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یکی از ویژگی های مخاصمات مس��لحانه برخورداری از کنش��گران متعدد و رو به افزایشی است که در شبکه های متداخل 
از ائتالف ها، فعالیت های نیابتی و انواع دیگر از روابط حمایتی، سازماندهی شده اند. و هنگامی که کنشگران مسلح، بدون 
برنامه ریزی، هماهنگی و مالکیت کافی، در ائتالف های ُسس��تی از این دس��ت در کنار یکدیگر بجنگند، این امر به تقس��یم 
مس��ئولیت ها منجر ش��ده و خطراتی که غیرنظامیان و افرادی که در مبارزات ش��رکت ندارند مواجه با آنها هس��تند را افزایش 
می ده��د. ب��ا این حال، روابط حمایتی نیز از ظرفیت بالقوه تأثیرگذاری مثبت بر حمایت از غیرنظامیان و دیگر افرادی که در 

مخاصمه مسلحانه شرکت نمی کنند، برخوردارند؛ خواه این ظرفیت مورد استفاده قرار گیرد یا خیر.

کمیت��ه بین المللی صلیب س��رخ، رابطه ای را به عنوان یک رابطه حمایتی تعری��ف می کند که در آن رابطه، حمایت، ظرفیت 
یکی از طرف ها را برای هدایت مخاصمه مسلحانه افزایش دهد. این تعریف اشکال متعددی از حمایت را دربر می گیرد:

رشد فزاینده روابط حمایتی در مخاصمات مسلحانه، کمیته بین المللی صلیب سرخ را بر آن داشت تا طرح روابط حمایتی 
در مخاصم��ات مس��لحانه را در س��ال 2019 آغاز کند. هدف از این طرح سیاس��ت گذاری عملی، جم��ع آوری و تجزیه و 
تحلیل روش های کنش��گران دولتی و غیردولتی در ارتباط با حمایتگری اس��ت. کمیته بین المللی صلیب سرخ باور دارد که 
با اس��تفاده از ظرفیت  بالقوه این کنش��گران برای تأثیرگذاری مثبت بر طرف های مخاصمه مس��لحانه، این امکان وجود دارد 
تا حمایت از غیرنظامیان و افرادی که در مبارزات ش��رکت نمی کنند تقویت ش��ده و احترام به حقوق بین المللی بشردوستانه 
)IHL( را تروی��ج ک��رد. یکی از دس��تاوردهای کلیدی این طرح نش��ر کتابچه متحدین، ش��رکاء و نیابتی ها: مدیریت روابط 

حمایتی در مخاصمه مسلحانه برای کاهش هزینه های انسانی جنگ بود.

کتاب متحدین، ش��رکاء و نیابتی ها: مدیریت روابط حمایتی در مخاصمه مس��لحانه برای کاهش هزینه های انس��انی 
جنگ که در تاریخ 14 آوریل 2021 رونمایی ش��د، چارچوب ایجادش��ده توس��ط کمیته بین المللی صلیب س��رخ را 
برای تش��ویق تصمیم گیران در داش��تن یک دیدگاه کلی از روابط حمایتی و اثر انسانی این روابط ارائه می کند. هدف 

از نشر این کتابچه ایجاد درکی فراگیر از منافع موجود در روابط حمایتی و راهنمایی در روند تصمیم گیری است.

متحدین،شرکاءونیابتیها:
مدیریت روابط حمایتی در مخاصمات مسلحانه 
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اآلخرين

در طول روابط حمایتی، کمیته بین المللی صلیب سرخ از کنشگران حامی می خواهد که:

•   تجزیه و تحلیلی از خطرات و عواقبی که متوجه غیرنظامیان و دیگر افرادی است که در مبارزه شرکت ندارند را در نحوه 
مدیریت روابط حمایتی خود بگنجانند.

•   اقدامات عملی را که می توانند در هر زمینه ای از حمایت از دیدگاه حقوقی، سیاست گذاری و عملیاتی و در تمام سطوح 
تصمیم گیری انجام دهند، ارزیابی کنند. کنشگران حامی باید در تطبیق رویکرد خود با زمینه موردنظر، نوع مخاصمه، 
شرکای ش��ان، هر گونه ناس��ازگاری بین شرکای شان، فعالیت های شرکای شان، پش��تیبانی ارائه شده  و همینطور هرگونه 

نگرانی خاص حمایتی را در نظر بگیرند.

•   تمهی��دات عمل��ی را برای ترویج انطباق با حقوق بین المللی بشردوس��تانه و حمایت از غیرنظامیان و دیگر افرادی که در 
مبارزات شرکت ندارند اتخاذ کنند و در غیر این صورت پیامدهای منفی انسانی را کاهش دهند.

•   برای رس��یدگی به اتهامات مربوط به نقض حقوق بین المللی بشردوس��تانه یا س��ایر رفتارهای مش��کل ساز در یک رابطه 
حمایتی، اقدام معناداری انجام دهند.

بر اس��اس این چارچوب و این س��واالت راهنما، کمیته بین المللی صلیب س��رخ در نظر دارد به طور دو جانبه و محرمانه با 
طیف وس��یعی از کنش��گرانی که در چنین روابط پشتیبانی ش��رکت دارند ارتباط برقرار کند تا حمایت از غیرنظامیان و دیگر 
اف��رادی ک��ه در مبارزات ش��رکت ندارند را بهبود بخش��یده، درک خود از اقدام��ات را ارتقاء داده، و تجزی��ه و تحلیل تجربه 
گاهی را در  کنش��گران  حام��ی و حمایت ش��ده را ادامه دهد. در نهایت، کمیته بین المللی صلیب س��رخ قصد دارد ت��ا این آ

دسترس جامعه جهانی قرار دهد.

یت روابط حمایت�ی در مخاصمه مس�لحانه برای کاهش  ب�رای دانل�ود کتابچه متحدین، ش�رکاء و نیابتی ه�ا: مدیر
هزینه های انسانی جنگ اینجا کلیک کنید.

گامهایعملیبرایمدیریتمسئولیتروابطحمایتی
در کمک به تصمیم گیران، کتابچه متحدین، شرکاء و نیابتی ها: مدیریت روابط حمایتی در مخاصمه مسلحانه برای کاهش 
هزینه ه��ای انس��انی جن��گ، مجموعه ای از تمهیدات عملی و س��واالت راهنما را از ده زمینه وس��یع گردهم آورده و در س��ه 
مرحله همانطور که در ش��کل زیر نمایش داده ش��ده است، دسته بندی کرده اس��ت. تصمیم گیران تشویق شده اند تا برای در 
نظر آوردن غیرنظامیان و دیگر افراد حمایت شده در تصمیمات راهبردی و عملیاتی خود در هر مرحله از رابطه حمایتی، از 

این سواالت استفاده کنند.

کمیته بین المللی صلیب س��رخ از مردم سراس��ر جهان که متأثر از مخاصمه مس��لحانه و دیگر خش��ونت ها هستند حمایت 
می کند، و اغلب به همراه ش��رکای صلیب س��رخ و هالل احمر خود هر چه در توان دارد را برای حفاظت از جان و کرامت 
آنه��ا و کاهش درد و رنجش��ان انجام می دهد. این س��ازمان همچنین در صدد اس��ت با ترویج و تقوی��ت حقوق بین المللی 

بشردوستانه و حمایت از اصول جهان شمول بشردوستی از سختی ها پیشگیری کند.
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