة  الوطنية  املحاكم  توفرها  التي  الضامنات  بشأن  الدول  بني  توافق  هناك  يكون  أن  أيضاً  ويجب 
التعامل مع انتهاكات القانون الدويل اإلنساين واإلجراءات التي تتبعها، عىل الرغم من أن هذا األمر يتعدى نطاق 

اختصاص هذه الوثيقة.

إنشاء  من  التجنيد أرسع  عملية  تكون  قد  الناشئة، حيث  أو  الجديدة  للقوات  األهمية  بالغ  االعتبار  إن هذا 
تنظيم  بشأن  واضحة  توجيهية  مبادئ  وجود  عدم  يؤدي  وقد  التنظيمية.  والثقافة  الدعم  تقدم  التي  الهياكل 
تفاقم  إىل  التوجيهية،  املبادئ  الالزمة لضامن تطبيق هذه  والقيادة  املحليني وإدارتها،  التابعة للرشكاء  القوات 

مخاطر أخرى محددة.

ملزيد من القراءة

جذور ضبط النفس يف الحرب )اللجنة الدولية(

العنارص التي تجعل العقوبات أكرث فاعلیة )اللجنة الدولية(

ميكن أيضاً االطالع عىل:
- القسم 2.2.6 التدريب عىل القانون الدويل اإلنساين

ج.  األفراد
يقع عىل عاتق كل جهة فاعلة مسؤولية أساسية عن اختيار أفرادها وفحصهم، مبن فيهم حاملو السالح التابعون 
لها. ويف حالة عدم وجود هذه العمليات، قد تكون الجهات الفاعلة التي تقدم الدعم قادرة عىل املساعدة يف 
إنشاء عمليات قوية وموحدة وتنفيذها بشكل منهجي الختيار أفراد القوات املسلحة التابعة للطرف الذي تقدم 

له الدعم وفحصهم بدقة.

ويجب أن تكون إحدى أولويات هذه العمليات هي التأكد من أن جميع املجندين يبلغون من العمر 18 عاماً 
أو أكرث.51 ومن الالزم أن تستبعد العمليات أيضاً األشخاص املدانني بارتكاب انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين أو 

لالطالع عىل ملحة عامة عن التزامات الدول فيام يتعلق بسن التجنيد، انظر التذكري القانوين يف هذا القسم. ويف حالة الشك يف عمر الفرد، 51 
ترى اللجنة الدولية أنه يجب دامئاً معاملة الشخص عىل أنه طفل )افرتاض أنه قارص(، وأنه ينبغي استخدام طرق تقدير السن كإجراء أخري.

https://shop.icrc.org/the-roots-of-restraint-in-war-pdf-ar.html
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/legal-fact-sheet/sanctions-factsheet-141108.htm
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سلوك إجرامي خطري. ويجب أال يُسمح بتجنيد األشخاص املشتبه يف ارتكابهم انتهاكات سابقة للقانون الدويل 
اإلنساين أو اإلتيان بسلوك إجرامي خطري أو املتهمني بذلك إال إذا تم إجراء التحقيق الالزم. وتزيد الرشاكة مع 
القوات املسلحة التي يكون أفرادها موضع مزاعم موثوقة بارتكاب سلوك إجرامي خطري )عىل املستوى املحيل أو 
الدويل( من خطر أن يساهم الدعم املقدم يف ارتكاب انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين، مبا يف ذلك يف العالقات 

مع جهات فاعلة أخرى.

النزاع  التابعة ألطراف  املسلحة  بالقوات  إلحاقهم  أجل  للمجندين وفحصهم من  الدقيق  االختيار  أن  وال شك 
القوات املسلحة والرشكات  الدويل اإلنساين. وينطبق املنطق نفسه عىل  للقانون  أمر رضوري لضامن االمتثال 
العسكرية واألمنية الخاصة التابعة للرشكاء. وتؤثر العملية التي يتبعها الرشكاء يف التجنيد يف قواتهم املسلحة، 
وال سيام يف العمليات العسكرية التي تنفذ مع رشكاء، عىل قدرتهم عىل ضامن االمتثال للقانون الدويل اإلنساين 
الفاعلة  الجهة  اعتبار  وميكن  الفاعلة.  للجهة  التابعني  األفراد  أمن  عىل  تأثري  لها  يكون  وقد  املدنيني،  وحامية 
مسؤولة قانونياً أو أخالقياً أو أدبياً عن السلوك الالحق للقوات التابعة للجهة الفاعلة األخرى، حتى لو مل تعد 
عالقة الدعم قامئة، وعىل الرغم من التحديات التي تواجه الحصول عىل املعلومات الرضورية يف أثناء مرحلة 

فحص املجندين.

من أجل إجراء تقييم صحيح للعوامل املذكورة أعاله، يجب أن تركز عملية الفحص عىل األفراد وليس الجامعات. 
وقد ميتد الفحص أيضاً ليشمل األفراد الحاليني يف قوة ما، وال سيام أولئك األفراد الذين تم تعيينهم يف القيادة، 
الذين قد يكون لسلطتهم ونفوذهم تأثري أكرب عىل تطبيق القانون الدويل اإلنساين وحامية املدنيني واألشخاص 

اآلخرين غري املشاركني يف القتال.

التجنيد  أثناء عمليتي  باهتامم خاص يف  النزاعات  السلوك يف  وتأثريها عىل  الهوية  تحظى مسألة  أن  وينبغي 
والفحص. ومتيل الوحدات أو الجامعات التي تتشكل عىل أساس االنتامءات القبلية أو الدينية أو السياسية إىل 
االحتفاظ بتلك الهوية األساسية أو السمة التي توحدها؛ وقد ال يتسق هذا األمر مع دورها الرسمي ويؤثر سلباً 
عىل كيفية إدارتها سري العمليات العسكرية. عىل العكس من ذلك، فإن الوحدات داخل القوات املسلحة التي 
متثل قطاعاً أوسع من املجتمع قد تعزز فهامً أفضل للمعايري الثقافية يف جميع أنحاء البالد، ورمبا تحسن قبول 

تلك الوحدات عىل مستوى البالد.

بقدر اإلمكان، يجب أن يكون التجنيد طوعياً، ومن دون أي ضغوط قرسية.
 

تذكري قانوين

املسلحة  املنازعات  يف  األطفال  اشرتاك  بشأن  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  الربوتوكول  يف  أطراف  الدول  معظم 
)2002(. وتكفل الدول األطراف عدم خضوع األشخاص الذين مل يبلغوا الثامنة عرشة من العمر للتجنيد اإلجباري يف 
قواتها املسلحة )املادة 2(، وتتخذ جميع التدابري املمكنة عملياً لضامن عدم اشرتاك أفراد قواتها املسلحة الذين مل يبلغوا 

الثامنة عرشة من العمر اشرتاكاً مبارشاً يف األعامل الحربية )املادة 1(.

مبوجب هذا الربوتوكول االختياري، ال يجوز أن تقوم الجامعات املسلحة املتميزة عن القوات املسلحة ألي دولة يف أي 
ظرف من الظروف بتجنيد أو استخدام األشخاص دون سن الثامنة عرشة يف األعامل الحربية )املادة 4(.

فيام يتعلق بالدول غري األطراف يف الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل، يحدد الربوتوكوالن اإلضافيان األول 
العدائية بخمسة عرش عاماً،  الحد األدىن لسن تجنيد األطفال ومشاركتهم يف األعامل  )املادة 4(  )املادة 77( والثاين 
عىل غرار اتفاقية حقوق الطفل ) 1989( )املادة 38(.52 ويحث الربوتوكول اإلضايف األول واتفاقية حقوق الطفل أيضاً 
األطراف، يف حالة تجنيد هؤالء ممن بلغوا سن الخامسة عرشة ومل يبلغوا بعد الثامنة عرشة، أن تسعى إلعطاء األولوية 

ملن هم أكرب سناً.

وفيام يتعلق بالدول األطراف يف امليثاق األفريقي لحقوق ورفاهية الطفل )1990(، يُحظر أي تجنيد )إجباري أو طوعي( 
لألطفال دون سن الثامنة عرشة )املادة 22(.

 52.https://ihl-databases.icrc.org/ihl :قامئة الدول األطراف يف هذه املعاهدات متاحة عىل 

https://ihl-databases.icrc.org/ihl
https://ihl-databases.icrc.org/ihl
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مبوجب نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية )1998(، يُعد تجنيد األطفال دون الخامسة عرشة من العمر يف 
القوات املسلحة أو الجامعات املسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعلياً يف األعامل الحربية جرمية حرب يف النزاعات 

املسلحة الدولية )املادة 8 )2( )ب( )26(( والنزاعات املسلحة غري الدولية )املادة 8 )2( )هـ( )7((.

 
ملزيد من القراءة

مبادئ فانكوفر لحفظ السالم وحظر تجنيد األطفال كجنود يف حاالت النزاع

قواعد ومبادئ توجيهية بشأن األطفال املرتبطني بالقوات املسلحة أو الجامعات املسلحة

التزامات باريس لحامية األطفال من التجنيد غري املرشوع أو استغاللهم من قبل القوات أو املجموعات املسلحة

األطفال املرتبطون بالقوات املسلحة أو الجامعات املسلحة )اللجنة الدولية(

املبادئ التوجيهية للتنفيذ الوطني لنظام الحامية الشامل لألطفال املشاركني يف قوات مسلحة أو جامعات مسلحة، 
ص 395-396 )اللجنة الدولية(

الحامية القانونية لألطفال يف النزاعات املسلحة – منشور قانوين )اللجنة الدولية(

ميكن أيضاً االطالع عىل:
- القسم 1.3.6 فك االرتباط املنظم

د.   الثقافة والنوايا
ميكن تشكيل الثقافة املؤسسية ألي من الجهات الفاعلة يف عالقة الدعم عىل نحو إيجايب لتعزيز اإلطار املعياري 
املعتمد واألنظمة والعمليات املستخدمة. وقد يتطلب األمر تنفيذ التدابري املتخذة لتحقيق هذا الغرض باستمرار 

عىل مدى فرتة طويلة حتى تظهر آثارها.

ويف الهياكل التي توجد فيها سلطة مدنية أو تأثري مدين عىل القوات املسلحة، تشكل القيادة املدنية أيضاً الثقافة 
املؤسسية وتعززها. وقد تكون تدابري تشكيل الثقافة املؤسسية إيجابية أو سلبية. عىل سبيل املثال، قد يشجع 
القادة ضمنياً سلوكاً مخالفاً للقانون الدويل اإلنساين أو غريه من فروع القانون من خالل وصم الخصوم، أو تحديد 

أهداف مبيعات لعمليات نقل األسلحة.

مزيج  ويحدد  قيادتهم.  تحت  تعمل  التي  املسلحة  القوات  سلوك  عن  مسؤولني  العسكريون  القادة  ويكون 
مناسب من اإلرشاد، والقيادة، والتوجيه من القائد مسار جميع األنشطة. ومن املهم أن يصبح التوجيه من القائد 
أمراً روتينياً، وأن يتم تفعيله. ويجب أال تقترص إرشادات القائد وتوجيهاته عىل ما يجب أن يحدث فحسب، بل 
يجب أن تتناول بشكل حاسم ما يجب أال يحدث. عىل سبيل املثال، لوحظ أن إصدار بيان واضح بشأن حامية 

املدنيني له تأثري مبارش عىل ترصفات القوات املقاتلة.

باإلضافة إىل ذلك، قد تعمل الجهات الفاعلة يف عالقة الدعم معاً لتطوير األكادمييات العسكرية أو كليات األركان 
مبناهج قوية لحامية املدنيني. وقد تسهل أيضاً عىل القوات املسلحة التابعة إلحدى الجهات الفاعلة االلتحاق 
للتعرض ملدة طويلة ألمثلة  أخرى. وميكن  فاعلة  لجهات  التابعة  املتخصصة  العسكرية  التعليمية  باملؤسسات 
إيجابية للثقافة واألخالقيات التنظيمية حيث يتم تطبيق القانون الدويل اإلنساين وحامية األشخاص غري املقاتلني 
أن يحدث تأثرياً إيجابياً عىل السلوك الالحق. ومن املمكن أن يشكل أيضاً األساس لالتصاالت الشخصية عىل املدى 

الطويل التي تعزز العالقة بصفة عامة.

2.2.6 التدريب عىل القانون الدويل اإلنساين
يشري مصطلح "التدريب عىل القانون الدويل اإلنساين" إىل أنشطة التدريب املصممة خصيصاً لكفالة احرتام القانون 
الدويل اإلنساين، وتقليص الرضر الذي يلحق باملدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال، وكل من األعيان 

املدنية واألعيان التي تتمتع بحامية خاصة.

https://www.international.gc.ca/world-monde/assets/pdfs/issues_development-enjeux_developpement/human_rights-droits_homme/principles-vancouver-principes-arabic.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/6095_0.pdf/
https://www.arabccd.org/files/0000/49/Final%20Arabic%20Paris%20Commitments.pdf
https://www.arabccd.org/files/0000/49/Final%20Arabic%20Paris%20Commitments.pdf
https://www.icrc.org/en/download/file/1032/guiding-principles-children-icrc.pdf
https://www.icrc.org/en/download/file/1032/guiding-principles-children-icrc.pdf
https://www.icrc.org/en/download/file/1032/guiding-principles-children-icrc.pdf
https://www.icrc.org/en/download/file/1032/guiding-principles-children-icrc.pdf
https://www.icrc.org/en/document/legal-protection-children-armed-conflict-factsheet
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ويجب التمييز بني التدريب عىل القانون الدويل اإلنساين بوصفه تدبرياً عملياً لتحسني مستوى الحامية وبني العمليات 
العسكرية التي تنفذ مع الرشكاء يف مجاالت التدريب، واملشورة، واملساعدة، واملرافقة كنوع من الدعم املقدم ألحد 
أطراف النزاع )انظر القسم 3.4.3(. وال يُعد التدريب والتعليم يف مجال القانون الدويل اإلنساين بالرضورة مبنزلة عالقة 
دعم يف حد ذاتها وبذاتها. عىل العكس من ذلك، ميكن إدماج التدريب والتعليم يف مجال القانون الدويل اإلنساين 

أو غريه من قضايا الحامية يف برامج التدريب، واملشورة، واملساعدة، واملرافقة األوسع نطاقاً، وغالباً ما يحدث ذلك.

وبصفة عامة، ميكن تنفيذ ثالثة أنواع من التدابري ذات الصلة:
التدريبأ. 
التوجيهب. 
الرصد والتقييم لكل من التدريب والتوجيه.ج. 

مقدمة
إن التدريب والتعليم املناسبني أمران أساسيان لكفالة احرتام القانون الدويل اإلنساين وحامية ضحايا النزاعات املسلحة 
عىل نطاق أوسع.53 وهام يضمنان أيضاً املعرفة بالقواعد املنطبقة، وإدماجها عىل املستوى الداخيل، ووضعها موضع 
التنفيذ عىل نحو منهجي. وبينام تخصص الجهات الفاعلة التي تدعم أطراف النزاع املسلح املوارد لتدريب األفراد 
التابعني لها، يتعني عليها - بغض النظر عن شكل الدعم الذي تقدمه - أن تنظر يف دعم هذه األطراف أو تزويدها 

بالتدريب والتعليم بشأن قواعد القانون الدويل اإلنساين ومبادئه، والقوانني واملعايري األخرى ذات الصلة.

تذكري قانوين

عىل أطراف النزاعات املسلحة واجب إدراج القانون الدويل اإلنساين يف عقيدتهم، وتدريبهم، وقواعد االشتباك الخاصة 
بهم.54 وينشأ هذا الواجب من التزام جميع األطراف باحرتام القانون الدويل اإلنساين وكفالة احرتامه. ومبوجب القانون 
العريف، فإن واجب تدريب األفراد عىل القانون الدويل اإلنساين معرتف به باعتباره ملزماً لكل من الدول والجامعات 

املسلحة األطراف يف نزاعات مسلحة غري دولية.55

املخاطر  للتخفيف من  فإنه ليس كافياً يف حد ذاته  اإلنساين،  الدويل  القانون  التدريب عىل  الرغم من أهمية  عىل 
املحددة يف عالقة الدعم )انظر القسم 3.1.6(. عالوة عىل ذلك، تعتمد فعالية التدريب عىل عدد من العوامل عىل 
النحو املوضح أدناه. ويجب عىل الجهات الفاعلة يف عالقة الدعم أن تدرس بعناية أي برامج تدريب وتوجيه، وأن 

تكون عىل استعداد لتعديلها استجابة ملخرجات عملية الرصد والتقييم الالحقة.

األسئلة الرئيسية
هل تدمجون التدريب عىل القانون الدويل اإلنساين والقوانني األخرى ذات الصلة يف عالقة الدعم الخاصة بكم؟	 
هل لدى األفراد التابعني لكم املهارات املناسبة، مبا يف ذلك فهم لغة املتدربني وثقافتهم، لتوفري التدريب؟	 
هل يتم تعديل برنامجكم التدريبي ليناسب احتياجات الرشكاء من حيث املحتوى، واألساليب واملواد، 	 

والتوقيت والتكرار، والفئات املستهدفة؟
كيف تقيّمون فعالية التدريب الذي توفرونه عىل القانون الدويل اإلنساين، وكيف تدمجون هذا التقييم يف 	 

الدورات التدريبية الالحقة؟
هل يتم إدراج التدريب عىل القانون الدويل اإلنساين يف جميع عنارص برنامجكم التدريبي األوسع نطاقاً، يف 	 

التدريبات املشرتكة عىل سبيل املثال؟
هل ستكملون التدريب أو التعليم بالتوجيه؟	 

أ.   برنامج التدريب عىل القانون الدويل اإلنساين
يُعد اختيار املحتوى، والشكل، والفئات املستهدفة، واملدربني أمراً أساسياً لضامن فعالية برامج التدريب. ومن 
حيث الوضع األمثل، يجري تصميم برامج التدريب وفقاً الحتياجات الرشكاء الذين يتلقون التدريب عىل النحو 
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 جذور ضبط النفس، ص 28-29 )انظر الحاشية 20 أعاله(، مبا يف ذلك املراجع املتضمنة.
يف القانون التعاهدي، يرد واجب الدول يف إصدار تعليامت بشأن القانون الدويل اإلنساين لقواتها املسلحة يف املادة 47 من اتفاقية جنيف 
األوىل، واملادة 48 من اتفاقية جنيف الثانية، واملادة 127 من اتفاقية جنيف الثالثة، واملادة 144 من اتفاقيات جنيف الرابعة، ويف املادة 
83 من الربوتوكول اإلضايف األول. وهذا االلتزام التعاهدي واجب التطبيق يف وقت السلم ويف أوقات النزاعات املسلحة الدولية. ويف إشارة 
محددة إىل النزاعات املسلحة غري الدولية، ينص الربوتوكول اإلضايف الثاين، يف املادة 19، عىل أن "ينرش هذا اللحق "الربوتوكول" عىل أوسع 

نطاق ممكن".
دراسة القانون الدويل اإلنساين العريف، اللجنة الدولية، القاعدة 142، )انظر الحاشية 7 أعاله(.



الحلفاء والرشكاء والوكالء106

املحدد يف أثناء عملية تقييم الدعم )انظر القسم 3.1.6(. وباملثل، يجب مراجعة برامج التدريب وتعديلها مبرور 
الوقت استجابًة للمالحظات العملياتية، سواًء كانت تتعلق بأداء املتدربني السابقني )انظر القسم 2.2.6(، أو 

قضايا محددة متثل شواغل إنسانية، أو تغيريات أخرى يف البيئة العملياتية.

تدريبي أشمل  برنامج  اإلنساين ضمن  الدويل  القانون  والتعليم يف مجال  التدريب  بها  التي يحظى  املكانة  إن 
يجب أن تربز أهمية هذا القانون. وال ينبغي تدريس القانون الدويل اإلنساين واملبادئ القانونية األخرى الواجبة 
التطبيق عىل حاالت النزاع املسلح وحاالت العنف األخرى كوحدات دراسية أو دورات مستقلة. ويجب أن تكون 
جميع برامج التدريب العسكري األخرى متسقة مع متطلبات القانون الدويل اإلنساين. ويف الواقع، غالباً ما تتيح 

الربامج التدريبية أو التدريبات األخرى فرصاً لتعزيز قواعد القانون الدويل اإلنساين أو توضيحها.

استخدام  اإلنساين عىل  الدويل  القانون  الذي يطبق مبادئ  التدريب عىل األسلحة  باإلضافة إىل ذلك، يكتسب 
أسلحة معينة مزيداً من األهمية يف سياق عمليات نقل األسلحة، أو العمليات العسكرية التي تنفذ مع الرشكاء. 
عىل سبيل املثال، تويص اللجنة الدولية، عند تقديم الدعم يف شكل أسلحة متفجرة ذات تأثري واسع النطاق، بأن 
توفر الجهات الفاعلة التي تقدم الدعم تدريباً لضامن أن القوات املسلحة التابعة لألطراف التي تتلقى الدعم 
عىل علم مبا يحدثه استخدام هذه األسلحة من آثار يف املناطق املأهولة بالسكان وأنها تفهم هذا األمر، وأنها 

أيضاً تنفذ املامرسات الجيدة لتجنب استخدامها يف مثل هذه الحاالت.

املحتوى
يف حالة النزاعات املسلحة، يُعد القانون الدويل اإلنساين هو األساس التي يستند إليه التدريب. ويجب توفري 
تدريب شامل بشأن القانون الدويل اإلنساين عىل القواعد التي تنظم أنشطة محددة، حسبام تقتيض الرضورة، 
مثل املعاملة اإلنسانية والكرمية لألشخاص املحرومني من حريتهم، أو مبادئ االحتياطات والتمييز والتناسب يف 
الهجوم. وميكن للقواعد واملبادئ املتعلقة بالتفاعل القائم عىل االحرتام مع املدنيني، وخاصة مع الفئات املعرضة 
للخطر، أن تعزز تخفيف العواقب اإلنسانية. وقد يساهم توفري التدريب وتقديم املشورة بشأن هذه القواعد 

واملبادئ يف زيادة االمتثال للقانون الدويل اإلنساين وحامية األشخاص املترضرين من النزاعات املسلحة.

الدويل  والقانون  اإلنسان،  الدويل لحقوق  القانون  - مثل  األخرى  القانونية  األطر  تكون  قد  إىل ذلك،  باإلضافة 
لالجئني، والقانون الجنايئ الدويل - ذات صلة بالظروف السائدة، ومن ثم قد يلزم إدراجها يف التدريب. ونظراً 
إىل أن القوات العسكرية واألمنية قد تضطر إىل املشاركة يف حاالت ال ترقى إىل حد النزاع املسلح، ينبغي توفري 
التدريب املناسب عىل األطر القانونية واملعيارية املختلفة التي تنظم استخدام القوة )النزاعات املسلحة ومناذج 
إنفاذ القانون(. وستتوقف الحاجة إىل مثل هذا التدريب عىل وظائف القوات التي تتلقى التدريب، وقد تتغري 

مبرور الوقت.

يجب عىل الجهات الفاعلة النظر يف إدماج منظور يراعي الجنسني يف جميع جوانب التدريب الذي توفره. وقد 
يكون للتدريب "الذي ال يراعي الفروق بني الجنسني" تأثري سلبي عىل كل من املهمة العسكرية والقدرة عىل 
حامية املترضرين. عىل العكس من ذلك، فإن إدماج منظور يراعي الجنسني يف التدريب ميكن أن يزيد من الوعي 
تحديد مواطن  عملية  أيضاً  املنظور  إدراج هذا  للمترضرين. ويسّهل  أفضل  توفري حامية  إىل  بالوضع، ويؤدي 

الضعف لدى الرجال، والنساء، والفتيان، والفتيات يف حاالت النزاع املسلح وحاالت العنف، والتصدي لها.

مع  يتامىش  بحيث  تدريبي  برنامج  أي  إعداد  عند  املحليني  الرشكاء  مع  التشاور  الفاعلة  الجهات  ويتعني عىل 
التحديات والحقائق ذات الصلة الخاصة بالوضع القائم.

يف حاالت معينة، قد تكون اللجنة الدولية يف وضع ميكنها من تقديم خدماتها يف وضع منهج للتدريب عىل 
القانون الدويل اإلنساين، أو املساهمة يف التدريب نفسه.

األساليب واملواد
إن جعل املفاهيم القانونية أكرث عملية، وترسيخها يف الواقع العمليايت يتيحان استيعاب أفضل مام لو بقيت مجرد 
مفاهيم أكادميية ونظرية بحتة. وقد ثبت أن أساليب التدريب املختلطة التي تجمع بني التلقني الخاص بالقانون 
الدويل اإلنساين، واملناقشات يف قاعات الدراسة، واستعراض دراسات الحالة، والتدريبات امليدانية العملية هي 
األكرث فعالية يف غرس قواعد ضبط النفس يف أذهان املقاتلني.56 ويتيح تقديم تدريب عميل يتضمن متارين مكثفة 

 بناًء عىل بحث تجريبي أجراه أندرو بيل مع الجيشني األسرتايل والفلبيني. ملزيد من التفاصيل، ميكن االطالع عىل "جذور ضبط النفس" 
)انظر الحاشية 20 أعاله(.
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الدويل  القانون  التدريب عىل  للمتدربني وضَع  التطبيق  الواجبة  وواقعية ورسيعة عىل أساس قواعد االشتباك 
اإلنساين موضع التنفيذ، وربطه باألحداث الواقعية والتحديات عىل أرض الواقع.

يف الواقع، قد يتطلب الهيكل التنظيمي للقوات التابعة للرشكاء، ومستوى التكامل، ونوع القيادة أشكاالً مختلفة 
من التدريب. وليك تتسم الربامج التدريبية بالفعالية، يجب تصميمها عىل نحو يناسب الفئات املستهدفة من 
حيث اللغة املنطوقة، ومستواهم التعليمي، وخصائصهم األخرى. باإلضافة إىل مخاطبة املتدربني بلغة يسهل 
عليهم تحدثها، يجب عىل املدربني توجيه مستوى اللغة ليناسب الفئات املستهدفة، عىل سبيل املثال من خالل 

تفضيل لغة تتضمن كامً أقل من املصطلحات الفنية، واستخدام الصور، ومتثيل سيناريوهات عملية.

قد يؤدي فهم الحوافز املتنوعة التي تدفع الرشكاء لالمتثال ملعايري القانون الدويل اإلنساين إىل توجيه التدريب 
وصياغة املشورة املقدمة. ومن املمكن أن تصبح كيفية صياغة املعايري القانونية عامالً مهامً يساهم يف االمتثال 
لتلك املعايري أو يقوضها. ويجمع التدريب األكرث فعالية بني املعايري واملبادئ القانونية والقيم التي تستند إليها. 
وبينام يجب دامئاً تقديم القانون بدقة، وال ينبغي تقديم أي تنازالت بشأن املبادئ واملعايري القانونية، فإن صياغة 
املعلومات عىل نحو يتوافق مع السياق الثقايف والديني واالجتامعي املحدد والواقع العمليايت ستجعل التدريب 
أكرث فعالية وإقناعاً. وألن القانون الدويل اإلنساين واملبادئ القانونية األخرى غالباً ما تنعكس يف األعراف والتقاليد 
الثقافية أو الدينية أو االجتامعية - عىل سبيل املثال من حيث حامية املدنيني وحظر استخدام بعض وسائل 
الحرب وأساليبها - يجب عىل املدربني السعي إىل التأكيد عىل هذا االرتباط.57 وميكن أيضاً إلدماج أمثلة تاريخية 
أو معارصة قابلة للمقارنة لالمتثال أن يضيف مصداقية وأهمية للتدريب.58 ومن شأن مخاطبة املتدربني من 

منطلق هويتهم وأخالقياتهم أن تساعد يف ترسيخ املبادئ اإلنسانية واحرتام القانون.

التوقيت والتكرار 
يجب تكرار عمليتي التدريب والتعليم عىل فرتات منتظمة، وذلك بالنظر إىل معدل التغيري بني األفراد وداخل 
الوحدات، والحاجة إىل تحديث معرفة من تلقوا التدريب بالفعل. ويؤدي تكرار الدورات التدريبية عىل فرتات 
منتظمة إىل ترسيخ احرتام املبادئ اإلنسانية كرد فعل طبيعي. ويجب تحديد تكرار التدريب يف ضوء املتطلبات 
العملياتية للمتدربني، عىل الرغم من أنه، كقاعدة عامة، يجب أن يتلقى األفراد التدريب مرة واحدة عىل األقل 
يف كل عام، حتى يف البيئات العملياتية. وتشري األبحاث املتعلقة بالقوات املسلحة الحكومية املتكاملة إىل أن 
الوحدات العسكرية التي يقودها قادة تلقوا تدريباً مكثفاً عىل نحو أكرب عىل قواعد ضبط النفس تكون أقل 
انخراطاً يف أعامل عنف ضد املدنيني.59 ويكون قادة الوحدات يف وضع فريد يتيح لهم التأكيد عىل قواعد ضبط 

النفس يف اللحظات الحاسمة، عىل سبيل املثال يف أعقاب حادث يصاب فيه أحد أفراد الوحدة أو يلقى مرصعه.60

الفئات املستهدفة
يجب تعليم أي شخص يلعب دوراً رئيسياً يف تطبيق القانون الدويل اإلنساين قواعد هذا القانون والعقوبات 
الواجبة التطبيق عىل ما يرتكب ضده من انتهاكات. ويشمل ذلك األمر جميع القوات املسلحة، وأيضاً موظفي 
الشؤون القانونية واملستشارين القانونيني، بغض النظر عن الفئة التي ينتمون إليها، ومن يعملون تحت رعاية 
األمم املتحدة أو أي منظمة إقليمية مختصة. وقد يشمل أيضاً األفراد املدنيني الذين يؤدون وظائف ذات صلة، 
مثل موظفي السلك الدبلومايس، ومسؤويل مراقبة تصدير األسلحة، وأفراد الخدمات الطبية. ويجب أن يجعل 

هذا التدريب األفراد قادرين عىل أن يحددوا بوضوح ما هو مسموح به، وما هو غري مسموح به.

القوات  أو  للحكومة  االسرتاتيجي  املستوى  عىل  ليس  النفس  ضبط  قواعد  تعزيز  من  البد  هذا،  إىل  باإلضافة 
املسلحة فحسب، ولكن أيضاً عىل املستوى التكتييك. وعىل الرغم من أن هذا األمر قد ميثل تحدياً، فإنه يُعد 
ثقافة  ترسيخ  يف  مهامً  عامالً  القيادة  تكون  أن  اإلنساين. وميكن  الدويل  القانون  انتهاكات  منع  يف  مهامً  عنرصاً 
املثال،  القسمني 2.1.6 و1.2.6(. عىل سبيل  )انظر  املدنيني  الدويل اإلنساين وحامية  للقانون  تنظيمية لالمتثال 
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جذور ضبط النفس، ص 34 )انظر الحاشية 20 أعاله(.

جذور ضبط النفس، ص 65 )انظر الحاشية 20 أعاله(.
أندرو بيل، "قياس تأثري ترسيخ األعراف عىل معاملة املدنيني: تحليل لسلوك الجيش األمرييك يف العراق وأفغانستان"،

Andrew Bell, “Measuring the effect of norm socialization on the treatment of civilians: An analysis of U.S. army 
conduct in Iraq and Afghanistan” 
بحث مقدم يف االجتامع السنوي للجمعية األمريكية للعلوم السياسية، سان فرانسيسكو، 31 آب/أغسطس - 3 أيلول/سبتمرب 2017. انظر 

أيضاً جذور ضبط النفس، ص 28-29 )انظر الحاشية 20 أعاله(.
جذور ضبط النفس، ص 29 )انظر الحاشية 20 أعاله(. نقالً عن مقابلة مع ديفيد كيلكولني، جنيف، 29 ترشين الثاين/نوفمرب 2017.
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يُعد دور صغار ضباط الصف محورياً يف الجهود املبذولة لتعزيز قواعد ضبط النفس بني صغار الجنود داخل 
الوحدات العملياتية الصغرية. ويف حني يكون لتدريب كبار القادة، والسفراء، والقادة اآلخرين أهمية يف حد ذاته، 
فإن مشاركتهم الفعلية يف الدورات التدريبية تعمل أيضاً عىل زيادة قيمة التدريب يف أعني املتدربني اآلخرين. 

ومن املمكن تعزيز هذه الرسائل من خالل قيادة كلتا الجهتني الفاعلتني يف عالقة الدعم.

املدربون
األكرث  التدريب  تقدم  التي  الجهات  ولتحديد  القواعد.  ترسيخ  مدى  يف  فرقاً  املدربني  اختيار  يحدث  أن  ميكن 
فاعلية من أجل فئة مستهدفة معينة، سيكون من الرضوري فهم السياقني التنظيمي والثقايف. يف بعض الحاالت، 
قد يتطلب معلمو القانون الدويل اإلنساين الذين يتسمون بالفعالية مصداقية مستمدة من الخربة العملياتية؛ 
وسيتيح لهم هذا األمر االستفادة من املعضالت التي واجهوها، ورشح الخيارات التي اتخذوها. وقد متنح الفئات 
املستهدفة األخرى مصداقية أكرب للمدربني الذين ليس لديهم خربة قتالية ولكنهم يتمتعون بخربة معرتف بها يف 
القانون الدويل اإلنساين، مثل املحامني املدنيني من اللجنة الدولية. وبالنظر إىل أهمية القيادة والشعور باالرتباط، 
قد يحقق الربنامج التدريبي أقىص فاعلية عندما يكون املدرب يف عالقة هرمية مبارشة ووثيقة مع املتدربني، و/

أو عندما يُنظر إليه عىل أنه يدعم مبادئ القانون الدويل اإلنساين وأفكاره التي يتم نقلها ومامرستها.

يف هذا السياق، قد تقوم بعض الجهات الفاعلة باالستعانة مبتعاقدين لتقديم تدريب متخصص. ومع ذلك، قد 
يأيت هذا األمر عىل حساب الخربة العملياتية، وحلقة التعليقات التقييمية التي تكون متاحة إذا كان املدرب 
ينتمي إىل الجهة الفاعلة نفسها. ورمبا توجد حاجة إىل أطر عمل وضامنات إضافية عند االستعانة مبتعاقدين 

خارجيني، مثل التحقق من املدربني بناًء عىل سلوكهم وتدريبهم يف املايض )انظر القسم 5.2.3(.

قد يكون التدريب أيضاً أكرث فعالية عند إعداده أو تقدميه باالشرتاك مع السلطات املحلية واملجتمع املدين )مثل 
جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، واملتخصصني القانونيني و/أو املنظامت غري الحكومية(. وقد يكون 
هؤالء الرشكاء يف وضع أفضل لالستعانة بالقيم املحلية، واستخدام مناهج تربوية مألوفة، ورشح املفاهيم بشكل 
التعاون تأثري إيجايب عىل العالقات املدنية العسكرية  أكرث فعالية. عالوة عىل ذلك، ميكن أن يكون ملثل هذا 

وزيادة الثقة، وبالتايل إيجاد بيئة مواتية ملشاركة مستمرة.

ملزيد من القراءة

جذور ضبط النفس يف الحرب )اللجنة الدولية(

وثيقة مونرتو بشأن االلتزامات القانونية الدولية واملامرسات السليمة للدول ذات الصلة بعمليات الرشكات العسكرية 
واألمنية الخاصة أثناء النزاع املسلح )اللجنة الدولية والوزاة االتحادية للشؤون الخارجية يف سويرسا(

الرشيعة اإلسالمية والقانون الدويل اإلنساين – منشور قانوين )اللجنة الدولية(

Explosive Weapons with Wide Area Effects: A Deadly Choice in Populated Areas 
)ICRC, forthcoming(

 
ب.  التوجيه

ميكن أيضاً توجيه القوات أو األفراد املدنيني التابعني للرشكاء الذين يتلقون التدريب يف األوضاع العملياتية خارج 
إطار برامج أو مؤسسات التدريب الرسمية. ويتيح وجود املوجهني فرصة لتقديم التوجيه الفني، أو التدريب 
املصمم خصيصاً لألنشطة العملياتية اليومية التي ينفذها الرشكاء. وقد ميّكن أيضاً النظراء من إنشاء عالقة يتم 

من خاللها دعم قواعد املجموعة الرسمية أو إنفاذها عىل مستوى النظراء، ما يزيد من احتامل استيعابها.61

إن السمة املشرتكة يف برامج التوجيه هي أن املوجه عادة ما يكون خارج التسلسل الهرمي للجهة الفاعلة التي 
تتلقى الدعم. ويعزز هذا األمر املناخ الالزم إلجراء حوار مفتوح. وكام هو الحال مع املدربني واملستشارين، يجب 

أن يكون املوجهون مؤهلني وذوي خربة فيام يتصل بالعمل الذي يؤدونه.

 جذور ضبط النفس، ص 25 )انظر الحاشية 20 أعاله(.61 

https://shop.icrc.org/the-roots-of-restraint-in-war-pdf-ar.html
https://www.montreuxdocument.org/pdf/document/ar.pdf
https://www.montreuxdocument.org/pdf/document/ar.pdf
https://www.montreuxdocument.org/pdf/document/ar.pdf
https://www.icrc.org/ar/islamic-law-and-international-humanitarian-law
https://www.icrc.org/en/explosive-weapons-populated-areas
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يف هذا السياق، سيكون املوجهون الذين يعملون عن كثب مع األفراد التابعني للرشكاء يف وضع أفضل لتقييم 
التدريب  ينبغي إدخالها عىل نظام  التي  التغيريات  التدريب واحتياجات الرشكاء اإلضافية، مبا يف ذلك  فعالية 
العالقة والتدريب قبل نرش  التي ميكن االستعانة بها لتحسني  الدروس املستفادة  القائم. وميكنهم أيضاً جمع 

األفراد القادمني من الجهة التابعني هم لها أو التابعني لرشكاء آخرين )انظر القسم 2.3.6(.
التي  واالستعدادات  التدريب،  برامج  أثناء  باستمرار يف  النفس  قواعد ضبط  تعزيز  املوجهني، ميكن  من خالل 
تسبق عملية االنتشار، واملهام والعمليات املحددة. وليك يكون التوجيه فعاالً، يجب أن يقرتن بتدابري أخرى. 
وهو يتطلب أيضاً استمرار األفراد املعنيني لفرتة طويلة، ويتعني أن يكون هؤالء األفراد قادرين عىل إحداث تأثري 

إيجايب فيام يتعلق بحامية املدنيني.

ج.  الرصد والتقييم
يجب تكميل تدابري التدريب أو التوجيه العملية للرشكاء بتدابري لتقييم فعاليتهام. ومن الالزم االستعانة بأي 
مالحظات يف تصميم املزيد من برامج التدريب أو التوجيه وتنفيذها - عىل غرار آليات الرصد والتقييم والتعلم 

بصفة عامة )انظر القسمني 4.2.6 و2.3.6(.

التدريبات التي يقيمها األقران،  التقييم اختبار املتدربني تحت الضغط، باإلضافة إىل  ميكن أن تشمل أساليب 
واستخالص املعلومات بشكل جامعي. وميكن أن يتمثل نهج آخر يف رصد أداء القوات التي تلقت التدريب عىل 
األرض لفرتة من الوقت بعد التدريب ملالحظة النتائج وتقييمها. ومن شأن عمليات استخالص املعلومات املكثفة 
التي تُنفذ مع القوات التابعة للرشكاء والرشكاء اآلخرين املشاركني مع القوات التي تلقت التدريب أن تساعد 

يف عملية التقييم.

3.2.6 املساعدة يف االمتثال للقانون الدويل اإلنساين
يناقش هذا القسم التدابري التي ميكن أن تساعد الجهة الفاعلة عىل الوفاء بالتزاماتها مبوجب القانون الدويل اإلنساين، 

أو تحسني مستوى الحامية التي توفرها للمدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال.

ويختلف هذا األمر عن نوع املساعدة التي متّكن األطراف من املشاركة يف نزاع مسلح )انظر القسم 3.4.3(، وهذه 
التدابري تستهدف الجوانب العملياتية أكرث من اهتاممها ببناء القدرات املؤسسية )انظر القسم 1.2.6(.

وقد حددت اللجنة الدولية ثالثة أنواع رئيسية من املساعدة يف االمتثال للقانون الدويل اإلنساين:
مضاعفة القدراتأ. 
املواردب. 
 أداء وظائف باإلنابة.ج. 

توفر هذه التدابري للجهات الفاعلة يف عالقة الدعم طرقاً فعالة لتقليل العواقب اإلنسانية السلبية الناجمة عن النزاع 
املسلح، من دون أن تصبح بالرضورة طرفاً يف النزاع. وهي بالغة األهمية عندما ينوي أحد الرشكاء أن يكون له حضور 
مادي يف حالة النزاع - عىل الرغم من أن بعض الجهات الفاعلة قد تفكر يف تخصيص أفراد محددين لغرض تنفيذ 
هذه التدابري. وتتعلق هذه التدابري بضامن االلتزام بالقانون الدويل اإلنساين يف أثناء سري العمليات، وقد تتم جنباً إىل 

جنب مع الجهود املامثلة وتعززها يف أثناء التدريب، أو بغرض بناء القدرات املؤسسية.

مقدمة
قد تكشف التقييامت أو عملية الرصد املستمرة فجوات يف قدرات أحد األطراف عىل الوفاء بالتزاماته مبوجب القانون 
الدويل اإلنساين، ورمبا، من ناحية أخرى، قدرته عىل تحسني مستوى حامية املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني 
يف القتال )انظر القسمني 3.1.6 و4.2.6(. وميكن أن يوفر وجوُد عالقة دعم وسيلًة ألحد أطراف النزاع لتلقي مساعدة 
للوفاء بهذه االلتزامات. وعن طريق عالقة الدعم، ميكن أن يتلقى هذا الطرف املساعدة يف تعزيز قدراته، أو يتمكن 
من الحصول عىل موارد إضافية، أو ميكن أداء وظائف معينة نيابة عنه. وإذا كانت الجهة الفاعلة التي تقدم الدعم 
تفعل ذلك كوسيلة ملضاعفة القدرات، فعليها التأكد من أن هذه القدرات موجهة نحو تحسني االمتثال للقانون الدويل 

اإلنساين وبطريقة تحمي املدنيني، ما قد يستلزم مزيداً من التدابري الرقابية أو التدريب.

ويجب عىل الجهات الفاعلة النظر يف نوع املساعدة املحددة أو املساعدة الفنية التي قد تكون قادرة عىل تقدميها 
أو التي يجب عليها طلبها، عىل سبيل املثال يف رعاية الجرحى واملرىض، واالستعداد الستقبال املحتجزين وإدارتهم، 
وإدارة املوىت، والحيلولة دون أن يصبح األشخاص يف عداد املفقودين أو الكشف عن مصريهم وأماكن وجودهم، 
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ووضع عالمات مميزة لتحديد أماكن مخلفات الحرب القابلة لالنفجار وإزالتها. ورمبا تكون املساعدة وسيلة للتخفيف 
من املخاطر املحددة )انظر القسم 3.1.6(، أو ببساطة للمساهمة يف تحسني ظروف األشخاص املترضرين من النزاع.

وبطبيعة الحال، هناك تشجيع للجهات الفاعلة التي تقدم الدعم عىل التخطيط للمستقبل عند تقديم هذا النوع 
من املساعدة املتخصصة، من أجل التخفيف من حدة اآلثار اإلنسانية السلبية للنزاع التي ساهمت يف حدوثها، حتى 
بعد تحقيق أهدافها االسرتاتيجية. ويف حالة انسحاب الجهة الفاعلة التي تقدم الدعم متاماً أو تقليل مشاركتها يف 
حالة معينة، فيجب أن تأخذ يف االعتبار التأثري املستمر الذي يحدثه هذا األمر عىل املدنيني واألشخاص اآلخرين غري 
املشاركني يف القتال. وحيثام أمكن، ينبغي اتخاذ ترتيبات لضامن أن الطرف الذي يتلقى الدعم قادر عىل االستمرار يف 
الوفاء بالتزاماته وتحقيق نتائج الحامية من دون مساعدة الجهة الفاعلة التي تقدم الدعم. وقد يتطلب األمر تقليص 
املساعدة ببطء يف أثناء وضع تلك الرتتيبات االنتقالية وتنفيذها. ملزيد من املعلومات حول مسألة فك االرتباط، انظر 

القسم 1.3.6.

األسئلة الرئيسية
هل لدى رشكائكم فجوات يف قدراتهم، أو وظائفهم، أو مواردهم، تعيق قدراتهم عىل الوفاء بالتزاماتهم 	 

تجاه األشخاص املحميني مبوجب القانون الدويل اإلنساين؟
هل ميكنكم مساعدة رشكائكم عىل إدماج حامية املدنيني يف تخطيطهم العسكري، وتخصيص املوارد التي 	 

تعالج هذه الفجوات؟
ما خطط الطوارئ التي لديكم إذا ثبت أن الطرف الذي يتلقى الدعم غري قادر عىل الوفاء بالتزاماته تجاه 	 

األشخاص املحميني مبوجب القانون الدويل اإلنساين؟
 

أ.    مضاعفة القدرات
ميكن للجهات الفاعلة التي تقدم الدعم، من خالل إلزام نفسها بعالقة دعم، أن تضع نفسها يف وضع ميكنها من 
مساعدة رشكائها فعلياً يف الوفاء بالتزاماتهم مبوجب القانون الدويل اإلنساين يف أثناء تنفيذ العمليات. وبطبيعة 
الحال، كلام زاد وجود الجهات الفاعلة التي تقدم الدعم يف السياق العمليايت، زادت درجة املساعدة التي ميكن 

أن تقدمها.

يتلقى  الذي  للطرف  تقديم خربة محددة  املساعدة عن طريق  الدعم  تقدم  التي  الفاعلة  الجهات  توفر  وقد 
الدعم؛ وقد توفر موظفني للقيام بوظائف محددة أو لتقديم املشورة لألفراد التابعني للطرف الذي يتلقى الدعم 
أو ميكنهم  لفرتة معينة،  إضافية  لتوفري قدرة  لهم  التابعني  األفراد  إتاحة  للرشكاء  الوظائف. وميكن  تلك  بشأن 
تقديم املشورة أو االستجابة لطلبات الحصول عىل املشورة بشأن قضايا محددة. ومن املمكن تقديم املشورة عىل 
مستوى اسرتاتيجي أو عمليايت أو تكتييك، وأن تتعلق مبجموعة من القضايا. وعادة ما ترتبط بقدرة فنية معينة، 

أو قضية محددة تتطلب مدخالت أو تدخالً.

باإلضافة إىل ذلك، قد تكون األطراف التي تتلقى الدعم قادرة عىل تعزيز قدرة الجهة الفاعلة التي تقدم الدعم 
عىل االلتزام بالقانون الدويل اإلنساين عن طريق توفري املعلومات العامة واملعلومات االستخباراتية التي تؤدي 
إىل تحسني فهم القوات التي تقدم الدعم االعتبارات املتعلقة باملدنيني )مثل املعايري الثقافية، وأمناط الحياة(، 
وتساعدها عىل تحديد األهداف من أجل تطبيق مبادئ التمييز والتناسب واالحتياطات يف الهجوم عىل نحو 

مالئم.

بقدر ما قد تسدي الجهة الفاعلة التي تقدم الدعم املشورة لرشكائها بشأن العمليات العسكرية، فإنها قد تعزز 
أيضاً قدرة هؤالء الرشكاء عىل إدراج املبادئ اإلنسانية يف عملياتهم. وميكن وضع املشورة التي تقدمها ضمن 

إطار عالقة تدريب أوسع نطاقاً.

وعندما يتعلق األمر بتحسني ظروف االحتجاز، عىل سبيل املثال، ميكن للجهة الفاعلة التي تقدم الدعم أن توفر 
للطرف الذي يتلقى الدعم مسؤول اتصال ملساعدته يف التخطيط لعمليات االحتجاز وإدارة أماكن االحتجاز. 
وفيام يتعلق بتقليل الرضر الذي يلحق باملدنيني، قد تكون الجهة الفاعلة التي تقدم الدعم يف وضع يتيح لها 
العمل مع رشكائها إلنشاء نظام لتتبع األرضار التي تلحق باملدنيني، ما يساعدهم عىل تحديد األمناط السائدة 

وتحسني إجراءات االستهداف.

يف هذا اإلطار، يجب أن يكون األفراد الفنيون املعينون لتقديم املشورة للطرف الذي يتلقى الدعم مؤهلني وذوي 
خربة يف املجال الذي يقدمون فيه املشورة. ومن الرضوري تدريبهم عىل األساليب املتوافقة مع القانون الدويل 
اإلنساين التي تقلل األذى الذي يلحق باملدنيني، ويجب أن يكونوا قادرين عىل تحديد مخاطر انتهاكات القانون 
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الدويل اإلنساين أو إلحاق الرضر باملدنيني وتخفيفها. باإلضافة إىل ذلك، يجب أن يكون املستشارون عىل دراية 
بكل من الرشكاء والوضع )األوضاع( التي يعملون فيها من أجل تقديم املشورة املناسبة للسياق.

للمدنيني تقديم  الحاالت، ميكن  العسكريني؛ يف بعض  األفراد  يلزم أن يقترص هذا اإلجراء االستشاري عىل  وال 
من  باملدنيني  تلحق  األرضارالتي  تتبع  نظام  يستفيد  أن  ميكن  املثال،  سبيل  عىل  املطلوب.  املتخصص  الدعم 

مساهامت املجتمع املدين واملنظامت املجتمعية واملنظامت غري الحكومية ووسائل اإلعالم.

املوارد ب. 
قد تكون الجهة الفاعلة التي تقدم الدعم يف وضع جيد يتيح لها املساهمة باملوارد ملساعدة رشكائها عىل الوفاء 
تساعد  التي  املعدات  نقل  أو  املترضرين،  لألشخاص  األساسية  السلع  نقل  ذلك  األمثلة عىل  ومن  بالتزاماتهم. 
الطرف املعني عىل أداء وظائفه عىل نحو أكرث فعالية، أو بناء أو تجديد البنى التحتية التي تخدم غرضاً إنسانياً.

عىل سبيل املثال، ميكن للجهة الفاعلة التي تقدم الدعم أن تساعد من خالل توفري الطعام، أو خدمات النظافة 
الصحية، أو الرعاية الطبية لالشخاص املحرومني من حريتهم أو الجرحى واملرىض أو املدنيني.

قد يتعلق دعم البنية التحتية بتوفري الخدمات األساسية للسكان املدنيني، أو ضامن االلتزام باملعايري املناسبة من 
أجل األشخاص الخاضعني لسلطة أحد أطراف النزاع، والسيام أولئك املحرومني من حريتهم. وميكن للجهة الفاعلة 
التي تقدم الدعم تقديم مساعدة مالية وتوفري موارد مادية مثل مواد البناء وأنظمة تكنولوجيا املعلومات أو 

األفراد.

ج.  أداء وظائف باإلنابة
حيثام يكون الطرف الذي يتلقى الدعم غري قادر عىل أداء وظائفه، يجب عىل الجهة الفاعلة التي تقدم الدعم أن 
تنظر يف أن تؤدي تلك الوظائف بالنيابة عنه. وقد يحدث هذا األمر، عىل سبيل املثال، عندما يكون الطرف الذي 
يتلقى الدعم غري قادر عىل تطهري املناطق امللوثة مبخلفات الحرب القابلة لالنفجار أو توفري الرعاية الصحية 
للمدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال. ومن ثم، ميكن أن تؤدي الجهة الفاعلة التي تقدم الدعم 

هذه الوظائف باإلنابة إىل أن يتمكن الطرف الذي يتلقى الدعم من أداء تلك الوظائف باملستوى املطلوب.

4.2.6 الرصد والتقييم
ميكن للجهة الفاعلة اتخاذ مجموعة متنوعة من التدابري لضامن مراقبة أفعال رشكائها، وعند الرضورة، ملساءلة هؤالء 
الرشكاء عن أي سلوك يسبب مشكالت أو اتخاذ تدابري تصحيحية تهدف إىل تحسني هذا السلوك. وعادة ما تعتمد 
هذه التدابري عىل اآلليات التي وضعتها كل جهة فاعلة لتنفيذ الرقابة الداخلية يف أثناء عالقة الدعم )انظر القسم 

.)5.2.6

ويجب عىل صناع القرار النظر يف ستة عنارص مرتابطة والتعامل معها:
الرصد والتقييمأ. 
التسجيلب. 
الرقابةج. 
إجراءات اإلبالغد. 

هـ.  التحقيقات
املساءلة.و. 

مقدمة
يجب عىل جميع الجهات الفاعلة تقييم سلوك رشكائها بانتظام يف عالقة الدعم واتخاذ تدابري للحد من املخاطر التي 

قد يتعرض لها املدنيون واألشخاص اآلخرون غري املشاركني يف القتال.

ويقع عىل عاتق الجهة الفاعلة التي تقدم الدعم لطرف يف نزاع مسلح مسؤولية قانونية أو أدبية أو أخالقية للنظر 
يف كيفية استخدام هذا الدعم ووضع آليات ملساءلة رشكائها عن أي سلوك يسبب مشكالت. ويجب أيضاً عىل الجهة 
الفاعلة التي تقدم الدعم أن تأخذ سلوك الطرف الذي يتلقى الدعم يف الحسبان عند إجراء تقييم الخطر الذي ينطوي 
عليه االستمرار يف دعم هذا الطرف، ويجب أن تسعى إىل تحديد أي تدابري تصحيحية رضورية. ومن أجل منع تكرار 
انتهاكات القانون الدويل اإلنساين أو القواعد األخرى، يجب تحميل الطرف الذي يتلقى الدعم املسؤولية عن أفعاله، 

وإنزال العقوبة املناسبة به.



الحلفاء والرشكاء والوكالء112

وبالتايل، تتطلب عالقة الدعم املسؤولة آليات فعالة تضمن أن الجهة الفاعلة التي تقدم الدعم والجهة التي تتلقى 
الدعم لديهام معرفة بكيفية ترصف الطرف اآلخر يف إطار هذه العالقة وكيف يتم استخدام الدعم املقدم أو املتلَقى. 
يف البداية، ميكن التفاق محدد بوضوح ويعطي األولوية لكيفية رصد االلتزام بالقانون الدويل اإلنساين وحامية املدنيني 

أن يشري إىل األهمية التي تحظى بها هذه القضية وأن يكون لها تأثري رادع )انظر القسم 3.1.6(.

وعندما يكون لدى كل رشيك من الرشكاء آليات داخلية فعالة، سينصب الرتكيز عىل تحقيق االتساق بني التدابري التي 
يتخذها كل منهم. وإذا كان من غري املتوقع أن تتسم أي آليات قامئة بالفعالية يف موقف معني، ميكن للجهة الفاعلة 

أن تساعد رشكاءها عىل تقوية تلك اآلليات.

ويجب أيضاً إدراج آليات الرصد والتقييم يف عمليات التعلم. وهذا يعني إدماج أي مشكالت يتم تحديدها بواسطة 
تلك اآلليات يف التحليالت، وعند االقتضاء، إدخال تعديالت عىل األنظمة ملنع تكرار هذه املشكالت )انظر القسم 

.)2.3.6

األسئلة الرئيسية
هل متارسون رقابة عىل عمليات رشكائكم؟	 
كيف تقيّمون األثر اإلنساين لعمليات رشكائكم؟	 
كيف تحددون ما إذا كان الدعم الذي تقدمونه يُستخدم وفقاً للقانون الدويل اإلنساين أم ال؟	 
ما املقاييس التي تستخدمونها ملراجعة عالقة الدعم مبرور الوقت وتعديلها؟	 
ما النظام الذي تستخدمونه للتصدي ألي سوء سلوك محتمل من جانب الرشكاء أو املشكالت األخرى يف 	 

عالقة الدعم؟
إذا حدثت انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين، كيف سيتم التحقيق فيها عىل نحو فعال؟	 

 
أ.    الرصد والتقييم

تُعد القدرة عىل رصد سلوك الرشكاء يف عالقة الدعم من املتطلبات األساسية. وكام هو الحال يف جميع العمليات 
والعالقات التي تتضمن جهات فاعلة مختلفة، ميكن للمعلومات الدقيقة التي تقدم يف الوقت املناسب أن تساعد 
يف تتبع ما إذا كانت عالقة الدعم تعمل بكفاءة وعىل نحو صحيح أم ال، وتحديد أي مخاطر خاصة. وللرصد أهميته 
خاصة للتأكد مام إذا كان يتم استخدام الدعم وفقاً للقانون الدويل اإلنساين وغريه من القوانني واملعايري الدولية ذات 
الصلة. ومن ثم، فإنه يضيف إىل مامرسة الرقابة )إن وجدت( واملساءلة بني الرشكاء. وهو يرتبط أيضاً ارتباطاً وثيقاً 

بتسجيل املعلومات، وإجراءات اإلبالغ والتحقيقات، عند االقتضاء.

التقييامت ملرة واحدة ليست كافية لضامن عالقة دعم مسؤولة. ومع تغري الظروف مبرور الوقت، من 
املهم رصد سلوك الرشكاء من أجل تحديد العالقة بني الدعم املقدم وسلوك هؤالء الرشكاء.

تعتمد عملية الرصد الفعالة عىل مجموعة متنوعة من العوامل الخارجة عن سيطرة الجهة الفاعلة. عىل الرغم من 
ذلك، يكون لقرارات تلك الجهة الفاعلة أيضاً آثار عىل قدرتها عىل الرصد. ويصدق هذا األمر خاصة حيث تقرر الجهة 
الفاعلة التي تقدم الدعم، التي تختار اسرتاتيجية التدخل البسيط، الحد من عدد األفراد التابعني لها عىل األرض، أو 

يف أثناء عمليات نقل األسلحة حيث قد ال يكون هناك أفراد تابعني لتلك الجهة عىل األرض.

عىل الرغم من ذلك، يظل العبء يقع عىل عاتق كل جهة فاعلة للتأكد من أن لديها معلومات كافية وموثوقة ميكن 
أن تبني عليها قراراتها فيام يتعلق بعالقة الدعم. وال ينبغي النظر إىل الطابع امللح للشواغل األمنية عىل أنه يغلب 

عىل الحاجة إىل ضامن عملية الرصد الكافية.

وبغية إجراء عملية رصد فعالة، يجب أن تعتمد الجهة الفاعلة عىل مصادر مختلفة للمعلومات. وتساعد عملية 
اإلبالغ مع تدقيق املعلومات من مصادر مختلفة عىل ضامن موثوقية املعلومات. ويجب أن تسعى عمليات الرصد 
إىل جمع املعلومات املقدمة من أكرب مجموعة ممكنة من هيئات الرصد الخارجية، وخاصة تلك الهيئات املستقلة 
وغري املتحيزة. ويجب تزويد املجتمعات املحلية املترضرة من النزاعات املسلحة بالوسائل واآلليات الالزمة لإلبالغ 
عىل نحو آمن عن االدعاءات التي ميكن أن تؤثر عىل مثل هذه التقييامت وتبادلها )انظر القسم 4.2.6.د(. وحتى يف 

حالة عدم وجود مادي للجهة الفاعلة، توجد طرق مختلفة لضامن توفر مستوى معني من الرصد.



113 6. اعتبارات لصناع القرار

تشمل املصادر املحتملة للمعلومات ما ييل:
التقارير الداخلية الواردة من العمليات املشرتكة واملختلطة والتي تنفذ مع رشكاء )انظر القسم 4.2.6.ب(.	 
التقارير الواردة من األفراد العاملني ضمن القوات املسلحة التابعة للرشكاء	 
وظائف الرصد املتخصصة التي تم التدريب عليها	 
اآللية التي يستخدمها الرشكاء أنفسهم لإلبالغ بصفة دورية	 
الجهات الفاعلة األخرى املوجودة، مثل القوات املسلحة األخرى	 
الوزارات، أو اإلدارات، أو الهيئات األخرى التابعة للجهة الفاعلة سواًء التي تقدم الدعم أو التي تتلقى الدعم	 
املنظامت املستقلة	 
املجتمع املدين	 
البيانات الخارجية، مثل صور األقامر الصناعية، أو املعلومات املستقاه من وسائل التواصل االجتامعي، أو 	 

اإلبالغ من األشخاص العاديني.

يف بعض الحاالت، قد يكون الوجود املادي هو السبيل الوحيد للجهة الفاعلة التي تقدم الدعم لالقتناع بأن الدعم 
الذي تقدمه يُستخدم وفقاً للقانون الدويل اإلنساين. ويف حاالت أخرى، قد تكون التقارير املنتظمة كافية. ويعتمد 
مستوى الرصد بالطبع عىل نوع الدعم املقدم، وتقييم املخاطر املرتبطة بهذا الدعم. عىل أي حال، ال ينبغي اعتبار 

غياب املعلومات تأكيد عىل أن سلوك الطرف الذي يتلقى الدعم يتوافق مع القانون الدويل.

حيثام كان ذلك ممكناً، ميكن للجهة الفاعلة تحسني تفاعلها مع األحداث، وأن تجد أنه من األسهل تحديد املشكالت 
يف النظام إذا كان لديها أفراد مخصصني لعملية الرصد. عىل سبيل املثال، يف العمليات العسكرية التي تنفذ مع 
الرشكاء، قد تساعد القدرة عىل االستجابة الرسيعة لألحداث التي تلحق الرضر باملدنيني عىل تقليل العواقب اإلنسانية 
السلبية، واالستجابة لشواغل الرشكاء و/أو املجتمع املحيل املترضر، وعند االقتضاء، اتخاذ التدابري التصحيحية الالزمة.

من الجدير بالذكر أن عملية الرصد والتقييم ليست يف حاجة إىل استثامرات كبرية أو إجراءات إبالغ مرهقة.62 يف 
الواقع، قد يكون بالفعل لدى بعض الجهات الفاعلة إطار عمل للرصد والتقييم لتتبع أنشطتها الخاصة. ويجب 
تعديل هذه األطر للتأكد من أنها تشمل الرشكاء وأن نطاق املعلومات التي يجري جمعها يتضمن القضايا املتعلقة 
باحتامل حدوث سوء سلوك وانتهاكات للقانون. ويتعني أيضاً تقييم املعلومات التي تم جمعها عن طريق عملية 
الرصد لتحديد ما إذا كانت عالقة الدعم تعمل عىل النحو املنشود والعوامل التي تؤثر عىل فعاليتها، وأيضاً لتحديد 

أي مخاطر محددة نشأت أو قد تنشأ يف املستقبل.

ب. التسجيل
تحقق عمليات جمع املعلومات املتعلقة بالعمليات العسكرية وتوثيقها واالحتفاظ بها أغراضاً متعددة؛ فهي متكن 
الرشكاء من التعلم عىل مدار عالقة الدعم )انظر القسم 2.3.6(؛ وميكن أن تكون املعلومات مفيدة لتحسني الفعالية 
العملياتية، وتصميم برامج التدريب )انظر القسم 2.2.6(، ومراجعة تقييامت املخاطر )انظر القسم 3.1.6(؛ باإلضافة 

إىل أن املعلومات رضورية ألي تحقيقات جنائية أو إدارية قد تبدأ )انظر القسم 4.2.6(.

ومن األمثلة عىل األمور التي يجب تسجيلها األرضار التي تلحق باملدنيني )الخسائر يف أرواح املدنيني، وإصابة املدنيني 
و/أو األرضار التي تلحق باألعيان املدنية( الناتجة عن العمليات؛ والذخائر التي استُخدمت أو فُقدت أو تُركت؛ 
واملعلومات عن األشخاص الذين أُلقي القبض عليهم أو جرى احتجازهم. وميكن تسجيل املعلومات يف أحد األشكال 
املتعددة، مبا يف ذلك استخالص املعلومات بعد إمتام املهام، وتقارير االتصال، ومراجعات ما بعد اتخاذ اإلجراءات 
املطلوبة. وميكن للمعلومات املسجلة يف آلية تتبع األرضار التي تلحق باملدنيني، عىل سبيل املثال، أن تيرس إجراء 
التحسينات املتكررة يف املامرسة العملية، وتكشف عن مشكالت محتملة يف النظم املستخدمة، وتدعم التدريب 

املتصل بالسياق، وتكشف االنتهاكات املحتملة التي قد تتطلب إجراء تحقيق.

املتعلقة  املعلومات  لتبادل  الرشكاء، يجب عىل نحو مسبق وضع إجراء  تنفذ مع  التي  العسكرية  العمليات  يف 
باألحداث املحتملة - ولكن مع توقعات معقولة، يف ظل التحدي املتمثل يف التحقق من املواد التي يجري تبادلها 
املتعلقة  املعلومات  لتسجيل  خطوات  الفاعلة  الجهة  تتخذ  قد  عامة،  وبصفة  املسجلة.63  املعلومات  وتصنيف 

بالعمليات العسكرية التي ينفذها رشكاؤها كجزء من إجراءات الرصد والتقييم )انظر القسم 4.2.6.أ(.

62
 63

 دليل األمم املتحدة لسياسة بذل العناية الواجبة يف مراعاة حقوق اإلنسان )انظر الحاشية 16 أعاله(.
نعوم لوبيل ويلينا بيجيتش وكلري سيمونز، مبادئ توجيهية بشأن التحقيق يف انتهاكات القانون الدويل اإلنساين: القانون والسياسة واملامرسة 

الجيدة، اللجنة الدولية وأكادميية جنيف للقانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان، جنيف، 2019، ص 14:
 https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/AR_Investigating%20violations%20IHL_.pdf.

https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/AR_Investigating%20violations%20IHL_.pdf
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يف هذا السياق، يجب تنفيذ عملية التعلم عىل مدار عالقة الدعم ملراجعة األداء وتحديد الدروس املستفادة التي 
ميكن تطبيقها يف العالقات يف املستقبل. وحسب طبيعة املشكالت املثارة، قد تكون حلقة التعليقات التقييمية فورية 
إىل حد ما. ويُعد التعلم املستمر بالغ األهمية خاصة يف الحاالت التي تنطوي عىل خطر حدوث انتهاكات للقانون 
الدويل اإلنساين أو املعايري األخرى )أو استمرارها(. وميكن أن تفيد عملية التعلم يف ضامن اتخاذ تدابري تصحيحية 
ملنع االنتهاكات أو وضع حد لها. ويتيح اتباُع نهج دينامييك رسيع لتحديد تلك الدروس ورصدها وتطبيقها يف أثناء 

استمرار العالقة إدراَج أي تحسينات يف العالقة والتصدي ألي مشكالت يف أرسع وقت ممكن.

ملزيد من القراءة

مبادئ توجيهية بشأن التحقيق يف انتهاكات القانون الدويل اإلنساين: القانون والسياسة واملامرسة الجيدة 

ص 13-14 )نعوم لوبيل ويلينا بيجيتش وكلري سيمونز(

 
ميكن أيضاً االطالع عىل:

- القسم 2.2.6 التدريب عىل القانون الدويل اإلنساين
- القسم 2.3.6 التعلم

الرقابة ج.  
الرقابة الفعالة أمر أسايس لكفالة احرتام القانون الدويل اإلنساين وتقليل مخاطر إلحاق الرضر. وعادة ما تكون 
الرقابة، مبعنى امتالك القدرة عىل املراجعة والترصف، أمراً يجب عىل الجهة الفاعلة تنفيذه داخلياً )انظر القسم 
5.2.6(. ومن مصلحة الجهة الفاعلة التأكد من أن رشكاءها لديهم رقابة داخلية كافية، وإذا مل يكن األمر كذلك، يجب 

مساعدتهم عىل وضع اآلليات الالزمة لذلك )انظر القسم 1.2.6(.

باإلضافة إىل ذلك، يجب أن تتمتع الجهات الفاعلة يف عالقة الدعم بدرجة معينة من الرقابة الرفيعة املستوى عىل 
سلوك رشكائها يف سياق العالقة، وأن يكون لديها عىل األقل بعض صالحيات التدخل. وال يعني هذا األمر أي حالة 
من التسلسل الهرمي أو السيطرة بني الجهات الفاعلة. فاألمر ال يعدو كونه مسألة مامرسة الجهات الفاعلة الرقابة 
من خالل رصد سلوك رشكائها، ومامرسة سلطتها للتأثري بشكل إيجايب عىل هذا السلوك من خالل مراجعة الدعم 

الذي تقدمه، أو تعليقه، أو الحد منه إذا لزم األمر.

وتصبح مسألة الرقابة عىل املستوى العمليايت مهمة يف عالقات الدعم حيث ال متتلك إحدى الجهات الفاعلة إطار 
عمل أو أنظمة أو عمليات إلجراء الرقابة الداخلية الخاصة بها. ولهذا األمر أهمية بالغة يف العمليات العسكرية التي 
تنفذ مع الرشكاء، عىل سبيل املثال عندما يتعلق األمر بالقوات املنشأة حديثاً. فبحكم طبيعتها، تُعد هذه القوات 
أقل رسوخاً من قوات األمن املوجودة بالفعل. ووفقاً لطريقة تكوين تلك القوات، قد يكون املجندون الجدد حديثي 
التدريب، ورمبا يفتقر كبار الضباط إىل الخربة يف القيادة. وقد ال تكون آليات القيادة واملساءلة قد ترسخت بعد يف 
الثقافة التنظيمية. وتشري هذه العوامل إىل أن الجهة الفاعلة التي تقدم الدعم نفسها يجب أن متارس الرقابة يف 
الوقت نفسه الذي تبني فيه قدرة تلك القوات عىل التصدي للشواغل األمنية امللحة. ويف املناطق التي ال يُتوقع فيها 
بشكل معقول أن متارس الجهة الفاعلة التي تقدم الدعم أو جهة فاعلة أخرى رقابة عىل املدى الطويل، ال ينبغي 
إنشاء هذه القوات أو تقديم الدعم لها. ويجب أن تستمر هذه الرقابة إىل أن يتم ترسيح القوات، أو إدماجها يف 
قوات األمن الوطنية، أو جعلها تستجيب آلليات املساءلة السياسية والقضائية التي تنشئها السلطات املختصة )انظر 

القسم 1.3.6(.

د.   إجراءات اإلبالغ
توفر إجراءات اإلبالغ همزة الوصل بني رصد االنتهاكات املحتملة للقانون الدويل اإلنساين والتحقيق فيها.

أوالً، يجب عىل الجهات الفاعلة النظر فيام إذا كان لدى رشكائها إجراءات قامئة لإلبالغ عن االنتهاكات املحتملة 
للقانون الدويل اإلنساين. ويجب أن يكون أي شخص لديه التزام باإلبالغ قادراً عىل التعرف عىل انتهاكات القانون 
الذين يشغلون  األفراد  يتلقى  أن  ينبغي  الغاية،  لهذه  الصلة(. وتحقيقاً  )والقوانني األخرى ذات  اإلنساين  الدويل 
املناصب اإلرشافية أو القيادية تدريباً عىل التعرف عىل انتهاكات هذه الفروع من القانون وفهم مسؤوليتهم عن 
إبالغ السلطات املختصة عن تلك االنتهاكات. ومن املهم أيضاً أن يُسمح لهؤالء األفراد بالترصف عىل أساس أي 

إدعاءات خارجية.
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ثانياً، عند الدخول يف عالقة دعم، يجب عىل الجهات الفاعلة السعي إىل تنفيذ إجراءات إبالغ موحدة يتفق عليها 
جميع األطراف املعنية ويفهمونها، ويتم إبالغها لجميع األفراد املعنيني. ومن شأن إنشاء قاعدة بيانات لهذا الغرض 
أن يساعد يف تتبع االدعاءات وضامن الحفاظ عىل املعلومات ذات الصلة للمساعدة يف التحقيقات املحتملة )انظر 
القسم التايل(. وقد يكون من املناسب تطبيق نظام إبالغ مزدوج، حيث يتم اإلبالغ عن االنتهاكات املحتملة يف إطار 

التسلسل القيادي لكل طرف يف عالقة الدعم.

ثالثاً، يجب عىل الجهات الفاعلة إنشاء عمليات يسهل الوصول إليها وتتسم بالفعالية لتلقي االدعاءات الخارجية 
بوقوع حادث قد يتطلب إجراء تحقيق.64 وميكن ألي شخص مترضر بشكل مبارش أو غري مبارش من العمليات 
العسكرية، أو أي أشخاص أو هيئات أخرى لها مصلحة يف األمر تقديم ادعاءات. ويجب تحديد إجراءات وإنشاء 
قنوات اتصال لضامن سالمة مقدمى الشكاوى وأمنهم وخصوصيتهم. ورمبا يتعني عىل الجهات الفاعلة التصدي 
لبعض التحديات مثل العوامل اللغوية واالجتامعية والثقافية التي قد تعيق األفراد عن تقديم إدعاءات. ويُعد تبادل 

املامرسات الجيدة مفيداً يف هذا السياق.

هـ . التحقيقات
يناقش هذا القسم التحقيقات التي تجريها الجهات الفاعلة يف سلوك رشكائها وآليات التحقيقات املشرتكة. وتؤثر 

قوة عمليات التحقيق الداخلية التي يجريها الرشكاء عىل عملية اختيار التدابري املناسبة )انظر القسم 5.2.6.ب(.

تشري عملية التحقيق إىل األنشطة التي تهدف إىل إثبات الوقائع املحيطة بحادث ما حتى تتاح الحقاً إمكانية تحديد 
املسؤولية عن انتهاك محتمل للقانون الدويل اإلنساين أو أي قانون آخر.65 وقد تكون التحقيقات ذات طبيعة جنائية 
أو إدارية، حسب االنتهاكات املحتملة. عىل سبيل املثال، قد تكتشف عملية الرصد املنتظمة املشكالت املحتملة يف 
النظام التي ميكن تصحيحها، عن طريق تحقيق إداري، ملنع ارتكاب االنتهاكات املحتملة للقانون الدويل اإلنساين أو 

ملنع تكرارها.

من هذا املنطلق، يتعني عىل صناع القرار النظر فيام إذا كان من املرجح أن تكون عمليات التحقيق التي يجريها 
رشكاؤهم فعالة يف سياق عالقة دعم ثنائية أو متعددة األطراف. عىل سبيل املثال، قد تواجه الجهات الفاعلة التي 
تقدم الدعم صعوبة يف ضامن تعاون الجهات الفاعلة األخرى أو الحصول عىل املعلومات ذات الصلة من الطرف 
الذي يتلقى الدعم. وقد يتعني اتخاذ خطوات ملعالجة نقاط الضعف املحتملة، عىل سبيل املثال عن طريق جمع 
املعلومات إلرسالها إىل السلطات التابعة للرشكاء، أو عن طريق تدريب القوات التابعة للرشكاء عىل عملية التحقيق 
وتقديم املساعدة يف بناء القدرات لتحقيق هذه الغاية، أو عن طريق إنشاء نظام لعمليات التحقيق املشرتكة. وقد 
تكون عمليات التحقيق املشرتكة مناسبة أيضاً عندما ترتبط بعمليات مشرتكة أو مختلطة أو عمليات تنفذ مع رشكاء. 

ويف كلتا الحالتني، قد يعزز التعاون عملية التحقيق، ويدعم قدرة الرشكاء عىل تنظيم القوات الخاضعة لقيادتهم.

يف حالة فشل التدابري األخرى، يجب أن تكون الجهات الفاعلة عىل استعداد إلجراء تحقيقاتها الخاصة يف االنتهاكات 
املحتملة للقانون الدويل اإلنساين أو القوانني األخرى ذات الصلة التي يرتكبها األفراد التابعون لرشكائها وإحالتهم إىل 

السلطات املعنية و/أو تفعيل آليات املساءلة املناسبة.

ملزيد من القراءة

مبادئ توجيهية بشأن التحقيق يف انتهاكات القانون الدويل اإلنساين: القانون والسياسة واملامرسة الجيدة )نعوم لوبيل ويلينا 
بيجيتش وكلري سيمونز(

و.   املساءلة
تُعد عمليات املساءلة الفعالة رضورية لكفالة االمتثال للقانون الدويل اإلنساين واملعايري الدولية األخرى. ويف عالقة 
الدعم، يكون للمساءلة جانبان: املساءلة بني الجهات الفاعلة يف عالقة الدعم بوصفها من خصائص املسؤولية التي 

تتسم باالتساق )تُناقش فيام ييل(، واملساءلة الداخلية لكل جهة فاعلة )انظر القسم 5.2.6(.

64
 65

انظر املبادئ التوجيهية بشأن التحقيق يف انتهاكات القانون الدويل اإلنساين، ص 20 )انظر الحاشية 63 أعاله(.
للحصول عىل فهم أكرث، انظر املبادئ التوجيهية بشأن التحقيق يف انتهاكات القانون الدويل اإلنساين، )انظر الحاشية 63 أعاله(.
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بطبيعة الحال، ميكن أن تكون عمليات املساءلة عسكرية، أو مدنية، أو إدارية، أو جنائية. وال يقترص مفهوم املساءلة 
املستخدم هنا بالرضورة عىل العمليات القانونية؛ إذ ميكن معالجة بعض القضايا يف عالقة الدعم بصفة غري رسمية 
أو من خالل القنوات الدبلوماسية. عىل سبيل املثال، قد تتيح العالقة بني قائدين مشاركة شواغلهام بشأن أفراد 
القوات التابعة للقائد اآلخر. ويف الحاالت األكرث خطورة أو املتعلقة بالنظام، قد يكون تعليق الدعم أو إنهاؤه وسيلة 
تلجأ إليها الجهة الفاعلة التي تقدم الدعم إلخضاع الطرف الذي يتلقى الدعم للمساءلة عن استخدامه السابق لذلك 
الدعم. ويجب أن يكون لدى كل جهة فاعلة فهم واضح للسبل املناسبة للمساءلة حسب طبيعة القضية املطروحة، 

مبا يف ذلك عندما يتطلب القانون الدويل أو القانون املحيل وجود آليات رسمية للمساءلة.

يف هذا السياق، يتمثل السؤال األسايس يف ما إذا كان لدى الرشكاء آليات فعالة لضامن املساءلة عن أفعالهم وعن 
األفعال التي تتم بالنيابة عنهم.66 وعندما ال ميكن تأكيد ذلك، يجب عىل الجهات الفاعلة األخرى يف عالقة الدعم 

اتخاذ خطوات لتحسني تلك اآلليات، وأن تتخذ، يف غضون ذلك، تدابري عملية أخرى لسد فجوة املساءلة.

يجب أن تتضمن جميع عالقات الدعم أيضاً إجراءات جيدة ومفهومة بحيث يتم إبالغ أي من الرشكاء بأي مشكالت 
تتعلق بكل منهم وإثارتها وحلها يف نهاية املطاف. ورمبا يحتاج الرشكاء يف عالقة الدعم أيضاً نظاماً للتوفيق بني 

آلياتهم الخاصة بحيث يتم سد أي فجوات مع تجنب االزدواجية.

يف عالقة الدعم، يجب عىل الجهات الفاعلة عىل نحو فردي أو جامعي ضامن وجود آلية للمساءلة. والبد أن تتيح 
عمليات املساءلة تحديد مسؤولية الجناة والقادة عن أي إدعاءات؛ ويجب أيضاً أن تؤدي إىل اإلبالغ عن االدعاءات، 

والتحقيق فيها، والفصل فيها عىل نحو فعال.

وتبلغ تدابري ضامن مساءلة الرشكاء أهميتها القصوى عندما تشارك الجهات الفاعلة يف العمليات العسكرية التي 
تنفذ مع الرشكاء. ومع ذلك، فإن املسألة ال تقل أهمية عندما ال تكون الجهات الفاعلة التي تقدم الدعم موجودة 
عىل األرض جنباً إىل جنب مع رشكائها. ويف الحاالت التي يقدم فيها تحالف من الجهات الفاعلة الدعم، يجب عىل 
الجهات الفاعلة التنسيق مع بعضها البعض إلنشاء اآلليات والعمليات املناسبة التي ميكن أن تتعامل مع السلوك 

الفردي والجامعي.

يجب عىل كل من الجهات الفاعلة التي تقدم الدعم والجهات التي تتلقى الدعم إدراج آليات املساءلة 
يف العالقة منذ البداية، بغض النظر عن نوع الدعم املقدم.

تُعد املساءلة عنرصاً أساسياً يف عالقات الدعم املسؤولة إىل درجة أنه يجب إدماج العمليات واآلليات الرضورية 
فيها يف أثناء مرحلة اإلعداد حيثام أمكن ذلك )انظر القسم 1.6(. وبإمكان األحالف والتحالفات القامئة وضع هذه 

العمليات التكميلية يف وقت السلم عىل سبيل التأهب.

5.2.6 الرقابة الداخلية
يشري مصطلح "الرقابة الداخلية" إىل مجموعة التدابري التي توضع لضامن عمل القوات املسلحة التابعة للجهة الفاعلة 

وهيئاتها الحكومية األخرى يف إطار القانون وخضوعها للمساءلة أمام حكومتها أو مؤسساتها املعنية.

فيام ييل وصف عنرصين للنظر فيهام:
الرقابة الداخليةأ. 
التحقيقات.ب. 

مقدمة
غالباً ما يكون لدى الجهات الفاعلة التي تشارك يف نزاع مسلح أنظمة لضامن أن تستند قرارات خوض الحرب وسلوك 
قواتها يف الحرب إىل أساس قانوين سليم. وتحقيقاً لهذه الغاية، يتم إنشاء آليات بحيث تعمل القوات املسلحة والهيئات 
الحكومية األخرى ضمن سلطاتها القانونية، وأن ميكن مراجعة سلوك األفراد كل عىل حدة، وعند الرضورة، فرض عقوبات 

بسبب انتهاكات القانون املحيل والقانون الدويل املنطبق.

 متت مناقشة املساءلة الداخلية للجهة الفاعلة أمام حكومتها ومؤسساتها املعنية يف القسم 6-2-5 من هذه الوثيقة.66
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عىل الرغم من ذلك، فإنه يف كثري من األحيان تنأى الجهات الفاعلة بنفسها من الناحية الهيكلية أو السياسية عن حالة 
النزاع التي تقدم الدعم فيها. عىل سبيل املثال، قد تُستبعد بعض الربامج أو األنشطة من أطر الرقابة املوحدة ألنها تتعلق 
باألمن القومي. باإلضافة إىل ذلك، فإنه حسب نوع الدعم املقدم، قد ال تطبق الجهات الفاعلة التي تقدم الدعم األطر 
املحلية عىل برامج أو أنشطة معينة بدرجة الدقة نفسها التي كانت لتلتزم بها لو كانت تلك الجهات الفاعلة أنفسها طرفاً 
يف النزاع املسلح. وحتى إذا كان من املمكن اعتبار عالقات الدعم وسيلة لتقليل التكاليف التي تتحملها الجهة الفاعلة أو 
الحد من خطر اتخاذها إجراًء مبارشاً، فإنه ميكن استغاللها للعمل من دون أن تتعرض للعقاب يف حالة عدم اتخاذ التدابري 
املناسبة. وبالنظر إىل العواقب اإلنسانية املحتملة لتقديم الدعم ألطراف النزاع املسلح، من املهم أن تنشئ الجهات 
الفاعلة التي تقدم الدعم أنظمة للرقابة واملساءلة متكنها من مراجعة الدعم الذي تقدمه وتصحيح مساره عند الرضورة.

مام ال شك فيه أنه عندما يكون نطاق الدعم املقدم واسعاً أو يتنوع مبرور الوقت، فإن مثة خطر أال يكون لدى أي وكالة 
أو هيئة مبفردها داخل الجهة الفاعلة رقابة عامة عىل عالقة الدعم. ويعرقل هذا األمر التنسيق الفعال، ويحِدث حالة 
من التوتر بني الهيئات املختلفة، ويساهم يف غياب املساءلة عىل املستوى الداخيل وتفرق املسؤولية )انظر القسم 2.2(.

ويف نطاق التحالفات، ميكن أن يحدث غياب الرقابة أو املساءلة عندما تكون األدوار واملسؤوليات غري واضحة. ويسود 
هذا الوضع عىل نحو كبري حيث تجمع الجهات الفاعلة املوارد يف تحالفات غري محكمة تفتقر إىل آليات رسمية للتنسيق 

واملساءلة.

األسئلة الرئيسية
هل لديكم إجراء للتحقيق الفعال يف جميع انتهاكات القانون الدويل اإلنساين التي من املحتمل أن ترتكبها 	 

قواتكم املسلحة أو األفراد التابعون لكم، مبا يف ذلك ما يحدث يف سياق عالقة الدعم؟
ما العملية التي تنفذونها ملراجعة القرارات التي تتخذونها بتقديم دعٍم أو تلقي دعامً؟	 
هل تتمتع جهات أخرى يف الحكومة بصالحية التحقق من اتساق عمليتي تخطيط عالقة الدعم وتنفيذها مع 	 

القانون الدويل والقانون املحيل؟

أ.    الرقابة الداخلية
ميكن استخدام آليات مختلفة ملراجعة قرارات الجهات الفاعلة وسلوكها يف إطار عالقة الدعم. ووفقاً لهيكل اإلدارة 
الذي تتبعه الجهات الفاعلة، قد يتمكن املسؤولون الحكوميون، والنواب املنتخبون، واملؤسسات املعنية من إجراء 

مراجعة دقيقة لقرارات الحكومة أو السلطة املعنية.

وقد تشمل آليات الرقابة قرار تقديم الدعم أو تلقيه، واختيار نوع الدعم املقدم، وسلوك األفراد يف أثناء عملية 
تقديم الدعم. وباإلضافة إىل ضامن تقديم الدعم وفقاً للقوانني والسياسات ذات الصلة، تتيح هذه اآلليات فرصة 

للتعلم من عالقات الدعم تلك، والتصدي ألي مواطن ضعف أو االعتامد عىل نقاط قوة محددة.

إن وجود آلية مراجعة داخلية فعالة أمر بالغ األهمية عندما يتعلق األمر بالجهات الفاعلة أو العمليات التي يتم 
استبعادها عمداً من إجراءات اإلبالغ العادية ألسباب أمنية، مثل املهام التي تنفذها القوات الخاصة أو أجهزة 
االستخبارات. وأياً ما كانت أسباب عدم اإلفصاح عن هذه األنواع من العمليات، فإن استبعادها من آليات الرقابة 
العادية ينطوي عىل خطر تقويض مساءلة األفراد التابعني لها. وميكن وضع آليات للمراجعة تحمي رضورات األمن 

مع ضامن املساءلة.

الربملان
بقدر ما يشارك الربملانيون يف وضع القوانني أو تعديلها، فإنهم يلعبون دوراً مهامً يف منح السلطة للجهات التنفيذية 
ومامرسة الرقابة عليها. وحسب طبيعة النظام الربملاين، ميكن للربملانات اتخاذ قرارات أو صياغتها لتقديم الدعم أو 
تلقيه وإدارة استخدام املوارد الوطنية لتحقيق هذه الغاية. ومبوجب القانون أو األعراف املحلية، قد ميكن ألعضاء 
الربملان استجواب الحكومة بشأن مامرسة سلطاتها، أو تشكيل لجان تحقيق يف مسألة معينة. ويف أثناء مامرسة 
أعضاء الربملان وظائفهم، ميكنهم الحصول عىل املعلومات التي توفرها الحكومة أو املصادر الخارجية، مثل تقارير 

املراقبني املستقلني.

يف هذا اإلطار، يطلب أعضاء الربملان من الحكومة التحيل بالشفافية من أجل الحصول عىل املعلومات التي يعولون 
عليها يف اتخاذ القرارات التي تؤثر عىل عالقة الدعم، أو صياغتها، مبا يف ذلك تعديل العالقة إذا ما دعت الرضورة. 
وعندما تُعد املوضوعات التي تطرح للنقاش حساسة ألسباب تتعلق باألمن القومي، ميكن اعتامد تدابري خاصة 

لضامن عدم تبادل املعلومات إال مع من يطلبونها ملامرسة وظائفهم.
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السلطات القضائية
السلطات القضائية املحلية من بني الكيانات القادرة عىل توفري الرقابة. وقد توفر محفالً للطعن عىل القرارات التي 
تتخذها السلطات األخرى يف الحكومة أو االعرتاض عىل سلوكها. وميكن للدول أن تتخذ خطوات لضامن أن تتمتع 
املحاكم الوطنية بالوالية القضائية عىل مسائل االمتثال للقانون الدويل اإلنساين والقوانني الدولية األخرى. عىل سبيل 
املثال، قد مينح القانون املحيل املحاكم سلطة النظر يف قانونية قرارات نقل األسلحة. وتُعد السلطات القضائية أيضاً 
وسيلة مهمة لضامن املساءلة عن أي جرائم. ويشمل ذلك األمر مهمة املالحقة القضائية لجرائم الحرب التي توجد 

مزاعم بقيام القوات الوطنية بارتكابها، أو التي تُرتكب عىل أرايض الدولة.

ملزيد من القراءة

القانون الدويل اإلنساين: دليل للربملانيني )اللجنة الدولية واالتحاد الربملاين الدويل(

ب.  التحقيقات
يجب أن يكون لدى جميع الجهات الفاعلة التي تقدم الدعم والجهات التي تتلقى الدعم أنظمة لضامن إجراء 
تحقيقات فعالة يف االنتهاكات املحتملة للقانون الدويل اإلنساين يف نطاق واليتها القضائية. وقد تكون التحقيقات 
مطلوبة مبوجب القانون الدويل أو املحيل، كام هو الحال يف قضايا جرائم الحرب املزعومة. وقد تخدم أيضاً أغراضاً 
أخرى، مثل تحديد املامرسات الجيدة والدروس املستفادة، وتحسني الفعالية العملياتية، والحفاظ عىل االنضباط، 

وإظهار املساءلة أمام املجتمعات املحلية املترضرة، وتيسري عملية االنتقال إىل تحقيق السالم.

يف الواقع، ميتلك العديد من الدول أطراً وعمليات قانونية وطنية للتحقيق يف انتهاكات القانون الدويل اإلنساين التي 
من املحتمل أن يرتكبها أشخاص خاضعني لواليتها، مبا يف ذلك قواتها املسلحة. عىل الرغم من ذلك، فإن مامرسات 

التحقيق تختلف اختالفاً كبرياً من دولة إىل أخرى.

ويجب عىل صناع القرار النظر فيام إذا كان من املحتمل أن تكون عمليات التحقيق التي يجرونها فعالة يف سياق 
عالقة دعم ثنائية أو متعددة األطراف. وليك يكون التحقيق فعاالً، يجب أن يتيح إمكانية تحديد ما إذا كان هناك 
انتهاك للقانون الدويل اإلنساين أم ال، وتحديد العوامل الفردية والعوامل املتعلقة بالنظام التي تسببت يف وقوع 
حادث ما أو ساهمت يف وقوعه، ووضع األساس ألي إجراء قد يكون مطلوباً ملعالجة األمر. ورمبا تنيشء الجهات 
الفاعلة أطراً وأنظمة وعمليات مخصصة لعالقة الدعم، عىل سبيل املثال يف التحالفات املتعددة الجنسيات أو لقوات 
السالم. باإلضافة إىل ذلك، قد يتطلب اتفاق الدعم من الرشكاء والدولة املضيفة تبادل املعلومات والتعاون مع 

بعضهم البعض.

ملزيد من القراءة

مبادئ توجيهية بشأن التحقيق يف انتهاكات القانون الدويل اإلنساين: القانون والسياسة واملامرسة الجيدة )نعوم لوبيل ويلينا 
بيجيتش وكلري سيمونز(

https://shop.icrc.org/international-humanitarian-law-handbook-for-parliamentarians-pdf-ar.html
https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/AR_Investigating%20violations%20IHL_.pdf
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3.6 املرحلة االنتقالية

1.3.6 فك االرتباط املنظم
يشري مصطلح "فك االرتباط املنظم" إىل التدابري التي تُتخذ لضامن قيام األطراف الفاعلة بالتخطيط السليم إلنهاء 
القتال إىل أقل حد  الدعم أو خفضه من أجل تقليل تعطيل حامية املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف 

ممكن.

مقدمة
من املتوقع أن تتطور عالقة الدعم مبرور الوقت. وقد يختلف حجم الدعم أو طبيعته استجابة ملشاركة الجهة التي 
تتلقى الدعم يف نزاع مسلح أو سلوكها، أو لحدوث تحوالت يف أهداف أي من الرشيكني، أو بسبب عوامل بيئية أخرى. 
وأياً ما كان السبب، من املحتم أن تحدث املرحلة االنتقالية يف مرحلة ما، سواًء انتهت العالقة )باالنسحاب أو تسليم 

املهام(، أو بسبب خفض الدعم املقدم عىل نحو كبري.

من ثم، من املهم أن توجد اسرتاتيجية خروج أو انتقال شاملة يف أقرب وقت ممكن، فور تحديد املعايري الرئيسية 
لعالقة الدعم وقبل تنفيذ عملية الدعم. عىل سبيل املثال، يجب وضع اسرتاتيجية مؤقتة قبل بدء العمليات العسكرية 
التدابري قبل فك االرتباط، فإن إرجاء وضع الخطط حتى  اتخاذ بعض  الحاجة إىل  التي تنفذ مع الرشكاء. وبسبب 
وقت قصري قبل فك االرتباط يزيد املخاطر التي يتعرض لها املجتمع املحيل. وترى اللجنة الدولية أنه ينبغي للجهات 
الفاعلة التخطيط لفك االرتباط املنظم من العالقة، مع األخذ يف الحسبان السيناريوهات التي تحققت فيها أهدافها 
االسرتاتيجية، أو مل تتحقق. ويتعني عىل الجهات الفاعلة أيضاً أن تدرك أن عملية فك االرتباط قد ال تتم إىل أن ينتهي 
النزاع املسلح. يف بعض الحاالت، تكون اسرتاتيجية املرحلة االنتقالية جزءاً من اسرتاتيجية تعاٍف أكرب تشمل، عىل سبيل 
املثال، التنمية االقتصادية، وإصالح قطاع األمن، وعودة الالجئني والنازحني داخلياً، وتحقيق العدالة واملصالحة. ويجب 
مراجعة اسرتاتيجية فك االرتباط مع تطور العالقة وحسب طبيعة الدعم ونطاقه، ما يؤدي إىل تقليل عدد التغيريات 

املطلوبة يف الفرتة التي تسبق عملية فك االرتباط.

باإلضافة إىل تلبية احتياجات األشخاص املترضرين من النزاع، يجب أن تعكس هذه االسرتاتيجية تقييامً ملخاطر الرضر 
الناجم عن املرحلة االنتقالية نفسها. عىل سبيل املثال، يجب عىل الجهات الفاعلة النظر يف كيفية إدارة أي عملية 
تسليم للمهام وتأثري غياب الدعم يف املستقبل. ويجب أن تتوقع هذه االسرتاتيجية املصالح املكتسبة للجهات الفاعلة 
املحلية، وقد يتعني أن تتعامل مع عمليات نزع سالح األفراد التابعني للطرف الذي يتلقى الدعم وترسيحهم وإعادة 
إدماجهم، باإلضافة إىل التأكد من قدرة هذا الطرف عىل ضامن األمن املادي وإدارة مخزون األسلحة املنقولة والذخائر 

الخاصة بها.

يجب أيضاً أن تأخذ الخطة العواقب اإلنسانية األوسع نطاقاً للنزاع املسلح وأيضاً الوضع يف وقت عملية فك االرتباط 
يف االعتبار. إذ سيظل هناك إحساس بهذه العواقب عىل مدار سنوات إن مل يكن لعقود بعد انتهاء النزاع. لذلك، يجب 
أن تحدد اسرتاتيجية فك االرتباط طرقاً لتقليل ما تحدثه األنشطة التي تنفذها الجهات الفاعلة من تأثري عىل املدى 
البعيد عىل األشخاص املترضرين. ورمبا يجب تنفيذ العديد من هذه التدابري نفسها عىل املدى املتوسط إىل املدى 
الطويل. وقد يؤدي اإلخفاق يف إدارة هذه العواقب بطريقة صحيحة إىل استمرار حالة عدم االستقرار والعنف، أو 

حتى تكرار اندالع النزاع املسلح.

املرحلة االنتقالية

فك االرتباط املنظم

التعلم

ح�ية املدني� 
واألشخاص اآلخرين 

غ املشارك� يف 
القتال
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ميكن اتخاذ تدابري عملية يف املجاالت التالية:
استدامة النظامأ. 
استمرار حامية املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتالب. 
فك االرتباط يف املوارد بطريقة مسؤولةج. 
إدارة التداعيات.د. 

األسئلة الرئيسية
هل يعتمد الطرف الذي يتلقى الدعم عىل هذا الدعم لالمتثال للقانون الدويل اإلنساين، وما الذي ميكنكم 	 

فعله لضامن استمرار امتثاله فور انتهاء عالقة الدعم؟
ما املهام األخرى التي تنفذها الجهة الفاعلة التي تقدم الدعم لتعزيز حامية األشخاص املترضرين من النزاع 	 

والتي يجب أن يضطلع بها الطرف الذي يتلقى الدعم، أو جهة فاعلة أخرى عند انتهاء الدعم؟
إىل أي مدى ستتأثر نية الطرف الذي يتلقى الدعم بشأن االمتثال للقانون الدويل اإلنساين واملعايري األخرى 	 

ذات الصلة إذا تغريت عالقة الدعم أو انتهت؟
هل اتفقتم عىل تنفيذ تدابري لفك االرتباط يف املوارد بطريقة مسؤولة )مثل برامج نزع السالح، وترسيح 	 

القوات، وإعادة اإلدماج؛ أو برامج إدارة األسلحة(؟
كيف ستجرون تقييامً لخطر وقوع رضر عىل أفراد القوات املسلحة التابعة لرشكائكم وعائالتهم أو 	 

مجتمعاتهم املحلية فور انتهاء الدعم أو النزاع، وكيف ستخففون من حدة هذا الخطر؟
 

استدامة النظام أ.   
يجب أن تتضمن اسرتاتيجية الخروج الشاملة تدابري لضامن استمرار بقاء املؤسسات التابعة للطرف الذي يتلقى 
الدعم وعملياته، أو نقلها، أو إنهائها يف أعقاب عملية فك االرتباط. وتتمثل الوظائف التي لها أهمية خاصة يف 
تلك الوظائف التي تؤثر عىل األشخاص غري املشاركني يف األعامل العدائية أو الذين توقفوا عن املشاركة فيها. 
وهي تشمل الخدمات األساسية مثل الرعاية الصحية، وأنظمة االحتجاز والعدالة، وعمليات البحث عن األشخاص 
املفقودين وتيسري إيجاد حلول دامئة للنازحني، وإدارة األسلحة والذخائر، ووضع عالمات مميزة لتحديد أماكن 
عىل  يقع  الذي  الرضر  من  التخفيف  إىل  تهدف  التي  واإلجراءات  وإزالتها،  لالنفجار  القابلة  الحرب  مخلفات 

املدنيني )انظر القسمني 3 و4(.

وعند نقل الوظائف من الطرف الذي يتلقى الدعم إىل جهة فاعلة أخرى، يجب عىل الجهة الفاعلة التي تقدم 
الدعم أن تضمن استمرار التدابري القامئة لحامية املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال. وإذا كان 
الطرف الذي يتلقى الدعم يعتزم مواصلة عملياته، فيجب أن ينصب الرتكيز عىل ضامن إمكانية الحفاظ عىل 
استمرارها مع االحرتام الكامل للقانون الدويل اإلنساين ومعايري حقوق اإلنسان الواجبة التطبيق. وقد يتطلب 
ذلك األمر تدابري مخصصة بحيث ميكن للطرف املعني تويل أي وظائف تحددها الجهة الفاعلة التي تقدم الدعم. 
ويجب أن تتناقص الوظائف التي تضطلع بها الجهة الفاعلة التي تقدم الدعم تدريجياً عندما يتوىل الطرف الذي 

يتلقى الدعم مسؤوليتها.

باإلضافة إىل ذلك، يجب عىل الجهات الفاعلة التي تقدم الدعم عند االستعداد لفك االرتباط تحسباً النتهاء النزاع 
أن تنظر يف تغيري أهداف التدريب التي تضعها. عىل وجه الخصوص، قد يحتاج من يحملون السالح التابعني 
للطرف الذي يتلقى الدعم إىل زيادة التدريب عىل القواعد وأفضل املامرسات الواجبة التطبيق يف وقت السلم، 
مبا يف ذلك ما يتعلق بإجراءات استخدام القوة وإدارة األسلحة. ويف حالة استدعاء القوات املسلحة للمشاركة يف 

عمليات إنفاذ القانون، فإنه توجد حاجة إىل تدريب ومعدات متخصصة.

يف الحاالت التي تنوي فيها الجهة الفاعلة التي تقدم الدعم التوقف عن أداء وظائفها أو نقلها إىل سلطة أخرى 
غري الطرف الذي يتلقى الدعم، عىل سبيل املثال وفقاً لعملية سالم، يجب أن تتضمن اسرتاتيجية الخروج فك 

االرتباط عىل نحو مسؤول مع الطرف الذي يتلقى الدعم )انظر القسم 1.3.6.ج(.

وإذا كانت الغلبة يف النزاع للطرف الذي يتلقى الدعم، فمن شبه املؤكد أن الدعم الذي يتلقاه يجب تحويله 
بعيداً عن قطاع األمن وتركيزه عىل تلبية احتياجات تحقيق االستقرار عىل نحو أشمل، مبا يف ذلك التنمية. وقد 
تكون املرحلة االنتقالية التي تتم قبل هذه النقطة، أو يف حالة عدم تحقيق نجاح اسرتاتيجي، أكرث صعوبة؛ يف 
مثل هذه الحاالت، قد يكون من املنطقي نقل الدعم إىل جهة فاعلة أخرى تتحىل باملسؤولية. ويُعد االستكشاف 
الكامل ملسألة املرحلة االنتقالية، التي يكون آلثارها العملية تداعيات عىل جميع اإلدارات والهيئات الحكومية، 
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االضطراب  حاالت  لتقليل  رضورياً  بكاملها  الحكومة  يشمل  نهج  اتباع  وسيكون  الوثيقة.  هذه  نطاق  خارج 
والتهديدات التي يتعرض لها املدنيون وغريهم من األشخاص.

ميكن أيضاً االطالع عىل:
- القسم 4.3.3 عمليات إنفاذ القانون

تدريب املدربني
قد يكون من املهم تطوير قدرة القوات التابعة للرشكاء عىل إجراء تدريبها الخاص عىل القانون الدويل اإلنساين 
لضامن االستدامة إىل ما بعد نهاية عالقة الدعم. وبينام تكون برامج تدريب املدربني غالباً مبادرات عىل املدى 
البعيد يتم تنفيذها عىل مدار عالقة الدعم، فإنها بالغة األهمية بوصفها جزءاً من اسرتاتيجية خروج شاملة. يف 
مثل هذه الحاالت، يجب أن تأخذ يف االعتبار الوظائف الحالية واملستقبلية التي ستضطلع بها القوات التابعة 

للرشكاء، مع التمييز يف الوقت نفسه بني النامذج القانونية الواجبة التطبيق يف أوقات النزاع وأوقات السلم.

استمرار حامية املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال ب. 
املدنيني  االنتقالية عىل  املرحلة  الذي ستحدثه  التأثري  عن  الدعم  عالقة  الفاعلة يف  الجهات  تتغاىض  أال  يجب 
واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال. وحتى إذا نُفذت املرحلة االنتقالية يف نهاية النزاع، فقد تكون عىل 
كل من األطراف التي تتلقى الدعم والجهات الفاعلة التي تقدم الدعم التزامات قانونية أو مسؤوليات أخرى 

مستمرة تجاه األشخاص املحرومني من حريتهم، واملوىت، واملفقودين، عىل سبيل املثال.

ميكن أيضاً االطالع عىل:
- القسم 4 حامية املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال

استمرار حامية املحتجزين
ينبغي إيالء اعتبار خاص لاللتزامات عىل أطراف النزاع املسلح، وأحياناً عىل الجهات الفاعلة التي تقدم الدعم، 

تجاه األشخاص املحرومني من حريتهم.

الدعم،  يتلقى  الذي  الطرف  إىل  املحتجزين  نقلت  إذا  الدعم،  تقدم  التي  الفاعلة  الجهات  كاهل  عىل  وتقع 
مسؤولية مستمرة لضامن سالمة هؤالء املحتجزين. وميكن تنفيذ هذا الواجب من خالل عملية الرصد يف ما بعد 

النقل، عىل سبيل املثال )انظر القسم 4.2.6(.

عندما تسحب الجهة الفاعلة التي تقدم الدعم املساعدات املالية واملادية التي يطلبها الطرف الذي يتلقى الدعم 
لتوفري ظروف احتجاز تصون كرامة املحتجزين، يجب تنفيذ تدابري لتخفيف أثر هذا اإلجراء لضامن استمرار 

حامية األشخاص املحرومني من حريتهم.

العدالة عىل املستوى املحيل. وإذا كانت  النظر يف قدرة قطاع  الفاعلة  باإلضافة إىل ذلك، يجب عىل الجهات 
الذي  الطرف  إىل  املحتجزين  كبري من  الوالية عىل عدد  نقل  تعتزم  الدعم  تقدم  التي  الفاعلة  الجهات  إحدى 
يتلقى الدعم، فعليها النظر فيام إذا كان هذا الطرف لديه املوارد واإلجراءات الالزمة الحتجاز هؤالء األشخاص 
والتحقيق معهم، وعند االقتضاء، محاكمتهم وفقاً للمعايري الدولية. وقد تلعب الجهات الفاعلة التي تقدم الدعم 

أيضاً دوراً يف تنفيذ قرارات العفو املتعلقة بالنزاع.

ملزيد من القراءة

تدابري العفو والقانون الدويل اإلنساين: الغرض والنطاق – منشور قانوين )اللجنة الدولية(

ميكن أيضاً االطالع عىل:
- القسم 1.3.6.د إدارة التداعيات

https://international-review.icrc.org/ar/articles/amnesties-and-international-humanitarian-law-purpose-and-scope
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آليات للكشف عن مصري األشخاص املفقودين وأماكن وجودهم
من دون التعدي عىل حقوق األشخاص املعنيني، ميكن للجهات الفاعلة تبادل املعلومات مع رشكائها التي من 
شأنها أن تساعد عىل الحيلولة دون أن يصبح األشخاص يف عداد املفقودين، والكشف عن مصري املفقودين بالفعل 
وأماكن وجودهم، وذلك دعامً لحق العائالت يف املعرفة. وقد تشمل هذه العملية إنشاء آليات لجعل املعلومات 
عن األشخاص املحرومني من حريتهم، أو املحتجزين يف املستشفيات، أو املتوفني، أو املُبلغ عن فقدهم، مركزية. 
ومن الالزم أن تضمن هذه اآلليات قدرة العائالت عىل اإلبالغ عن فقد أحبائها، وتلقي معلومات عن مصريهم 

وأماكن وجودهم بطريقة آمنة وغري متييزية.

ويجب أن تتضمن أي عمليات خاصة بالعدالة االنتقالية آليات للكشف عن مصري األشخاص املفقودين وأماكن 
وجودهم، وإن كان لهذه اآلليات أهمية أيضاً يف غياب مثل هذه العمليات.

ميكن أيضاً االطالع عىل:
- القسم 4.4 األشخاص املفقودون

 
ج.  فك االرتباط يف املوارد بطريقة مسؤولة

املادية  األصول  إدارة  إىل ضامن  الحاجة  االعتبار،  أخذها يف  القرار  يتعني عىل صناع  التي  املهمة  العوامل  من 
واألفراد الذين دفعوا بهم إىل عالقة الدعم بطريقة مسؤولة. وكجزء من املرحلة االنتقالية، قد يكون من الرضوري 
وضع تدابري لضامن فك االرتباط بهذه املوارد أيضاً، عىل سبيل املثال عن طريق إزالة مخزونات األسلحة، أو إنشاء 

برامج لنزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج.

نزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج
إن برامج نزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج تشكل جزءاً مهامً من إدارة املرحلة االنتقالية من حالة النزاع 
املسلح إىل حالة السلم. وميكن لهذه الربامج، إذا نُفذت عىل نحو صحيح - وفقاً للقانون الدويل اإلنساين ومعايري 
نزع  ويُعد  االجتامعية.  االضطرابات  املزيد من  منع حدوث  تساعد يف  أن   - التطبيق  الواجبة  اإلنسان  حقوق 
الدولية، حيث تجد  املسلحة غري  النزاعات  انتهاء  بعد  األهمية  بالغة  أموراً  اإلدماج  السالح والترسيح وإعادة 

القوى املتنازعة سابقاً أنفسها تعيش جنباً إىل جنب يف املجتمع بعد انتهاء النزاع.

يف هذا السياق، يجب عىل الرشكاء النظر يف وضع خطط لعملية نزع سالح أفراد القوات املسلحة الذين يقدمون 
لهم الدعم وترسيحهم وإعادة إدماجهم يف نهاية املطاف )انظر القسم 3.1.6(. ورمبا تتوقف أهمية هذه التدابري 

عىل طبيعة الطرف الذي يتلقى الدعم )انظر القسم 2.3( ونتائج النزاع.

ومن الرضوري وضع خطط مفصلة لعمليات نزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج، وتخصيص األموال الالزمة 
لها يف أقرب وقت ممكن. ومن املهم ضامن إيالء اهتامم خاص يف الوقت املناسب لتحديد هوية األطفال - البنات 
والبنني - املرتبطني بالقوات املسلحة أو الجامعات املسلحة من غري الدول والتعامل مع وضعهم، عن طريق 
العمليات املناسبة.67 مع ذلك، ليس مبقدور اللجنة الدولية أن تويص باسرتاتيجية معينة لنزع السالح والترسيح 

وإعادة اإلدماج لتقليل التأثري عىل األشخاص املترضرين عىل املدى البعيد.

عندما تكون دولة اإلقليم مسؤولة عن عمليات نزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج، ينبغي للجهات الفاعلة 
التي تقدم الدعم أن تحدد يف أقرب وقت ممكن الهيئات التي ستنفذ تلك العمليات، وتخصص املوارد لتلك 
الهيئات حتى تتمكن من بناء قدراتها عىل االضطالع بهذا الدور والحفاظ عليها. وعند تقديم الدعم لجامعة 
التنبؤ بها، وهي تتوقف عىل  الدعم قد يصعب  تتلقى  التي  الدول، فإن احتياجات الجامعة  مسلحة من غري 

نتيجة النزاع أو العالقة.

تذكري قانوين

يجب عىل الدول األطراف يف الربوتوكول االختياري بشأن اشرتاك األطفال يف املنازعات املسلحة )غالبية الدول( أن تتخذ 
جميع التدابري املمكنة عملياً لكفالة ترسيح األشخاص املجندين ممن تقل أعامرهم عن 18 سنة أو إعفائهم عىل نحو 
آخر من الخدمة. وتوفر الدول األطراف عند اللزوم كل املساعدة املالمئة لهؤالء األشخاص لشفائهم جسدياً ونفسياً 
وإلعادة إدماجهم اجتامعياً.68 ويجب أن تتعاون الدول األطراف يف تنفيذ هذا الربوتوكول، مبا يف ذلك التعاون يف منع أي 

67
68

 يُعرّف الطفل بأنه أي شخص يقل عمره عن 18 عاماً؛ انظر اتفاقية حقوق الطفل، املادة 1.
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل، املادة 6)3(.
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نشاط يناقض الربوتوكول ويف إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج االجتامعي لألشخاص الذين يقعون ضحايا أفعال تناقض 
هذا الربوتوكول، مبا يف ذلك من خالل التعاون التقني واملساعدة املالية )املادة 7(. ويجب السعي إلعفاء جميع األطفال 
الذين جندتهم أو استخدمتهم القوات أو الجامعات املسلحة عىل نحو غري قانوين من الخدمة دون قيد أو رشط يف 
جميع األوقات، مبا يف ذلك يف أثناء النزاعات املسلحة. ويجب أال تتوقف إجراءات تنفيذ نزع سالح األطفال وترسيحهم 
وإعادة إدماجهم عىل التوصل لوقف إطالق النار أو اتفاق السالم، أو عىل أي عملية إلعفاء البالغني من الخدمة أو 
ترسيحهم. ويتعني تيسري عملية التنسيق مع الجهات الفاعلة املحلية وأيضاً مع الجهات الفاعلة اإلنسانية الدولية مثل 

منظمة اليونيسف لتنفيذ عمليات نزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج.

يحق لجميع األطفال )أي األشخاص الذين تقل أعامرهم عن 18 سنة( املرتبطني بقوات مسلحة أو جامعات مسلحة 
الحصول عىل رعاية خاصة وحامية خاصة )دراسة القانون الدويل اإلنساين العريف، اللجنة الدولية، القاعدة 135(.

ملزيد من القراءة

مبادئ فانكوفر لحفظ السالم وحظر تجنيد األطفال كجنود يف حاالت النزاع

قواعد ومبادئ توجيهية بشأن األطفال املرتبطني بالقوات املسلحة أو الجامعات املسلحة

األطفال املرتبطون بالقوات املسلحة أو الجامعات املسلحة )اللجنة الدولية(

املبادئ التوجيهية للتنفيذ الوطني لنظام الحامية الشامل لألطفال املشاركني يف قوات مسلحة أو جامعات مسلحة، 
صفحة 395-396 )اللجنة الدولية(

الحامية القانونية لألطفال يف النزاعات املسلحة – منشور قانوين )اللجنة الدولية(

مركز موارد نزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج )األمم املتحدة(

Implementation Guidance for the Vancouver Principles

ميكن أيضاً االطالع عىل:
- القسم 1.2.6.ج األفراد

إدارة األسلحة والذخائر
غالباً ما يتم نرش القوات التي تقدم الدعم ومعها مخزونات من األسلحة والذخائر وغريها من املعدات الفتاكة 
التي تكدسها عىل مدار عالقة الدعم. وال ينفي الخروج من عالقة الدعم، مهام كان ذلك عىل عجل، مسؤولية 
القوة التي تقدم الدعم عن األسلحة والذخائر التي قد تعرض حامية املدنيني للخطر، إذا مل يتم تخزينها بشكل 
سليم وآمن. وللحيلولة دون تحويل األسلحة والذخائر عن وجهتها أو إساءة استخدامها، ولتجنب االنفجارات 
العرضية، ميكن للقوات التي تقدم الدعم تدمري هذه العنارص أو تعطيلها بشكل دائم، أو إخراجها من الدولة أو 

اإلقليم املعني عند انسحابها، أو نقل الوالية عليها إىل رشيك يتسم باملسؤولية.

ميكن أيضاً االطالع عىل:
- القسم 1.3.3 إدارة األسلحة والذخائر

- القسم 2.4.3 عمليات نقل األسلحة
- القسم 8.4 األلغام األرضية ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار

د.   إدارة التداعيات
يجب عىل الجهات الفاعلة يف عالقات الدعم النظر يف اتخاذ تدابري ملعالجة آثار العمليات العسكرية واألنشطة 
الفاعلة  والجهات  النزاعات  أطراف  عىل  يكون  وقد   .)4 القسم  )انظر  املترضرين  األشخاص  عىل  بها  املرتبطة 
األخرى التزامات قانونية باتخاذ خطوات مثل جمع الجرحى واملرىض والعناية بهم. وميكن تنفيذ تدابري أخرى 

يف مجال السياسات.

تأثريها  من  الحد  يف  يساعد  أن  ميكن  ممكن،  حد  أقىص  إىل  مبارشة،  العمليات  أعقاب  يف  اتخاذ خطوات  إن 
الرتاكمي وعىل املدى الطويل. لذلك، ينبغي النظر يف اتخاذ تدابري إلدارة تداعيات النزاع يف أثناء عملية التخطيط 

https://www.international.gc.ca/world-monde/assets/pdfs/issues_development-enjeux_developpement/human_rights-droits_homme/principles-vancouver-principes-arabic.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/6095_0.pdf/
https://shop.icrc.org/children-associated-with-armed-forces-or-armed-groups-pdf-ar.html
https://www.icrc.org/en/download/file/1032/guiding-principles-children-icrc.pdf
https://www.icrc.org/en/download/file/1032/guiding-principles-children-icrc.pdf
https://www.icrc.org/en/document/legal-protection-children-armed-conflict-factsheet
https://www.unddr.org/the-iddrs/
https://www.canada.ca/en/department-national-defence/corporate/reports-publications/vancouver-principles.html
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للعالقة وتنفيذها بدالً من انتظار املرحلة االنتقالية أو انتهاء النزاع. بالطبع، قد ال تكون بعض التدابري ممكنة إال 
فور انتهاء النزاع، أو رمبا يتطلب األمر تنفيذها عىل مدار فرتة أطول. ويظل لهذه التدابري أهميتها بغض النظر 

عام إذا كانت الجهات الفاعلة قد حققت أهدافها يف عالقة الدعم أم ال.

جهود إعادة اإلعامر
يجب عىل الجهات الفاعلة، إىل أقىص حد ممكن، النظر يف املساهمة يف إعادة إعامر أي بنية تحتية مدنية حيوية 
قد تكون ترضرت نتيجة للنزاع املسلح أو بطريقة أخرى تيسري هذه العملية، وإعادة إنشاء أي خدمات أساسية.

قد تشمل تلك التدابري إعادة بناء املرافق املترضرة أو تجديدها، أو تجديد عمليات توريد السلع مثل املعدات 
الطبية، مع إيالء االعتبار الواجب ملبادئ التنسيق املدين العسكري واملامرسات الجيدة. ويجب تنفيذ عمليات 
إعادة اإلعامر واإلصالحات يف أقرب وقت ممكن من أجل تخفيف التأثري الرتاكمي عىل البنية التحتية للخدمات 
األساسية وتقليل مخاطر التدهور الذي يلحق بالخدمات عىل املدى الطويل، أو الذي ال ميكن إصالحه.69 ولهذا 
األمر أهميته ليس ألسباب إنسانية فحسب، ولكن أيضاً ملنع االنتكاسات الكربى التي تلحق بالتنمية، وتقليل 
احتامل النزوح املمتد. ويجب توخي الحذر لضامن تنفيذ مثل هذه التدابري عىل نحو عادل، لتجنب تأجيج أي 

انقسامات اجتامعية قامئة.

ويف إطار الجهود التي تبذلها الدول إلدراج النساء يف جهود إعادة اإلعامر بعد النزاع، فإنه ميكنها أيضاً الرجوع 
إىل اإلرشادات واملعايري الواردة يف مجموعة قرارات مجلس األمن بشأن املرأة والسالم واألمن واألطر ذات الصلة.

ميكن أيضاً االطالع عىل:
- القسم 6.4 الخدمات األساسية

حلول دامئة للنازحني داخلياً
يُعد عدم القدرة عىل الحصول عىل الخدمات األساسية، خاصة يف البيئات الحرضية، عامالً رئيسياً يف دفع عمليات 
النزوح، وميكن أيضاً أن يؤثر عىل البحث عن حلول دامئة لهذه املشكلة. وقد تجعل جهود إعادة اإلعامر عودة 
النازحني أسهل، إذا رغبوا يف ذلك، وتساعد عىل تقليل العواقب اإلنسانية للنزوح املمتد. ومن املهم إدراك أنه 
العدائية سريغبون يف العودة أو يستطيعون العودة إىل ديارهم. يف هذه  ليس كل من نزحوا بسبب األعامل 
الحاالت، يجب عىل الجهات الفاعلة النظر يف مساعدة رشكائها عىل التوصل إىل حلول دامئة أخرى، أي اإلدماج 
املحيل وإعادة التوطني يف مناطق أخرى من البالد، مع ضامن أن تكون الخيارات املتاحة للنازحني طوعية وآمنة 

وتصون الكرامة.

ميكن أيضاً االطالع عىل:
ً - القسم 3.4 النازحون داخليا

إزالة األلغام ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار
القابلة  الحرب  إزالة مخلفات  الطبيعة يف  الحياة  إىل  العودة  األشخاص عىل  آخر مهم ملساعدة  يتمثل جانب 
واألجهزة  املرتوكة،  والذخائر  املزروعة،  واأللغام  املنفجرة،  غري  بالذخائر  التلوث  يشكل  أن  وميكن  لالنفجار. 
املتفجرة اليدوية الصنع، واألسلحة مخاطر مبارشة وغري مبارشة عىل املدنيني وأن يعيق عمليتي إعادة اإلعامر 

والتعايف، مع ما يرتتب عىل ذلك من عواقب عىل التنمية عىل املدى الطويل.

ويجب عىل كل جهة فاعلة وضع عالمات لتحديد أي متفجرات من مخلفات الحرب يتم اكتشافها، ويتعني عليها 
إزالتها إذا كانت لديها القدرة عىل ذلك. ومن الرضوري إنشاء آلية لتنسيق عمليات املسح الكتشاف التلوث 
وجهود التطهري ألغراض إنسانية يف أرسع وقت ممكن فور انتهاء األعامل العدائية الفعلية. وقد توجد حاجة إىل 
تدابري أخرى لدعم عملية إزالة األلغام ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار، وتخفيف املخاطر التي يتعرض لها 

املدنيون، وتقديم املساعدة للدول املترضرة كمسألة تتم من منطلق القانون أو السياسة.

 انظر اللجنة الدولية للصليب األحمر، الخدمات الحرضية يف أثناء النزاعات املسلحة املمتدة: دعوة لتبني نهج أفضل ملساعدة املترضرين، 69
اللجنة الدولية، جنيف، 2015:

 https://shop.icrc.org/urban-services-during-protracted-armed-conflict-pdf-ar.html.

https://shop.icrc.org/urban-services-during-protracted-armed-conflict-pdf-ar.html
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ميكن أيضاً االطالع عىل:
- القسم 8.4 األلغام األرضية ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار

القواعد القانونية األساسية

اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد، 1997

الربوتوكول املتعلق باملتفجرات من مخلفات الحرب، 2003 )الربوتوكول الخامس التفاقية األسلحة التقليدية 
لعام 1980(

اتفاقية الذخائر العنقودية، 2008

 
2.3.6 التعلم

أحد الدروس املستفادة هو املعرفة أو الفهم املكتسب عن طريق التجربة واملالحظة. وقد تكون التجربة إيجابية، كام 
هو الحال يف اختبار أو مهمة تكلل بالنجاح، أو سلبية، كام هو الحال يف حادث مؤسف أو إخفاق يف أمر ما.

عملية التعلم من "الدروس املحددة واملستفادة" )التعلم( هي عملية تتجاوز الحدود الوظيفية، وتتيح للمنظامت 
األخطاء،  تكرار  الفاعلة من  الجهات  العملية  أن متنع هذه  أخطائها ونجاحاتها عىل حد سواء. ويجب  التعلم من 

وتشجعها عىل البناء عىل ما تحقق من نجاحات.

ويجب أن تتسم الدروس املستفادة مبا ييل:
األهمية، من حيث أن لها تأثري حقيقي أو مفرتض عىل العمليات	 
الصحة، من حيث أنها صحيحة من الناحيتني الواقعية والفنية	 
إمكانية التطبيق، من حيث أنها تحدد تصميامً أو عملية أو قراراً معيناً يقلل احتامل الفشل ووقوع	 

الحوادث أو يلغيه متاماً، أو يعزز الحصول عىل نتيجة إيجابية.

مقدمة
يجب أن تتناول عمليات التعلم عىل وجه التحديد حامية املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال، ألن 

هذا األمر سيكون مقياساً أساسياً لنجاح املهمة.

وإذا مل تتعلم جميع الجهات الفاعلة دروساً من التجارب السابقة، فإنها تكون عرضة لتكرار األخطاء نفسها. ويتمثل 
الدويل اإلنساين، وتوفري حامية أفضل للمدنيني عن طريق  للقانون  التعلم يف تحسني االمتثال  الهدف من عمليات 
وقف يشء ما، أو القيام بيشء ما بطريقة مختلفة، أو عمل يشء جديد. بهذا املعنى، ال يتم تعلم الدروس إىل أن يتم 

تحديدها وإدماجها يف املامرسات الالحقة.

التعلم عملية مستمرة ودورية تحدث يف كل مرحلة من مراحل عالقة الدعم:
يف مرحلة اإلعداد، عند إدماج الدروس املستفادة السابقة يف إطار العمل، واألنظمة، والعمليات	 
يف أثناء عالقة الدعم، عند تطبيق نظام لتسجيل األمور التي ال تسري عىل ما يرام	 
بعد انتهاء النزاع أو عالقة الدعم، عندما يتم تحديد الدروس وإدماجها يف املامرسات املستقبلية وتبادلها 	 

مع اآلخرين.

يجب أيضاً إدراج آليات الرصد والتقييم يف عمليات التعلم. ومن ثم، ميكن إدماج املشكالت التي تم تحديدها بواسطة 
هذه اآلليات يف تحليالت الدروس املستفادة، وعند االقتضاء، منع تكرارها عن طريق إدخال تعديالت عىل األنظمة.
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دعم
األنشطة 

تغي�
السلوك 

 تحديد
الدروس باتباع
عملية منهجية 

 التحقق من
صحة الدروس

 عن طريق جهود
 مشرتكة يبذلها

الرشكاء

تحديث اإلجراءات
والذاكرة املؤسسية 
 األخرى والتعليم

 والتدريب
وتعديلها

تحليل الدروس
املحددة

اتخاذ رد فعل
رسيع إذا لزم األمر 

رصد األنشطة
وتحديد األخطاء 
وجوانب النجاح 

تحويل الدروس
 املحددة إىل 

دروس مستفادة

األسئلة الرئيسية
هل لديكم عملية لتسجيل وإدارة املالحظات والدروس املستفادة عىل مدار عالقة الدعم؟	 
هل تتيح لكم عملية التعلم تحديد املشكالت املتعلقة بالقانون الدويل اإلنساين وحامية األشخاص غري 	 

املشاركني يف القتال؟
هل لديكم آلية ملعرفة األسباب الجذرية ووضع إجراءات ملعالجتها؟	 
كيف تتأكدون من تنفيذ الدروس املحددة أو املستفادة عىل نحو صحيح؟	 
هل تتيح لكم عملية التعلم التي تنتهجونها تحديد الدروس، وتسجيلها، وإدماجها من أجل تحسني عالقة 	 

الدعم الجارية؟
كيف ستدمجون املالحظات التي يبديها رشكاؤكم يف عملية التعلم؟	 
هل تتشاركون الدروس التي استفدمتوها مع رشكاء أو حلفاء آخرين، أو أطراف أخرى، من أجل تحسني 	 

مامرسات عالقة الدعم؟

التعلم املنهجي لتعزيز حامية األشخاص املترضرين أ.   
يجب عىل الجهات الفاعلة يف عالقات الدعم إنشاء نظام إلعداد تقارير عن األداء بصفة دامئة أو بصفة دورية 
يتيح لها تحديد املشكالت املحتملة باستمرار. ومن شأن هذا النظام أن يكشف عىل نحو أرسع أمناط القضايا 
التي مل يتم التعامل معها، وستشكل هذه األمناط أساس عملية الدروس املستفادة. وبطبيعة الحال، سيقوم هذا 

النظام برصد املشكالت عىل مستويات متعددة.

وقد تتمخض االختالفات الثقافية بني الجهات الفاعلة التي تقدم الدعم والجهات التي تتلقى الدعم أيضاً عن 
غري  العامة  املامرسات  من  املزيد  وتكشف  بالثقافة(،  يتعلق  فيام  املثال  سبيل  )عىل  بالسياق  مرتبطة  دروس 

املرتبطة بالسياق.

للتحقيق يف االنتهاكات املحتملة.  بالتعلم وتسجيلها  املتعلقة  التمييز بني تسجيل املعلومات لألغراض  ويجب 
القانونية.  التعلم تسجيل املشكالت عىل مستوى فني من دون تحديد املسؤولية  املوجه نحو  للنظام  وميكن 
ومن الالزم أن تؤدي القضايا املتعلقة باالنتهاكات املحتملة للقانون الدويل اإلنساين أو القوانني األخرى إىل عملية 
تحقيق، وأن تنتج عنها، عند االقتضاء، عقوبات تأديبية أو جزائية )انظر القسمني 4.2.6 و5.2.6(. ومع ذلك، قد 

ينتج عن التحقيق يف االنتهاكات املحتملة أيضاً دروس مستفادة ميكن أن متنع ارتكاب انتهاكات يف املستقبل.
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وغالباً ما تأخذ عمليات املراجعة يف االعتبار املخرجات وليس النتائج العامة، وتتجاهل تأثري عالقات الدعم عىل 
ضحايا النزاعات املسلحة. ويجب أن يركز التعلم عىل ضحايا النزاعات املسلحة، وأن يعترب حامية املدنيني معياراً 

لتقييم نجاح املهمة واستخالص الدروس.

املشاركة يف التعلم ب. 
يف كثري من األحيان، يتم إجراء تدريبات عىل الدروس املستفادة بشكل مستقل، عادة ما يكون مع طرح إحدى 
الجهات الفاعلة افرتاضات حول وجهة نظر الجهة الفاعلة األخرى أو احتياجاتها. وحيثام أمكن، ينبغي لعملية 
الجمع بني  الدعم مع  تتلقى  التي  الدعم والجهات  التي تقدم  الفاعلة  الجهات  أن تشمل  املستفادة  الدروس 
خرباتهام وتجاربهام وتقديم دروس مستفادة مشرتكة، يف مسعى لتحقيق فهم أعمق للقضية املطروحة. وقد 
التعلم.  العالقة بغية استيعاب ثقافة كل رشيك وتقاليده يف عملية  العملية مبا يناسب  يتطلب األمر تصميم 

ويجب تبادل أي مامرسات جيدة يتم تحديدها مع الحلفاء والرشكاء.

ومن أجل إدماج الدروس املتعلقة بالعواقب اإلنسانية لعالقة الدعم عىل نحو أفضل، يجب أن تكون عمليات 
التعلم متاحة للمدنيني واملجتمعات املحلية متى أمكن ذلك. ويُعد طلب الحصول عىل تعليقات تقييمية مبارشة 
حول مدى تأثري دعم القدرات املؤسسية أو مهمة التدريب، واملشورة، واملساعدة، واملرافقة عىل املجتمعات 

املحلية – عنرصاً بالغ األهمية يف عالقات الدعم املسؤولة ونجاح هذه الربامج عىل املدى البعيد.

لذلك،  بأكملها.  الحكومة  تداعيات عىل  بحتة،  كانت عسكرية  لو  الدعم، حتى  لعالقات  أنه سيكون  الحقيقة 
سيكون تأثريها أوسع بكثري من كونه "مجرد" تأثري عسكري. ويجب أن تكون عملية التعلم مفتوحة أمام الجهات 

الفاعلة غري العسكرية لتقديم مدخالت يف جميع املراحل قبل بدء العالقة، ويف أثنائها، وبعد انتهائها.

ج.  إدماج الدروس يف املامرسات األساسية واملامرسات املستقبلية
عندما تنتهي عالقة الدعم، يجب إجراء تدريبات عىل الدروس املستفادة عىل مستوى العالقة بأكملها، وعىل 
الدروس التي يتم إدماجها يف عالقات الدعم يف املستقبل. ويتعني أيضاً مراجعة هذه الدروس بعناية قبل الرشوع 

يف عالقة دعم جديدة مع الجهة الفاعلة نفسها.

يف بعض الحاالت، قد يكون من املناسب تبادل الدروس املستفادة عىل نطاق أوسع. وتشجع اللجنة الدولية 
جميع الجهات الفاعلة عىل نرش خرباتها والدروس املستفادة فيام يتعلق بحامية املدنيني واألشخاص اآلخرين 
غري املشاركني يف القتال، أو تبادلها يف املنتديات ذات الصلة. وتشمل مجاالت االهتامم، عىل سبيل املثال، اختيار 

وسائل الحرب وأساليبها واستخدامها يف املناطق املأهولة بالسكان.

يف مرحلة اإلعداد، من الرضوري النظر يف الدروس املستفادة السابقة، مع إدراك أن الدعم ميكن أن يكون محدد 
ليناسب الثقافة السائدة. ومن املمكن أن توفر تلك الدروس نظرة متعمقة مفيدة للغاية بشأن التحديات التي 
من املحتمل أن تنشأ يف عالقات الدعم يف املستقبل، ويجب االستعانة بها يف أنشطة التدريب قبل االلتزام بأي 
نشاط دعم جديد. والجهات الفاعلة التي تقدم الدعم يف حاجة إىل معرفة ما يكلل بالنجاح وما ال ينجح من 

أجل مامرسة التأثري بشكل فعال وإرساء األسس الالزمة لعالقة دعم ناجحة.

قد يكون الرشكاء الذين يتلقون الدعم قد استفادوا من الدروس التي تعلموها من تجاربهم السابقة، سواًء بصفة 
رسمية أو غري رسمية. ويجب عىل الرشكاء والوزارات أو الهيئات األخرى أن يتشاوروا يف مرحلة اإلعداد، وأن 

يأخذوا يف االعتبار الدروس املستفادة من جميع الجوانب يف أثناء تنفيذ عالقة الدعم.
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أسئلة لصّناع القرار. 7
هذا القسم يكمل القسم 6 عن طريق طرح أسئلة محددة ملساعدة صناع القرار عىل النظر يف التدابري التي قد تكون 
ذات صلة بظروفهم. تهدف األسئلة إىل دعم الجهات الفاعلة التي تقدم الدعم أو األطراف التي تتلقى الدعم أو 

كليهام، يف كل مجال من املجاالت العرشة للتدابري العملية.

باإلضافة إىل ذلك، تُطرح بعض االعتبارات ذات الصلة بشواغل إنسانية محددة، عىل سبيل املثال، املخاطر املتعلقة 
باالحتجاز. انظر القسم 4 ملزيد من املعلومات عن القضايا املتعلقة بحامية املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني 

يف القتال، وأيضاً حامية املدنيني واألعيان األخرى التي تتمتع بحامية خاصة.

قد تتناول بعض األسئلة أيضاً عوامل محددة يف عالقة الدعم، كام هو موضح يف القسم 3، وبالتايل قد ال تكون ذات 
صلة بجميع عالقات الدعم. ويف نسخة هذه الوثيقة املتاحة عىل اإلنرتنت، ميكن لصناع القرار تنقيح األسئلة حسب 

املتغريات املختلفة من أجل تضييق قامئة األسئلة إىل قامئة أكرث صلة بالعالقة التي يدرسونها.

األسئلة التفصيلية الواردة يف هذا القسم تُعد ثانوية بالنسبة لألسئلة االسرتاتيجية الشاملة التي تنطبق عىل جميع 
عالقات الدعم )انظر أيضاً القسم 5(:

ما نوع النزاع، والجهات الفاعلة، واألنشطة، والدعم الذي تنطوي عليه عالقة الدعم؟. 1
ما الفجوات املوجودة بني نوايا الرشكاء وقياداتهم وقدراتهم؟. 2
ما انعكاسات اإلجابات عىل السؤالني السابقني عىل املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال؟. 3
ما الخطوات – من أي من املجاالت العرشة للتدابري العملية التي نوقشت أعاله – التي ميكنكم أنتم ورشيككم . 4

املحتمل )رشكاؤكم املحتملون( اتخاذها معاً لتحسني مستوى حامية املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني 
يف القتال وتقليص الرضر الذي يلحق بهم؟

إذا ظلت الفجوات املحددة يف السؤال الثاين كبرية، فهل يجب إعادة النظر يف عالقة الدعم؟. 5

األسئلة  العملية. وتربز  للتدابري  العرشة  املجاالت  لكل مجال من  فيام ييل  العملياتية  األسئلة  املزيد من  يتم طرح 
الرئيسية يف الجزء العلوي من كل قسم االعتبارات الرئيسية التي يجب أن توجه القرارات يف إدارة عالقة الدعم )انظر 

أيضاً القسم 6(، تليها أسئلة إرشادية أكرث تفصيالً قد تكون ذات صلة، حسب الظروف.
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1.7 مرحلة اإلعداد
1.1.7 اإلعداد الداخيل للمشاركة

ما الرشوط واملعايري التي يجب الوفاء بها يف عالقة الدعم؟ هل هذه الرشوط واملعايري متسقة يف جميع 	 
عالقات الدعم الخاصة بكم؟

هل يلزم تخصيص املوارد كل منها عىل نحو مختلف، وهل تتطلب العمليات "التحقق من الرشكاء"، وهل 	 
يحتاج األفراد تدريباً محدداً؟

هل الكيانات الداخلية املشاركة يف عالقة الدعم متوافقة يف رؤاها، وهل أُنشئت إلدارة نوع عالقة الدعم 	 
املتصوَّرة؟ كيف تضمنون التنسيق بني هذه الكيانات؟

هل لديكم أنظمة قامئة لتقييم نية رشكائكم وقدراتهم وقياداتهم فيام يتعلق بحامية املدنيني واألشخاص 	 
اآلخرين غري املشاركني يف القتال؟

هل لديكم أنظمة وإجراءات راسخة، باإلضافة إىل القدرة عىل رصد ترصفات رشكائكم؟	 

أسئلة عامة

أسئلة عامة
هل يوجد يف قواتكم املسلحة مستشارون قانونيون؟	 
هل يقدم املستشارون القانونيون التوجيه لألفراد بشأن القضايا املحددة املتعلقة بعالقات الدعم قبل نرشهم؟	 
هل قمتم بإدماج اتفاقيات جنيف يف القانون الوطني؟	 
هل اعتمدتم ترشيعاً جنائياً ملعاقبة من تثبت إدانتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدويل اإلنساين؟	 
هل تتمتع محاكمكم الوطنية بوالية قضائية عاملية عىل جرائم الحرب التي يرتكبها مواطنو بلدانكم أو 	 

تُرتكب ضدهم، أو تُرتكب عىل أراضيكم؟
هل تتضمن قوانني دولكم املسؤولية الجنائية الجامعية؟	 
ما اآللية )اآلليات( القامئة ملناقشة املسائل ذات الصلة بعالقة الدعم بني الكيانات املعنية )عىل سبيل املثال، 	 

اللجنة املشرتكة بني الوزارات، أو مجلس املراجعة، أو مجموعة العمل(؟
كيف يتم إبالغ األدوار واملسؤوليات يف عالقة الدعم إىل الهيئات واإلدارات املشاركة يف تقديم الدعم أو تلقيه؟	 
ما العملية املتبعة، عىل مستوى الهيئات واإلدارات الحكومية، للنظر يف املسائل التي متثل شواغل إنسانية، 	 

والتدابري الالزمة لكفالة احرتام القانون الدويل اإلنساين يف املامرسة الفعلية؟
كيف يتم إدراج حامية املدنيني يف السياسات والعقيدة العسكرية؟	 
هل تتضمن سياساتكم وعقيدتكم العسكرية التدابري التي يجب اتخاذها لتقليل الرضر الذي يلحق 	 

باملدنيني يف العمليات العسكرية التي تنفذ مع الرشكاء؟
هل لديكم سياسة بشأن حامية املدنيني؟	 
هل لديكم آلية لتتبع األرضار التي تلحق باملدنيني؟	 
هل لديكم نظام إلدارة مواردكم البرشية يف عالقة الدعم؟	 
كيف ستنسقون توجيهاتكم أو سياساتكم العملياتية فيام يتعلق بوسائل الحرب وأساليبها؟	 
هل أنظمة القيادة والتحكم لديكم قوية مبا يكفي للعمل يف بيئة تجمعكم مع رشكائكم؟	 
كيف ستضمنون التواصل مع القادة امليدانيني؟	 
هل تم تعديل أنظمة القيادة والتحكم لديكم لتناسب العمل مع القوات التابعة لرشكائكم؟	 

االحتجاز
هل يتيح تقييم املخاطر، الذي تجرونه قبل عملية النقل، للمحتجزين التعبري عن مخاوفهم بشأن نقلهم، 	 

وإذا كان األمر كذلك، كيف تتعاملون مع هذه املخاوف؟

املفقودون
هل لديكم نظام لتبادل املعلومات التي يجمعها مكتب االستعالمات الوطني التابع لكم )أو ما يعادله( 	 

واملصادر األخرى مع رشكائكم؟
هل لديكم بروتوكوالت لجمع كل البيانات ذات الصلة عن الجرحى واملرىض الذين تقومون بإجالئهم )أي 	 

البيانات الشخصية، ومكان عملية اإلجالء وتاريخها وتوقيتها ومن توىل تنفيذها( وحامية تلك البيانات؟
هل لديكم آلية إلخطار العائالت عند إجالء الجرحى أو املرىض؟	 
هل لديكم آلية للتأكد من أن األشخاص الذين يتم إدخالهم إىل املرافق الطبية التي تتحملون املسؤولية عنها 	 

ميكنهم استعادة و/أو الحفاظ عىل االتصال بأفراد عائالتهم؟
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األلغام األرضية ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار
هل توجد هيئة وطنية لألعامل املتعلقة باأللغام يف دولتكم؟	 
ما دور الهيئة الوطنية لألعامل املتعلقة باأللغام يف دولتكم ومسؤولياتها؟	 
هل تم تدوين املعايري الوطنية لألعامل املتعلقة باأللغام وإجراءات العمل املوحدة ونرشها؟	 
ما املعايري واملبادئ التوجيهية الدولية الواجبة التطبيق )عىل سبيل املثال: املعايري الدولية لألعامل املتعلقة 	 

باأللغام، واملبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخرية، والخالصة الوافية املعيارية لتنفيذ عمليات الحد 
من األسلحة الصغرية(؟

أسئلة للجهات الفاعلة التي تقدم الدعم

أسئلة عامة
هل نظر مستشاروكم القانونيون يف القضايا املحددة التي قد تثريها عالقات الدعم؟	 
هل لديكم نظام ملراقبة تصدير األسلحة؟	 
ما القوانني ذات الصلة بالتعاقد مع الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة؟	 
كيف تضمنون الشفافية واملساءلة يف عملية التعاقد مع الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة؟	 
هل لديكم نظام لضامن التوافق بني الهيئات الحكومية فيام يتعلق بعالقة الدعم؟	 
كيف تتأكدون من تخصيص املوارد عىل نحو مناسب لدعم رشكائكم؟	 
هل يتم تعديل نظام إدارة املوارد البرشية لديكم ليناسب األدوار التي ترغبون يف إسنادها لألفراد التابعني 	 

لكم؟
هل الوحدات املعينة للعمليات العسكرية التي تنفذ مع الرشكاء تتلقى تدريباً خاصاً عىل تنفيذ هذه املهام؟	 
هل لديكم وحدة أو مجموعة داخل قواتكم املسلحة متخصصة يف تقديم التدريب واملساعدة للقوات 	 

التابعة لرشكائكم؟
هل ستتاح لقواتكم املسلحة إمكانية الوصول إىل املستشارين القانونيني قبل نرشهم ويف أثناء نرشهم؟	 
هل تتلقى قواتكم املسلحة التدريب عىل التعامل مع حامية املدنيني مع القوات التابعة لرشكائكم؟	 
هل تتلقى قواتكم املسلحة التدريب عىل تحديد انتهاكات القانون الدويل اإلنساين التي ترتكبها القوات 	 

التابعة لرشكائكم والتصدي لها؟
كيف تحفظون ذاكرتكم املؤسسية لعالقات الدعم؟	 
كيف تتأكدون من نقل الدروس املستفادة بحيث ميكن تطبيقها يف عالقات الدعم الالحقة مع رشكائكم 	 

أنفسهم أو مع رشكاء مختلفون؟
ما الوزارات التي يجب أن تشارك يف التحقق من الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة واختيارها والتعاقد 	 

معها؟
ما املعايري التي تطبقونها عند تقييم ما إذا كنتم ستستعينون بخدمات رشكة عسكرية وأمنية خاصة؟	 
هل لديكم عملية لضامن تحديد الدروس املستفادة من عالقات الدعم وأخذها يف االعتبار؟	 
كيف ستضعون حدوداً واضحة للمسؤولية يف إطار العالقة؟	 
هل لدى بعض األفراد التابعني لكم خربة يف العمليات التي تنفذ مع الرشكاء؟	 
هل يتضمن التدريب الذي يتلقونه قبل عملية االنتشار االختالفات الثقافية واللغوية بينهم وبني القوات 	 

التابعة لرشكائكم؟
هل هم قادرون عىل إدماج التدريب عىل القانون الدويل اإلنساين وتعليمه يف برنامجهم التدريبي؟	 
هل يتعامل التدريب والتوجيه بشأن القانون الدويل اإلنساين واألطر القانونية األخرى ذات الصلة مع 	 

القضايا املتعلقة بالعمل مع رشكائكم؟
هل لديكم آلية إبالغ تتضمن رشكاءكم؟	 
هل لديكم سلسلة لوجستية مناسبة لغرض العمليات العسكرية التي تنفذ مع الرشكاء؟	 

املوىت
هل لديكم أشخاص مؤهلون بشكل مناسب للقيام بعمليات حفر املقابر؟	 
كيف ستساهمون يف عملية استعادة املوىت من دون إحداث مزيد من التعقيد يف جهود تحديد هوية 	 

أصحاب الرفات، ومن دون انتهاك حرمة املوىت؟
كيف ستتعاملون مع املخاطر التي يتعرض لها من يقومون باستعادة املوىت؟	 
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املفقودون
هل أنشأتم نظاماً للعائالت لإلبالغ عن األشخاص املفقودين وتلقي معلومات عن مصريهم ومكان وجودهم؟	 

األلغام األرضية ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار
هل لديكم خطة لتنفيذ التدابري التصحيحية يف عملية إزالة األلغام التي ينفذها رشكاؤكم ألغراض إنسانية، 	 

وعملية التخلص من الذخائر القابلة لالنفجار، واألمن املادي وإدارة املخزون، والقدرة عىل تنفيذها؟

أسئلة لألطراف التي تتلقى الدعم

أسئلة عامة
ما التداعيات املرتتبة عىل اختالف إطاركم القانوين عن اإلطار القانوين لدى رشكائكم املحتملني؟	 
ما الرشوط التي ستضعونها عند املوافقة عىل الدخول يف عالقة دعم؟	 
هل ميكنكم العمل عىل مستوى اإلدارات أو الهيئات لفهم اإلجراءات وتنفيذها بشكل كامل بحيث ال	 

يعيق الدعم الخارجي النهج الذي يضم الحكومة بأكملها؟

املفقودون
هل لديكم آلية إلخطار العائالت عند قيامكم باحتجاز األشخاص وعندما تنقلونهم بعد ذلك؟	 
هل لديكم آلية للتأكد من أن املحتجزين ميكنهم استعادة االتصال بأفراد عائالتهم و/أو الحفاظ عىل هذا 	 

االتصال؟

املفقودون واملوىت
هل لديكم نظام لجمع املعلومات عّمن يلقى القبض عليهم والجرحى واملرىض واملفقودين والقتىل، 	 

وجعلها مركزية وحاميتها، ونقل تلك املعلومات إىل األطراف األخرى يف أثناء النزاع؟

Missing
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2.1.7 املشاركة يف وضع املعايري
يف عالقات قياداتكم الدولية ويف املحافل الدولية، هل التزمتم مبواقف شاملة ومتعددة األطراف تدعم 	 

االمتثال للقانون الدويل اإلنساين؟
هل تشجع قياداتكم األطراف األخرى عىل االنضامم إىل الصكوك القانونية الدولية واملعايري األخرى التي 	 

تهدف إىل تقليل العواقب اإلنسانية للنزاعات املسلحة؟
هل لديكم برامج تعزز االمتثال للقانون الدويل اإلنساين وحامية املدنيني، وهل تتيحون هذه الربامج 	 

لرشكائكم الحاليني أو رشكائكم املحتملني؟
هل لديكم آليات ثنائية ومتعددة األطراف تهدف إىل التأثري عىل رؤى الرشكاء املحتملني ووجهات 	 

نظرهم بشأن االمتثال للقانون الدويل اإلنساين؟

أسئلة عامة

أسئلة عامة
كيف تنرشون القانون الدويل اإلنساين يف بياناتكم العامة؟	 
إىل أي مدى تستخدمون النقاشات االسرتاتجية لرشح سبب كون االمتثال للقانون الدويل اإلنساين يف مصلحة 	 

رشكائكم؟
عند تشجيع رشكائكم عىل االمتثال للقانون الدويل اإلنساين، هل تربزون كيف يخدم االمتثال دوافع رشكائكم 	 

ومصالحهم؟
إذا علمتم باحتامل ارتكاب رشكائكم انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين، فهل تطلبون من الجهات الفاعلة 	 

األخرى تشجيع رشكائكم عىل تحسني مستوى امتثالهم للقانون الدويل اإلنساين؟
هل لدى رشكائكم تفسريكم نفسه للقانون الدويل اإلنساين، وهل حددتم أي تناقضات تجب معالجتها؟	 
إذا كان لديكم أنتم ورشكاءكم تفسريان مختلفان لقاعدة من قواعد القانون الدويل اإلنساين، فام التفسري 	 

الذي يوفر حامية أكرب للمدنيني أو األشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال؟
فيام يتعلق بكم وبرشكائكم، هل يُعد تقليل الرضر الواقع عىل املدنيني يف التخطيط للعمليات العسكرية 	 

وتنفيذها أولوية اسرتاتيجية؟
هل تتضمن االتفاقات مع رشكائكم هدف تقليل الرضر الذي يلحق باملدنيني، وهل هذا الهدف مرتسخ يف 	 

العقيدة والسياسات؟
هل ميكنكم تشجيع األطراف التي تتلقى الدعم عىل االنخراط يف حوار بناء ورسي وثنايئ مع اللجنة الدولية 	 

لتحسني مستوى حامية املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال؟
هل أوضحتم لرشكائكم توقعاتكم بشأن الوسائل واألساليب التي يستخدمونها؟	 
هل تشجعون رشكاءكم عىل متكني الجهات اإلنسانية املحايدة وغري املتحيزة واملستقلة من الوصول وتوفري 	 

الحامية لهم؟
هل يفهم رشكاؤكم املعايري واملبادئ التوجيهية الدولية بشأن إدارة األسلحة ويقبلونها ويطبقونها )عىل 	 

سبيل املثال: املعايري الدولية لألعامل املتعلقة باأللغام، واملبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخرية، 
والخالصة الوافية املعيارية لتنفيذ عمليات الحد من األسلحة الصغرية(؟

كيف تنرشون املعايري العامة، مبا يف ذلك القيود والحدود، بشأن استخدام األسلحة املتفجرة يف املناطق 	 
املأهولة بالسكان مبا يتامىش مع القانون الدويل اإلنساين؟

يف أثناء العمليات العسكرية التي تنفذ مع الرشكاء، كيف ميكن لألفراد التابعني لكم إنشاء عالقة مع نظرائهم؟	 

االحتجاز
هل ميكنكم تشجيع رشكائكم عىل االنخراط يف حوار بناء ورسي وثنايئ مع اللجنة الدولية لضامن توافق 	 

معاملة املحتجزين وظروف االحتجاز مع القانون واملعايري الدولية؟

املوىت
هل تعملون مع رشكائكم بشأن الحاجة إىل ضامن اإلدارة التي تصون كرامة املوىت، مبن فيهم القتىل من 	 

القوات املعادية؟
هل تعملون مع رشكائكم بشأن القوانني واألعراف الدولية الواجبة التطبيق عىل إدارة املوىت؟ 	 
هل فكرتم أنتم ورشكاؤكم يف أهمية إنشاء وحدة مخصصة الستعادة املوىت ونقلهم عىل نحو يصون كرامتهم؟	 
هل تشجعون رشكاءكم عىل املوافقة عىل نقل الرفات إىل القوات املعادية؟	 
هل تشجعون أطراف النزاع عىل توثيق أماكن مقتل املدنيني واملحاربني واملقاتلني وتسجيلها؟	 
هل تؤكدون لرشكائكم رضورة حامية املقابر التي تُنشأ بسبب النزاعات املسلحة؟	 
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الرعاية الصحية
هل ميكنكم تشجيع رشكائكم عىل تجنب تنفيذ عمليات عسكرية تتضمن مرافق طبية أو وسائل نقل طبي، 	 

ألن ذلك قد يتسبب يف أن تفقد وضعها الذي يضمن لها الحامية مبوجب القانون الدويل اإلنساين؟

األلغام األرضية ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار
هل تتناول السياسات التي يتبعها رشكاؤكم أو عقائدهم العسكرية الكشف عن األلغام ومخلفات الحرب 	 

القابلة لالنفجار ومتييزها بعالمات وإزالتها وفقاً للمعايري اإلنسانية؟
هل تحدثتم مع رشكائكم بشأن االنضامم إىل الصكوك الدولية التي تحظر استخدام أسلحة معينة التي يوجد 	 

قلق دائم بشأنها من الناحية اإلنسانية )مثل اتفاقية األسلحة التقليدية، أو اتفاقية حظر األلغام املضادة 
لألفراد، أو اتفاقية الذخائر العنقودية(، وتنفيذها؟

هل قياداتكم يف وضع ميّكنها من حث رشكائكم عىل عدم استخدام األلغام املضادة لألفراد أو الذخائر 	 
العنقودية تحت أي ظرف من الظروف؟

هل ميكن لقياداتكم مساعدة الرشكاء عىل استحداث أدوات لجمع البيانات وإدارتها من أجل دعم األعامل 	 
املتعلقة باأللغام لألغراض اإلنسانية؟

أسئلة للجهات الفاعلة التي تقدم الدعم

أسئلة عامة
هل الدعم الذي تقدمونه مصحوب بجهد دبلومايس مواٍز لتشجيع األطراف التي تتلقى الدعم عىل التصديق 	 

عىل األطر وااللتزامات القانونية اإلقليمية والدولية؟
هل تشجعون رشكاءكم من الجامعات املسلحة من غري الدول وتساعدونهم عىل وضع قواعد السلوك الخاصة 	 

بهم؟
هل تحددون املامرسات الجيدة للتخفيف من مخاطر إلحاق رضر باملدنيني يف النزاعات املسلحة يف األماكن 	 

الحرضية، مبا يف ذلك القيود والحدود املفروضة عىل استخدام األسلحة املتفجرة الثقيلة يف املناطق املأهولة 
بالسكان؟

هل العالقة بني قواتكم املسلحة والقوات التابعة لرشكائكم متّكن قواتكم املسلحة من التعامل مع تلك 	 
القوات بشأن قضايا القانون الدويل اإلنساين؟

املوىت
هل األفراد التابعون لكم، مبن فيهم املحاربون أو املقاتلون، عىل دراية بالقوانني واألعراف واملعايري األخرى 	 

املتعلقة باستعادة املوىت وإدارتهم عىل نحو يصون كرامتهم؟
يف عملياتكم املشرتكة واملختلطة والتي تنفذ مع رشكاء مع الطرف الذي يتلقى الدعم، هل تؤكدون عىل 	 

الحاجة إىل ضامن جمع الرفات، ونقلها، والتخلص منها عىل نحو يصون كرامة املوىت؟

الرعاية الصحية
هل تذكّرون الطرف الذي يتلقى الدعم بأنه مبوجب القانون الدويل اإلنساين، يجب توفري الرعاية الطبية 	 

للجرحى من األعداء دون أي متييز ضار؟
هل تذكّرون الطرف الذي يتلقى الدعم بأنه مبوجب القانون الدويل اإلنساين، ال تُعد مهام جمع الجرحى 	 

من األعداء ورعايتهم وظائف عسكرية عىل اإلطالق؟
 

أسئلة لألطراف التي تتلقى الدعم

أسئلة عامة
هل األفراد التابعون لكم، مبن فيهم املحاربون واملقاتلون، عىل دراية بقواعد القانون الدويل اإلنساين التي 	 

تحمي املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال، والعواقب الناتجة عن عدم االمتثال لها؟

املوىت
هل أبلغتم رشكاءكم بالقوانني والعادات املحلية التي تنظم طريقة إدارة املوىت؟	 
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3.1.7 تقييم العالقة ووضع إطار لها
هل أجريتم تقييامً دقيقاً لنواياكم وقياداتكم وقدراتكم أنتم ورشكائكم؟	 
هل ميكن معالجة أي فجوات يف النوايا والقيادات والقدرات عن طريق الدعم املخطط؟	 
ما الرشوط التي تحدد عالقة الدعم الناجحة؟	 
كيف ستنفذون املرحلة االنتقالية من عالقة الدعم عندما: )أ( تتحقق أهدافكم أو 	 

)ب( ال تتحقق أهدافكم؟

أسئلة عامة

أسئلة عامة
ما املعايري التي تطبقونها للتحقق من الرشكاء املحتملني واختيارهم؟	 
هل قام رشكاؤكم بإدماج القانون الدويل اإلنساين يف التدريب والعقيدة وقواعد االشتباك؟	 
هل هناك قيادة واضحة تصدر األوامر؟	 
هل يبدو أن أوامر القيادة يتم اتباعها؟	 
هل هناك عالمات واضحة عىل التسلسل الهرمي واالنضباط، مثل الزي الرسمي، والتحية، واالستخدام 	 

املتسق للرتب عىل مستوى الجامعة؟
كيف يرتبط رشكاؤكم باملجتمع املحيل؟	 
هل يتلقى رشكاؤكم دعامً سياسياً أو اجتامعياً أو اقتصادياً من املجتمع املحيل؟	 
من أو ما مصادر التأثري السيايس أو االجتامعي أو االقتصادي أو الروحي، أو أنواع التأثري األخرى عىل رشكائكم؟	 
كيف ميارس رشكاؤكم سلطاتهم؟	 
هل تعكس أفعال رشكاؤكم أيديولوجياتهم؟	 
كيف يتم ترسيخ قواعد الجامعة وتعزيزها داخل الجامعة )عىل سبيل املثال من خالل التدريب، أو الطقوس، 	 

أو الخطابات التي تلقيها الشخصيات املؤثرة، أو املامرسات العنيفة(؟
هل تشارك أي وحدات ضمن قوة كبرية تابعة للرشكاء يف طقوس أو مامرسات تتعارض مع عقيدة الجامعة 	 

وغرضها املعلن؟
هل أجريتم تحليالً الحتياجات رشكائكم الفنية لتقييم مستوى كفاءتهم العسكرية )عىل سبيل املثال يف 	 

استخدام أنظمة األسلحة غري املبارشة(؟
هل لدى رشكائكم آلية لتتبع األرضار التي تلحق باملدنيني، وماذا يرتتب عليها؟	 
هل لدى رشكائكم القدرة عىل إجراء تقييم لتأثري الهجامت وتحديد ما إذا كان الهجوم قد يتسبب يف إلحاق 	 

أرضار عرضية باملدنيني؟
كيف يتم إعالم املجتمع املحيل بتقسيم األدوار واملسؤوليات بني الجهات الفاعلة؟	 
هل توجد تدابري قانونية وإدارية فعالة ملنع الفساد ومكافحته؟	 
هل تحصل الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة عىل جميع الرتاخيص/التصاريح املطلوبة؟	 
هل يتضمن العقد املربم مع الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة رشط االمتثال لألطر القانونية الواجبة 	 

التطبيق؟
هل ينص العقد املربم مع الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة عىل فرض غرامة عليها أو إلغاء العقد إذا 	 

انتهكت اإلطار القانوين الواجب التطبيق؟
مبوجب اإلطار القانوين الوطني الخاص بكم، هل ميكن محاسبة الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة واألفراد 	 

التابعني لها عىل االنتهاكات التي تُرتكب خارج الحدود اإلقليمية؟

االحتجاز
هل يطبق رشكاؤكم ضامنات إجرائية مناسبة من أجل األشخاص املحرومني من حريتهم؟	 
ما مسؤولياتكم القانونية فيام يتعلق باملحتجزين الذين قام رشكاؤكم بإلقاء القبض عليهم أو توقيفهم يف 	 

عملية تنفذ مع الرشكاء؟
هل لدى رشكائكم النية للتعامل مع من تم توقيفهم و/أو املحتجزين فيام له صلة بالنزاع، أو القدرة 	 

عىل ذلك؟
هل لدى القوات التابعة لرشكائكم ما يلزم من مرافق وأفراد وخربة ألخذ املحتجزين وإبقائهم يف تلك املرافق؟	 

املوىت
ما القوانني واألعراف التي تنطبق عىل عمليات جمع القتىل يف النزاعات املسلحة يف املنطقة التي تعملون 	 

فيها أنتم ورشكاؤكم والتخلص من جثثهم أو نقلها، بغض النظر عن وضعهم؟



135 7. أسئلة لصناع القرار

هل األطر القانونية التي تنطبق عىل حامية املوىت مدرجة يف اتفاق الدعم؟	 
تحت أي ظروف ستكونون أنتم أو رشكاؤكم، بالتبادل، مسؤولني عن جمع جثث املوىت وإدارتها؟	 

املفقودون
هل ينص اتفاق الدعم عىل التزامات بشأن الحيلولة دون أن يصبح األشخاص يف عداد املفقودين؟	 
هل األطر القانونية التي تنطبق عىل االلتزام بالكشف عن مصري األشخاص املفقودين مدرجة يف اتفاق الدعم؟	 
هل لدى رشكائكم بروتوكوالت لجمع كل البيانات ذات الصلة عن الجرحى واملرىض الذين يقومون بإجالئهم 	 

)أي البيانات الشخصية، ومكان عملية اإلجالء وتاريخها وتوقيتها ومن توىل تنفيذها(، وحامية تلك البيانات؟

الرعاية الصحية
هل األطر القانونية التي تنطبق عىل حامية البعثات الطبية مدرجة يف اتفاق الدعم؟	 
ما الجهة الفاعلة املسؤولة عن ضامن توريد املواد الطبية وجودتها؟	 
كيف يتم الحفاظ عىل خطوط اإلمداد الطبية، وهل توجد آليات للتحقق من جودة اإلمدادات الطبية 	 

)املرافق، واملعدات، واألدوية( وحامية املخزونات؟
م؟	  ما أنواع الرعاية الصحية املتوقع تقدميها وملن تُقدَّ
كيف يتم إبالغ املدنيني بطريقة إدارة خدمات الرعاية الصحية؟	 
كيف ستحولون أنتم ورشكاؤكم دون تعطل نظام الرعاية الصحية املحيل؟	 
ما تأثري العيادات الطبية العسكرية يف منطقة ما، وكيف ميكنكم التأكد من أنها ستكمل عمل املرافق 	 

الطبية القامئة، ورمبا تعززه؟

األلغام األرضية ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار
هل توجد هيئة وطنية لألعامل املتعلقة باأللغام يف الدولة التابع لها رشكاؤكم؟	 
ما دور الهيئة الوطنية لألعامل املتعلقة باأللغام يف الدولة التابع لها رشكاؤكم ومسؤولياتها؟	 
هل أجريتم تقييامً لقدرة رشكائكم عىل املشاركة يف األعامل املتعلقة باأللغام، والتخلص من الذخائر 	 

القابلة لالنفجار، وإجراءات األمن املادي وإدارة املخزون لألغراض اإلنسانية؟

أسئلة للجهات الفاعلة التي تقدم الدعم

أسئلة عامة
ما القوانني التي تسمح باتخاذ قرار دعم أحد األطراف وتحدد نوع الدعم الذي ميكن تقدميه، أو التي تقيد 	 

هذا القرار؟
هل تجرون تقييامً منتظامً لسلوك رشكائكم من منظور القانون الدويل اإلنساين قبل الدخول يف عالقة الدعم، 	 

ويف أثنائها، وبعدها انتهائها؟
كيف يتم أخذ سلوك رشكائكم يف النزاعات املسلحة وامتثالهم للقانون الدويل اإلنساين يف االعتبار يف قرارات 	 

تقديم الدعم واستمراره؟
هل صدقت الدولة الرشيكة عىل أي من صكوك القانون الدويل اإلنساين )أي اتفاقيات جنيف األربع لعام 	 

1949 والربوتوكولني اإلضافيني لعام 1977، أو املعاهدات التي تحظر رصاحة عمليات نقل أسلحة معينة أو 
تقيدها، أو معاهدات أخرى من معاهدات القانون الدويل اإلنساين األساسية(، وهل انضمت إىل الصكوك 

الدولية أو اإلقليمية لحقوق اإلنسان؟
هل لدى الدولة الرشيكة ترشيعات وطنية تحظر االنتهاكات الجسيمة وغريها من االنتهاكات الخطرية 	 

للقانون الدويل اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان وتعاقب عليها؟
هل انضمت الدولة الرشيكة إىل معاهدة تجارة األسلحة، أو أي من الصكوك اإلقليمية بشأن عمليات 	 

نقل األسلحة؟
هل نفذ الطرف الذي يتلقى الدعم التدابري املطلوبة مبوجب القانون الدويل اإلنساين وصكوك قانون 	 

حقوق اإلنسان التي هو طرف فيها، مبا يف ذلك اعتامد العقيدة الداخلية، والترشيعات واللوائح الوطنية؟
هل لدى القوات املسلحة التابعة لرشكائكم نظام عسكري تأديبي فعال وهل يتسم بالشفافية؟	 
هل اتفقتم مع رشكائكم عىل تعريف املدنيني، واألعيان املدنية، واألهداف العسكرية؟	 
هل اتفقتم مع رشكائكم عىل تعريف املشاركة املبارشة يف األعامل العدائية؟	 
هل رشكاؤكم أطراف يف الربوتوكول الخامس التفاقية األسلحة التقليدية؟	 
هل ميتثل رشكاؤكم اللتزاماتهم بشأن اإلبالغ مبوجب الربوتوكول الخامس التفاقية األسلحة التقليدية؟	 
هل تقوم الجهة التي تتلقى الدعم بتعليم األفراد العسكريني التابعني لها وتدريبهم عىل جميع املستويات عىل 	 
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تطبيق القانون الدويل اإلنساين )عىل سبيل املثال يف أثناء التدريبات العسكرية(؟
هل تقوم الجهة التي تتلقى الدعم بتعليم األفراد العسكريني التابعني لها وتدريبهم عىل جميع املستويات 	 

عىل تطبيق قواعد قانون حقوق اإلنسان )عىل سبيل املثال يف أثناء عمليات إنفاذ القانون(؟
هل تقوم الجهة التي تتلقى الدعم بتدريب أفراد الرشطة وموظفي إنفاذ القانون عىل تطبيق قواعد قانون 	 

حقوق اإلنسان؟
هل تم إدماج القانون الدويل اإلنساين يف العقيدة العسكرية، والكتيبات العسكرية، وقواعد االشتباك 	 

والتعليامت واألوامر؟
هل تم إدماج اعتبارات القانون الدويل اإلنساين يف عمليات اختيار األهداف والتحقق منها؟	 
هل لدى رشكائكم القدرة عىل ضامن استخدام األسلحة وفقاً للقانون الدويل اإلنساين؟	 
هل لدى الطرف الذي يتلقى الدعم القدرة عىل استخدام أنظمة األسلحة بشكل صحيح )ومن ثم 	 

استخدامها بدقة(؟
هل لدى الطرف الذي يتلقى الدعم أنظمة مناسبة إلدارة األسلحة والذخائر واألمن املادي وإدارة املخزون 	 

يف مرسح العمليات؟
هل تم إدماج قواعد ومعايري حقوق اإلنسان ذات الصلة يف الكتيبات والتعليامت التي تستخدمها قوات 	 

الرشطة وموظفو إنفاذ القانون اآلخرون؟
هل تم إدماج قواعد ومعايري القانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان ذات الصلة يف الكتيبات والتعليامت 	 

التي يستخدمها حاملو السالح )مثل القوات املسلحة، وقوات الرشطة، وموظفو إنفاذ القانون اآلخرون، 
والرشكات العسكرية واألمنية الخاصة(؟

هل املستشارون القانونيون املدربون عىل القانون الدويل اإلنساين متاحون لتقديم املشورة للقوات املسلحة؟	 
ما الدرجة العامة من االهتامم واالحرتام اللذين يظهران تجاه أوضاع املدنيني؟	 
هل ارتُكبت انتهاكات جسيمة أو انتهاكات خطرية أخرى للقانون الدويل اإلنساين يف الدولة الرشيكة؟	 
هل ارتكبت الجهات الفاعلة انتهاكات يتحمل الرشيك املسؤولية عنها؟	 
هل توجد سياسات أو مامرسات يتم من خاللها التعامل مع االنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل اإلنساين 	 

وقانون حقوق اإلنسان عىل نحو يسمح باإلفالت من العقاب أو التسامح معها؟
هل ارتُكبت أعامل عنف جسيمة ضد النساء أو الرجال أو الفتيان أو الفتيات، مبا يف ذلك أعامل عنف 	 

خطرية تستهدف النساء واألطفال يف سياق النزاعات املسلحة، يف البلد الذي يتلقى الدعم؟
إذا كانت هناك معرفة بحدوث انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين، فهل اتخذ رشكاؤكم تدابري ملنع هذه 	 

االنتهاكات التي يرتكبها مواطنوهم أو أشخاص تحت قيادتهم أو عىل أراضيهم، وقمعها؟
هل تقاعست الدولة الرشيكة عن إجراء تحقيقات يف االنتهاكات الجسيمة وغريها من االنتهاكات الخطرية 	 

للقانون الدويل اإلنساين التي توجد مزاعم بقيام مواطنيها بارتكابها أو بأنها ارتُكبت عىل أراضيها؟
هل تقاعست الدولة الرشيكة عن البحث عن مواطنيها أو أولئك األشخاص املوجودين عىل أراضيها 	 

املسؤولني عن ارتكاب انتهاكات جسيمة وغريها من االنتهاكات الخطرية للقانون الدويل اإلنساين 
ومحاكمتهم )أو تسليمهم(، أو مل تتعاون مع الدول األخرى أو املحاكم الدولية فيام يتعلق باإلجراءات 

الجنائية املتعلقة باالنتهاكات الجسيمة وغريها من االنتهاكات الخطرية للقانون الدويل اإلنساين؟
هل الرشكاء منفتحون للحوار بشأن الشواغل املتعلقة بالقانون الدويل اإلنساين؟	 
هل وافق رشكاؤكم عىل عمليات رصد و/أو تحقيقات تجريها أطراف خارجية يف مزاعم وقوع انتهاكات 	 

لحقوق اإلنسان، أو أشكال أخرى من هذه العمليات تجري بشكل مستقل؟
هل ارتكب رشكاؤكم انتهاكات خطرية لقانون حقوق اإلنسان؟	 
ما طبيعة االنتهاكات التي تُرتكب أو األذى الذي يحدث )مبا يف ذلك عىل مستوى فئات متنوعة من النساء، 	 

والرجال، والفتيات، والفتيان(؟ وما حجم االنتهاكات؟ وهل تتأثر فئات معينة عىل نحو غري متناسب؟
هل ارتُكبت أعامل عنف جسيمة ضد النساء أو الرجال أو الفتيان أو الفتيات، مبا يف ذلك أعامل عنف 	 

خطرية تستهدف النساء واألطفال داخل الدولة الرشيكة من جانب تلك الدولة أو وكالئها؟
هل اتخذت الدولة الرشيكة التدابري املناسبة لوضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان ومنع تكرارها؟	 
هل الدولة الرشيكة منفتحة للحوار بشأن الشواغل املتعلقة بحقوق اإلنسان؟	 
هل وافقت الدولة الرشيكة عىل عمليات رصد و/أو تحقيقات تجريها أطراف خارجية يف مزاعم وقوع 	 

انتهاكات لحقوق اإلنسان، أو أشكال أخرى من هذه العمليات تجري بشكل مستقل؟
إىل أي مدى تتعاون الدولة الرشيكة مع اآلليات الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان؟	 
هل يتعني عىل القادة العسكريني منع االنتهاكات الجسيمة وغريها من االنتهاكات الخطرية للقانون الدويل 	 

اإلنساين واإلبالغ عنها، واتخاذ إجراءات ضد من ارتكبوا هذه االنتهاكات ممن هم تحت إمرتهم؟
هل وفرت الدولة الرشيكة آليات، مبا يف ذلك العقوبات التأديبية والجزائية، لضامن مساءلة القوات 	 

املسلحة وحاميل السالح اآلخرين عن أي انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين؟
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هل توجد آليات مامثلة لضامن محاسبة أفراد قوات الرشطة وغريهم من موظفي إنفاذ القانون، وأيضاً 	 
موظفي الدولة اآلخرين، عن انتهاكات قانون حقوق اإلنسان؟

هل تسمح الترشيعات الوطنية للدولة الرشيكة للدولة بالتعاون مع املحاكم الدولية؟	 
هل تتعاون الدولة التي تتلقى الدعم مع الدول األخرى، أو املحاكم املخصصة، أو املحكمة الجنائية الدولية 	 

فيام يتعلق باإلجراءات الجنائية املتعلقة باالنتهاكات الجسيمة وغريها من االنتهاكات الخطرية للقانون 
الدويل اإلنساين، واإلبادة الجامعية، والجرائم ضد اإلنسانية، واالنتهاكات الخطرية لحقوق اإلنسان؟

إذا كان الطرف الذي يتلقى الدعم جامعة مسلحة من غري الدول، فهل التزمت باالمتثال للقانون الدويل 	 
اإلنساين واملعايري الدولية لحقوق اإلنسان، عىل سبيل املثال عن طريق إعالن من جانب واحد أو اتفاق؟

ما األطر أو األنظمة أو العمليات التي متتلكها الجامعات املسلحة من غري الدول التي تتلقى الدعم لكفالة 	 
احرتام األفراد التابعني لها القانون الدويل اإلنساين؟

هل من املعروف عن رشكائكم قيامهم بتجنيد األطفال أو استخدامهم يف املشاركة يف األعامل العدائية؟	 
هل صدقت الدولة الرشيكة عىل الصكوك القانونية التي تضع حداً أدىن لسن تجنيد األطفال ومشاركتهم يف 	 

األعامل العدائية )الربوتوكوالن اإلضافيان األول والثاين، واتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها االختياري بشأن 
اشرتاك األطفال يف املنازعات املسلحة(؟

هل يوجد حد أدىن لسن التجنيد )اإلجباري والطوعي( لألفراد يف القوات املسلحة )أو الجامعات املسلحة، 	 
أو الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة(؟

هل يوجد نظام قضايئ مستقل وفعال يف إقليم الطرف الذي يتلقى الدعم، قادر عىل وجه الخصوص عىل 	 
إجراء محاكامت أو اتخاذ إجراءات تأديبية )حسب االقتضاء( يف مواجهة انتهاكات القانون الدويل اإلنساين 

أو قانون حقوق اإلنسان؟
هل لدى الدولة التي تتلقى الدعم نظام وإجراءات وطنية فعالة للحد من األسلحة )عمليات االسترياد 	 

والتصدير والعبور وإعادة الشحن( تتوافق مع املعايري الدولية، مبا يف ذلك صكوك نقل األسلحة التي هي 
طرف فيها؟ وهل يشمل النظام معايري صنع القرار عىل أساس القانون الدويل اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان؟

هل لدى املستخدم النهايئ املعرفة باستخدام األسلحة أو العنارص ذات الصلة وفقاً للقانون الدويل اإلنساين 	 
وقانون حقوق اإلنسان والقدرة عىل ذلك؟

هل لدى املستخدم النهايئ القدرة عىل صيانة األسلحة أو العنارص ذات الصلة ونرشها؟	 
هل يتامىش نوع األسلحة أو العنارص ذات الصلة ونوعيتها وكميتها مع املتطلبات العسكرية املعلنة 	 

للمستخدم النهايئ )عىل سبيل املثال، املخزون الحايل وهيكل القوات(؟
هل أجريتم تقييامً لالحتياجات الفنية لتحديد قدرة رشكائكم فيام يتعلق باألمن املادي وإدارة املخزون؟	 
هل لدى متلقي األسلحة املنقولة نظام وطني لرتخيص عمليات النقل الدولية لألسلحة التقليدية والذخرية 	 

واملعدات العسكرية ومراقبتها؟
هل لدى متلقي األسلحة املنقولة تدابري ترشيعية أو تنظيمية أو تدابري أخرى تنظم أعامل السمرسة ضمن 	 

واليته القضائية، وهل يطبق هذه التدابري؟
ما التدابري التي يتخذها متلقي األسلحة املنقولة ملنع االتجار غري املرشوع باألسلحة التقليدية أو مكافحته، 	 

وملنع تحويل وجهتها؟
هل لدى متلقي األسلحة األسلحة املنقولة القدرة عىل ضامن عدم تحويل وجهة األسلحة إىل السوق غري 	 

املرشوعة، أو إىل مستخدمني نهائيني غري مرصح لهم باستخدامها، أو إىل وضع ميكن أن تحدث فيه 
انتهاكات خطرية للقانون الدويل اإلنساين أو قانون حقوق اإلنسان؟

هل لدى املتلقي تاريخ يف تحويل األسلحة؟	 
هل من املعروف، أو يشتبه يف أن عمليات النقل السابقة لألسلحة أو الذخائر أو املعدات العسكرية إىل 	 

املتلقي أعيد نقلها أو تحويل وجهتها إىل طرف ثالث عندما كان هناك خطر واضح أو جوهري أن يتم 
استخدامها يف ارتكاب انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين أو قانون حقوق اإلنسان؟

هل لدى البلد املتلقي سجل جيد يف تقديم وثائق أصلية وموثوق بها تدل عىل االستخدام النهايئ لألسلحة؟	 
هل لدى املستخدم النهايئ املذكور إدارة كافية للمخزون وإجراءات أمنية مطبقة، مبا يف ذلك من أجل 	 

فائض األسلحة والذخائر؟
هل من املعروف أن هناك حاالت رسقة وترسيب من املخزونات أو حاالت فساد متثل مشكلة يف الدولة 	 

املتلقية؟
هل ميثل االتجار غري املرشوع باألسلحة مشكلة يف الدولة املتلقية؟	 
هل تعمل املجموعات املنخرطة يف االتجار غري املرشوع باألسلحة يف الدولة املتلقية؟	 
هل توجد عمليات مراقبة كافية عىل الحدود يف الدولة املتلقية، أم أن الحدود يسهل اخرتاقها؟	 
هل املتلقي هو املستخدم النهايئ الفعيل لألسلحة أو الذخائر أو املعدات العسكرية؟ وهل تم تقديم 	 

ضامنات يف هذا الشأن )مثل االلتزام بشهادة املستخدم النهايئ، أو شهادة االستخدام النهايئ التي تؤكد أن 
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رة أو استخدامها بطريقة أخرى غري  العنارص املنقولة لن يُعاد تصديرها من دون موافقة الدولة املصدِّ
الطريقة املوضحة يف الشهادة(؟

هل يوافق املتلقي عىل التحقق من ذلك، وعىل عدم نقل األسلحة أو الذخائر أو املعدات العسكرية إىل 	 
أطراف ثالثة من دون إذن من الدولة الناقلة؟

ما القيود املفروضة مبوجب القانون الوطني والدويل الواجب التطبيق عىل نوع الخدمات التي ترغبون يف 	 
التعاقد مع رشكة عسكرية وأمنية خاصة لتقدميها؟

ما املعايري التي تضعونها إلنهاء كل نوع من أنواع الدعم املقدم لرشكائكم؟	 
عندما يقرتب الدعم الذي تقدمونه من نهايته، هل يجب إدماج القوات التي تقدمون لها الدعم يف 	 

القوات املسلحة األخرى، أو نزع سالحها وترسيحها وإعادة إدماجها؟
عند تقديم األسلحة إىل املستفيدين، بخالف الكيانات التابعة للدول، التي تعمل يف حاالت النزاع املسلح 	 

)مثل الجامعات املسلحة، أو الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة(، فهل يتخذون تدابري لضامن استخدام 
األسلحة وفقاً للقانون الدويل اإلنساين )عىل سبيل املثال عن طريق اعتامد مدونات قواعد السلوك الذي 

ميتثل للقانون الدويل اإلنساين وإجراءات العمل املوحدة وقواعد االشتباك، وتوزيعها؛ ومن خالل توفري 
التدريب عىل القانون الدويل اإلنساين؛ وعن طريق وضع إجراءات تأديبية داخلية(؟

هل يوجد خطر حدوث تغري مفاجئ أو غري متوقع يف هياكل الحكومة أو السلطة املعنية )مثل اإلطاحة 	 
بالحكومة، أو تفكك هياكل الدولة( قد يقوض استعداد الطرف الذي يتلقى الدعم الحرتام القانون الدويل 

اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان أو قدرته عىل ذلك؟
هل لديكم خطة إلدارة سحب الدعم عند استيفاء معايري الوضع النهايئ؟	 
ما الضامنات التي ستُقدم لكفالة االمتثال للقانون الدويل اإلنساين يف حالة توقف الدعم أو سحبه فجأة؟	 
إذا أثريت شواغل بشأن عالقة قامئة، فهل تُتخذ تدابري فعالة للتعامل مع هذه الشواغل؟	 
هل تم النظر يف اسرتاتيجية خروج الطرف الذي يتلقى الدعم عندما يوقف العمليات؟	 
هل لدى الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة التي ترغبون يف االستعانة بها املوارد املالية الكافية لدفع 	 

الغرامات والتعويضات إذا لزم األمر؟
هل لديكم عملية أو رشوط مسبقة رضورية لتلبية طلبات رشكائكم الحصول عىل إسناد نرياين؟	 
هل تتحققون من األهداف عىل نحو مستقل عند توفري اإلسناد النرياين؟	 
هل يعمل املستخدم النهايئ )مثل القوات املسلحة أو الجامعات املسلحة، أو قوات الرشطة أو غريهم 	 

من موظفي إنفاذ القانون، أو الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة( تحت تسلسل قيادة وسيطرة واضح 
وخاضع للمساءلة؟

االحتجاز
هل توجد آليات مامثلة لضامن املساءلة عن انتهاكات قانون حقوق اإلنسان التي يرتكبها موظفو الدولة 	 

اآلخرين، أو الجهات الفاعلة الخاصة املكلفة بأداء وظائف متعلقة باألمن؟
هل يشتمل اتفاق الدعم عىل ضامن محدد من الطرف الذي يتلقى الدعم بأنه سيعامل جميع املحتجزين 	 

وفق التزاماته القانونية الدولية؟
هل يحدد اتفاق الدعم الخطوات التي يجوز للطرف الناقل أن يتخذها إذا مل تتم معاملة األشخاص املنقولني 	 

وفقاً للقانون الدويل؟
هل لديكم إجراءات واضحة بشأن النقل القانوين للمحتجزين وفق مبدأ عدم اإلعادة القرسية مبوجب 	 

القانون الدويل؟
هل يطبق رشكاؤكم ضامنات املحاكمة العادلة لألشخاص املحرومني من حريتهم؟	 
هل لدى القوات التابعة لرشكائكم إطار قضايئ أو إداري الحتجاز األشخاص بشكل قانوين؟	 
هل يقوم الطرف الذي يتلقى الدعم بتدريب حاميل السالح عىل تطبيق قواعد القانون الدويل اإلنساين 	 

)عند االقتضاء( وقانون حقوق اإلنسان؟
هل تُتخذ التدابري نفسها لكفالة االمتثال للقانون الدويل اإلنساين من جانب حاميل األسلحة اآلخرين 	 

)مثل قوات الرشطة( الذين قد يعملون يف الحاالت التي يشملها القانون الدويل اإلنساين؟
هل وافق الطرف الذي يتلقى الدعم عىل السامح للجنة الدولية بزيارة األشخاص املحرومني من حريتهم؟	 

املوىت
هل قام رشكاؤكم بتعيني إدارات أو أفراد محددين لتنظيم عمليتي جمع املوىت وإدارتهم؟	 
هل تتوافق توجيهاتكم بشأن جمع املوىت والتخلص من جثثهم ونقلها مع القوانني واألعراف املحلية؟	 
هل لدى الطرف الذي يتلقى الدعم نظام إلدارة املوىت يف أي نزاع مسلح؟	 
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هل لدى الطرف الذي يتلقى الدعم القدرة، سواًء داخل قواته املسلحة أو خارجها، عىل إدارة املوىت عىل 	 
نحو صحيح؟

املفقودون
هل يصدر الطرف الذي يتلقى الدعم بطاقات تعريف )أقراص معدنية( للمقاتلني أو املحاربني التابعني له؟	 
هل يحصل الطرف الذي يتلقى الدعم عىل عينات من الحمض النووي للمقاتلني أو املحاربني التابعني له؟	 
هل لدى الطرف الذي يتلقى الدعم آلية إلخطار العائالت عند إجالء الجرحى أو املرىض؟	 
هل لدى الطرف الذي يتلقى الدعم آلية لضامن أن األشخاص الذين يتم إدخالهم املرافق الطبية التي يتوىل 	 

املسؤولية عنها ميكنهم استعادة و/أو الحفاظ عىل االتصال بأفراد عائالتهم؟

األلغام األرضية ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار
هل أجريتم تقييامً لالحتياجات الفنية لتحديد قدرة الطرف الذي يتلقى الدعم فيام يتعلق باألعامل 	 

املتعلقة باأللغام لألغراض اإلنسانية؟
هل أجريتم تقييامً لالحتياجات الفنية لتحديد قدرة الطرف الذي يتلقى الدعم فيام يتعلق بالتخلص من 	 

الذخائر القابلة لالنفجار؟
هل لدى رشكائكم القدرة، سواًء داخل قواتهم املسلحة أو خارجها، عىل إجراء مسح مناسب، وعند الرضورة، 	 

إزالة مخلفات الحرب القابلة لالنفجار أو غريها من املخاطر املتعلقة باألسلحة التي ميكن أن تعيق القدرة 
عىل استعادة املوىت والتعامل معهم؟

أسئلة لألطراف التي تتلقى الدعم

أسئلة عامة
هل اتفقتم مع رشكائكم عىل بروتوكول للتحقيق يف مزاعم سوء السلوك أو االنتهاكات املتعلقة بالقانون 	 

الدويل اإلنساين؟
ما القوانني التي تسمح لكم بتلقي الدعم أو تحد من قدرتكم عىل ذلك؟	 
كيف تدرجون سلوك رشكائكم يف النزاعات املسلحة وامتثالهم للقانون الدويل اإلنساين يف قرراتكم بقبول 	 

تقديم الدعم واالستمرار يف قبوله؟
هل تم اتخاذ تدابري قانونية أو غريها من التدابري لحظر تجنيد األطفال أو استخدامهم يف األعامل العدائية 	 

واملعاقبة عىل ذلك؟
هل لدى الجهة الفاعلة التي تقدم الدعم خطة للمرحلة االنتقالية بعد انتهاء النزاع؟	 

املفقودون
هل تم إدراج االلتزامات بتحديد مصري األشخاص املفقودين يف اتفاق الدعم؟	 
هل تبادلتم مع رشكائكم الطرق العملية التي تستخدمونها لتحديد هوية أصحاب الرفات من أفراد 	 

قواتكم املسلحة؟
هل أنشأ رشكاؤكم نظاماً لتمكني العائالت من اإلبالغ عن األشخاص املفقودين وتلقي معلومات عن 	 

مصريهم ومكان وجودهم؟

املوىت
هل تتبادلون مع رشكائكم نظامكم الخاص بجمع الرفات ونقلها، أو التخلص منها عىل نحو يصون كرامة 	 

املوىت؟
هل توجد فجوات يف قدرتكم عىل جمع رفات القتىل يف النزاعات املسلحة، أو تسجيلها، أو التخلص منها، 	 

أو نقلها؟

Missing
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2.7 مرحلة التنفيذ
1.2.7 بناء القدرات املؤسسية

هل تطبق املؤسسات التابعة لرشكائكم إطاراً وتستخدم أنظمة وعمليات تدعم أنشطة الدعم املقرتحة 	 
املتعلقة بالنزاعات وتضمن توافقها مع القانون الدويل اإلنساين واملعايري القانونية األخرى ذات الصلة؟

هل تم اختيار القوات املسلحة التابعة للرشكاء والتحقق منها بشكل فعال؟	 
هل لدى رشكائكم القدرة عىل إدارة تداعيات األعامل العدائية؟	 
عندما يقرتب الدعم املقرتح من نهايته، هل سيكون لدى املؤسسات التابعة لرشكائكم القدرة عىل مواصلة 	 

العمليات املتوافقة مع القانون الدويل اإلنساين مبفردها؟

أسئلة عامة

أسئلة عامة
هل لدى املؤسسات التابعة لرشكائكم القدرة التنظيمية والقواعد واإلجراءات الالزمة إلدارة العمليات 	 

العسكرية املقرتحة واألنشطة املرتبطة بها وفقاً للقانون الدويل اإلنساين واملعايري القانونية األخرى ذات الصلة؟
هل لدى رشكائكم نظام لتحديد الدروس املستفادة وإدماجها يف العمليات الالحقة؟	 
هل لدى رشكائكم القدرة عىل إجراء تقييامت ألمناط الحياة؟	 
هل لدى رشكائكم نظام فعال إلبالغ املدنيني باملعلومات )مثل أوامر اإلجالء، والتحذيرات املسبقة بالهجوم(؟	 
هل لدى رشكائكم نظام لتلقي ادعاءات سوء السلوك من األشخاص ومنكم، وللتعامل مع تلك الشكاوى؟	 
هل لدى رشكائكم آلية تتيح لألشخاص املحرومني من حريتهم طلب مراجعة قانونية احتجازهم؟	 

الرعاية الصحية
هل يتم إيالء االعتبار الالزم ملتابعة تقديم الرعاية الصحية، سواًء من جانب الرشكاء يف مجال الطب 	 

العسكري أو مقدمي الخدمات الطبية املدنيني، بعد توفري الرعاية بصفة مبدئية؟

األلغام األرضية ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار
هل لدى رشكائكم القدرة والقواعد والسياسات واإلجراءات الالزمة إلجراء عمليات املسح الفنية وغري الفنية 	 

واإلبالغ فيام يتعلق باأللغام ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار، ووضع العالمات والتسييج، واإلبالغ عن 
الحوادث، وعمليات اإلنقاذ يف حقول األلغام، والتوعية باملخاطر، وتنظيم السلوك اآلمن، وإدارة الصدمات
يف أنظمة الرعاية الطبية يف حاالت الطوارئ، وإجراء التحقيقات يف حوادث املتفجرات )مثل تحقيقات ما 

بعد االنفجار، وما بعد الرضبات(؟
ما هي اإلجراءات التي لديكم من أجل إصدار "الرتاخيص" يف مرسح العمليات للمسؤولني عن التخلص 	 

من الذخائر القابلة لالنفجار، واملناطق التي توجد فيها مخزونات الذخائر، ومديري الذخائر؟

أسئلة للجهات الفاعلة التي تقدم الدعم

أسئلة عامة
ما األطر القانونية التي تنظم سلوك القوات املسلحة التابعة لرشكائكم؟	 
هل لدى رشكائكم نظام للتحقيق يف مزاعم ارتكاب قواتهم املسلحة انتهاكات جسيمة للقانون الدويل 	 

اإلنساين، وعند االقتضاء، محاكمة مرتكبيها؟
هل تتحققون بشكل فعال من القوات املسلحة التابعة للطرف الذي يتلقى الدعم، أو الجامعات املسلحة، 	 

أو أفراد الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة؟
هل لدى الطرف الذي يتلقى الدعم املعرفة واملوارد الالزمة إلدارة تداعيات األعامل العدائية؟	 
هل تنسق الحكومة التابعة للطرف الذي يتلقى الدعم بني الهيئات ذات الصلة عند تقديم الدعم املتفق 	 

عليه؟
هل تساهمون يف األنشطة األوسع نطاقاً لبناء القدرات يف القطاع العسكري أو القطاع األمني   يف السياق 	 

الطبيعي لعالقة الدعم؟
ما القواعد واإلجراءات التي تنظم سلوك القوات املسلحة التابعة للطرف الذي يتلقى الدعم؟	 
هل التدابري التي تتخذها لتعزيز القدرات املؤسسية للطرف الذي يتلقى الدعم كافية للتخفيف من مخاطر 	 
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انتهاكات القانون الدويل اإلنساين أو األرضار األخرى التي تلحق باملدنيني يف نزاع مسلح قائم أو محتمل؟
هل لدى الطرف الذي يتلقى الدعم نظام تعلم متميز عن العمليات التي يستخدمها للتحقيق يف السلوك 	 

اإلجرامي واملحاكمة عليه، وعن التدابري التأديبية التي يتخذها؟
ما نطاق نظام التعلم الذي ينفذه الطرف الذي يتلقى الدعم؟	 
هل لدى املستخدم النهايئ املقصود عمليات مناسبة إلدارة املخزونات؟	 
ما قواعد االشتباك التي يطبقها الطرف الذي يتلقى الدعم؟	 
هل متيز قواعد االشتباك التي يطبقها رشكاؤكم بني تنفيذ مهام قتالية ومهام أمنية؟	 
ما اآلليات التي ميتلكها الطرف الذي يتلقى الدعم لتنفيذ املعايري واملبادئ التوجيهية الدولية بشأن إدارة 	 

األسلحة )عىل سبيل املثال: املعايري الدولية لألعامل املتعلقة باأللغام، واملبادئ التوجيهية التقنية الدولية 
بشأن الذخرية، والخالصة الوافية املعيارية لتنفيذ عمليات الحد من األسلحة الصغرية(؟

ما اإلجراءات التي ينفذها الطرف الذي يتلقى الدعم للتحقق من املحاربني أو املقاتلني التابعني له؟	 

االحتجاز
فيام يتعلق بعمليات نقل املحتجزين املحتملة، هل ينص اتفاق الدعم عىل قيام الطرف الناقل بزيارة 	 

األفراد املنقولني من أجل مراقبة معاملتهم وظروف احتجازهم؟
هل سيكون النظام القضايئ لدى الطرف الذي يتلقى الدعم قادراً عىل التعامل مع عدد القضايا التي من 	 

املحتمل أن يتلقاها ونوعها؟
هل لدى رشكائكم إجراءات واضحة للتعامل مع جميع األمور املتعلقة بحامية األشخاص املحرومني من 	 

حريتهم، مبا يف ذلك ما يتعلق بعمليات النقل القانونية وفقاً ملبدأ عدم اإلعادة القرسية مبوجب القانون 
الدويل؟

هل تقومون بتدريب الطرف الذي يتلقى الدعم ومساعدته عىل إنشاء نظام مناسب لتسجيل املحتجزين 	 
وإخطار عائالتهم بتوقيفهم واحتجازهم ونقلهم؟

هل تقومون بتدريب الطرف الذي يتلقى الدعم ومساعدته عىل إيجاد وسيلة للمحتجزين للتواصل مع 	 
عائالتهم، ما يتيح لهم تبادل األخبار العائلية بانتظام؟

املوىت
هل يأخذ الطرف الذي يتلقى الدعم يف االعتبار تأثري النزاع يف املناطق الحرضية عىل عملية استعادة املوىت 	 

وما يرتتب عىل ذلك من مزيد من التعقيدات؟
كيف سيتعامل الطرف الذي يتلقى الدعم مع املخاطر التي يواجهها من يقومون باستعادة جثث املوىت؟	 
هل ميكنكم مساعدة الطرف الذي يتلقى الدعم يف إنشاء خدمة تسجيل املقابر؟	 
كيف سيكمل األفراد التابعون لكم النظام الذي يطبقه الطرف الذي يتلقى الدعم والطرق التي يتبعها يف 	 

استعادة جثث املوىت وإدارتها، ويدعمونها؟

املفقودون
كيف ميكنكم مساعدة الطرف الذي يتلقى الدعم يف إنشاء مكتب استعالمات وطني )أو نظام مامثل 	 

لجمع املعلومات عن األشخاص الذين يُلقي القبض عليهم والجرحى واملوىت واملفقودين، وجعل هذه 
البيانات مركزية وحاميتها ونقلها إىل األطراف األخرى يف النزاع( قبل النزاع أو عند بدايته؟

هل لدى الطرف الذي يتلقى الدعم مكتب استعالمات وطني )أو نظام مامثل لجمع املعلومات عن 	 
األشخاص الذين يُلقي القبض عليهم والجرحى واملوىت واملفقودين، وجعل هذه البيانات مركزية وحاميتها 

ونقلها إىل األطراف األخرى يف النزاع(؟
ما النظام املوجود لدى الطرف الذي يتلقى الدعم للمساعدة يف الحيلولة دون أن يصبح مصري املحاربني أو 	 

املقاتلني مجهوالً نتيجة النزاع؟
قبل أن ينرش الطرف الذي يتلقى الدعم املحاربني أو املقاتلني التابعني له، هل يزودهم ببطاقات تعريف، 	 

أو أقراص معدنية لتحديد الهوية؟
قبل أن ينرش الطرف الذي يتلقى الدعم املحاربني أو املقاتلني التابعني له، هل يسجل املحددات الطبية 	 

لهوياتهم )مثل بصامت األصابع، أو الحمض النووي، أو سجالت األسنان( للتعرف عليهم يف حالة تعرضهم 
للموت؟

هل لدى الطرف الذي يتلقى الدعم آلية لتسجيل األشخاص املحرومني من حريتهم بشكل منهجي يف أماكن 	 
احتجازهم، وتسجيل عمليات نقلهم؟

هل ميكنكم مساعدة الطرف الذي يتلقى الدعم يف إنشاء آلية واحدة أو أكرث لتسجيل األشخاص الذين 	 
ينقلهم إىل أماكن االحتجاز بشكل منهجي، وتسجيل عمليات نقلهم الالحقة؟

Missing
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هل لدى الطرف الذي يتلقى الدعم آلية إلخطار العائالت عندما يقوم باحتجاز األشخاص ثم نقلهم الحقاً؟	 
هل لدى الطرف الذي يتلقى الدعم آلية لضامن قدرة املحتجزين عىل استعادة و/أو الحفاظ عىل االتصال 	 

بأفراد عائالتهم؟
هل ميكنكم مساعدة الطرف الذي يتلقى الدعم يف إنشاء آلية لضامن أن األشخاص املحتجزين ميكنهم 	 

استعادة و/أو الحفاظ عىل االتصال بأفراد عائالتهم؟
كيف ميكنكم مساعدة أطراف النزاع املسلح يف جمع املعلومات حول املواقع املحتملة للمقابر، وجعل هذه 	 

البيانات مركزية وحاميتها، ومشاركتها مع أطراف النزاع األخرى؟
هل ميكنكم مساعدة الطرف الذي يتلقى الدعم يف وضع بروتوكوالت لجمع كل البيانات ذات الصلة عن 	 

الجرحى واملرىض الذين يقوم بإجالئهم )أي البيانات الشخصية، ومكان عملية اإلجالء وتاريخها وتوقيتها 
ومن توىل تنفيذها( وحامية تلك البيانات؟

هل ميكنكم مساعدة الطرف الذي يتلقى الدعم يف وضع آلية إلخطار العائالت عند إجالء الجرحى أو املرىض؟	 
هل ميكنكم مساعدة الطرف الذي يتلقى الدعم يف وضع آلية لضامن أن األشخاص الذين يتم إدخالهم 	 

املرافق الطبية التي يتوىل املسؤولية عنها ميكنهم استعادة و/أو الحفاظ عىل االتصال بأفراد عائالتهم؟
كيف ميكنكم مساعدة الطرف الذي يتلقى الدعم يف إنشاء نظام لتمكني العائالت من اإلبالغ عن األشخاص 	 

املفقودين وتلقي معلومات عن مصريهم ومكان وجودهم؟

الرعاية الصحية
هل ميكنكم مساعدة الطرف الذي يتلقى الدعم يف وضع إجراءات وقواعد تنظم السلوك يف أثناء عمليات 	 

التفتيش وتنفيذها، وإعطاء األولوية للجرحى واملرىض عند نقاط التفتيش، وقرص رفض اإلجالء الطبي أو 
تفتيش مرافق الرعاية الصحية، أو إخراج املرىض منها عىل ظروف استثنائية؟

هل ميكنكم مساعدة الطرف الذي يتلقى الدعم يف وضع قواعد وإجراءات االستهداف التي تهدف إىل 	 
حامية أفراد الخدمات الطبية، واملرافق الطبية، ووسائل النقل الطبي؟

األلغام األرضية ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار
هل ميكنكم مساعدة الطرف الذي يتلقى الدعم يف إنشاء هيئة وطنية لألعامل املتعلقة باأللغام؟	 

 
أسئلة لألطراف التي تتلقى الدعم

أسئلة عامة
هل لديكم نظام ملراقبة استرياد األسلحة؟	 
هل لديكم نظام لرصد تأثري عملياتكم العسكرية عىل املدنيني ولجمع البيانات بشكل منهجي عن أي رضر 	 

يلحق باملدنيني ناتج عنها، مبا يف ذلك اآلثار الكبرية لألرضار والدمار الذي يلحق باألعيان املدنية؟
هل ميكنكم تقديم معلومات استخباراتية وغريها من املعلومات لرشكائكم لتحسني مستوى فهمهم 	 

لالعتبارات التي تخص املدنيني ذات الصلة بالقانون الدويل اإلنساين، مثل املعايري الثقافية، وأمناط الحياة، 
وتحديد األهداف بشكل إيجايب؟

املوىت
هل لديكم أفراد مخصصون لكل عملية عسكرية الستعادة جثث املوىت وإدارتها، مبا يف ذلك املوىت من 	 

قوات العدو؟
كيف ميكن للجهة الفاعلة التي تقدم الدعم أن تكمل نظامكم الستعادة الرفات وإدارتها؟	 

املفقودون
هل لديكم مكتب استعالمات وطني )أو نظام مامثل لجمع املعلومات عن األشخاص الذين يُلقي القبض 	 

عليهم والجرحى واملوىت واملفقودين، وجعل هذه البيانات مركزية وحاميتها ونقلها إىل األطراف األخرى يف 
النزاع(؟

األلغام األرضية ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار
هل ميكن لرشكائكم مساعدتكم يف إنشاء هيئة وطنية لألعامل املتعلقة باأللغام؟	 

General 
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2.2.7 التدريب عىل القانون الدويل اإلنساين
هل تدمجون التدريب عىل القانون الدويل اإلنساين والقوانني األخرى ذات الصلة يف عالقة الدعم؟	 
هل لدى األفراد التابعني لكم املهارات املناسبة، مبا يف ذلك فهم لغة املتدربني وثقافتهم، لتقديم التدريب؟	 
هل يتم تعديل برنامجكم التدريبي ليناسب رشكاءكم من حيث املحتوى واألساليب واملواد والتوقيت 	 

والتكرار واألشخاص املستهدفني؟
كيف تقيّمون فعالية التدريب عىل القانون الدويل اإلنساين، وكيف تدمجون هذا التقييم يف الدورات 	 

التدريبية الالحقة؟
هل التدريب عىل القانون الدويل اإلنساين مدرج يف برنامجكم التدريبي األشمل، عىل غرار ما يكون يف 	 

التامرين املجمعة؟
هل ستكملون التدريب أو التعليم بالتوجيه؟	 

أسئلة عامة

أسئلة عامة
هل تتبادلون مع رشكائكم أفضل املامرسات يف طرق التخفيف من األرضار التي تلحق باملدنيني؟	 
هل تقدمون املشورة لرشكائكم بشأن وضع قامئة عدم االستهداف من أجل ضامن حامية املدنيني، واألعيان 	 

املدنية، واألعيان األخرى التي تتمتع بحامية خاصة من الهجوم؟

االحتجاز
عند إجراء العمليات العسكرية التي تنفذ مع الرشكاء، ما التدريب الذي توفرونه للقوات التابعة لرشكائكم 	 

فيام يتعلق بحامية األشخاص املحرومني من حريتهم وإدارة أماكن االحتجاز؟

املوىت
هل ميكنكم إسداء النصح لرشكائكم بشأن معالجة الفجوات يف أنظمتهم الستعادة املوىت وإدارتهم عىل نحو 	 

يصون كرامتهم؟

أسئلة للجهات الفاعلة التي تقدم الدعم

أسئلة عامة
هل تدمجون التدريب عىل القانون الدويل اإلنساين والقوانني األخرى ذات الصلة يف عالقة الدعم؟	 
عند تقديم دعم ألحد أطراف النزاع، هل تقدمون أيضاً تدريباً عىل القانون الدويل اإلنساين؟	 
ما الحد األدىن من متطلبات التدريب التي يجب أن تفي بها القوات املسلحة األخرى حتى تتمكنوا من 	 

تقديم الدعم لها؟
كيف تدرجون الظروف املحددة للسياق العمليايت املخطط له يف مكّون القانون الدويل اإلنساين لحزمة 	 

التدريب التي تقدمونها؟
هل تقومون بتعديل برامج التدريب لتناسب املهام املحددة التي سيؤديها رشكاؤكم؟	 
عند توفري املعدات العسكرية للقوات التابعة للرشكاء، هل تدربون تلك القوات بشكل منهجي عىل 	 

استخدام تلك املعدات مبا يتوافق مع القانون الدويل اإلنساين؟
كيف توجهون رشكاءكم الذين يتلقون الدعم بشأن اتخاذ االحتياطات املمكنة عند تنفيذ األعامل العدائية 	 

وتعدونهم و/أو تدربونهم عىل ذلك؟
هل لدى األفراد التابعني لكم املهارات املناسبة، مبا يف ذلك فهم لغة املتدربني وثقافتهم، لتقديم التدريب 	 

واملشورة؟
ما األحداث، واألساطري، والشخصيات، والقيم التي تشكل جزءاً من هوية املتدربني وميكن أن تشكل عملية 	 

ترسيخ القيم الرسمية وغري الرسمية؟
هل تتيح أي هويات متداخلة )عىل سبيل املثال، الهويات الدينية أو العرقية( بني املتدربني مدخالً لبث 	 

رسائل بشأن ضبط النفس؟
ما مدى تأثري صغار الضباط وضباط الصف عىل سلوك أفراد الوحدات ووجهات نظرهم؟	 
ما مواصفات املدرب التي ستكون أكرث مصداقية لدى أشخاص معينني يستهدفهم التدريب؟	 
هل ستكملون التدريب أو التعليم بالتوجيه؟	 
هل توجد عملية لوضع برنامج تدريبي للقوات التابعة لرشكائكم مصمم خصيصاً ليناسب قدراتهم 	 

واحتياجاتهم املحددة؟
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كيف تتم ترجمة املناهج واملواد التعليمية بحيث يتم إدراج االختالفات اللغوية والثقافية يف التدريب؟	 
هل لديكم برنامج لتكرار تدريب رشكائكم عىل فرتات منتظمة؟	 
كيف تدمجون حامية املدنيني واالمتثال للقانون الدويل اإلنساين يف التدريب الذي تقدمونه للطرف الذي 	 

يتلقى الدعم؟
هل تدمجون القانون الدويل اإلنساين يف التامرين العملية يف التدريب مع رشكائكم؟	 
هل تدربون القوات املسلحة التابعة لرشكائكم عىل القانون الدويل اإلنساين من حيث عالقته مببادئ 	 

االحتياطات والتمييز والتناسب؟
هل أدرجتم حزمة تدريبية حول االستخدام املناسب واملسؤول لألسلحة واملوارد العسكرية األخرى التي 	 

تقدمونها لرشكائكم؟
هل الطرف الذي يتلقى الدعم مدرب عىل استخدام وسائل الحرب وأساليبها بطريقة تتيح تجنب إلحاق 	 

الرضر باملدنيني أو الحد منه )عىل سبيل املثال، مدرب عىل فهم آثار األسلحة وتوقعها، وعىل أن يكون دقيقاً 
قدر اإلمكان عند استخدام أنظمة النريان غري املبارشة(؟

هل تدربون رشكاءكم عىل اختيار األهداف وفقاً للقانون الدويل اإلنساين والتحقق من أنها ليست مدنيني أو 	 
أعياناً مدنية أو أعياناً تتمتع بحامية خاصة؟

هل تدربون رشكاءكم عىل تطبيق قواعد القانون الدويل اإلنساين يف حرب املدن؟	 
هل تدربون رشكاءكم عىل تطبيق قانون حقوق اإلنسان يف عمليات إنفاذ القانون؟	 
هل تدربون الطرف الذي يتلقى الدعم عىل منهجيات تقدير األرضار الجانبية؟	 
هل تدربون الطرف الذي يتلقى الدعم عىل إجراء عمليات تقييم أرضار املعارك؟	 
إذا قمتم بتزويد الطرف الذي يتلقى الدعم بأسلحة متفجرة ذات تأثري واسع النطاق، فهل تقومون أيضاً 	 

بتدريبه للتأكد من أن قواته املسلحة عىل علم مبا يحدثه استخدام هذه األسلحة يف املناطق املأهولة 
بالسكان من آثار مبارشة وغري مبارشة وتفهمها؟

إذا قمتم بتزويد الطرف الذي يتلقى الدعم بأسلحة متفجرة ذات تأثري واسع النطاق، فهل تقومون أيضاً 	 
بتدريبه للتأكد من أن قواته املسلحة تنفذ مامرسات جيدة للتخفيف من خطر إلحاق الرضر باملدنيني، مبا 
يف ذلك القيود والحدود املفروضة عىل استخدام األسلحة املتفجرة يف املناطق املأهولة بالسكان عىل النحو 

الذي أوصت به اللجنة الدولية؟
هل تتبادلون، مع القوات التابعة لرشكائكم و/أو األطراف التي تتلقى الدعم، املامرسات الجيدة والدروس 	 

املستفادة فيام يتعلق باستخدام األسلحة املتفجرة يف املناطق املأهولة بالسكان؟
هل تدربون رشكاءكم عىل التخزين اآلمن لألسلحة واملوارد العسكرية األخرى، واملساءلة عنها؟	 
هل لدى الطرف الذي يتلقى الدعم املوارد الالزمة الستخدام املواد التدريبية التي تقدمونها؟	 
من املسؤول عن إنشاء هيئة تحقيق أو تدقيق ملراجعة كيفية تقديم التدريب؟	 
هل يناسب برنامجكم التدريبي الطرف الذي يتلقى الدعم من حيث املنهج، والطرق، واملواد، واختيار 	 

املدربني، واختيار املتدربني؟
هل يشمل التدريب الذي تقدمونه للقوات التابعة لرشكائكم متارين عملية؟	 
هل املواد التي تستخدمونها لتدريب القوات التابعة لرشكائكم مرتجمة إىل لغاتهم ومعدلة لتناسب 	 

احتياجاتهم؟
كيف تراقبون أداء الوحدات التي تلقت التدريب عىل أيدي األفراد التابعني لكم و/أو املتعاقدين معكم يف 	 

أثناء تنفيذها عملياتها العسكرية الفعلية؟
كيف تقيمون فعالية التدريب الذي تقدمونه وتدمجون النتائج يف دورات التدريب الالحقة؟	 
كيف يتم تعديل برامجكم التدريبية يف أثناء العمليات لتأخذ يف االعتبار األداء امللحوظ للوحدات املدربة 	 

وغريها من التعليقات التقييمية؟
هل ميكن أن يؤدي سلوك الطرف الذي يتلقى الدعم إىل إدخال تغيري يف التدريب عىل القانون الدويل 	 

اإلنساين الذي تقدمونه؟
عند االستعانة برشكة عسكرية وأمنية خاصة لتقديم خدمات متعلقة باألمن، ما املعايري القانونية التي 	 

تدربون أفرادها عليها؟
عند االستعانة برشكة عسكرية وأمنية خاصة لصيانة أنظمة األسلحة واملساعدة يف تشغيلها، مبا يف ذلك 	 

األنظمة التابعة لرشكائكم، هل تدربون أفرادها عىل تحمل مسؤولياتهم القانونية؟
كيف تتأكدون من أن أفراد الرشكة العسكرية واألمنية الخاصة الذين تستعينون بهم يعرفون متى قد 	 

يساعد سلوكهم عىل ارتكاب جرمية حرب أو يحرض عىل ارتكابها؟
إذا استعنتم برشكة عسكرية وأمنية خاصة لتدريب القوات التابعة لرشكائكم، فكيف ميكنكم التأكد من 	 

أن التدريب الذي تقدمه يفي مبعايري تدريب قواتكم املسلحة؟
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إذا استعنتم برشكة عسكرية وأمنية خاصة لتدريب القوات التابعة لرشكائكم، فكيف ميكنكم التأكد من أن 	 
التدريب يركز بشكل كاٍف عىل االلتزامات القانونية ذات الصلة؟

االحتجاز
هل تدربون القوات املسلحة التابعة لرشكائكم عىل املعاملة اإلنسانية التي تصون كرامة من تلقي هذه 	 

القوات القبض عليهم أو تحتجزهم؟
هل سيكون من املناسب توجيه القوات التابعة لرشكائكم التي تدير أماكن االحتجاز أو تقديم املشورة لها 	 

للتأكد من أنها تضع القواعد واإلجراءات املناسبة ومتتثل لها؟
هل تزودون الطرف الذي يتلقى الدعم بالدعم والتدريب عىل طرق االستجواب غري القرسية؟	 

املفقودون
هل يتضمن التدريب الذي تقدمونه للطرف الذي يتلقى الدعم قسامً عن اللجنة الدولية ودور وكالتها 	 

املركزية للبحث عن املفقودين؟
هل يتضمن التدريب الذي تقدمونه للطرف الذي يتلقى الدعم قسامً عن الحفاظ عىل الروابط العائلية؟	 
هل يتضمن التدريب الذي تقدمونه للطرف الذي يتلقى الدعم قسامً عن مكتب االستعالمات الوطني 	 

أو الهياكل املامثلة )أي نظام لجمع املعلومات عن األشخاص الذين يُلقي القبض عليهم والجرحى واملوىت 
واملفقودين، وجعل هذه البيانات مركزية وحاميتها وتبادلها مع األطراف األخرى يف النزاع(؟

هل يتضمن التدريب الذي تقدمونه للطرف الذي يتلقى الدعم عمليات لضامن قدرة املحتجزين عىل 	 
الحفاظ عىل و/أو استعادة االتصال بأفراد عائالتهم؟

هل يتضمن التدريب الذي تقدمونه للطرف الذي يتلقى الدعم تدابري ميكن اتخاذها للحيلولة دون أن 	 
يصبح األشخاص يف عداد املفقودين يف أثناء عمليات اإلجالء الطبي؟

املوىت
هل ميكنكم تقديم تدريب متخصص يف استعادة املوىت وإدارتهم لضامن معاملة املوىت عىل نحو يصون 	 

كرامتهم، ومنع فقدان الجثث، والحفاظ عىل املعلومات التي قد تكون رضورية لتحديد هوية أصحاب 
الرفات البرشية يف املستقبل، مبا يتامىش مع معايري حامية البيانات الواجبة التطبيق؟

كيف يتم تعديل التدريب الذي تقدمونه عىل استعادة املوىت ليتامىش مع قوانني الطرف الذي يتلقى 	 
الدعم وعاداته؟

كيف يتم تعديل التدريب الذي تقدمونه عىل استعادة املوىت ليتامىش مع مامرسات الطرف الذي يتلقى 	 
الدعم؟

الرعاية الصحية
هل تدربون الطرف الذي يتلقى الدعم عىل كيفية تجنب إلحاق الرضر بالبنية التحتية املدنية الحيوية مثل 	 

املرافق الطبية، أو تقليله؟
هل يتضمن التدريب الذي تقدمونه لرشكائكم حامية البعثات الطبية؟	 
هل تدربون قوات األمن التابعة لرشكائكم وتقدمون لها املشورة بشأن إدارة نقاط التفتيش بطريقة تقلل 	 

تأخري تقديم العالج الطبي للمرىض؟
هل تدربون قوات األمن التابعة لرشكائكم وتقدمون لها املشورة بشأن إجراء عمليات التفتيش يف املنشآت 	 

الطبية بطريقة تضمن احرتام الجرحى واملرىض وحاميتهم، وتقلل من تعطيل عمل أفراد الخدمات الطبية؟
هل تدربون الطرف الذي يتلقى الدعم عىل تجنب التحيز يف الرعاية الطبية وعمليات اإلجالء، خاصة يف 	 

أثناء برامج التدريب أو اإلحاطات السابقة عىل عملية االنتشار؟
هل تدربون الطرف الذي يتلقى الدعم وتقدمون له املشورة بشأن تحديث ما لديه من خرائط للبنية 	 

التحتية الصحية املحلية واملواقع املحمية األخرى؟
هل يوضح التدريب الذي تقدمونه عن االستهداف، ما يجب من احرتام وحامية ألفراد الخدمات الطبية 	 

واملرافق الطبية، مبا يف ذلك الظروف املحدودة التي قد تُفقد فيها الحامية؟
هل يوضح التدريب الذي تقدمونه عن عمليات التفتيش، القواعد التي تنظم السلوك يف أثناء عمليات 	 

التفتيش وتنفذيها، وإعطاء األولوية للجرحى واملرىض عند نقاط التفتيش، وقرص رفض اإلجالء الطبي، أو 
تفتيش مرافق الرعاية الصحية، أو إخراج املرىض منها عىل ظروف استثنائية؟

األلغام األرضية ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار
هل ميكن لألفراد التابعني لكم تقديم تدريب متخصص، وفقاً للمعايري اإلنسانية الدولية، عن الكشف عن 	 

Missing
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األلغام األرضية ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار ومتييزها بعالمات وإزالتها؟
هل تخططون لدمج فريق التدريب الفني مع رشكائكم لتقييم احتياجاتهم وتوفري التدريب قبل عملية 	 

االنتشار )يف مجاالت مثل املعايري الدولية لألعامل املتعلقة باأللغام، والتخلص من الذخائر القابلة لالنفجار، 
وتراخيص الحد األقىص من املواد املتفجرة، وتخزين الذخائر وإدارتها يف مناطق النزاع(؟

أسئلة لألطراف التي تتلقى الدعم

أسئلة عامة
ما التدريب عىل القانون الدويل اإلنساين الذي يتعني عىل القوات املسلحة تلقيه مبوجب القانون؟	 
هل تشرتط الجهة الفاعلة التي تقدم الدعم التدريب عىل القانون الدويل اإلنساين وحامية املدنيني يف 	 

املناطق املأهولة بالسكان؟
هل تتلقى قواتكم املسلحة تدريباً منتظامً عىل القانون الدويل اإلنساين؟	 
هل سيكون من املفيد تلقي تدريب عىل القانون الدويل اإلنساين من الجهة الفاعلة التي تقدم الدعم، أو 	 

املساعدة يف تقديم التدريب عىل القانون الدويل اإلنساين؟
ماذا تفعل قيادتكم لتعزيز أهمية التدريب عىل القانون الدويل اإلنساين عىل مستوى مؤسستكم؟	 
كيف يتم إدماج مبادئ القانون الدويل اإلنساين يف تعليمكم العسكري؟	 
كيف يعزز التدريب الذي تتلقاه قواتكم أهمية االمتثال للقانون الدويل اإلنساين؟	 
هل تتلقى قواتكم تدريباً خاصاً عىل القواعد واملعايري املتعلقة بحامية املدنيني واالمتثال للقانون الدويل 	 

اإلنساين يف أثناء األعامل العدائية؟
هل تتلقى قواتكم املسلحة تدريباً عىل القضايا املتعلقة بحامية املدنيني؟	 
كيف تُِعد عملية التدريب قواتكم لالمتثال للقانون الدويل اإلنساين يف أثناء قرارات االستهداف الدينامييك؟	 
هل ميكن للمتدربني الحصول عىل املواد ذات الصلة بالتدريب الذي يتلقونه عىل القانون الدويل اإلنساين، 	 

مبا يف ذلك نسخة من القواعد ذات الصلة؟
م لقواتكم املسلحة؟	  هل يتم إدماج املبادئ القانونية يف التدريب العمليايت الذي يقدَّ
هل يحتاج رشكاؤكم تدريباً محدداً عىل القوانني واملامرسات الجيدة املتعلقة بسري األعامل العدائية يف 	 

املناطق املأهولة بالسكان؟
عندما تتلقون معدات عسكرية هجومية من رشكاء يقدمون الدعم، هل تطلبون منهم توفري التدريب 	 

أو التعليامت بشأن كيفية استخدام تلك املعدات مبا يتامىش مع قواعد القانون الدويل اإلنساين؟
هل يتضمن التدريب عىل القانون الدويل اإلنساين املقدم لقواتكم املسلحة تدريبات عملية عىل تطبيق 	 

القواعد؟
هل لديكم نظام لتسجيل التدريبات التي أمتّتها كل وحدة أو مجموعة؟	 
عند إعداد دورة تدريبية عىل القانون الدويل اإلنساين مع القوات التابعة لرشكائكم، هل تسمحون بتعديلها 	 

استجابًة لألمور التي تطرأ عند تنفيذ العمليات؟
كيف تقدمون مدخالت بشأن التدريب عىل القانون الدويل اإلنساين الذي يقدمه رشكاؤكم )مثل املناهج، 	 

وطرق التدريب، واملواد(؟
عند االتفاق عىل أن يقدم رشكاؤكم التدريب عىل القانون الدويل اإلنساين لقواتكم املسلحة، هل تضمنون أن 	 

التدريب يتالءم مع لغة املتدربني التابعني لكم أو ثقافتهم؟
بعد إمتام الرشاكة من أجل التدريب، هل تراقبون أداء املتدربني وامتثالهم للقانون الدويل اإلنساين الحقاً؟	 
بعد انتهاء الرشاكة من أجل التدريب، هل تتبادلون نتائج األداء ما بعد التدريب وتقييامت االمتثال للقانون 	 

الدويل اإلنساين مع القوات التابعة لرشكائكم؟
هل لديكم عملية لتلقي التعليقات التقييمية عىل برامج التدريب وللتأكد من استخدامها لتحسني فعالية 	 

برامج التدريب يف املستقبل؟
هل توجد هيئة تحقيق أو تدقيق مسؤولة عن مراجعة كيفية تقديم التدريب؟ إذا وجدت، فمن الذي 	 

أنشأها ومن يديرها؟
إذا علمتم بوجود تقارير عن سلوك يسبب مشكالت ميارسه أفراد تلقوا التدريب عىل أيدي أحد رشكائكم، 	 

هل لديكم نظام إلثارة هذه املوضوعات مع هؤالء الرشكاء؟

االحتجاز
هل تتلقى قواتكم تدريباً محدداً عىل القواعد واملعايري املتعلقة بحامية األشخاص املحرومني من حريتهم 	 

وإدارة أماكن االحتجاز؟
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3.2.7 املساعدة يف االمتثال للقانون الدويل اإلنساين
هل لدى رشكائكم فجوات يف قدراتهم أو وظائفهم أو مواردهم تعيق قدرتهم عىل الوفاء بالتزاماتهم تجاه 	 

األشخاص املحميني مبوجب القانون الدويل اإلنساين؟
هل ميكنكم مساعدة رشكائكم عىل إدماج حامية املدنيني يف تخطيطهم العسكري وتخصيص املوارد التي 	 

تعالج هذه الفجوات؟
ما خطط الطوارئ التي لديكم إذا ثبت أن الطرف الذي يتلقى الدعم غري قادر عىل الوفاء بالتزاماته تجاه 	 

األشخاص املحميني مبوجب القانون الدويل اإلنساين؟

أسئلة عامة

أسئلة عامة
هل أنتم قادرون عىل تخصيص املوارد للمساعدة يف تقليل العواقب اإلنسانية السلبية للنزاع املسلح؟	 

االحتجاز
هل لديكم املوارد أو املعرفة الالزمة لتحسني مستوى مرافق االحتجاز الخاصة برشكائكم بحيث تعمل وفقاً 	 

للقانون واملعايري الدولية؟

املوىت
هل لدى قواتكم املسلحة تعليامت بشأن جمع املوىت وتحديد هويتهم وإدارتهم بعد العمليات العسكرية 	 

التي تنفذونها أنتم أو رشكاؤكم؟

الرعاية الصحية
ما مستوى الرعاية الذي تساعدون يف تقدميه للمدنيني )مثل اإلسعافات األولية والرعاية يف حاالت الطوارئ، 	 

أو عمليات اإلجالء، أو العالجات الروتينية واملتابعة، أو برامج الصحة العامة(؟

األلغام األرضية ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار
هل تتبادلون مع رشكائكم مواقع الذخائر القابلة لالنفجار التي تطلقونها أو تزرعونها، أو إحداثياتها 	 

لتسهيل مهمة الكشف عن أي مخلفات قابلة لالنفجار ومتييزها بعالمات وإزالتها؟

أسئلة للجهات الفاعلة التي تقدم الدعم

أسئلة عامة
هل ميكن لألفراد التابعني لكم مساعدة الطرف الذي يتلقى الدعم عىل زيادة حامية األشخاص املترضرين 	 

من النزاع؟
هل ستخصصون أفراداً لتقديم املشورة لرشكائكم يف األمور املتعلقة باالمتثال للقانون الدويل اإلنساين 	 

وحامية املدنيني؟
ما خطط الطوارئ التي لديكم إذا مل يكن الطرف الذي يتلقى الدعم قادراً عىل الوفاء بالتزاماته تجاه 	 

األشخاص املحميني مبوجب القانون الدويل اإلنساين؟
هل أنتم قادرون عىل تزويد رشكائكم مبعدات لجمع املعلومات االستخباراتية واملراقبة واالستطالع لتحسني 	 

قدرتهم عىل التمييز بني املدنيني أو األعيان املدنية واألهداف العسكرية؟
هل ميكنكم وضع قامئة عدم االستهداف لتبادلها مع رشكائكم؟	 
هل ميكن لألفراد التابعني لكم املساعدة عن طريق الحضور عند تنفيذ الطرف الذي يتلقى الدعم عملية 	 

اختيار األهداف؟
هل ميكنكم مساعدة رشكائكم يف إنشاء آليات لتتبع الرضر الذي يلحق باملدنيني أو تحسينها؟	 
هل ميكنكم مساعدة رشكائكم يف إنشاء آليات للتحقيق يف الرضر الذي يلحق باملدنيني وضامن املساءلة؟	 
كيف ميكنك مساعدة رشكائكم عىل إدراج حامية املدنيني يف تخطيطهم العسكري؟	 
هل ميكنكم تقديم الدعم يف مجاالت املعلومات االستخباراتية واملراقبة واالستطالع من أجل إكامل عملية 	 

التحقق من األهداف التي ينفذها رشكاؤكم وتقديرات األرضار الجانبية؟
هل ميكنكم مساعدة رشكائكم يف تنظيم نقاط التفتيش الخاصة بهم لتحسني قدراتهم عىل التمييز بني 	 

املقاتلني واملدنيني؟

General 
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Missing

املوىت
هل ميكنكم مساعدة رشكائكم عىل استعادة املوىت ونقلهم عىل نحو يصون كرامتهم؟	 

املفقودون
هل ميكنكم مساعدة أطراف النزاع املسلح يف جمع املعلومات املتعلقة باألشخاص الذين يُلقى القبض 	 

عليهم واألرسى والجرحى والقتىل واملفقودين وجعل هذه البيانات مركزية وحاميتها، مبا يف ذلك املواقع 
املحتملة للمقابر، ورمبا تبادل هذه املعلومات مع األطراف األخرى يف النزاع؟

هل ميكنكم تزويد الطرف الذي يتلقى الدعم باملوارد الالزمة إلعداد بطاقات تعريف أو أقراص معدنية 	 
لتحديد الهوية و/أو الحصول عىل عينات مرجعية من الحمض النووي؟

هل ميكنكم مساعدة رشكائكم يف توثيق مواقع جميع املدنيني واملحاربني واملقاتلني الذين يسقطون يف 	 
النزاع وتسجيلها؟

هل ميكنكم توفري املوارد أو املعرفة التي يحتاجها رشكاؤكم لوضع نظام يساعد عىل الحيلولة دون أن 	 
يصبح مصري املحاربني أو املقاتلني مجهوالً بسبب النزاع؟

الرعاية الصحية
هل لديكم املوارد أو املعرفة الالزمة لتحسني قدرة رشكائكم عىل رعاية الجرحى واملرىض؟	 
هل ميكنكم املساعدة عن طريق تنفيذ عمليات إجالء طبي للجرحى واملرىض من املدنيني واملحاربني أو 	 

املقاتلني من الخطوط األمامية؟
هل لدى رشكائكم القدرة عىل تنفيذ عمليات اإلجالء الطبي للجرحى واملرىض من املدنيني واملحاربني أو 	 

املقاتلني من الخطوط األمامية؟
هل ميكنكم تقديم دعم مبارش للمرافق الطبية املحلية يف املناطق التي يعمل فيها رشكاؤكم وحيث تترضر 	 

املرافق الطبية بسبب العمليات العسكرية؟
كيف تساعدون يف إعداد رشكائكم لجمع الجرحى واملرىض مبا يف ذلك الخصوم الجرحى ورعايتهم؟	 
هل املساعدة التي تقدمونها يف مجال الرعاية الصحية مصممة لتشمل املدنيني؟	 
هل ميكنكم املساعدة يف تحديث وضع خرائط البُنى الصحية املحلية وتقدير العواقب اإلنسانية للعمليات 	 

العسكرية التي تتضمن البنية التحتية الطبية الحيوية؟
هل ميكنكم العمل مع املتخصصني يف الرعاية الصحية والسلطات املعنية لضامن احرتام املرافق الطبية 	 

والعاملني يف مجال الرعاية الصحية واحرتامهم؟
هل ميكنكم املساعدة يف إنشاء خط إمداد طبي؟	 
هل لديكم القدرة عىل مساعدة رشكائكم يف البحث عن الجرحى واملرىض وجمعهم ورعايتهم، مبا يف ذلك 	 

الخصوم الجرحى واملرىض؟

األلغام األرضية ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار
هل ميكنكم تقديم الدعم للكشف عن األلغام األرضية ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار، ومتييزها 	 

بعالمات، وإزالتها؟
هل ميكنكم تقديم الدعم لربامج التوعية باملخاطر لتقليل تعرض املدنيني لألخطار التي تشكلها األلغام 	 

األرضية ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار؟
هل ميكنكم تقديم الدعم ملساعدة ضحايا األلغام األرضية ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار وإعادة تأهيلهم؟	 

أسئلة لألطراف التي تتلقى الدعم

أسئلة عامة
هل ناقشتم مع رشكائكم نوع )أنواع( املساعدة املتخصصة التي تحتاجونها لتحسني حامية املدنيني 	 

واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال؟
هل تحتاجون مساعدة لتحسني عملية اختيار األهداف، مثل زيادة قدرتكم عىل التمييز بني املدنيني أو 	 

األعيان املدنية واألهداف العسكرية؟
هل ميكنكم أن تتبادلوا مع رشكائكم املعلومات التي ميكن أن تساعد يف اتخاذ قرارات االستهداف، مثل 	 

التضاريس البرشية، والجغرافيا، والبنية التحتية املدنية، وأمناط الحياة؟
هل ستكونون قادرين عىل االستمرار يف االمتثال للقانون الدويل اإلنساين إذا قام رشكاؤكم بتقليل املساعدة 	 

التي يقدمونها أو إنهائها؟
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املوىت
هل تحتاجون مساعدة يف استعادة الرفات، أو تحديد هوية أصحابها، أو التخلص منها، أو نقلها عىل نحو 	 

يصون كرامة املوىت؟

4.2.7 رصد الرشكاء وتقييمهم
هل متارسون رقابة عىل عمليات رشكائكم؟	 
كيف تقيمون األثر اإلنساين لعمليات رشكائكم؟	 
كيف تحددون ما إذا كان الدعم الذي تقدمونه يُستخدم وفقاً للقانون الدويل اإلنساين؟	 
ما املقاييس التي تستخدمونها ملراجعة عالقة الدعم وتعديلها مبرور الوقت؟	 
ما النظام الذي تستخدمونه ملواجهة سوء السلوك املحتمل من جانب رشكائكم أو املشكالت األخرى يف 	 

العالقة؟
إذا حدثت انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين، كيف سيتم التحقيق فيها بشكل فعال؟	 

أسئلة عامة

أسئلة عامة
هل تطلبون قوائم واضحة لجهات االتصال من الرشكاء من أجل تبادل املعلومات ومعالجة املشكالت 	 

املحتملة؟
هل توجد قنوات اتصال وإجراءات واضحة للتعامل مع املسؤولني التابعني لرشكائكم؟	 
هل لدى رشكائكم آليات لتتبع األرضار التي تلحق باملدنيني نتيجة العمليات التي ينفذونها؟	 
ما عمليات تبادل املعلومات والتنسيق التي تستخدمها الجهات الفاعلة يف عالقة الدعم من أجل دعم 	 

عمليات التحقيق؟
هل لديكم آلية إلجراء تحقيقات مشرتكة مع رشكائكم؟	 
ما التدابري التي يجب اتخاذها يف أثناء العمليات إلتاحة إجراء التحقيقات واملالحقات القضائية املحتملة؟	 
هل لدى رشكائكم القدرة عىل إجراء تقييامت لألرضار التي تحدثها املعارك؟	 
هل لدى رشكائكم القدرة عىل التحقيق يف الحوادث بسبب املتفجرات )مثل عمليات التحقيق بعد حدوث 	 

انفجارات، وما بعد الرضبات(؟
ما العملية التي يتبعها األفراد التابعون لكم لإلبالغ عن انتهاكات القانون الدويل اإلنساين التي من املحتمل 	 

أن ترتكبها القوات التابعة لرشكائكم؟
هل لديكم عملية فعالة ملناقشة االدعاءات املوثوقة بسوء سلوك رشكائكم وعىل مستوى تسلسله الهرمي؟	 
كيف يتعامل رشكاؤكم مع االدعاءات املوثوقة بسوء سلوك األفراد التابعني له؟	 
هل لدى رشكائكم آليات فعالة لضامن املساءلة عن اإلجراءات التي يتخذونها أو تُتخذ بالنيابة عنهم؟	 
ما النظام الذي لديكم للتعامل مع سوء السلوك املحتمل من جانب رشكائكم أو املشكالت األخرى 	 

يف العالقة؟
هل تسمح لكم قوانني دولتكم مبالحقة القوات التابعة للرشكاء ومحاسبتها إذا ارتكبت جرائم دولية؟	 
هل تضمن آليات الرصد الخاصة بكم إمكانية جمع أدلة كافية إلجراء تحقيقات قانونية محتملة؟	 
ما الجهة )الجهات( الفاعلة التي تخضع الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة للمساءلة أمامها؟	 
ما النظام املعمول به ملساءلة الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة عن انتهاكات القانون الواجب التطبيق؟	 
هل توجد آلية مستقلة لتلقي الشكاوى من األفراد أو منظامت املجتمع املدين بشأن أنشطة الجهة الفاعلة 	 

التي تقدم الدعم أو الطرف الذي يتلقى الدعم؟
هل يسهل عىل األفراد الوصول إىل اآللية املستقلة لتلقي الشكاوى واستخدامها بأمان يف ضوء ما يتعرضون 	 

له من مخاطر محتملة؟
كيف يتعامل رشكاؤكم مع املعلومات املتعلقة باحتامل ارتكاب األفراد أو منظامت املجتمع املدين انتهاكات؟	 
هل لدى رشكائكم عملية لجرب الرضر الناجم عن عملياته العسكرية؟	 
هل تشمل أنظمة رشكائكم إمكانية تقديم تعويضات للضحايا وذويهم؟	 
كيف يتم إدراج املعلومات التي تسجلونها يف عمليات التعلم والتدريب، وعند االقتضاء، يف التحقيقات؟	 

االحتجاز
هل لديكم آليات لتقييم املخاطر التي ينطوي عليها نقل املحتجزين إىل رشكائكم؟	 
ما التدابري املتبعة ملنع رشكائكم من استخدام التعذيب وسوء املعاملة؟	 
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هل لديكم عمليات لتقييم كيفية معاملة املحتجزين مبجرد نقلهم إىل الطرف الذي يتلقى الدعم، ومن ثم 	 
توجيه أي إدعاءات موثوقة عن سوء السلوك؟

ما التدابري التي تتخذونها إذا تلقيتم ادعاءات موثوقة بشأن سوء معاملة رشكائكم لألشخاص الذين قمتم 	 
بنقلهم؟

هل تقومون بزيارات بغرض الرصد بعد عملية النقل؟	 
هل تضمنون أن جهات الرصد املستقلة، خاصة اللجنة الدولية، تتمتع بحرية الوصول إىل جميع أماكن 	 

االحتجاز التي يوضع فيها املحتجزون الذين قمتم بنقلهم؟

الرعاية الصحية
كيف يتم رصد جودة الرعاية التي يقدمها النظراء العسكريون العاملون يف املجال الطبي؟	 

أسئلة للجهات الفاعلة التي تقدم الدعم

أسئلة عامة
هل لديكم رقابة عىل عمليات رشكائكم؟	 
كيف تحددون ما إذا كان الدعم الذي تقدمونه يُستخدم وفقاً للقانون الدويل اإلنساين؟	 
ما املعايري التي تستخدمها مبرور الوقت ملراجعة عالقة الدعم، أو تعديلها، أو إنهائها؟	 
كيف سرتصدون التدابري التي تضعونها أنتم ورشكاؤكم لتحسني احرتام القانون الدويل اإلنساين وتراجعونها؟	 
قبل نقل األسلحة، هل تطلبون من رشكائكم املوافقة عىل عمليات التحقق بعد الشحن؟	 
هل نرشتم موارد كافية لرصد وتقييم ما يحدث يف النزاع، مبا يف ذلك سلوك رشكائكم؟	 
هل أصدرتم تعليامت لقواتكم املسلحة لرصد سلوك القوات التابعة لرشكائكم يف أثناء األعامل العدائية 	 

وتقييمها؟
هل الوحدات املخصصة ملهام التدريب أو تقديم املشورة أو املساعدة لديها القدرة عىل رصد أداء القوات 	 

التابعة لرشكائكم وتقييمه؟
هل تم توجيه الوحدات املكلفة مبهام التدريب أو تقديم املشورة أو املساعدة وتدريبها عىل أن تحدد 	 

عىل نحو استباقي اإلدعاءات بارتكاب القوات التابعة لرشكائكم انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين، وجمعها 
وإبالغها؟

هل املوارد التي نرشمتوها مؤهلة لرصد وتقييم سلوككم وسلوك رشكائكم؟	 
هل املوارد التي نرشمتوها مؤهلة للتحقيق يف اإلدعاءات بوجود أي سوء سلوك صدر من رشكائكم؟	 
كيف سيتم التحقيق بفعالية يف انتهاكات القانون الدويل اإلنساين املحتملة؟	 
ما الضامنات التي قمتم بوضعها لحامية األفراد أو املجموعات التي تقدم إدعاءات ضد الطرف الذي 	 

يتلقى الدعم؟
هل ستكونون موجودين عندما يخطط الطرف الذي يتلقى الدعم لعمليات عسكرية وينفذها؟	 
هل وضعتم عمليات مراجعة مشرتكة بعد التنفيذ مع السلطة املعنية لتقييم جميع الجوانب اإليجابية 	 

والسلبية للعمليات واتخاذ تدابري ملموسة العتامد تدابري تصحيحية؟
هل ستتواصلون، عند االقتضاء، مبارشة مع املدنيني واألشخاص املحرومني من حريتهم وغريهم من األشخاص 	 

املترضرين من النزاع املسلح من أجل فهم سلوك الطرف الذي يتلقى الدعم وتقييمه؟
هل تحتفظون ببعض الرقابة عىل التدابري التي يتخذها رشكاؤكم لجرب الرضر الذي يلحق باملدنيني؟	 
هل تطلبون شهادات من املستخدم النهايئ كرشط لنقل األسلحة؟	 
هل لديكم نظام لرصد استخدام رشكائكم، أو استخدامهم املزعوم األسلحة التي تنقلونها إليهم؟	 
هل لديكم نظام لرصد استخدام رشكائكم، أو استخدامهم املزعوم فئة األسلحة التي تنوون نقلها إليهم؟	 
هل لديكم نظام لضامن أخذ السلوك السابق يف االعتبار يف تقييامت املخاطر؟	 
هل تأخذ عملية تقييم املخاطر يف االعتبار السلوك السابق الذي قد يرقى إىل حد انتهاك القانون الدويل 	 

اإلنساين؟
عند نقل األسلحة، هل لدى األفراد التابعني لكم القدرة عىل إجراء عمليات تحقق بعد الشحن يف الدولة 	 

التي تتلقى األسلحة؟
ما التدابري التي أدرجتموها يف العقد املربم مع الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة لضامن املساءلة؟	 
هل الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة التي تستعينون بها مشمولة بأي اتفاقات ذات صلة بوضع 	 

القوات أو واجبة التطبيق يف هذا الشأن؟
هل لديكم تدابري فعالة لرصد سلوك الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة التي تستعينون بها؟	 
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هل الرقابة التي متارسونها عىل تدابري التخفيف من األرضار التي تلحق باملدنيني تستفيد مام لدى رشكائكم 	 
من معرفة باألوضاع املحلية؟

هل تنرشون أفراداً لتوجيه األفراد التابعني لرشكائكم يف تحديد املامرسات التي تسبب مشكالت وتصحيحها؟	 
هل لديكم نظام إلدارة الجودة لتقييم األمن املادي وإدارة املخزون لدى رشكائكم؟	 
هل لديكم نظام لضامن الجودة ومراقبة الجودة بصفة دورية مستمرة لتقييم األمن املادي وإدارة 	 

املخزون لدى رشكائكم؟

االحتجاز
كيف يتم إدراج مبدأ عدم اإلعادة القرسية - مبا يف ذلك مسؤوليات ما قبل النقل وما بعده - يف اتفاقات 	 

الدعم الخاصة بكم؟

األلغام األرضية ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار
هل لديكم نظام إلدارة الجودة لتقييم أنشطة الطرف الذي يتلقى الدعم يف األعامل املتعلقة باأللغام 	 

لألغراض اإلنسانية؟
عند إرشاك طرف ثالث لتقديم الخدمات )مثل عمليات املسح لتحديد التلوث، أو إزالة مخلفات الحرب 	 

القابلة لالنفجار، أو التوعية باملخاطر والتدريب عىل السلوك اآلمن يف املجتمعات املحلية املترضرة، أو 
تدمري املخزونات(، كيف ينص عقد املشاركة عىل تلقي األفراد التابعني لرشكائكم التوجيه؟

هل لديكم نظام إلدارة الجودة لتقييم اإلجراءات التي يتخذها رشكاؤكم يف مجال التخلص من الذخائر 	 
القابلة لالنفجار؟

هل لديكم نظام لضامن الجودة ومراقبة الجودة بصفة دورية مستمرة لتقييم األعامل املتعلقة باأللغام 	 
التي ينفذها رشكاؤكم لألغراض اإلنسانية؟

هل لديكم نظام لضامن الجودة ومراقبة الجودة بصفة دورية مستمرة لتقييم األعامل التي ينفذها 	 
رشكاؤكم يف مجال التخلص من الذخائر القابلة لالنفجار؟

أسئلة لألطراف التي تتلقى الدعم

أسئلة عامة
هل لدى الجهات الفاعلة التي تقدم الدعم آليات فعالة للرقابة واملساءلة؟	 
هل تحتفظون بسجالت كاملة لجميع األسلحة واملعدات التي تتلقونها من رشكائكم؟	 
كيف تتأكدون من عدم فقد األسلحة واملعدات العسكرية األخرى املقدمة لقواتكم أو إعادة بيعها؟	 
هل ستضعون برنامجاً منفصالً للتعويض عن األرضار التي تلحق باملدنيني الناجمة عن عملياتكم العسكرية، 	 

أم ستدرجونها يف نظام قائم؟
هل اتخذ رشكاؤكم تدابري لجرب أي رضر يتسببون فيه يف أثناء تقديم الدعم لقواتكم املسلحة؟	 

األلغام األرضية ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار
هل اتخذتم تدابري خاصة للحد من تأثري األلغام األرضية ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار عىل الجهود 	 

املبذولة الستعادة املوىت أو املفقودين وتحديد هويتهم، وتوفري الرعاية الطبية، وإصالح البنية التحتية 
األساسية وصيانتها؟

كيف تديرون إجراءات اإلبالغ وفقاً للتعاقدات مع طرف ثالث؟	 

General 
questions



الحلفاء والرشكاء والوكالء152

5.2.7 الرقابة الداخلية
هل لديكم إجراء للتحقيق الفعال يف جميع انتهاكات القانون الدويل اإلنساين املحتمل أن ترتكبها قواتكم 	 

املسلحة أو األفراد التابعني لكم، مبا يف ذلك يف سياق عالقة الدعم؟
ما هي العملية التي تنفذوها ملراجعة قراراتكم لتقديم الدعم أو تلقيه؟	 
هل لدى جهات أخرى من الحكومة صالحية التحقق من تخطيط عالقة الدعم وتنفيذها وفقاً للقانون 	 

الدويل واملحيل؟

أسئلة عامة

أسئلة عامة
ما اآلليات املتوفرة لديكم لتحديد القضايا املحتملة املتصلة باألنظمة املتعلقة بالقانون الدويل اإلنساين 	 

وحامية املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال؟
هل لديكم القوانني واللوائح الالزمة، باإلضافة إىل القدرة، إلجراء تحقيقات فعالة يف انتهاكات القانون الدويل 	 

اإلنساين املحتملة وغريها من االنتهاكات املرتكبة يف نزاع مسلح؟
هل ميكنكم الحصول عىل التقارير التي تعدها اآللية التي يستخدمها رشكاؤكم لتتبع الرضر الذي يلحق 	 

باملدنيني؟
كيف يتم استخدام التقارير التي تعدها آلية تتبع األرضار التي تلحق باملدنيني يف التحقيقات اإلدارية 	 

والجنائية؟
هل تتيح إجراءات اإلبالغ التي تتخذونها لألفراد التابعني لكم اإلبالغ عن انتهاكات محتملة للقانون الدويل 	 

اإلنساين يف أثناء العمل يف إطار عالقة الدعم؟
ما الطريقة التي يجب عىل رشكائكم اتباعها لإلبالغ عن انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين التي من املحتمل 	 

أن يرتكبها األفراد التابعون لكم؟
هل لديكم القدرة عىل التحقيق يف حوادث االنفجارات التي يتورط فيها أفراد تابعون لكم )مثل تحقيقات 	 

ما بعد االنفجار، وما بعد الرضبات(؟
هل تتبادلون مع رشكائكم نتائج أي تقارير أو تحقيقات يف انتهاكات محتملة للقانون الدويل اإلنساين؟	 
ما اآلليات التي تضمن اختيار الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة واالستعانة بها مع توافر اإلرشاف 	 

والشفافية؟
هل لدى هيكل الحوكمة الخاص بكم )الربملاين أو غريه( معرفة كافية بالعمليات التي يتم تنفيذها والسلطة 	 

الالزمة لطلب املعلومات وتلقيها حتى يتمكن من صياغة الطريقة التي يتم بها تقديم الدعم ووضع إطار لها؟
هل لدى نظامكم القضايئ القدرة والسلطة للنظر يف مسائل االمتثال للقانون الدويل اإلنساين والقوانني األخرى 	 

ذات الصلة، وإجراء محاكامت عىل االنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل اإلنساين التي يرتكبها مواطنو بلدكم 
أو تُرتكب عىل أراضيكم؟

األلغام األرضية ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار
هل لديكم هيئة وطنية لألعامل املتعلقة باأللغام؟	 

أسئلة للجهات الفاعلة التي تقدم الدعم

أسئلة عامة
ما إجراءات املراجعة التي تطبقونها عىل سلوك القوات الخاصة يف الخارج؟	 
هل ميكن للنواب املنتخبني تقديم استجوابات بشأن قرار الحكومة بتقديم الدعم؟	 
ما اآلليات املتوفرة لديكم ملراجعة القرارات والسلوكيات املتعلقة بتقديم الدعم وأثره عىل املدنيني 	 

واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال؟
هل لديكم آليات متّكن هيكل الحوكمة الخاص بكم )الربملاين أو غريه( من اإلرشاف عىل سلوك جميع 	 

القوات التي تقدم الدعم؟
هل يشمل هذا اإلرشاف أيضاً القوات الخاصة، والقوات شبه العسكرية، والقوات التابعة ألجهزة االستخبارات؟	 
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أسئلة لألطراف التي تتلقى الدعم

أسئلة عامة
ما الصالحيات التي لديكم للتحقيق يف االنتهاكات املحتملة للقانون الدويل اإلنساين التي تُرتكب يف أثناء 	 

العمليات املشرتكة مع الجهة الفاعلة التي تقدم الدعم؟
هل من املجدي إنشاء آلية مشرتكة للتحقيق واملساءلة؟	 
ما اآلليات املتوفرة لديكم ملراجعة القرارات والسلوكيات املتعلقة بتلقي الدعم وأثره عىل املدنيني وعىل من 	 

توقفوا عن املشاركة يف القتال؟
هل تنطبق آليات املراجعة هذه عىل جميع الهيئات التي تتلقى الدعم؟	 
هل لديكم آليات متّكن هيكل الحوكمة الخاص بكم )الربملاين أو غريه( من اإلرشاف عىل سلوك جميع 	 

القوات التي تتلقى الدعم؟
هل يشمل هذا اإلرشاف أيضاً القوات الخاصة، والقوات شبه العسكرية، والقوات التابعة ألجهزة االستخبارات؟	 
هل ينطبق هذا اإلرشاف عىل جميع القوات املوجودة والقوات التي شكلتها الجهات الفاعلة التي تقدم 	 

الدعم حديثاً؟
هل لدى نظامكم القضايئ القدرة والسلطة ملراجعة سلوك الجيش وجميع الهيئات األخرى ذات الصلة وإىل 	 

أي مدى تشكل الجهات الفاعلة التي تقدم الدعم هذا السلوك؟
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3.7 املرحلة االنتقالية
1.3.7 فك االرتباط املنظم

هل يعتمد الطرف الذي يتلقى الدعم عىل الدعم لالمتثال للقانون الدويل اإلنساين، وماذا ميكنكم أن تفعلوا 	 
لضامن استمرار امتثاله عند انتهاء الدعم الذي تقدمونه؟

ما الوظائف األخرى التي تؤديها الجهة الفاعلة التي تقدم الدعم لتعزيز حامية األشخاص املترضرين من 	 
النزاع التي يجب أن يتوالها الطرف الذي يتلقى الدعم أو جهة فاعلة أخرى عند انتهاء الدعم؟

إىل أي مدى ستتأثر نية الطرف الذي يتلقى الدعم االمتثال للقانون الدويل اإلنساين واملعايري األخرى ذات 	 
الصلة إذا تغريت عالقة الدعم أو انتهت؟

هل اتفقتم عىل تدابري لفك االرتباط باملوارد عىل نحو مسؤول )مثل برامج نزع السالح والترسيح وإعادة 	 
اإلدماج، أو برامج إدارة األسلحة( لوضعها موضع التنفيذ؟

كيف ستقومون بتقييم مخاطر الرضر الذي يلحق بأفراد القوات املسلحة التابعة لرشكائكم وعائالتهم أو 	 
مجتمعاتهم املحلية عند انتهاء الدعم أو النزاع والتخفيف منها؟

أسئلة عامة

أسئلة عامة
ما التنسيق الداخيل املطلوب مع الهيئات واملؤسسات املدنية األخرى ذات الصلة لضامن استمرار حامية 	 

األشخاص املترضرين من النزاع املسلح يف أثناء املرحلة االنتقالية وبعدها؟
هل تم وضع برنامج لنزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج مبوجب القانون؟	 
هل برنامج نزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج جزء من عملية سالم إقليمية تشمل جميع األطراف؟	 

املفقودون
هل سيستمر مكتب االستعالمات الوطني التابع لرشكائكم )أو ما يعادله( يف العمل بعد انتهاء النزاع؟	 

الخدمات األساسية
هل توجد خطة الستعادة البنية التحتية املدنية الحيوية التي ترضرت نتيجة النزاع؟	 

األلغام األرضية ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار
هل تم إدراج مرحلة تدمري املخزون يف عقد مع طرف ثالث أو أمر عمليات؟	 
هل لديكم خطة لوجستية ملرحلة تدمري املخزون، مبا يف ذلك خطة مناسبة للتخلص منه من أجل إدارة 	 

األسلحة والذخائر؟
هل يوجد برنامج موثوق لألعامل املتعلقة باأللغام لألغراض اإلنسانية؟	 
ما الهيئات الداخلية أو الخارجية التي ستكمل عملية املسح وخطة التطهري؟	 
ما نطاق العمل املتوقع ألنشطة عملية املسح والتطهري )عىل سبيل املثال، املستوى املتوقع للتلوث باألسلحة(؟	 
ما قدرات رشكائكم عىل التخلص من الذخائر؟	 
ما اإلجراءات التي تتخذونها إلدارة مخزونات الذخائر، وتدمري مخزونات الذخائر املفتوحة وغري املستخدمة، 	 

ونقل أي مخزونات ذخائر متبقية وتحريكها بشكل آمن؟
هل لدى رشكائكم نظام إلدارة البيانات لتسجيل، عىل سبيل املثال، معدالت التطهري )الوقت الالزم لعملية 	 

التطهري واألرايض التي تم تطهريها(، وأعداد األسلحة التي متت إزالتها وأنواعها، وبرامج التوعية باملخاطر 
والسلوك اآلمن، وبيانات ضحايا األلغام؟

أسئلة للجهات الفاعلة التي تقدم الدعم

أسئلة عامة
هل توجد معايري من شأنها أن تساعد يف تحديد متى ستنتهي عالقة الدعم، أو هل تم تحديد تاريخ نهايئ لها؟	 
هل سيكون لدى املؤسسات التابعة للطرف الذي يتلقى الدعم القدرة عىل االستمرار يف العمل من تلقاء 	 

نفسها من دون دعمكم؟
هل فكرتم يف مدى تأثري إنهاء دعمكم عىل قدرة الطرف الذي يتلقى الدعم عىل االمتثال للقانون الدويل 	 

اإلنساين واملعايري األخرى ذات الصلة واستعداده لذلك؟
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هل ميكنكم التخفيف من املخاطر املتعلقة باملرحلة االنتقالية عن طريق أشكال أخرى من املشاركة )مثل 	 
الجهود الدبلوماسية، أو املساعدات ألغراص التنمية(؟

ما الوظائف األخرى التي تقومون بها لتعزيز حامية األشخاص املترضرين من النزاع؟	 
كيف ستضمنون تويل الطرف الذي يتلقى الدعم أو جهة فاعلة أخرى هذه الوظائف عندما ينتهي الدعم 	 

الذي تقدمونه؟
هل يوجد خطر من أن تتعرض العائالت أو املجتمعات املحلية التي يُعتقد أنها متحالفة مع قواتكم أو 	 

الطرف الذي يتلقى الدعم األذى من اآلخرين عندما تسحبون دعمك أو تنهون وجودكم؟
كيف ستخففون من هذه املخاطر؟	 
كيف ستقومون بتقييم املخاطر التي يواجهها أفراد القوات التابعة لرشكائكم وعائالتهم أو مجتمعاتهم 	 

املحلية عند انتهاء الدعم أو النزاع، وتخفيف هذه املخاطر؟
حيثام ينطبق ذلك، هل اتفقتم مع الطرف الذي يتلقى الدعم عىل إدراجه يف برنامج نزع السالح والترسيح 	 

وإعادة اإلدماج؟
هل تأخذ عملية نزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج يف االعتبار احتياجات الفئات األكرث ضعفاً، مثل 	 

األطفال املرتبطني بالجامعات املسلحة، واألجانب، واملحاربات أو املقاتالت، واملخاطر التي تتعرض لها هذه 
الفئات؟

هل تأخذ عملية نزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج يف االعتبار االحتياجات واملخاطر املحددة الناشئة عن 	 
احتجاز الفئات الضعيفة مثل األطفال املرتبطني بالجامعات املسلحة واألجانب؟

هل يتوافر لربنامج نزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج التمويل واملوارد الكافية؟ هل توجد جهة واحدة 	 
مسؤولة عنه؟

كيف سرتصدون فعالية برنامج نزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج؟	 
هل يوجد حرص كامل لجميع األسلحة واملعدات العسكرية األخرى، وفقاً ملا يتطلبه برنامج نزع السالح 	 

والترسيح وإعادة اإلدماج؟
هل لدى الطرف الذي يتلقى الدعم عمليات كافية إلدارة املخزون ملنع فقد مخزوناته من األسلحة أو 	 

تحويل وجهتها؟

االحتجاز
ما التدابري التي ستتخذونها لضامن الحفاظ عىل معايري الحامية التي تنظم معاملة املحتجزين وظروف 	 

االحتجاز، خاصة للفئات الضعيفة، بعد انتهاء دعمكم؟
هل لدى الطرف الذي يتلقى الدعم البنية التحتية، واملوارد، واإلجراءات، والتدريب الالزم لضامن املعاملة 	 

والظروف اإلنسانية يف األماكن التي قد يتم فيها حبس األشخاص، مبا يف ذلك أماكن االحتجاز؟
هل سترض مغادرتكم قدرة املنظامت اإلنسانية املحايدة عىل الوصول إىل املحتجزين وأماكن االحتجاز؟	 

املفقودون
هل أنشأ رشكاؤكم آليات مخصصة للكشف عن مصري األشخاص الذين فُقدوا يف أثناء النزاع أو نتيجة له 	 

وأماكن وجودهم،   ولتلبية احتياجات عائالتهم؟
هل تتضمن هذه اآلليات إجراءات لتمكني أفراد العائالت من اإلبالغ عن أقاربهم املفقودين وتلقي 	 

معلومات عن مصري أحبائهم املفقودين وأماكن وجودهم بعد انتهاء النزاع؟

الرعاية الصحية
إىل أي مدى ستؤثر مغادرتكم عىل قدرة األطراف التي تتلقى الدعم عىل جمع الجرحى واملرىض وتقديم 	 

الرعاية لهم؟
إىل أي مدى ستؤثر مغادرتكم عىل قدرة املرافق املحلية عىل توفري العالج الطبي للمحتاجني؟	 
ما االسرتاتيجية التي ستتبعونها للخروج عندما تقررون إنهاء املساعدة لرشيك طبي عسكري؟	 
 	

الخدمات األساسية
هل يعتمد الطرف الذي يتلقى الدعم عىل الدعم الذي تقدمونه لتوفري أي خدمات أساسية؟	 
كيف ستضمنون اإلبقاء عىل هذه الخدمات بعد انتهاء دعمكم؟	 

األلغام األرضية ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار
ما آليات إدارة األسلحة والذخائر التي لديكم فيام يتعلق بأي أسلحة يتم بيعها أو منحها لرشكائكم؟	 

Missing
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هل ميكنكم تقديم املساعدة يف الكشف عن األلغام ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار ومتييزها بعالمات 	 
وإزالتها وفقاً للمعايري اإلنسانية؟

أسئلة لألطراف التي تتلقى الدعم

أسئلة عامة
هل ميكن إعادة توجيه دعم رشكائكم من قطاع األمن إىل إدارات أو هيئات حكومية أخرى من أجل 	 

املساعدة يف أعقاب النزاع؟
ما الوظائف التي تؤديها الجهة الفاعلة التي تقدم الدعم لتعزيز حامية األشخاص املترضرين من النزاع التي 	 

ستضطر إىل توليها عندما ينتهي الدعم الذي تقدمه؟

املفقودون
هل أنشاتم آلية وطنية مخصصة للكشف عن مصري األشخاص الذين فُقدوا يف أثناء النزاع أو نتيجة له 	 

وأماكن وجودهم،   ولتلبية احتياجات عائالتهم؟
هل تتضمن هذه اآلليات إجراءات لتمكني أفراد العائالت من اإلبالغ عن أقاربهم املفقودين وتلقي 	 

معلومات عن مصري أحبائهم املفقودين وأماكن وجودهم بعد انتهاء النزاع؟
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2.3.7 التعلم
هل لديكم عملية لتسجيل املالحظات والدروس املستفادة عىل مدار عالقة الدعم وإدارتها؟

هل تتيح لكم عملية التعلم تحديد القضايا املتعلقة بالقانون الدويل اإلنساين وحامية األشخاص غري	 
املشاركني يف القتال؟

هل لديكم عملية الكتشاف األسباب الجذرية ووضع اإلجراءات الالزمة للتصدي لها؟	 
كيف تتأكدون من تنفيذ الدروس املحددة أو املستفادة عىل النحو الصحيح؟	 
هل تتيح لكم عملية التعلم الخاصة بكم تحديد الدروس وتسجيلها وإدماجها من أجل تحسني عالقة 	 

الدعم الجارية؟
كيف ستدمجون مالحظات رشكائكم يف عملية التعلم؟	 
هل تتبادلون دروسكم املستفادة مع رشكاء أو حلفاء آخرين، أو أطراف أخرى، من أجل تحسني مامرسات 	 

عالقة الدعم؟

أسئلة عامة

أسئلة عامة
ما الدروس املستفادة من تجارب سابقة التي قمتم بإدماجها يف هذه العالقة؟	 
كيف تتأكدون من تنفيذ الدروس املحددة أو املستفادة عىل نحو صحيح؟	 
هل لديكم آلية لتسجيل املالحظات وإدارتها عىل مدار عالقة الدعم؟	 
هل تجرون عمليات مراجعة بعد اتخاذ اإلجراءات؟	 
ما املجاالت املمكنة لإلجراءات التصحيحية؟	 
هل تتبادلون دروسكم املستفادة مع رشكاء أو حلفاء آخرين، أو عىل نطاق أوسع، من أجل املساهمة يف 	 

أفضل املامرسات؟
هل ميكنكم أيضاً تبادل الدروس املستفادة من الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة مع الرشكاء؟	 
هل لديكم آلية الكتشاف األسباب الجذرية ووضع اإلجراءات الالزمة للتصدي لها؟	 
هل تتيح لكم عملية التعلم الخاصة بكم تحديد الدروس وتسجيلها وإدماجها من أجل تحسني عالقة 	 

الدعم الجارية؟
كيف تسجلون مدخالت رشكائكم يف عملية التعلم الخاصة بكم؟	 
كيف تدمجون مالحظات رشكائكم التقييمية يف عملية التعلم؟	 
كيف تحتفظون بسجالت للدروس املستفادة؟	 
هل لديكم آلية ملراجعة أي دروس مستفادة مع رشكائكم؟	 
كيف سيتم تضمني الدروس املستفادة من عالقة الدعم يف قرارات الرشاكة يف املستقبل؟	 

أسئلة للجهات الفاعلة التي تقدم الدعم

أسئلة عامة
هل لديكم عملية تعلم تتطلب منكم مراجعة عالقات الدعم؟	 
هل يتم تبادل الدروس املستفادة بني أعضاء التحالف؟	 
هل تحتفظون مبكان لحفظ الدروس املستفادة التي تتجاوز حالة نزاع معينة؟	 
هل توجد وحدة مركزية مسؤولة عن تحديد الدروس املستفادة يف نهاية النزاع أو يف نهاية عالقة الدعم 	 

عىل علم بالخطوات الخاطئة التي يتخذها الطرف الذي يتلقى الدعم )سوء السلوك، أو االستخدام غري 
السليم للدعم، وما إىل ذلك(؟

كيف تتبادلون الدروس املستفادة من أداء الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة مع الهيئات الحكومية 	 
األخرى التي قد تستعني بتلك الرشكات؟

أسئلة لألطراف التي تتلقى الدعم
 

أسئلة عامة
هل آلية الدروس املستفادة مطلوبة مبوجب اتفاق الدعم؟	 
هل لديكم نظام لتحديد املشكالت التي تنشأ يف أثناء العمليات التي تنفذونها أو نتيجة لها؟	 
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مرسد املصطلحات
املصطلحات التالية تحمل املعاين املوضحة ألغراض هذه الوثيقة. وعىل الرغم من أن بعض املصطلحات املستخدمة 

لها أساس يف القانون، ال يوجد يف هذا املرسد ما يهدف إىل إضفاء معنى قانوين عىل هذه املصطلحات.

املساءلة
يستخدم هذا املصطلح يف سياق التدابري العملية لوصف أحد أمرين: التدابري التي تُخضع مبوجبها إحدى الجهات 
الفاعلة يف عالقة الدعم الجهة األخرى للمساءلة، أو التدابري التي تُخِضع مبوجبها الجهات املعنية )مثل الربملان، أو 

املؤسسات املعنية( الجهة الفاعلة التي تقدم الدعم للمساءلة.

جامعة مسلحة
مصطلح عمليايت يشمل، فيام يتعلق باللجنة الدولية، طائفة واسعة من املجموعات التي تتنوع أهدافها، وهياكلها، 
وعقائدها، ومصادر متويلها، وقدراتها العسكرية، ودرجة سيطرتها اإلقليمية. وهو يشري إىل مجموعة غري معرتف بها 

كدولة، ولكن لديها القدرة عىل التسبب يف عنف ميثل شاغالً إنسانياً.

تتضمن هذه الفئة العملياتية الواسعة الجامعات املسلحة من غري الدول التي ميكن اعتبارها أطرافاً يف نزاع مسلح 
غري دويل، وبالتايل فهي ملزمة بالقانون الدويل اإلنساين. وتشمل املجموعات األخرى يف هذه الفئة املجموعات شبه 
العسكرية املوالية للحكومة )املحلية والوطنية(، واملجموعات املحلية )العشائرية أو املنتمية للمجتمعات املحلية( 

التي تعمل كقوات أمنية يف منطقة محلية.

نقل األسلحة
مصطلح شامل يشري إىل عمليات نقل األسلحة والذخائر وأجزائها ومكوناتها )مبا يف ذلك التصدير، واالسترياد، والعبور، 
يقدم عىل  ما  أو  العسكرية  التجارية، واملساعدات  املبيعات  األسلحة  نقل  والسمرسة(. وتشمل عمليات  والشحن، 

سبيل املنح، واإلقراض والتأجري.

الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين
وكالة أنشأتها اللجنة الدولية لجمع كل املعلومات التي ميكنها جمعها، عرب القنوات الرسمية أو الخاصة، عن أرسى 
الحرب واألشخاص املحميني، خاصة األشخاص الذين يخضعون لالحتجاز، ونقل هذه املعلومات إىل بلدانهم األصلية 
أو البلدان التي يقيمون فيها، أو إىل السلطة التي يتبعونها، ما مل يُلحق نقل تلك املعلومات رضراً باألشخاص الذين 

تتعلق بهم هذه املعلومات أو بأقاربهم.

الدولة املتعاقدة
دولة تربم بشكل مبارش عقوداً للحصول عىل خدمات الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة، مبا يف ذلك عندما تتعاقد 

إحدى هذه الرشكات من الباطن مع رشكة عسكرية وأمنية خاصة أخرى.

األسلحة املتفجرة يف املناطق املأهولة بالسكان
األسلحة املتفجرة التي يكون لها تأثري واسع النطاق أو تأثريات عىل منطقة واسعة - بسبب النطاق التدمريي الكبري 
للذخرية الفردية املستخدمة، وعدم دقة نظام اإلطالق، و/أو إطالق ذخائر متعددة عىل مساحة واسعة، ومن ثم، 
فمن املحتمل أن يكون لها تأثريات عشوائية عند استخدامها يف املناطق املأهولة بالسكان. وتشمل هذه الفئات من 
األسلحة املتفجرة: القنابل واملقذوفات الكبرية؛ وأنظمة األسلحة املستخدمة يف الرضب غري املبارش مثل قذائف الهاون، 
والصواريخ واملدفعية، وقاذفات الصواريخ املتعددة )الراجامت(، وأنواع معينة من العبوات املتفجرة املحلية الصنع.

الدعم املايل
شكل من أشكال عالقة الدعم تقدم فيه جهة فاعلة متويالً مبارشاً أو غري مبارش، مبا يف ذلك من خالل اتفاقات القروض 

واالستثامرات، ميّكن بشكل كبري الطرف الذي يتلقى الدعم من املشاركة يف نزاع مسلح.

تكوين القوات
شكل من أشكال العمليات العسكرية التي تنفذ مع الرشكاء حيث تقوم جهة فاعلة، التي غالباً ما تكون دولة خارجية، 

بتكوين قوات مسلحة محلية عن طريق تجنيدها، وتدريبها، وتجهيزها.
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دولة املوطن
دولة جنسية الرشكة العسكرية واألمنية الخاصة، أي حيث تم تسجيل الرشكة أو تأسيسها. وإذا مل تكن الدولة التي 
تأسست فيها الرشكة هي الدولة التي يوجد فيها مقر إدارتها الرئييس، فتكون دولة الجنسية هي الدولة التي يوجد 

فيها هذا املقر.

االستضافة )اإليواء(
حالة تضع فيها جهة فاعلة أراضيها أو منشآتها تحت ترصف أحد أطراف النزاع.

دعم القدرات املؤسسية
الدعم الخارجي للمؤسسات الذي غالباً ما يكون عىل املدى الطويل بطبيعته. وعادة ما تكون هذه الربامج ذات صلة 

بعالقات الدعم عندما تتعلق باألكادمييات العسكرية، واالحتجاز، وإصالح القطاع القضايئ.

الدعم املعلومايت االستخبارايت
شكل من أشكال العمليات العسكرية التي تنفذ مع الرشكاء التي يتبادل فيها الرشكاء املعلومات، أي املعلومات ذات 

األهمية العسكرية للنزاع.

النازحون داخلياً
األشخاص الذين أُجربوا أو فرض عليهم ترك منازلهم، والسيام ألسباب تتعلق بالنزاع املسلح أو أشكال العنف األخرى، 

ويبقون داخل حدود بالدهم.

الدعم العسكري الحريك
شكل من أشكال العمليات العسكرية التي تنفذ مع الرشكاء حيث تشارك الجهة الفاعلة التي تقدم الدعم يف األعامل 

العدائية دعامً منها ألحد أطراف النزاع.

الدعم اللوجستي
شكل من أشكال العمليات العسكرية التي تنفذ مع الرشكاء التي تشمل صيانة املرافق، ونقل املواد واألفراد.

مكتب االستعالمات الوطني
هذه  تسجل  وهي  املحميني.  األشخاص  مبصري  املتعلقة  املعلومات  لجمع  الوطني  املستوى  عىل  تعمل  مؤسسة 
الجمعيات  أو  الدولية  اللجنة  أو  الحامية  الدولة  املعلومات من خالل  وتنقل  البحث،  املعلومات، وتجري عمليات 

الوطنية للصليب األحمر أو الهالل األحمر يف الدولة املعنية.

عمليات االحتجاز التي تنفذ مع رشكاء
شكل من أشكال العمليات العسكرية التي تنفذ مع الرشكاء وتتكون من أنشطة تساهم يف األنشطة املتعلقة بإلقاء 

القبض واالحتجاز التي ينفذها أحد أطراف النزاع، مبا يف ذلك بناء القدرات.

قوات السالم
األفراد العسكريون واملدنيون الذين تقوم األمم املتحدة بنرشهم يف العمليات املتعددة األطراف، أو املفوضني من 

مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ألغراض إحالل السالم أو حفظ السالم.

العمليات العسكرية التي تُنفذ مع رشكاء
الرتتيبات الرسمية التي تجرى بني الرشكاء لتحقيق هدف عسكري محدد يف نزاع ما.

الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة
كيانات تجارية خاصة تقدم خدمات عسكرية و/أو أمنية، برصف النظر عن الطريقة التي تصف بها نفسها. وتشمل 
الخدمات العسكرية واألمنية، بوجه خاص، توفري الحراسة والحامية املسلحتني لألشخاص واملمتلكات مثل القوافل 
واملباين واألماكن األخرى؛ وصيانة أنظمة األسلحة وتشغيلها؛ واحتجاز السجناء؛ وتقديم املشورة أو التدريب للقوات 

املحلية وملوظفي األمن.70

 وثيقة مونرتو بشأن االلتزامات القانونية الدولية واملامرسات السليمة للدول ذات الصلة بعمليات الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة أثناء 70
النزاع املسلح، 17 أيلول/سبتمرب 2008

https://www.montreuxdocument.org/pdf/document/ar.pdf.
،

https://www.montreuxdocument.org/pdf/document/ar.pdf
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الدعم السيايس
أشكال التعبري عن الدعم السيايس لطرف يف نزاع مسلح الذي يؤثر عىل قدرة هذه الطرف يف إطار النزاع املسلح.

منطقة مأهولة بالسكان
أي تجمع من املدنيني، أو من املدنيني واألعيان املدنية يف مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة غري مبنية، سواًء كان 

بصفة دامئة أو مؤقتة.

عالقة الدعم )يف نزاع مسلح(
عالقة تقدم فيها إحدى الجهات الفاعلة الدعم لطرف يف نزاع مسلح ما يزيد من قدرة هذا الطرف عىل خوض نزاع 

مسلح.

الطرف الذي يتلقى الدعم
طرف يف نزاع مسلح يتلقى الدعم من جهة فاعلة أخرى، ما يزيد من قدرته عىل خوض النزاع املسلح. وقد يكون 

الطرف الذي يتلقى الدعم دولة )مبا يف ذلك يف إطار تحالف(، أو منظمة دولية، أو جامعة مسلحة من غري الدول.

الجهة الفاعلة التي تقدم الدعم
دولة أو منظمة دولية أو جهة فاعلة من غري الدول تقدم الدعم لطرف يف نزاع مسلح، ما يزيد من قدرة هذا الطرف 
عىل خوض نزاع مسلح. وقد تكون الجهة الفاعلة التي تقدم الدعم أيضاً طرفاً يف النزاع املسلح، وإن مل تكن هذه 

سمة مميزة لها.

التدريب واملشورة واملساعدة واملرافقة
التابعة  القوات  بتدريب  الفاعلة  الجهة  تقوم  الرشكاء حيث  مع  تنفذ  التي  العسكرية  العمليات  أشكال  شكل من 

للرشكاء، أو تدريبها وتجهيزها، أو تقديم املشورة لها، أو مساعدتها، أو مرافقتها.

دولة اإلقليم
الدولة التي تدور العمليات عىل أراضيها. وتُعرف يف بعض الحاالت باسم الدولة املضيفة.
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