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GİRİŞ
Geçtiğimiz 20 yıl içerisinde çatışmaların boyutu ve karmaşıklık düzeyi arttı. Bu çatışmalar, – temel insani 
ilkeler ve uluslararası insancıl hukuk (IHL) hiçe sayılarak – sıklıkla hedef alınan veya keyfi olarak göz altına 
alınan ya da kaybolan sivillere ağır bir bedel ödetmeye devam etmektedir. Bu çatışmaların yol açtığı kötü 
durum, meskun mahalde muharebe, temel altyapının ve sağlık, su, sıhhi tesisat ve eğitim gibi hizmet yapıları-
nın yıkımı ve patlamamış cihazların yayılması ile daha da şiddetlenmektedir.

Çatışmalar evrim geçirdikçe, savaşın uygulama yöntemleri de sürekli değişen stratejik, politik ve ekonomik 
ortamlara yanıt olarak evrim geçirmektedir. Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) tarafından gözlemlenen ön 
saflardaki eğilimler arasında, yerel güçlere sağlanan desteğe harici aktörlerin giderek artan bir şekilde dahil 
olması da yer almaktadır: Savaşların giderek artan bir şekilde ortaklarla, ittifaklar içinde ve aracı taraflar 
(proxy) aracılığıyla yapılmasıyla birlikte, giderek daha çok sayıda Devlet, çok uluslu koalisyon ve Devlet harici 
aktör, silahlı çatışma tarafları ile destek ilişkilerine girmektedir.

DESTEK İLİŞKİLERİNDEKİ RİSKLER VE FIRSATLAR
Silahlı çatışmalarda destek ilişkilerinin giderek artan yaygınlığı, sivilleri ve çatışmalara dahil olmayan diğer 
kişileri koruma kabiliyeti açısından zararlı etkileri olan bir sorumluluk dağılması riskini beraberinde getir-
mektedir. Açık bir şekilde belirlenmiş rollerin ve sorumlulukların olmadığı bir ortamda, koordinasyonla ilgili 
uygulamaya yönelik güçlükler destek ilişkilerine sıklıkla gölge düşürmektedir. Ortakların sorumluluklarını 
asgariye indirme çabaları, birleşik koruma kapasitelerini daha da azaltmaktadır. Bu tür bir durum, nihayetinde, 
kabul edilmiş insani ilkelere zarar vermektedir

Ancak, ICRC, destek ilişkilerinin, muhariplerin davranışını olumlu bir şekilde etkileyerek sivillerin korunma 
düzeyini arttırma fırsatı sunduğuna inanmaktadır. Destekleyen ve desteklenen aktörler, ilişkilerini sorumluluk 
bilinciyle yönetmek isteyebilirler ve bunu istemelidirler. Bu, ortakların niyetlerinde, liderliklerinde ve kapasite-
lerinde uyumlu olmalarını gerektiren, hem bireysel hem de müşterek bir sorumluluktur. Savaşın insanlığa olan 
bedelini azaltmak sadece bir temel insani hedef değildir: aynı zamanda uzun vadeli istikrara katkıda bulunan 
iki kilit faktör olan toparlanmanın ve yeniden yapılanmanın başarısını da şekillendirebilir.

DESTEK İLİŞKİLERİNİN SORUMLULUK BİLİNCİYLE YÖNETİLMESİNE YÖNELİK PRATİK ADIMLAR
Bu rehber, sivillerin ve çatışmalara dahil olmayan diğer kişilerin korunma düzeyini iyileştirmek için destek 
ilişkilerinden yararlanılmasına yönelik bir çerçeve belirler. Tüm seviyelerdeki ve tüm aktörler arasındaki karar 
vericilere, olumsuz insani sonuçların olması riskini hafifletmeye ve IHL’ye daha iyi bir uyum yoluyla dahil 
olmak üzere, çatışmalara dahil olmayan diğer kişilerin korunma düzeyini iyileştirmeye yönelik pragmatik yol-
ların değerlendirilmesinde ve geliştirilmesinde yardımcı olmak için tasarlanmıştır. ICRC, kendi çerçevesinde, 
aktörlerin destek ilişkilerine ilişkin riskleri ve fırsatları yönetmeye yönelik pratik tedbirleri uygulayabilecek-
leri on geniş alan belirlemiştir. Bu alanlar 21 ila 31. sayfalarda ana hatlarıyla belirtilmiştir. Daha fazla bilgi edin-
mek isteyenler için, (çevrimiçi olarak da ulaşılabilir olan) yayının tüm metni, konu bazında gruplandırılmış 
bir dizi genel ve spesifik soru yoluyla dahil olmak üzere, karar vericilere rehberlik etmek için kullanılabilecek 
hususlar hakkında daha fazla detay sunmaktadır.

ICRC, destek ilişkilerine dahil olan aktörlerden aşağıdakileri yapmalarını ister:
1. sivillere ve çatışmalara dahil olmayan diğer kişilere yönelik risklerin ve sonuçların analizini, destek 

ilişkilerini yönetme biçimlerine entegre etmeleri
2. sivillerin ve çatışmalara dahil olmayan diğer kişilerin korunmasını sağlamak için daha fazla bireysel ve 

müşterek sorumluluk üstlenmeleri
3. bir destek ilişkisinde bir ortak tarafından IHL ihlalleri yapıldığına veya diğer problemli davranışlarda 

bulunulduğuna yönelik iddialar olması halinde, söz konusu davranışla ilgili olarak yapılması gerekenleri 
ele almak üzere anlamlı adımlar atmaları.

Destek ilişkilerinin silahlı çatışmanın sürekli bir özelliği olarak kalacağına inanmak için her türlü sebep var 
olduğundan, ICRC, sürekli olarak süreçlere dahil olma ve deneyimleri destek ilişkilerindeki aktörlerle pay-
laşma yoluyla, savaşın insanlığa olan bedelini azaltmaya yönelik pratik yollara dair bir anlayış geliştirilmesini 
sağlamayı amaçlamaktadır.

https://shop.icrc.org/allies-partners-and-proxies-managing-support-relationships-in-armed-conflict-to-reduce-the-human-cost-of-war-print-en
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DESTEK İLİŞKİLERİNDE  
SPESİFİK FAKTÖRLER

DESTEK İLİŞKİLERİNİ ANLAMAK
ICRC bir destek ilişkisini, desteğin bir tarafın silahlı çatışma yürütme kapasitesini 
arttırdığı bir ilişki olarak tanımlamaktadır.

Destek kaynakları ve biçimleri büyük ölçüde değişiklik göstermektedir. Devletler, uluslararası kuruluşlar ve 
Devlet harici silahlı gruplar (NSAG’lar) tarafından veya bunlara sağlanabilir ve politik destek, ortaklarla birlikte 
yürütülen askeri operasyonlar veya silah yardımları/aktarımları ile kurumsal kapasite desteği, finansal destek 
veya “barındırma” desteği şeklinde olabilir.

ICRC, destek ilişkilerinin sivillere, tutuklulara ve çatışmalara dahil olmayan diğer kişilere yönelik riskleri art-
tırabildiğini düşünmektedir. Ancak, destek ilişkileri aynı zamanda, kullanılsın veya kullanılmasın, bir silahlı 
çatışma esnasında ve sonrasında sivillere ve çatışmalara dahil olmayan diğer kişilere sağlanan korumayı 
olumlu olarak etkileme potansiyeline sahiptir. Bu yüzden, kaçırılmaması gereken fırsatlar yaratırlar.

Destek ilişkilerindeki aktörler, uzun vadeli iş birliğinin gücünün ve askeri olmayan paydaşların etkisinin far-
kına vararak, bir çatışmanın yürütülmesinde ve sonrasındaki aşamaların yönetilmesinde oynayabilecekleri 
rolü geniş bir bakış açısıyla incelemelidirler. Uzun vadeli güvenlik desteğine ve iş birliğine ilişkin kararlarda 
aynı zamanda, destek alanın, nihayetinde silahlı çatışmaya gireceği ihtimali dikkate alınmalıdır.

Bir destek ilişkisinin insani sonuçlar bakımından getirdiği riskleri ve fırsatları değerlendirirken dört kilit fak-
tör devreye girer: çatışma türü, ilgili aktörler, müşterek faaliyetlerin türü ve sağlanan desteğin türü.

ÇATIŞMA TÜRÜ
Silahlı çatışmaların hem sayısı hem de türü (yani uluslararası veya uluslararası olmayan niteliği) destek ilişki-
sine operasyonel karmaşıklık katar, çünkü bunlar ortakların üzerine farklı yasal yükümlülükler bindirebilirler. 
Sahadaki durumun fiili karmaşıklığına bakılmaksızın, IHL’nin uygulanabilirliği tartışmasızdır. Uygulanabilir 
olduğu kadarıyla, aktörler, IHL’ye uyumu ve sivillerin ve çatışmalara dahil olmayan diğer kişilerin korunmasını 
teşvik etmek için ortaklar üzerindeki etkilerini kullanmalıdır.

SPESİFİK RİSKLER
 • Çatışmalara dahil olan kişiler ile siviller arasında ayrım yapılmasındaki güçlük
 • Kolluğun askerileştirilmesi

SPESİFİK FIRSATLAR
 • Çatışmanın olumsuz etkilerini azaltmak için endüstriyel ve teknolojik kapasitenin güçlendirilmesi
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İLGİLİ AKTÖRLER
Destek ilişkileri aşağıdaki aktörlerden herhangi birini, iki taraflı veya çok taraflı olarak içerebilir.

Devletler
Bir Devlet başka bir Devlete veya NSAG’a destek sağlayabilir veya çok uluslu bir koalisyona katılabilir, barış 
operasyonlarına askeri birlik katkısı sağlayabilir veya başka bir aktöre destek sağlamak için bir özel askeri ve 
güvenlik şirketi (PMSC) görevlendirebilir. En tipik senaryoda, ev sahibi veya mülki Devlet kendi topraklarında 
bir veya daha fazla NSAG’ye karşı, münferit olarak veya koalisyon içerisinde bir veya daha fazla diğer Devletin 
desteğiyle uluslararası olmayan bir silahlı çatışmaya girer. Bu Devletin, yabancı silahlı kuvvetlerin kendi top-
raklarında operasyon gerçekleştirmeye yönelik yetkisinin kapsamını tanımlama, iç hukuka uyumu sağlama, 
destekleyici aktörlerin faaliyetini izleme ve buna ilişkin hesap verme zorunluluğu dahil olmak üzere, aldığı 
desteği yönetmesi gerekecektir.

Devletlerin uluslararası hukuk kapsamında yasal yükümlülükleri bulunmaktadır. IHL’ye uyumu sağlama, ILH 
ihlallerini teşvik etmemeye ve bunlara yardım veya destek sağlamamaya ilişkin bir yükümlülüğü ve ayrıca 
çatışmanın taraflarını etkilemek ve onların IHL’ye uyum yönünde bir tutum takınmasını sağlamak için pro-
aktif adımlar atmaya yönelik bir durum tespiti yükümlülüğünü içerir. Ayrıca, destekleyici Devletlerin Silah 
Ticareti Antlaşması gibi diğer uluslararası hukuk hükümleri kapsamında yükümlülükleri olabilir.

SPESİFİK RİSKLER
 • Çatışmalara dahil olan kişiler ile siviller arasında yetersiz/kesin olmayan ayrım
 • Kolluğun askerileştirilmesi
 • Askeri gerekliliğe adapte edilmemiş vasıtaların ve yöntemlerin seçilmesi

SPESİFİK FIRSATLAR
 • İlişki süresince sivillerin ve çatışmalara dahil olmayan diğer kişilerin korunmasını entegre etmek için 

hükümetler arası kapasiteden yararlanılması
 • Çatışmanın olumsuz etkilerini azaltmak için endüstriyel ve teknolojik kapasitenin güçlendirilmesi

Çok uluslu koalisyonlar
Destekleyici aktörler olarak hareket eden münferit Devletlerle ilgili sorunlar, durum bir Devletler koalisyonunu 
veya ittifakını içerdiğinde katlanarak artar. Devletler başka bir Devlete (genellikle mülki devlet) müşterek des-
tek sağladığında, koalisyon üyeleri arasında (özellikle de bunların en az biri çatışmanın bir tarafı ise) dahil 
olmak üzere, desteklerinin IHL’ye uyumunu ve çatışmalara dahil olmayan kişilerin korunmasını teşvik etme-
sini sağlamak için birlikte hareket etmeleri gerekmektedir. Her üyenin uluslararası hukuk kapsamında kendi 
yükümlülükleri ve ilişkiyi etkilemeye ve çatışmanın insani sonuçlarını asgariye indirmeye yönelik belirli bir 
kapasitesi olacaktır.

SPESİFİK RİSKLER
 • Rollere ve sorumluluklara ilişkin karışıklıklar, hesap verme zorunluluğundaki boşluklar
 • Etkilenen kişilerin ihtiyaçları ile uyumlu olmayan yetkiler
 • Raporlama prosedürlerinde uyum eksikliği; bunun neticesinde gözetim, hesap verme zorunluluğu ve 

öğrenme süreçlerinin engellenmesi
 • Ortaklar arasında, sorumluluğun dağılmasına ve uygulamada koordinasyon güçlüklerine yol açan bir 

kapasite uyumu eksikliği

SPESİFİK FIRSATLAR
 • Örneğin normatif angajman, kurumsal kapasite oluşturma ve IHL eğitimi aracılığıyla, en yüksek 

standartların teşvik edilmesi
 • Etkilenen kişiler üzerindeki etkiyi azaltmaya yönelik uzmanlığın ve kaynakların ulaşılabilirliğinin 

artırılması
 • Öğrenme süreçleri aracılığıyla müşterek iyileşme sağlanması
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Barış güçleri
Barış güçleri1 çoğunlukla mülki Devleti destekler, ancak bu güçler ve askeri birlik katkısı sağlayan ülkeler 
arasındaki veya askeri birlik katkısı sağlayan ülkelerin kendileri arasındaki ilişki de aynı zamanda destek 
olarak nitelendirilebilir. Barış güçlerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından verilen yetkiye ve 
bunların potansiyel karşı tarafları için kullanılan terime bakılmaksızın, barış güçlerinin bir çatışmanın tarafı 
olup olmadıklarını sahadaki gerçekler belirler.

SPESİFİK RİSKLER
 • Rollere ve sorumluluklara ilişkin karışıklıklar, liderliğin uyumlaştırılmaması, hesap verme 

zorunluluğundaki boşluklar
 • Etkilenen kişilerin ihtiyaçları ile uyumlu olmayan yetkiler
 • Raporlama prosedürlerinde uyum eksikliği; bunun neticesinde gözetim, hesap verme zorunluluğu ve 

öğrenme süreçlerinin engellenmesi
 • Askeri birlik katkısı sağlayan ülkeler arasında, sorumluluğun dağılmasına ve uygulamada koordinasyon 

güçlüklerine yol açan bir kapasite uyumu eksikliği

SPESİFİK FIRSATLAR
 • Bir strateji önceliği olarak sivillerin ve çatışmalara dahil olmayan diğer kişilerin korunması ilkesinin 

benimsenmesi
 • IHL eğitiminin, çerçevelerinin, sistemlerinin ve süreçlerinin birbiriyle birleştirilerek sonuçlarının 

veriminin arttırılması
 • İyi uygulamaların paylaşılması dahil olmak üzere normatif angajman
 • Öğrenme süreçleri aracılığıyla müşterek iyileşme sağlanması
 • Toplulukta ve askeri birlik katkısı sağlayan münferit ülkelerde anlamlı bir şekilde sorumlulukların 

sahiplenilmesi
 • Desteğin yapılandırılmış bir şekilde geri çekilmesi için kapsamlı bir plan

Devlet harici silahlı gruplar
NSAG’lerin, bir çatışmanın bir tarafı olarak ve dolayısıyla IHL’yle bağlı olarak kabul edilmesi için belirli bir 
örgütlenme derecesine ulaşmaları gerekmektedir.2 NSAG’leri içeren destek ilişkileri, büyük güçlerin müttefik-
lerine kapasite (yani maddi varlıklar, insan kaynakları ve beceriler) desteği sağladıkları, Devletler arasındaki 
destek ilişkilerinden farklı değildir.

SPESİFİK RİSKLER
 • Aktörlerin liderliği arasında, sorumluluğun dağılmasına yol açan uyum eksikliği
 • Kapasitenin uyumlaştırılmaması ve bunun koordinasyon sorunlarına ve sorumluluğun dağılmasına yol 

açması
 • Husumetlerde (örneğin tedbirlere, ayrıştırmaya ve orantılılığa ilişkin ilkeler) ve diğer faaliyetlerde 

(örneğin göz altına alma, yerinden edilme olaylarının yönetilmesi, ölüm olaylarının yönetilmesi ve kayıp 
kişilerin akıbetinin ve yerinin açıklığa kavuşturulması) IHL’nin işlevselleştirilmesine yönelik sınırlı 
isteklilik, sınırlı kaynaklar veya sınırlı uzmanlık

 • Grubun topluluğu yağmalayıcı bir hale gelmesi

SPESİFİK FIRSATLAR
 • NSAG’lerin ihtiyaçlarını kaynaklar, askere alım ve kontrol bakımından güçlendirerek onlar üzerinde 

olumlu bir etkiye sahip olma
 • Kültürel ve diğer IHL’ye uyumlu normlara angaje olma

1 “Barış güçleri” terimi genellikle Birleşmiş Milletler tarafından çok uluslu operasyonlara gönderilen veya Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi tarafından barışı zorla uygulama veya barış ortamını koruma amaçları için diğer bir şekilde 
yetki verilen askeri ve sivil personeli tanımlar.

2 NSAG’ler, Devlet olarak tanınmayan, ancak insani sorun teşkil eden bir şiddet olayına yol açma kapasitesine sahip olan, 
– çeşitli hedeflere, yapılara, doktrinlere, fon kaynaklarına, askeri kapasiteye ve mülki kontrol derecesine sahip – geniş 
bir yelpazedeki silahlı gruplar arasındadır.
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Özel askeri ve güvenlik şirketleri
Özel askeri ve güvenlik şirketlerinin (PMSC’ler) rolü, uzmanlaşmış hizmetler sunmaktan husumetlere çatışma-
nın bir tarafı adına doğrudan ve daha aktif olarak katılmaya kadar çeşitli şekillerde olabilir. Kendi başlarına 
destekleyici veya desteklenen aktörler olmanın yanı sıra, PMSC’ler, onlar aracığıyla desteğin sağlandığı araçlar 
olarak görülebilir.

Bir PMSC ile doğrudan sözleşme yapan Devlet (akit Devleti), PMSC’nin faaliyet gösterdiği Devlet (mülki Devlet) 
ve PMSC’nin kayıtlı olduğu Devlet (ev sahibi Devlet), başta IHL’ye uyumu sağlamak olmak üzere, bir PMSC’ye 
ilişkin ayrı sorumluluklara sahip olabilir (Montrö Dokümanında Devletlerin yükümlülüklerini yerine getirme-
lerine yardımcı olmak için bir dizi iyi uygulama sunulmuştur).3

SPESİFİK RİSKLER
 • PMSC’ler ve destek ilişkisindeki aktörler arasında sorumluluğun dağılması
 • Mevzuata ilişkin yaklaşımlar arasında karışıklık
 • Güçlü bir güvenlik incelemesinin olmaması
 • Angajman kurallarının güç kullanımını yeterince sınırlandırmaması
 • Gidişatı izleme ve sonuçları değerlendirme kabiliyetinin olmaması
 • Gözetim ve hesap verme zorunluluğu eksikliği

SPESİFİK FIRSATLAR
 • IHL’yi profesyonel olarak özelleştirilmiş hizmet sunumu yaklaşımına entegre etme potansiyeli
 • PMSC ve/veya çatışmanın desteklenen tarafınca yapılan IHL ihlalleri olması haline karşı bir veya daha 

fazla fesih maddesi oluşturma potansiyeli

3 Bkz. ICRC ve İsviçre Federal Dışişleri Bakanlığı, silahlı çatışma esnasında özel askeri ve güvenlik şirketlerinin 
operasyonlarına ilişkin geçerli uluslararası yasal yükümlülükler ve Devletlere yönelik iyi uygulamalar hakkında 
Montrö Dokümanı, ICRC ve İsviçre Federal Dışişleri Bakanlığı, Cenevre, 2008.

DESTEK BİÇİMLERİ
Sunulan desteğin biçimi, desteklenen tarafın silahlı çatışmaya girme kabiliyeti bir dereceye kadar etkiler.

Bu farklı destek biçimleri ayrı ayrı veya belirli bir kombinasyon halinde sunulabilir. Karar vericiler destek iliş-
kisini bir bütün olarak değerlendirmelidir. Mümkün olduğu yerde, aynı çatışma veya bölgedeki çoklu destek 
ilişkileri arasındaki etkileşime ve bunların toplu etkisine dikkat etmelidirler.

DESTEK

POLİTİK

DİĞER

SİLAH
YARDIMI/
AKTARIMI

ORTAKLARLA
BİRLİKTE

YÜRÜTÜLEN ASKERİ
OPERASYONLAR

TANINIRLIK

DİĞER DESTEK FORMLARI İÇİN
STRATEJİK ONAY

DESTEK MOBİLİZASYONU

GÜÇ ÜRETİMİ

KİNETİK DESTEK

LOJİSTİK DESTEK

İSTİHBARAT DESTEĞİ

EĞİTİM, DANIŞMANLIK, YARDIM,
EŞLİK ETME (TAAA)

ORTAKLARLA BİRLİKTE YÜRÜTÜLEN
GÖZALTI OPERASYONLARI

KURUMSAL KAPASİTE DESTEĞİ

FİNANSAL DESTEK

PMSC’ler
(Özel Askeri ve Güvenlik Şirketleri)

BARINDIRMA
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POLİTİK DESTEK
Başka bir aktör için sunulan destek aşağıdaki şekillerde ifade edilebilir:
 • tanınırlık sağlama – örneğin uluslararası forumlara veya müzakerelere erişimi kolaylaştırarak veya 

desteklenen tarafın yaptırım listesinden çıkarılmasını savunarak, başka bir aktöre tanınırlık veya 
meşruluk sağlama

 • politik destek mobilizasyonu – ortak bir sebep için ve diğer üç tür desteğin sağlanmasına yönelik ihtiyaç 
için destek mobilizasyonu

 • diğer destek biçimleri için stratejik onay – desteğin sunulmasına, değiştirilmesine veya alıkonmasına 
yönelik kararlar, etki kapsamını ve davranışsal değişikliğe yol açma olasılığını belirler.

SPESİFİK RİSKLER
 • Kısa vadeli hedefler, uzun vadeli riskleri ve kararların etkisini hesaba katmaz
 • Destek, başta karşı tarafa eşitleyici destek sağlamaları için diğer aktörleri kışkırtmak suretiyle, silahlı 

çatışmayı tırmandırır
 • Destek ilişkisi barışın müzakeresini zorlaştırır

SPESİFİK FIRSATLAR
 • Ortakların normatif angajman aracılığıyla olumlu bir şekilde etkilenmesi
 • Etkilenen kişilerin korunmasını teşvik etmek ve bunların uğradığı zararı azaltmak için pratik tedbirlerin 

uygulanmasının sağlanması

SİLAH YARDIMI/AKTARIMI
Silah, mühimmat ve diğer harp araçları şeklinde destek sağlanması, siviller üzerinde çeşitli doğrudan risklere 
yol açar ve dolaylı ve daha uzun vadeli olumsuz insani sonuçlara neden olabilir. Silah yardımı/aktarımı yapar-
ken, bu riskleri azaltmak için adımlar atılmalıdır.

Silah yardımına/aktarımına dahil olan destekleyici Devletler, gerçeklere veya geçmiş örneklere ait bilgilere 
dayalı olarak, destek alanın silahları IHL ihlallerinde bulunmak için kullanma ihtimalinin olup olmadığını (ki 
bu ihtimalin olması durumda Devlet silah yardımı/aktarımı yapmaktan kaçınmalıdır) değerlendirmek için 
yetkileri dahilinde makul olan her şeyi yapmalarını gerektiren özel bir yükümlülüğe sahiptir.4

SPESİFİK RİSKLER
 • Sivil hedeflerin ölümü, yaralanması, sivillere ait ögelerin zarar görmesi veya tahrip olması dahil, sivillere 

zarara yol açacak şekilde ve IHL’yi ihlal ederek yapılanlar dahil olmak üzere, silahların uygunsuz ve 
yanlış kullanımı

 • Yeniden satış, hırsızlık veya kaybetme yoluyla dahil olmak üzere, silahların yetkisiz son kullanıcılara ve 
yetkisiz son kullanımlar için yönlendirilmesi

 • Silahlı şiddet ve çatışmaları körükleyecek ve uzun vadeli barışa ve güvenliğe zarar verecek şekilde, 
silahların ulaşılabilirliğinin artması

SPESİFİK FIRSATLAR
 • Silah yardımı/aktarımı risk hafifletme tedbirlerini etkin bir şekilde uygulamak için (örneğin güçlü 

bir silah ve mühimmat yönetimi, işaretleme, kayıt tutma ve izleme yoluyla, silahların başka amaçlara 
yönlendirilmesini önleme düzeyini güçlendirmek için) kapasite oluşturulması

 • Silah ve mühimmatın ulaşılabilirliği üzerindeki kontrollerin güçlendirilmesi
 • Silahların uygun ve yasal kullanımını desteklemek için eğitim sağlanması ve IHL ihlallerini etkin bir 

şekilde önlemeye, araştırmaya ve bastırmaya ve uygun olduğu durumlarda, ciddi IHL ihlallerine karşı 
kovuşturma başlatmaya yönelik destek tedbirleri sağlanması

 • Devletlerin, sorumlu silah yardımı/aktarımı, güvenli ve emniyetli silah ve mühimmat yönetimi, silah 
kontrolü ve silahsızlanma hakkında en yüksek uluslararası standartların dürüstlükle uygulanmasına 
resmi olarak kendilerini adamaya ve buna destek vermeye teşvik edilmesi

4 Bkz. Birinci Cenevre Konvansiyonu Hakkında Yorumlar, 158 ila 163. paragraflar; K. Dörmann ve J. Serralvo, “Cenevre 
Konvansiyonları Ortak Madde 1 ve uluslararası insancıl hukuk ihlallerini önleme yükümlülüğü”, Uluslararası Kızılhaç 
Dergisi (IRRC), No. 895/896, Eylül 2015, s. 707–736. Silah Ticareti Antlaşması dahil olmak üzere, silah yardımını/
aktarımını düzenleyen antlaşmalar daha detaylı gereklilikler getirmektedir.

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=72239588AFA66200C1257F7D00367DBD


DESTEK İLİŞKİLERİNDE SPESİFİK FAKTÖRLER  9

ORTAKLARLA BİRLİKTE YÜRÜTÜLEN ASKERİ OPERASYONLAR
Ortaklarla Birlikte Yürütülen Askeri Operasyonlar (PMO’lar) çoğunlukla bir silahlı çatışmanın taraflarına sağ-
lanan en doğrudan ve görünür destek türüdür. Bunlar, ortaklar arasındaki, zaman zaman destekleyici aktörün 
kendisinin de silahlı çatışmanın bir tarafı olmasına yol açan, bir çatışmada spesifik bir askeri amaca ulaşmaya 
yönelik resmi düzenlemeleri ifade eder. PMO’larda, aşağıda detayları verilen altı faaliyet türü en yaygın olanlardır.

Eğitim, danışmanlık, destek, eşlik etme
Eğitim yoluyla bir desteklenen aktörün askeri kapasitesini oluşturmayı amaçlayan askeri düzenlemeler, PMO 
türündeki en yaygın destek biçimi olarak görünmektedir. Bunlar, çoğunlukla aşağıdakilerden oluşur, ancak 
mutlaka münhasıran bunlardan oluşması gerekmez:
 • eğitim – bir eğitim programı, ortağa spesifik beceriler veya bilgi sağlar
 • eğitme ve yeteneklerle donatma – spesifik bir zaman dilimi için belirlenmiş bir eğitim programı ortağa 

spesifik beceriler ve donanım sağlar
 • danışmanlık ve destek (HQ) – personel, operasyon esnasında ortaklarına danışmanlık sunmak için bir 

komutanlık veya karargah emrine verilir
 • eşlik etme (sahada) – personel, operasyonlar esnasında ortaklara doğrudan sahada danışmanlık sunar; 

danışman tipik olarak çatışmaya girmeye yetkili değildir, ancak tıbbi tahliye, yakın hava desteği veya 
lojistik destek gibi diğer destek biçimlerini getirtebilir.

SPESİFİK RİSKLER
 • Sivillere verilen zararın artması
 • Eğitimin etkinliğinin, eğitilen kuvvetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi yoluyla test edilmemesi
 • Eğitimin IHL kurallarını içermemesi ve bu kuralların eğitimde uygulanmaması
 • Eğitilen kuvvetlerin destek sözleşmesinin kapsamı dışında faaliyet göstermesi

SPESİFİK FIRSATLAR
 • Çatışmanın beklenen koşullarına göre uyarlanmış spesifik IHL eğitimi ve öğretimi
 • Rütbeler genelinde normatif angajman
 • IHL’ye uyumun iyileştirilmesi
 • Sivillere verilen zararın hafifletilmesine yönelik uygulamaların iyileştirilmesi

Güç üretimi
Güç üretimi, aktörlerin, çoğunlukla da harici Devletlerin, yerel silahlı kuvvetleri askere alarak, bunları eğiterek 
ve donatarak, yerel silahlı kuvvetlerin oluşturulmasını desteklediği uygulamayı ifade eder.

SPESİFİK RİSKLER
 • Gözetim ve hesap verme zorunluluğu eksikliği
 • Yeni oluşmaya başlayan, güçlü olmayan teşekküller (çerçeveler, sistemler veya kültür)
 • IHL’nin işlevselleştirilmesinde deneyimsiz olunması
 • Niyetteki ve liderlikteki değişikliklere duyarlı olunması

SPESİFİK FIRSATLAR
 • IHL’ye uyum kültürünün aşılanması
 • Desteklenen güçlerin askere alınması ve güvenlik incelemesi süreçlerine katılım
 • Çatışmanın beklenen koşullarına göre uyarlanmış spesifik IHL eğitimi ve öğretimi
 • Geribildirim döngüsü

Kinetik destek
Kinetik destek, destekleyici aktörlerin bir çatışmanın bir tarafını destekleyerek husumetlere dahil olduğu 
durumları ifade eder. Çeşitli derecelerde kinetik destek bulunmaktadır:
 • yerleşik destek – operasyonlardan önce, operasyonlar esnasında ve sonrasında doğrudan sahada 

ortak silahlı kuvvetlere personel yerleştirme. Bunlar, desteklenen birimle birlikte çatışmaya girme ve 
desteklenen kuvvetin kapasitesini geliştirmek için destekleyici kuvvetin kabiliyetlerinin – örneğin ateş 
desteği veya lojistik destek – kullanımını kolaylaştırma yetkisine sahiptir.
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 • birleşik, müşterek ve ortaklarla birlikte yürütülen operasyonlar – her iki ortaktan birimler veya 
personelden oluşan bir kuvvet veya ekip tarafından yürütülen operasyonlar; bunlar müşterek olarak 
çatışmaya girerler.

 • saldırılar ve baskın operasyonları – bir tarafı desteklemek için yapılan bir saldırı veya baskın. Bu, 
genellikle yüksek değerdeki hedefleri ele geçirmek için uygun kapasiteyi içerir.

 • ateş desteği – iki türü vardır:
 – planlı hedef belirleme – önceden analiz edilmiş, incelenmiş ve önceliklendirilmiş hedeflere karşı 

önceden planlı saldırılar
 – dinamik hedef belirleme – hedefin önceden belirlenmediği plansız ve beklenmedik saldırılar; 

genellikle bir uçağın hedefler için gelebilecek veya gelmeyebilecek hedeflere yönelik talimatları 
bekleyerek spesifik bir alan dahilinde dolaşmasını içerir (yani fırsat hedefi, irtibattaki askeri birlikler 
veya zamana duyarlı hedefler).

SPESİFİK RİSKLER
 • Artan kapasitenin sivillere verilen zarara katkıda bulunması
 • Destekleyici aktörün ciddi bir IHL ihlaline doğrudan dahil olması

SPESİFİK FIRSATLAR
 • İzleme, değerlendirme, gözetim ve hesap verme zorunluluğunda artış
 • Rütbeler genelinde normatif angajmanın artması
 • İnsani ihtiyaçlara yönelik destek sağlanması

Ortaklarla birlikte yürütülen gözaltı operasyonları
Ortaklarla birlikte yürütülen gözaltı operasyonları, kapasite oluşturma dahil olmak üzere, bir çatışmanın 
bir tarafının ele geçirme ve gözaltına alma ile ilgili faaliyetlerine katkıda bulunan faaliyetlerden oluşur. 
Aşağıdakiler dahil olmak üzere birtakım farklı biçimlerde gerçekleşebilir:
 • ele geçirme ve transfer – tutukluların ele geçirilmesine ve bir gözaltı yerine transferine yol açan, her iki 

taraftan personelden oluşan bir ekip tarafından yürütülen saha operasyonları; bir gözaltı operasyonu 
için başka bir ortak tarafından yürütülen lojistik destek; başka bir ortağın istihbaratının kullanıldığı 
gözaltı operasyonları veya bir kişinin ele geçirilmesi ve bu kişinin diğer ortağın gözaltı yerine veya yargı 
sistemine transferi

 • istihbarat toplama – tutuklularla görüşme (yani taktiksel sorgulama, sorguya çekme veya detaylı bilgi 
alma) ve tutuklularla ilgili istihbarat sağlama ve alma

 • kapasite oluşturma – bir ortağa, gözaltı operasyonlarını yürütmek ve/veya gözaltı tesislerini idame 
ettirmek için spesifik beceriler, bilgi, maddi varlıklar veya teknoloji sağlama (örneğin gözaltı tesisleri inşa 
etme veya gözaltı tesisi personelini eğitme ve donatma).

Ortaklarla birlikte yürütülen gözaltı operasyonları ile ilgili riskler, sayfa 12’de anılan, tüm gözaltı operasyonla-
rında var olan risklerle yakından paralellik gösterir.

İstihbarat desteği
Destek ilişkilerindeki ortaklar genelde istihbaratı, yani bir çatışma için askeri öneme sahip bilgileri birbirle-
riyle paylaşırlar. İstihbarat desteği genellikle aşağıdaki iki kategoriden birinin kapsamına girer:
 • istihbarat paylaşımı – halihazırda mevcut olan bilgileri paylaşma
 • istihbarat, gözetleme ve keşif – tipik olarak teknik vasıtalarla, ancak aynı zamanda diğer kaynaklar 

aracılığıyla, spesifik olarak desteklenen operasyon için toplanan bilgileri paylaşma.

SPESİFİK RİSKLER
 • İstihbarat ortaklıklarındaki yanlış veya hatalı bilgilerin hatalı hedef seçimine veya insanların yanlış 

sebeplerle gözaltına alınmasına yol açması

SPESİFİK FIRSATLAR
 • İstihbarat paylaşımının, yeterli koruma tedbirleri ve izleme ile birleştiğinde, sivillere verilen zararın 

asgariye indirilmesinde yardımcı olabilecek olması.
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Lojistik destek
Lojistik destek, malzeme, tesis ve personelin idamesinin ve taşınmasının sağlandığı düzenlemeleri ifade eder. 
Dört genel lojistik destek türü bulunmaktadır:
 • sahalar arası taşıma – personel veya ekipmanın anavatanından bir operasyon sahasına, ön saflara 

konuşlandırma olmaksızın taşınması
 • saha içi taşıma – personel veya ekipmanın bir operasyon sahası içerisinde, genellikle operasyonlar 

esnasında, yararlananın menzilini, hareketliliğini ve konuşlanma hızını iyileştirmek için taşınması
 • havada yakıt ikmali – bir uçağa uçuş esnasında başka bir uçak tarafından yakıt ikmali yapılması
 • özelleştirilmiş teknik destek – silahlar, uçaklar veya diğer savaşa ilişkin idame ekipmanı için görev 

açısından kritik, özelleştirilmiş teknik destek veya bakım.

SPESİFİK RİSKLER
 • Askeri operasyonların sivillere zarara yol açma potansiyeline katkıda bulunması

SPESİFİK FIRSATLAR
 • Örneğin, tıbbi tahliyeleri kolaylaştırarak veya temel gereksinim olan malları taşıyarak, IHL 

yükümlülüklerini yerine getirmek ve sivillere ve çatışmalara dahil olmayan diğer kişilere başka türlü 
destek sağlamak için lojistik destek verilmesi

DİĞER DESTEK BİÇİMLERİ
Tek başına veya başka bir destekle bağlantılı olarak sağlanan, destek alanın silahlı çatışmaya girme kapasitesi 
üzerinde bir etkiye sahip olabilecek diğer çeşitli destek biçimleri.

Kurumsal kapasite desteği
Kurumsal kapasite desteği, kurumlar için, destek alanın askeri kapasitesini doğrudan arttırabilecek olan ve 
sıklıkla uzun vadeli olan harici desteği – gözaltı ve adli alanlardaki gibi – ifade eder. Bu programlar, IHL’ye 
uyum yoluyla dahil olmak üzere, sivillerin ve çatışmalara dahil olmayan diğer kişilerin korunmasını teşvik 
etmeye yönelik somut tedbirler içermelidir.

SPESİFİK RİSKLER
 • Sadece muharebe kapasitesini arttırması, IHL ve diğer koruyucu normların bağlama göre yapılan bir 

entegrasyonunun çok az olması veya hiç olmaması
 • Çatışmayı tırmandırması ve IHL ihlallerini arttırması
 • Adalet, hukukun üstünlüğü ve adli tıp aktörleri için sağlanan desteğin de, bağlama uyarlama ve acil ve 

yaklaşan ihtiyaçlara uygun hale getirmedeki yetersizlikten muzdarip olması
 • Tutuklular, siviller ve ölülerin haklarının bunun sonucunda ihlal edilmesi

SPESİFİK FIRSATLAR
 • IHL’nin çatışmanın bir tarafının sistemlerine, süreçlerine ve kuvvetlerine, bağlama uyarlanacak biçimde 

entegrasyonu
 • IHL ihlallerinin daha az olması ve husumetler esnasında sivillerin daha iyi korunması
 • Sivillerin, ölülerin ve tutukluların haklarına ve haysiyetlerine saygı duyulmasını sağlamak için sivil 

makamların kapasitesinin iyileştirilmesi
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Finansal destek
Finansal destek, kredi sözleşmeleri ve yatırımlar yoluyla dahil olmak üzere, desteklenen tarafın silahlı çatış-
maya girmesini önemli derecede sağlayan, doğrudan veya dolaylı fon sağlamayı ifade eder.

SPESİFİK RİSKLER
 • Sivillere hesap verme zorunluluğunun azalması

SPESİFİK FIRSATLAR
 • IHL’ye uyumu ve sivillerin ve çatışmalara dahil olmayan diğer kişilerin korunmasını teşvik etmeye 

yönelik fon tedbirleri (örneğin eğitim, temel gereksinim olan malların sağlanması ve kara mayınlarının 
veya patlayıcı savaş kalıntılarının (ERW) temizlenmesi)

 • Etkilenen kişilere finansal destek sağlanması (örneğin kayıp kişilerin ailelerinin ihtiyaçları ile 
ilgilenilmesi)

Barındırma
Barındırma, bir aktörün topraklarını veya tesislerini, yabancı silahlı kuvvetlerin veya silahlı grupların kendi 
hava sahasından veya kara sularından geçmesine veya topraklarını askeri üsler için kullanmasına izin vere-
cek şekilde, bir çatışmanın bir tarafının kullanımına sunduğu durumlarda gerçekleşir. Alternatif olarak, bir 
aktör idari hizmetler de sunabilir (örneğin tarafların liderlerinin taşıma imkanı, vize ve finansal imkanlar elde 
etmelerini sağlama).

SPESİFİK RİSKLER
 • IHL ihlallerini mümkün kılar

SPESİFİK FIRSATLAR
 • Normatif angajman
 • IHL eğitimi
 • Barındırma haklarının IHL’ye uyuma ve sivillerin korunması şartına bağlı hale getirilmesi

ASKERİ OPERASYONLAR VE İLGİLİ FAALİYETLER
Askeri operasyonlar, nitelikleri itibarıyla sivilleri ve çatışmalara dahil olmayan diğer kişileri, tarafların eylem-
lerinin kümülatif etkilerinin bir sonucu olarak doğrudan veya dolaylı şekilde riske atar. Örneğin, meskun alan-
lardaki kritik sivil altyapının zarar görmesi veya tahrip olması, sivil nüfus üzerinde önemli yansıma etkilerine 
sahip olabilir ve zaman içerisinde temel hizmetlerin seviyesini düşürerek halk sağlığı için ciddi bir risk teşkil 
edebilir ve daha fazla yerinden edilme olayını tetikleyebilir. Ayrıca, aktörlerin çatışma sonrası ortamı önceden 
tahmin etmemesi ve yönetmemesi de siviller ve çatışmalara dahil olmayan diğer kişiler için önemli riskler arz 
edebilir (örneğin tutuklulara gösterilen muamelede).

Bir destek ilişkisindeki aktörler, IHL kurallarına uyumu sağlamanın yanı sıra, hem faaliyetlerinin etkilenen 
kişiler için arz ettiği risklere hem de zararı azaltmak için sahip olabilecekleri fırsatlara dikkat etmelidirler.

Aktörlerin aşağıda tanımlanan bazı kilit faaliyetler için hazırlanmaları gerekmektedir: ele geçirme, tutuklama 
ve gözaltı; husumet süreçlerinin yürütülmesi; kolluk operasyonları ve silah ve mühimmat yönetimi.

ELE GEÇİRME, TUTUKLAMA VE GÖZALTI
Hürriyetten yoksun kılma, silahlı çatışmada düzenli olarak gerçekleşen bir vakadır. Destek ilişkilerine dahil 
olan aktörler mümkün olduğu kadarıyla hürriyetinden mahrum edilenlere uluslararası hukuk ve insani 
etmenlere uygun olarak insanca muamele gösterilmesini sağlamak için önlemler almalıdırlar.
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SPESİFİK RİSKLER
 • Yasa dışı öldürme ve/veya cebri kaybolma vakaları
 • Ele geçirme veya tutuklama noktasında ve transferler esnasında fiziki ve psikolojik güvenliğin 

sağlanmaması
 • Tarama, ele geçirme ve transfer operasyonları esnasında ve gözaltı yerlerinde, cinsel şiddet dahil olmak 

üzere işkence ve diğer kötü muameleler
 • İnsanlık dışı gözaltı koşulları (örneğin aşırı kalabalık ortam, kötü beslenme, salgın hastalıklar, aile ile 

irtibatın olmaması) veya özel ihtiyaçlara uyarlanmamış koşullar (örneğin çocuklar, akıl hastaları ve 
engelli kişiler için)

 • Yasal dayanak ve/veya prosedüre ilişkin koruma tedbirleri olmaksızın gözaltı; adil yargılanma hakkının 
reddi

 • Tutukluların geri göndermeme ilkesine gereken şekilde uyulmaksızın transfer edilmesi

SPESİFİK FIRSATLAR
 • Ortaklarla geçerli hukukun ve iyi uygulamaların uygulanması hakkında temaslarda bulunulması
 • Ortak kurumların kapasitelerinin güçlendirilmesi
 • Ortakların personelinin ilgili kanunları ve iyi uygulamaları uygulamak üzere eğitilmesi
 • Ortakların gözaltı uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi
 • Uygulamaların öğrenme süreçleriyle iyileştirilmesi
 • Gözaltı koşullarını iyileştirmek için maddi varlıkların veya insan kaynaklarının sağlanması (örneğin 

yiyecek, su, barınak, sağlık hizmeti ve aile ile irtibat)

HUSUMET SÜREÇLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Bir destek ilişkisine dahil olan tüm aktörler, husumetlerin meydana gelmesi ve bunun insani sonuçlarının 
olması ihtimaline hazır olmalıdır; bu yüzden sivillere verilen zararın asgariye indirilmesi, askeri operasyonları 
planlarken ve yürütürken bir stratejik öncelik haline getirilmelidir.

SPESİFİK RİSKLER
 • Sivillerin ve çatışmalara dahil olmayan diğer kişilerin ölümü ve yaralanması
 • Sivil nitelikteki malların ve özel olarak korunan hedeflerin (örneğin kültürel varlıklar ve tıbbi tesisler) 

zarar görmesi
 • Sivil hedeflere verilen zararın dolaylı (yansıma) etkileri sebebiyle sivillerin zarar görmesi
 • Yerinden edilme vakaları

SPESİFİK FIRSATLAR
 • Sivillere verilen zararın asgariye indirilmesinin ortaklar tarafından veya onlarla yürütülen tüm 

operasyonlarda bir stratejik öncelik haline getirilmesi
 • Kurumsal kapasite oluşturma ve eğitim yoluyla hedef belirleme prosedürlerini iyileştirerek sivillere 

verilebilecek zararın önlenmesi veya asgariye indirilmesi
 • Eğitim yoluyla, vasıta ve yöntemlerin çevreye tam uyumlu olmasını sağlayarak bu vasıta ve yöntemlerin 

seçim sürecinin ve kullanımının iyileştirilmesi
 • Ortaklara, sivillere verilebilecek zararın önlenmesine veya asgariye indirilmesine yardımcı olabilecek 

ekipman veya bilgi, örneğin istihbarat, gözetleme ve keşif ekipmanı sağlanması
 • Sivillerin ve harici gözlemcilerin şikayette bulunmak için uygun kanallara sahip olmalarının sağlanması
 • Sağlık tesisleri gibi temel hizmetleri desteklemek, hasta ve yaralıları tahliye etmek veya insani yardım 

sağlamak için kaynaklar veya uzmanlık tahsis edilmesi
 • Uygulamaların öğrenme süreçleriyle iyileştirilmesi

KOLLUK OPERASYONLARI
Bir silahlı çatışmanın ister öncesinde, ister esnasında, ister sonrasında gerçekleştirilsin, kolluk operasyonları, 
uluslararası insan hakları hukukuna ve bundan türetilen uluslararası standartlara tabidir; silahlı çatışmada 
husumet süreçlerinin yürütülmesi için geçerli kurallar ise IHL’ye tabidir. Hem destekleyici aktörler hem de des-
teklenen taraflar, operasyonlarında ve destek ilişkilerinde, örneğin personele sağlanan eğitim ve ekipmanda, 
bu ayrımı yapmaya hazırlıklı olmalıdırlar.
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SİLAH VE MÜHİMMAT YÖNETİMİ
Bir silahlı çatışmanın öncesinde veya esnasında, taraflar, askeri operasyonların yürütülmesine yönelik vasıta-
ları edinecek ve stoklayacaktır. Zayıf bir mühimmat stok yönetimi, stokun yetkisiz kullanımı, çalınması, kay-
bolması veya kazara veya kasten felaket meydana getiren bir şekilde patlaması riskini arttırır. Daha sonraki 
silahsızlanma çabalarını engelleyerek, silahların toplulukta veya bölgedeki diğer çatışmalarda kullanılmaya 
devam edilmesi riskini arttırabilir.

SPESİFİK RİSKLER
 • Yeniden satış, hırsızlık veya kaybetme yoluyla dahil olmak üzere, silahların veya mühimmatın yetkisiz 

son kullanıcılara ve son kullanımlara yönlendirilmesi
 • Güvensiz depolama
 • Silahlı şiddet ve çatışmaları körükleyecek ve uzun vadede barışa ve güvenliğe zarar verecek şekilde, 

silahların ve mühimmatın ulaşılabilirliğinin sürmesi

SPESİFİK FIRSATLAR
 • Silah ve mühimmat yönetimini güçlendirmeye yönelik çerçeve, sistem ve süreçlerin tesis edilmesinin 

desteklenmesi
 • Ortakların personelinin eğitilmesi

SİVİLLERİN VE ÇATIŞMALARA DAHİL OLMAYAN 
DİĞER KİŞİLERİN KORUNMASININ TEŞVİK EDİLMESİ
Bir destek ilişkisindeki aktörler, destek ilişkilerini sivillerin ve çatışmalara dahil olmayan diğer kişilerin 
korunmasını iyileştirecek şekilde, bilinçli olarak yönetmelidir. Bu amaç karar vericilere, aşağıda detayları 
verilen on alanda uygulamaya yönelik tedbirleri değerlendirirken rehberlik etmelidir.

Aktörler çatışmalara dahil olmayan kişilerin korunmasını, destek ilişkilerini yönetme 
çabalarının merkezine koymalıdır.

“Sivillerin ve çatışmalara dahil olmayan diğer kişilerin korunması” ibaresi burada, bir çatışmanın tarafları-
nın ve bunları destekleyen aktörlerin sebep olduğu zararı azaltmak için tasarlanmış tedbirler dizisine atıfta 
bulunan bir kısaltılmış ifade olarak kullanılmaktadır. Birçok tedbir IHL kapsamında gereklidir veya IHL’den 
türetilmiştir.

IHL, husumetlere katılmayan veya artık katılmayan kişileri korumaya yönelik kurallar sağlar. Bu, sivillerin ve 
yaralılar, hastalar ve hürriyetinden mahrum edilen kişiler gibi savaş dışı kişilerin korunmasını içerir. Ayrıca, 
kadınlar ve çocuklar, sağlık personeli, mülteciler, ülke içinde yerinden edilmiş kişiler (IDP’ler) ve kayıp kişi-
ler gibi özel koruma gerektiren gruplar bulunmaktadır. Destek ilişkilerindeki aktörlerin, çatışma taraflarının 
muhtemel faaliyetlerinden ve bu faaliyetlerin siviller ve çatışmalara dahil olmayan diğer kişiler üzerindeki 
sonuçlarından haberdar olması gerekmektedir.

Ayrıca, bu bölümde, IHL kapsamında korunan, aktörlerin destek ilişkileri boyunca göz önünde bulundurmaları 
gereken kişi ve hedeflerle ilgili bazı kilit ve dikkat edilmesi gereken alanlar belirtilmektedir:
 • hürriyetinden mahrum edilen kişiler
 • ölüler
 • ülke içinde yerinden edilmiş kişiler
 • kayıp kişiler
 • sağlık hizmetlerine erişim
 • temel hizmetler
 • doğal çevre
 • kara mayınları ve ERW.
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Ayrıca, aktörlerin hafifletmeye çalışması gereken bazı spesifik riskleri ve sivillerin ve çatışmalara dahil olma-
yan diğer kişilerin korunmasını teşvik etmeye yönelik fırsatları belirler. Bu, aktörlerin, silahlı çatışmayla ilgili 
faaliyetlerden doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan zararı daha fazla dikkate almasını gerektirir.

Burada ele anılan konular ve değerlendirmeler ayrıntılı bir liste sunma amaçlı değildir; aktörler kendi kapsamlı 
değerlendirmesini yapmalıdır.

HÜRRİYETİNDEN MAHRUM EDİLEN KİŞİLER
Gözaltı sebepleri ne olursa olsun, hürriyetinden mahrum edilen kişiler tabiatları gereği, tesis, prosedür ve 
süreçlerdeki sistemik eksikliklerin daha da ağırlaştırabileceği, savunmasız bir durumdadırlar. Yargı ve gözaltı 
sistemleri çoğunlukla yoğunlukla başa çıkamamakla birlikte, tutuklulara gösterilen muamele, ihmal edilen 
veya aşırı kalabalık olan tesislerde daha da kötüleşir.

Bir destek ilişkisindeki aktörler, her ortağın ilgili rol ve sorumluluklarına önceden açıklık getirmek suretiyle 
de dahil olmak üzere, tutuklama, ele geçirme ve gözaltı operasyonlarının gerçekleşme ihtimali için önceden 
plan yapmalıdırlar.

SPESİFİK RİSKLER
 • Yasa dışı öldürme ve/veya cebri kaybolma vakaları
 • Cinsel şiddet dahil olmak üzere işkence ve diğer kötü muameleler
 • İnsanlık dışı gözaltı koşulları (örneğin aşırı kalabalık ortamlar, kötü beslenme, salgın hastalıklar, aile ile 

irtibatın olmaması)
 • Yasal dayanak ve/veya prosedüre ilişkin garantiler olmaksızın gözaltı (örneğin adil yargılanma hakkının 

reddi)
 • Özel ihtiyaçlara uyarlanmamış koşullar (örneğin çocuklar, akıl hastaları ve engelli kişiler için)

SPESİFİK FIRSATLAR
 • Ortaklarla geçerli hukukun ve iyi uygulamaların uygulanması hakkında temaslarda bulunulması
 • Ortak kurumların kapasitelerinin güçlendirilmesi
 • Ortakların personelinin ilgili hukuku ve iyi uygulamaları uygulamak üzere eğitilmesi
 • Gözaltı koşullarını iyileştirmek için maddi varlıkların veya insan kaynaklarının sağlanması (örneğin 

yiyecek, su, barınak, sağlık hizmeti ve aile ile irtibat)

ÖLÜLER
Bir destek ilişkisindeki aktörler, ortaklarının ölülerin aranması, toplanması, tahliyesi ve ilgili süreçlerin yöne-
timindeki yükümlülüklerini yerine getirmelerine ve bu konulardaki uygulamalarını iyileştirmelerine yardım 
edebilirler. Cesetlerin yağmalanmamasını veya karşı kuvvetlerde veya sivillerde korku uyandırmak için veya 
müzakerelerde bir pazarlık kozu olarak kullanılmamasını sağlamak üzere her türlü çaba gösterilmelidir.

SPESİFİK RİSKLER
 • Kayıp kişilerin veya naaşlarının iade edilmemesi
 • Cesetlerin yağmalanması (örneğin kurtarma operasyonları esnasında insan naaşlarının imha edilmesi 

veya cesedin tahrip edilmesi)
 • Mezarlıkların işaretlenmemesi veya tehlikelerle veya kasti fiillerle ulaşılamaz hale getirilmesi
 • Kültürel ve dini ihtiyaçlara saygı duyulmaması (örneğin gömme törenleri)
 • Yanlış kimlik belirleme veya bir aile üyesine yanlış insan naaşının iade edilmesi
 • Uzlaşmaya mani olunması

SPESİFİK FIRSATLAR
 • Ölülere ilişkin süreçlerin uygun yönetimine, naaşların tespit edilmesine ve mezarlıkların kaydedilmesine 

yönelik destek
 • Kurtarma, analiz ve kimlik tespit teknikleri (örneğin otopsi, adli arkeoloji ve adli genetik) hakkında 

eğitim
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ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN EDİLEN KİŞİLER
Meskun mahallerin ve kritik sivil altyapının geniş çapta tahribatı, evleri yaşanmaz hale getirebilir ve dolayı-
sıyla yerinden olma vakalarına yol açabilir. IDP’lerin sağlığı ve hayatı, devam eden husumetler, kara mayınları 
ve ERW; cinsel şiddet ve taciz ve zorla askere alma sebebiyle özellikle risk altındadır. Sağlık ve eğitim gibi temel 
hizmetlere uzun bir süre boyunca erişimleri olmayabilir. IHL’ye daha iyi uyum sağlanması, yerinden edilme 
vakalarını ve yerinden edilenlere yönelik riskleri azaltacaktır. Destek ilişkilerindeki ortaklar aynı zamanda, 
IDP’lerin sürdürülebilir çözümler bulması ve temel hizmetlere erişim kazanması için gereken koşulları tesis 
ederek ve bunlara yönelik vasıtaları sağlayarak, yerinden edilme olaylarının önlenmesine ve IDP’lerin korun-
masına ve desteklenmesine yardım ederler.

SPESİFİK RİSKLER
 • Zaman zaman tekrarlanan, zorla yerinden edilme vakaları
 • Aile üyelerinin birbirinden ayrılması ve insanların kaybolması
 • Gayrimenkul ve menkul mülk kaybı
 • Resmi belge kaybı, temel hizmetlere (örneğin eğitim) erişimin engellenmesi
 • İstismar, sömürü (cinsel şiddet dahil) ve kalıcı travma
 • Dolaşım özgürlüğüne ilişkin kısıtlamalar
 • Çalışamama ve üretken kapasite kaybı
 • Zorla veya zamanından önce geri dönüş olayları
 • Topluluklar arası gerilim veya istikrarsızlık ve IDP yerleşkelerine saldırılar

SPESİFİK FIRSATLAR
 • Ortaklara sürdürülebilir çözümlerin kolaylaştırılmasında destek sağlanması
 • Kapsayıcı bir şekilde ve adil erişimi sağlayarak, temel hizmetlere erişimin eski haline geri 

döndürülmesine ve kara mayınlarının ve ERW’nin temizlenmesine yardım edilmesi

KAYIP KİŞİLER
Kayıp kişiler sorunu hem geçmişte hem de günümüzde silahlı çatışmaların ortak bir özelliği olmaya devam 
etmektedir. İnsanlar kaybolduğunda, bunun, aileleri ve diğer kişiler ve toplumlar üzerindeki etkisi zarar verici 
ve uzun sürelidir. Kayıp kişilerin aileleri sevdiklerine ne olduğunu bilme hakkına sahiptirler.

Bir çatışma esnasında, taraflar, insanların kaybolmasını önlemek, kayıp olarak rapor edilen kişilerin akıbetini 
açıklığa kavuşturmak, bunları aramak ve yerini bulmak, aileleri ile olan bağı tekrar kurmak ve ilgili olduğu 
durumlarda, onları geri getirmek (ister canlı, ister ölü olarak bulunmuş olsun) için uygulamaya yönelik önleyici 
ve erken eylem tedbirleri almalıdırlar. Devletler ve bir çatışmanın tarafları, kayıp kişileri ve bunların ailelerini 
desteklemek için profesyonel ve ayrımcı olmayan eylemleri desteklemeli ve bu göreve koordineli bir yaklaşım 
benimsemek için çaba göstermelidirler.

SPESİFİK RİSKLER
 • Cebri kaybolmalar
 • İhmallerin veya zayıf uygulamaların – yanlış kayıtlar (örneğin sağlık, gözaltı veya adli tıp tesislerinde, 

mezarlıklarda) – bir sonucu olarak meydana gelenler dahil, insanların kaybolması
 • Aile üyeleri arasında irtibat kaybı
 • Kayıp akrabalarının yeri ve akıbeti hakkında bilgisiz bırakılan aile üyelerinin travması
 • Kayıp kişilerin ailelerinin yaşadığı sosyal, yasal, idari ve ekonomik güçlükler
 • Etkilenen toplumlar için uzun vadeli sonuçlar ve uzlaşma süreçleri üzerindeki muhtemel olumsuz etki

SPESİFİK FIRSATLAR
 • Bilgi, uzmanlık ve know-how paylaşımı
 • Ortağın, insanların kaybolmasını önlemede veya bunların akıbetinin açıklığa kavuşturulmasında 

desteklenmesi
 • Ortağa, irtibatı kolaylaştırmada veya aile bağlantılarının yeniden kurulmasında destek sağlanması

KAYIP
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 • İnsanların kaybolmasını önlemeye ve kayıp kişilerin akıbetini ve yerini açıklığa kavuşturmaya 
yönelik çerçeveler, sistemler ve süreçler devreye sokmak için kurumsal kapasite oluşturma; örneğin, 
hürriyetinden mahrum edilen kişilerin kayıt altına alınması, bunları ailelerine durumlarının bildirilmesi 
ve tahliyelersırasında yaralıların ve hastaların tespit edilmesi

 • Kayıp kişinin ailesinin ihtiyaçlarını anlamak ve onlarla ilgilenmek için destek sağlanması

SİLAHLI ÇATIŞMADA SAĞLIK HİZMETİNE ERİŞİM
Mevcut silahlı çatışmalarda IHL’nin, sağlık hizmeti sağlayıcılarına ve bunların yararlananlarına sağladığı 
korumaya saygı duyulmaması, çok sayıda yaralı ve hasta sivilin gereksiz yere mağdur olmasına veya ölme-
sine yol açar. Askeri operasyonlar, özellikle de bu operasyonlar kontrol noktalarının oluşturulmasını, sağlık 
merkezlerinde arama operasyonlarının yürütülmesini veya bir sağlık tesisinin yakınındaki askeri lokasyon-
lara saldırı düzenlenmesini gerektirdiğinde, sağlık hizmetlerine güvenli erişime ve bu hizmetlerin sunumuna 
büyük ölçüde zarar verebilir. Sağlık tesislerine verilen zarar, topluluğun halk sağlığı üzerinde uzun vadeli bir 
etkiye sahip olabilir ve yerinden edilme vakalarına yol açabilir.

SPESİFİK RİSKLER
 • Korunan kişilerin (yaralı ve hastalar ve sağlık personeli) ölümü ve yaralanması
 • Sağlık tesislerine (örneğin ambulanslar ve hastaneler) ve hizmetlerine zarar verilmesi
 • Yaralıların ve hastaların tıbbi destek yolları aramalarının engellenmesi veya bunu yapmaktan 

caydırılmaları
 • Sağlık personelinin tehdit edilmesi veya hatta haklarında kovuşturma açılması ve artık sorumluluk 

alanlarında çalışmak istememeleri
 • Salgın hastalıklar
 • Yerinden edilme vakaları

SPESİFİK FIRSATLAR
 • Doktrin ve süreçleri iyileştirmek için ortaklarla birlikte çalışmalar yürütme
 • Bir çatışmanın taraflarının, sivillere, sağlık personeline veya sağlık tesis ve araçları dahil olmak üzere 

sivil altyapıya saldırılmaması yönünde teşvik edilmesi ve eğitim verilmesi
 • Bir çatışmanın taraflarının, gerekli tıbbi malzemelerin dağıtımını önleyen tedbirlerin kaldırılması 

yönünde teşvik edilmesi
 • Tıbbi ikmal malzemeleri veya personel sağlanması, tesislerin veya sivil altyapının onarılmasına veya 

inşa edilmesine destek verilmesi
 • Sağlık tesislerine erişimi engelleyen risklerin bertaraf edilmesine, örneğin patlayıcı maddelerin ve 

tehlikeli atıkların temizlenmesine destek verilmesi
 • Ortaklar tarafından sağlık hizmetlerine karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarının soruşturulması ve bu 

olaylardan dolayı hesap verme zorunluluğu olmasının sağlanması

TEMEL HİZMETLER
Silahlı çatışmalar artan bir şekilde, sivillere ait kritik su, sıhhi tesisat ve elektrik altyapısının doğrudan hedef 
alındığı veya başka bir şekilde yoğun tahribattan etkilendiği kentsel alanlarda gerçekleştirilmektedir. Bu temel 
sivil hizmetler5 zarar görür veya erişilemez hale gelirse, milyonlarca insan zarar görme riskiyle karşı karşıya 
kalır.

Aynı durum, sarf malzemeleri hasar gördüğünde veya tahrip olduğunda veya bir hizmeti sürdürmesi gereken 
personel öldürüldüğünde, yaralandığında veya bu personelin görevlerini ifa etmesi engellendiğinde olduğu 
gibi, bir hizmetin diğer bileşenleri etkilendiğinde de geçerlidir. Bu, her şeyden önce bir halk sağlığı meselesidir, 
ancak aynı zamanda geçim kaynaklarını tehdit eder, yerinden edilme vakalarına yol açabilir ve nihayetinde 
kritik sektörlerdeki ilgili hizmetleri (iletişim, gıda ve tarım, kritik imalat ve bankacılık ve finansal hizmetler 
gibi) etkileyecektir.

5 ICRC, sağlık, su, sıhhi tesisat, elektrik, katı atık yönetimini ve eğitimi, temel hizmetler olarak kabul etmektedir.
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SPESİFİK RİSKLER
 • Korunan kişilerin (örneğin hizmet sağlayıcı personel – operatörler ve teknisyenler – ve diğer siviller) 

ölümü ve yaralanması
 • Temel hizmet altyapısına veya diğer hizmet sağlayıcılara ait varlıklara (örneğin ofisler, depolar, stok 

sahaları, araçlar ve makineler) zarar verilmesi
 • Halk sağlığı (salgın hastalıklar)
 • Yerinden edilme vakaları
 • Ekonomik kayıplar, kaybedilen geçim kaynakları
 • İlgili hizmetlerin (yani iletişim, gıda ve tarım, kritik imalat ve bankacılık ve finansal hizmetler gibi kritik 

sivil altyapı sektörlerinin) kesintiye uğraması

SPESİFİK FIRSATLAR
 • Tarafların kritik sivil altyapıya saldırılmaması yönünde teşvik edilmesi
 • Askeri operasyonların temel hizmetler üzerindeki etkisini asgariye indirmek için teknik uzmanlığın ve 

iyi uygulamaların paylaşılması
 • Sivil altyapının onarımına veya yeniden inşasına destek verilmesi
 • Hizmet sağlayıcı personel (örneğin operatörler ve teknisyenler) için güvenli erişim sağlamak adına 

adımlar atılması

Okullar ve diğer eğitim tesisleri
Eğitim hizmetleri silahlı çatışmalar esnasında hızlı ve ciddi bir şekilde aksayabilir. Bu, öğrenciler, eğitim per-
soneli ve eğitim altyapısı, saldırılarda doğrudan hedef alındığında veya kazara zarar gördüğünde ve askeri 
birlikler eğitim tesislerini kullandığında ve dolayısıyla öğrenimi engellediğinde ve okulları karşı kuvvetlerin 
saldırısına maruz bıraktığında gerçekleşir. Ayrıca, yakınlardaki husumetler ve çatışmanın ağırlaştırdığı kay-
nak sıkıntıları sebebiyle okullar yetkililer tarafından sık sık kapatılır. Zarar görme korkusu da aynı zamanda 
öğrencileri ve personeli uzak tutan bir faktördür. Eğitimin aksaması, topluluğu yakından etkileyebilir, çünkü 
okullar çoğunlukla başka temel hizmetlerin sunumuna dahildir. Bunun etkileri aynı zamanda nesiller boyunca 
sürebilir.

SPESİFİK RİSKLER
 • Sivillerin (örneğin öğrenciler, eğitim personeli) ölümü ve yaralanması
 • Eğitim tesislerinin kapatılması
 • Kız öğrenciler üzerinde orantısız bir etkiyle birlikte, topluluğun eğitim seviyeleri üzerinde uzun vadeli 

etkiler
 • Silahlı gruplar tarafından askere alınma
 • Eğitim tesislerine zarar verilmesi veya bunların tahrip edilmesi ve eğitim materyallerinin kaybı ve bunun 

beraberinde gelecekteki yeniden inşa maliyetlerinde artış
 • Okullarda tipik olarak mevcut olan kritik hizmetlere, bilgiye ve desteğe erişimin kaybı sebebiyle insani 

ihtiyaçlarda artış
 • Uzun vadeli aksamanın kalkınma standartları ve halk sağlığı üzerindeki kümülatif etkisi

SPESİFİK FIRSATLAR
 • Tarafların okullara ve diğer eğitim tesislerine ve öğrencilere ve eğitim personeline saldırmaktan 

kaçınmaya teşvik edilmesi
 • Eğitim programları aracılığıyla okulları sivil hedefler olarak koruma ihtiyacı konusunda farkındalığın 

arttırılması
 • Okulların askeri amaçlı kullanımının azaltılmasının savunulması
 • Faaliyetlere devam etmek için eğitim personeline destek verilmesi ve eğitim tesislerinin onarımının 

kolaylaştırılması
 • Yetkililere, okul personeline ve diğer ilgili paydaşlara okulların etrafındaki güvenlik risklerinin 

değerlendirilmesinde ve yönetiminde destek verilmesi
 • Okullara erişimi engelleyen risklerin (örneğin ERW) bertaraf edilmesine destek verilmesi
 • Ortaklar tarafından eğitime karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarının soruşturulması ve IHL’nin ihlal 

edildiği saldırılardan dolayı hesap verme zorunluluğu olmasının sağlanması
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DOĞAL ÇEVRE
Doğrudan ve arızi çevre zararının siviller açısından sonuçları çok çeşitlidir. Siviller, gıda ve su için doğal çev-
reye muhtaçtırlar. Çiftçiler, çobanlar ve balıkçı toplulukları da geçimleri için doğal çevreye bel bağlarlar. Çevre 
zarar gördüğünde ve gıda güvencesindeki ve ekonomik güvencedeki eksiklik arttığında, çatışmadan etkilenen 
kişilerin fiziki sağlığı ve ruh sağlığı kötüye gider.

SPESİFİK RİSKLER
 • İçme suyunu, gıda tedarikini ve uzun vadeli gıda güvencesini ve ekonomik güvenceyi etkileyen su ve 

toprak kirliliği
 • Uzun vadeli biyoçeşitlilik kaybı
 • Yerinden edilme vakaları
 • İklim riskleri sebebiyle sivillere verilen zararın ağırlaşması

SPESİFİK FIRSATLAR
 • Doğal çevreyi koruyan IHL kurallarının, bir çatışmanın taraflarının eğitim programlarına ve yaptırım 

sistemlerine eklenmesi ve entegre edilmesi
 • Askeri operasyonların öncesinde veya düzenli olarak bunlar esnasında, doğal çevreye ilişkin anlayışı 

geliştirmeye yönelik tedbirlerin teşvik edilmesi
 • Çevresel etki değerlendirmelerinin yürütülmesinde ve muharebe sahalarındaki özellikle hassas çevresel 

kaynakların haritasının çıkarılmasında teknik uzmanlık sağlanması
 • Özellikle önemli veya hassas çevresel kaynakları içeren alanların tespit edilmesi, belirlenmesi ve bu 

bilgilerin paylaşılması
 • Doğal çevreyi korumaya yönelik IHL yükümlülüğüne uymak için alınabilecek tedbirlerle ilgili örneklerin 

ve en iyi uygulamaların karşılıklı alışverişi

KARA MAYINLARI VE PATLAYICI SAVAŞ KALINTILARI
Kara mayınları ve ERW (yani terk edilmiş ve patlamamış patlayıcı maddeler) güvenli bir şekilde temizlenene 
kadar siviller için sürekli bir tehdit oluşturmaktadır. Doğrudan ölüm ve yaralanma riskine ilave olarak, bun-
lar, temel hizmetlere, altyapıya ve tarım arazilerine erişimi engelleyebilir, yerinden edilmiş kişilerin güvenli 
bir şekilde geri dönüşünü engelleyebilir ve beşeri ve sosyoekonomik gelişim üzerinde uzun vadeli sonuçlarla 
yeniden inşa ve toparlanma çabalarını aksatabilir.

SPESİFİK RİSKLER
 • Çatışma esnasında ve sonrasında sivillerin devam eden ölüm ve yaralanma riski
 • Hizmet sağlayıcıların operasyon, bakım, değerlendirme veya onarım yapması amaçlı olanlar dahil olmak 

üzere, binalara, altyapıya ve temel hizmetlere erişimin engellenmesi
 • Arazinin üretim (örneğin tarım) amaçları için kullanılamaması
 • İnsanların ve temel gereksinim olan malların hareketinin ve ticaretin engellenmesi
 • İnsanların yerlerinden edilmesi ve güvenli bir şekilde geri dönememesi

SPESİFİK FIRSATLAR
 • Kara mayınları ve ERW’den etkilenen Devletlere destek ve iş birliği sağlanması
 • Aktif husumetler sona erer ermez temizleme faaliyetlerinin desteklenmesi
 • Temizleme tamamlanana kadar sivillere yönelik riskleri hafifletmek için tedbirlerin yürürlüğe konulması
 • Uluslararası standartlar doğrultusunda mağdurlara destek sağlanması
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PRATİK TEDBİRLER ÇERÇEVESİ

GENEL BAKIŞ
Aktörlerin, destek ilişkilerinin siviller ve çatışmalara dahil olmayan diğer kişiler için oluşturduğu riskleri 
ve bunların korunma düzeyinin iyileştirilmesine yönelik sunduğu fırsatları analiz etme, riskleri hafifletmek 
ve belirlenen fırsatları değerlendirmek için harekete geçmek amacıyla pratik tedbirler benimseme ve bunla-
rın etkinliğini düzenli olarak inceleme ve ihtiyaç olursa bunları değişen koşullara adapte etme sorumluluğu 
bulunmaktadır. Olumlu davranışı teşvik etmek birçokları tarafından paylaşılan ortak bir hedef olmakla bir-
likte, bu husustaki bilgi birikimi eksiktir. Bu temelde, ICRC, mevcut uygulamalar hakkında diyalogu teşvik 
etme amaçlı bu pratik tedbirler çerçevesini geliştirmiştir.

Ortaklarıyla uyumlu ve sorumlu bir destek ilişkisi tasarlamaları ve uygulamaları için, karar vericiler, beş kap-
sayıcı soruyu kendilerine rehber almalıdır:
1. Destek ilişkisinde ne tür bir çatışma ve ne tür aktörler, faaliyetler ve destek bulunmaktadır?
2. Ortakların niyeti, liderliği ve kapasitesi arasında hangi boşluklar bulunmaktadır?
3. Yukarıdaki sorulara verilen cevapların sivillere ve çatışmalara dahil olmayan diğer kişilere ilişkin 

sonuçları nelerdir?
4. Siz veya potansiyel ortağınız/ortaklarınız, sivillerin ve çatışmalara dahil olmayan diğer kişilerin koruma 

seviyesini iyileştirmek ve bunlara gelen zararı azaltmak için hangi adımları atabilirsiniz?
5. Yukarıda tespit edilen boşluklar önemini koruyorsa, destek ilişkisini tekrar gözden geçirmeli misiniz?

Karar vericilerin, sivillerin ve çatışmalara dahil olmayan diğer kişilerin korunma düzeyini iyileştirmesine yar-
dımcı olmak için, ICRC, aşağıda sayfa 21’de gösterilen on geniş fonksiyonel alanda ve üç ana safhada gruplandı-
rılmış bir dizi pratik tedbirler ve rehberlik sağlayıcı sorular önermektedir. ICRC, aktörleri, her alandaki tedbirleri 
hukuki, politik ve operasyonel açıdan ve karar verme sürecinin tüm seviyelerinde değerlendirmeye teşvik eder. 
Karar vericiler yaklaşımlarını belirli bir bağlama oturturken, çatışma türünü, aktörleri, desteği ve ilgili faaliyet-
leri (sayfa 4-13) ve her türlü spesifik korumaya ilişkin hususları (sayfa 14-19) göz önüne almalıdırlar.

Gerekli adımlara ilişkin kati bir kronoloji veya kontrol listesi yoktur. Bir destek ilişkisine girmeden önce on 
alanın tümü değerlendirilmeli ve daha sonra, ilişkinin amaca uygun kalması ve stratejik hedeflere ulaşılması 
için uygulama ve geçiş aşamalarında düzenli olarak tekrar gözden geçirilmeli ve uyarlanmalıdır.

Bu çerçeveye ve bu rehberlik sağlayıcı sorulara dayalı olarak, ICRC, destek ilişkilerine dahil olan bir dizi aktörle 
hem ikili olarak hem de gizlilik içerisinde temaslarda bulunma niyetindedir. Bu, ICRC’nin konuya ilişkin kendi 
anlayışını geliştirecek, destekleyen ve desteklenen aktörlerin güncel deneyimlerine ilişkin bilgileri toplama-
sına ve bunları daha geniş ölçekte uluslararası toplulukla paylaşmasına imkan verecektir.
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Bir destek ilişkisine girmek için hazırlık yapılması
1. Destek ilişkisine girmek için dahili hazırlık – Bir destek ilişkisine girmeden önce bir aktörün kendi dahili 

fonksiyonlarının iyileştirilmesi.
2. Normatif angajman – Fiili veya muhtemel ortaklarla, silahlı çatışmaya ilişkin normlara (hukuki 

veya diğer) uyumlu davranışın ne olduğuna açıklık getirmek ve bu davranış türünü teşvik etmek için 
temaslarda bulunulması.

3. İlişkinin değerlendirilmesi ve çerçevesinin oluşturulması – Potansiyel ortağın niyetinin, kapasitesinin ve 
liderliğinin uyumlu olmasının sağlanması.

Destek ilişkisinin uygulanması
4. Kurumsal kapasite oluşturma – Bir silahlı çatışma esnasında insanları korumaları ve onlara yardımcı 

olmaları ve insanlara, çatışmanın ilgili sonuçlarıyla başa çıkmalarında yardımcı olmaları için, 
desteklenen tarafın yetkili makamlarının hazırlanması.

5. IHL eğitimi – Ortak güçlerin IHL’yi ve diğer ilgili kuralları anlamasına ve işlevsel hale getirmesine 
yardımcı olunması.

6. IHL’ye uyuma destek – Bir desteklenen tarafın IHL yükümlülüklerini yerine getirmesine veya başka 
bir şekilde sivillerin ve çatışmalara dahil olmayan diğer kişilerin kendisi tarafından korunma düzeyini 
iyileştirmesine yardımcı olunması.

7. İzleme ve değerlendirme – Bir ortağın eylemlerinin izlenmesi ve gerektiğinde o ortağın her türlü sorunlu 
hareketin hesabını vermeye davet edilmesi.

8. Dahili gözetim – Bir aktörün kendi silahlı kuvvetlerinin ve diğer hükümet organlarının hukuk 
çerçevesinde faaliyet göstermesinin ve kendi hükümetine ve onun bileşenlerine karşı hesap verme 
sorumluluğunun bulunmasının sağlanması.

Destek ilişkisinin sona erdirilmesi sırasındaki geçiş süreci
9. Desteğin yapılandırılmış bir şekilde geri çekilmesi – Sivillerin ve çatışmalara dahil olmayan diğer 

kişilerin korunmasındaki aksamayı asgariye indirmek için, desteğin sonlandırılmasının, desteğin 
azaltılarak yapılması gibi uygun bir şekilde planlanması.

10. Öğrenme – Destek ilişkisinden alınan derslerin, yani deneyimden kazanılan bilgi ve içgörünün 
belirlenmesi ve süreçlere dahil edilmesi.

NORMATİF
ANGAJMAN

DAHİLİ
HAZIRLIK

DEĞERLENDİRME
VE ÇERÇEVE OLUŞTURMA

İZLEME VE
DEĞERLEN-

DİRME

DESTEK

IHL EĞİTİMİ

KURUMSAL
KAPASİTE

DAHİLİ
GÖZETİM

ÇATIŞMALARIN YAPILANDIRILMIŞ
ŞEKİLDE SONLANDIRILMASI

ÖĞRENME

SİVİLLERİN VE
ÇATIŞMAYA DAHİL
OLMAYAN DİĞER

KİŞİLERİN
KORUNMASI

HAZIRLANMA

UYGULAMA   GEÇİŞ SÜRECİ
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HAZIRLIK
1. DESTEK İLİŞKİSİNE GİRMEK İÇİN DAHİLİ HAZIRLIK
Dahili hazırlık, bir destek ilişkisine girmeden önce aktörün kendi dahili fonksiyonlarını buna hazırlamak için 
alabileceği tedbirleri ifade eder.

Aktörler, bir destek ilişkisini yönetmeyi kabul etmeden önce buna yönelik kendi dahili hazırlıklarına ilişkin 
değerlendirme yapmalıdırlar. Dahili hazırlık önemlidir, çünkü karar vericiler destek ilişkisini hızlı bir şekilde 
kabul etmek için baskı altında olabilmekle birlikte, bir destek ilişkisinde faaliyet göstermek için gerekli olan 
değişiklikler önem arz edebilir ve bunların uygulanması zaman alabilir.

Dahili hazırlık dört temel unsurdan oluşur:
A. çerçeve – bir destek ilişkisinin nasıl yürütüleceğine ilişkin kuralları ve sınırları belirleyen uluslararası 

hukukun ve iç hukukun kanunları ve politikaları
B. sistemler ve süreçler – çerçeveye bağlanmış olan ve bir destek ilişkisini tesis etmek, sürdürmek, 

gözetmek ve sona erdirmek için kullanılan prosedürler
C. personel – destek ilişkisine dahil olacak kadro pozisyonlarının belirlenmesi ve bu pozisyonlara 

kişilerin seçilmesi ve bu kişilerin eğitilmesi
D. kültür ve niyet – destek ilişkilerinin nasıl yürütüldüğünü şekillendiren dahili (liderlik, kurumsal 

kültür ve mevkidaş baskısı gibi) ve harici (kamuoyu, medya, toplumsal kültür ve din gibi) etkiler.

Aktörlerin çeşitliliği ve ilgili olabilecek destek biçimleri (bkz. sayfa 5-13) dikkate alındığında, hazırlıkların 
birkaç temsilcilik, departman veya birim içerisinde ve bunlar genelinde yapılması gerekebilir. Kilit nokta, bir 
aktörün bir destek ilişkisine girmek için genel hazırlık durumunun ve aktörün yaklaşımının uyumluluğunun 
değerlendirilmesidir. Dahili hazırlık, ilgili aktörün girebileceği destek ilişkilerinin çeşitliliğine ilişkin gerçekçi 
bir değerlendirmeyi gerektirmelidir. Dahili hazırlığa yönelik olarak alınan önlemler, aktörü, gelecekteki ilişki-
leri sivillerin ve çatışmalara dahil olmayan diğer kişilerin korunma düzeyini arttıracak bir şekilde yönetebi-
leceği bir konuma getirmelidir.

Kilit sorular
 • Bir destek ilişkisinde hangi koşullar ve kriterler karşılanmalıdır? Bu koşullar ve kriterler tüm destek 

ilişkileriniz genelinde tutarlı mıdır?
 • Kaynakların farklı şekilde tahsis edilmesi gerekir mi, süreçler “ortak tarafından doğrulanma” gerektirir 

mi ve personelin spesifik bir eğitime ihtiyacı var mıdır?
 • Bir destek ilişkisine dahil olan dahili teşekküller, vizyonlarında uyumlular mı ve planlanan türdeki 

destek ilişkisini yönetecek şekilde kurulmuşlar mı? Bu teşekküller arasında koordinasyonu nasıl 
sağlıyorsunuz?

 • Ortağınızın sivillerin ve çatışmalara dahil olmayan diğer kişilerin korunmasına ilişkin niyetini, 
kapasitesini ve liderliğini değerlendirmek için yerleşik sistemleriniz var mı?

 • Ortağınızın eylemlerini izlemek için kurulu sistemleriniz ve prosedürleriniz ve ayrıca kapasiteniz var mı?
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2. NORMATİF ANGAJMAN
Normatif angajman, silahlı çatışmaya ilişkin yürütmeyle ilgili normlara uyuma açıklık getirmek ve bu uyumu 
teşvik etmek için alınan tedbirler dizisini ifade eder. İlgili normlar uluslararası hukukta (hem antlaşma hem 
de teamül kuralları), iç hukukta, “bağlayıcı olmayan” hukukta veya diğer rehber ilkelerde bulunabilir veya 
uygulamadan türetilebilir.

Normatif angajman aşağıdakiler gibi çeşitli biçimlerde olabilir:
A. stratejik iletişim – standartları güçlendirmek veya belirli bir şekilde hareket etmeye yönelik bir 

taahhütte bulunmak için halka açık olarak veya özel olarak iletişimde bulunma
B. normların ve uygulamaya yönelik rehber ilkelerin geliştirilmesine katkıda bulunma – uluslararası 

hukuka açıklık getirme ve uluslararası hukukun işlevselleştirilmesine yönelik kılavuz ilkeler 
geliştirme

C. temaslarda bulunma ve etkileme – ortaklarla doğrudan temaslarda bulunma ve onları IHL’ye uyum 
yönünde etkileme

D. sosyalleştirme – ortakların personelini bazı norm ve kuralları benimseyecekleri bir şekilde 
sosyalleştirmek için ortaklarla birlikte çalışmalar yürütme

E. yayma – özellikle eğitim ve öğretim yoluyla hukuku bilinir hale getirme
F. mobilizasyon – tarafları IHL’ye uyumlarını iyileştirmeye teşvik etmek için diğer aktörlerle temaslarda 

bulunma ve onları harekete geçirme.

Angajmanı azamiye çıkarmak için, ortaklar, kendi ortağının kararlarını yönlendiren ana politik, sosyal ve eko-
nomik faktörleri iyi anlamalıdırlar. Bu çoklu faktörler, tarafların IHL’ye verdiği değer ve ona hangi kapsamda 
uydukları ile alakalı olacaktır.

Ortakların IHL hususunda aynı anlayışı paylaşmamaları veya yükümlülüklerini yerine getirmemeleri riski 
bulunmaktadır. Bir destek ilişkisine girerken, potansiyel uyuşmazlıkları tespit etmek ve destek ilişkisi kap-
samındaki bir hareketin, ortakların standartlarının daha koruyucu olanına uygun olarak gerçekleştirilmesini 
sağlamak için adımlar atılmalıdır. Bu süreç, silahlı çatışmada spesifik bir destek ilişkisine girmeden önce 
başlatılabilir.

Bir aktörün niyeti, IHL’nin uygulanmasında ve IHL’ye uyumda kritik bir faktördür. Mümkün olduğu kadarıyla, 
destek sağlayan aktörler, bir potansiyel ortağın belirli bir durumda IHL’ye uyma niyetinin ne ölçüde olduğunu 
değerlendirmeye ve gerekirse bu niyeti etkilemeye yönelik tedbirler almaya çalışmalıdır. Örneğin, aktörler 
desteklerini IHL’ye uyum şartına bağlı hale getirebilirler. Ayrıca, bir destek ilişkisindeki aktörler potansiyel 
insani hususların üzerine eğilmek ve daha genel önleyici tedbirleri değerlendirmek için ortaklarıyla temas-
larda bulunmalıdırlar.

Kilit sorular
 • Liderliğiniz, kendi uluslararası ilişkilerinde ve uluslararası forumlarında, IHL’ye uyumu destekleyen 

geniş, çok taraflı görüşlerin bir parçası olmaya kendini adamış mıdır?
 • Liderliğiniz, diğer tarafları, silahlı çatışmanın insani sonuçlarını azaltma amaçlı uluslararası yasal 

belgeleri ve diğer standartları kabul etmeye teşvik eder mi?
 • IHL’ye uyumu ve sivillerin korunmasını teşvik eden programlarınız var mı ve bu programları ortakların 

veya potansiyel ortakların kullanımına sunuyor musunuz?
 • Potansiyel ortakların IHL’ye uyuma ilişkin görüş ve bakış açılarını etkilemek için tasarlanmış iki taraflı 

ve çok taraflı mekanizmalarınız var mı?
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3. İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÇERÇEVESİNİN OLUŞTURULMASI
Değerlendirme ve çerçeve oluşturma, uyumlu bir destek ilişkisini yönetme açısından kritiktir; potansiyel 
ortakların dikkatli bir analizini ve etkilenen kişilere zarar riskini azaltmak için desteğin ortakları daha yakın-
dan uyumlaştıracak bir şekilde planlanmasını gerektirir.

Bir destek ilişkisine hazırlanmak için aşağıdaki uygulamaya yönelik tedbirler alınmalıdır:
A. desteğe ilişkin değerlendirmeler – IHL ve diğer standartlara uyuma ve sivillerin ve çatışmalara dahil 

olmayan diğer kişilerin korunmasına ilişkin risk ve fırsatları belirlemek için derinlemesine bir destek 
değerlendirmesinin yapılması

B. sözleşmeler – bu değerlendirmeye dayalı olarak, aktörler, tespit edilen risk ve fırsatların üzerine 
eğilmeye yönelik tedbirleri destek ilişkisinin parametrelerine dahil edebilirler

C. spesifik operasyonel hazırlık – dahili olarak hazırlanmak için alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi 
ve bu tedbirlerin belirlenen ortağa ve duruma uyarlanması

D. geçiş stratejisi – desteğin yapılandırılmış bir şekilde geri çekilmesi için, ilişkinin amaçlanan 
sonuçlarına ve geçiş esnasındaki ve sonrasındaki zararı asgariye indirmek için alınacak tedbirlere 
açıklık getiren detaylı bir planın oluşturulması.

Koruma risklerinin ve fırsatlarının değerlendirilmesi için kilit öneme sahip üç faktör bulunmaktadır:
1. niyet – IHL’ye uyma ve sivillerin ve çatışmalara dahil olmayan diğer kişilerin korunmasını teşvik etme 

yönündeki istekliliği başta olmak üzere, aktörün hedefleri veya amaçları
2. liderlik – aktörün örgütsel yapısı ve aktörün, liderlerin niyetinin, hedeflerinin, yönlendirmelerinin 

(talimatlar veya rehberlik) ve değerlerinin anlaşılmasını, bunlara uyulmasını ve bunların örgütsel 
hiyerarşi içerisinde uygulanmasını sağlama kabiliyeti

3. kapasite – gerekli olanakları sağlayan maddi varlıklar, insan kaynakları ve beceriler.

Bu faktörler, destek ilişkisine girmeden önce değerlendirilmeli ve daha sonraki davranışlar ve ortaya çıkan 
koşullar ışığında yeniden değerlendirilmelidir.6

Bir destek ilişkisine girmeden önce, her aktör kendisini ve potansiyel ortağını niyet, liderlik ve kapasite açı-
sından değerlendirmelidir. Daha sonra, aşağıdaki soruları dikkate alarak, ortakların uyumlu olup olmadığını 
tespit etmek için bir boşluk (eksiklik) analizi yapmalıdır:
 • Her ortak, bir destek ilişkisinde iyi bir şekilde faaliyet göstermek için her kriter kapsamında yeterince 

güçlü müdür?
 • Ortaklar birlikte çalışarak, birinde veya diğerinde olan zayıflıkların üstesinden gelebilirler mi?
 • Tespit edilen boşlukları gidermek için hangi pratik tedbirler alınabilir?
 • Boşlukların giderilmesine yönelik tedbirlerin etkinliğini nasıl değerlendirirsiniz?
 • Kalan boşlukların etkilenen kişilere ilişkin sonuçları nelerdir?

Bu faktörlerin uyumlaştırılması, bir destek ilişkisinin IHL’ye uyuma ve sivillerin ve çatışmalara dahil olma-
yan diğer kişilerin korunma düzeyinin iyileştirilmesine hizmet etmesini ve ona zarar vermemesini sağlamak 
açısından esastır. Önemli boşluklar/eksiklikler, bir aktörün ilişkiyi tümüyle yeniden değerlendirmesine yol 
açmalıdır.

Kilit sorular
 • Her iki taraf açısından da niyeti, liderliği ve kapasiteyi doğru bir şekilde değerlendirdiniz mi?
 • Planlı bir destekle niyet, liderlik ve kapasitedeki boşlukların üzerine eğilmek mümkün mü?
 • Başarılı bir destek ilişkisini tanımlayan koşullar nelerdir?
 • (a) hedeflerinize ulaşıldığında veya (b) hedeflerinize ulaşılmadığında, destek ilişkisini sona erdirme 

amaçlı geçiş sürecini nasıl gerçekleştireceksiniz?

6 Hukuk bakımından, bkz. Silah Ticareti Antlaşması, Madde 7.1 ve 7.7.
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UYGULAMA
4. KURUMSAL KAPASİTE OLUŞTURMA
Kurumsal kapasite oluşturma, bir desteklenen tarafı oluşturan kurumları, bir silahlı çatışmanın yürütülmesi 
ve sonuçları ile ilgili faaliyetleri üstlenmeye hazırlamak için alınan tedbirler grubunu ifade eder.

ICRC, kurumsal kapasite oluşturmanın dört bileşenini tanımlar:
A. çerçeve – bir aktörün nasıl faaliyet göstermesi gerektiğinin düzenlendiği politika ve kanunlar 

çerçevesi ve bu çerçeveyi uygulamak için mevcut olan sistem
B. sistemler ve süreçler – desteklenen tarafı oluşturan silahlı kuvvetlerin veya grupların, bakanlıkların, 

departmanların ve kuruluşların tümünün sistem ve süreçlerinin, IHL’ye daha fazla uyumu sağlama ve 
sivillerin korunma düzeyini iyileştirme hedefiyle uyumlaştırılması

C. personel – destekledikleri tarafın silahlı kuvvetlerinin üyelerini seçmeye ve güvenlik incelemesini 
yapmaya yönelik sağlam, standart hale getirilmiş süreçlerin oluşturulması ve sistematik olarak 
uygulanması

D. kültür ve niyet – kurumsal kültürün olumlu bir şekilde şekillendirilmesi.

Destek ilişkilerindeki temel bir husus, desteklenen tarafın, aldığı desteği, silahlı çatışma esnasında ve son-
rasında insanların korunmasına ve desteklenmesine olanak sağlayan bir şekilde yönetmeye ve kullanmaya 
yönelik kurumsal kapasitesidir.

Bir destek ilişkisine giren aktörler, desteklenen tarafı oluşturan kurumların önerilen desteği almaya uygun 
şekilde hazır olup olmadığını değerlendirmelidirler. Silahlı çatışmadan potansiyel olarak etkilenen kurumlar 
geniş bir yelpaze oluşturur; bunlar, başta silahlı kuvvetler ve diğer güvenlik güçleri olup, gözaltı, polis faali-
yetleri, ceza hukuku sistemi, sağlık, eğitim, sosyal refah ve nüfus alanlarına dahil olanlara kadar uzanır. Bu 
kurumların güçlendirilmesine yönelik adımlar atılması, desteğin olumlu etkisinin azamiye çıkarılmasına ve 
desteğin yanlış uygulanması, özellikle de IHL ihlallerinin işlenmesi veya kolaylaştırılması riskinin asgariye 
indirilmesine yardımcı olur.

Destekleyen ve desteklenen aktörler arasında, güvenlik ve savunma sektörü reform programları gibi bazı 
kurumsal kapasite oluşturma programları, barış zamanında normal uluslararası ilişkilerin akışı içerisinde 
uygulanır. Bu programların uzun vadeli niteliği ve bunların öngörülen hedefleri, bunları kısa vadeli düzeltme-
lere dirençli hale getirebilir. Ortaklar çatışmaya girerse ve bu durum, kapasite oluşturma ilişkisinin başında 
öngörülemezse, karar vericiler esnek ve bu programları uyarlamaya hazır olmalıdır.

Kilit sorular
 • Ortağın kurumları, önerilen çatışmayla ilgili destek faaliyetlerinin IHL’ye ve diğer ilgili hukuki 

standartlara uyumlu olmasını destekleyen ve sağlayan bir çerçeve uyguluyor mu ve bu tür sistemleri ve 
süreçleri kullanıyor mu?

 • Ortak silahlı kuvvetler etkin bir şekilde seçiliyor ve güvenlik incelemeleri yapılıyor mu?
 • Ortak, husumetlerin sonrasındaki süreçleri yönetme kapasitesine sahip mi?
 • Önerilen destek sona erdiğinde, ortağın kurumları IHL’ye uyum operasyonlarını kendi başına devam 

ettirme kapasitesine sahip olacak mı?
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5. IHL EĞİTİMİ
IHL eğitimi, spesifik olarak IHL’ye uyumu sağlamak ve sivillere, çatışmalara dahil olmayan diğer kişilere ve 
hem sivil hem de spesifik olarak korunan hedeflere gelebilecek zararı azaltmak için tasarlanmış eğitim faali-
yetlerini ifade eder.7

Genellikle en az üç ilgili tedbir türü uygulanabilir:
A. eğitim – destek alan ortağın destek değerlendirmesi esnasında tespit edilen ihtiyaçlarına göre 

uyarlanmış olur
B. danışmanlık – operasyonel durumlarda resmi eğitim programlarının veya kurumlarının dışında, 

ortağın personeli tarafından sağlanır
C. izleme ve değerlendirme – eğitim ve danışmanlığın etkinliğini değerlendirmek ve iyileştirmek için 

gerçekleştirilir

Destek ilişkilerinde ortaya çıkan tüm riskleri hafifletemese de, IHL eğitimi, IHL’ye uyumun sağlanması ve 
silahlı çatışma mağdurlarının korunmasını sağlamak açısından esastır. Geçerli kuralların sistematik olarak 
bilinmesini, içselleştirilmesini ve uygulamaya konulmasını sağlar. Tüm diğer askeri eğitimler, IHL gereklilik-
leri ile uyumlu olmalıdır. Gerçekten de, diğer eğitim programları veya tatbikatlar çoğunlukla IHL kurallarını 
güçlendirmek veya onlara açıklık getirmek için fırsatlar sunar.

Hürriyetinden mahrum edilen kişilere insancıl ve onurlu muamele gösterilmesi gibi, ihtiyaç duyulan spesifik 
faaliyetler için geçerli kurallar veya husumet süreçlerinin yürütülmesinde geçerli kurallar hakkında kapsamlı 
IHL eğitimi verilmelidir. Sivillerle ve özellikle hassas olan gruplarla saygılı angajmana ilişkin normlar ve ilke-
ler hakkında eğitim, silahlı çatışmadan etkilenen kişilerin genel korunma düzeyine ayrıca katkıda bulunabilir.

Uluslararası insan hakları hukuku, uluslararası mülteci hukuku ve uluslararası ceza hukuku gibi diğer yasal 
çerçeveler, mevcut koşullarda alakalı olabilir ve dolayısıyla eğitime dahil edilmesi gerekebilir.

Eğitimin etkinliği, içerik, format, hedef kitle ve eğiticiler dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Bir destek 
ilişkisindeki aktörler her türlü eğitim ve danışmanlık programlarını dikkatli bir şekilde değerlendirmeli ve 
bunları operasyonel gözlemlere (geçmişte eğitim alanların performansı veya spesifik hususlara ilişkin gibi) 
göre uyarlamalıdır.

Kilit sorular
 • IHL ve diğer ilgili kanunlar hakkında eğitimi destek ilişkinize dahil ediyor musunuz?
 • Personeliniz, eğitim alanların dili ve kültürüne ilişkin anlayışa sahip olmak dahil olmak üzere, eğitim 

vermek için uygun becerilere sahip mi?
 • Eğitim programınız, içerik, yöntemler, materyaller, zamanlama ve sıklık ve hedef kitle bakımından ortağa 

uyarlanmış mı?
 • IHL eğitiminizin etkinliğini nasıl değerlendiriyor ve bu değerlendirmeyi daha sonraki eğitim döngülerine 

nasıl dahil ediyorsunuz?
 • IHL eğitimi, birleşik uygulamalar gibi, daha geniş kapsamlı eğitim programınıza dahil edilmiş mi?
 • Eğitim veya öğretimi danışmanlık unsuruyla tamamlayacak mısınız?

7 İnsani korumayı iyileştirmeye yönelik bir pratik tedbir olarak IHL eğitimi, bir çatışmanın bir tarafına sağlanan bir 
destek türü olan, “eğitim, danışmanlık, destek, eşlik etme” (TAAA) PMO’larından ayrıştırılmalıdır (bkz. sayfa 9). IHL 
konusunda eğitim ve öğretim, kendi içerisinde ve kendi başına bir destek ilişkisi olarak nitelendirilmez. Buna karşın, 
IHL veya diğer koruma hususları konusunda eğitim ve öğretim, daha geniş kapsamlı TAAA programlarına dahil 
edilebilir ve çoğunlukla da dahil edilmektedir.
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6. IHL’YE UYUMA DESTEK
IHL’ye uyuma destek, bir aktörün IHL yükümlülüklerini yerine getirmesine veya başka bir şekilde sivillerin 
ve çatışmalara dahil olmayan diğer kişilerin kendisi tarafından korunma düzeyini iyileştirmesine yardımcı 
olabilecek tedbirleri ifade eder. Kurumsal kapasite oluşturmaya göre daha operasyonel hedeflidir.

ICRC, IHL’ye uyumda üç ana destek türü belirlemiştir:
A. kapasite arttırma – IHL’ye uyumu ve çatışmalara dahil olmayan kişilerin korunma düzeyini iyileştiren 

uzmanlığın ve danışmanlığın sağlanması
B. kaynaklar – siviller ve çatışmalara dahil olmayan diğer kişiler için mal ve hizmetler gibi ilave 

kaynakların sağlanması
C. ikame fonksiyonlar – gereken durumlarda, sağlık hizmeti sunulması veya ERW tarafından kirletilmiş 

alanların temizlenmesi gibi, desteklenen tarafın kendi başına yapamadığı bazı fonksiyonların yerine 
getirilmesi.

Bu tedbirler bir destek ilişkisindeki aktörlere, bir silahlı çatışmanın olumsuz insani sonuçlarını azaltmanın 
etkin yollarını sunar. Bunlar özellikle, bir ortak, fiziki olarak çatışma durumunun içinde yer alma niyetinde 
olduğunda – her ne kadar bazı aktörler bu tedbirlerin uygulanması amacı için spesifik personel tahsis etme 
olasılığını değerlendirebilse de – önemlidir. Bu önlemler operasyonların yürütülmesi esnasında IHL’ye uyu-
mun sağlanmasıyla alakalıdır ve eğitim esnasında benzer çabalarla birlikte veya kurumsal kapasite oluştur-
mak için gerçekleşebilir ve bunları güçlendirebilir.

Değerlendirmeler veya sürekli izleme, bir tarafın IHL kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme kapasi-
tesindeki boşlukları/eksiklikleri ortaya çıkarabilir ve sivillerin ve çatışmalara dahil olmayan diğer kişilerin 
korunma düzeyini iyileştirebilir. Bir destek ilişkisinin varlığı, bir çatışmanın bir tarafına, bu yükümlülükleri 
yerine getirmek üzere destek almanın bir yolunu sağlayabilir.

Aktörler, örneğin yaralılar ve hastaların tedavi edilmesinde, tutuklular için hazırlık yapılmasında ve bunların 
süreçlerinin yönetilmesinde, ölülere ilişkin süreçlerin yönetilmesinde, insanların kaybolmasının önlenme-
sinde veya bunların akıbetinin ve yerinin açıklığa kavuşturulmasında ve ERW’nin işaretlenip temizlenmesinde 
hangi spesifik veya teknik desteği sağlayabileceklerini veya talep etmeleri gerekeceğini değerlendirmelidirler. 
Destek, belirlenmiş bir riski hafifletmeye yönelik bir vasıta işlevi görebilir veya çatışmadan etkilenenler için 
koşulların iyileştirilmesine katkıda bulunabilir.

Destekleyici aktörler, kendi stratejik hedeflerine ulaştıktan sonra bile, katkıda bulundukları çatışmanın olum-
suz insani sonuçlarını hafifletmek için bu tür uzmanlaşmış desteği sağlarken önceden plan yapmaya teşvik 
edilirler. Bir destekleyici taraf desteğini azaltır veya çekerse, bu durumun, desteklenen tarafın sivillere ve çatış-
malara dahil olmayan diğer kişilere yönelik koruma yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyeti üzerindeki 
etkiyi asgariye indirmenin yollarını aramalıdır. Bu, desteğin yavaş yavaş azaltılması gibi bir geçiş sürecine 
ilişkin düzenlemeler gerektirebilir.

Kilit sorular
 • Ortağınız, kapasitesinde, fonksiyonlarında veya kaynaklarında, IHL kapsamında korunan kişilere karşı 

yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetini engelleyen boşluklara/eksikliklere sahip midir?
 • Bu boşlukların üzerine eğilmek ve ortağınıza sivillerin korunmasını kendi askeri planlamasına dahil 

etmesinde yardım etmek için kaynaklar tahsis ettiniz mi?
 • Desteklenen taraf IHL kapsamında korunan kişilere karşı yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, hangi 

beklenmedik durum planlarınız bulunmaktadır?
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7. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Bir aktör, ortağının eylemlerine ilişkin görünürlük sağlamak ve gerektiğinde o ortağı her türlü sorunlu hareke-
tin hesabını vermeye ve bu hareketleri iyileştirmeye davet etmek için tedbirler alabilir. Normalde, bu tedbirler 
her aktörün bir destek ilişkisi esnasında dahili gözetim ve hesap verme sorumluluğu süreçlerini yürütmek için 
geliştirdiği mekanizmalara dayandırılacaktır.

Karar vericiler birbiriyle ilişkili altı unsuru değerlendirmeli ve bunları ele almalıdırlar:
A. izleme ve değerlendirme – bir destek ilişkisinin etkin ve doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığının 

izlenmesi ve her türlü spesifik risklerin tespit edilmesi
B. kayıt – askeri operasyonlarla ilgili, öğrenme, operasyonel etkinlik ve eğitim açısından iyileştirmeler 

sağlayan bilgilerin toplanması, belgelendirilmesi ve elde tutulması, risk değerlendirmelerinin gözden 
geçirilmesi ve soruşturmaların yürütülmesi

C. gözetim – ortağın ilişki kapsamındaki davranışına ve en azından bazı müdahale yetkilerine dair 
belirli bir derecede yüksek seviyede görünürlük

D. raporlama süreçleri – aktörlerin muhtemel IHL ihlallerini tespit etmesinin ve soruşturmasının 
sağlanması; bu, dış kaynaklardan iddiaların alınmasına yönelik bir süreç içerir

E. soruşturmalar – bir olay etrafındaki gerçeklerin, daha sonra IHL veya başka bir yasanın muhtemel bir 
ihlalinden dolayı sorumluluğun tespit edilmesine izin verecek şekilde belirlenmesi

F. hesap verme sorumluluğu – bilgilendirilmeye ve herhangi bir tarafa ilişkin sorunların ileri 
sürülmesine ve çözülmesine ilişkin prosedürler; bu prosedürler askeri veya sivil ve idari veya cezai 
olabilir.

Tüm aktörler ortaklarının hareketlerini düzenli olarak değerlendirmelidirler. Sorumluluk bilinciyle yürütülen 
bir destek ilişkisi, her bir tarafın, diğer tarafın ilişki kapsamında nasıl davrandığı ve alınan desteğin nasıl 
kullanıldığı hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayan etkin mekanizmalar gerektirir. Başlangıçta, IHL’ye uyu-
mun ve sivillerin korunmasının nasıl izleneceğine öncelik veren açıkça tanımlanmış bir anlaşma, bu hususa 
verilen öneme işaret edebilir ve caydırıcı bir etkiye sahip olabilir.

Destek sağlayan aktör aynı zamanda, desteklenen tarafı desteklemeye devam etmenin riskini değerlendirir-
ken, o tarafın davranışını da dikkate almalıdır ve her türlü gerekli düzeltici tedbirleri tespit etmenin yollarını 
aramalıdır. IHL veya diğer normların ihlallerin tekerrür etmesini önlemek için, desteklenen taraf eylemlerin-
den sorumlu tutulmalı ve kendisine uygun şekilde yaptırım uygulanmalıdır.

Her bir tarafın etkin dahili mekanizmalarının bulunduğu durumlarda, odak noktası, tarafların ilgili tedbirleri 
arasındaki uyum olacaktır. Mevcut mekanizmaların belirli bir durumda etkin olması beklenmiyorsa, aktör, 
ortağının bunları güçlendirmesine yardımcı olabilir.

İzleme ve değerlendirme mekanizmaları aynı zamanda öğrenme süreçlerine entegre edilmelidir. Bu, bu tip 
mekanizmalar aracılığıyla tespit edilen sorunların analizlere dahil edilmesi ve uygun olduğu yerde bu sorun-
ların tekerrür etmesini önlemek için sistemik düzenlemelerin yapılması anlamına gelir.

Kilit sorular
 • Ortağınızın operasyonlarına ilişkin bilgilenme imkanlarına sahip misiniz?
 • Ortağınızın operasyonlarının insani etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
 • Sağladığınız desteğin IHL’ye uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını nasıl tespit ediyorsunuz?
 • Destek ilişkisini zaman içerisinde gözden geçirmek ve tadil etmek için hangi ölçütleri kullanıyorsunuz?
 • Ortağınızın potansiyel hatalı davranışının veya ilişkideki diğer problemlerin üzerine eğilmek için hangi 

sistemleri kullanıyorsunuz?
 • IHL ihlalleri gerçekleşirse, bu ihlallerin nasıl etkin bir şekilde soruşturması yapılacaktır?
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8. DAHİLİ GÖZETİM
Dahili gözetim, bir aktörün kendi silahlı kuvvetlerinin ve diğer hükümet organlarının hukuk çerçevesinde faa-
liyet göstermesinin ve kendi hükümetine veya onun bileşenlerine karşı hesap verme sorumluluğunun bulun-
masının sağlanması için tesis edilen tedbirler grubunu ifade eder.

Aktörler aşağıdakilerin bir destek ilişkisi kapsamında nasıl yönetildiğini değerlendirmelidir:
A. dahili gözetim – destek sağlama veya alma kararları, sağlanan desteğin türünün seçilmesi ve 

personelin desteği sağlarken davranış tarzı dahil olmak üzere, bir aktörün bir destek ilişkisindeki 
kararlarının ve hareket tarzının gözden geçirilmesine yönelik mekanizmalar

B. soruşturmalar – kendi yargı yetkileri kapsamında muhtemel IHL ihlallerine ilişkin etkin 
soruşturmaların yürütülmesini sağlamaya yönelik mevcut sistemler

Silahlı çatışmaya giren aktörler çoğunlukla savaşa girme ve savaşta güçlerini yönetme kararlarının sağlam bir 
hukuki esası olmasını sağlamaya yönelik sistemlere sahiptirler. Bu amaçla, silahlı kuvvetlerin ve diğer hükü-
met organlarının kendi yasal yetkileri dahilinde faaliyet göstermesi, bireysel personelin hareketlerinin gözden 
geçirilebilmesi ve gerektiğinde geçerli iç hukuk ve uluslararası hukuk ihlalleri için yaptırımlar uygulanması 
adına mekanizmalar oluşturulur.

Ancak aktörler sıklıkla, destek sağladıkları çatışma durumlarından, yapısal veya politik olarak kendilerini 
uzak tutarlar. Örneğin, bazı programlar veya faaliyetler ulusal güvenlikle ilgili oldukları için standart gözetim 
çerçevelerinden hariç tutulabilirler. Ayrıca, sağlanan desteğin türüne bağlı olarak, destek sağlayan aktörler, 
dahili çerçeveleri, bazı programlara veya faaliyetlere, bu aktörler kendileri silahlı çatışmanın bir tarafı olsalardı 
değerlendirmelerinde uygulayacakları hassasiyet derecesiyle aynı hassasiyeti göstererek uygulayamayabilir-
ler. Destek ilişkileri bir aktörün doğrudan aksiyon almaya ilişkin maliyetlerini veya riskini asgariye indirmeye 
yönelik bir vasıta olarak görüldüğünde bile, uygun tedbirler alınmamışsa, bu ilişkiler dokunulmazlıkla faali-
yet göstermek için kullanılabilirler. Silahlı çatışma taraflarına destek sağlamanın potansiyel insani sonuçları 
dikkate alındığında, destek sağlayan aktörler için, sağladıkları desteği gözden geçirmelerine ve gerektiğinde 
üzerinde düzeltmeler yapmalarına izin veren bir gözetim ve hesap verme sorumluluğu sistemi oluşturmak 
önemlidir.

Sağlanan desteğin kapsamının geniş olduğu veya zaman içinde değişiklik gösterdiği durumlarda, aktör bün-
yesindeki tek bir temsilcilik veya organın destek ilişkisi üzerinde kendi başına kontrole sahip olmaması riski 
bulunmaktadır. Bu, etkin koordinasyonu engeller, farklı organlar arasında gerilim yaratır ve dahili hesap verme 
sorumluluğu konusunda eksikliğe ve sorumluluğun dağılmasına katkıda bulunur.

Koalisyonlarda, rollerin ve sorumlulukların açık olmadığı durumlarda gözetim veya hesap verme sorumlulu-
ğunda eksiklik meydana gelebilir. Bu özellikle, aktörlerin, hiçbir resmi koordinasyon ve hesap verme sorumlu-
luğu bulunmayan esnek ittifaklardaki kaynakları bir araya getirdikleri durumlarda yaygındır.

Kilit sorular
 • Bir destek ilişkisi kapsamında olanlar dahil olmak üzere, silahlı kuvvetlerinizin veya personelinizin tüm 

muhtemel IHL ihlallerinin etkin bir şekilde soruşturmasını yürütmeye yönelik bir prosedürünüz var mı?
 • Kendi destek sağlama kararlarınızı gözden geçirme süreciniz nedir?
 • Hükümetin diğer bölümleri destek ilişkisinin uluslararası ve iç hukuka uygun olarak planlandığını ve 

uygulandığını kontrol etme yetkisine sahip mi?
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GEÇİŞ
9. DESTEĞİN YAPILANDIRILMIŞ BİR ŞEKİLDE GERİ ÇEKİLMESİ
Sivillerin ve çatışmalara dahil olmayan diğer kişilerin korunmasındaki aksamayı asgariye indirmek için des-
teğin sona ermesi veya azaltılması uygun şekilde planlanmalıdır.

Aşağıdaki alanlarda pratik tedbirler alınabilir:
A. sistem sürdürülebilirliği – desteklenen tarafın kurumlarının ve operasyonlarının, sürekli IHL 

uyumunu ve sivillerin ve çatışmalara dahil olmayan diğer kişilerin korunmasını teşvik edecek 
şekilde, sürdürülmesinin, devrinin veya desteğin geri çekilmesini müteakip sona erdirilmesinin 
sağlanması

B. çatışmalara dahil olmayan kişilerin korunmaya devam etmesi – aktörlerin, örneğin hürriyetinden 
mahrum edilen kişilere, ölülere ve kayıplara ilişkin devam eden yasal yükümlülüklerine ve diğer 
sorumluluklarına özel önem verilmesi

C. kaynakların sorumlu bir şekilde geri çekilmesi – bir silahsızlanma, demobilizasyon ve yeniden 
entegrasyon programı oluşturarak veya silahları ve mühimmatı kaldırarak, imha ederek veya kalıcı 
olarak etkisiz kılarak, maddi varlıkların ve personelin geri çekilmesinin sağlanması

D. geri çekilme sonrası süreçlerin yönetilmesi – yeniden inşa çabaları süresinde yapılanlar dahil olmak 
üzere, askeri operasyonların ve ilgili faaliyetlerin etkilenen kişiler üzerindeki etkisinin üzerine 
eğilinmesi, IDP’ler ve mayınların ve ERW’nin temizlenmesine yönelik sürdürülebilir çözümler 
sağlanması.

Başlangıçtan itibaren bir çıkış veya geçiş stratejisine sahip olmak önemlidir. Zira bazı tedbirlerin desteğin geri 
çekilmesinden önce alınması gerekmektedir; son dakikada yapılan bir plan yerel topluluğa yönelik riskleri 
arttırır.

Aktörler, stratejik hedeflerinin karşılandığı veya karşılanmadığı senaryoları değerlendirmelidirler. Örneğin, 
desteğin geri çekilmesi, bir silahlı çatışma sona erene kadar gerçekleşebilir veya gerçekleşmeyebilir. Ayrıca, 
bazı durumlarda geçiş stratejisi, örneğin ekonomik gelişimi, güvenlik sektörü reformunu, mültecilerin ve 
IDP’lerin geri dönüşünü ve adalet ve uzlaşmayı kapsayan daha geniş bir toparlanma stratejisinin bir parçası 
olacaktır.

Silahlı çatışmanın daha geniş kapsamlı insani sonuçları da aynı zamanda dikkate alınmalıdır, çünkü bu 
sonuçların yankıları, çatışma sona erdikten sonra yıllar hatta belki de on yıllar boyunca hissedilecektir. 
Dolayısıyla desteğin geri çekilme stratejisinde, aktörlerin etkilenen kişilerle ilgili faaliyetlerinin uzun vadeli 
etkisini asgariye indirmenin yolları tanımlanmalıdır. Bu tedbirlerin çoğu kendi başlarına orta ila uzun vadede 
uygulanmalıdır. Bu sonuçların uygun şekilde yönetilmemesi istikrarsızlığın ve şiddetin devam etmesine veya 
hatta silahlı çatışmanın tekrarlanmasına yol açabilir.

Kilit sorular
 • Desteklenen taraf IHL’ye uyum sağlamak için desteğe mi bel bağlamaktadır ve destek sona erdiğinde ona 

uyumlu kalmasını sağlamak için ne yapabilirsiniz?
 • Destek sağlayan aktörün çatışmadan etkilenen kişilerin korunmasını teşvik etmek için yerine getirdiği 

hangi diğer fonksiyonların, destek sona erdiğinde desteklenen taraf veya başka bir aktör tarafından 
üstlenilmesi gerekecektir?

 • Desteklenen tarafın IHL ve diğer ilgili standartlara uyma niyeti, destek ilişkisi değişirse veya sona ererse 
nasıl etkilenecektir?

 • Kaynakların sorumlu bir şekilde geri çekilmesine yönelik devreye sokulacak tedbirleri (silahsızlanma, 
demobilizasyon ve yeniden entegrasyon programları veya silah yönetim programları gibi) 
kararlaştırdınız mı?

 • Destek veya çatışma sona erdiğinde ortağınızın silahlı kuvvetlerinin üyelerine ve onların ailelerine veya 
topluluklarına olan zarar riskini nasıl değerlendirecek ve hafifleteceksiniz?
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10. ÖĞRENME
Bir “tespit edilen ve öğrenilen dersler” süreci, fonksiyonel sınırları aşan, örgütlerin hatalarından ve başarıların-
dan öğrenmelerine imkan veren bir süreçtir. Bu süreç aktörlerin hataları tekrarlamalarını önlemeli ve onları 
başarıları temel almaya teşvik etmelidir.

Geçmiş deneyimden ders almazlarsa, tüm aktörler aynı hataları tekrarlama eğiliminde olacaktır. Öğrenme 
sürecinin hedefi, IHL’ye uyumu iyileştirmek ve bir şeyleri yapmayı bırakarak, bir şeyleri farklı yaparak veya 
yeni bir şeyler yaparak siviller ve çatışmalara dahil olmayan diğer kişileri daha iyi korumaktır. Bu kapsamda, 
ders tespit edilene ve sonraki uygulamalara dahil edilene kadar öğrenilmez.

Genellikle üç ilgili tedbir türü uygulanabilir:
A. etkilenen kişilerin korunmasını iyileştirmek için sistematik öğrenme – potansiyel hususları sürekli 

olarak tespit etmek için devam eden veya periyodik bir raporlama sisteminin oluşturulması
B. birlikte öğrenme – desteklenen ve destekleyen aktörlerin deneyimlerini birleştirerek ve çıkarılabilecek 

müşterek dersleri tespit ederek bir sorun hakkındaki anlayış seviyesinin arttırılmasının sağlanması
C. alınan derslerin doktrine ve gelecekteki uygulamaya dahil edilmesi – bir destek ilişkisinde tespit 

edilen derslerin gelecekteki ilişkileri iyileştirmek için uygulanmasının sağlanması.

Öğrenme, destek ilişkisinin aşağıdaki her safhasında gerçekleşen, devam eden ve döngüsel bir süreçtir:
 • hazırlık safhasında, geçmişte alınan dersler çerçeveye, sistemlere ve süreçlere dahil edildiğinde
 • ilişki esnasında, yanlış giden hususların kaydedilmesine yönelik bir sistem uygulandığında
 • çatışma veya ilişki sona erdikten sonra, çıkarılabilecek dersler tespit edildiğinde, gelecekteki 

uygulamalara dahil edildiğinde ve başkalarıyla paylaşıldığında

İzleme ve değerlendirme mekanizmaları aynı zamanda öğrenme süreçlerine entegre edilmelidir. Sonuç olarak, 
bu mekanizmalar aracılığıyla tespit edilen problemler, ‘alınan dersler’ analizlerine dahil edilebilirler ve uygun 
olduğu durumlarda, sistematik düzeltmeler aracılığıyla bu problemlerin tekrarlanması engellenebilir.

Kilit sorular
 • Destek ilişkisi süresince çıkarılan derslerin elde edilmesine ve yönetilmesine ilişkin bir süreciniz var mı?
 • Öğrenme süreci IHL’ye ve çatışmalara dahil olmayan kişilerin korunmasına ilişkin sorunları tespit 

etmenize imkan veriyor mu?
 • Kök nedenlerin bulunmasına ve düzeltici tedbirlerin geliştirilmesine yönelik bir süreciniz var mı?
 • Tespit edilen veya öğrenilen derslerin doğru bir şekilde uygulanmasını nasıl sağlıyorsunuz?
 • Öğrenme süreciniz devam eden bir destek ilişkisini iyileştirmek için çıkarılabilecek dersleri tespit 

etmenize, elde etmenize ve sürece dahil etmenize imkan veriyor mu?
 • Ortağınızın geribildirimini, öğrenme sürecine nasıl dahil edeceksiniz?
 • Destek ilişkisi uygulamalarını iyileştirmek için çıkardığınız dersleri diğer ortaklarla veya müttefiklerle ya 

da diğer taraflarla paylaşıyor musunuz?
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SONUÇ
Destek ilişkileri savaşın öne çıkan ve kalıcı bir özelliği haline gelmiştir. Bu ilişkilere stratejik sebeplerle başvu-
rulabilinmekle birlikte, bu ilişkiler göz ardı edilemeyecek insani riskler ve fırsatlar yaratırlar. ICRC bu yayının, 
karar vericilerin, tesis etmeyi düşündükleri veya halihazırda içinde oldukları destek ilişkilerine daha bütünsel 
bir bakış açısıyla bakmalarına, kendilerine doğru soruları sormalarına ve siviller ile çatışmalara dahil olma-
yan diğer kişileri savaşın vahşetinden korumak için kendi etkilerini mümkün olduğu kadar etkin bir şekilde 
kullanmalarına yardımcı olacağını ummaktadır.

Günümüzde çatışmalar, üst üste binmiş bir ittifaklar ve aracı taraflar ağları ve diğer destek ilişkisi türlerinde 
organize olmuş giderek artan sayıda aktörü içerir. Sonuç olarak, politik çözümlerde başarılı olunması sadece 
daha zor olmakla kalmayıp, esnek ittifaklar ve belirsiz koordinasyon da, sivillerin savunmasızlığını arttıracak 
şekilde sorumluluğun dağılmasına katkıda bulunabilir. Bu risk, destekle ilgili uygulamaları iyileştirerek ve 
destek ilişkilerinden kaynaklanan etkiyi kullanarak hafifletilebilir. Bu, gözaltı koşullarını iyileştirerek, kay-
bolma olaylarını engelleyerek, sağlık tesislerini koruyarak ve ölülerin naaşlarına ilişkin süreçlerin onurlu bir 
şekilde yürütülmesini sağlayarak, insani hedeflere ulaşılmasına yardımcı olabilir.

Bu belgede sunulan analitik çerçeve ve rehberlik sağlayıcı sorular, ICRC tarafından yayınlanan ve özel bir 
internet sitesinde bulunan pratik bir rehber olan Müttefikler, Ortaklar Ve Aracı Taraflar, Savaşın İnsanlığa Olan 
Bedelini Azaltmak İçin Destek İlişkilerinin Yönetilmesi adlı belgede daha ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Bu 
kaynaklara ilave olarak, silahlı çatışmalardaki destek ilişkileri hakkında daha fazla bilgi almak veya bunları 
daha derinlemesine görüşmek isteyenler ICRC ile irtibata geçebilir.

Bu önemli sorular etrafındaki bilgiler ve kanıtlar hala eksiktir. ICRC kendi payına, bu yayınla ve dünya genelin-
deki ön saflarda olan destekleyen ve desteklenen aktörlerle ileride yapılacak istişarelerle bu hususun üzerine 
eğilmeyi istemektedir. ICRC, bu aktörlerin mevcut uygulamalarından yararlanarak, tavsiyelerini sürekli olarak 
geliştirecek ve kendi pratik araçlarını iyileştirecektir. Son olarak, ICRC, destek ilişkilerindeki karar vericilere 
yönelik küresel uygulamaya dair bilgi, en iyi uygulamalar ve öneriler bütününün kapsamını genişletecektir.

https://sri.icrc.org/
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Dünyanın her yerinde silahlı çatışmalardan ve diğer şiddet olaylarından olumsuz etkilenen insanların 
yaşamları ile onurlarını korumak ve acılarını azaltmak için Kızılhaç ve Kızılay ortaklarımızla birlikte 
elimizden gelen her şeyi yaparak insanlara yardım ediyoruz. Ayrıca, insancıl hukuku destekleyerek ve 
güçlendirerek, evrensel insani ilkeleri savunarak, acıların ve eziyetlerin önlenmesi için çalışıyoruz.
 
İnsanlar, çatışma bölgelerinde hayat kurtaran çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve bu bölgelerdeki 
topluluklarla yakın bir şekilde çalışılarak topluluk üyelerinin ihtiyaçlarının anlaşılması ve karşılanması 
konusunda bize güvenebileceklerini biliyorlar. Tecrübemiz ve uzmanlığımız sayesinde taraf tutmadan hızlı 
ve etkili bir şekilde her türlü duruma müdahale edebiliyoruz.
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