
الكلفة  لتقليص  المسلحة  النزاعات  في  الدعم  إدارة عالقات  والوكالء:  والشركاء  الحلفاء  مطبوعة  تستعرض 
البشرية للحرب، التي أُطلقت في 14 نيسان/أبريل 2021، إطار العمل الذي وضعته اللجنة الدولية لتشجيع 
تأثير إنساني. ويتمثل الهدف من هذه  القرار على تبني نظرة شاملة بشأن عالقات الدعم وما لها من  صناع 

المطبوعة في تكوين فهم شامل للمخاطر التي تنطوي عليها عالقات الدعم، وتوجيه عملية صنع القرار.

الحلفاء والشركاء والوكالء:
إدارة عالقات الدعم في النزاعات المسلحة 

لتقليص الكلفة البشرية للحرب
ملخص

تتسم النزاعات المسلحة بوجود عدد متزايد من الجهات الفاعلة المنظمة داخل شبكات متداخلة من التحالفات، والعوامل 
المحركة للوكالء، وأنواع أخرى من عالقات الدعم. وعندما تخوض الجهات الفاعلة المسلحة القتال بعضها إلى جانب 
بعض في تحالفات غير ُمحكمة من دون توافر القدر الكافي من التخطيط والتنسيق وتحمل المسؤولية، فإن هذا األمر قد 
ق المسؤولية، ما يزيد من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون واألشخاص اآلخرون غير المشاركين في  يؤدي إلى تفرُّ
القتال. وعلى الرغم من ذلك، فإن لعالقات الدعم أيًضا القدرة – سواء استُخدمت تلك القدرة أم ال – على إحداث تأثير 

إيجابي في حماية المدنيين واألشخاص اآلخرين غير المشاركين في القتال في النزاعات المسلحة.

وتعّرف اللجنة الدولية للصليب األحمر )اللجنة الدولية( عالقة الدعم بأنها عالقة يزيد فيها الدعم قدرة أحد األطراف على 
خوض نزاع مسلح. ويشمل هذا التعريف مجموعة من أشكال الدعم على النحو الموضح في الشكل التالي:

دفع االنتشار المتزايد لعالقات الدعم في النزاعات المسلحة اللجنة الدولية إلى إطالق مبادرة عالقات الدعم في النزاعات 
المسلحة في عام 2019. وتمثل الهدف من هذه المبادرة السياساتية البرغماتية في تجميع ممارسات الدول والجهات 
الفاعلة غير التابعة للدول المتعلقة بالدعم وتحليلها. وتعتقد اللجنة الدولية أنه باالستفادة من إمكانيات تلك الجهات الفاعلة 
للتأثير بشكل إيجابي على أطراف النزاعات المسلحة، من الممكن تعزيز حماية المدنيين واألشخاص اآلخرين غير 
المشاركين في القتال، وتعزيز احترام القانون الدولي اإلنساني. وتَمثَّل أحد اإلنجازات الرئيسية التي حققتها هذه المبادرة 
في إصدار المطبوعة المعنونة: الحلفاء والشركاء والوكالء: إدارة عالقات الدعم في النزاعات المسلحة لتقليص الكلفة 

البشرية للحرب.
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تساعد اللجنة الدولية األشخاص المتضررين من النزاع المسلح وغيره من أشكال العنف في جميع أنحاء العالم، وتبذل 
قصارى جهدها لحماية أرواحهم وصون كرامتهم والتخفيف من معاناتهم، بالتعاون مع شركائها في الحركة الدولية 
للصليب األحمر والهالل األحمر. كما تسعى المنظمة إلى الحيلولة دون وقوع المعاناة من خالل الترويج للقانون الدولي 

اإلنساني وتعزيزه وتأييد المبادئ اإلنسانية العالمية.

 facebook.com/icrc

 twitter.com/icrc

 instagram.com/icrc

اللجنة الدولية للصليب األحمر
International Committee of the Red Cross

19, avenue de la Paix
1202 Geneva, Switzerland
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خطوات عملية إلدارة المسؤولية في عالقات الدعم
واألسئلة  العملية  التدابير  من  والوكالء مجموعة  والشركاء  الحلفاء  تحدد مطبوعة  القرار،  أجل مساعدة صناع  من 
اإلرشادية في عشرة مجاالت شاملة مجّمعة في ثالث مراحل على النحو الموضح في الشكل أدناه. ويُطلب من صناع 
االستراتيجية  القرارات  في  اآلخرين  المحميين  واألشخاص  المدنيين  إدراج  أجل  من  األسئلة  بهذه  االستعانة  القرار 

والعملياتية التي يتخذونها في كل مرحلة من مراحل عالقة الدعم.

على مدار عالقات الدعم، تطلب اللجنة الدولية من الجهات الفاعلة التي تقدم الدعم ما يلي:
القتال في  المشاركين في  المدنيون واألشخاص اآلخرون غير  لها  يتعرض  التي  المخاطر والعواقب  تحليل  •   دمج 

الطريقة التي تدير بها عالقات الدعم.
•   تقييم التدابير العملية التي يمكنها اتخاذها في كل مجال من مجاالت الدعم من منظور قانوني وسياساتي وعملياتي، 
وعلى جميع مستويات صنع القرار. وفي عملية تحديد سياق النهج الذي تتبعه، يجب على الجهات الفاعلة التي تقدم 
الدعم أن تأخذ في االعتبار نوع النزاع، وشركاءها، وأي جوانب عدم اتساق بين شركائها، وأنشطة شركائها، والدعم 

الذي تقدمه، وأي مخاوف محددة تتعلق بالحماية.
•   اعتماد تدابير عملية لتعزيز االمتثال للقانون الدولي اإلنساني، وحماية المدنيين واألشخاص اآلخرين غير المشاركين 

في القتال، وتقليص العواقب اإلنسانية السلبية.
•   اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع االدعاءات بحدوث انتهاكات للقانون الدولي اإلنساني، أو أي سلوك آخر ينطوي 

على مشكالت في عالقة الدعم.

استناًدا إلى هذا اإلطار وهذه األسئلة التوجيهية، تعتزم اللجنة الدولية التعامل بصفة ثنائية وبشكل سري مع مجموعة من 
الجهات الفاعلة المنخرطة في عالقات الدعم بغية تحسين مستوى حماية المدنيين واألشخاص اآلخرين غير المشاركين 
في القتال، وتعميق فهمها للممارسات في هذا المجال، ومواصلة تحليل تجارب كل من الجهات الفاعلة المقدمة للدعم 

وتلك المتلقية له. وهي تهدف، في نهاية المطاف، إلى إتاحة هذه المعارف للمجتمع الدولي األوسع.

انقر هنا لتنزيل مطبوعة: الحلفاء والشركاء والوكالء: إدارة عالقات الدعم في النزاعات المسلحة لتقليص الكلفة 
البشرية للحرب
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