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املقدمة
عىل مدار الِعقدين املاضيني، ازداد حجم النزاعات وتعقيدها. وال تزال النزاعات تُلحق خسائر فادحة باملدنيني، الذين 
غالباً ما يتعرضون لالستهداف، أو االحتجاز التعسفي، أو أن يصبحوا يف عداد املفقودين، ما ميثل تجاهالً للمبادئ 
اإلنسانية األساسية والقانون الدويل اإلنساين. وقد تفاقمت محنتهم بسبب حروب املدن، والدمار الذي يلحق بالبنية 
انتشار  عن  فضالً  والتعليم،  الصحي  والرصف  املياه  وإمدادات  الصحية  الرعاية  مثل  األساسية  والخدمات  التحتية 

األجسام غري املنفجرة.

الدامئة  واالقتصادية  والسياسية  االسرتاتيجية  لبيئتها  استجابة  الحرب  مامرسة  معها  تتطور  النزاعات،  تتطور  وبينام 
التغري. وتشمل التوجهات السائدة عىل جبهات القتال التي الحظتها اللجنة الدولية للصليب األحمر )اللجنة الدولية( 
تزايد انخراط جهات فاعلة خارجية لتقديم الدعم للقوات املحلية. ومع تزايد توجه خوض الحروب مع رشكاء، ويف 
إطار تحالفات، ومن خالل وكالء، يتزايد عدد الدول والتحالفات املتعددة الجنسيات والجهات الفاعلة غري التابعة 

للدول التي تشارك يف عالقات دعم مع أطراف النزاعات املسلحة.

املخاطر والفرص يف عالقات الدعم
بالقدرة عىل  الذي يرض  املسؤولية  تفرُّق  املسلحة عىل خطر  النزاعات  الدعم يف  لعالقات  املتزايد  االنتشار  ينطوي 
حامية املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال. ومع غياب األدوار واملسؤوليات املحددة بوضوح، كثرياً ما 
تشوب عالقات الدعم تحديات عملية تتعلق بالتنسيق. وتعرقل الجهود التي يبذلها الرشكاء لتقليص مسؤولياتهم إىل 
أدىن حد، قدرتَهم املجتمعة عىل توفري الحامية. ويف نهاية املطاف، يقوض هذا النوع من املواقف املبادئ اإلنسانية 

املقبولة.

عىل الرغم من ذلك، تعتقد اللجنة الدولية أن عالقات الدعم تتيح فرصة لزيادة حامية املدنيني عن طريق التأثري 
اإليجايب عىل سلوك األطراف املتحاربة. وميكن للجهات الفاعلة التي تقدم الدعم والجهات التي تتلقاه، بل يجب 
عليهام، أن تتحليا باملسؤولية يف إدارة عالقات الدعم. وهذه مسؤولية فردية وجامعية يف آن واحد تطلب اتساقاً بني 
الرشكاء من حيث نواياهم، وقياداتهم، وقدراتهم. وال يُعد تقليص التكلفة البرشية للحرب هدفاً إنسانياً فحسب؛ بل 
ميكن أيضاً أن يشكل آفاقاً للتعايف وإعادة اإلعامر - وهام عامالن رئيسيان يساهامن يف تحقيق االستقرار عىل املدى 

الطويل.

خطوات عملية إلدارة عالقات الدعم عىل نحو مسؤول
يحدد هذا الدليل إطار عمل الستخدام عالقات الدعم من أجل تحسني مستوى حامية املدنيني واألشخاص اآلخرين 
الفاعلة  الجهات  املستويات ويف جميع  القرار عىل جميع  القتال. وهو يهدف إىل مساعدة صناع  املشاركني يف  غري 
عىل النظر يف إيجاد طرق برغامتية للتخفيف من مخاطر العواقب اإلنسانية السلبية وتعزيز حامية األشخاص غري 
املشاركني يف القتال، مبا يف ذلك عن طريق إبداء احرتام أكرب للقانون الدويل اإلنساين. وتحدد اللجنة الدولية يف إطارها 
هذا عرشة مجاالت شاملة ميكن للجهات الفاعلة أن تنفذ تدابري عملية فيها بهدف إدارة املخاطر التي تنطوي عليها 
عالقات الدعم والفرص التي تتيحها. وهي موضحة يف الصفحات من 21 إىل 31. وفيام يتعلق بالقرَّاء الذين يسعون 
إىل معرفة املزيد، توفر املطبوعة الكاملة )متاحة أيضاً عىل اإلنرتنت( مزيداً من التفاصيل عن االعتبارات التي ميكن 
االستناد إليها يف توجيه صناع القرار، مبا يف ذلك من خالل مجموعة من األسئلة العامة واملحددة املصنفة حسب كل 

موضوع.

وتطلب اللجنة الدولية من الجهات الفاعلة املشارِكة يف عالقات الدعم ما ييل:
إدراج تحليل املخاطر والعواقب التي يتعرض لها املدنيون واألشخاص اآلخرون غري املشاركني يف القتال يف . 1

الطريقة التي تدير بها عالقات الدعم
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 . 3

ينطوي عىل مشكالت يصدر من أي من الرشكاء يف عالقة الدعم.

ونظراً إىل توافر كل األسباب التي تدعو لالعتقاد أن عالقات الدعم ستظل سمة دامئة من سامت النزاعات املسلحة، 
تهدف اللجنة الدولية إىل تيسري فهم الطرق العملية لتقليص التكلفة البرشية للحرب عن طريق الحوار املستمر مع 

الجهات الفاعلة يف عالقات الدعم، وتبادل الخربات معها.

الحلفاء والرشكاء والوكالء
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عوامل محددة يف عالقات الدعم

فهم عالقات الدعم

تُعرّف اللجنة الدولية عالقة الدعم بأنها عالقة ُيزيد فيها الدعم قدرة أحد األطراف عىل خوض نزاع مسلح.

وتتنوع مصادر الدعم وأشكاله تنوعاً كبرياً. وميكن أن توفر دول ومنظامت دولية وجامعات مسلحة من غري الدول 
الدعم أو تتلقاه، وقد يكون دعامً سياسياً، أو عمليات عسكرية تُنفذ مع رشكاء، أو عمليات نقل أسلحة، باإلضافة إىل 

دعم القدرات املؤسسية، أو الدعم املايل، أو "االستضافة" )اإليواء(.

وترى اللجنة الدولية أن عالقات الدعم ميكن أن تزيد من املخاطر التي يتعرض لها املدنيون، واملحتجزون، واألشخاص 
اآلخرون غري املشاركني يف القتال. عىل الرغم من ذلك، فإن لعالقات الدعم أيضاً القدرة عىل التأثري بشكل إيجايب عىل 
الحامية املمنوحة للمدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال يف أثناء النزاع ويف أعقابه، ، سواًء استُخدمت 

تلك القدرة أم ال. لذلك، فإنها تتيح فرصاً يجب اغتنامها.

إن عىل الجهات الفاعلة يف عالقات الدعم أن تتبنى نظرة شاملة بشأن الدور الذي ميكن أن تضطلع به يف كيفية خوض 
نزاع ما وإدارة تداعياته، مع االعرتاف بقوة التعاون عىل املدى الطويل، وتأثري األطراف املعنية غري العسكرية. ويجب 
أيضاً أن تراعي القرارات املتعلقة باملساعدة والتعاون يف املجال األمني عىل املدى الطويل احتامل أن يشارك متلقو 

الدعم يف نزاع مسلح يف نهاية املطاف.

عند تقييم املخاطر التي تنطوي عليها عالقات الدعم والفرص التي تتيحها من حيث العواقب اإلنسانية، فإنه توجد 
الفاعلة املشارِكة، ونوع األنشطة املشرتكة،  النزاع، والجهات  أربعة عوامل رئيسية مؤثرة يف هذا األمر، وهي: نوع 

ونوع الدعم املقدم.

نوع النزاع

يضيف كل من عدد النزاعات املسلحة ونوعها )أي ما إذا كانت دولية أو غري دولية( تعقيداً عملياتياً لعالقة الدعم، 
التعقيد الحقيقي للوضع عىل أرض  الرغم من  التزامات قانونية مختلفة عىل الرشكاء. إال أنه عىل  ألنها قد تفرض 
الواقع، تظل إمكانية تطبيق القانون الدويل اإلنساين أمراً ال جدال فيه. ويجب عىل الجهات الفاعلة، إىل أقىص حد 
ممكن، مامرسة نفوذها 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	 

الفرص املحددة
االستفادة من القدرات الصناعية والتكنولوجية للحد من اآلثار السلبية الناجمة عن النزاع	 

الحلفاء والرشكاء والوكالء
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الجهات الفاعلة املشارِكة
ميكن أن تشمل عالقات الدعم أياً من الجهات الفاعلة التالية، سواًء كانت ثنائية أو متعددة األطراف.

الدول
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. 
ويف السيناريو األكرث شيوعاً، تشارك الدولة املُضيفة أو الدولة اإلقليمية يف نزاع مسلح غري دويل يجري عىل أراضيها 
ضد جامعة مسلحة من غري الدول واحدة أو أكرث بدعم من دولة أخرى أو أكرث، سواًء مبفردها أو يف إطار تحالف. 
ويجب عىل هذه الدولة إدارة الدعم الذي تتلقاه، وهو ما يتضمن تحديد نطاق السلطات املمنوحة للقوات املسلحة 
الدعم  تقدم  التي  الفاعلة  الجهات  سلوك  ورصد  املحيل،  للقانون  االمتثال  وضامن  أراضيها،  عىل  للعمل  األجنبية 

وإخضاعها للمساءلة.

ومن املعروف أن الدول عليها التزامات قانونية مبوجب القانون الدويل. ويشمل 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. باإلضافة إىل ذلك، قد يكون عىل الدول التي تقدم الدعم التزامات مبوجب أحكام أخرى من القانون الدويل، 

مثل معاهدة تجارة األسلحة.

املخاطر املحددة
ضعف/ عدم دقة 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	 

التحالفات املتعددة الجنسيات
تتضاعف املخاوف املرتبطة بالدول املنفردة بوصفها جهات فاعلة تقدم الدعم عندما يتضمن الوضع تحالفاً أو حلفاً 
من عدة دول. ويف حالة تقديم الدول دعامً مشرتكاً لدولة أخرى )عادة الدولة اإلقليمية(، فعليها العمل معاً لضامن 
أن الدعم الذي تقدمه يعزز االمتثال للقانون الدويل اإلنساين وحامية األشخاص غري املشاركني يف القتال، مبا يف ذلك 
بني أعضاء التحالف – وال سيام إذا كان أحد هؤالء األعضاء عىل األقل طرفاً يف النزاع. وسيكون عىل كل عضو التزاماته 
الخاصة مبوجب القانون الدويل، ولديه قدرة معينة عىل التأثري يف عالقة الدعم، والحد من العواقب اإلنسانية للنزاع.

املخاطر املحددة
الخلط بني األدوار واملسؤوليات، ووجود ثغرات يف عملية املساءلة	 
عدم االتساق بني املهام واحتياجات األشخاص املترضرين	 
االفتقار إىل االتساق يف إجراءات اإلبالغ، ما يعيق عمليات الرقابة واملساءلة والتعلم	 
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	 

عوامل محددة يف عالقات الدعم
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قوات السالم
غالباً ما تدعم قوات السالم1 الدولة اإلقليمية، ولكن العالقة بني هذه القوات والبلدان التي تساهم بقوات، أو بني 
البلدان التي تساهم بقوات قد ترقى أيضاً إىل مستوى الدعم. وتحدد الحقائق عىل األرض ما إذا كانت قوات السالم 
واملصطلح  املتحدة  لألمم  التابع  األمن  إليها مجلس  أوكلها  التي  املهمة  النظر عن  بغض  ما،  نزاع  يف  ستصبح طرفاً 

املستخدم لوصف خصومها املحتملني.

املخاطر املحددة
الخلط بني األدوار واملسؤوليات، وعدم تنسيق القيادة، ووجود ثغرات يف عملية املساءلة	 
عدم االتساق بني املهام واحتياجات األشخاص املترضرين	 
االفتقار إىل االتساق يف إجراءات اإلبالغ، ما يعيق عمليات الرقابة واملساءلة والتعلم	 
االفتقار إىل االتساق يف قدرات البلدان التي تساهم بقوات، ما يؤدي إىل تفرق املسؤولية وظهور تحديات 	 

عملية للتنسيق

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	 

الجامعات املسلحة من غري الدول
التنظيم حتى تُعد أطرافاً يف نزاع ما، ومن ثم  يجب أن تبلغ الجامعات املسلحة من غري الدول درجة معينة من 
تصبح ملزمة بالقانون الدويل اإلنساين.2 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(.

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	 

الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة
يرتاوح دور الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة من تقديم خدمات متخصصة إىل املشاركة بشكل مبارش وأكرث فاعلية 
يف األعامل العدائية بالنيابة عن أحد أطراف النزاع. وباإلضافة إىل كونها جهات فاعلة تقدم الدعم أو تتلقاه يف حد 

ذاتها، ميكن اعتبار هذه الرشكات وسائل يتم من خاللها تقديم الدعم.

)الدولة  الخاصة  واألمنية  العسكرية  الرشكات  إحدى  مع  مبارشة  تتعاقد  التي  الدولة  من  كل  عاتق  يقع عىل  وقد 
املتعاقدة(، والدولة التي تعمل فيها تلك الرشكة )الدولة اإلقليمية(، والدولة املسجلة فيها الرشكة )دولة املوطن( 

يستخدم مصطلح "قوات السالم" بصفة عامة لوصف األفراد العسكريني واملدنيني الذين يتم نرشهم يف عمليات متعددة  1
األطراف تنفذها األمم املتحدة، أو بتفويض من مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ألغراض إنفاذ السالم أو حفظ السالم.

الجامعات املسلحة من غري الدول من بني مجموعة كبرية من الجامعات املسلحة - التي تختلف من حيث أهدافها، وهياكلها،  2
ومامرساتها، ومصادر متويلها، وقدراتها العسكرية، ودرجة سيطرتها عىل األرايض – وهي غري معرتف بها كدول، ولكن لديها القدرة 

عىل التسبب يف عنف يثري شواغل إنسانية.

الحلفاء والرشكاء والوكالء
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مسؤوليات فيام يتعلق بتلك الرشكة، وال سيام لضامن احرتام القانون الدويل اإلنساين )تقدم وثيقة مونرتو مجموعة 
من املامرسات الجيدة ملساعدة الدول عىل تنفيذ التزاماتها(.3

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

أشكال الدعم
إن شكل الدعم املقدم له بعض التأثري عىل قدرة الطرف الذي يتلقى هذا الدعم عىل املشاركة يف نزاع مسلح.

القرار  أو مجتمعة. ويجب عىل صناع  منها عىل حدة  الدعم كل  املختلفة من  األشكال  تقديم هذه  ميكن 
النظر يف عالقة الدعم ككل. وحيثام أمكن، يجب أن يكونوا عىل دراية بالتفاعل بني عالقات الدعم املتعددة 

وتأثريها الجامعي يف النزاع أو يف اإلقليم نفسه.

عوامل محددة يف عالقات الدعم

الدعم

الدعم 
السيايس

إضفاء الرشعية

حشد الدعم

املوافقة االسرتاتيجية عىل 
أشكال الدعم األخرى

التدريب، واملشورة، 
واملساعدة، واملرافقة
تكوين القوات

الدعم العسكري

عمليات االحتجاز التى تنفذ
 مع رشكاء
الدعم املعلوما�

الدعم اللوجستي

دعم القدرات املؤسسية

الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة

الدعم املايل

االستضافة (اإليواء)

عمليات نقل
األسلحة

أشكال الدعم 
األخرى

العمليات 
العسكرية التي 
تنفذ مع رشكاء

راجع اللجنة الدولية للصليب األحمر ووزارة الخارجية السويرسية، وثيقة مونرتو بشأن االلتزامات القانونية الدولية  3
واملامرسات السليمة للدول ذات الصلة بعمليات الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة أثناء النزاع املسلح، اللجنة الدولية 

للصليب األحمر ووزارة الخارجية السويرسية، جنيف، 2008.
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الدعم السيايس
قد يتخد 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، ورضورة توفري األنواع الثالثة األخرى من الدعم	 
املوافقة االسرتاتيجية عىل أشكال الدعم األخرى - تحدد قرارات تقديم الدعم أو تعديله أو حجبه نطاق 	 

التأثري واحتامل إحداث تغيري يف السلوك.

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

عمليات نقل األسلحة
املخاطر  متنوعة من  إىل ظهور مجموعة  الحرب  أسلحة وذخائر وغريها من وسائل  الدعم يف شكل  تقديم  يؤدي 
املبارشة عىل املدنيني، وقد يكون له عواقب إنسانية سلبية غري مبارشة وعىل املدى األطول. وعند نقل األسلحة، يجب 

اتخاذ خطوات لتقليص هذه املخاطر.

قصارى  بذل  يف  يتمثل  مهم  واجب  األسلحة  نقل  عمليات  يف  املشاركة  الدعم  تقدم  التي  الدول  عاتق  عىل  ويقع 
جهدها يف نطاق صالحياتها املعقولة لتقييم ما إذا كان من املحتمل، بناًء عىل الحقائق أو املعرفة باألمناط السابقة، 
أن يستخدم الطرف الذي يتلقى الدعم تلك األسلحة يف ارتكاب انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين. ويف هذه الحالة، 

يجب عىل تلك الدول االمتناع عن نقل األسلحة.4

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

الحلفاء والرشكاء والوكالء

راجع التعليق عىل اتفاقية جنيف األوىل، الفقرات 158–163؛ كنوت دورمان، وخوسيه سريالفو، "املادة 1 املشرتكة بني اتفاقيات  4
جنيف وااللتزام مبنع انتهاكات القانون اإلنساين الدويل"، املجلة الدولية للصليب األحمر، رقم 896/895، أيلول/ سبتمرب 2015، 

ص. 707 - 736. وتفرض املعاهدات التي تنظم عمليات نقل األسلحة، مبا يف ذلك معاهدة تجارة األسلحة، متطلبات أكرث 
تفصيالً.

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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العمليات العسكرية التي تنفذ مع رشكاء
غالباً ما تكون العمليات العسكرية التي تنفذ مع رشكاء أكرث أنواع الدعم التي تقدم ألطراف يف نزاع مسلح مبارشة 
ووضوحاً. وهي تشري إىل الرتتيبات الرسمية بني الرشكاء لتحقيق هدف عسكري محدد يف نزاع ما، ما يؤدي يف بعض 
األحيان إىل أن تصبح الجهة الفاعلة نفسها التي تقدم الدعم طرفاً يف النزاع املسلح. وتوجد ستة أنواع من األنشطة 

األكرث شيوعاً يف العمليات العسكرية التي تنفذ مع رشكاء، عىل النحو املوضح أدناه.

التدريب، واملشورة، واملساعدة، واملرافقة
تبدو الرتتيبات العسكرية التي تهدف إىل بناء القدرة العسكرية لجهة فاعلة تتلقى دعاًم عن طريق التدريب هي 
الشكل األكرث شيوعاً للدعم يف إطار العمليات العسكرية التي تنفذ مع رشكاء. وهي تتكون يف أغلب األحيان، ولكن 

ليس بالرضورة حرصياً، مام ييل:
التدريب - برنامج تدريبي يزود الرشيك مبهارات أو معرفة محددة	 
التدريب والتجهيز - برنامج تدريبي يستغرق مدة زمنية محددة يزود الرشيك مبهارات ومعدات محددة	 
تقديم املشورة واملساعدة )املقر الرئييس( - 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.

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 تدعم مبوجبها الجهات الفاعلة، التي غالباً ما تكون دوالً خارجية، 

تكوين قوات مسلحة محلية عن طريق تجنيدها، وتدريبها، وتجهيزها.

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	 

الدعم العسكري الحريك
يشري مصطلح الدعم العسكري الحريك إىل الحاالت التي تشارك فيها الجهات التي تقدم الدعم يف األعامل العدائية 

دعامً منها ألحد أطراف النزاع. وتوجد درجات متفاوتة من الدعم العسكري الحريك عىل النحو التايل:

عوامل محددة يف عالقات الدعم
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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.
ذ مع رشكاء5 – العمليات التي تنفذها قوة أو مجموعة تتألف 	  العمليات املشرتكة، واملختلطة، والتي تنفَّ

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:	 

 _

_

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	 
زيادة مستوى املشاركة يف وضع املعايري عىل جميع املستويات )الرتب العسكرية(	 
تقديم املساعدة لتلبية االحتياجات اإلنسانية	 

عمليات االحتجاز التي تنفذ مع رشكاء
تتكون عمليات االحتجاز التي تنفذ 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 لعملية احتجاز ينفذها رشيك آخر؛ 
أو عمليات االحتجاز التي تستفيد من معلومات يقدمها رشيك آخر؛ أو إلقاء 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(.

وتتشابه املخاطر املرتبطة بعمليات االحتجاز التي تنفذ مع رشكاء إىل حد بعيد مع املخاطر املصاحبة لجميع عمليات 
االحتجاز، عىل النحو الذي متت مناقشته يف صفحة 12.

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

يندرج الدعم املعلومايت 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

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(.

العمليات املشرتكة: تضم قوات عسكرية نظامية من دول مختلفة، العمليات املختلطة: تضم قوات عسكرية من تخصصات  5
مختلفة )جوية – 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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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. 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
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
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.

املخاطر املحددة
يساهم 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 تيسري عمليات اإلجالء الطبي، أو نقل السلع األساسية

أشكال الدعم األخرى
قد يكون ألشكال الدعم األخرى املختلفة، سواًء تم تقدميها مبفردها أو باالقرتان مع دعم آخر، تأثري عىل قدرة متلقي 

الدعم عىل املشاركة يف نزاع مسلح.

دعم القدرات املؤسسية
يشري مصطلح دعم القدرات املؤسسية إىل الدعم الخارجي، غالباً عىل املدى الطويل، الذي يقدم للمؤسسات - مثل 
ما يكون يف قطاعي االحتجاز والقضاء - الذي ميكن أن يزيد بشكل مبارش من القدرات العسكرية للطرف الذي يتلقى 
الدعم. ويجب أن تتضمن برامج الدعم هذه تدابري ملموسة لتعزيز حامية املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني 

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

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

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

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، مثل السامح لقوات 
مسلحة أجنبية أو جامعات مسلحة بالعبور عرب مجالها الجوي أو مياهها اإلقليمية، أو استخدام أراضيها إلنشاء قواعد 
عسكرية. من ناحية أخرى، قد تقدم جهة فاعلة خدمات إدارية )مام مينح قادة أطراف النزاع حرية التنقل وتأشريات 

وتسهيالت مالية، عىل سبيل املثال(.

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	 

العمليات العسكرية واألنشطة املرتبطة بها
العمليات العسكرية، بحكم طبيعتها، تُعرض املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال للخطر، سواًء بشكل 
مبارش أو غري مبارش، نتيجة اآلثار الرتاكمية لألعامل التي تنفذها أطراف النزاع. عىل سبيل املثال، قد يكون للرضر أو 
التدمري الذي يلحق بالبنية التحتية املدنية الحيوية يف املناطق املأهولة بالسكان آثار لها تداعيات كبرية عىل السكان 
املدنيني، وميكن أن تؤدي إىل تدهور الخدمات األساسية مبرور الوقت، ما يشكل خطراً بالغاً عىل الصحة العامة ويدفع 
إىل مزيد من النزوح. باإلضافة إىل ذلك، فإن إخفاق الجهات الفاعلة يف توقع تداعيات ما بعد النزاع وإدارتها ميكن 
أن يشكل أيضاً مخاطر كبرية عىل املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال )عىل سبيل املثال يف معاملة 

املحتجزين(.

إىل جانب ضامن احرتام قواعد القانون الدويل اإلنساين، يجب 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.

والتوقيف،  القبض،  إلقاء  أدناه:  موضح  هو  كام  معينة،  رئيسية  ألنشطة  االستعداد  الفاعلة  الجهات  عىل  ويتعني 
واالحتجاز؛ وسري األعامل العدائية؛ وعمليات إنفاذ القانون؛ وإدارة األسلحة والذخائر.

إلقاء القبض، والتوقيف، واالحتجاز
يُعد الحرمان من الحرية أمراً معتاداً يف النزاعات املسلحة. وينبغي للجهات الفاعلة املشاركة يف عالقات الدعم اتخاذ 
تدابري يك تضمن، قدر اإلمكان، تلقي األشخاص املحرومني من حريتهم معاملة إنسانية، مبا يتفق مع القانون الدويل 

واالعتبارات اإلنسانية.

املخاطر املحددة
القتل خارج نطاق القضاء و/ أو االختفاء القرسي	 
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عدم ضامن السالمة الجسدية والنفسية عند إلقاء القبض أو التوقيف، ويف أثناء عمليات النقل	 
التعذيب وغريه من رضوب املعاملة السيئة، مبا يف ذلك العنف الجنيس، يف أثناء عمليات الفحص وإلقاء 	 

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

العائلة(، 
أو الظروف غري املالمئة لالحتياجات الخاصة )مثل احتياجات األطفال، واملرىض العقليني، وذوي اإلعاقة(

االحتجاز من دون أساس قانوين و/أو ضامنات إجرائية، والحرمان من الحق يف محاكمة عادلة	 
نقل املحتجزين من دون االحرتام الواجب ملبدأ عدم اإلعادة القرسية	 

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( 

إدارة األعامل العدائية
يجب عىل جميع الجهات الفاعلة املشارِكة يف عالقة الدعم االستعداد الحتامل وقوع أعامل عدائية وأن تكون لها 
عواقب إنسانية. ولهذا السبب، يجب أن يكون تقليص الرضر الذي يلحق باملدنيني إىل أدىن حد أولوية اسرتاتيجية 

عند تخطيط العمليات العسكرية وتنفيذها.

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، واالستطالع
التأكد من توافر قنوات مناسبة للمدنيني واملراقبني الخارجيني لتقديم الشكاوى	 
تخصيص املوارد أو الخربات لدعم الخدمات األساسية مثل مرافق الرعاية الصحية، أو إجالء املرىض والجرحى، 	 

أو تقديم املساعدة اإلنسانية
تحسني املامرسات عن طريق عمليات التعلم	 

عمليات إنفاذ القانون
تخضع عمليات إنفاذ القانون، سواًء نُفِّذت قبل النزاع املسلح أو يف أثنائه أو بعد انتهائه، للقانون الدويل لحقوق 
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 للتمييز بينهام يف عملياتها وعالقات الدعم الخاصة بها، عىل سبيل املثال يف التدريب واملعدات 

املقدمة لألفراد.
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إدارة األسلحة والذخائر
قبل نشوب أي نزاع مسلح أو يف أثنائه، تتمكن األطراف املشاركة فيه من حيازة الوسائل الالزمة لتنفيذ العمليات 
العسكرية وتخزينها. 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 يف وقت الحق، ما يزيد من خطر استمرار استخدام األسلحة يف املجتمع املحيل، أو 

استخدامها يف نزاعات أخرى يف املنطقة.

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	 



15 عوامل محددة يف عالقات الدعم

تعزيز حامية املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني 
يف القتال

املدنيني  حامية  مستوى  تحسني  أجل  من  بوعي  العالقة  هذه  إدارة  الدعم  عالقة  يف  الفاعلة  الجهات  عىل  يجب 

واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال. ويجب أن يوجه هذا الهدف صناع القرار عند النظر يف التدابري العملية 
الالزمة يف املجاالت العرشة الواردة بالتفصيل فيام ييل.

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

ملجموعة  اختصاراً  الوثيقة  هذه  يف  القتال"  يف  املشاركني  غري  اآلخرين  واألشخاص  املدنيني  "حامية  عبارة  تُستخدم 
التدابري التي تهدف إىل تقليص الرضر الذي تسببه أطراف النزاع والجهات الفاعلة التي تدعمها. ومثة حاجة إىل اتخاذ 

العديد من التدابري مبوجب القانون الدويل اإلنساين، أو أن تشتق منه.

يوفر القانون الدويل اإلنساين قواعد لحامية األشخاص الذين ال يشاركون يف األعامل العدائية أو كفوا عن املشاركة 
املحرومني  الجرحى واملرىض، واألشخاص  القتال، مثل  العاجزين عن  املدنيني واألشخاص  فيها. ويشمل ذلك حامية 
من حريتهم. وتوجد أيضاً فئات تتطلب حامية خاصة، مثل النساء واألطفال، والعاملني يف املجال الطبي، والالجئني، 
والنازحني داخلياً، واملفقودين. ويجب أن تكون الجهات الفاعلة يف عالقات الدعم عىل دراية باألنشطة التي يُحتمل 

أن تنفذها أطراف النزاع وعواقبها عىل املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال.

باإلضافة إىل ذلك، يحدد هذا القسم بعض املجاالت الرئيسية محل االهتامم، املتعلقة باألشخاص واألعيان املحمية 
مبوجب القانون الدويل اإلنساين، التي يجب عىل الجهات الفاعلة مراعاتها يف عالقات الدعم:

األشخاص املحرومون من حريتهم	 
املوىت	 
 	ً النازحون داخليا
املفقودون	 
الحصول عىل الرعاية الطبية	 
الخدمات األساسية	 
البيئة الطبيعية	 
األلغام األرضية ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار.	 

للتخفيف من حدتها،  الفاعلة أن تسعى  الجهات  التي يجب عىل  بعض املخاطر املحددة  أيضاً  القسم  ويورد هذا 
وأيضاً فرص تعزيز حامية املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال. ويتطلب كل هذا من الجهات الفاعلة 

أن تأخذ يف االعتبار عىل نحو أكرب الرضر الناجم، بشكل مبارش أو غري مبارش، عن األنشطة املتعلقة بالنزاع املسلح.

إن املوضوعات واالعتبارات التي تناقشها هذه الوثيقة ليست شاملة؛ ويجب عىل كل جهة من الجهات الفاعلة إجراء 
التقييم الشامل الخاص بها.

األشخاص املحرومون من حريتهم
أياً ما كان سبب احتجازهم، يكون األشخاص املحرومون من حريتهم، بطبيعة الحال، يف حالة ضعف قد تتفاقم بسبب 
أوجه القصور يف أنظمة املرافق واإلجراءات والعمليات. ونظراً إىل أن األنظمة القضائية وأنظمة االحتجاز ال تتمتع 
غالبًا بالقدرة عىل التعامل مع أعداد كبرية من األشخاص، فإن معاملة املحتجزين تزداد سوءاً يف املرافق املهملة أو 

املكتظة.

من ثم، يجب عىل الجهات الفاعلة يف عالقة الدعم التخطيط مسبقاً الحتامل حدوث عمليات توقيف وإلقاء قبض 
واحتجاز، مبا يف ذلك عن طريق توضيح أدوار كل رشيك ومسؤولياته مسبقاً.

املخاطر املحددة
القتل خارج نطاق القضاء، واالختفاء 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(
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االحتجاز من دون أساس قانوين و/ أو ضامنات إجرائية، )عىل سبيل املثال 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(

املوىت
قد تكون الجهات الفاعلة يف عالقة الدعم قادرة عىل مساعدة الرشكاء عىل الوفاء بالتزاماتهم بالبحث عن املوىت، 
وجمعهم، وإجالئهم، وإدارتهم وتحسني مامرساتهم يف هذه املجاالت. ويجب بذل كل جهد ممكن لضامن عدم 
سلب جثث املوىت، أو استخدامها لبث الرعب بني القوات املعادية أو املدنيني، أو كورقة مساومة يف املفاوضات.

املخاطر املحددة
عدم إعادة األشخاص املفقودين أو رفات املوىت	 
سلب جثث املوىت )مثل تدمري الرفات البرشية يف أثناء عمليات استعادتها، أو تشويه جثث املوىت(	 
عدم متييز املقابر بعالمات، أو تعذر الوصول إليها بسبب مخاطر أو أي عمل متعمد	 
عدم احرتام االحتياجات الثقافية والدينية )مثل طقوس الدفن(	 
الخطأ يف تحديد هوية الرفات البرشية، أو 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(

النازحون داخلياً
ميكن 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. وتتعرض صحة النازحني داخلياً وحياتهم عىل وجه الخصوص 
للخطر بسبب األعامل العدائية املستمرة؛ واأللغام األرضية ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار؛ والعنف واالستغالل 
الجنسيني؛ والتجنيد القرسي. وقد يفتقرون إىل القدرة عىل الحصول عىل الخدمات األساسية، مثل الرعاية الصحية 
والتعليم، لفرتة طويلة من الزمن. ومن شأن إبداء احرتام أفضل للقانون الدويل اإلنساين أن يؤدي إىل تقليل النزوح 
واملخاطر التي يتعرض لها النازحون. ويساعد الرشكاء يف عالقات الدعم أيضاً عىل منع النزوح وحامية النازحني داخلياً 
الخدمات  دامئة والحصول عىل  لهم إليجاد حلول  الوسائل  املالمئة، وتوفري  الظروف  تهيئة  ومساعدتهم عن طريق 

األساسية.

املخاطر املحددة
 	ً التهجري القرسي، الذي يتكرر أحيانا
تشتت شمل العائالت، وذهاب األشخاص يف عداد املفقودين	 
فقدان األرايض واملمتلكات املنقولة	 
فقدان الوثائق الرسمية، ما يعرقل الحصول عىل الخدمات األساسية )مثل التعليم(	 
التعرض لإليذاء واالستغالل )مبا يف ذلك العنف الجنيس(، والصدمة الدامئة	 
فرض القيود عىل حرية الحركة	 
عدم القدرة عىل العمل، وفقدان القدرة اإلنتاجية	 
العودة القرسية أو املبكرة	 
 	ً التوترات بني املجتمعات املحلية أو عدم استقرارها، والهجامت عىل مواقع النازحني داخليا
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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

املفقودون
ال تزال قضية األشخاص املفقودين متثل سمة مشرتكة للنزاعات املسلحة، يف املايض والحارض عىل حد سواء. وعندما 
يصبح األشخاص يف عداد املفقودين، يكون تأثري ذلك األمر عىل عائالتهم، وعىل األفراد اآلخرين، وعىل املجتمعات 

ضاراً وطويل األمد. ولعائالت املفقودين الحق يف معرفة مصري أحبائها.

يف أثناء النزاع، يجب عىل األطراف اتخاذ تدابري وقائية عملية واستباقية للحيلولة دون أن يصبح األشخاص يف عداد 
املفقودين، والكشف عن مصري من أُبلغ عن فقدانهم والبحث عنهم وتحديد أماكنهم، واستعادة الروابط بينهم وبني 
عائالتهم، وعند االقتضاء، إعادة ملّ شملهم )سواًء ُعرث عليهم أحياًء أو أمواتاً(. ويجب عىل الدول وأطراف النزاع أن 
تدعم العمل املهني وغري التمييزي الرامي إىل توفري الدعم لألشخاص املفقودين وعائالتهم، والسعي الحثيث من أجل 

تبني نهج منسق لتنفيذ هذه املهمة.

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

)عىل سبيل املثال يف املرافق الصحية، أو مرافق االحتجاز أو مرافق الطب الرشعي، أو املقابر(
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	 

الفرص املحددة
تبادل املعلومات والخربات واملعرفة	 
دعم الرشكاء للحيلولة دون أن يصبح األشخاص يف عداد املفقودين، أو الكشف عن مصريهم	 
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 تلك األطر واألنظمة، مثل تسجيل 
األشخاص املحرومني من حريتهم، وإخطار عائالتهم بوضعهم، وتحديد هوية الجرحى واملرىض عند إجالئهم

تقديم الدعم من أجل فهم احتياجات عائالت املفقودين وتلبيتها	 

الحصول عىل الرعاية الطبية يف النزاعات املسلحة
يؤدي تجاهل الحامية التي يوفرها القانون الدويل اإلنساين ملقدمي الرعاية الصحية واملستفيدين منها يف النزاعات 
للعمليات  وميكن  مربٍر.  دون  من  وفاتهم  أو  املدنيني  واملرىض  الجرحى  من  كبري  عدد  معاناة  إىل  الحالية  املسلحة 
العسكرية أن تقوض إىل حد كبري الحصول عىل الرعاية الصحية وتقدميها عىل نحو آمن، وال سيام عندما تتطلب مثل 
الصحية، أو مهاجمة مواقع عسكرية  املراكز  أو إجراء عمليات تفتيش داخل  إقامة نقاط تفتيش،  العمليات  هذه 
الطويل عىل  تأثري عىل املدى  الطبية  باملرافق  الذي يلحق  الصحية. وقد يكون للرضر  الرعاية  بالقرب من منشآت 

الصحة العامة يف املجتمع املحيل، ورمبا يؤدي إىل النزوح.

املخاطر املحددة
تعرض األشخاص املحميني )الجرحى واملرىض، وأفراد الخدمات الطبية( للوفاة أو لإلصابة	 
األرضار التي تلحق مبرافق الرعاية الصحية )مثل سيارات اإلسعاف، واملستشفيات( والخدمات التي تقدمها	 
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	 

Missing
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الفرص املحددة
العمل مع الرشكاء لتحسني املامرسات والعمليات	 
حث أطراف النزاع عىل االمتناع عن مهاجمة املدنيني، أو أفراد الخدمات الطبية، أو البنية التحتية املدنية،	 

مبا يف ذلك مرافق الرعاية الصحية ومركباتها، وتدريبهم عىل ذلك
حث أطراف النزاع عىل إلغاء التدابري التي تحول دون إيصال املستلزمات الطبية الرضورية	 
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، مثل العبوات املتفجرة، والنفايات الخطرة	 
التحقيق يف حوادث العنف التي يرتكبها الرشكاء ضد الرعاية الصحية، وضامن املساءلة عنها	 

الخدمات األساسية
للمياه،  الحيوية  التحتية  البنية  تتعرض  الحرضية حيث  املناطق  املسلحة عىل نحو متزايد يف  النزاعات  تدور رحى 
والرصف الصحي، والكهرباء الستهداف مبارش، أو تلحق بها أرضار بسبب ما يحدث من دمار واسع النطاق. ويف حالة 

تدهور هذه الخدمات املدنية األساسية6 أو تعذر الوصول إليها، يصبح ماليني األشخاص معرضني لخطر محدق.

وينطبق هذا األمر نفسه عندما تترضر املكونات األخرى ألي من الخدمات، كام هو الحال عند تلف املواد االستهالكية 
أو تدمريها، أو عندما يُقتل األفراد الالزمون للحفاظ عىل 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 العيش، وميكن أن 
يتسبب يف النزوح، ويؤثر يف نهاية املطاف عىل الخدمات ذات الصلة يف القطاعات الحيوية )مثل االتصاالت، واألغذية 

والزراعة، وأنشطة التصنيع البالغة األهمية، والخدمات املرصفية واملالية(.

املخاطر املحددة
تعرض األشخاص املحميني )مثل األفراد التابعني ملقدمي الخدمات، ومسؤويل التشغيل والفنيني، واألشخاص 	 

املدنيني اآلخرين( للوفاة أو لإلصابة
األرضار التي تلحق بالبنية التحتية األساسية للخدمات الحيوية، أو غريها من األصول التابعة ملقدمي الخدمات 	 

)مثل املكاتب، واملستودعات، واملخازن، واملركبات، واآلالت(
الصحة العامة )حاالت تفيش األمراض(	 
النزوح	 
الخسائر االقتصادية، وفقدان سبل العيش	 
ضعف الخدمات ذات الصلة )أي قطاعات البنية التحتية املدنية الحيوية مثل: االتصاالت، واألغذية والزراعة،	 

وأنشطة التصنيع البالغة األهمية، والخدمات املرصفية واملالية(

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 لألفراد التابعني ملقدمي الخدمات )مثل مسؤويل التشغيل والفنيني(	 

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، و أيًضا 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. وقد يُحدث تعطل العملية التعليمية تأثرياً فورياً عىل املجتمع املحيل، حيث غالباً ما تشارك املدارس 

يف تقديم خدمات أساسية أخرى. وقد تستمر آثاره أيضاً ألجيال.

املخاطر املحددة
تعرض املدنيني )مثل الطالب، والعاملني يف مجال التعليم( لإلصابة أو الوفاة	 

 تعترب اللجنة الدولية الصحة، واملياه، والرصف الصحي، والكهرباء، وإدارة النفايات الصلبة، والتعليم خدمات أساسية. 6
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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
زيادة الوعي برضورة حامية املدارس بوصفها أعياناً مدنية، وذلك عن طريق برامج التدريب	 
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

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

املترضرين من النزاع.

املخاطر املحددة
تلوث املياه والرتبة، ما يؤثر عىل مياه الرشب، وتوفري 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

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، وتعطل جهود إعادة اإلعامر والتعايف، مع ما لها من عواقب عىل املدى الطويل 

عىل البرش والتنمية االقتصادية واالجتامعية.
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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
دعم أنشطة اإلزالة يف أرسع وقت ممكن فور انتهاء األعامل العدائية الدائرة	 
سن تدابري للتخفيف من حدة املخاطر عىل املدنيني إىل أن يتم االنتهاء من عملية اإلزالة	 
تقديم املساعدة للضحايا، مبا يتامىش مع املعايري الدولية	 
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إطار التدابري العملية

نظرة عامة
تتحمل الجهات الفاعلة املسؤولية عن تحليل كل من املخاطر التي تشكلها عالقة الدعم عىل املدنيني واألشخاص 
اآلخرين غري املشاركني يف القتال، والفرص التي تتيحها لتحسني مستوى حاميتهم؛ واعتامد تدابري عملية للتخفيف 
من حدة املخاطر والعمل عىل أساس الفرص املحددة؛ ومراجعة فعاليتها بانتظام، وإذا لزم األمر، تعديلها لتناسب 
الظروف املتغرية. وبينام يُعد تعزيز السلوك اإليجايب هدفاً يتشاركه الكثريون، يظل هناك افتقار إىل مجموعة املعارف 
التي تراكمت يف هذا املجال. وعىل هذا األساس، وضعت اللجنة الدولية إطار التدابري العملية هذا، بهدف تحفيز 

الحوار حول املامرسات القامئة.

القرار  أن يسرتشد صناع  وتنفيذها، يجب  بالتامسك واملسؤولية  تتسم  أجل تصميم عالقة دعم مع رشكائهم  ومن 
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 تداعيات اإلجابات عىل السؤالني السابقني عىل املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال؟. 3
ما الخطوات التي ميكنكم أنتم ورشيككم املحتمل )رشكاؤكم املحتملون( اتخاذها معاً لتحسني مستوى. 4

حامية املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال وتقليص الرضر الذي يلحق بهم؟
إذا ظلت الفجوات املحددة أعاله كبرية، فهل يجب عليكم  إعادة النظر يف عالقة الدعم؟. 5

ملساعدة صناع القرار عىل تحسني مستوى حامية املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال، تقرتح اللجنة 
الدولية مجموعة من اإلجراءات العملية، واألسئلة التوجيهية مجّمعة يف عرشة مجاالت وظيفية شاملة وثالث مراحل 
التدابري املتخذة يف  الفاعلة عىل تقييم  اللجنة الدولية الجهات  رئيسية، عىل النحو املوضح يف صفحة 21. وتشجع 
كل مجال من منظور قانوين وسياسايت وعمليايت، وعىل جميع مستويات صنع القرار. وعند صياغة سياق النهج الذي 
تتخذه الجهات الفاعلة، يجب أن تأخذ يف االعتبار نوع النزاع، والجهات الفاعلة، والدعم، واألنشطة التي ينطوي عليها 

)الصفحات من 4 إىل 13( باإلضافة إىل أي مخاوف محددة تتعلق بالحامية )الصفحات من 14 إىل 19(. 

يف واقع األمر، ال يوجد تسلسل زمني صارم للخطوات املطلوبة أو قامئة مرجعية بها. ويجب النظر يف املجاالت العرشة 
جميعها قبل الدخول يف عالقة دعم، ثم مراجعتها، وتعديلها بانتظام طوال مرحلة التنفيذ واملرحلة االنتقالية، بحيث 

تظل العالقة مناسبة للغرض املحدد، مع تحقيق األهداف االسرتاتيجية.

استناداً إىل هذا اإلطار وهذه األسئلة التوجيهية، تعتزم اللجنة الدولية االنخراط يف حوارات ثنائية وبصفة رسية مع 
مجموعة من الجهات الفاعلة املشارِكة يف عالقات دعم. وسيؤدي هذا األمر إىل تحسني فهم اللجنة الدولية لطبيعة 
التي تتلقى  التي تقدم الدعم والجهات  الفاعلة  التي تتمتع بها الجهات  الحديثة  األمور، ويتيح لها جمع الخربات 

الدعم وتبادلها مع املجتمع الدويل األوسع.
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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

اإلعداد للدخول يف عالقة دعم
التأهب الداخيل للمشاركة - تحسني الوظائف الداخلية لدى الجهة الفاعلة قبل املشاركة يف عالقة الدعم.. 1
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.
تقييم عالقة الدعم ووضع إطار لها - ضامن توافق نوايا الرشكاء املحتملني، وقدراتهم، وقياداتهم.. 3

تنفيذ عالقة الدعم
بناء القدرات املؤسسية - إعداد السلطات التابعة للطرف الذي يتلقى الدعم لحامية األشخاص يف أثناء النزاع . 4

املسلح ومساعدتهم، ومد يد العون لهم للتعامل مع العواقب املرتبطة بالنزاع.
التدريب عىل القانون الدويل اإلنساين - مساعدة القوات التابعة للرشكاء عىل فهم القانون الدويل اإلنساين . 5

والقواعد األخرى ذات الصلة وتفعيلهام.
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.

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

الرقابة الداخلية - التأكد من أن القوات املسلحة التابعة للجهة الفاعلة وأجهزتها الحكومية األخرى تعمل يف . 8
إطار القانون وتكون مسؤولة أمام حكومتها واملؤسسات املعنية.

املرحلة االنتقالية إلنهاء عالقة الدعم
فك االرتباط املنظم - التخطيط السليم إلنهاء الدعم، عن طريق تقليصه عىل سبيل املثال، من أجل تقليل . 9

تعطيل عملية حامية املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال إىل أقىص حد ممكن.
التعلم - تحديد الدروس املستفادة من عالقة الدعم، أي املعرفة والرؤى املتعمقة املكتسبة من هذه الخربة، . 10

وإدماجها.
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مرحلة اإلعداد
التأهب الداخيل للمشاركة. 1

يشري مصطلح التأهب الداخيل إىل التدابري التي ميكن للجهات الفاعلة اتخاذها إلعداد وظائفها الداخلية قبل املشاركة 
يف عالقة دعم.

ويجب 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 أ. 

بكيفية
عمل عالقة الدعم

األنظمة والعمليات - اإلجراءات، املقيدة باإلطار، املستخدمة إلنشاء عالقة الدعم، والحفاظ عىل ب. 
استمرارها، واإلرشاف عليها، وإنهائها

األفراد - تحديد وظائف األفراد الذين سيشاركون يف عالقات الدعم، واختيار األفراد وتدريبهم لشغل ج. 
هذه الوظائف

الثقافة والنوايا - التأثريات، سواًء الداخلية )مثل القيادة، والثقافة املؤسسية، والضغط الذي ميارسه د. 
النظراء(،

أو الخارجية )مثل الرأي العام، واإلعالم، والثقافة االجتامعية، والدين(، التي تحدد كيفية إدارة عالقات 
الدعم.

وبالنظر إىل تنوع الجهات الفاعلة وأشكال الدعم التي قد تقدمها )انظر الصفحات من 5 إىل 13(، قد يستلزم األمر 
اتخاذ استعدادات داخل العديد من الوكاالت، أو اإلدارات، أو الوظائف أو عىل جميع مستوياتها. وتتمثل النقطة 
الذي تتبعه. ويجب أن  النهج  العام للمشاركة يف عالقة دعم، ومتاسك  الفاعلة  النظر يف تأهب الجهة  األساسية يف 
يستلزم االستعداد الداخيل إجراء تقييم واقعي ملجموعة عالقات الدعم التي قد تشارك فيها الجهة الفاعلة املحددة. 
ويتعني أن تضع التدابري املتخذة لالستعداد الداخيل الجهة 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؟	 
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 املشاركة يف وضع املعايري. 2
بالسلوك  املتعلقة  باملعايري  االلتزام  لتوضيح  املتخذة  التدابري  املعايري إىل مجموعة  املشاركة يف وضع  يشري مصطلح 
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.

ميكن أن تتخذ املشاركة يف وضع املعايري عدة أشكال، مثل:
التواصل االسرتاتيجي - التواصل علناً أو بشكل خاص لتعزيز املعايري، أو للتعبري عن التزام بالترصف أ. 

بطريقة معينة
املساهمة يف وضع القواعد والتوجيهات العملية - توضيح القانون الدويل، ووضع التوجيهات الالزمة ب. 

لتفعيله
التفاعل والتأثري – العمل املبارش مع الرشكاء، والتأثري عليهم لالمتثال للقانون الدويل اإلنساينج. 
االندماج يف املجتمع - العمل مع الرشكاء لجعل األفراد التابعني لهم يندمجون يف املجتمع بحيث يتبنون د. 

معايري وقواعد معينة
النرش - التعريف بالقانون، وال سيام عن طريق التدريب والتعليم ھ. 

الحشد - إرشاك جهات فاعلة أخرى وحشدها لتشجيع أطراف النزاع عىل تحسني مستوى امتثالها  و. 
للقانون الدويل اإلنساين.

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 

أطراف النزاع للقانون الدويل اإلنساين ومدى امتثالها له.

التزاماتهم. وعند  ومثة خطر يتمثل يف أال يكون لدى الرشكاء الفهم نفسه للقانون الدويل اإلنساين، أو عدم تنفيذ 
الدخول يف عالقة دعم، يجب اتخاذ خطوات لتحديد أوجه االختالف املحتملة وضامن أن أي سلوك يف سياق عالقة 
الدعم سيتم اتباعه وفقاً ملعايري الرشكاء التي توفر مزيداً من الحامية. ومن املمكن أن يبدأ هذا العمل قبل املشاركة 

يف عالقة دعم محددة يف النزاع املسلح.

وتُعد نية الجهة الفاعلة عامالً حاسامً يف تنفيذ القانون الدويل اإلنساين واالمتثال له. 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، ميكن للجهات الفاعلة أن 
تجعل دعمها مرشوطاً باالمتثال للقانون الدويل اإلنساين. باإلضافة إىل ذلك، يجب عىل 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 األطراف 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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  تقييم عالقة الدعم ووضع إطار لها. 3
التقييم ووضع اإلطار مهامن إلدارة عالقة دعم متامسكة، ويتطلبان تحليالً دقيقاً للرشكاء املحتملني وتخطيط الدعم 

بطريقة تحقق االتساق بني الرشكاء عىل نحو أوثق بغية تقليص مخاطر الرضر الذي يلحق باألشخاص املترضرين.

ويجب اتخاذ التدابري العملية التالية لإلعداد لعالقة الدعم:
تقييامت الدعم - إجراء تقييم شامل للدعم لتحديد املخاطر التي ينطوي عليها والفرص التي يتيحها أ. 

فيام يتعلق باالمتثال للقانون الدويل اإلنساين واملعايري األخرى، وحامية املدنيني واألشخاص اآلخرين غري 
املشاركني يف القتال

االتفاقات - بناًء عىل هذا التقييم، ميكن للجهات الفاعلة أن تدمج يف معايري عالقة الدعم تدابري من ب. 
أجل مواجهة املخاطر التي تنطوي عليها واغتنام الفرص املحددة التي تتيحها

 التأهب العمليايت املحدد - مراجعة التدابري املتخذة لالستعداد الداخيل وتكييفها مبا يتناسب مع ج. 
الرشكاء واألوضاع املحددة

اسرتاتيجية االنتقال - وضع خطة مفصلة لفك االرتباط املنظم توضح النتائج املرجوة من عالقة الدعم د. 
والتدابري التي سيتم اتخاذها لتقليص الرضر يف أثناء املرحلة االنتقالية وما بعدها.

توجد ثالثة عوامل أساسية لتقييم املخاطر املتعلقة بالحامية والفرص املتاحة لها:
النوايا - أهداف الجهة الفاعلة أو غاياتها، وال سيام نيتها االمتثال للقانون الدويل اإلنساين وتعزيز حامية . 1

املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال أو رغبتها يف ذلك
القيادة - الهيكل التنظيمي للجهة الفاعلة، وقدرتها عىل ضامن فهم نوايا القادة، وأهدافهم، وتوجيهاتهم . 2

)التعليامت أو اإلرشادات(، وقيمهم، واحرتامها وتنفيذها تنفيذاً أميناً عىل جميع مستويات التسلسل الهرمي 
لتلك الجهة

القدرات - األصول املادية، واملوارد البرشية، واملهارات التي توفر القدرات.. 3

يجب تقييم هذه العوامل قبل الدخول يف عالقة الدعم، وإعادة تقييمها يف ضوء السلوك الالحق والظروف املتغرية.7

قبل الدخول يف عالقة دعم، يجب عىل كل جهة فاعلة إجراء تقييم ذايت، وتقييم رشكائها املحتملني من حيث النوايا، 
والقيادات، والقدرات. ويتعني بعد ذلك إجراء تحليل للثغرات لتحديد ما إذا كان الرشكاء متوافقني، مع 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 ثغرات محددة؟	 
كيف تقيّم فعالية التدابري التي تهدف إىل سد الثغرات؟	 
ما اآلثار املرتتبة عىل أي ثغرات متبقية عىل األشخاص املترضرين؟	 

يُعد تحقيق املواءمة بني هذه العوامل أمراً أساسياً لضامن أن تعمل عالقة الدعم عىل تعزيز االمتثال للقانون الدويل 
اإلنساين وحامية املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال، وليس عىل تقويضهام. ويجب أن يدفع وجود 

ثغرات كبرية الجهة الفاعلة إىل إعادة النظر يف العالقة برمتها.

األسئلة الرئيسية
هل أجريتم تقييامً دقيقاً لنوايا كال الطرفني، وقيادتيهام، وقدراتهام؟	 
هل ميكن التصدي ألي ثغرات 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؟	 

 بوصفها مسألة قانونية، راجع معاهدة تجارة األسلحة، املادتان 7.1 و7.7. 7
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مرحلة التنفيذ
بناء القدرات املؤسسية. 4

يشري مصطلح بناء القدرات املؤسسية إىل مجموعة التدابري املتخذة إلعداد املؤسسات التي يتألف منها طرٌف يتلقى 
الدعم لتنفيذ أنشطة مرتبطة بإدارة النزاع املسلح وعواقبه.

وتحدد اللجنة الدولية أربعة مكونات لبناء القدرات املؤسسية:
اإلطار - إطار السياسات والقوانني التي تحدد كيفية عمل الجهة الفاعلة، وأيضاً النظام القائم لوضع هذاأ. 

اإلطار موضع التنفيذ
األنظمة والعمليات - تحقيق املواءمة بني أنظمة وعمليات جميع القوات املسلحة أو الجامعات ب. 

املسلحة، والوزارات، واإلدارات، والوكاالت التي يتألف منها الطرف الذي يتلقى الدعم، بهدف تحقيق 
قدر أكرب من االحرتام للقانون الدويل اإلنساين وتعزيز حامية املدنيني

 األفراد - إنشاء عمليات قوية وموحدة وتنفيذها بشكل منهجي الختيار أفراد القوات املسلحة التابعة ج. 
للطرف الذي يُقدم له الدعم وفحصهم بدقة

الثقافة والنوايا - صياغة الثقافة املؤسسية عىل نحو إيجايب.د. 

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 األشخاص يف أثناء النزاع املسلح ويف أعقابه ومساعدتهم.

ويجب عىل الجهات الفاعلة التي تدخل يف عالقة دعم النظر فيام إذا كانت املؤسسات التي يتألف منها الطرف الذي 
التي يحتمل أن تترضر  يتلقى الدعم مستعدة عىل نحو مناسب لتلقي الدعم املقرتح. وتُعد مجموعة املؤسسات 
بسبب النزاع املسلح كبرية، بدءاً باملؤسسات املرتبطة بالقوات املسلحة وقوات األمن األخرى، ومتتد لتشمل املؤسسات 
املعنية بعمليات االحتجاز، واملؤسسات الرشطية، والعدالة الجنائية، والرعاية الصحية، والتعليم، والرعاية االجتامعية، 
وسجل األحوال املدنية. ومن شأن اتخاذ خطوات لتعزيز هذه املؤسسات أن يساعد يف تعظيم األثر اإليجايب للدعم، 
وتقليل مخاطر إساءة استخدامه إىل أقىص حد ممكن، وال سيام الرتكاب انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين، أو تيسري 

ارتكابها.

ويجري تنفيذ بعض برامج بناء القدرات املؤسسية بني الجهات الفاعلة التي تقدم الدعم والجهات التي تتلقى الدعم، 
مثل برامج إصالح قطاعي األمن والدفاع، يف وقت السلم ويف إطار السياق الطبيعي للعالقات الدولية. وقد يكون 
من الوارد 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؟
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التدريب عىل القانون الدويل اإلنساين. 5
يشري مصطلح التدريب عىل القانون الدويل اإلنساين إىل أنشطة التدريب املصممة خصيصاً لضامن احرتام القانون 
الدويل اإلنساين، وتقليص الرضر الذي يلحق باملدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال، وكل من األعيان 

املدنية واألعيان التي تتمتع بحامية خاصة.8

وبصفة عامة، ميكن تنفيذ ما ال يقل عن ثالثة أنواع من التدابري ذات الصلة:
التدريب - املصمم حسب احتياجات الرشكاء الذين يتلقون الدعم، عىل النحو املحدد يف أثناء تقييم أ. 

الدعم
التوجيه - الذي يقدمه األفراد التابعون للرشكاء يف األوضاع العملياتية خارج إطار برامج أو مؤسسات ب. 

التدريب الرسمية
الرصد والتقييم - لتقييم فعالية التدريب والتوجيه وتحسينها.ج. 

يف  تنشأ  التي  املخاطر  جميع  حدة  يخفف  أن  ميكن  ال  اإلنساين  الدويل  القانون  عىل  التدريب  أن  من  الرغم  عىل 
عالقات الدعم، فإنه يُعد أمراً أساسياً لضامن احرتام القانون الدويل اإلنساين وحامية ضحايا النزاعات املسلحة. وهو 
يضمن املعرفة بالقواعد املنطبقة، وإدماجها عىل املستوى الداخيل، وتطبيقها بشكل منهجي. ويجب أن تكون جميع 
التدريبات العسكرية األخرى متسقة مع متطلبات القانون الدويل اإلنساين. ويف الواقع، غالباً ما تتيح برامج التدريب 

أو التدريبات األخرى فرصاً لتعزيز قواعد القانون الدويل اإلنساين أو توضيحها.

ويجب توفري تدريب شامل يف مجال القانون الدويل اإلنساين عىل القواعد التي تنظم أنشطة محددة، حسب الحاجة، 
مثل املعاملة اإلنسانية والكرمية لألشخاص املحرومني من حريتهم، أو القواعد املنطبقة عىل سري األعامل العدائية. 
الشديدة  والفئات  املدنيني  مع  االحرتام  عىل  القائم  بالتفاعل  املتعلقة  واملبادئ  القواعد  عىل  التدريب  شأن  ومن 

الضعف أن يساهم عىل نحو أكرب يف توفري الحامية الشاملة لألشخاص املترضرين من النزاع املسلح.

باإلضافة إىل ذلك، قد تكون األطر القانونية األخرى، مثل القانون الدويل لحقوق اإلنسان، والقانون الدويل لالجئني، 
والقانون الجنايئ الدويل ذات صلة يف الظروف السائدة، ومن ثم قد يلزم إدراجها يف التدريب.

وتعتمد فعالية التدريب عىل عدة عوامل، من بينها املحتوى، والشكل، والفئات املستهدفة، واملدربون. ويجب عىل 
الجهات الفاعلة يف عالقة الدعم أن تدرس بعناية أي برامج تدريب وتوجيه، وأن تكون مستعدة لتعديلها استجابًة 

للمالحظات العملياتية )مثل أداء املتدربني السابقني، أو فيام يتعلق بقضايا محددة(.

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؟	 

يجب التمييز بني التدريب عىل القانون الدويل اإلنساين بوصفه تدبرياً عملياً يهدف إىل تحسني الحامية اإلنسانية و"التدريب،  8
واملشورة، واملساعدة، واملرافقة" يف العمليات العسكرية التي تنفذ مع رشكاء كنوع من الدعم املقدم ألحد أطراف النزاع )انظر 

صفحة 9(. وال يُعد التدريب عىل القانون الدويل اإلنساين والتعليم بشأنه بالرضورة مبنزلة عالقة دعم يف حد ذاتها، وبذاتها. 
عىل العكس من ذلك، ميكن، بل وغالباً ما يتم إدماج التدريب عىل القانون الدويل اإلنساين أو غريه من قضايا الحامية والتعليم 

بشأنها يف برامج التدريب، واملشورة، واملساعدة، واملرافقة األوسع نطاقاً.
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املساعدة يف االمتثال للقانون الدويل اإلنساين. 6
يشري مصطلح املساعدة يف االمتثال للقانون الدويل اإلنساين إىل 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. وهي تستهدف الجوانب العملياتية أكرث من اهتاممها ببناء القدرات املؤسسية.

وقد حددت اللجنة الدولية ثالثة أنواع رئيسية من املساعدة يف االمتثال للقانون الدويل اإلنساين:
مضاعفة القدرات - تقديم الخربة واملشورة التي تحسن مستوى االمتثال للقانون الدويل اإلنساين وحامية أ. 

األشخاص غري املشاركني يف القتال
املوارد - توفري موارد إضافية مثل السلع والخدمات للمدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتالب. 
أداء وظائف باإلنابة - عند الرضورة، أداء وظائف معينة ال يستطيع الطرف الذي يتلقى الدعم القيام ج. 

بها بنفسه، مثل توفري الرعاية الصحية، أو تطهري املناطق امللوثة مبخلفات الحرب القابلة لالنفجار.

توفر هذه التدابري للجهات الفاعلة يف عالقة الدعم طرقاً فعالة لتقليل العواقب اإلنسانية السلبية الناجمة عن النزاع 
املسلح. 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.

قد تكشف التقييامت أو عملية الرصد املستمرة ثغرات يف قدرات أحد األطراف عىل الوفاء بالتزاماته مبوجب القانون 
الدويل اإلنساين، ورمبا، من ناحية أخرى، تحسن مستوى حامية املدنيني واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال. 

وميكن أن يوفر وجود عالقة دعم وسيلة ألحد أطراف النزاع لتلقي مساعدة للوفاء بهذه االلتزامات.

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، 
ووضع عالمات مميزة لتحديد مخلفات الحرب القابلة لالنفجار وإزالتها. ورمبا تكون املساعدة وسيلة للتخفيف من 

املخاطر املحددة، أو ببساطة للمساهمة يف تحسني ظروف األشخاص املترضرين من النزاع.

املساعدة  من  النوع  تقديم هذا  عند  للمستقبل  التخطيط  الدعم عىل  تقدم  التي  الفاعلة  للجهات  تشجيع  هناك 
املتخصصة من أجل التخفيف من حدة اآلثار اإلنسانية السلبية للنزاع التي ساهمت يف حدوثها، حتى بعد تحقيق 
أن  فيجب  سحبه،  أو  الدعم  هذا  بتقليل  الدعم  تقدم  التي  الفاعلة  الجهة  قيام  حالة  ويف  االسرتاتيجية.  أهدافها 
تسعى إىل تقليل التأثري عىل قدرة رشكائها الذين يتلقون الدعم عىل االستمرار يف الوفاء بالتزاماتهم بحامية املدنيني 
واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال. وقد يتطلب هذا األمر ترتيبات انتقالية، مثل تخفيض املساعدة تدريجياً.

األسئلة الرئيسية
هل لدى رشكائكم ثغرات يف قدراتهم، أو وظائفهم، أو مواردهم تعيق قدراتهم عىل الوفاء بالتزاماتهم 	 

تجاه األشخاص املحميني مبوجب القانون الدويل اإلنساين؟
هل ميكنكم تخصيص موارد ملعالجة هذه الثغرات، ومساعدة رشكائكم عىل إدماج حامية املدنيني يف 	 

تخطيطهم العسكري؟
ما خطط الطوارئ التي لديكم إذا ثبت أن الطرف الذي يتلقى الدعم غري قادر عىل الوفاء بالتزاماته تجاه 	 

األشخاص املحميني مبوجب القانون الدويل اإلنساين؟
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الرصد والتقييم. 7
اتخاذ تدابري لضامن مراقبة أفعال رشكائها، وعند الرضورة، ملطالبة هؤالء الرشكاء بتفسري أي  الفاعلة  ميكن للجهة 
سلوك يسبب مشكالت وتحسينه. وعادة ما تعتمد هذه التدابري عىل اآلليات التي وضعتها كل جهة فاعلة لتنفيذ 

الرقابة الداخلية واملساءلة يف أثناء عالقة الدعم.

ويجب عىل صناع القرار النظر يف ستة عنارص مرتابطة والتعامل معها:
الرصد والتقييم - لتتبع ما إذا كانت عالقة الدعم تعمل بكفاءة وبشكل صحيح، وتحديد أي مخاطر أ. 

خاصة
التسجيل - جمع املعلومات املتعلقة بالعمليات العسكرية، وتوثيقها، واالحتفاظ بها، ما يتيح إجراء ب. 

تحسينات من حيث التعلم، والفعالية العملياتية، والتدريب؛ واستعراض تقييامت املخاطر، وإجراء 
تحقيقات

 الرقابة - درجة معينة من املراقبة رفيعة املستوى لسلوك الرشكاء يف سياق عالقة الدعم، مع بعض ج. 
صالحيات التدخل عىل األقل

إجراءات اإلبالغ - متكني الجهات الفاعلة من تحديد االنتهاكات املحتملة للقانون الدويل اإلنساين د. 
والتحقيق فيها؛ وهذا يشمل عملية تلقي االدعاءات من مصادر خارجية

التحقيقات - إثبات الوقائع املحيطة بحادث ما حتى تتاح الحقاً إمكانية تحديد املسؤولية عن انتهاك  ھ. 
محتمل للقانون الدويل اإلنساين أو أي قانون آخر

املساءلة - إجراءات لإلحاطة علامً باملشكالت املتعلقة بأي من الرشكاء، وإثارتها وحلها؛ وقد تكون هذه  و. 
اإلجراءات عسكرية أو مدنية، وإدارية أو جنائية.

يجب عىل جميع الجهات الفاعلة تقييم سلوك رشكائها بانتظام. وتتطلب عالقة الدعم املسؤولة آليات فعالة تضمن 
معرفة كل طرف بكيفية ترصف الطرف اآلخر يف إطار هذه العالقة وكيف يتم استخدام الدعم الذي يتلقاه. يف البداية، 
ميكن التفاق محدد بوضوح يعطي األولوية لكيفية رصد االلتزام بالقانون الدويل اإلنساين وحامية املدنيني، أن يشري 

إىل األهمية التي تحظى بها هذه القضية وأن يكون له تأثري رادع.

باإلضافة إىل ذلك، يجب 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.

عندما يكون لدى كل رشيك من الرشكاء آليات داخلية فعالة، سيكون الرتكيز عىل تحقيق املواءمة 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 تضمني أي مشكالت يتم تحديدها بواسطة 
تلك اآلليات يف التحليالت، وعند االقتضاء، إدخال تعديالت عىل األنظمة ملنع تكرار هذه املشكالت.

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؟	 
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الرقابة الداخلية. 8
يشري مصطلح الرقابة الداخلية إىل مجموعة التدابري التي ُوضعت لضامن عمل القوات املسلحة التابعة للجهة الفاعلة 

وهيئاتها الحكومية األخرى يف إطار القانون وخضوعها للمساءلة أمام حكومتها أو املؤسسات املعنية.

ويجب عىل الجهات الفاعلة النظر يف كيفية إدارة األمور التالية يف سياق عالقة الدعم:
الرقابة الداخلية - آليات ملراجعة القرارات التي تتخذها الجهة الفاعلة وسلوكها يف إطار عالقة الدعم، مبا أ. 

يف ذلك قرارات تقديم الدعم أو تلقيه، واختيار نوع الدعم املقدم، وسلوك األفراد يف أثناء عملية تقديم 
الدعم

التحقيقات - األنظمة القامئة لضامن إجراء تحقيقات فعالة يف انتهاكات محتملة للقانون الدويل اإلنساين ب. 
يف نطاق واليتها القضائية.

غالباً ما يكون لدى الجهات الفاعلة التي تشارك يف نزاع مسلح أنظمة لضامن أن تستند قرارات خوض الحرب وسلوك 
املسلحة  القوات  تعمل  بحيث  آليات  إنشاء  يتم  الغاية،  لهذه  وتحقيقاً  سليم.  قانوين  أساس  إىل  الحرب  يف  قواتها 
والهيئات الحكومية األخرى ضمن سلطاتها القانونية، وأن ميكن مراجعة سلوك األفراد، وعند الرضورة، فرض عقوبات 

بسبب انتهاكات القانون املحيل والقانون الدويل املنطبق.

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.

أو يتنوع مبرور الوقت، فإن مثة خطر أال يكون لدى  مام ال شك فيه أنه عندما يكون نطاق الدعم املقدم واسعاً 
أي وكالة أو هيئة مبفردها داخل الجهة الفاعلة رقابة عامة عىل عالقة الدعم. ويعرقل هذا األمر التنسيق الفعال، 

ويُحدث حالة من التوتر بني الهيئات املختلفة، ويساهم يف غياب املساءلة عىل املستوى الداخيل وتفرق املسؤولية.

ويف نطاق التحالفات، ميكن أن يحدث غياب الرقابة أو املساءلة عندما تكون األدوار واملسؤوليات غري واضحة. ويسود 
آليات رسمية  تفتقر إىل  املوارد يف تحالفات غري محكمة  الفاعلة  الجهات  الوضع عىل نحو كبري حيث تجمع  هذا 

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 الدعم؟	 
هل تتمتع جهات أخرى يف الحكومة بصالحية التحقق من اتساق عمليتي تخطيط عالقة الدعم وتنفيذها مع 	 

القانون الدويل والقانون املحيل؟
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املرحلة االنتقالية
فك االرتباط املنظم. 9

يجب التخطيط إلنهاء الدعم أو خفضه بشكل صحيح من أجل تقليل تعطيل حامية املدنيني واألشخاص اآلخرين غري 
املشاركني يف القتال إىل أقل حد ممكن.

وميكن اتخاذ تدابري عملية يف املجاالت التالية:
استدامة النظام - ضامن استمرار بقاء مؤسسات الطرف الذي يتلقى الدعم وعملياته، أو نقلها، أو أ. 

إنهائها يف أعقاب فك االرتباط بطريقة تعزز استمرار االمتثال للقانون الدويل اإلنساين وحامية املدنيني 
واألشخاص اآلخرين غري املشاركني يف القتال

استمرار حامية األشخاص غري املشاركني يف القتال - إيالء اهتامم خاص الستمرار التزامات الجهات ب. 
الفاعلة القانونية أو مسؤولياتها األخرى تجاه األشخاص املحرومني من حريتهم، واملوىت، واملفقودين، 

عىل سبيل املثال
فك االرتباط يف املوارد بطريقة مسؤولة - ضامن فك االرتباط يف األصول املادية واألفراد بطريقة ج. 

مسؤولة، عىل سبيل املثال عن طريق وضع برنامج لنزع السالح، وترسيح القوات، وإعادة اإلدماج؛ 
أو إزالة األسلحة والذخائر، أو تدمريها، أو تعطيلها وإبطال مفعولها بصفة دامئة

إدارة التداعيات - معالجة آثار العمليات العسكرية واألنشطة املرتبطة بها عىل األشخاص املترضرين،د. 
مبا يف ذلك عن طريق جهود إعادة اإلعامر، وإيجاد حلول دامئة للنازحني داخلياً، وإزالة األلغام 

ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار.

من املهم أن تتوافر اسرتاتيجية خروج أو انتقال شاملة منذ البداية. وبسبب الحاجة إىل اتخاذ بعض التدابري قبل فك 
االرتباط، تؤدي الخطط التي توضع يف اللحظات األخرية إىل زيادة املخاطر التي يتعرض لها املجتمع املحيل.

ويجب عىل الجهات الفاعلة النظر يف السيناريوهات التي تحققت فيها أهدافها االسرتاتيجية، أو مل تتحقق. عىل سبيل 
املثال، قد يتم فك االرتباط، وقد ال يتم إىل أن ينتهي النزاع املسلح. باإلضافة إىل ذلك، ستكون اسرتاتيجية االنتقال، 
يف بعض الحاالت، جزءاً من اسرتاتيجية تعاٍف أكرب تشمل، عىل سبيل املثال، التنمية االقتصادية، وإصالح قطاع األمن، 

وعودة الالجئني والنازحني داخلياً، وتحقيق العدالة واملصالحة.

يجب أيضاً أن تؤخذ العواقب اإلنسانية األوسع نطاقاً للنزاع املسلح يف االعتبار، إذ سيظل تأثريها لسنوات إن مل يكن 
لعقود بعد انتهاء النزاع. لذلك، يجب أن تحدد اسرتاتيجية فك االرتباط طرقاً لتقليل ما تُحدثه األنشطة التي تنفذها 
الجهات الفاعلة من تأثري طويل املدى 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.

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؟
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التعلم. 10
عملية التعلم من "الدروس املحددة واملستفادة" هي عملية تتجاوز الحدود الوظيفية، وتتيح للمنظامت التعلم من 
أخطائها ونجاحاتها عىل حد سواء. ويجب أن متنع هذه العملية الجهات الفاعلة من تكرار األخطاء، وتشجعها عىل 

البناء عىل ما تحقق من نجاحات.

وإذا مل تتعلم جميع الجهات الفاعلة دروساً من التجارب السابقة، فإنها عرضة لتكرار األخطاء نفسها. ويتمثل الهدف 
من عمليات التعلم يف تحسني االمتثال للقانون الدويل اإلنساين، وتوفري حامية أفضل للمدنيني واألشخاص اآلخرين غري 
املشاركني يف القتال عن طريق 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.

بصفة عامة، ميكن تنفيذ ثالثة أنواع من التدابري ذات الصلة:
التعلم املنهجي لتعزيز حامية األشخاص املترضرين - إنشاء نظام إلعداد التقارير عن األداء بصفة أ. 

دامئة أو بصفة دورية بغية تحديد املشكالت املحتملة باستمرار
املشاركة يف التعلم - تحقيق فهم أفضل لقضية ما عن طريق الجمع بني الخربات التي تتمتع بها ب. 

الجهات الفاعلة التي تقدم الدعم والجهات التي تتلقى الدعم، وتحديد الدروس املشرتكة
إدماج الدروس يف املامرسات األساسية واملامرسات املستقبلية - ضامن أن الدروس املحددة يف ج. 

عالقة دعم تطبَّق من أجل تحسني العالقات يف املستقبل.

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.

األسئلة الرئيسية
هل لديكم عملية لتسجيل املالحظات والدروس املستفادة عىل مدار عالقة الدعم وإدارتها؟	 
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؟
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الخامتة

اسرتاتيجية،  السعي وراءها ألسباب  يتم  قد  وبينام  الحرب.  بارزة ودامئة من سامت  الدعم سمة  أصبحت عالقات 

فإنها تنطوي عىل مخاطر إنسانية وتتيح فرصاً ال ميكن إغفالها. وتأمل اللجنة الدولية أن تساعد هذه املطبوعة صناع 
القرار عىل تبني نظرة أكرث شموالً لعالقات الدعم التي يفكرون فيها، أو يشاركون فيها بالفعل، وأن يطرحوا عىل 
أنفسهم األسئلة الصحيحة، وأن ميارسوا نفوذهم بأكرب قدر ممكن من الفعالية لحامية املدنيني واألشخاص اآلخرين 

غري املشاركني يف القتال من ويالت الحرب.

تضم النزاعات التي يشهدها العامل اليوم عدداً متزايداً من الجهات الفاعلة املنظمة يف شبكات متداخلة من التحالفات، 
والوكالء، وأنواع أخرى من عالقات الدعم. ونتيجة لذلك، فإنه باإلضافة إىل ازدياد صعوبة التوصل إىل حلول سياسية، 
ميكن أن تساهم التحالفات غري املحكمة والتنسيق غري الواضح يف تفرق املسؤولية ما يزيد من تعرض املدنيني للخطر. 
ويجب التخفيف من حدة هذه املخاطر عن طريق تحسني املامرسات املتعلقة بالدعم، واالستفادة من التأثري الذي 
تحدثه عالقات الدعم. ومن املمكن أن يساعد هذا األمر يف تحقيق أهداف إنسانية مثل تحسني ظروف االحتجاز، 
ومنع حاالت االختفاء، وحامية مرافق الرعاية الصحية، وضامن التعامل مع الرفات البرشية بطريقة تحفظ كرامة 

املوىت.

ويرد وصف أكرث تفصيالً لإلطار التحلييل واألسئلة التوجيهية التي تتضمنها هذه الوثيقة يف دليل الحلفاء والرشكاء 
والوكالء: إدارة عالقات الدعم يف النزاعات املسلحة لتقليص الكلفة البرشية للحرب، وهو دليل عميل نرشته اللجنة 
الدولية، ومتاح أيضاً عىل موقع مخصص عىل شبكة اإلنرتنت. باإلضافة إىل هذين املصدرين، ميكن ملن يهتم مبعرفة 

املزيد عن عالقات الدعم يف النزاعات املسلحة، أو بإجراء املزيد من املناقشة بشأنها أن يتصل باللجنة الدولية.

وبطبيعة الحال، تظل املعرفة واألدلة املتعلقة بهذه األسئلة املهمة غري مكتملة. وتسعى اللجنة الدولية من جانبها 
إىل امليض قدماً يف هذه القضية من خالل هذه املطبوعة واملشاورات الالحقة مع كل من الجهات الفاعلة التي تقدم 
الدعم والجهات التي تتلقى الدعم عىل جبهات القتال يف جميع أنحاء العامل. وباالعتامد عىل املامرسات الحالية لتلك 
الجهات الفاعلة وخرباتها املشرتكة، ستواصل اللجنة الدولية تعزيز ما تقوم به من إسداء املشورة وتحسني أدواتها 
ع، يف نهاية املطاف، مجموعة املعارف العملية العاملية، واملامرسات الفضىل، والتوصيات املوجهة إىل  العملية. وستوسِّ

صناع القرار يف عالقات الدعم.

https://sri.icrc.org/
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أنحاء  األخرى يف جميع  العنف  املسلحة وأعامل  النزاعات  املترضرين من  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  تساعد 
بالتعاون مع  تفعل ذلك  ما  أرواحهم وكرامتهم وتخفيف معاناتهم، وغالباً  لحامية  ما يف وسعها  باذلة كل  العامل، 
رشكائها يف الصليب األحمر والهالل األحمر. وتسعى املنظمة أيضاً للحيلولة دون تعرض الناس للمشقة، بنرش القانون 
اإلنساين وتعزيزه، ومبنارصة املبادئ اإلنسانية العاملية. وملا كنا الجهة املرجعية يف مجال القانون الدويل اإلنساين، فإننا 

نساعد عىل تطوير هذا القانون ونعمل عىل تنفيذه.

يعلم الناس أن بوسعهم االعتامد عىل اللجنة الدولية للصليب األحمر يف تنفيذ مجموعة من األنشطة املنقذة للحياة 
الصالحة للرشب، والرصف الصحي واملأوى؛ وتقديم  الغذائية، واملياه  املواد  النزاع، ويشمل ذلك: توفري  يف مناطق 
خدمات الرعاية الصحية؛ واملساعدة يف الحد من خطر األلغام والذخائر غري املنفجرة. وتضطلع اللجنة الدولية أيضاً 
الئقة.  معاملة  يعاَملون  أنهم  من  للتحقق  املحتجزين  وبزيارة  النزاعات،  فرقتهم  الذين  العائالت  أفراد  بلّم شمل 
وتعمل بالتعاون الوثيق مع املجتمعات املحلية عىل فهم احتياجاتها وتلبيتها، مستعينة بتجاربها وخرباتها يف تقديم 

استجاباتها برسعة وفعالية، ودون انحياز ألي جانب.
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