
Silahlı çatışmalar; müttefiklerin, aracı tarafların (proxy) dinamiklerinin ve diğer türlü destek ilişkilerinin 
birbirleriyle çakıştığı ağlar şeklinde organize olabilen ve giderek artan sayıda aktörü içermektedir. Bu silahlı 
aktörler, yeterli planlama, koordinasyon ve sahiplenmeden yoksun  ve esnek koalisyonların çatısı altında 
yan yana çatıştıkları zaman, siviller ve çatışmalara dahil olmayan diğer kişilere yönelik riski artıracak bir 
biçimde sorumluluk dağılımına sebep olabilmektedir. Bununla birlikte destek ilişkileri, sivillerin ve silahlı 
çatışmalarda yer almayan diğer kişilerin korunmasını olumlu yönde etkileme potansiyeline –bu potansiyelin 
kullanılması veya kullanılmaması fark etmeksizin– sahiptir.

ICRC (Uluslararası Kızılhaç Komitesi), destek ilişkisini, söz konusu desteğin bir tarafın silahlı çatışmayı 
yürütme kapasitesini arttırdığı bir ilişki olarak tanımlamaktadır. Bu tanım, birden çok destek biçimini 
kapsamaktadır:
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14 Nisan 2021 tarihinde lansmanı yapılan Müttefikler, Ortaklar ve Aracı Taraflar: Savaşın İnsanlığa Olan 
Bedelini Azaltmak Adına Silahlı Çatışmalarda Destek İlişkilerinin Yönetimi adlı yayın, ICRC tarafından 
geliştirilen ve karar vericileri, destek ilişkilerine ve bu ilişkilerin insani etkilerine bütüncül bir bakış 
açısıyla yaklaşmaları yönünde teşvik eden bir çerçeve sunmaktadır. Bu yayının amacı, destek ilişkileri 
dahilinde söz konusu sonuçların kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlamak ve bununla ilgili karar 
verme sürecinde yol göstermektir.

Silahlı çatışmalarda destek ilişkilerinin varlığını gitgide arttırması neticesinde ICRC, 2019’da Silahlı 
Çatışmalarda Destek İlişkileri İnisiyatifini başlatmıştır. Bu pragmatik politika inisiyatifinin amacı, Devletlerin 
ve Devlet harici aktörlerin destekle ilişkili uygulamalarını derlemek ve analiz etmektir. ICRC, bu aktörlerin 
silahlı çatışma taraflarına olumlu yönde etkileme potansiyelini kullanmak suretiyle, sivillerin ve çatışmalara 
dahil olmayan diğer kişilerin daha iyi korunmasının ve uluslararası insancıl hukuk (IHL) değerlerine 
daha çok saygı gösterilmesini sağlamanın mümkün olduğuna inanmaktadır. Bu inisiyatif neticesinde 
ortaya çıkan önemli somut sonuçlardan bir tanesi de Müttefikler, Ortaklar ve Aracı Taraflar: Savaşın 
İnsanlığa Olan Bedelini Azaltmak Adına Silahlı Çatışmalarda Destek İlişkilerinin Yönetimi adlı yayındır.
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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.
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DESTEK İLİŞKİLERİNİN SORUMLU BİR ŞEKİLDE 
YÖNETİLMESİ İÇİN PRATİK ADIMLAR
Karar vericilere yardımcı olmak amacıyla, 
Müttefikler, Ortaklar ve Aracı Taraflar isimli 
yayın, aşağıdaki grafikten de görüleceği üzere, 
üç evre altında gruplanmış olarak, kapsamlı 
on alanda, pratik tedbirlerden ve yol gösterici 
sorulardan oluşmaktadır. Karar vericiler, 
sivilleri ve koruma altındaki diğer kişileri destek 
ilişkisinin her bir aşamasındaki stratejik ve 
operasyonel kararlarında dikkate almak için bu 
soruları kullanmaya davet edilmektedir.

Destek ilişkileri kapsamında, ICRC, destekleyici 
aktörleri şunları yapmaya davet etmektedir:
 • Destek ilişkilerini nasıl yöneteceklerini 

belirlerken, sivillerin ve çatışmalara dahil 
olmayan diğer kişilerin maruz kaldığı 
risklere ve sonuçlara dair analizleri dikkate 
almak;

 • Desteğin her bir alanında alabilecekleri 
pratik tedbirleri hukuki, politikaya ilişkin 
ve operasyonel perspektiflerden ve karar verme aşamalarının her seviyesinde değerlendirmek. 
Destekleyici aktörler, bu yaklaşımlarını kavramsallaştırırken, çatışma türünü, kendi ortaklarını, 
ortakları arasındaki tutarsızlıkları, ortaklarının faaliyetlerini, verilen desteği ve koruma konusundaki 
özel sorunları da dikkate almalıdır.

 • IHL kurallarına uyumu ve sivillerin ve çatışmalara dahil olmayan diğer kişilerin korunması 
gerekliliğini desteklemek ve insani konulardaki diğer olumsuz sonuçları azaltmak amacıyla pratik 
tedbirler almak;

 • Bir destek ilişkisinde IHL kurallarının ihlali iddialarını veya problem arz eden diğer davranışların 
varlığına ilişkin iddiaları ele alacak şekilde anlamlı eylemlerde bulunmak.

Bu çerçeve temelinde ve yol gösterici bu sorular ışığında, ICRC’nin amacı, sivillerin ve çatışmalara dahil 
olmayan diğer kişilerin daha fazla korunmasını sağlamak, uygulamalara dair kendi bilgisini geliştirmek, 
destekleyen ve desteklenen aktörlerin deneyimlerini analiz etmeye devam etmek amacıyla bu destek 
ilişkilerinde yer alan farklı aktörlerle iki taraflı ve gizlilik temelinde yürütülecek temaslarda bulunmaktır. 
En nihayetinde, ICRC, derlediği bu bilgileri daha geniş ölçekte uluslararası topluluğa sunmak arzusundadır.

Müttefikler, Ortaklar ve Aracı Taraflar: Savaşın İnsanlığa Olan Bedelini Azaltmak Adına Silahlı Çatışmalarda 
Destek İlişkilerinin Yönetimi adlı yayını indirmek için buraya tıklayın.
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