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تصدير
فــي ظــل طبيعــة التنســيق اإلنســاني المدنــي -العســكري المتعــدد األوجــه والمتطــور دائًمــا، يبقــى الحــوار اإلنســاني 
العســكري -علــى جميــع األصعدة-شــرًطا حتمًيــا؛ لتنفيــذ العمــل اإلنســاني بشــكل فعــال فــي العمليــات الميدانيــة.

يعكــس اإلصــدار 2.0 مــن الدليــل الميدانــي الخــاص بالتنســيق المدنــي العســكري التابــع لألمــم المتحــدة عــدًدا مــن 
كتوبــر 2015، حيــث شــهد التنســيق  الموضوعــات والمنتجــات المتطــورة والناشــئة منــذ نشــر اإلصــدار األخيــر فــي أ
المدنــي العســكري لألمــم المتحــدة تطــوًرا كبيــًرا فــي الصــات بينــه وبيــن الوصــول والحمايــة واألمــن. مــع كــون وجــود 
مجــاالت محــددة للعمــل، كان علــى موظفــي التنســيق المدنــي العســكري فــي جميــع أنحــاء العالــم القيــام بمهــام 

وأدوار إضافيــة فــي هــذه المجــاالت، وذلــك مواجهــة منهــم لظــروف الواقــع، وطبيعــة العمليــات الميدانيــة الراهنــة.

اســتجابًة للحاجــة التــي عبــر عنهــا زماؤنــا فــي الميــدان، أُصــدرت ورقــة العمــل »التوجيــه التشــغيلي ألنظمــة اإلعــام 
اإلنســاني لحــل النزاعــات« مؤخــًرا. إلــى جانــب ذلــك، أجريــت عمليــة رئيســية تحــت رعايــة المجموعــة االستشــارية 
المتعــددة األطــراف التابعــة للتنســيق المدـنـي العســكري التابــع لألمــم المتحــدة، ونتــج عنهــا وثيقــة توافقيــة 
بعنــوان »الممارســات الموصــي بهــا للتنســيق اإلنســاني المدـنـي- العســكري الفعــال بيــن األصــول العســكرية 

األجنبيــة فــي الكــوارث الطبيعيــة والكــوارث مــن صنــع اإلنســان«.

بنــاء عـلـى المطلــب العــام مــن شــبكة التنســيق المدـنـي العســكري، فقــد أشــرنا –أيًضا-إـلـى عــدد مــن الوثائــق 
كتســاب معرفــة وخبــرات إضافيــة فــي مجــاالت وســياقات محــددة. وألحقناهــا، والتــي مــن شــأنها أن تســاعد فــي ا

يــة التشــيك، حيــث اســتضافت ورشــة  وكذلــك نعبــر عــن االمتنــان الشــديد لدائــرة اإلنقــاذ مــن الحريــق بجمهور
العمــل المنعقــدة فــي بــراغ فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2017، وبذلــك تســنى لنــا جمــع 12 مــن زمائنــا الممارســين 
الميدانييــن مــن القطــاع اإلنســاني المدنــي -العســكري، ينتمــون إلــى وكاالت ومنظمــات ومؤسســات متعــددة، ممــا 
أفســح المجــال؛ لتبــادل األفــكار ووضــع تصــور لهيــكل المراجعــة. نتوجــه بالشــكر لهــؤالء الزمــاء وغيرهــم الكثيريــن، 
وكذلــك نشــكر موظفــي التنســيق المدنــي العســكري ونقــاط االتصــال الذيــن شــاركونا تجاربهــم األساســية، وقدمــوا 

مدخــات ونصائــح ذات قيمــة علــى الصعيــد العملــي

نأمــل أن يكــون اإلصــدار 2.0 مــن الدليــل الميداـنـي للتنســيق المدـنـي والعســكري التابــع لألمــم المتحــدة قــد 
اســتوعب التطــورات والتحديــات الراهنــة، وأن يســاعد الضبــاط ونقــاط االتصــال العامليــن ـفـي التنســيق المدـنـي 
العســكري، وكذلــك نأمــل أن يكــون ذا جــدوى للشــبكات والشــركاء األوســع نطاًقــا؛ الذيــن يتطرقــون إلــى التفاعــل 

المدـنـي العســكري ـفـي تعهداتهــم اليوميــة.

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية المدنية - العسكرية     

دائرة التنسيق المدني العسكري     

كتوبر 2018 تشرين األول/أ     
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حول هذا الدليل كيفية استخدام هذا الدليل
يقــدم الدليــل الميدانــي للتنســيق المدنــي العســكري األدوات الازمــة للضبــاط العامليــن فــي هــذا المجــال، وكذلــك 
نقــاط االتصــال )يشــار إليهــم الحًقــا باســم »موظفــي التنســيق المدـنـي العســكري«(، وغيرهــم مــن الممارســين 
العامليــن فــي مجــال التنســيق المدنــي العســكري الذيــن يتفاعلــون بشــكل عــام مــع العناصــر العســكرية وغيرهــا 
مــن الجهــات المســلحة. يوفــر الدليــل إرشــادات عمليــة، وممارســات فعالــة، وروابــط للمراجــع واألدوات القانونيــة 
والتقنيــة؛ إلتمــام الوظيفــة المنــوط بهــا جهــة التنســيق المدنــي العســكري. مــن أجــل تحقيــق االســتفادة القصــوى 
مــن هــذا الدليــل، يفضــل مطالعتــه علــى الموقــع )http://dialoguing.org(؛ ممــا يتيــح الوصــول إلــى العديــد مــن 

المســتندات والمراجــع الملحقــة عبــر الروابــط.

يعــرض الفصــان األول والثاـنـي تلخيًصــا للمفاهيــم اإلنســانية الرئيســية، واألحــكام القانونيــة األساســية  	
وآليــات التنســيق.

الفصــل الثالــث هــو مذكــرة تحــوي المبــادئ الرئيســية والتوجيهيــة المتعلقــة بالتنســيق المدنــي العســكري؛  	
عاتــق  عـلـى  الملقــاة  المســؤوليات  يشــرح  وأيًضــا  العامــة،  الرئيســية  لاعتبــارات  بمثابــة ملخــص  وهــو 
موظفــي مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية، وموظفــي التنســيق المدنــي العســكري، ودورهــم فــي تنفيــذ 

المبــادئ التوجيهيــة.
الفصــل الرابــع يعطــي ُلمحــة عامــة عــن األحــكام القانونيــة األساســية التــي تنظــم ســلوك الجيــش والجهــات  	

المســلحة األخــرى، ويصــف منظماتهــم المختلفــة والمفاهيــم المرتبطة بها.
الفصــان الخامــس والســادس يقدمــان التوجيهــات المتعلقــة بالتنســيق المدنــي العســكري والممارســات  	

الســليمة، فيمــا يخــص تنفيــذ مهــام التنســيق المدنــي العســكري فــي التعامــل مــع الكــوارث الواقعــة فــي 
أوقــات الســلم وحــاالت الطــوارئ المعقــدة، علــى التوالــي.

ال يغِنــى هــذا الدليــل عــن الــدورات التدريبيــة أو المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالتنســيق المدنــي العســكري، وهــو 
مجــرد دليــل مرجعــي الســتكمال برنامــج التدريــب الخــاص بالتنســيق المدنــي العســكري التابــع لألمــم المتحــدة 
والوثائــق التوجيهيــة ذات الصلــة. يحتــوي اإلصــدار 2.0 عـلـى أحــدث المســتجدات واألدوات الحديثــة؛ لمســاعدة 

الممارســين علــى التكيــف مــع التحديــات التشــغيلية الراهنــة.

يــد مــن التوجيهــات  لمعرفــة المزيــد: تشــمل العدســة المكبــرة عــدة روابــط، توصلــك بالمز
والمراجــع.

أضف لمعلوماتك: يسلط هذا المصباح الضوء على أهم النصائح والعناصر المهمة.

تندرج المصطلحات الرئيسية والتعاريف في فصول الدليل، وتظهر داخل مربعات زرقاء.

المربعــات  الميــدان تظهــر مظللــة داخــل  دراســات الحالــة والممارســات الســليمة واألمثلــة المســتقاة مــن 
الملونــة.

http://dialoguing.org
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ما التنسيق المدني العسكري لألمم المّتحدة؟
التنســيق المدـنـي العســكري لألمــم المتحــدة: الحــوار والتفاعــل أساســيان بيــن الجهــات المدنيــة والعســكرية 
يــز المبــادئ اإلنســانية، وتجنــب التنافــس،  الفاعلــة فــي حــاالت الطــوارئ اإلنســانية؛ ممــا يلــزم قيامــه لحمايــة وتعز
وتتــراوح  مشــتركة.  أهــداف  تحقيــق  إـلـى  الســعي  االقتضــاء  وعنــد  التضــارب،  مــن  حــد  أدـنـى  إـلـى  والتقليــل 
االســتراتيجيات األساســية مــن التعــاون إلــى التعايــش. والتنســيق مســؤولية مشــتركة تتيســر باالتصــال والتدريــب 

المشــترك.

المعلومــات،  تبــادل  المعقــدة  الطــوارئ  الطبيعيــة وحــاالت  الكــوارث  ـفـي  الرئيســية  التنســيق  وتشــمل عناصــر 
وتقســيم المهــام والتخطيــط، ويتغيــر نطــاق عمــل هــذه العناصــر الرئيســية وأســلوبها تبًعــا للســياق والُمحاوريــن. 

وتغطــي وظيفــة التنســيق المدـنـي العســكري المهــام التاليــة، ولكنهــا ال تقتصــر عليهــا:

بدء الحوار مع العناصر العسكرية وغيرها من الجهات المسلحة، والعمل على استمراريته.. 1
إنشاء آليات تبادل المعلومات والتفاعل اإلنساني مع القوات العسكرية والجهات المسلحة األخرى.. 2
المســاعدة ـفـي المفاوضــات ـفـي مجــاالت التفاعــل الشــائكة بيــن العامليــن ـفـي المجــال اإلنســاني، وبيــن . 	

األخــرى. المســلحة  والجهــات  العســكرية  القــوات 
دعــم تطويــر التوجيهــات المحــددة حســب الســياق، ونشــرها؛ لتيســير تفاعــل المجتمــع اإلنســاني مــع . 	

األخــرى. المســلحة  والجهــات  العســكرية  القــوات 
مراقبــة نشــاط القــوات العســكرية والجهــات المســلحة األخــرى؛ لضمــان التمييــز بينهمــا، ولتجنــب وقــوع . 5

أثــر ســلبي علــى العمــل اإلنســاني.

راجع أيًضا الفصل الثالث
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الفصل األول:
العمل اإلنساني

يشــمل العمــل اإلنســاني إجــراءات المســاعدة والحمايــة والدعــوة اســتجابًة لاحتياجــات البشــرية الناجمــة عــن 
حــاالت الطــوارئ والكــوارث المعقــدة. ووظيفــة التنســيق المدنــي العســكري هــي وظيفــة إنســانية، ويقــوم موظــف 
التنســيق المدنــي العســكري بــدور »ســفير« المجتمــع اإلنســاني؛ لــذا مــن الضــروري أن تكــون المفاهيــم واألحــكام 
الرئيســية المتعلقــة بالعمــل اإلنســاني مفهومــة جيــًدا. يوجــز الفصــل األول أســس العمــل اإلنســاني، ويوضــح 

الروابــط للمراجــع والتوجيهــات القانونيــة والتقنيــة ذات الصلــة، ويشــمل أيًضــا:

تعاريف مهمة تتعلق بالعمل اإلنساني. 	
األحكام القانونية األساسية المتعلقة بالعمل اإلنساني. 	
ملخًصا للمبادئ اإلنسانية. 	
األدوات والمفاهيم النافعة -فيما يتعلق-ببيئة العمل اإلنساني. 	

1.1 المساعدة اإلنسانية

تســعى المســاعدة اإلنســانية إـلـى تلبيــة االحتياجــات األساســية للنــاس ـفـي أوقــات األزمــات، مثــل: الكــوارث أو 
النزاعــات المســلحة؛ ومــن ثــم ترتكــز علــى اإلغاثــة الطارئــة علــى المــدى القصيــر وتوفيــر أساســيات البقــاء، مثــل: 
الطعــام، والميــاه، والمــأوى. تتحمــل الدولــة المســؤولية األساســية؛ لتلبيــة االحتياجــات األساســية لألشــخاص 
الموجوديــن علــى أراضيهــا أو تحــت ســيادتها. فــي النزاعــات المســلحة، تتحمــل الجماعــات المســلحة مــن غيــر الدول 

–أيًضا-مســؤولية تلبيــة احتياجــات المدنييــن الخاضعيــن لســيادتهم.

يجــوز للدولــة المتأثــرة بكارثــة أو الدولــة المشــاركة فــي نــزاع أن تطلــب المســاعدة الخارجيــة بشــكل علنــي، أو قــد 
تعــرض المنظمــات اإلنســانية المحايــدة تقديــم المســاعدة. تلعــب المنظمــات اإلنســانية دوًرا رئيســًيا فــي تقديــم 

المســاعدة للمتضرريــن مــن الكــوارث أو النزاعــات المســلحة.

يتــم توفيــر المســاعدة اإلنســانية مــع االلتــزام بالمبــادئ اإلنســانية. يجــب أن يســتند إيصــال المســاعدات اإلنســانية 
عـلـى االحتياجــات وحدهــا )النزاهــة(، وعــدم التمييــز، وعــدم االنحيــاز ألي جانــب )الحيــاد( كمــا يجــب أن تبقــى 
المنظمــات اإلنســانية مســتقلة عــن أي أهــداف سياســية أو عســكرية. إن الفشــل فــي االلتــزام بالمبــادئ اإلنســانية 
يمكــن أن يكــون لــه تأثيــر ســلبي علــى مصداقيــة المنظمــة وقبولهــا، األمــر الــذي يمكــن أن يخــل بــدوره بتقديــم 

المســاعدة. راجــع القســم 	.1 فــي هــذا الفصــل.
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هــم  اإلنســاني  المجــال  ـفـي  العاملــون  اإلنســاني؟  العمــل  ـفـي مجــال  الفاعلــة  الجهــات  مــا 
بالتزامهــم  اإلقــرار  مــع  اإلنســانية  األنشــطة  ـفـي  المشــاركين  المدنييــن  مــن  مجموعــة 
بالمبــادئ اإلنســانية. عــادًة مــا يتــم النــص علــى هــذا االلتــزام فــي التفويضــات القانونيــة و/أو 

بهــم. الخاصــة  المهــام و/أو األنظمــة األساســية  بيانــات 

اإلنســانية  الجهــات  مــن  كجــزٍء  بهــا  يعتــد  ال  المســاعدة  تقــدم  التــي  العســكرية  القــوات 
كانــت تفــي بااللتزامــات بموجــب القانــون اإلنســاني الدولــي  العاملــة علــى أي حــاٍل: ســواء أ
أم تقــدم المســاعدة إلــى الســكان المتضرريــن كجــزء مــن واليــة أوســع لتحقيــق االســتقرار؛ 

ســواًء ـفـي الحــاالت القصــوى أو ـفـي دعــم العمليــات اإلنســانية.

يجــب علــى المســاعدة اإلنســانية أن تأخــذ القــدرات المحليــة الموجــودة بالفعــل بعيــن االعتبــار، فهــي تقــوم بــدور 
تكميـلـي للخدمــات والقــدرات المحليــة عـلـى المــدى القصيــر؛ لتلبيــة االحتياجــات األساســية. وكان للمبــادرات 

الجديــدة التــي ظهــرت علــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة دورهــا؛ لدعــم توطيــن المســاعدة اإلنســانية.

ُيعــد قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 6/182	 أحــد الوثائــق التوجيهيــة األساســية للمســاعدة اإلنســانية، 
يــز دور األمــم المتحــدة ـفـي المســاعدة اإلنســانية ـفـي حــاالت الطــوارئ، باإلضافــة إـلـى تحديــد  حيــث يرمــي إـلـى تعز
دور منســق اإلغاثــة فــي حــاالت الطــوارئ؛ ومــن هنــا فــإن القــرار يصيــغ المبــادئ التوجيهيــة للمســاعدة اإلنســانية.

قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 6/182	. 	
مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية حــول رســالة قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة  	

.)2012( 	6/182
اإلنســانية  	 المســاعدات  وصــول  رســالة  حــول  اإلنســانية  الشــؤون  تنســيق  مكتــب 

.)2017(

1.1.1 الموافقة على العمليات اإلنسانية

تتــم عمليــات اإلغاثــة اإلنســانية المحايــدة رهًنــا بموافقــة الدولــة التــي يتــم تنفيــذ عمليــات اإلغاثــة علــى أراضيهــا. 
عندمــا ال ُتلبــى احتياجــات الشــعوب األساســية، ال يجــوز حجــب الموافقــة علــى عــروض عمليــات اإلغاثــة اإلنســانية 
المحايــدة بشــكل تعســفي. وـفـي حــاالت االحتــال، فــا تملــك ســلطة االحتــال الصاحيــة لحجــب الموافقــة إذا 
لــم ُتلــب االحتياجــات األساســية للســكان المدنييــن. وســيلزم الحصــول علــى موافقــة الجماعــات المســلحة مــن 
غيــر الــدول عنــد تســليم اإلغاثــة اإلنســانية إلــى المدنييــن الخاضعيــن لســيطرتها. راجــع أيًضــا القســم 1.5 فــي هــذا 

الفصــل.

1.1.2 الواجب بالسماح بالمرور وتيسيره 

بمجــرد منــح الموافقــة، يجــب علــى الدولــة المتضــررة مــن الكــوارث واألطــراف المشــاركة فــي النــزاع المســلح أن 
يســمحوا بالمــرور الســريع لإلغاثــة اإلنســانية وتيســير ذلــك، إلــى جانــب كفالــة حريــة الحركــة لموظفــي اإلغاثــة. وقــد 
يتضمــن ذلــك اتخــاذ بعــض التدابيــر، مثــل: تبســيط إجــراءات تأشــيرة الدخــول أو اإلعفــاء مــن الجمــارك والرســوم، 
ومــا إلــى ذلــك. مــع كــون أن الدولــة المتضــررة أو أطــراف النــزاع قــد تفــرض بعــض الترتيبــات الفنيــة، مثــل: تحديــد 

http://www.un.org/documents/ga/res/46/a46r182.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/46/a46r182.htm
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/dms/Documents/120402_OOM-46182_eng.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/dms/Documents/120402_OOM-46182_eng.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/dms/Documents/120402_OOM-46182_eng.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/OOM-humanitarianAccess_eng_April2017_0.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/OOM-humanitarianAccess_eng_April2017_0.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/OOM-humanitarianAccess_eng_April2017_0.pdf
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مســارات الوصــول أو أوقــات الســفر، يجــب أال تحــول هــذه الترتيبــات دون تقديــم المســاعدة؛ وفًقــا للمبــادئ.

 راجع القسم 1.5 في هذا الفصل.

كســفورد للقانــون المتعلــق بعمليــات اإلغاثــة اإلنســانية ـفـي حــاالت النــزاع المســلح  دليــل أ
)2016(

1.1.3 المعايير ومدونات قواعد السلوك في المساعدة 
اإلنسانية

مــن أجــل إيصــال المســاعدة اإلنســانية بأعلــى جــودة ممكنــة، تحــدد عــدة مبــادرات الحــد األدنــى مــن مدونــات قواعــد 
الســلوك والمعاييــر الدوليــة غيــر الملزمــة المعتــرف بهــا دولًيــا. تضمــن مدونــات قواعــد الســلوك والمعاييــر الدوليــة 
جــودة البرامــج وتعزيــز األداء، كذلــك توفــر المســاءلة للمانحيــن والنظــراء والســكان المتضرريــن. تتمثــل بعــض 

أهــم الوثائــق المرجعيــة فيمــا يلــي:

المعيــار اإلنســاني األساســي بشــأن الجــودة والمســاءلة لعــام 	201 ويســعى إلــى تنســيق المعاييــر، مــن  	
خــال وضــع المجتمعــات واألشــخاص المتضرريــن بالمركــز، واتخــاذ المبــادئ اإلنســانية أساًســا.

 مشــروع الميثــاق اإلنســاني والمعاييــر الدوليــة فــي مجــال االســتجابة اإلنســانية وميثاقــه اإلنســاني، والحــد  	
األدنــى لمعاييــر االســتجابة للكــوارث )دليــل أســفير( يحــدد االعتبــارات المتعلقــة بالجــودة والمســاءلة فــي 
االســتجابة اإلنســانية، مــن خــال نهــج قائــم علــى الحقــوق ومتمحــور حــول النــاس، ويوضــح الحــد األدنــى 
مــن المعاييــر فــي البرمجــة وأنشــطة إنقــاذ الحيــاة. ســتتوفر نســخة جديــدة مــن دليــل أســفير فــي عــام 2018.

مدونــة قواعــد الســلوك للحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر، والمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي  	
اإلغاثــة مــن الكــوارث. تســعى للحفــاظ علــى الحــد األدنــى مــن معاييــر الســلوك، وهــي مدونــة طوعيــة. إذا 
نشــب نــزاع مســلح، فســوف ينبغــي أن ُتفســر مدونــة قواعــد الســلوك بمــا يتســق مــع القانــون اإلنســاني 

الدولــي.

1.2 اإلطار القانوني األساسي للعمل اإلنساني

تشــمل مجاالت القانون الدولي المتعلقة بالعمل اإلنســاني، القانون اإلنســاني الدولي/ قانون النزاعات المســلحة، 
وقانــون حقــوق اإلنســان الدولــي، وقانــون الاجئين.

1.2.1 القانون اإلنساني الدولي / قانون النزاعات 
المسلحة

للــدول  ملــزٌم  قانــون  هــو  المســلحة،  النزاعــات  قانــون  –أيًضا-باســم  والمعــروف  الدوـلـي،  اإلنســاني  القانــون 
والجماعــات المســلحة مــن غيــر الــدول التــي تشــارك ـفـي النــزاع المســلح. ينظــم هــذا القانــون وســائل الحــرب 
وأســاليبه، ويضمــن حمايــة األشــخاص غيــر المشــاركين، أو الذيــن توقفــوا عــن المشــاركة فــي األعمــال العدائيــة، 
وكذلــك يحــدد قواعــد تســليم اإلغاثــة اإلنســانية المحايــدة للمدنييــن المحتاجيــن. أهــم مصــادر المعاهــدات هــي 

http://www.unocha.org/sites/dms/Documents/Oxford%20Guidance%20pdf.pdf
http://www.unocha.org/sites/dms/Documents/Oxford%20Guidance%20pdf.pdf
http://www.unocha.org/sites/dms/Documents/Oxford%20Guidance%20pdf.pdf
https://corehumanitarianstandard.org/the-standard
http://www.spherehandbook.org/
http://www.spherehandbook.org/
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-1067.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-1067.pdf
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اتفاقيــات الهــاي، واتفاقيــات جنيــف، والبروتوكــوالت اإلضافيــة. ويشــكل عــدد كبيــر مــن قواعــد القانــون اإلنســاني 
الدولــي جــزًءا مــن القانــون الدولــي الُعرفــي، خصوًصــا أن اتفاقيــات جنيــف األربــع لعــام 9	19 قــد تــم التصديــق عليهــا 

ــا. يســتمر تطبيــق القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان فــي حــاالت النــزاع المســلح. عالمًي

غالًبــا مــا يشــير القانــون اإلنســاني الدولــي إلــى الجهــات اإلنســانية العاملــة، بينمــا يشــير قانــون النزاعــات المســلحة إلــى 
العســكريين، مــع كــون أنهمــا يشــتمان علــى نفــس مجموعــة المعاييــر. ُيشــار إلــى هــذه المجموعــة مــن القوانيــن 

باســم »القانــون اإلنســاني الدولــي فــي جميــع أجــزاء الدليــل«.

إذا ُوِصــف أحــد مواقــف العنــف علــى أنــه نــزاع مســلح )دولــي أو غيــر دولــي(، فســتتحدد مجموعــة القواعــد التــي 
تنطبــق علــى ســلوك األطــراف. يمكــن تطبيــق اتفاقيــات الهــاي واتفاقيــات جنيــف األربــع لعــام 9	19 والبروتوكــول 
اإلضاـفـي األول )إذا مــا ُصــدِّق عليــه( ـفـي حــاالت النــزاع المســلح الدوـلـي؛ أي النــزاع المســلح بيــن الــدول. تنطبــق 
المادة 	 المشــتركة من اتفاقيات جنيف األربع لعام 9	19 على النزاع المســلح غير الدولي؛ أي النزاع المســلح 
كثــر مــن الجماعــات المســلحة مــن غيــر الــدول، أو بيــن تلــك الجماعــات  الداخـلـي بيــن دولــة مــا، وجماعــة أو أ
المســلحة بعضهــا ببعــض. يوجــد معيــاران لتوصيــف أحــد مواقــف العنــف بأنــه نــزاع مســلح غيــر دولــي، وهمــا: أن 
يكــون للجماعــة )الجماعــات( المســلحة مــن غيــر الــدول مســتوى معيــن مــن التنظيــم، وأن تصــل المواجهــات 
المســلحة إـلـى مســتوى معيــن مــن الحــدة. يكمــل البروتوكــول اإلضاـفـي الثاـنـي )إذا مــا ُصــدِّق عليــه( المــادة 	 
المشــتركة، ولكــن فقــط إذا وقعــت النزاعــات المســلحة الداخليــة بيــن القــوات المســلحة للدولــة المنخرطــة وأحــد 
الجماعــات المســلحة مــن غيــر الــدول التــي تســيطر علــى جــزء مــن األرض )أي ال يكــون النــزاع المســلح مقتصــًرا 

علــى الجماعــات المســلحة مــن غيــر الــدول فقــط(.

راجع أيًضا الفصل 	، القسمين 1.	 و1.	.	، والفصل 6، القسم 6.1.

اللجنة الدولية للصليب األحمر، ما القانون اإلنساني الدولي؟ )	201(. 	
اللجنة الدولية للصليب األحمر القانون اإلنساني الدولي: مقدمة شاملة )2016(.  	
الرئيســية،  	 للمصطلحــات  يــف  تعار يقــدم  األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  كتيــب 

األخــرى. العنــف  حــاالت  أو  النــزاع  بحــاالت  المتعلقــة  والمراجــع 
الموقــع الخــاص بســيادة القانــون ـفـي النزاعــات المســلحة، وهــو مصــدر مهــم، حيــث  	

يصنــف حــاالت العنــف المســلح.
القانــون  	 األحمــر،  للصليــب  الدوليــة  للجنــة  الدوـلـي  اإلنســاني  القانــون  بيانــات  قاعــدة 

العرـفـي. الدوـلـي  اإلنســاني 

المعاهدات الرئيسية:

اتفاقية الهاي 1907. 	
معاهدات جنيف األربع لعام 9	19. 1 2 	 	  	
البروتوكوالت اإلضافية األولى والثانية لعام 1977. 	

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/additional-protocols-1977.htm
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties1949.xsp
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/195
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/what_is_ihl.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/what_is_ihl.pdf
https://shop.icrc.org/international-humanitarian-law-a-comprehensive-introduction-2752.html
https://shop.icrc.org/international-humanitarian-law-a-comprehensive-introduction-2752.html
https://casebook.icrc.org/a_to_z/a
https://casebook.icrc.org/a_to_z/a
http://www.rulac.org/
http://www.rulac.org/
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/195
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/195
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?documentId=AE2D398352C5B028C12563CD002D6B5C&action=openDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?documentId=77CB9983BE01D004C12563CD002D6B3E&action=openDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?documentId=77CB9983BE01D004C12563CD002D6B3E&action=openDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?documentId=2F5AA9B07AB61934C12563CD002D6B25&action=openDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?documentId=4825657B0C7E6BF0C12563CD002D6B0B&action=openDocument
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0321.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0321.pdf
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1.2.2 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 

حقــوق اإلنســان مازمــة للبشــر كافــة، دون تمييــز. يكمــن االعتــراف الدولــي األول فــي ميثــاق األمــم المتحــدة لعــام 
الدوـلـي  العهــد  األول؛ وُيعــد كٌل مــن  التعريــف  لعــام 8	19  اإلنســان  العالمــي لحقــوق  اإلعــان  يقــدم   .19	5
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة أول 
معاهــدات عالميــة لحقــوق اإلنســان. وقــد اُْســُتكملت مــن خــال المعاهــدات اإلقليميــة المتعــددة، وكذلــك عــددٌ 
مــن المعاهــدات الدوليــة اإلضافيــة. بعــد انضمــام الــدول كطــرف مشــارك فــي معاهــدات حقــوق اإلنســان، يتعيــن 

عليهــا احتــرام حقــوق اإلنســان وحمايتهــا وإنفاذهــا.

ومــع ذلــك، فــي حالــة الطــوارئ المعلنــة التــي تهــدد حيــاة األمــة، مثــل: االضطرابــات المدنيــة أو النزاعــات، يتســنى 
للــدول تعليــق بعــض الحقــوق مؤقًتــا )تحــت شــروط صارمــة(، بينمــا ال يجــوز تعليــق القانــون اإلنســاني الدولــي فــي 
أوقــات النــزاع المســلح. ومــع ذلــك، تبقــى بعــض حقــوق اإلنســان غيــر قابلــة لانتقــاص فــي أي وقــت، مثــل: حظــر 
التعذيــب والعقــاب، أو المعاملــة الاإنســانية، وحظــر الــرق أو العبوديــة، والحــق فــي حريــة الفكــر والوجــدان والديــن. 
ُيعــد الحــق فــي الحيــاة غيــر قابــل لانتقــاص، ولكنــه محــدود )علــى ســبيل المثــال: حــاالت الدفــاع عــن النفــس عنــد 
إنفــاذ القانــون أو حــاالت النــزاع المســلح ضــد أهــداف مشــروعة(. فــي أغلــب األحيــان، تحــدد صكــوك حقــوق اإلنســان 

مــا إذا كانــت األحــكام قابلــة لانتقــاص، وتحــت أي ظــروف.

ــق قانــون حقــوق اإلنســان ـفـي  ــق إال ـفـي حــاالت النــزاع المســلح، ُيطبَّ ـفـي حيــن أن القانــون اإلنســاني الدوـلـي ال ُيطبَّ
جميــع األوقــات، بمــا ـفـي ذلــك: »النزاعــات المســلحة«. أحيانًــا يضــع القانــون اإلنســاني الدوـلـي األســس؛ لتفســير 
القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، وفــي أحيــان أخــرى يتــم تطبيقهمــا بالتــوازي )علــى ســبيل المثــال: ينطبــق القانــون 
اإلنســاني الدوـلـي؛ ـفـي حالــة اســتهداف األهــداف العســكرية، بينمــا ينطبــق القانــون الدوـلـي لحقــوق اإلنســان ـفـي 
عمليــات إنفــاذ القانــون، مثــل: »قمــع أعمــال الشــغب«(. تحديــد اإلطــار القانونــي المطبــق فــي حالــة مــا قــد يشــكل 

ــا أو يطــرح ســؤااًل، يكــون مثيــًرا للجــدل. -فــي بعــض األحيان-تحديً

راجــع أيضــاً الفصــل 	، القســم 1.	 لمعرفــة المزيــد حــول العاقــة بيــن القانــون اإلنســاني الدولــي والقانــون الدولــي 
لحقــوق اإلنســان.

المعاهدات واالتفاقيات الدولية الرئيسية لحقوق اإلنسان:

ميثاق األمم المتحدة لعام 5	19 )ال يعد معاهدة(. 	
اإلعان العالمي لحقوق اإلنسان لعام 8	19. 	
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1976. 	
العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )1966(. 	

https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf
https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20999/volume-999-i-14668-english.pdf
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf
https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cescr.pdf
https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20999/volume-999-i-14668-english.pdf
https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20999/volume-999-i-14668-english.pdf
https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf
https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf
https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20999/volume-999-i-14668-english.pdf
https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20999/volume-999-i-14668-english.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cescr.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cescr.pdf
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الصكوك اإلقليمية

االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان )1950(. 	
اتفاقية الدول األمريكية لحقوق اإلنسان )1969(. 	
الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب )1981(. 	

موقع مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان على اإلنترنت

1.2.3 قانون الالجئين

فــي النزاعــات المســلحة وحــاالت العنــف األخــرى، غالًبــا مــا يضطــر المدنيــون إلــى مغــادرة منازلهــم؛ ألســباب تتعلــق 
بالقتــال. وإذا خرجــوا مــن ديارهــم وبقائهــم فــي بلدهــم، فســيعد األشــخاص نازحيــن داخلًيــا. ولكــن عنــد خروجهــم 
عبــر حــدود دوليــة؛ بســبب النــزاع أو االضطهــاد، يصبحــون مــن طالبــي اللجــوء. وحينمــا ُيمنــح طلــب اللجــوء إلــى 

شــخٍص مــا، فســُيعد ذلــك الشــخص الجًئــا.

قانــون الاجئيــن الدولــي -المنصــوص عليــه فــي االتفاقيــة المتعلقــة بوضــع الاجئيــن مــن عــام 1951 والبروتوكــول 
التابــع مــن عــام 1967 -هــو أحــد أفــرع القانــون الدولــي الــذي يتعامــل مــع حقــوق الاجئيــن وحمايتهــم؛ إنــه مكمــل 
للقانــون اإلنســاني الدولــي والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان. ويعمــل هــذا القانــون علــى حمايــة الحقــوق األساســية 
لاجئيــن، وتنظيــم وضعهــم فــي بلــدان اللجــوء. ينطبــق المصطلــح القانونــي »الاجــئ« فقــط عنــد عبــور الشــخص 
ــا، وذلــك؛ بســبب خــوف مبــرر مــن االضطهــاد؛ ألســباب تتعلــق بالعــرق؛ أو الديــن؛  لحــدود دولــة معتــرف بهــا دولًي
أو الجنســية؛ أو الــرأي السياســي؛ أو العضويــة فــي مجموعــة اجتماعيــة معينــة. حتــى عنــد اســتيفاء شــخٍص مــا 
الشــروط الازمــة العتبــاره الجًئــا، يظــل منــح صفــة الاجــئ؛ وفًقــا لتقديــر الدولــة، ووفًقــا لســيادتها. ومــع كــون ذلــك، 
فإنــه ُيحظــر إعــادة الاجئيــن وطالبــي اللجــوء إلــى األراضــي التــي تتعــرض فيهــا حياتهــم أو حريتهــم للخطــر، علــى 
أســاس العــرق؛ أو الديــن؛ أو الجنســية؛ أو العضويــة فــي مجموعــة اجتماعيــة معينــة أو الــرأي السياســي. يعــرف 

ذلــك بمبــدأ عــدم اإلعــادة القســرية.

ال يتمتــع األشــخاص النازحــون داخلًيــا بالحمايــة بموجــب قانــون الاجئيــن، لكنهــم يســتفيدون مــن الحمايــة التــي 
ــا  يوفرهــا القانــون الدوـلـي لحقــوق اإلنســان والقانــون الدوـلـي اإلنســاني. األداة الوحيــدة الخاصــة بالنازحيــن داخليًّ
التــي تلــزم الحكومــات قانونًيــا بحمايــة حقــوق النازحيــن داخلًيــا وســامتهم هــي اتفاقيــة االتحــاد األفريقــي لحمايــة 
ــا ـفـي إفريقيــا )المعروفــة –أيًضا-باســم »اتفاقيــة كمبــاال«(. راجــع أيًضــا الفصــل 2،  ومســاعدة النازحيــن داخليًّ

القســم 	.2.1.1.

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
https://www.cidh.oas.org/basicos/english/basic3.american%20convention.htm
https://www.cidh.oas.org/basicos/english/basic3.american%20convention.htm
http://www.humanrights.se/wp-content/uploads/2012/01/African-Charter-on-Human-and-Peoples-Rights.pdf
http://www.humanrights.se/wp-content/uploads/2012/01/African-Charter-on-Human-and-Peoples-Rights.pdf
https://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx
http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.pdf
http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.pdf
https://au.int/en/treaties/african-union-convention-protection-and-assistance-internally-displaced-persons-africa
https://au.int/en/treaties/african-union-convention-protection-and-assistance-internally-displaced-persons-africa
https://au.int/en/treaties/african-union-convention-protection-and-assistance-internally-displaced-persons-africa
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اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع الاجئين، وبروتوكول عام 1967 التابع لها. 	
اتفاقية كمباال لعام 2009 	
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية حول الرسالة: النزوح الداخلي )2018(. 	
مبــادئ األمــم المتحــدة التوجيهيــة، بشــأن النــزوح الداخلــي )مكتــب تنســيق الشــؤون  	

اإلنســانية لعــام 	200(.
موقع مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الاجئين على اإلنترنت.  	
موقع المنظمة الدولية للهجرة على اإلنترنت. 	
موقع مركز رصد النزوح الداخلي على اإلنترنت. 	

1.2.4 قانون االستجابة للكوارث وقواعده ومبادئه

الدوـلـي  القانــون  ويحــدد  والوطنيــة،  العالميــة  الصكــوك  مــن  الكثيــر  يوجــد  الطبيعيــة،  بالكــوارث  يتعلــق  فيمــا 
لاســتجابة للكــوارث المبــادئ التوجيهيــة؛ مــن أجــل التيســير والتنظيــم الوطنــي لإلغاثــة ـفـي حــاالت الكــوارث 
الدوليــة ومســاعدة اإلنعــاش األولــي، وبذلــك يســاعد الحكومــات علــى تحســين قوانيــن الكــوارث الخاصــة بهــا -فيمــا 
يتعلق-باإلغاثــة الدوليــة المبعوثــة؛ بهــدف ضمــان تنســيق أفضــل وجــودة أعلــى. فــي عــام 2008، اعتمــدت الجمعيــة 
العامــة لألمــم المتحــدة ثاثــة قــرارات )9	1/	6 و1	1/	6 و7	1/	6(؛ لكــي تشــجع الــدول علــى االســتفادة مــن 
المبــادئ التوجيهيــة للقانــون الدولــي لاســتجابة للكــوارث. فــي عــام 2016، اعتمــدت لجنــة القانــون الدولــي مشــاريع 

المــواد علــى حمايــة األشــخاص فــي حــاالت الكــوارث إلــى جانــب التعليــق.

المبادئ التوجيهية للقانون الدولي لاستجابة للكوارث لعام 2007. 	
 مدونــة قواعــد الســلوك للحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــال األحمر، والمنظمات  	

غيــر الحكوميــة  فــي اإلغاثــة مــن الكــوارث  )	199(. 
مشروع مادة األمم المتحدة، بشأن حماية األشخاص في حاالت الكوارث )2016(. 	

http://www.unhcr.org/4ec262df9.pdf
http://www.unhcr.org/4ec262df9.pdf
https://au.int/en/treaties/african-union-convention-protection-and-assistance-internally-displaced-persons-africa
https://au.int/en/treaties/african-union-convention-protection-and-assistance-internally-displaced-persons-africa
http://www.unocha.org/sites/unocha/files/OOM_IDPs_June2018.pdf
http://www.unocha.org/sites/unocha/files/OOM_IDPs_June2018.pdf
http://www.unocha.org/sites/dms/Documents/GuidingPrinciplesDispl.pdf
http://www.unocha.org/sites/dms/Documents/GuidingPrinciplesDispl.pdf
http://www.unocha.org/sites/dms/Documents/GuidingPrinciplesDispl.pdf
http://www.unhcr.org/
https://www.iom.int/
http://www.internal-displacement.org/
http://www.ifrc.org/en/what-we-do/idrl/idrl-guidelines/
http://www.ifrc.org/en/what-we-do/idrl/idrl-guidelines/
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/6_3_2016.pdf
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/6_3_2016.pdf
http://www.ifrc.org/en/what-we-do/idrl/idrl-guidelines/
http://www.ifrc.org/en/what-we-do/idrl/idrl-guidelines/
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-1067.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-1067.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-1067.pdf
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/6_3_2016.pdf
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/6_3_2016.pdf
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1.3 المبادئ اإلنسانية

االستقال التشغيليالنزاهةالحياداإلنسانية

يجب معالجة المعاناة 
اإلنسانية، أينما 

وجدت؛ فالغرض 
من العمل اإلنساني 
هو حماية الحياة 
والصحة، واحترام 

كرامة البشر.

يجب على الجهات 
الفاعلة في العمل 
اإلنساني تقديم 

المساعدة اإلنسانية، 
دون انخراط في األعمال 

العسكرية، أو االنحياز

إلى طرف من أطراف 
المنازعات ذات الطابع 
السياسي أو الديني أو 

األيديولوجي.

يجب تقديم المساعدة 
اإلنسانية باالستهداء 
باالحتياجات دون 
غيرها، مع إعطاء 

األولوية للحاالت األكثر 
إلحاًحا، وعدم التمييز 
على أساس الجنسية؛ 
أو العرق؛ أو الجنس؛ 
أو المعتقد الديني؛ أو 
الطبقة االجتماعية؛ أو 

اآلراء السياسية.

يجب أن يكون العمل 
اإلنساني مستقاًّ عن 
األهداف السياسية أو 

االقتصادية أو العسكرية، 
أو غيرها من األهداف 

التي قد تمتلكها أي جهة 
فاعلة -فيما يتعلق-

بمناطق تنفيذ العمل 
اإلنساني.

الجدول 1: المبادئ اإلنسانية

يــن وضمــان اســتمراره؛ ســواء ـفـي  يــة؛ لتحقيــق الوصــول إـلـى الســكان المتضرر للمبــادئ اإلنســانية أهميــة محور
حــاالت الكــوارث ـفـي وقــت الســلم، أو حــاالت النــزاع المســلح، أو أي نــوع آخــر مــن حــاالت الطــوارئ المعقــدة.

اُعتمــدت المبــادئ األساســية الســبعة للحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر فــي عــام 1965،  	
وتشــمل: اإلنســانية، والحيــاد، والنزاهــة، واالســتقال، والخدمــة الطوعيــة، والوحــدة والعالميــة، كذلــك وردت 
هــذه المبــادئ فــي مدونــة قواعــد الســلوك للحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر، وفــي الميثــاق 

اإلنســاني لكتيــب »أســفير«.
واالســتقالية  	 والنزاهــة،  والحيــاد،  اإلنســانية،  وهــي:  المتحــدة،  لألمــم  األربعــة  اإلنســانية  المبــادئ  ُتعــد 

.200	 لعــام   )58/11	( و   1991 لعــام   )	6/182( العامــة   للجمعيــة  مقدســة  قــرارات  )التشــغيلية( 

يجــب عـلـى المنظمــات اإلنســانية أن تلتــزم -عـلـى أقــل تقدير-بالمبــادئ األساســية األربعــة لإلنســانية، والحيــاد، 
والنزاهــة، واالســتقال )التشــغيلي(. تربــط المبــادئ اإلنســانية صلــة عمليــة وتشــغيلية. مــن الضــروري أن يبقــى 
العاملــون ـفـي المجــال اإلنســاني محايديــن وغيــر متحيزيــن ومســتقلين، واألهــم مــن ذلــك، أن ُينظــر إليهــم عـلـى 
هــذا النحــو. يجــب عـلـى العامليــن ـفـي المجــال اإلنســاني أن يكونــوا مثــااًل حًيــا لتلــك المبــادئ، وأن يعتمدوهــا ـفـي 

معاماتهــم مــع جميــع العناصــر المدنيــة والعســكرية، وغيرهــا مــن الجهــات المســلحة.

https://www.preventionweb.net/files/resolutions/N0350142.pdf
http://www.un.org/documents/ga/res/46/a46r182.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/46/a46r182.htm
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كونــه  التوجيهيــة؛  اإلنســانية  بالمبــادئ  العســكري  المدـنـي  التنســيق  وظيفــة  تسترشــد 
ســفيًرا للمجتمــع اإلنســاني؛ فــإن موظــف التنســيق المدنــي العســكري لــه دور رئيســي فــي 
تعزيــز المبــادئ اإلنســانية وحمايتهــا. يشــمل ذلــك توعيــة الجيــش والجهــات المســلحة 
الجهــات  مــع  اإلنســاني  للتفاعــل  الرئيســية؛  واالعتبــارات  اإلنســانية  بالمبــادئ  األخــرى 
العســكرية كمــا يشــمل رفــع الوعــي وتعزيــز نهــج متماســك، مــن قبــل المجتمــع اإلنســاني 

ـفـي مشــاركته مــع الجيــش والجهــات المســلحة األخــرى.

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بشأن رسالة: المبادئ اإلنسانية )2012(. 	
قرار الجمعية العامة 6/182	 )1991(. 	
قرار الجمعية العامة 	58/11 )	200(. 	
مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية، بشــأن رســالة: قــرار الجمعيــة العامــة 6/182	  	

.)2012(
 المبادئ األساسية السبعة للصليب األحمر والهال األحمر لعام 1965. 	

1.4 بيئة العمليات اإلنسانية 

إن االلتــزام بمبــادئ الحيــاد والنزاهــة ـفـي العمليــات اإلنســانية – وأن ُينظــر إليهــا مــن هــذا المنطلــق -أمــر بالــغ 
يــن. كمــا أن ذلــك يصنــع فرًقــا كبيــًرا -فيمــا يتعلق-بأمــن  األهميــة؛ لضمــان الوصــول إـلـى األشــخاص المتضرر
العامليــن ـفـي المجــال اإلنســاني، واألشــخاص الذيــن يتلقــون المســاعدة. وجديــرٌ بالذكــر أن الحفــاظ عـلـى تمييــز 
الجيــش والجهــات المســلحة  ـفـي المجــال اإلنســاني مــن جهــة، وبيــن دور  العامليــن  بيــن دور ووظيفــة  واضــح 
األخــرى مــن جهــة أخــرى هــو الفيصــل فــي خلــق بيئــة العمــل التــي يمكــن للمنظمــات اإلنســانية فيهــا أن تضطلــع 

بمســؤولياتها بفعاليــة وأمــان.

1.4.1 التصور والقبول

األشــخاص الذيــن تخدمهــم المنظمــات اإلنســانية ليســوا مجــرد متلقيــن ســلبيين، وهــذا أمــرٌ واضــح مــع كــون 
النزعــة لنســيانه. لبنــاء عنصــر القبــول، مــن الضــروري إشــراك الجهــات الفاعلــة الرئيســية فــي المجتمــع المضيــف، 
وفهــم وجهــة نظرهــم وتصورهــم للمنظمــة والبرنامــج. يمكــن خلــق رابــط بيــن األشــخاص المتضرريــن والجهــات 
المســلحة النظاميــة أو غيــر النظاميــة، وكذلــك الســلطات الرســمية وغيــر الرســمية؛ لــذا، مــن منظــور التنســيق 
المدنــي العســكري، مــن الحيــوي مشــاركة الرســائل بشــكل متســق مــع جميــع الجهــات الفاعلــة، وكذلــك تجنــب 
االرتبــاط مــع أي طــرف )أو طــرف متصــور( فــي النــزاع. يمكــن للبرامــج الفعالــة التــي ُتصمــم خصيًصــا تبًعــا للســياق، 
والتواصــل المســتمر مــع جميــع األطــراف، واالتســاق، والتفســيرات الواضحــة للبرامــج أن تؤثــر بشــكل إيجابــي علــى 
يــز القبــول. ينبغــي النظــر إـلـى  الطريقــة التــي ُينظــر بهــا إـلـى الجهــات الفاعلــة ـفـي المجــال اإلنســاني؛ ومــن ثَــمَّ تعز
عمليــة بنــاء القبــول علــى أنهــا عمليــة مســتمرة وطويلــة األمــد. وغالًبــا مــا يكــون التنســيق القــوي مــع الجمعيــات 
الوقــت خطــوة حاســمة؛  الخبــرة والتأثيــر بمــرور  التــي جمعــت  القائمــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة  المحليــة 

لكســب القبــول والمحافظــة عليــه.

http://www.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM_HumPrinciple_English.pdf
http://www.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM_HumPrinciple_English.pdf
http://www.un.org/documents/ga/res/46/a46r182.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/46/a46r182.htm
https://www.preventionweb.net/files/resolutions/N0350142.pdf
https://www.preventionweb.net/files/resolutions/N0350142.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/dms/Documents/120402_OOM-46182_eng.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/dms/Documents/120402_OOM-46182_eng.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/dms/Documents/120402_OOM-46182_eng.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/dms/Documents/120402_OOM-46182_eng.pdf
http://www.ifrc.org/en/who-we-are/vision-and-mission/the-seven-fundamental-principles/
http://www.ifrc.org/en/who-we-are/vision-and-mission/the-seven-fundamental-principles/
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يجــب أال يتســبب التنســيق والتفاعــل اإلنســاني العســكري ـفـي أي تهديــد للمبــادئ التــي 
توجــه الجهــات الفاعلــة ـفـي المجــال اإلنســاني والشــبكات المحليــة، بــل يجــب أن يدعمهــا 
الــوكاالت اإلنســانية مــع المجتمعــات والجهــات  التــي خلقتهــا  مــع الحفــاظ عـلـى الثقــة 

الفاعلــة ذات الصلــة.

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بشأن رسالة: التواصل مع المجتمعات )	201(. 	
التزامــات اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت بشــأن المســاءلة تجــاه الســكان  	

.)201	( يــن  المتضرر
الحضــور والتقــارب: أن نبقــى ونوصــل خمــس ســنوات مــن العمــل الــدؤوب ونســتكمل  	

المسيرة )2017(.

دراسة حالة: استخدام الحراسة المسلحة في هايتي عام 2016

ـفـي عــام 2016، أثنــاء االســتجابة إلعصــار ماثيــو ـفـي هايتــي، ردت المنظمــات اإلنســانية الدوليــة عـلـى سلســلة 
مــن الحــوادث األمنيــة – مثــل: نهــب الشــاحنات، ومحاولــة اختطــاف الســيارات، مــن خــال اســتخدام الحراســة 
المســلحة بشــكل متزايــد إليصــال المســاعدات. مــادام عرضــت الشــرطة الوطنيــة فــي هايتــي وكذلــك بعثــة األمــم 
المتحــدة؛ لتحقيــق االســتقرار ـفـي هايتــي الحراســة للتوزيعــات اإلنســانية واســعة النطــاق عنــد الضــرورة، ولكــن 
بســبب قلــق الوكالــة وانتشــار الشــائعات بيــن الجهــات الفاعلــة فــي مجــال المســاعدة، ســرعان مــا صــار ذلــك األمــر 

القاعــدة وليــس االســتثناء.

يجــب أن تكــون الحراســة المســلحة المــاذ األخيــر )راجــع الفصليــن: الثالــث والســادس(. ولكــن لــم يكــن هــذا 
هــو الحــال أثنــاء االســتجابة إلعصــار ماثيــو. تســبب انتشــار الحراســة المســلحة فــي إضافــة طبقــة لوجســتية؛ ومــن 
ثــم إبطــاء عمليــات التوزيــع فــي فتــرة حرجــة، واألخطــر مــن ذلــك، لقــد ســاهم فــي تفاقــم التوتــر بيــن المجتمعــات 
المحليــة والــوكاالت اإلنســانية الدوليــة، وهــذا هــو الســبب الرئيســي واألول وراء العديــد مــن الحــوادث األمنيــة. لــم 

يكــن حــًا قابــًا للتطبيــق، وال حــًا مســتداًما.

لــم تعكــس المخــاوف بيــن العامليــن فــي المجــال اإلنســاني فــي هايتــي الوضــع األمنــي، بــل نمــت عــن عــدم فهــم 
الســياق وديناميكيــات المجتمــع المحـلـي. ـفـي الوقــت نفســه، لجــأت بعــض الكيانــات إـلـى العنــف والتخريــب؛ 
بســبب اإلحباطــات الناجمــة عــن عــدم اإلنصــات لمطالبهــم وعــدم تلبيــة احتياجاتهــا. بعــد تقييــم التنســيق المدنــي 
العســكري، طلــب نائــب منســق األمــم المتحــدة للشــؤون اإلنســانية أن تعــزز الــوكاالت اإلنســانية جهــود مشــاركة 
المجتمــع بشــكل عاجــل، والتعلــم مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة ذات الخبــرة المثبتــة فــي هايتــي، واللجــوء إلــى 

الحراســة المســلحة كحــٍل أخيــر. علــى التــوازي، 

المجتمعــات(   مــع  التواصــل   / العســكري  المدـنـي  )التنســيق  اإلنســانية  الشــؤون  تنســيق  مكتــب  اســتضاف 
جلســات المجموعــات القطاعيــة حــول اســتخدام الحراســة المســلحة ومشــاركة المجتمــع فــي حــاالت االســتجابة، 
وذلــك ضمــن الجهــود الراميــة إلــى تبــادل الممارســات الســليمة، وتقليــل مخاطــر النهــب والحــوادث األمنيــة األخــرى. 
ـفـي نهايــة المطــاف، انخفــض اســتخدام الحراســة المســلحة دون التأثيــر ســلًبا عـلـى أمــن العامليــن ـفـي المجــال 

اإلنســاني.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OOM-CommunicationwithCommunities_eng_311013.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OOM-CommunicationwithCommunities_eng_311013.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/IASC%20Principals%20commitments%20on%20AAP%20%2528CAAP%2529March%202013.pdf
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https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/IASC%20Principals%20commitments%20on%20AAP%20%2528CAAP%2529March%202013.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Presence%20and%20Proximity.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Presence%20and%20Proximity.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Presence%20and%20Proximity.pdf
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توصي التزامات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن المساءلة أمام السكان المتضررين بما يلي:

تيسير االتصال بين المجتمعات ذات الصلة ومقدمي المساعدة. 	
التأكــد مــن وجــود آليــات مناســبة، متعــددة القنــوات؛ لتلقــي االســتجابات؛ اســتناًدا إلــى تفضيــات االتصــال  	

المحلية.
التأكــد مــن أن المجتمعــات لديهــا معلومــات دقيقــة بشــأن القضايــا اإلنســانية فــي الوقــت الراهــن، ال ســيما  	

حقوقهــم كمتلقيــن للمعونــة، وكيفيــة الشــكوى وطــرح األســئلة، وطــرق المشــاركة فــي جهــود االســتجابة.

1.4.2 التمييز 

مــن وجهــة نظــر الســكان المحلييــن، قــد ال يتضــح االختــاف بيــن العمليــات العســكرية واإلنســانية مــن حيــث 
طبيعــة العمــل واألهــداف والمبــادئ التوجيهيــة ـفـي جميــع األحــوال؛ ومــن ثــم يقــوم موظــف التنســيق المدـنـي 
يــز التمييــز بيــن الجهــات العســكرية والعامليــن فــي المجــال اإلنســاني، قــد يتطلــب  العســكري بــدور حاســم فــي تعز
األمــر درجــة معينــة مــن المســافة الماديــة، ال ســيما ـفـي حــاالت النــزاع أو القاقــل والمتاعــب الداخليــة، وأيًضــا 
يمكــن أن يســتلزم عــدم اســتخدام األصــول العســكرية أو التدخــل العســكري للقيــام باألنشــطة التــي يمكــن 
حســبها مســاعدة إنســانية، مثــل: التوزيــع المباشــر، أو توفيــر الرعايــة الطبيــة. ومــن وجهــة النظــر العســكرية، قــد 
يكــون لطمــس الخطــوط الفاصلــة بعــض اآلثــار اإليجابيــة، حيــث يمكنهــم كســب التعاطــف عنــد اقترانهــم بالجهــات 

اإلنســانية. راجــع الفصــل الرابــع.

مبــدأ التمييــز بيــن العناصــر واألهــداف العســكرية والسياســية ليــس مجــرد قاعــدة مــن قواعــد القانــون اإلنســاني 
الدوـلـي الُعرـفـي فحســب، ولكنــه أمــر حاســم ـفـي مجــال العمــل اإلنســاني؛ حتــى ُينظــر إـلـى الجهــات الفاعلــة عـلـى 
أنهــا محايــدة ونزيهــة ومســتقلة. يمكــن أن يتســبب وجــود أي صلــة حقيقيــة أو متصــورة مــع جهــات عســكرية أو 
سياســية بتأثيــر ســلبي علــى كٍل مــن الوصــول اإلنســاني واألمــن. إضافــة إلــى ذلــك، إذا كان العنصــر العســكري/

المســلح منخرًطــا فــي أنشــطة اإلغاثــة بشــكل واضــح، فقــد يصيــر المســتفيدون عرضــة لخطــر االســتهداف. ويتســم 
التمييــز بأهميــة حيويــة خاًصــة فــي ســياقات النــزاع أو االضطرابــات والتوتــرات الداخليــة )راجــع الفصــل الســادس(. 
وقــد يؤثــر االرتبــاط المتخيــل مــع جهــات عســكرية ـفـي ســياق ســلمي )وقــوع كارثــة طبيعيــة أو تكنولوجيــة ـفـي 
أوقــات الســلم، عـلـى ســبيل المثــال( أيًضــا عـلـى الطريقــة التــي ينظــر بهــا إـلـى المنظمــة مــن جانــب األطــراف 

المعارضــة للجهــات العســكرية فــي ســياقات أخــرى. راجــع أيًضــا الفصليــن الرابــع والســادس.

ويواجــه التمييــز –أيًضا-بعــض التحديــات فــي الســياقات التــي ُتفــوض فيهــا بعثــات حفــظ الســام؛ للمســاهمة فــي 
مكافحــة الجماعــات المســلحة، وحمايــة المدنييــن، وتيســير وصــول المســاعدات اإلنســانية. وُيعــد دور التنســيق 
والمتطلبــات  اإلنســانية  األهــداف  يــز  لتعز الســام؛  حفــظ  بعثــة  مــع  التعامــل  ـفـي  يًــا  ضرور العســكري  المدـنـي 

التشــغيلية، بمــا ـفـي ذلــك التمييــز. راجــع –أيًضا-الفصــل الثاـنـي، القســم 2.8؛ والفصــل الرابــع، القســم 	.	.

دراسة حالة: التمييز لضمان وصول الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني وأمنها:

ُيعــد الحــوار مــع بعثــات حفــظ الســام أمــًرا بالــغ األهميــة. ومــع ذلــك؛ فــإن التمييــز الواضــح بيــن العمليــات ذات 
الدوافــع السياســية إلنهــاء النــزاع، وبيــن المســاعدات اإلنســانية غيــر السياســية أمــرٌ حاســم فــي كثيــر مــن األحيــان. 
تحمــل بعثــات حفــظ الســام أهداًفــا سياســية وعســكرية؛ ومــن ثــمَّ يمكــن أن تكــون طرًفــا فــي األعمــال العدائيــة 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/IASC%20Principals%20commitments%20on%20AAP%20%2528CAAP%2529March%202013.pdf
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أو يمكــن تصورهــا كذلــك، أمــا الجهــات الفاعلــة فــي المجــال اإلنســاني فعليهــا الحفــاظ علــى اســتقالها عــن الهيــاكل 
السياســية والعســكرية بشــكل واضــح؛ للحفــاظ علــى الفضــاء اإلنســاني.

علــى ســبيل المثــال، فــي إحــدى الحــاالت أرســلت وكاالت األمــم المتحــدة وصناديقهــا وبرامجهــا بعثــات مشــتركة مــع 
بعثــات حفــظ الســام )مثــل: »بعثــة التقييــم المشــتركة«(، حينئــذ اعتقــل عنصــر الشــرطة فــي بعثــة حفــظ الســام 
بعــض العناصــر المســلحة المفترضــة. كان لارتبــاط المتصــور بأنشــطة عمليــات الســام تأثيــر ضــار علــى الطريقــة 
التــي ينظــر بهــا الســكان المحليــون والجماعــات المســلحة إلــى هــذه الــوكاالت؛ ومــن ثــم يكــون لهــذه الصلــة عواقــب 
وخيمــة تتمثــل فــي تقييــد وصــول المســاعدات اإلنســانية؛ فضــًا عــن تعريــض حيــاة العامليــن فــي المجــال اإلنســاني 

أو حتــى المتضرريــن للخطــر.

تشمل الممارسات السليمة للجهات العاملة اإلنسانية ما يلي:

تجنــب المشــاركة فــي بعثــات التقييــم المشــتركة حتــى مــع العناصــر المدنيــة للبعثــة. يجب على المنظمات  	
اإلنســانية إرســال بعثــات التقييــم الخاصــة بهــا؛ إلجــادة التحليــل الذي تقدمه.

االتفاق على المعلومات الرئيسية التي يتعين على الجهات الفاعلة جمعها بشكل فردي. 	
تعزيز تكامل العمل والحوار مع بعثة حفظ السام، دون طمس الخطوط الفاصلة. 	

1.4.3 عدم إلحاق الضرر

يــع الطعــام أو توفيــر الرعايــة الصحيــة( ضربًــا مــن التدخــل الخارجــي ـفـي  تعــد أي مســاعدة إنســانية )مثــل: توز
النظــام المحـلـي إـلـى حــٍد كبيــر، ويمكــن أن تؤثــر بشــكل كبيــر عـلـى االقتصــاد المحـلـي وتــوازن القــوى وتحــركات 
يــع  الســكان، كذلــك يمكــن أن تســاهم ســلًبا ـفـي الجريمــة أو إســاءة اســتخدام الســلطة. ومــن األمثلــة عـلـى توز
المــواد الغذائيــة التــي تحــدث خلــًا فــي االقتصــاد المحلــي؛ المســتفيدون الذيــن يتــم االعتــداء عليهــم وســرقتهم عنــد 
يــع. ُينســب  اســتام مــواد اإلغاثــة؛ أو التوتــرات المحليــة؛ بســبب عــدم المســاواة الفعليــة أو المتصــورة عنــد التوز
مفهــوم »عــدم إلحــاق الضــرر« إلــى »قســم أبقــراط« فــي الممارســة الطبيــة. وينــص علــى أن أي عواقــب محتملــة 
وغيــر مقصــودة للمســاعدة اإلنســانية يجــب أن ُتــدرس بدقــة؛ تجنًبــا ألي نتائــج ســلبية. االســتخدام العملــي لمفهــوم 

»عــدم إلحــاق الضــرر« هــو »التدقيــق فــي الحلــول الجــاري عرضهــا اليــوم؛ لتجنــب المشــاكل غــًدا«.

يجــب علــى كل فــرد فــي الجهــات الفاعلــة أن يــزن العواقــب واآلثــار والتأثيــرات المحتملــة ألنشــطته عنــد مشــاركته 
فــي االســتجابة اإلنســانية. ينبغــي أن تؤخــذ العوامــل الثقافيــة واالقتصاديــة والمجتمعيــة بعيــن االعتبــار. يجــب أن 
تكــون كل اســتجابة مبنيــة علــى المعاييــر اإلنســانية ومتكيفــة مــع الســياق، وذلــك بعــد إجــراء تقييــم دقيــق. يجــب 
أن تشــمل التقييمــات األشــخاص المتضرريــن وغيرهــم مــن أصحــاب المصلحــة المحيطييــن الذيــن قــد يســاعدون 

فــي األنشــطة اإلنســانية أو يعوقونهــا أو يتأثــرون بهــا.
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يتصــل ذلــك بالتنســيق المدـنـي العســكري بطريقتيــن، أوالً: لتجنــب العواقــب الســلبية 
-فيمــا يتعلق-بالحــوار والتفاعــل المدـنـي العســكري؛ ثانًيــا: تعزيــز مفهــوم »عــدم إلحــاق 
التنســيق  لموظــف  اإلنســانية.  المســاعدة  ـفـي  المشــاركة  العســكرية  بالجهــات  الضــرر« 
المدنــي العســكري دورٌ حاســم فــي مشــاركة )بعــض( البيانــات، وتعزيــز المبــادئ اإلنســانية، 
والمعاييــر ومدونــات الســلوك، وعنــد االقتضــاء ضمــان التنســيق بيــن الدعــم العســكري 

ألنشــطة اإلغاثــة والجهــات الفاعلــة ـفـي المجــال اإلنســاني.

يجــب عــدم الخلــط بيــن التعريــف اإلنســاني لمبــدأ »عــدم إلحــاق الضــرر« وبيــن نظيــره 
العســكري. طبــق بعــض العســكريين تحليــًا لمبــدأ »عــدم إلحــاق الضــرر« فــي عملياتهــم 
الثانيــة والثالثــة لمســار  الدرجــة  العواقــب مــن  التخطيطيــة مــع االقتصــار عـلـى تحليــل 

المقتــرح. العمــل 

منع االستغال واالعتداء الجنسي

األمــم  نطــاق منظومــة  عـلـى  كاســتراتيجية  األوـلـى  للمــرة  الجنســي  واالعتــداء  االســتغال  بمكافحــة  اإلقــرار  تــم 
المتحــدة، األمــر الــذي يتطلــب نهًجــا مشــتركًا. وقــد طلــب األميــن العــام لألمــم المتحــدة مــن الــوكاالت والصناديــق 
يــز التدابيــر القائمــة؛ لمنــع موظفــي منظومــة األمــم المتحــدة وكشــفهم  والبرامــج اعتمــاد تدابيــر جديــدة وتعز
واإلبــاغ عنهــم، واتخــاذ إجــراءات ضدهــم -علــى نحــو أفضل-ممــن يرتكبــون مثــل هــذه »األفعــال البغيضــة وغيــر 

المبــررة«.

موقع منع االستغال واالعتداء الجنسي على اإلنترنت

دراسة حالة: قدرة الرفع الرأسي في توزيع المواد الغذائية وغير الغذائية

ــا مــا تكــون المروحيــات الطريقــة الوحيــدة للوصــول إلــى المناطــق المتضــررة التــي يتعــذر الوصــول إليهــا فــي  غالًب
حــاالت الكــوارث الطبيعيــة الجســيمة. ُتعــد قــدرة الجســر الجــوي مــن أهــم المــوارد خــال األيــام األولــى مــن الكارثــة، 
كثــر المــوارد المحــدودة. ـفـي عمليــات اإلغاثــة الســابقة، قدمــت الجهــات العســكرية المســاعدة  ولكنهــا كذلــك أ
المباشــرة، وســلمت مــواد اإلغاثــة والطعــام. قــد تكــون عمليــات التســليم تلــك حاســمة فــي المراحــل المبكــرة مــن 

االســتجابة، بينمــا يتــم تنظيــم المجتمــع اإلنســاني ونشــره فــي المنطقــة المتضــررة.

غالًبــا مــا تدعــم الحكومــات المحليــة والحكومــات التــي تقــدم المســاعدة، وكذلــك وســائل اإلعــام هــذه اإلجــراءات؛ 
ألنهــا توفــر نتائــج ســريعة وواضحــة للغايــة. مــع كــون أن توزيعــات طائــرات الهليكوبتــر تبــدو أحيانًــا الطريقــة 
يــة فــي المناطــق البالغــة التأثــر؛ فإنــه يمكــن أن يكــون لهــا آثــار ســلبية؛ قــد  الوحيــدة للحصــول علــى مســاعدة فور

يضطــر موظــف التنســيق المدنــي العســكري إلــى معالجتهــا. فيمــا يلــي أمثلــة مــن الكــوارث األخيــرة:

حــددت المروحيــات المناطــق التــي تدمــرت أثنــاء تحليقهــا بالجــو، وهبطــت أو حامــت فــوق المناطــق المفتوحــة؛ 

https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse
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إلســقاط مــواد اإلغاثــة وتفريغهــا علــى ارتفــاع يتــراوح مــا بيــن متريــن إلــى خمســة أمتــار.

ســمع الســكان المحليــون عــن وصــول المســاعدة إمــا عــن طريــق ســماع صــوت المروحيــات وإمــا عــن طريــق 
مــن  العديــد  إصابــة  إـلـى  أدى  ممــا  حطاًمــا؛  المروحيــات  ألقــت  الهبــوط.  منطقــة  إـلـى  وتوافــدوا  األخبــار،  تناقــل 
األشــخاص الذيــن اندفعــوا؛ للحصــول عـلـى المســاعدة، والذيــن لــم يتســن لهــم الوصــول إـلـى الرعايــة الصحيــة.

الذيــن  المحلييــن  الســكان  يــع؛ ونجــم عــن ذلــك حصــول  التوز يباشــر عمليــة  ولــم  المروحيــة،  يبــق طاقــم  لــم 
كانــوا األكثــر قــدرة علــى مــواد اإلغاثــة، فــي حيــن لــم يبــق شــيء للعديــد منهــم، عــادًة النســاء واألطفــال والمرضــى 

والمســنين. والمعوقيــن 

لــم يعــرف النــاس مــا إذا كانــت المروحيــات ســتعود، ومتــى ســتعود؟ ولذلــك خيمــوا فــي الحقــل المفتــوح؛ النتظــار 
يــع التاـلـي. وهــذا يمكــن أن يجعــل مناطــق الهبــوط مناطــق خطيــرة وعرضــة لجميــع أنــواع الجرائــم، بمــا ـفـي  التوز

ذلــك: »االغتصــاب واالختطــاف«.

عندمــا عــادت المروحيــات، حــاول النــاس اقتحــام المروحيــة وهــددوا الطاقــم، وفــي أســوأ الحــاالت، انتهــى الوضــع 
بأعمــال شــغب؛ حيــث لقــى أشــخاص حتفهــم علــى يــد قــوات األمــن أو طاقــم المروحيــة؛ للدفــاع عــن النفــس. 

يــة، علــى ســبيل المثــال: إذا لــم تتأثــر إمــدادات الميــاه وكان  جلبــت المروحيــات عناصــر عشــوائية وليســت ضرور
الطعــام شــحيًحا، فســتأتي المروحيــات بالميــاه المعبــأة

 بداًل من الطعام. تسببت الزجاجات الفارغة مشكلة نفايات.

فــي الحــاالت التــي تقــدم فيهــا األســواق المحليــة مــا يكفــي مــن الســلع، تكبــد البائعــون المحليــون خســائر فادحــة؛ 
نتيجــة للمنافســة »الحــرة«. تــم تعليــق العمليــات دون ســابق إنــذار- ولــم يكــن هنــاك وقــت للعثــور علــى طــرق 

إمــداد بديلــة - وُتــرك األشــخاص الذيــن ال يزالــون بحاجــة إلــى المســاعدة فــي حالــة اســتياء.

1.5 إيصال المساعدة اإلنسانية

إيصــال المســاعدة اإلنســانية منــوٌط بقــدرة العامليــن فــي المجــال اإلنســاني علــى الوصــول إلــى المتضرريــن مــن 
األزمــات، وكذلــك قــدرة النــاس المتضرريــن علــى الوصــول إلــى المســاعدة والخدمــات اإلنســانية. والوصــول اإلنســاني 
يــن، وأن تكــون المســاعدة اإلنســانية غيــر  المســتدام والفعــال يتضمــن إمكانيــة الوصــول إـلـى جميــع المتضرر
مشــروطة بالــوالء أو الدعــم لألطــراف المشــاركة فــي النــزاع؛ ولــذا يجــب أن يكــون مســتقًا عــن العمــل السياســي 

والعســكري وغيــر ذلــك. 

يعــد إيصــال المســاعدة اإلنســانية شــرًطا أساســًيا مــن شــروط العمــل اإلنســاني الفعــال. بعــد منــح الموافقــة مــن 
يـًـا؛ إلجــراء  جانــب الســلطات )راجــع القســم 1.1.1 فــي هــذا الفصــل(، يصيــر الوصــول الكامــل دون عوائــق أمــًرا ضرور
العمليــات ونقــل البضائــع واألفــراد، أينمــا ُوجــدت الحاجــة، وتوزيــع اإلمــدادات المنقــذة للحيــاة، وضمــان اســتفادة 
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يــن مــن الحمايــة والمســاعدة. وـفـي حــاالت النــزاع واالحتــال، فســوف ينــص القانــون اإلنســاني  جميــع المتضرر
الدولــي علــى أن منظمــات اإلغاثــة النزيهــة لهــا الحــق فــي الوصــول إلــى المتضرريــن، وينظــم شــروطه عندمــا تكــون 
أطــراف النــزاع غيــر قــادرة أو غيــر راغبــة ـفـي تلبيــة احتياجــات الســكان الخاضعيــن لســيطرتهم )اتفاقيــة جنيــف 
والبروتوكــول اإلضافــي الثانــي(. إضافــة إلــى ذلــك، بموجــب القانــون اإلنســاني الدولــي العرفــي، يجــب احتــرام موظفــي 
اإلغاثــة اإلنســانية وحمايتهــم )المــادة 1	(. وأخيــًرا، بموجــب القانــون الجناـئـي الدوـلـي، ُيصنــف توجيــه الهجمــات 
عمــًدا ضــد العامليــن فــي المجــال اإلنســاني والمــواد اإلنســانية علــى أنــه »جرائــم حــرب« فــي كل مــن النــزاع المســلح 
الدوـلـي والنــزاع المســلح غيــر الدوـلـي )نظــام رومــا األساســي، المــادة 8(. يجــدر اإلشــارة إـلـى اآلـتـي: ليســت جميــع 

القيــود المفروضــة علــى إيصــال المســاعدات معرقلــة عــن عمــا، وقــد ال تشــكل انتهــاكات للقانــون الدولــي.

يمكن لعدة عوامل أن تعيق إيصال المساعدة اإلنسانية، مثل:

الطــرق  	 نقــص  األساســية:  الهيــاكل  نقــص  أو  يــس،  التضار أو  بالمنــاخ  المتعلقــة  الماديــة  المعوقــات 
النائيــة. الجبليــة  والمناطــق 

القيــود البيروقراطيــة علــى األفــراد واإلمــدادات اإلنســانية: إجــراءات تســجيل بيروقراطيــة طويلــة، المنــع مــن  	
عبــور نقطــة تفتيــش معينــة.

األنشــطة: محــاوالت  	 اإلغاثــة وتنفيــذ  إيصــال  ـفـي  والتدخــل  اإلنســانية،  األفــراد واإلمــدادات  تقييــد حركــة 
لتحويــل مســار المســاعدات، وعــدم الحصــول علــى تصريــح لتقييــم منطقــة معينــة، والقيــود المفروضــة 

عـلـى تســليم المــواد، وهــدم الهيــاكل الممولــة مــن الجهــات المانحــة.
القتــال النشــط والعمليــات العســكرية: ال يســتطيع العاملــون ـفـي المجــال اإلنســاني التحــرك، وال يمكــن  	

يــن التحــرك. قــد تشــكل األجهــزة المتفجــرة المرتجلــة خطــًرا شــديًدا. لألشــخاص المتضرر
الهجمــات علــى العامليــن فــي المجــال اإلنســاني والســلع والمرافــق بدوافــع سياســية أو اقتصاديــة. )مكتــب  	

تنســيق الشــؤون اإلنســانية بشــأن رســالة: الوصــول(.

كتســاب الوصــول اإلنســاني والحفــاظ عليــه يقــوم عـلـى الجهــد المتواصــل. لــكل مــن منســق اإلغاثــة ـفـي حــاالت  ا
الطوارئ ومنســقي الشــؤون اإلنســانية دور محدد يلعبونه في هذا الصدد. على المســتوى الُقطري، يدعم مكتب 
تنســيق الشــؤون اإلنســانية منســقي الشــؤون اإلنســانية فــي دورهــم مــن خــال تنســيق الخيــارات واســتراتيجيات؛ 

يــادة الوصــول وتعزيــز االمتثــال للمبــادئ اإلنســانية. راجــع أيًضــا الفصــل الثانــي، القســم 	.2. لز

تشمل الممارسات السليمة ما يلي، على سبيل المثال ال الحصر:

االعتمــاد علــى واالســتمرارية فــي المشــاركة مــع جميــع الجهــات الفاعلــة التــي يمكنهــا توفيــر الوصــول أو  	
تقييــده.

تعزيز القبول بين السكان المتضررين والسلطات والجهات المسلحة. 	
تعزيز المبادئ اإلنسانية والتصرف على أساسها. 	
وضــع ترتيبــات محــددة مــع األطــراف المنخرطــة فــي األعمــال العدائيــة )مثــل: نظــام اإلخطــار اإلنســاني لحــل  	

النــزاع، »وقفــة« إنســانية أو »ممــرات«، أمــن المنطقــة(.

يــة إلقامــة الحــوار مــع العســكريين والجهــات المســلحة األخــرى،  تعــد مهمــة التنســيق المدنــي العســكري ضرور

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule31
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule31
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/OOM-humanitarianAccess_eng_April2017_0.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/OOM-humanitarianAccess_eng_April2017_0.pdf
https://www.icvanetwork.org/system/files/versions/Revised_HC%20TOR-3.pdf
https://www.icvanetwork.org/system/files/versions/Revised_HC%20TOR-3.pdf
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يــز نهــج مبدـئـي؛  وتشــمل الجماعــات المســلحة مــن غيــر الــدول. ويشــمل ذلــك: وضــع ترتيبــات محــددة وتعز
والمبــادئ   	6/182 المتحــدة  لألمــم  العامــة  الجمعيــة  قــرار  مــع  يتماشــى  بمــا  العســكريين،  مــع  للتفاعــل 
التوجيهيــة الحاليــة للتنســيق المدنــي العســكري. كمــا -هــو موضح-فــي القســم 	.1، غالًبــا مــا يكــون القبــول شــرًطا 

أساســًيا ومهًمــا لتحقيــق الوصــول.

والوصــول  الــدول  غيــر  مــن  المســلحة  الجماعــات  مــع  اإلنســاني  بالحــوار  المتعلقــة  الرئيســية  المراجــع  قائمــة 
اإلنســاني: 

الحاجــة إـلـى منظمــات إغاثــة محايــدة للتعامــل مــع الجماعــات المســلحة مــن غيــر  	
الــدول موضحــة بالتفصيــل ـفـي المــادة 	 المشــتركة مــن اتفاقيــات جنيــف.  تنطبــق 
المــادة عـلـى النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة؛ ومــن ثَــمَّ للجماعــات المســلحة مــن 

غيــر الــدول.
قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 6/182	 ينــص عـلـى التاـلـي "تحــت الرعايــة  	

والجمعيــة العامــة، والعمــل تحــت إشــراف األميــن العــام، ســيضطلع المســؤول الرفيــع 
المســتوى )منســق اإلغاثــة فــي حــاالت الطــوارئ( بالمســؤوليات التاليــة: الفقــرة 5	 )د( 
التــي تيســر بشــكل فعــال، بمــا فــي ذلــك ومــن خــال التفــاوض، إذا لــزم األمــر، وصــول 
المنظمــات التنفيذيــة إلــى مناطــق الطــوارئ؛ لتوفيــر المســاعدة الطارئــة بســرعة، مــن 
خــال الحصــول علــى موافقــة جميــع األطــراف المعنيــة، مــن خــال وســائل، مثل: إنشــاء 

ممــرات إغاثــة مؤقتــة عنــد الحاجــة، وأيــام ومناطــق للهــدوء، وأشــكال أخــرى".
تــم التأكيــد مجــدًدا عـلـى ضــرورة التعامــل مــع جميــع األطــراف قــرار مجلــس األمــن  	

المدنييــن. عـلـى حمايــة   )2009( 189	
راجع أيًضا الفصلين الرابع والسادس. 	
اإلنســانية  	 المســاعدات  وصــول  الرســالة:  حــول  اإلنســانية  الشــؤون  تنســيق  مكتــب 

.)2017(
دليــل مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية للممارســين والمبــادئ التوجيهيــة الملحقــة  	

للمفاوضــات اإلنســانية مــع المجموعــات المســلحة )2006(.
وزارة الخارجيــة االتحاديــة السويســرية، الوصــول اإلنســاني فــي حــاالت النــزاع المســلح،  	

دليــل الممــارس، اإلصــدار الثانــي )	201(.
وزارة الخارجيــة االتحاديــة السويســرية، وصــول المســاعدات اإلنســانية فــي حــاالت النــزاع  	

المســلح: كتيــب اإلطــار المعيــاري الدولــي )	201(.
النــزاع  	 حــاالت  ـفـي  اإلنســانية  اإلغاثــة  بعمليــات  المتعلــق  للقانــون  كســفورد  أ دليــل 

.)2016( المســلح 
 اللجنة الدولية للصليب األحمر، والمعجم الخاص بالوصول اإلنساني )	201(. 	
 اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، قانــون تنظيــم عمليــات اإلغاثــة العابــرة للحــدود   	

.)201	(

https://ihl-databases.icrc.org/ihl/WebART/375-590006
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/WebART/375-590006
http://www.un.org/documents/ga/res/46/a46r182.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/46/a46r182.htm
https://www.un.org/ruleoflaw/files/Security%20Council%20Resolution%201894.pdf
https://www.un.org/ruleoflaw/files/Security%20Council%20Resolution%201894.pdf
https://www.un.org/ruleoflaw/files/Security%20Council%20Resolution%201894.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/OOM-humanitarianAccess_eng_April2017_0.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/OOM-humanitarianAccess_eng_April2017_0.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/OOM-humanitarianAccess_eng_April2017_0.pdf
https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/HumanitarianNegotiationswArmedGroupsManual.pdf
https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/HumanitarianNegotiationswArmedGroupsManual.pdf
https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/HumanitarianNegotiationswArmedGroupsManual.pdf
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/publications/Voelkerrecht/CDI_Access_Manual_Web_Dec5.pdf
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/publications/Voelkerrecht/CDI_Access_Manual_Web_Dec5.pdf
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/publications/Voelkerrecht/CDI_Access_Manual_Web_Dec5.pdf
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/publications/Voelkerrecht/CDI_Access_Handbook_Web_Dec5.pdf
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/publications/Voelkerrecht/CDI_Access_Handbook_Web_Dec5.pdf
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/publications/Voelkerrecht/CDI_Access_Handbook_Web_Dec5.pdf
https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/Oxford%20Guidance%20pdf.pdf
https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/Oxford%20Guidance%20pdf.pdf
https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/Oxford%20Guidance%20pdf.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/2014/icrc-q-and-a-lexison-on-humanitarian-access-06-2014.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/2014/icrc-q-and-a-lexison-on-humanitarian-access-06-2014.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/review/2013/irrc-890-gillard.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/review/2013/irrc-890-gillard.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/review/2013/irrc-890-gillard.pdf
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 1.6 الحماية
ــا للقانــون  يشــمل مبــدأ الحمايــة جميــع األنشــطة التــي تهــدف إلــى ضمــان االحتــرام الكامــل لحقــوق الفــرد؛ وفًق
الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاني الدولــي )الــذي ينطبــق فــي حــاالت النــزاع المســلح( وقانــون الاجئيــن. 

اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت.

ســواًء فــي أوقــات الســلم أو أثنــاء التوتــر الداخلــي، تحــدد القوانيــن الوطنيــة االلتزامــات والحقــوق بيــن الــدول واألفراد، 
حيــث تتحمــل الــدول المســؤولية األساســية عــن حمايــة األفــراد الخاضعيــن لواليتهــا القضائيــة. فــي حــاالت الكــوارث 

الطبيعية أو التكنولوجية، تكون الســلطات الوطنية مســؤولة عن تقديم المســاعدة والحماية للمتضررين.

فــي حــاالت النــزاع المســلح، يشــير مصطلــح األشــخاص المحمييــن إلــى المدنييــن، وأولئــك الذيــن لــم يعــدوا جــزًءا 
مــن األعمــال العدائيــة )مثــل: المرضــى، والجرحــى، والموقوفيــن(. قــد يتــم تطبيــق أحــكام مختلفــة تبًعــا لنــوع 

النــزاع وفئــة األشــخاص المحمييــن. ويحظــر اســتهداف هــؤالء األشــخاص فــي الهجمــات بشــكل مباشــر.

ـفـي حــاالت النــزاع المســلح، قــد تكــون الحمايــة التــي توفرهــا الدولــة غيــر كافيــة؛ لذلــك، يحــدد القانــون اإلنســاني 
الدولــي مســؤوليات الدولــة أو الجماعــة المســلحة التــي يخضــع لهــا األشــخاص المحميــون. كمــا يوضــح القانــون 
أن المســاعدة جــزء مــن الحمايــة، وتشــمل حــق )الجهــات الفاعلــة ـفـي المجــال اإلنســاني المحايــدة( ـفـي تقييــم 
يــع اإلغاثــة. ـفـي النزاعــات المســلحة، تشــارك الجهــات الفاعلــة ـفـي المجــال اإلنســاني – االحتياجــات ومراقبــة توز
أيًضا-مــع الجهــات المعنيــة مســؤولية تعزيــز االلتــزام بالقانــون اإلنســاني الدولــي أو غيــره مــن الصكــوك القانونيــة 
المعمــول بهــا؛ للحــد مــن المخاطــر التــي يتعــرض لهــا األشــخاص المتضــررون. قــد تشــمل الجهــات المســؤولة 
القــوات العســكرية الوطنيــة أو األجنبيــة، والجماعــات المســلحة مــن غيــر الــدول. يتــم التفاعــل بينهــا فــي شــكل 
تبــادل المعلومــات، والدعــوة، والتدريــب، ورفــع مســتوى الوعــي، واتخــاذ التدابيــر؛ للحــد مــن أثــر األعمــال العدائيــة 
علــى المدنييــن، فضــًا عــن تعزيــز نهــج »عــدم إلحــاق الضــرر« واألســاليب ذات الصلــة. تقريــر األميــن العــام لعــام 
2017 بشــأن حمايــة المدنييــن فــي النزاعــات المســلحة  يضــع اإلطــار لمدونــات الســلوك الخاصــة بالمجموعــات 
المســلحة مــن غيــر الــدول خصوًصــا، ويجــب علــى موظــف التنســيق المدنــي العســكري حســب االقتضــاء االتصــال 
والتنســيق مــع العســكريين والجماعــات المســلحة مــن غيــر الــدول؛ لدعــم االســتجابة عــن طريــق الحمايــة. راجــع 

أيًضــا الفصــل الســادس، القســم 6.5.2.

بعــض الجماعــات معرضــة بشــكل خــاص النتهــاكات حقــوق اإلنســان وتحتــاج إلــى حمايــة 
خاصــة. فــي حــاالت النــزاع المســلح، فإنــه يحــق لألطفــال )األفــراد الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 
18 عاًمــا( الحصــول علــى الحمايــة بموجــب القانــون اإلنســاني الدولــي كمدنييــن، وللحمايــة 

الخاصــة كأطفــال كقاعــدة عرفيــة للقانــون اإلنســاني الدولــي.

توضــح سياســة حمايــة اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت أن الحمايــة مســؤولية مشــتركة تقــع علــى عاتــق 
المنظومــة اإلنســانية بأســرها. ـفـي الميــدان اإلنســاني، تقــوم مجموعــة الحمايــة، بقيــادة مفوضيــة األمــم المتحــدة 
لشــؤون الاجئيــن، بتنســيق اســتجابة الحمايــة وتراقــب المعاييــر ووضــع السياســات. تعــد مجموعــة الحمايــة 
العالميــة الكيــان المماثــل علــى المســتوى االســتراتيجي. تنقســم الحمايــة إلــى أربــع مجــاالت فرعيــة مــن الخبــرة 
مــع الــوكاالت الرائــدة المعينــة: العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي )صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان(، حمايــة 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1713265.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1713265.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1713265.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/protection-priority-global-protection-cluster/documents/inter-agency-standing-committee-policy
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الســكن  وحقــوق  باأللغــام(  المتعلقــة  اإلجــراءات  )دائــرة  باأللغــام  المتعلقــة  اإلجــراءات  )اليونيســف(،  الطفــل 
ــل المجموعــات الفرعيــة فــي الميــدان حســب الحاجــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، تلعــب اللجنــة الدوليــة  والملكيــة. وتفعَّ

ــا فــي الحمايــة. ــا علــى القانــون اإلنســاني الدولــي دوًرا مهمًّ للصليــب األحمــر؛ كونهــا مراقًب

يمكــن النظــر إـلـى الحمايــة عـلـى أنهــا مســؤولية أو هــدف أو نشــاط قانوـنـي. تنقســم األنشــطة اإلنســانية الداعمــة 
للحمايــة إلــى ثــاث مراحــل:

أنشــطة االســتجابة؛ لمنــع أو إيقــاف أو تخفيــف آثــار التهديــد عـلـى حقــوق األشــخاص ـفـي الســامة، عـلـى  	
ســبيل المثــال: العنــف الجنســي أو القائــم علــى النــوع االجتماعــي، وتشــمل الدعــوة مــع أطــراف النــزاع إلــى 

االمتنــاع عــن مثــل هــذه االنتهــاكات أو توفيــر الرعايــة الطبيــة األساســية.
االســتجابات العاجيــة؛ الســتعادة كرامــة األشــخاص، وضمــان ظــروف معيشــية مائمــة بعــد اإلســاءة، علــى  	

ســبيل المثــال: المســاعدة القانونيــة إذا مــا قــرر ضحايــا العنــف الجنســي أو القائــم علــى النــوع االجتماعــي 
اتخــاذ إجــراء قانونــي.

بنــاء بيئــة اجتماعيــة وثقافيــة ومؤسســية وقانونيــة مواتيــة الحتــرام الحقــوق الفرديــة. يمكــن أن يشــمل  	
يــز التشــريعات ضــد العنــف الجنســي أو القائــم علــى النــوع االجتماعــي، أو تدريــب الشــرطة علــى  ذلــك تعز

كيفيــة التعامــل مــع القضايــا المتعلقــة بالعنــف.

المعايير المهنية للجنة الدولية للصليب األحمر )2018(. 	
سياســة اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت، بشــأن الحمايــة فــي العمــل اإلنســاني  	

.)2016(
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، بشأن رسالة: حماية المدنيين )2017(. 	
كتلة الحماية العالمية. 	
مذكرة مجلس األمن، بشأن حماية المدنيين )	201(. 	

1.6.1 حماية المدنيين في عمليات حفظ السالم

منــذ أوائــل العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، تضمنــت معظــم واليــات األمــم المتحــدة لعمليــات حفــظ 
الســام عناصــر الحمايــة. ُيصــرح لحفــظ الســام باســتخدام القــوة فــي المواقــف التــي يواجــه فيهــا المدنيــون »تهديــًدا 
وشــيكًا بالعنــف البدـنـي« بشــكل متزايــد، حيــث بــات ال يقتصــر عـلـى حــاالت الدفــاع عــن النفــس فقــط. تشــارك 
الجهــات الفاعلــة فــي المجــال اإلنســاني مــع بعثــات حفــظ الســام التابعــة لألمــم المتحــدة والجهــات األمنيــة األخــرى 
المكلفــة بحمايــة المدنييــن المعرضيــن للتهديــد بشــكل اســتباقي، مــن خــال تبــادل المعلومــات حــول ماهيــة تلــك 

التهديدات.

أيًضــا تناصــر الجهــات الفاعلــة فــي المجــال اإلنســاني بعثــات األمــم المتحــدة لحفــظ الســام والجهــات األمنيــة األخــرى 
التــي ترمــي إلــى تعزيــز األمــن للمدنييــن، واالســتجابة لطلبــات الحصــول علــى معلومــات حــول تحــركات الســكان 
واالحتياجــات اإلنســانية. مــع كــون ذلــك، فــإن الجيــل الجديــد مــن عمليــات حفــظ الســام يتســم بواليــات قويــة 

تشــمل -فــي بعــض األحيان-تحييــد مجموعــات مســلحة محــددة.

ومــن ثــم، يجــب عـلـى الجهــات الفاعلــة ـفـي المجــال اإلنســاني االمتنــاع عــن تبــادل المعلومــات الحساســة؛ أي 
المعلومــات التــي قــد تمــس بحيادهــا أو قــد تضعــف أحــد أطــراف النــزاع. يختلــف تعريــف حفــظ الســام لحمايــة 

https://www.icrc.org/en/publication/0999-professional-standards-protection-work-carried-out-humanitarian-and-human-rights
https://www.icrc.org/en/publication/0999-professional-standards-protection-work-carried-out-humanitarian-and-human-rights
https://interagencystandingcommittee.org/protection-priority-global-protection-cluster/documents/inter-agency-standing-committee-policy
https://interagencystandingcommittee.org/protection-priority-global-protection-cluster/documents/inter-agency-standing-committee-policy
https://interagencystandingcommittee.org/protection-priority-global-protection-cluster/documents/inter-agency-standing-committee-policy
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/OOM-Protection_English_17May2017.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/OOM-Protection_English_17May2017.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Security%20Council%20Norms_Final%20version%20for%20print%2017%20June%202014.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Security%20Council%20Norms_Final%20version%20for%20print%2017%20June%202014.pdf
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المدنييــن عــن التعريــف اإلنســاني الــذي يعتمــد نهًجــا ثاثًيــا: الحمايــة البدنيــة، وحقــوق الفــرد، وتحقيــق االســتقرار 
وبنــاء الســام، مــن خــال إنشــاء بيئــة واقيــة. راجــع أيًضــا الفصــل الرابــع، القســم 5.	.

 حماية المدنيين في سياق عمليات األمم المتحدة لحفظ السام  العمليات )2009(

1.7 أمن العاملين في المجال اإلنساني

فــي حــاالت الطــوارئ يتعيــن علــى الجهــات اإلنســانية الفاعلــة تحديــد الُنهــج الســريعة والفعالــة واآلمنــة؛ لضمــان 
تقديــم المســاعدة الحيويــة للمتضرريــن. يجــب موازنــة ذلــك مــع الحاجــة إلــى ضمــان ســامة العامليــن مــع األخــذ 

باالعتبــار أي انتمــاء حقيقــي أو متصــور إلــى القــوات العســكرية. راجــع الفصــل الثانــي، القســم 2.9.

ويمكــن الحــد مــن العديــد مــن المخاطــر عبــر بنــاء الثقــة والقبــول؛ ولــذا يوجــد عــدة عوامــل مــن شــأنها أن تزيــد مــن 
تقبــل المجتمعــات المحليــة للعمــل اإلنســاني. تشــمل هــذه العوامــل أن ُينظــر إلــى الجهــات الفاعلــة فــي المجــال 
اإلنســاني أنهــا محايــدة ونزيهــة إلــى حــٍد بعيــد، وأن يرتفــع الوعــي بمهمتهــم اإلنســانية، وأال يخلــو وجودهــا أو عملهــا 
بالعــادات والثقافــة المحليــة أو يســيء لهــا. كلمــا زاد النظــر إلــى العمــل اإلنســاني علــى أنــه –فعلًيا-يغيــر الوضــع إلــى 
األفضــل، ارتفــع قبــول المجتمعــات المحليــة؛ ممــا يزيــد مــن مســاهمتها النشــطة فــي ســامة العامليــن وأمنهــم 

فــي المجــال اإلنســاني.

كات المســتمرة طويلــة المــدى، وهــي تشــمل  وتعتمــد الُنهــج القائمــة علــى القبــول باألســاس علــى الحــوار والشــرا
كها، والرصــد الوثيق للتصورات  المعرفــة بالبيئــة المحليــة، واالتصــاالت، والتشــاور مــع المجتمعــات المحليــة وإشــرا
والتهديــدات الســلبية المحتملــة. وتضطلــع الجهــات الفاعلــة المحليــة والشــركاء والموظفــون بــدور رئيســي ـفـي 
فهــم البيئــة والتهديــدات والتصــورات المحتملــة، وفــي إيصــال الرســائل اإلنســانية. كمــا تــؤدي نُهــج »عــدم إلحــاق 

الضــرر« دوًرا حاســًما فــي تجنــب التوتــرات المحليــة الناجمــة عــن البرمجــة اإلنســانية.

وتشــمل الممارســات الســليمة الملكيــة المشــتركة المحليــة واشــتراك جميــع الفئــات والعمــل المحلــي وســبل 
كتســاب القبــول أمــًرا صعًبــا للغايــة،  العيــش ـفـي البرامــج اإلنســانية. وـفـي الحــاالت شــديدة الخطــورة، قــد يكــون ا
وقــد يحتــاج إلــى تدابيــر مناســبة أخــرى إلدارة المخاطــر. فعلــى ســبيل المثــال، عندمــا تعــارض بعــض الجماعــات أو 
المنظمات أجزاء من االســتجابة اإلنســانية الدولية بشــدة، يمكن اســتهداف العاملين في المجال اإلنســاني بشــكل 
يــة للمركبــات، أو  مباشــر. وفــي هــذه الحــاالت، يمكــن لسياســة »عــدم الكشــف« أن تشــمل محــو العامــات التجار
عــدم ارتــداء الموظفيــن لشــعارات المنظمــة، أو اســتخدام مركبــات محليــة ومكاتــب غيــر مميــزة، أو عــدم التجمــع 
ـفـي مجموعــات أو مكاتــب يمكــن تمييزهــا عـلـى أنهــا تابعــة للمنظمــة. ـفـي حيــن أن هــذه التدابيــر ســتقلل مــن 

يــادة التأثيــر إذا وقــع حــادث بالفعــل. احتمــال وقــوع الحــوادث؛ فإنهــا قــد تــؤدي إلــى ز

وـفـي حــاالت معينــة، قــد تكــون المخاطــر التــي تهــدد الموظفيــن الدولييــن، أو الموظفيــن مــن أجــزاء أخــرى مــن 
البلــد، أو الموظفيــن مــن جنســيات معينــة أشــد قــوة. وفــي هــذه الحــاالت، يمكــن التفكيــر فــي بدائــل، مثــل: البرمجــة 
عــن بعــد، والتوظيــف المحلــي الثابــت، وبنــاء القــدرات المحليــة للمنظمــات المجتمعيــة والمتطوعيــن. إذا كانــت 
المخاطــر عاليــة بالنســبة إلــى جميــع الموظفيــن علــى حــٍد ســواء، فــإن البرمجــة الكاملــة عــن بُعــد -التــي يضطلــع 

http://www.unocha.org/sites/dms/Documents/Protecting%20Civilians%20in%20the%20Context%20of%20UN%20Peacekeeping%20Operations.pdf
http://www.unocha.org/sites/dms/Documents/Protecting%20Civilians%20in%20the%20Context%20of%20UN%20Peacekeeping%20Operations.pdf
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يــارات واإلنترنت-وتوفيــر النقــد والقســائم بــداًل مــن الســلع، تكــون مــن  بهــا المجتمــع نفســه، وُترَصــد عــن طريــق الز
الخيــارات المناســبة التــي يمكــن النظــر فيهــا. راجــع الفصــل الثانــي، القســم 2.9 والفصــل الســادس، القســم 	.6.5.

يمكــن أن تضطلــع العناصــر العســكرية ـفـي عمليــات حفــظ الســام، وكذلــك العناصــر العســكرية الوطنيــة أو 
التــي تســيطر عـلـى إقليــٍم مــا، بمهمــة توفيــر الظــروف األمنيــة الازمــة لألنشــطة  العناصــر المســلحة األخــرى 
اإلنســانية. اســتناًدا إلــى القاعــدة العامــة، لــن تســتخدم الجهــات الفاعلــة فــي المجــال اإلنســاني الحراســة المســلحة. 
ومــع ذلــك، تحــدد المبــادئ التوجيهيــة غيــر الملزمــة للجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت الحــد األدـنـى مــن 
الشــروط التــي تســمح بالعــدول عــن هــذه القاعــدة، بشــأن اســتخدام الحراســة المســلحة مــع القوافــل اإلنســانية. 

راجــع الفصــل الثالــث، القســم 	.2.	.

تشــمل الممارســات الســليمة طلــب تأميــن المنطقــة؛ عوًضــا عــن تدابيــر الــردع والحمايــة المســلحة. وقــد يشــمل 
ـفـي  الفعالــة  الجهــات  عـلـى وجــود  للحفــاظ  يــات عليهــا؛  الرئيســية ووضــع دور الطــرق  ذلــك »إخــاء« شــبكات 

المنطقــة، دون أن تكــون مرئيــة أو مرافقــة للقافلــة أو الحاجــة لتوفيــر جســور هوائيــة.

يضطلــع موظــف التنســيق المدـنـي العســكري بــدور مهــم ـفـي دعــم اإلدارة األمنيــة، ال ســيما مــن خــال االتصــال 
بالقــوات العســكرية والجهــات المســلحة األخــرى. علــى ســبيل المثــال، يمكنــه/ يمكنهــا أن ينظــم عمليــة تأميــن 

المنطقــة أو إنشــاء نظــام اإلخطــار اإلنســاني لحــل النــزاع.

الحضــور والتقــارب: أن نبقــى ونوصــل خمــس ســنوات مــن العمــل الــدؤوب ونســتكمل  	
المسيرة )2017(

واألمــن  	 والحمايــة  اإلنســاني  الوصــول  عـلـى  مســاعد  العســكري  المدـنـي  التنســيق 
)2017(

http://www.unocha.org/sites/unocha/files/Presence%20and%20Proximity.pdf
http://www.unocha.org/sites/unocha/files/Presence%20and%20Proximity.pdf
http://www.unocha.org/sites/unocha/files/Presence%20and%20Proximity.pdf
https://drive.google.com/open?id=0Bz_FNqkhjRaCVU5xVEhobFZ2THM
https://drive.google.com/open?id=0Bz_FNqkhjRaCVU5xVEhobFZ2THM
https://drive.google.com/open?id=0Bz_FNqkhjRaCVU5xVEhobFZ2THM
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الفصل الثاني:
النظام البيئي اإلنساني

يتنــاول الفصــل الثانــي الهيــكل التنظيمــي للتنســيق اإلنســاني المتطــور، كذلــك يوضــح الجهــات الفاعلــة الرئيســية 
وأدوات وآليــات التنســيق واآلثــار المترتبــة عـلـى التنســيق المدـنـي العســكري. وينظــر كذلــك ـفـي التفاعــل مــع 

الجهــات الفاعلــة األخــرى، وخاصــة نظــام األمــم المتحــدة األشــمل. ويحتــوي عـلـى اآلـتـي:

الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني الرئيسية. 	
التنسيق اإلنساني. 	
الجهات الفاعلة في التنمية وحقوق اإلنسان. 	
التفاعل بين المجتمع اإلنساني ونظام األمم المتحدة األشمل. 	
إصاح األمين العام لألمم المتحدة. 	
نظام إدارة األمن في األمم المتحدة. 	

2.1 الجهــات الفاعلــة الرئيســية فــي المجــال اإلنســاني 
وصلتهــا بالتنســيق المدنــي العســكري لألمــم المتحــدة

يضــم المجتمــع اإلنســاني العديــد مــن الجهــات الفاعلــة ذات الواليــات أو المهــام القانونيــة المختلفــة. يحتــوي 
هــذا القســم علــى قائمــة غيــر حصريــة بالجهــات الفاعلــة فــي المجــال اإلنســاني التــي مــن المرجــح أن تتفاعــل مــع 
موظفــي التنســيق المدنــي العســكري. ويمثــل موظــف التنســيق المدنــي العســكري الجهــة الفاعلــة فــي المجــال 
اإلنســاني ضمــن منظومــة األمــم المتحــدة، والمنــوط بهــا التعامــل مــع الجهــات العســكرية والمســلحة، فضــًا عــن 

العمــل علــى حمايــة المبــادئ اإلنســانية وتعزيزهــا.

2.1.1 وكاالت األمم المتحدة وصناديقها وبرامجها

2.1.1.1 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

يعــد مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية جــزًءا مــن األمانــة العامــة لألمــم المتحــدة، ويتمثــل دوره 
فــي االســتجابة العالميــة فــي حــاالت الطــوارئ؛ إلنقــاذ األرواح وحمايــة النــاس فــي األزمــات اإلنســانية. كمــا يدعــو إلــى 

عمــل فعــال وإنســاني مــن الجميــع إلــى الجميــع.

التنســيق: يدعــم مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية آليــات التنســيق المختلفــة، بمــا فــي ذلــك: 
منســق الشــؤون اإلنســانية، والفريــق الُقطــري للعمــل اإلنســاني، واجتماعــات المجموعــات 
القطاعيــة، والتنســيق بيــن المجموعــات وغيرهــا مــن األدوات، باإلضافــة إلــى جميــع خطــوات 

دورة البرنامــج اإلنســاني.
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السياســة: سياســة المســودات الخاصــة بمكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية )الخاصــة بــكل 
بلــد(؛ لضمــان اتبــاع نهــج موحــد وتعاونــي، بشــأن القضايــا اإلنســانية الرئيســية.

يــن؛  الدعــوة: يصــدر مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية رســائل رئيســية نيابــة عــن المتضرر
الهادئــة« مــع  باســتخدام »الدبلوماســية  اإلنســانية والدعــم؛ علنــاً  المبــادئ  احتــرام  لضمــان 

الحكومــات، أو مــن خــال المفاوضــات مــع الجماعــات المســلحة.

والتبــادل  والتحليــل  بالجمــع  اإلنســانية  الشــؤون  تنســيق  مكتــب  يقــوم  المعلومــات:  إدارة 
المعلومــات  مــواد  ويوفــر  المعنيــة،  المنظمــات  مختلــف  بيــن  الوضــع  حــول  للمعلومــات، 

الحالــة. يــر  وتقار المرئيــة 

المــوارد  تعبئــة  آليــات  اإلنســانية  الشــؤون  تنســيق  مكتــب  يديــر  اإلنســاني:  العمــل  تمويــل 
المجمعــة. واألمــوال  المشــتركة 

رئيــس مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية هــو وكيــل األميــن العــام للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة فــي حــاالت 
الطــوارئ. راجــع القســم 	.2 فــي هــذا الفصــل.

مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية لألمــم المتحــدة هــو ضمــن منظومــة العمــل اإلنســاني 
مــن  وغيرهــا  العســكرية  العناصــر  مــع  التفاعــل  وإدارة  إقامــة  ودوره  المتحــدة،  لألمــم 
الجهــات المســلحة، عـلـى النحــو الــذي قررتــه اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت 
ـفـي عــام 1995. تتغيــر هــذه العاقــة اعتمــاًدا عـلـى نــوع حــاالت الطــوارئ، وأدوار وأنــواع 

العســكريين والجهــات المســلحة األخــرى. إن دائــرة التنســيق المدنــي العســكري التابعــة 
لمكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية هــي الرقيــب عـلـى المبــادئ التوجيهيــة للتنســيق 
المدنــي العســكري والوثائــق-ذات الصلة-كمــا تديــر البرنامــج التدريبــي للتنســيق المدنــي 
العســكري، وتســاعد فــي التدريبــات العســكرية واســعة النطــاق، وتحتفــظ بقوائــم الخبــراء 

المدربيــن بشــكل خــاص.

 موقع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية على اإلنترنت. 	
 يمكن االطاع على التوجيهات والمعلومات والمصادر هنا. 	
 دورة التنسيق المدني العسكري التابع لألمم المتحدة متاحة هنا. 	
 مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية، بشــأن رســالة: التنســيق المدنــي العســكري التابــع  	

لألمــم المتحــدة )2017(.

https://www.unocha.org/about-us/ocha-leadership
https://www.unocha.org/about-us/ocha-leadership
http://www.unocha.org/
http://www.dialoguing.org/
https://www.usipglobalcampus.org/training-overview/uncmcoord/
http://www.unocha.org/sites/unocha/files/OOM%20UN-CMCoord_2017.pdf
http://www.unocha.org/sites/unocha/files/OOM%20UN-CMCoord_2017.pdf
http://www.unocha.org/sites/unocha/files/OOM%20UN-CMCoord_2017.pdf
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2.1.1.2 برنامج األغذية العالمي واللوجستيات

الجوانــب  بتنســيق  العالميــة،  اللوجســتيات  الرائــدة لمجموعــة  الوكالــة  كونــه  العالمــي؛  األغذيــة  برنامــج  يقــوم 
المدـنـي  اللوجســتي  االتصــال  بموظفــي  االســتعانة  يمكــن  األمــر،  لــزم  إذا  اإلنســانية.  لاســتجابة  اللوجســتية 
العســكري المتخصصيــن؛ للمســاعدة فــي تنســيق مــواد اإلغاثــة اإلنســانية وإدارتهــا، وهــذا يشــمل االتصــال بالجهــات 
العســكرية وغيرهــا مــن الجهــات المســلحة، حســب الضــرورة. يركــز التفاعــل بيــن العامليــن فــي برنامــج األغذيــة 
العالمــي/ فريــق العامليــن فــي االتصــال اللوجســتي المدنــي العســكري مــن جهــة، وبيــن العســكريين والجهــات 

المســلحة األخــرى مــن جهــة أخــرى عـلـى مــا يـلـي:

القضايا التكتيكية التشغيلية حول المسائل التقنية في نقل اإلغاثة. 	
االستخدام المناسب لألصول العسكرية؛ للمساعدة في إيصال اإلغاثة. 	
إزالة تضارب بشأن استخدام أصول النقل )الطائرات والسفن والشاحنات( أثناء األعمال العدائية. 	
توفير الخدمات اللوجستية المشتركة، وخاصة النقل والتخزين المؤقت - كماذ أخير. 	
الدعم العسكري للهياكل األساسية )الطرق، والجسور، والموانئ، واالتصاالت، وغيرها(. 	

يرمــي التنســيق بيــن موظــف التنســيق المدـنـي العســكري وبرنامــج األغذيــة العالمــي/ 
االتصــال اللوجســتي المدـنـي العســكري إـلـى تجنــب االزدواجيــة وضمــان االتســاق.

موقع برنامج األغذية العالمي على اإلنترنت. 	
موقع مجموعة الخدمات اللوجستية على اإلنترنت. 	

2.1.1.3 مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون 
الالجئين

أنشــئت مفوضية األمم المتحدة الســامية لشــؤون الاجئين؛ بهدف توفير الحماية وإيجاد حلول دائمة لاجئين. 
أثنــاء األزمــات اإلنســانية، تقــدم المفوضيــة أيًضــا المســاعدة اإلنســانية إلــى مجموعــات أخــرى مــن األشــخاص الذيــن 
يعانــون مــن ظــروف شــبيهة بظــروف الاجئيــن، مثــل: )األشــخاص النازحــون داخلًيــا، وطالبــو اللجــوء، والعائــدون، 

وعديمو الجنســية(.

ُيعــد كٌل مــن القانــون األساســي للمفوضيــة واتفاقيــة عــام 1951 المتعلقــة بوضــع الاجئيــن 
وبروتوكولهــا لعــام 1967 األســاس الــذي يبنــى عليــه عمــل المفوضيــة.

المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن هــي الوكالــة العالميــة الرائــدة للحمايــة. وبهــذه الصفــة، 
تتحمــل المفوضيــة مســؤولية القيــادة والتنســيق مــع وكاالت األمــم المتحــدة األخــرى، والمنظمــات الحكوميــة 
الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة المشــاركة فــي مجموعــة الحمايــة العالميــة. مــن المرجــح أن تقــوم المفوضيــة 

http://www1.wfp.org/
https://logcluster.org/
http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.pdf
http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.pdf
http://www.unhcr.org/4d944e589.pdf
http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.pdf
http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.pdf
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باالتصــال، خاصــة -فيمــا  العســكري  المدـنـي  التنســيق  الاجئيــن وموظــف  لشــؤون  المتحــدة  لألمــم  الســامية 
يتعلق-بمســائل الحمايــة التــي تتطلــب حــواًرا محــدًدا مــع العســكريين والجهــات المســلحة األخــرى )مثــل: حمايــة 

المدنييــن وانتهــاكات حقــوق اإلنســان(. راجــع القســم 	.2 فــي هــذا الفصــل والفصــل الســادس، القســم 6.5.2.

2.1.1.4 اليونيسف

عهــدت الجمعيــة العامــة باألمــم المتحــدة إـلـى اليونيســيف بواليــة الدعــوة لحمايــة حقــوق الطفــل، والمســاعدة 
يــادة الفــرص المتاحــة لــه الســتغال إمكاناتــه بالكامــل. غالًبــا مــا يكــون علــى  علــى تلبيــة احتياجاتــه األساســية، وز
اليونيســف التنســيق مــع العســكريين والجهــات المســلحة األخــرى، ســواًء بشــكل مباشــر أو مــن خــال مســؤولي 
التنســيق المدنــي العســكري؛ لضمــان ســامة موظفيهــا وأمنهــم، ولخلــق مســاحة للمســاعدة اإلنســانية القائمــة 
عـلـى المبــادئ لألطفــال الضعفــاء. التنســيق المدـنـي العســكري مهــم بشــكل خــاص؛ لتفويــض حمايــة الطفــل. 
تســعى اليونيســف إـلـى حشــد الدعــم والتأييــد مــع جميــع أطــراف النــزاع، بمــا ـفـي ذلــك: »الجهــات العســكرية«؛ 
لمنــع االنتهــاكات وإنهائهــا ضــد األطفــال أثنــاء األعمــال العدائيــة. كمــا تندمــج مــع القــوات العســكرية فــي األنشــطة 
وخطــط العمــل للتعامــل مــع قضايــا، مثــل: تجنيــد األطفــال، واحتجــاز األطفــال، ومخلفــات الحــرب المتفجــرة، 
والتعليــم، والعنــف الجنســي واالســتغال، وكذلــك حمايــة الهيــاكل األساســية التــي تشــمل: الميــاه، والصــرف 

الصحــي، والمــدارس، والمستشــفيات.

موقع اليونيسف على اإلنترنت 	
مذكــرة توجيهيــة لبرنامــج اليونيســف، بشــأن المشــاركة مــع الكيانــات مــن غيــر الــدول  	

فــي العمــل اإلنســاني )2011(

2.1.1.5 منظمة الصحة العالمية

تعمــل منظمــة الصحــة العالميــة مــع 	19 مــن الــدول األعضــاء. تســعى منظمــة الصحــة العالميــة؛ لمكافحــة 
يــز الصحــة العامــة مــن خــال: األمــراض، وتعز

كات، حيث يلزم العمل المشترك. 	 توفير القيادة في األمور الحاسمة للصحة، والدخول في شرا
صياغة خطة العمل الخاصة بالبحث العلمي، وتحفيز نشوء المعرفة القيمة، وترجمتها، ونشرها. 	
وضع القواعد والمعايير، وتعزيز أليات رصدها وتنفيذها. 	
توضيح الخيارات السياسية األخاقية والقائمة على األدلة. 	
تقديم الدعم الفني، وتحفيز عملية التغيير، وبناء القدرات المؤسسية المستدامة. 	
مراقبة الوضع الصحي، وتقييم االتجاهات الصحية. 	

فــي حــاالت الطــوارئ الصحيــة، عندمــا يكــون الدعــم مطلوبـًـا مــن الجهات العســكرية، قد يتفاعل 
التفاعــل  تطويــر  تــم  العالميــة.  الصحــة  منظمــة  مــع  العســكري  المدـنـي  التنســيق  موظفــو 
المدـنـي العســكري واســتخدام أصــول الدفــاع العســكري والمدـنـي األجنبيــة ـفـي ســياق أزمــة 
اإليبــوال الراهنــة فــي غــرب أفريقيــا فــي عــام 	201 فــي إطــار االســتجابة لإليبــوال. يوفــر التنســيق 
المدـنـي العســكري أثنــاء العمــل الصحــي اإلنســاني لعــام 2011 التوجيهــات بشــأن التنســيق 

المدـنـي العســكري أثنــاء العمليــات الصحيــة.

https://www.unicef.org/
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/Remote%20Programming/2011-11-21%20-%20Programme%20Guidance%20on%20Engaging%20with%20NSE%20in%20Humanitarian%20Action.pdf
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/Remote%20Programming/2011-11-21%20-%20Programme%20Guidance%20on%20Engaging%20with%20NSE%20in%20Humanitarian%20Action.pdf
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/Remote%20Programming/2011-11-21%20-%20Programme%20Guidance%20on%20Engaging%20with%20NSE%20in%20Humanitarian%20Action.pdf
https://sites.google.com/dialoguing.org/home/resource-centre/resource-library?authuser=0
https://sites.google.com/dialoguing.org/home/resource-centre/resource-library?authuser=0
https://sites.google.com/dialoguing.org/home/resource-centre/resource-library?authuser=0
https://drive.google.com/open?id=1FIjkj32NfXYJ2RdtXnTlz3knhs1BPHkV
https://drive.google.com/open?id=1FIjkj32NfXYJ2RdtXnTlz3knhs1BPHkV
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دراسة حالة: استخدام فرق الطوارئ الطبية في أوقات النزاع

تشــمل فــرق الطــوارئ الطبيــة مجموعــات المهنييــن الطبييــن وموظفــي الدعــم؛ بهــدف توفيــر الرعايــة الصحيــة 
المباشــرة للســكان المتضرريــن مــن الكــوارث وتفشــي األمــراض وحــاالت الطــوارئ األخــرى، فهــي قــوة االبتعــاث 

العاجــل؛ لدعــم النظــام الصحــي المحلــي. راجــع الفصــل الخامــس، قســم 2.	.5.2.

يــن و/ أو غيــر  أثنــاء العمليــة العســكرية الســتعادة الموصــل ـفـي 2016/2017، كان أطــراف النــزاع غيــر قادر
راغبيــن ـفـي تقديــم الرعايــة لجميــع الجرحــى والمرضــى )العاجزيــن عــن القتــال(، مــع كــون التزامهــم بموجــب 
القانــون اإلنســاني الدولــي. واســتجابة لذلــك، أدخلــت منظمــة الصحــة العالميــة عــدًدا مــن فــرق الطــوارئ الطبيــة 
ــا مــا كانــت البيئــة عاليــة المخاطــر  الشــريكة المنفــذة؛ لتقديــم رعايــة ضــد الصدمــات فــي الخطــوط األماميــة. غالًب
والفضــاء التشــغيلي العســكري تــؤدي إـلـى المشــاركة ـفـي فــرق الطــوارئ الطبيــة مــع القــوات العســكرية. وقــد 
المدنيــة  الوظيفــة  العســكرية، مــن خــال  الجهــات  المشــاركة والتنســيق مــع  يــز  إـلـى تعز الحاجــة  أوضــح هــذا 
العســكرية المخصصــة لذلــك، وليــس أقلهــا -فيمــا يتعلق-بالتحديــات المتعلقــة بالتمييــز والتزامــات القانــون 

اإلنســاني الدوـلـي مــن قبــل أطــراف النــزاع؛ لتوفيــر الرعايــة للجرحــى والمرضــى.

موقع فرق الطوارئ الطبية على اإلنترنت. 	
مركز جونز هوبكنز للصحة اإلنسانية االستجابة للصدمة في الموصل )2018(. 	
االستجابة لحاالت الطوارئ في هجوم الموصل )2018(. 	

2.1.2 حركة الصليب األحمر والهالل األحمر

تعــد حركــة الصليــب األحمــر والهــال األحمــر شــبكة إنســانية عالميــة تقــدم المســاعدة للذيــن يواجهــون الكــوارث 
لجمعيــات  الدوـلـي  واالتحــاد  األحمــر،  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  مــن  وتتألــف  الصحيــة،  والمشــاكل  والنزاعــات 
الصليــب األحمــر والهــال األحمــر، والجمعيــات الوطنيــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر. يمكــن اإلشــارة إـلـى 
الحركــة والحيــز الــذي تشــغله باســم »العمــود األحمــر«. لحركــة الصليــب األحمــر والهــال األحمــر أساســها القانونــي 
الخــاص ودورهــا المحــدد؛ وفًقــا لــكٍل مــن اتفاقيــات جنيــف، والنظــام األساســي لحركــة الصليــب األحمــر والهــال 

األحمــر، والقانــون الوطنــي للــدول الـــ 196 األطــراف فــي اتفاقيــات جنيــف.

تعمــل جمعيــات الصليــب والهــال األحمــر الوطنيــة الـــ 191 »كهيئــة مســاعدة للســلطات العامــة« ـفـي المجــال 
اإلنســاني فــي أقطارهــم، حيــث توفــر مجموعــة مــن الخدمــات، بمــا فــي ذلــك: اإلغاثــة فــي حــاالت الكــوارث، والبرامــج 
الصحيــة واالجتماعيــة. يتــم تأســيس معظــم الجمعيــات الوطنيــة بموجــب قانــون قانونــي محلــي، يحــدد المعاييــر 
الدقيقــة لدورهــا المســاعد. فــي زمــن الحــرب، تســاعد الجمعيــات الوطنيــة الســكان المدنييــن المتضرريــن، وتدعــم 
الخدمــات الطبيــة للقــوات المســلحة، عنــد االقتضــاء. ومــن المتوقــع أن تحافــظ الجمعيــات الوطنيــة علــى الحــوار 
والتفاعــل مــع الهيئــات العســكرية فــي بلدانهــا، بمــا فــي ذلــك: نشــر المعرفــة حــول المبــادئ اإلنســانية، والقانــون 

اإلنســاني الدولــي، والواليــات، وأنشــطة حركــة المركــز اإلقليمــي لاجئيــن.

يمثــل االتحــاد الدوـلـي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر الجمعيــات الوطنيــة، ولكــن عـلـى المســتوى 
الدولــي. مــن منظــور االســتجابة لألزمــات والكــوارث، تــم تعييــن االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال 

http://www.who.int/hac/techguidance/preparedness/emergency_medical_teams/en/
http://www.hopkinshumanitarianhealth.org/assets/documents/Mosul_Report_FINAL_Feb_14_2018.pdf
http://www.hopkinshumanitarianhealth.org/assets/documents/Mosul_Report_FINAL_Feb_14_2018.pdf
https://www.humanitarianoutcomes.org/Emergency_Trauma_Response
https://www.humanitarianoutcomes.org/Emergency_Trauma_Response
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األحمــر؛ باعتبــاره الوكالــة الرائــدة فــي الحــاالت التــي لــم يتــم تصنيفهــا علــى أنهــا نــزاع مســلح. وبهــذه الصفــة، تقــوم 
بتنســيق مســاعدات اإلغاثــة وتعبئتهــا ـفـي حــاالت الكــوارث. يراقــب االتحــاد الدوـلـي لجمعيــات الصليــب األحمــر 
والهــال األحمــر آليــات التنســيق اإلنســاني ويســاهم فيهــا )مــن خــال المشــاركة فــي قيــادة مجموعــة عمــل المــأوى 

فــي حــاالت الطــوارئ، علــى ســبيل المثــال(.

موقع اللجنة الدولية للصليب األحمر على اإلنترنت. 	
موقع االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهال األحمر على اإلنترنت. 	

2.1.3 المنظمات غير الحكومية

ويتــم  للربــح،  إـلـى  يهدفــون  ال  الذيــن  المتطوعيــن  المواطنيــن  الحكوميــة مجموعــات  غيــر  المنظمــات  تشــمل 
تنظيمهــا علــى المســتوى المحلــي أو الوطنــي أو الدولــي، وهــي ليســت فئــة قانونيــة دقيقــة، وال مجتمــع متجانــس.

تتفــاوت قوانيــن ودســاتير المنظمــات غيــر الحكوميــة فيمــا بينهــا كثيــًرا، وقــد تكــون أنشــطتها إنســانية أو سياســية 
أو قائمــة علــى حقــوق اإلنســان أو دينيــة، كذلــك تختلــف المنظمــات عــن بعضهــا ببعــض إلــى حــٍد كبيــر، ويعمــل 

الكثيــر منهــا فــي مجــاالت المســاعدة اإلنســانية والتنميــة الطويلــة األجــل.

الدوـلـي، وغالًبــا مــا تكــون المنظمــات غيــر  ـفـي أنشــطة المجتمــع  الدوليــة  تشــارك المنظمــات غيــر الحكوميــة 
الحكوميــة المحليــة ـفـي الميــدان مــن أول المســتجيبين. وـفـي حــاالت الطــوارئ اإلنســانية، تنســق العديــد مــن 
وآليــات  القطاعيــة  المجموعــات  نظــام  مــن خــال  الدوـلـي  اإلنســاني  المجتمــع  مــع  الحكوميــة  المنظمــات غيــر 
التنســيق األخــرى. أمــا فيمــا يتعلــق بأنشــطة اإلغاثــة، فغالًبــا مــا يكــون التعاقــد مــن الباطــن أو مــن خــال التعــاون 
مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة الشــريكة. تختلــف عاقــة المنظمــات غيــر الحكوميــة بمنظومــة األمــم 
المتحــدة؛ تبًعــا ألهدافهــا ومواقعهــا ووالياتهــا. فــي حــاالت النــزاع المســلح، يحمــي القانــون اإلنســاني الدولــي -علــى 
وجــه التحديد-المنظمــات اإلنســانية المحايــدة التــي توفــر اإلغاثــة والحمايــة للضحايــا، كمــا -هــو موضح-فــي الفصــل 

األول.

يوجــد العديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة اإلنســانية، مثــل: منظمــة أطبــاء بــا حــدود، أو منظمــة أنقــذوا األطفال، 
أو أوكسفام، أو رؤية العالم، وكل منها له نهٌج خاص في التعامل مع الجيش والجهات المسلحة األخرى. تتميز 
منظمــة أطبــاء بــا حــدود بنهــج مســتقل تجــاه الفريــق الُقطــري للعمــل اإلنســاني، وكذلــك ودور المراقــب الداخلــي. 
فهــم موظــف التنســيق المدنــي العســكري ألولويــات ودور المنظمــات غيــر الحكوميــة المختلفــة، والعمــل علــى 
اتبــاع نهــج متماســك أمــرٌ بالــغ األهميــة، علــى ســبيل المثــال، فيمــا يتعلــق باالنخــراط مــع الجماعــات المســلحة مــن 
غيــر الــدول. يوضــح موقــع الحــوار اإلنســاني / العســكري السياســات والتوجيهــات المدنيــة العســكرية المتعلقــة 

بالمنظمــات غيــر الحكوميــة.

https://www.icrc.org/en
http://media.ifrc.org/ifrc/
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مــع كــون وجــود اتصــاالت ثنائيــة بيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة والقــوات العســكرية فــي 
أغلــب األحيــان، ُيعــد االتفــاق علــى اســتراتيجية مشــتركة داخــل المجتمــع اإلنســاني علــى 
ــا للغايــة، وذلــك مــن خــال الفريــق الُقطــري للعمــل اإلنســاني.  المســتوى الُقطــري أمــًرا مهمًّ
يمكــن للُنهــج المختلفــة أن تهــدد جهــود وصــول المســاعدات اإلنســانية دون عوائــق؛ ومــن 

ثــم يلعــب موظــف التنســيق المدنــي العســكري دوًرا حاســًما فــي ترابــط الجهــود.

2.2 الجهات الفاعلة المدنية األخرى

2.2.1 المجتمعات المحلية

فــإن  أراضيهــا،  داخــل  اإلنســانية  لاحتياجــات  االســتجابة  عــن  األساســية  المســؤولية  الدولــة  تتحمــل  بينمــا 
المجتمعــات المحليــة –غالًبا-مــا تكــون أول المســتجيبين، وقــد تــم التأكيــد علــى ذلــك فــي مؤتمــر القمــة العالمــي 
للعمــل اإلنســاني ـفـي عــام 2016، بقصــد دعــم التأهــب واالســتجابة دون الوطنيــة بشــكل أفضــل. مــن جانــب 
موظفــي التنســيق المدنــي العســكري، ُيعــد اشــتراك المجتمعــات المحليــة فــي المســاعدات اإلنســانية وأخــذ وجهــة 
يــة،  نظرهــم بخصــوص العمــل اإلنســاني والتمييــز والعســكريين والجهــات المســلحة األخــرى مــن األمــور الضرور
حيــث قــد تتســبب هــذه العوامــل فــي العواقــب علــى اســتراتيجية التنســيق المدنــي العســكري. راجــع الفصــل األول، 

القســم 1.	.1.

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، بشأن رسالة: التواصل مع المجتمعات )	201(

2.2.2 الجهات الفاعلة في مجال حقوق اإلنسان

غالًبــا مــا توجــد الجهــات الفاعلــة ـفـي مجــال حقــوق اإلنســان باألمــم المتحــدة، مثــل: مكتــب المفــوض الســامي 
لحقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة، وأجــزاء مــن العنصــر المدـنـي لبعثــة األمــم المتحــدة، والمنظمــات غيــر 
الحكوميــة الوطنيــة أو الدوليــة )منظمــة العفــو الدوليــة وهيومــن رايتــس ووتــش، علــى ســبيل المثــال( فــي نفــس 
كثــر مــن ســواها  الســياقات التشــغيلية، مثــل: الجهــات الفاعلــة ـفـي المجــال اإلنســاني. تتطلــب بعــض الحــاالت أ
تمييــًزا واضًحــا؛ لتجنــب المســاس بالمبــادئ اإلنســانية أو التخفيــف مــن المخاطــر األمنيــة. ســوف يديــن مســؤولو 
كثــر مــن الجهــات اإلنســانية التــي يجــب أن تحافــظ  حقــوق اإلنســان بشــكل علنــي أي انتهــاكات لحقــوق اإلنســان أ

علــى حيادهــا، والوصــول إلــى جميــع المحتاجيــن.

موقع مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان على اإلنترنت

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OOM-CommunicationwithCommunities_eng_311013.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OOM-CommunicationwithCommunities_eng_311013.pdf
http://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx
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2.2.3 الجهات الفاعلة في التطوير

2.2.3.1 تنسيق التطوير التابع لألمم المتحدة

يتحمــل عــدد مــن برامــج األمــم المتحــدة وصناديقهــا ووكاالتهــا مســؤولية القيــام بأنشــطتها اإلنمائيــة الخاصــة؛ 
لضمــان وحــدة جميــع جهــود األمــم المتحــدة اإلنمائيــة وترابطهــا، علــى غــرار التنســيق اإلنســاني، تتوفــر منتديــات 

خاصــة بتنســيق أنشــطة األمــم المتحــدة اإلنمائيــة عـلـى المســتويين العالمــي والُقطــري.

ُيشــار إـلـى منتــدى التنســيق العالمــي للعمــل المتعلــق بالتنميــة باســم »مجموعــة األمــم المتحــدة اإلنمائيــة«. 
تشــمل أولويــات المجموعــة االســتراتيجية دعــم الــدول فــي التعجيــل بتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، ودعــم 

يــادة المرونــة. تنفيــذ مبــادئ حقــوق اإلنســان، وز

عـلـى المســتوى الُقطــري، يضــم فريــق األمــم المتحــدة الُقطــري جميــع كيانــات منظومــة األمــم المتحــدة التــي 
تضطلــع بأنشــطة تشــغيلية تتعلــق بالتنميــة، والطــوارئ، واإلنعــاش، واالنتقــال ـفـي الــدول المشــمولة بالبرامــج. 
المتحــدة لعمليــات  العــام لألمــم  يتــم تعيينــه ممثــًا لألميــن  المنســق  المقيــم، والممثــل  المنســق  ويترأســه 
اإلنمائيــة، كمــا يكــون، فــي حــال عــدم وجــود الممثــل الخــاص لألميــن العــام لألمــم المتحــدة، أعلــى مســؤول لألمــم 
يــره إـلـى  المتحــدة ـفـي بلــٍد مــا. ويقــوم المنســق المقيــم بــدور حلقــة الوصــل عـلـى الصعيــد العالمــي، ويقــدم تقار
األميــن العــام لألمــم المتحــدة، مــن خــال رئيــس برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي. وكذلــك يتــرأس رئيــس برنامــج 
األمــم المتحــدة اإلنمائــي مجموعــة األمــم المتحــدة اإلنمائيــة. فــي حــاالت الطــوارئ، غالًبــا مــا يتولــى المنســق المقيــم 
الوظيفــة اإلضافيــة لمركــز الرعايــة الصحيــة، ويمثــل المجتمــع اإلنســاني. راجــع أيًضــا القســم 2.1.	.2 ـفـي هــذا 

الفصــل.

نظام المنسق المقيم لألمم المتحدة - لمحة عامة )2016(  	
اإلنســان  	 حقــوق  بشــأن  اإلنمائيــة،  المتحــدة  األمــم  لمجموعــة  توجيهيــة  مذكــرة 

)2016( يــة  الُقطر المتحــدة  األمــم  وفــرق  المقيميــن  للمنســقين 

2.2.3.2 أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

فــي قمــة األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة فــي أيلول/ســبتمبر 2015، تبنــت الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة 
خطــة العمــل الخاصــة بالتنميــة المســتدامة لعــام 0	20، التــي توضــح فــي صميمهــا مجموعــة مــن أهــداف التنميــة 
المســتدامة. تكافــح الخطــة؛ مــن أجــل عالــم عــادل وقائــم عـلـى الحقــوق ومنصــف وشــامل. ســيتطلب جــدول 
األعمــال العالمــي الجديــد هــذا نهًجــا متكامــًا للتنميــة المســتدامة والعمــل الجماعــي علــى جميــع األصعــدة مــع 

إعطــاء األولويــة لمبــادئ المخاطــر والمرونــة والوقايــة.

خطة العمل الخاصة بمجموعة األمم المتحدة اإلنمائية

https://undg.org/
https://undg.org/wp-content/uploads/2017/04/QCPR-Info-Brief-2-UN-RC-System-UN-DOCO-Nov-2016.pdf
https://undg.org/wp-content/uploads/2017/04/QCPR-Info-Brief-2-UN-RC-System-UN-DOCO-Nov-2016.pdf
https://undg.org/wp-content/uploads/2016/10/UNDG-Guidance-Note-on-Human-Rights-for-RCs-and-UNCTs-final.pdf
https://undg.org/wp-content/uploads/2016/10/UNDG-Guidance-Note-on-Human-Rights-for-RCs-and-UNCTs-final.pdf
https://undg.org/wp-content/uploads/2016/10/UNDG-Guidance-Note-on-Human-Rights-for-RCs-and-UNCTs-final.pdf
https://undg.org/2030-agenda/sdg-acceleration-toolkit/
https://undg.org/2030-agenda/
https://undg.org/2030-agenda/
https://undg.org/2030-agenda/sdg-acceleration-toolkit/
https://undg.org/2030-agenda/
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طريقة العمل الجديدة

فــي حيــن أن االلتــزام بالعمــل اإلنســاني القائــم علــى المبــادئ أمــرٌ يجــب عــدم المســاس بــه، حــددت القمــة اإلنســانية 
يــز الصلــة بيــن التنميــة والعمــل اإلنســاني. يمكــن وصــف طريقــة العمــل  العالميــة لعــام 2016 الحاجــة إـلـى تعز
الجديــدة بأنهــا عمــل يمتــد لســنوات عديــدة؛ بنــاًء علــى الميــزة النســبية لمجموعــات متباينــة مــن الجهــات الفاعلــة 
فــي المجــال اإلنســاني واإلنمائــي، بمــا فــي ذلــك: الجهــات التــي تعمــل خــارج منظومــة األمــم المتحــدة، ويهــدف إلــى 
نتائــج جماعيــة. أصبــح إنهــاء االحتياجــات عــن طريــق الحــد مــن المخاطــر والضعــف اآلن رؤيــة مشــتركة، تحــت 

مظلــة أهــداف التنميــة المســتدامة.

تتحــدد طريقــة العمــل الجديــدة حســب الســياق للغايــة. والمبــادئ اإلنســانية غيــر قابلــة للتغييــر، ويجــب أن تكــون 
الموجــه الرئيســي العمــل اإلنســاني دائًمــا وأبــًدا. ومــع ذلــك، ال يوجــد تعــارض بيــن احتــرام المبــادئ اإلنســانية 
والتنســيق مــع الجهــات الفاعلــة المختلفــة، ومــن المتوقــع أن يجــرى العمــل اإلنســاني بمــا يتســق مــع تحقيــق 

أهــداف التنميــة المســتدامة. 

يســتلزم الفصــل فيمــا إذا كانــت المبــادئ اإلنســانية معرضــة للخطــر قــرارات برجماتيــة ومحــددة حســب الســياق 
يــادة االتســاق بيــن الجهــود اإلنمائيــة واإلنســانية. للغايــة، وذلــك؛ للوصــول إلــى النهــج األفضــل؛ لز

طريقة عمل جديدة لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )2017(

2.2.4 الحكومات والمنظمات الحكومية

تكــرس الحكومــات نســبة كبيــرة مــن التمويــل؛ للمســاعدة اإلنســانية. تختلــف الجهــات المانحــة اختاًفــا كبيــًرا فــي 
نهجهــا تجــاه االحتياجــات اإلنســانية، وقــد تشــمل اآلتــي:

التبرعات العينية مباشرة للدولة المتضررة. 	
التمويــل للمشــاريع التــي تنفذهــا أي مــن المنظمــات الدوليــة أو المنظمــات غيــر الحكوميــة، أو حركــة  	

الصليــب األحمــر والهــال األحمــر بشــكل مباشــر، أو المســاهمة ـفـي عمليــات النــداء والصناديــق المجمعــة.
نشر مستشارين إنسانيين للوكاالت الحكومية. 	
نشر فرق االستجابة للكوارث أو األصول والوحدات العسكرية األجنبية. 	

يتتبع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية الموارد في خدمة التتبع المالي

 يكــون للعديــد مــن الجهــات المانحــة، مثــل: المديريــة العامــة للمفوضيــة األوروبيــة العامــة للمســاعدة اإلنســانية 
والحمايــة المدنيــة ممثلــون فــي بلــد العمليــات. أمــا الحكومــات، بصفتهــا جهــات مانحــة رئيســية، فيكــون لهــا تأثيــر 
كبيــر علــى عمليــة االســتجابة اإلنســانية. وتكــون مشــاركتها فــي آليــات تنســيق الشــؤون اإلنســانية أمــًرا مثيــًرا للجــدل، 

ويتــم التعامــل معــه بشــكل مختلــف؛ تبًعــا لــكل بلــد؛ وتبًعــا لحالــة طــوارئ؛ أي بنــاًء علــى الســياق.

https://www.agendaforhumanity.org/summit
https://www.agendaforhumanity.org/summit
https://www.agendaforhumanity.org/summit
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/NWOW%20Booklet%20low%20res.002_0.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/NWOW%20Booklet%20low%20res.002_0.pdf
https://fts.unocha.org/
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2.3 تنسيق الشؤون اإلنسانية

كمــا يوضــح الفصــل األول، تتحمــل حكومــة الدولــة المتضــررة المســؤولية األساســية لتقديــم المســاعدة اإلنســانية. 
عندمــا تكــون الدولــة غيــر راغبــة أو غيــر قــادرة عـلـى تقديــم المســاعدة اإلنســانية، يمكــن للمنظمــات أن تتقــدم 

بالمســاعدة. معظــم المنظمــات اإلنســانية الدوليــة لديهــا مكاتــب وهيــاكل تنظيميــة علــى ثاثــة مســتويات:

المستوى العالمي / االستراتيجي )المقر(. 	
المستوى الوطني / الُقطري / التشغيلي )المكاتب اإلقليمية والُقطرية(. 	
المستوى دون الوطني / التكتيكي )المكاتب الميدانية(. 	

2.3.1 المستوى العالمي

فــي حــاالت الطــوارئ، يكــون وكيــل األميــن العــام للشــؤون اإلنســانية/ منســق اإلغاثــة مســؤواًل عــن اإلشــراف علــى 
يــة؛  جميــع حــاالت الطــوارئ التــي تتطلــب المســاعدة اإلنســانية مــن األمــم المتحــدة، كمــا يعمــل كنقطــة محور
لتنســيق أنشــطة اإلغاثــة الحكوميــة والحكوميــة الدوليــة وغيــر الحكوميــة. باإلضافــة إـلـى ذلــك، يتــرأس اللجنــة 
ووضــع  للتنســيق  الــوكاالت  بيــن  مشــترك  منتــدى  وهــي  قيادتهــا،  ويتوـلـى  الــوكاالت  بيــن  المشــتركة  الدائمــة 
كة مــع جهــات العمــل اإلنســاني الرئيســية مــن األمــم المتحــدة أو خارجهــا كمــا أن  السياســات وصنــع القــرار بالشــرا
ــااًل فــي تطويــر معظــم أدوات التنســيق اإلنســاني، والعديــد مــن المبــادئ التوجيهيــة اإلنســانية علــى  للجنــة دوًرا فعَّ

المســتوى العالمــي. 

https://www.unocha.org/about-us/ocha-leadership
https://interagencystandingcommittee.org/
https://interagencystandingcommittee.org/
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2.3.2 المستوى الدولي/ الُقطري

على المستوى الُقطري، يمكن تلخيص الهيكل التنظيمي للتنسيق اإلنساني على النحو التالي:

المستوى االستراتيجي: الفريق الُقطري للعمل اإلنساني، بقيادة منسق الشؤون اإلنسانية. 	
المستوى التشغيلي: فريق التنسيق بين المجموعات القطاعية. 	
المستوى التقني: المجموعات القطاعية. 	

تبًعــا لهيــكل البنــاء للتنســيق اإلنســاني، تتمتــع اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر بمركــز 
المراقــب الرســمي، وتعمــل منظمــة أطبــاء بــا حــدود –أيًضا-بصفــة المراقــب.
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2.3.2.1 منسق الشؤون اإلنسانية وتعدد المسمى 
الوظيفي

عندمــا تكــون المســاعدة اإلنســانية الدوليــة الزمــة، يقــوم منســق اإلغاثــة فــي حــاالت الطــوارئ بالتشــاور مــع اللجنــة 
الدائمة المشــتركة بين الوكاالت، بتعيين منســق الشــؤون اإلنســانية. يتحمل المنســقون اإلنســانيون المســؤولية 
أمــام وكيــل األميــن العــام للشــؤون اإلنســانية/ منســق اإلغاثــة فــي حــاالت الطــوارئ عــن جميــع الشــؤون اإلنســانية؛ 

ومــن ثــم فُهمــا حلقــة الوصــل بيــن المســتوى التشــغيلي والعالمــي، ويترأســان الفريــق الُقطــري اإلنســاني.

يمكــن أن تكــون وظيفــة منســق الشــؤون اإلنســانية وظيفــة مســتقلة بذاتهــا، أو قــد يتوالهــا المنســق المقيــم عنــد 
وقــوع الطــوارئ. إن الوظيفــة المشــتركة للمنســق المقيــم/ منســق الشــؤون اإلنســانية تتــرأس كل مــن فريــق 
األمــم المتحــدة الُقطــري والفريــق الُقطــري للعمــل اإلنســاني كمــا يمكنــه أن يكــون أعلــى ممثــل لألمــم المتحــدة 

وممثــل المجتمــع اإلنســاني فــي نفــس الوقــت.

إذا تــم تعييــن بعثــة لألمــم المتحــدة ـفـي بلــد مــا، فســيكون أعـلـى ممثــل لألمــم المتحــدة هــو الممثــل الخــاص 
لألميــن العــام، وكثيــًرا مــا يكــون المنســق المقيــم فــي هــذه الحالــة هــو نائــب الممثــل الخــاص لألميــن العــام، ويكــون 
تحــت رئاســة كل مــن رئيــس برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي والممثــل الخــاص لألميــن العــام. بصــرف النظــر عــن 
كونــه نائًبــا الممثــل الخــاص لألميــن العــام والمنســق المقيــم، غالًبــا مــا يتــم تعييــن نفــس المســؤول فــي وظيفــة 
منســق الشــؤون اإلنســانية؛ ومــن ثَــّم، يشــغل وظيفــة واحــدة لهــا ثاثــة مســميات، حيــث يكــون الممثــل الخــاص 

لألميــن العــام، والمنســق المقيــم، ومنســق الشــؤون اإلنســانية.

لهــذا الهيــكل التنظيمــي تحدياتــه الخاصــة. يكــون نائــب الممثــل الخــاص لألميــن العــام تحــت رئاســة الممثــل 
الخــاص لألميــن العــام الــذي يكــون مســؤواًل بــدوره أمــام األميــن العــام عــن جميــع أنشــطة األمــم المتحــدة، وتشــمل 
عمليــات حفــظ الســام. يــرأس منســق الشــؤون اإلنســانية الفريــق الُقطــري للعمــل اإلنســاني الــذي تشــارك فيــه 
العديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة، ويكــون منســق اإلغاثــة فــي حــاالت الطــوارئ رئيســه المباشــر، بينمــا يــرأس 
المنســق المقيــم الفريــق الُقطــري لألمــم المتحــدة ويكــون رئيــس برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائي رئيســه المباشــر. 
ــا مــا تعمــل الفــرق الُقطريــة للعمــل اإلنســاني والمنظمــات غيــر الحكوميــة بشــكل مســتقل ومختلــف عــن  غالًب
واليــة بعثــة األمــم المتحــدة؛ ومــن ثــم، قــد يؤخــذ القــرار باإلبقــاء عـلـى وظيفــة منســق الشــؤون اإلنســانية قائمــة 
يــز العنصــر  بذاتهــا، وعــدم إدراجهــا ضمــن بعثــة األمــم المتحــدة، أو بتعييــن نائــب للمنســق اإلنســاني كأداة؛ لتعز

اإلنســاني، وذلــك تبًعــا للســياق.

مقدمــة اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت للعمــل اإلنســاني -دليــل موجــز للمنســقين 
.)2015( المقيميــن 

ليــس مــن المتوقــع أن تتغيــر الترتيبــات الراهنــة المتعلقــة بتعدديــة المهــام والهيــكل اإلداري ضمــن خطــة اإلصــاح 
الخاصــة باألميــن العــام لألمــم المتحــدة، حيــث تمضــي مقترحــات األميــن العــام بصــدد تعدديــة المهــام نحــو تعزيــز 

التــآزر والمســاءلة لــكل خــط إداري وواليــة. راجــع القســم 2.8 فــي هــذا الفصــل.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/rc_guide_31_october_2015_webversion_final.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/rc_guide_31_october_2015_webversion_final.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/rc_guide_31_october_2015_webversion_final.pdf
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لألمــم  العــام  باألميــن  الخــاص  المتحــدث  )نائــب  الثاثــة  المســميات  ذات  الوظيفــة 
المتحدة/المنســق المقيم/منســق الشــؤون اإلنســانية( ضمــن أي بعثــة متكاملــة لألمــم 
المتحــدة تكــون الضامــن بــأن منظومــة األمــم المتحــدة تقــدم المســاعدات بفاعليــة، دون 

المســاس بمبــادئ العمــل اإلنســاني.

2.3.2.2 الفريق الُقطري للعمل اإلنساني

يــرأس منســق الشــؤون اإلنســانية الفريــق الُقطــري للعمــل اإلنســاني، ويتكــون مــن عــدد محــدود مــن المنظمــات 
يمثــل  للعضويــة.  الرئيســي  المعيــار  التشــغيلية  الصلــة  وتكــون  الفعالــة.  القــرارات  اتخــاذ  لتمكيــن  اإلنســانية؛ 
األعضــاء منظماتهــم عـلـى أعـلـى مســتوى )ممثــل الدولــة أو مــا يعادلــه( كمــا يمثلــون المجموعــات القطاعيــة 
المختلفــة التابعــة لقيــادة وكالتهــم. الفريــق الُقطــري للعمــل اإلنســاني يشــمل وكاالت األمــم المتحــدة وصناديقهــا 
وبرامجهــا، والمنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة والدوليــة، وكذلــك يخضــع لوالياتهــا الفرديــة عناصــر مــن لجنــة 
الصليــب األحمــر والهــال األحمــر )كمراقــب(. يتمتــع كبيــر مستشــاري األمــن ـفـي إدارة األمــم المتحــدة لشــؤون 

الســامة واألمــن بدعــوة دائمــة كمراقــب، عنــد االقتضــاء )راجــع القســم 2.9 ـفـي هــذا الفصــل(.

هــل يتــم تمثيــل القــوات العســكرية فــي الفريــق الُقطــري للعمــل اإلنســاني؟ تقتصــر عضويــة 
هــذه المجموعــات علــى األطــراف المعنيــة فــي العمليــات اإلنســانية. قــد تتــم دعــوة القــادة 
المدنييــن لعمليــات حفــظ الســام باألمــم المتحــدة، أو رؤســاء العناصــر العســكرية، أو 
قــادة األصــول العســكرية األجنبيــة؛ لتقديــم المعلومــات للفــرق الُقطريــة للعمــل اإلنســاني 

بشــكل مفاجــئ واعتمــاًدا علــى الســياق.

يضمــن الفريــق الُقطــري للعمــل اإلنســاني أن يتــم العمــل اإلنســاني بكفايــة، وبشــكل منســق، وفعــال، وقائــم علــى 
المبــادئ، وفــي الوقــت المناســب، كمــا يســهم فــي التعافــي علــى المــدى الطويــل. قــد يقــوم الفريــق الُقطــري للعمــل 

اإلنســاني –أيًضا-بتوجيــه أنشــطة التأهــب. تشــمل المســؤوليات الرئيســية للفريــق الُقطــري مــا يلــي: 

تعزيز االلتزام بالمبادئ اإلنسانية وتبني سياسات واستراتيجيات مشتركة. 	
االتفــاق علــى القضايــا االســتراتيجية المشــتركة، وتحديــد األهــداف واألولويــات المشــتركة، ووضــع الخطــط  	

االســتراتيجية للتخطيــط اإلنســاني.
اقتراح نظام خاص بالمجموعات القطاعية ووكاالت المجموعات القطاعية الرائدة. 	
المــوارد،  	 آليــات تعبئــة  الرائــدة، وتفعيــل  القطاعيــة  المجموعــات  لــوكاالت  التوجيهيــة  الخطــوط  تقديــم 

وإســداء المشــورة إلــى منســق الشــؤون اإلنســانية، بشــأن تخصيــص المــوارد مــن األمــوال المجمعــة داخــل 
الدولــة فــي مجــال العمــل اإلنســاني.

االتفــاق علــى سياســات وتوجيهــات مشــتركة )بمــا فــي ذلــك التوجيهــات الخاصــة بــكل بلــد، بشــأن اســتخدام  	
الحراســة المســلحة والتعــاون مــع الجهــات المســلحة(.
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2.3.2.3 الدور االستشاري للتنسيق المدني العسكري 
تجاه منسق الشؤون اإلنسانية / الفريق الُقطري 

للعمل اإلنساني
ســيقدم موظــف التنســيق المدنــي العســكري المشــورة إلــى كل مــن منســق الشــؤون اإلنســانية/ الفريــق الُقطــري 
للعمــل اإلنســاني، حيــث يقــع عـلـى عاتــق منســق الشــؤون اإلنســانية مســؤولية تحديــد نهــج إنســاني متماســك 
ومتســق فــي إطــار التفاعــل المدنــي العســكري. تحقيًقــا لهــذه الغايــة، ســيعمل منســق الشــؤون اإلنســانية بشــكل 
وثيــق مــع الفريــق الُقطــري للعمــل اإلنســاني، بدعــم مــن مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية. بصفتــه ممثــل 
للمجتمــع اإلنســاني فــي مواجهــة حكومــة الدولــة المضيفــة والبعثــات السياســية أو بعثــات حفــظ الســام التابعــة 
لألمــم المتحــدة، يدعــو منســق الشــؤون اإلنســانية إلــى المبــادئ اإلنســانية ويوجــه الجهــات السياســية والعســكرية، 
بشــأن أفضــل الســبل؛ لدعــم هــذا العمــل، دون المســاس بــه. تتضمــن مســؤوليات منســق الشــؤون اإلنســانية فــي 

التنســيق المدنــي العســكري مــا يلــي:

ضمان استمرار العمل اإلنساني؛ وفًقا للمبادئ اإلنسانية. 	
التعامل مع العسكريين والجهات المسلحة األخرى على المستوى االستراتيجي. 	
ضمان وجود آليات ومبادئ توجيهية للتنسيق المدني - العسكري خاصة بكل بلد. 	
الموافقــة علــى اســتخدام األصــول العســكرية األجنبيــة والشــروع فــي الطلبــات؛ بنــاًء علــى طلــب / موافقــة  	

الدولــة المتأثــرة.
إدارة مهمــة إعــداد األوراق الخاصــة بالفريــق الُقطــري للعمــل اإلنســاني، مثــل: أوراق الوصــول أو تبــادل  	

المعلومــات مــع القــوات العســكرية.

2.3.3 المستوى اإلقليمي

يمكــن بنــاء التنســيق علــى المســتوى اإلقليمــي؛ لضمــان اتبــاع نهــج إقليمــي منســق ومتســق؛ لاســتجابة لألزمــة 
)مثــل: ســوريا أو حــوض بحيــرة تشــاد(. 

يــة واإلقليميــة التابعــة لمكتــب تنســيق الشــؤون  للشــروع ـفـي هــذا النــوع مــن التنســيق، تدعــم المكاتــب الُقطر
اإلنســانية منســق الشــؤون اإلنســانية؛ إلنشــاء نهــج مشــترك ومتماســك ومتســق داخــل المجتمــع اإلنســاني، فــي 

إطــار تفاعلــه مــع الجهــات العســكرية وغيرهــا مــن الجهــات المســلحة، والحفــاظ علــى هــذا النهــج.

دراسة حالة: استراتيجية التنسيق المدني العسكري على المستوى اإلقليمي

يــز المناهــج المحكمــة في  تســعى اســتراتيجية التنســيق المدنــي العســكري اإلقليميــة لحــوض بحيــرة تشــاد إلــى تعز
يــا والنيجــر وتشــاد والكاميــرون، بمــا فــي ذلــك اســتخدام الحراســة  التنســيق اإلنســاني المدنــي -العســكري عبــر نيجير

المســلحة والروابــط بيــن التنســيق المدنــي العســكري والوصــول والحمايــة.
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للمعلومــات  أفضــل  بتبــادل  نجامينــا  ـفـي  الموجــود  اإلقليمــي  العســكري  المدـنـي  التنســيق  موظــف  يســمح 
والممارســات؛ يعــد ذلــك نقطــة الدخــول إـلـى المقــر الرئيســي لفرقــة العمــل المشــتركة المتعــددة الجنســيات؛ 
يــز المبــادئ اإلنســانية ودعــم الدعــوة للحمايــة والوصــول. كمــا يدعــم موظــف التنســيق المدـنـي العســكري  لتعز

يــز آليــات التنســيق المدـنـي العســكري ـفـي بلــدان حــوض بحيــرة تشــاد. يــب وتعز اإلقليمــي أنشــطة التدر

2.4تنسيق المجموعات القطاعية

تدعــم المجموعــات القطاعيــة تقديــم المســاعدة اإلنســانية مــن خــال التنســيق والتنفيــذ والرصــد للمشــاريع، 
وإجراء تقييمات مشــتركة لاحتياجات وتحليل الفجوات في الميدان. كما أنها تفيد في صنع القرار االســتراتيجي 
للمنســق اإلنســاني/الفريق الُقطــري للعمــل اإلنســاني، مــن خــال التخطيــط القطاعــي وتطويــر االســتراتيجيات. 
الحاجــة. تعمــل  المجموعــات حســب  يتــم تفعيــل  التشــغيلي،  المســتوى  هنــاك 11 مجموعــة عالميــة. عـلـى 
المجموعــات بشــكل أساســي مــن خــال االجتماعــات المنتظمــة والمجموعــات القطاعيــة، حســب االقتضــاء، 
ولــكل منهــا وكالــة رائــدة )أو خيــار مــن االثنيــن(. يتــم تمثيــل كل مجموعــة فــي االجتماعــات مــا بيــن المجموعــات. 

لتفعيــل نظــام المجموعــات، يلــزم الحصــول عـلـى موافقــة الحكومــة المضيفــة.

ما نهج المجموعات القطاعية؟

 

https://www.humanitarianresponse.info/en/about-clusters/what-is-the-cluster-approach
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2.4.1 التنسيق المشترك بين المجموعات

يقــدم فريــق التنســيق المشــترك بيــن المجموعــات منصــة عمــل للمجموعات/القطاعــات؛ لتحقيــق اســتجابة 
إنســانية مشــتركة فعالــة وبكفــاءة عاليــة، تضمــن أنشــطتها التحليــل والتخطيــط المشــترك، االتفــاق علــى أولويــات 
التدخــل والمناطــق الجغرافيــة والمجموعــات الضعيفــة، طرائــق االســتجابة، وتجنــب الثغــرات أو التكــرار أثنــاء 

توصيــل الخدمــات. 

يقــدم فريــق التنســيق بيــن المجموعــات التوجيــه والدعــم التشــغيلي لمجموعــات التنســيق دون الوطنيــة كمــا 
يلعــب دوًرا حاســًما فــي تتبــع االســتجابة ومراقبتهــا، وتجميــع التحديثــات مــن مجموعــات التنســيق، دون الوطنيــة 
ونقــل رســائل واضحــة إـلـى منســق الشــؤون اإلنســانية والفريــق الُقطــري للعمــل اإلنســاني بخصــوص الشــؤون 
التشــغيلية؛ ألغــراض الدعــوة واتخــاذ القــرار. يعالــج فريــق التنســيق بيــن المجموعــات القضايــا الشــاملة لعــدة 
قطاعــات طــوال فتــرة االســتجابة كمــا يضمــن المواءمــة بيــن العمــل اإلنســاني واإلنماـئـي؛ اعتمــاًدا عـلـى الســياق 

عنــد االقتضــاء.

ويعنــي مكتــب  اإلنســانية.  لاســتجابات  العــام  االســتراتيجي  االتجــاه  اإلنســاني  للعمــل  الُقطــري  الفريــق  يوفــر 
تنســيق الشــؤون اإلنســانية بتيســير عمليــة التنســيق بيــن المجموعــات، حيثمــا ينطبــق ذلــك. توفــر االجتماعــات 

-ذات الصلة-الفرصــة لموظفــي التنســيق المدـنـي العســكري للقيــام بمــا يـلـي:

الدعوة إلى نهج إنساني متسق؛ للتعامل مع العسكريين والجهات المسلحة األخرى. 	
توضيح الجوانب الحاسمة للتنسيق المدني العسكري. 	
الدعوة إلى االستخدام المناسب، والتنسيق الفعال لألصول العسكرية األجنبية. 	
نشر التوجيهات والسياسات؛ تبادل المعلومات والممارسات السليمة. 	
تلقــي المعلومــات مــن المجموعــات، بشــأن قيــود الوصــول أو المتطلبــات اللوجســتية أو غيرهــا مــن  	

القضايــا التــي لهــا تبعــات عـلـى التنســيق المدـنـي والعســكري.
يــب قــوات األمــن عـلـى المبــادئ اإلنســانية، والقانــون اإلنســاني الدوـلـي، والوصــول،  	 مناقشــة ضــرورة تدر

والحمايــة، والعنــف الجنســي والقائــم عـلـى النــوع االجتماعــي، والتأكــد مــن التنســيق بيــن جميــع هــذه 
العوامــل.

االختصاصات المعيارية لفريق التنسيق بين المجموعات )2017(

2.4.2 المجموعات وثيقة الصلة بالتنسيق المدني 
العسكري

تعمــل مجموعــة اللوجســتيات بالتنســيق مــع الوحــدات العســكرية بشــكل حثيــث؛ لدعــم العمليــات  	
اإلنســانية اللوجســتية، وخاصــًة فيمــا يتعلــق بأصــول النقــل. قــد تقــوم مجموعــة برنامــج األغذيــة العالمــي/ 
مــا  غالًبــا  بهــا،  الخــاص  -العســكري  المدـنـي  اللوجســتي  االتصــال  موظفــي  بنشــر  أيًضــا  اللوجســتيات 
يتمتعــون بخلفيــة فنيــة قويــة؛ للتنســيق مــع العســكريين، بشــأن أنشــطة محــددة تتعلــق باللوجســتيات 

أو تيســير الوصــول اللوجســتي.

https://drive.google.com/file/d/14PqXBqKSHp1MzEHLHpOlFzwzyL4V9KLy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14PqXBqKSHp1MzEHLHpOlFzwzyL4V9KLy/view?usp=sharing
https://logcluster.org/
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مجموعــة الحمايــة منــوط بهــا تنســيق أنشــطة الحمايــة اإلنســانية، ذلــك مــن خــال التحقــق مــن صحــة  	
اإلجــراءات  اتخــاذ  مــن  والتأكــد  المدنيــون،  لهــا  يتعــرض  التــي  التهديــدات  بشــأن  وتوجيههــا  يــر  التقار
المناســبة. تحتفــظ مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن، بقيــادة مجموعــة الحمايــة، بالحــوار مــع 
الجهــات العســكرية عنــد اللــزوم وعنــد االقتضــاء. يمكــن لمســؤولي التنســيق المدنــي العســكري المســاعدة 
فــي االتصــال مــع العســكريين والجماعــات المســلحة األخرى.أعــدت مجموعــة الحمايــة العالميــة )مســودة( 
باإلرشــادات التوجيهيــة المتعلقــة بالتفاعــل بيــن مجموعــات الحمايــة الميدانيــة وعمليــات األمــم المتحــدة 

لحفــظ الســام. راجــع الفصــل األول، القســم 1.6 والفصــل الســادس، القســم 6.5.2.
تقــود اليونيســف مجموعــة الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة. قــد تتضمــن منصــات تنســيق مجموعــة  	

الجهــات  تتمتــع  حيــث  إضافًيــا،  عســكريًا  اتصــااًل  الدولــة  داخــل  والنظافــة  الصحــي  والصــرف  الميــاه 
العســكرية أو الجهــات الفاعلــة ـفـي حفــظ الســام بقــدرة حاســمة ال يمكــن اســتخاصها مــن مصــادر مدنيــة.

يمكــن أن تقــدم مجموعــة الصحــة دعًمــا قويًــا عنــد تفشــي األمــراض. ـفـي عــام 2011، قامــت اللجنــة  	
الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت ومجموعــة الصحــة العالميــة بصياغــة توجيهــات حــول »التنســيق المدنــي 
العســكري أثنــاء العمــل الصحــي اإلنســاني«. خــال أزمــة اإليبــوال ـفـي عــام 	201، أصــدر قســم التنســيق 
المدـنـي العســكري توجيهــات بشــأن التفاعــل المدـنـي العســكري، واســتخدام أصــول الدفــاع العســكري 
والمدنــي األجنبيــة؛ تــم ذلــك فــي ســياق أزمــة اإليبــوال المتفشــية حينئــذ فــي غــرب أفريقيــا، بالتنســيق الوثيــق 

مــع منظمــة الصحــة العالميــة وبعثــة األمــم المتحــدة؛ للتصــدي العاجــل لفيــروس إيبــوال.

كيــف تتعــاون القــوات العســكرية والجهــات المســلحة األخــرى مــع نظــام المجموعــات 
بعــض  لحضــور  الجيــش  دعــوة  تتــم  قــد  تحديًــا،  التمييــز  يمثــل  ال  حينمــا  القطاعيــة؟ 
اجتماعــات التنســيق القطاعــي للمجموعــات؛ كونهــم مراقبيــن أو لتقديــم احاطــات محددة. 
يمكــن أن يتــم التنســيق أيًضــا بشــكل ثناـئـي مــع المنســق القطاعــي أو فريــق التنســيق 
بيــن المجموعــات. غالًبــا مــا يحضــر منســقو المجموعــات أو األعضــاء المعنيــون منصــة 
التنســيق المدنــي العســكري؛ لمناقشــة القضايــا المتعلقــة بالتنســيق المدنــي العســكري 
التشــغيلي. فــي هــذا الشــأن يكــون لموظــف التنســيق المدنــي العســكري دورٌ رئيســي فــي 

تيســير هــذا الحــوار والتفاعــل.

2.5 دورة البرامج اإلنسانية

لاســتجابة  التأهــب  ـفـي  للمســاعدة  المتخــذة؛  اإلجــراءات  مــن  منســقة  هــي سلســلة  اإلنســانية  البرامــج  دورة 
اإلنســانية وإدارتهــا وتوصيلهــا، وتشــمل الــدورة خمســة عناصــر يربطهــا تسلســل منطقــي حيــث يبنــى كل عنصــر 
عـلـى مــا يســبقه، ويــؤدي إـلـى مــا يليــه. يعتمــد التنفيــذ الناجــح لــدورة البرنامــج اإلنســاني عـلـى التأهــب الفعــال 
للطــوارئ، والتنســيق الفعــال مــع الســلطات الوطنيــة/ دون الوطنيــة والجهــات الفاعلــة ـفـي المجــال اإلنســاني، 

وإدارة المعلومــات. تتألــف عناصــر دورة البرامــج اإلنســانية مــن اآلـتـي:
تقييم االحتياجات وتحليلها. 	
تخطيط االستجابة االستراتيجية. 	
تعبئة الموارد. 	
التنفيذ والمراقبة. 	
مراجعة العمليات وتقييمها. 	

http://www.globalprotectioncluster.org/
http://www.washcluster.net/
http://www.who.int/health-cluster/en/
https://docs.google.com/file/d/0B7LQYninlE81ejZpQU9PTG5HVUU/edit
https://sites.google.com/dialoguing.org/home/resource-centre/resource-library?authuser=0
https://docs.google.com/file/d/0B7LQYninlE81ejZpQU9PTG5HVUU/edit
https://sites.google.com/dialoguing.org/home/resource-centre/resource-library?authuser=0
https://sites.google.com/dialoguing.org/home/resource-centre/resource-library?authuser=0
https://www.humanitarianresponse.info/programme-cycle/space/page/assessments-overview
https://www.humanitarianresponse.info/programme-cycle/space/page/strategic-response-planning
https://www.humanitarianresponse.info/programme-cycle/space/page/resource-mobilization
https://www.humanitarianresponse.info/programme-cycle/space/page/monitoring-overview
https://www.humanitarianresponse.info/programme-cycle/space/page/operational-peer-review
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الوحدة المرجعية لدورة البرنامج اإلنساني متاحة هنا.

2.6 منصات التواصل اإلنساني على اإلنترنت
ـفـي حــاالت الطــوارئ، قــد تســتخدم الجهــات الفاعلــة ـفـي المجــال اإلنســاني منصــات المعلومــات اإلنســانية عـلـى 
اإلنترنــت؛ بهــدف تبــادل المعلومــات، وتخطيــط االســتجابة، ولمعرفــة مــن يقــوم بهــذا؟ وأيــن؟ ُتنشــر معظــم هــذه 

، ال يجــب نشــر البيانــات الســرية أو الحساســة عـلـى هــذه المنصــات. المعلومــات علًنــا؛ ومــن ثَــمَّ

العمليــات  	 تنســيق  مركــز  يكــون  المفاجئــة،  االســتجابة  عمليــة  مــن  األوـلـى  األيــام  الســاعات/  خــال 
االفتراضيــة ـفـي الموقــع مهًمــا بشــكل خــاص؛ لتبــادل المعلومــات وبيانــات االتصــال، حيــث يســتخدمه 
النظــام التابــع لفريــق األمــم المتحــدة للتقييــم والتنســيق ـفـي حــاالت الكــوارث بشــكل خــاص. ويســتلزم 
إنشــاء حســاب ويمكــن طلبــه هنــا. راجــع الفصــل الخامــس، القســم 1.	.5 بشــأن فريــق األمــم المتحــدة 

للتقييــم والتنســيق ـفـي حــاالت الكــوارث.
بشــأن  	 اإلنترنــت  شــبكة  عـلـى  مســاحة  إنشــاء  يتــم  اإلنســانية،  الطــوارئ  حــاالت  معظــم  إـلـى  بالنســبة 

االســتجابة اإلنســانية. يتمتــع مســئول التنســيق المدنــي العســكري بســلطة إنشــاء مســاحة، حيــث يمكــن 
تبــادل المعلومــات ذات الصلــة، مثــل: معلومــات االتصــال، واإلجــراءات التشــغيلية القياســية، والمبــادئ 

األخــرى. التشــغيلية  التنســيق، والمعلومــات  التوجيهيــة، واجتماعــات 
	 .ReliefWeb يمكن االطاع على التقارير والبحوث على موقع
منصــة تبــادل البيانــات اإلنســانية هــي منصــة مفتوحــة لتبــادل البيانــات اإلنســانية؛ ولذلــك يفضــل مشــاركة  	

البيانــات الحساســة بشــكل خــاص، وليــس علًنــا.
ـة اإلنســانية  	 يمكــن للجهــات الفاعلــة ـفـي المجــال اإلنســاني تســجيل الوصــول عـلـى منصــة بطاقــة الُهويّـَ

Humanitarian ID عنــد بدايــة حالــة الطــوارئ/ أو الوصــول ـفـي حالــة الطــوارئ.

https://interagencystandingcommittee.org/
https://vosocc.unocha.org/VOLogin.aspx#_top
http://www.humanitarianresponse.info/home
https://reliefweb.int/
https://data.humdata.org/
https://humanitarian.id/
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االستجابة للطوارئ على مستوى المنظومة   2.7

وفًقــا لألجنــدة التحويليــة للجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت لشــهر كانــون األول/ديســمبر 2011، فــإذا 
حــدث أزمــة إنســانية كبــرى، فإنــه يمكــن لمديــري اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت تفعيــل حالــة الطــوارئ 
اإلنســانية عـلـى نطــاق المنظومــة؛ لتقديــم التعبئــة الســريعة والمنســقة للقــدرات والنظــم؛ مــن أجــل تحقيــق 

المســاعدة العاجلــة والواســعة النطــاق والحمايــة.

اآللية تحت التنقيح في الوقت الحالي 

 2.8  المنظومة األشمل لألمم المتحدة 
بموجــب خطــة اإلصــاح الخاصــة باألميــن العــام لألمــم المتحــدة، ســتندمج إدارة عمليــات 
حفــظ الســام وإدارة الشــؤون السياســية ـفـي عــام 2019 لتصيــر إدارة عمليــات الســام. 
البعثــات الخاصــة لألمــم المتحــدة وعمليــات حفــظ الســام  إـلـى كل مــن  وبذلــك ُيشــار 
مجتمعــة علــى أنهــا عمليــات األمــم المتحــدة للســام، وهــي قائمــة علــى البعثــات الخاصــة 
لألمــم المتحــدة وعمليــات حفــظ الســام. حتــى ذلــك الحيــن، يســتخدم هــذا اإلصــدار مــن 
الدليــل الميدانــي مصطلحــي البعثــات الخاصــة لألمــم المتحــدة وعمليــات حفــظ الســام.

2.8.1 البعثات السياسية الخاصة لألمم المتحدة

تتولــى إدارة الشــؤون السياســية فــي األمانــة العامــة لألمــم المتحــدة رصــد التطــورات السياســية العالميــة وتقييمهــا؛ 
للكشــف عــن األزمــات المحتملــة قبــل اندالعهــا، كذلــك تقــدم الدعــم إلــى األميــن العــام لألمــم المتحــدة ومبعوثيــه؛ 
للمســاعدة فــي نــزع فتيــل التوتــرات. يمكــن إلدارة الشــؤون السياســية لألمــم المتحــدة نشــر وســطاء فــي الميــدان 
بســرعة، وإدارة البعثــات السياســية ومكاتــب دعــم بنــاء الســام المنخرطــة فــي منــع النزاعــات، وصنــع الســام وبنــاء 

الســام بعــد انتهــاء النــزاع.

الســام  بنــاء  أنشــطة  اإلشــراف عـلـى  أو  الســام  المتحــدة دعــم مفاوضــات  السياســية لألمــم  للبعثــات  يمكــن 
طويلــة المــدى. تهــدف مكاتــب بنــاء الســام إـلـى مســاعدة الــدول عـلـى توطيــد الســام، بالتنســيق مــع الجهــات 
الفاعلــة الوطنيــة وكيانــات األمــم المتحــدة اإلنمائيــة واإلنســانية علــى أرض الواقــع، فقــد تشــمل المهــام السياســية 

العســكريين، مثــل: المراقبيــن العســكريين أو وحــدات الحراســة الثابتــة.

المبعوثيــن  الحميــدة«، مثــل:  مــن »المســاعي  عــدد  المتحــدة  العــام لألمــم  األميــن  لــدى  ذلــك،  إـلـى  باإلضافــة 
والمستشــارين الخاصيــن لتنفيــذ المســؤوليات المختلفــة لألمــم المتحــدة. قــد يتعلــق تعيينهــم بدولــة معينــة 
أو بموضــوع محــدد. يعمــل كل مــن البعثــات السياســية، ومكاتــب بنــاء الســام، والمبعوثــون والمستشــارون 

بتفويــٍض مــن مجلــس األمــن أو الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة.

http://ask.un.org/faq/207525
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موقع إدارة الشؤون السياسية في األمانة العامة لألمم المتحدة على اإلنترنت. • 	
موقع بعثات األمم المتحدة على اإلنترنت 	

2.8.2 عمليات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة

ميثاق األمم المتحدة -المادة 24

1. رغبــة فــي أن يكــون العمــل الــذي تقــوم بــه األمــم المتحــدة ســريًعا فعــااًل، يعهــد أعضــاء تلــك الهيئــة إلــى مجلــس 
األمــن بالتبعــات الرئيســية ـفـي أمــر حفــظ الســلم واألمــن الدوـلـي، ويوافقــون عـلـى أن هــذا المجلــس يعمــل نائًبــا 

عنهــم فــي قيامــه بواجباتــه التــي تفرضهــا عليــه هــذه التبعــات.

يجــوز لمجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة، فــي اضطاعــه بمســؤوليته عــن صــون الســلم واألمــن الدولييــن، أن 
ينشــئ بعثــة لألمــم المتحــدة، فــي شــكل عمليــة لحفــظ الســام أو بعثــة سياســية.

واألســاس القانونــي منصــوص عليــه فــي الفصــول الســادس والســابع والثامــن مــن ميثــاق األمــم المتحــدة. يتضمــن 
الفصــل الســابع أحكاًمــا تتعلــق بـــ »العمــل المتعلــق بالســام وانتهاكاتــه وأعمــال العــدوان«. ينــص الفصــل الثامــن 

مــن الميثــاق علــى اشــتراك الترتيبــات والــوكاالت اإلقليميــة فــي صــون الســلم واألمــن الدولييــن.

مــع كــون عــدم النــص علــى ذلــك فــي ميثــاق األمــم المتحــدة بشــكٍل صريــح؛ فــإن حفــظ الســام هــو أحــد األدوات 
ـفـي حيــن أن إدارة  اليــوم؛ للحفــاظ عـلـى الســام واألمــن الدولييــن.  التــي يســتخدمها مجلــس األمــن  الرئيســية 
عمليــات حفــظ الســام هــي الجهــة المنوطــة بــإدارة عمليــات األمــم المتحــدة لحفــظ الســام، قــد تحتــوي والياتهــا 
–أيًضا-علــى عناصــر سياســية كمــا تضــم عنصــًرا عســكريًا وأحيانـًـا مــن الشــرطة، أو تنفــذ والياتهــا إلــى جانــب قــوة 

حفــظ ســام إقليميــة أو متعــددة الجنســيات.

فواليــات ومهــام عمليــات حفــظ الســام محــددة بشــكل خــاص، حســب طبيعــة النــزاع. جــرت العــادة علــى إنشــاء 
عمليــات األمــم المتحــدة لحفــظ الســام دعًمــا لعمليــة سياســية، مثــل: تنفيــذ وقــف إطــاق النــار أو اتفــاق الســام. 

وعلــى مــدى العقــود الماضيــة، اتســع نطــاق المهــام بشــكل كبيــر؛ بســبب تغيــر طبيعــة النــزاع وأنماطــه.

وقــد اُْســُتخدم حفــظ الســام بشــكل متزايــد ـفـي النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة التــي كثيــًرا مــا تتســم بعــدد 
كبيــر مــن الجهــات الفاعلــة )المســلحة( واألهــداف المنخرطــة، وتحــدد بعــض قــرارات مجلــس األمــن التابــع لألمــم 
المتحــدة واليــات قويــة للغايــة وتشــمل -علــى ســبيل المثال-تحييــد بعــض الجهــات الفاعلــة المســلحة مــن غيــر 

الــدول.

إن العديــد مــن عمليــات حفــظ الســام اليــوم متعــددة األبعــاد، ويمكــن أن تشــمل القــوات 
وســيادة  المدنيــة،  والشــؤون  السياســية،  والشــؤون  المدنيــة،  والشــرطة  العســكرية، 
القانــون، وحقــوق اإلنســان، ونــزع الســاح، والتســريح، وإعــادة اإلدمــاج، وإصــاح قطــاع 

األمــن، وإعــادة اإلعمــار، واإلعــام، والعناصــر الجنســانية.

https://www.un.org/undpa/en/in-the-field/overview
https://www.un.org/undpa/en/in-the-field/overview
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عمليات األمم المتحدة لحفظ السام: المبادئ والمبادئ التوجيهية )2008(.   	
موقع األمم المتحدة لحفظ السام على اإلنترنت. 	

وُتحــدَّد بعثــة لألمــم المتحــدة ومســؤولياتها فــي أعقــاب قــرار مجلــس األمــن، يتولــى األميــن العــام لألمــم المتحــدة 
قيــادة عمليــات حفــظ الســام، تحــت ســلطة مجلــس األمــن. ويفــوض األميــن العــام وكيــل األميــن العــام لعمليــات 
حفــظ الســام؛ لتوـلـي المســؤولية الشــاملة عــن بعثــات األمــم المتحــدة. وفيمــا يتعلــق بعمليــات حفــظ الســام 
المتعــددة األبعــاد، يعيــن وكيــل األميــن العــام ممثــًا خاًصــا لألميــن العــام يتولــى مهــام رئيــس البعثــة، وهــو مســؤول 
عــن تنفيــذ واليــة البعثــة. أمــا بشــأن عمليــات حفــظ الســام التقليديــة، يجــوز لألميــن العــام لألمــم المتحــدة أن 

يعيــن قائــًدا للقــوة أو يعيــن كبيــر المراقبيــن العســكريين رئيًســا للبعثــة.

كثــر مــن النــواب مــن ذوي المهــام الموضعيــة  ويمكــن للممثــل الخــاص لألميــن العــام أن يكــون لديــه عــدد أو أ
المختلفــة. ومــن المحتمــل أن يكــون أحــد هــؤالء المنســقين المقيميــن هــو المنســق المقيــم/ المنســق المقيــم 
الــذي قــد يصبــح األميــن العــام المســاعد/ المنســق المقيــم/ منســق الشــؤون اإلنســانية، إذا تولــت قيــادة الشــؤون 

اإلنســانية زمــام القيــادة فــي المجــال اإلنســاني.

كثــر؛  ويمكــن للممثــل الخــاص لألميــن العــام أن يكــون لديــه نائــب واحــد للممثــل الخــاص للنائــب العــام أو أ
لاضطــاع بالمهــام الموضعيــة المختلفــة. ومــن المحتمــل أن يكــون أحــد هــؤالء النــواب هــو المنســق المقيــم هــو 
المنســق المقيــم )أو نائــب الممثــل الخــاص لألميــن العام/المنســق المقيــم( الــذي قــد يحمــل ثاثــة مســميات 
وظيفيــة، وهــي نائــب الممثــل الخــاص لألميــن العــام/ المنســق المقيــم/ منســق الشــؤون اإلنســانية؛ ـفـي حــال 

تولــي المنســق المقيــم زمــام قيــادة الشــؤون اإلنســانية.

2.8.3 تكامل األمم المتحدة

وظهــر مفهــوم تكامــل األمــم المتحــدة مــع التفويضــات المتزايــدة التعقيــد لعمليــات حفــظ الســام المنتشــرة فــي 
البيئــات، تعمــل فيهــا الجهــات الفاعلــة التابعــة لألمــم المتحــدة وغيــر التابعــة علــى حــد ســواء. وفــي حيــن أن العمــل 
اإلنســاني يمكــن أن يدعــم توطيــد الســام بصــورة غيــر مباشــرة، يبقــى الغــرض الرئيســي منــه هــو تلبيــة االحتياجــات 
المنقــذة للحيــاة وتخفيــف المعانــاة؛ ومــن ثــم، شــاع فهــم األنشــطة اإلنســانية كأمــر يقــع خــارج نطــاق التكامــل إلــى 

حــٍد كبيــر.

http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/capstone_eng.pdf
http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/capstone_eng.pdf
https://peacekeeping.un.org/
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2.8.3.1 التقييم والتخطيط المتكامل

عنــد النظــر فــي نشــر بعثــة لألمــم المتحــدة، يجــب علــى منظومــة األمــم المتحــدة، بقيــادة إدارة الشــؤون السياســية 
أو إدارة عمليــات حفــظ الســام، إجــراء التقييمــات والتخطيطــات االســتراتيجية المتكاملــة، بمــا يتماشــى مــع 
سياســة التقييــم والتخطيــط المتكاملــة التــي تجمــع بيــن كيانــات األمــم المتحــدة السياســية واألمنيــة واإلنمائيــة 

واإلنســانية وحقــوق اإلنســان.

فــي حيــن أن العمليــات اإلنســانية تتــم خــارج نطــاق التكامــل فــي الغالــب؛ فــإن الجهــات الفاعلــة فــي المجــال اإلنســاني 
التابعــة لألمــم المتحــدة هــي جــزء مــن نهــج اســتراتيجي متكامــل. يجــب أن تكــون جميــع المنظمــات اإلنســانية 
التابعــة لألمــم المتحــدة ممثلــة ـفـي جميــع عمليــات التقييــم والتخطيــط التــي يوجــد فيهــا، أو يحتمــل وجــود، 
احتياجــات إنســانية كبيــرة. ذلــك يضمــن أن يكــون التحليــل الــذي يوجــه التخطيــط شــامًا قــدر اإلمــكان، وأن تكــون 
القضايــا والشــواغل اإلنســانية منعكســة ومنظــور ـفـي أمرهــا بالكامــل، وكذلــك -عنــد االقتضاء-يقلــل العواقــب 

الســلبية المحتملــة، ويخفــف المخاطــر التــي تتعــرض لهــا العمليــات اإلنســانية.

https://undg.org/wp-content/uploads/2016/10/UN-Policy-on-Integrated-Assessment-and-Planning_FINAL_9-April-2013.pdf
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اعتمــاًدا علــى التحليــل المتكامــل للســياق والمخاطــر، يمكــن إدراج بعــض األنشــطة اإلنســانية المتعلقــة بحمايــة 
المدنييــن والحلــول الدائمــة للنــزوح والتعافــي المبكــر ضمــن النهــج االســتراتيجي المتكامــل لألمــم المتحــدة.

2.8.3.2 الترتيبات الهيكلية

توضــح رســالة مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية بشــأن الترتيبــات الهيكليــة، ضمــن اإلطــار المتكامــل لألمــم 
المتحــدة العاقــات الهيكليــة التــي تربــط منســقي الشــؤون اإلنســانية ومكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية بــأي 

بعثــة سياســية أو عمليــة متعــددة األبعــاد لحفــظ الســام، ضمــن »الوجــود المتكامــل لألمــم المتحــدة«.

2.8.3.3 دور مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في عملية 
التقييم والتخطيط المتكامل

التقييــم  ـفـي عمليــات  اإلنســاني  للعمــل  الُقطــري  الفريــق  اإلنســانية مشــاركة  الشــؤون  تنســيق  يدعــم مكتــب 
والتخطيــط المتكامــل، كذلــك يتواصــل مــع المنظمــات اإلنســانية غيــر الحكوميــة التــي ليســت تابعــة للفريــق 

الُقطــري للعمــل اإلنســاني؛ حتــى تؤخــذ آراؤهــا ـفـي االعتبــار.

يشــارك مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية ـفـي عمليــات التقييــم والتخطيــط المتكامــل، وهــو عضــو ـفـي آليــات 
التنســيق المتكاملــة فــي المقــر الرئيســي وفــي الميــدان. ويهــدف ذلــك إلــى دعــم التحليــل الدقيــق والشــامل، وضمــان 
االهتمــام بالقضايــا والشــواغل اإلنســانية، والتأكــد مــن أن شــكل مشــاركة األمــم المتحــدة المقترحــة لمجلــس 

األمــن مائــم للســياق المحــدد.

ينبغي أن يحدد كٌل من منسق العمل اإلنساني، والفريق الُقطري للعمل اإلنساني، والمجتمع اإلنساني األوسع 
أي آثــار ســلبية أو فوائــد محتملــة، تنعكــس علــى التنســيق واالســتجابة اإلنســانية لألمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر 
الحكوميــة. يتمثــل دور مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية فــي ضمــان إجــراء هــذا التحليــل واســتخدام نتائجــه، إلــى 
جانــب نتائــج التقييــم االســتراتيجي؛ لدعــم تطويــر الموقــف اإلنســانية التــي يتــم تنســيقها، وذلــك لمشــاركة األمــم 

المتحــدة وعملهــا علــى النحــو األمثــل.

فــي المواقــف التــي يوجــد فيهــا ســام بشــكل ضئيــل أو ينعــدم كلًيــا، يمكــن أن يخلــق التكامــل صعوبــات للشــركاء 
باألهــداف  وثيًقــا  ارتباًطــا  مرتبطــون  أنهــم  عـلـى  إليهــم  ُينظــر  كان  إذا  خاصــة  واإلنماـئـي،  اإلنســاني  المجاليــن  ـفـي 
السياســية واألمنيــة لبعثــة حفــظ الســام. فــي أســوأ الحــاالت، قــد يعــرض التكامــل عملياتهــا وحيــاة أفرادهــا للخطــر.

عمليات األمم المتحدة لحفظ السام: المبادئ والمبادئ التوجيهية

https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM_Integration_English.pdf
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هــل يقــوم موظــف التنســيق المدـنـي العســكري بــأي مهــام ضمــن التنســيق والتخطيــط 
اإلشــارة  »ينبغــي  أنــه  عـلـى  المتكامــل  والتخطيــط  التنســيق  دليــل  ينــص  المتكامــل؟ 
أيًضــا إـلـى أي توجيهــات للتنســيق المدـنـي العســكري تخــص بلــٍد مــا بشــكٍل خــاص؛ ألن 
مــن شــأن ذلــك أن يقــدم أفــكاًرا مفيــدة، تتعلــق بمســائل، مثــل: المشــاركة ـفـي الموقــع، 
-فيمــا  مهمــة  أمــور  إنهــا  حيــث  البعثــة؛  وأصــول  المتحــدة  األمــم  شــعارات  واســتخدام 
يتعلق-بمســتويات التكامــل المحتملــة وهياكلــه«؛ ومــن ثــم، ينبغــي أن يتأكــد موظــف 
التنســيق المدنــي العســكري مــن وعــي أفرقــة التخطيــط بــأي توجيهــات قائمــة. وفــي إطــار 
اإلنســانية،  الشــؤون  المقيــم / منســق  المنســق  بــه  الــذي يضطلــع  الــدور االستشــاري 
ينبغــي أن يشــير أيًضــا إلــى أهميــة تضميــن الجوانــب المتكاملــة الســائدة لألمــم المتحــدة، 

بشــأن التوجيهــات المعتمــدة عـلـى الســياق / الدولــة.

	 .)IAP( سياسة األمم المتحدة بشأن التقييم والتخطيط المتكامل
توجيهات األمين العام لألمم المتحدة، بشأن بعثات التكامل )2006( 	
قرارات األمين العام لألمم المتحدة، بشأن التكامل 	2008/2 	
والعمــل  	 بالتكامــل  المعنــي  التوجيهــي  المتحــدة  األمــم  فريــق  مــن  بتكليــف  دراســة 

)2011( اإلنســاني 
ورقــة اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت، بشــأن تأثيــر تكامــل األمــم المتحــدة علــى  	

العمــل اإلنســاني )2015(
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، بشأن رسالة الترتيبات الهيكلية )2010( 	

 
2.8.4 مقترح اإلصالح المقدم من األمين العام لألمم 

المتحدة
يــادة االتســاق والتنســيق داخــل كل مــن مجــاالت  يجــري بــذل عــدد مــن الجهــود عـلـى الصعيــد المؤسســي؛ لز
التنمية والعمل اإلنســاني، وحقوق اإلنســان وبناء الســام وفيما بينها. وأنشــأت مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية 
فريًقــا معنًيــا بالنتائــج، وتتكــرس جهــوده؛ مــن أجــل الحــوار الخــاص بالسياســات والعمليــات، حيــث يجمــع أصحــاب 
المصلحــة الرئيســيون مــن مجتمعــات التنميــة وبنــاء الســام، وينســق الفريــق مــع النظــراء الرئيســيين اآلخريــن 

يــز اتبــاع نهــج متســق، ويشــمل ذلــك مجموعــة مشــتركة مــن الرســائل والمنتجــات اإلرشــادية. عــن كثــب؛ لتعز

يــة  يــز التعــاون، وتقــوم فــرق األمــم المتحــدة الُقطر كة؛ لتعز وعـلـى الصعيــد الُقطــري، تبــرز أيًضــا اتفاقــات الشــرا
بإضفــاء الطابــع الرســمي علــى التعــاون مــع الشــركاء الرئيســيين؛ مــن أجــل تقديــم المســاعدة المنســقة فــي حــاالت 

األزمــات، وإجــراء تقييمــات مشــتركة إلدارة المخاطــر.

جيل جديد من فرق األمم المتحدة القطرية. 	
نظام المنسق المقيم الُمَعاد تنشيُطه. 	
مجلس مشترك للصناديق والبرامج القائمة في مدينة نيويورك. 	
صندوق التنسيق. 	

http://www.un.org/en/peacekeeping/publications/2014-IAP-HandBook.pdf
http://www.un.org/en/peacekeeping/publications/2014-IAP-HandBook.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2CC1B08A594391F2C125712500534E5C-Note%20of%20Guidance%20on%20Integrated%20Missions.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2CC1B08A594391F2C125712500534E5C-Note%20of%20Guidance%20on%20Integrated%20Missions.pdf
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/UN%20Integrated%20Presences/7526.pdf
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/UN%20Integrated%20Presences/7526.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/7526.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/7526.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/7526.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/150908_un_integration_review_-_iasc_pha_tt_2015.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/150908_un_integration_review_-_iasc_pha_tt_2015.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/150908_un_integration_review_-_iasc_pha_tt_2015.pdf
https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM_Integration_English.pdf
https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM_Integration_English.pdf
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/qcpr/1_%20A%20new%20generation%20of%20UN%20Country%20Teams.pdf
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/qcpr/2_%20The%20reinvigorated%20Resident%20Coordinator%20system.pdf
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/qcpr/8_%20A%20Joint%20Board%20of%20NYC-based%20funds%20and%20programmes.pdf
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/qcpr/9_%20The%20Coordination%20Fund.pdf
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2.9 نظام إدارة األمن باألمم المتحدة

تقــع مســؤولية أمــن جميــع موظفــي األمــم المتحــدة علــى عاتــق الحكومــة المضيفــة، وكذلــك المعالــون المعتــرف 
بهــم فــي أي بلــد ُتنفــذ فيــه العمليــات. غيــر أن األمــم المتحــدة، بوصفهــا رب العمــل، لديهــا نظــام لتحديــد الحــاالت 

التــي تســتلزم اتخــاذ تدابيــر أمنيــة إضافيــة، ال ســيما فــي المواقــع التــي تســود فيهــا عوامــل غيــاب األمــن.

ويوفــر نظــام األمــم المتحــدة إلدارة األمــن نهًجــا منســًقا لألمــن، ويمكـّـن أنشــطة األمــم المتحــدة مــن كفالــة ســامة 
وأمــن ورفاهيــة موظفــي األمــم المتحــدة ومبانيهــا وأصولهــا. ويغطــي هــذا النظــام جميــع إدارات األمــم المتحــدة 
ومكاتبهــا، وكذلــك وكاالتهــا وصناديقهــا وبرامجهــا، وجميــع المنظمــات التــي وقعــت مذكــرة تفاهــم مــع األمــم 
المتحــدة. وعلــى الصعيــد العالمــي، تحــدد الشــبكة المشــتركة بيــن الــوكاالت إلدارة الشــؤون األمنيــة السياســات 
واإلجــراءات ضمــن نظــام األمــم المتحــدة إلدارة األمــن. تتوـلـى إدارة شــؤون الســامة واألمــن، والتــي يرأســها أحــد 
وكاء األميــن العــام، رئاســة اللجنــة المشــتركة بيــن الــوكاالت؛ لتقديــم المشــورة والتوجــه االســتراتيجي كمــا تتعهــد 

بتوجيــه نظــام األمــم المتحــدة إلدارة األمــن واإلشــراف عليــه فــي جميــع المواقــع.

 الصفحة الرئيسية إلدارة األمم المتحدة لشؤون السامة واألمن

وعلــى الصعيــد الُقطــري، يكــون المكلــف بشــؤون األمــن مســؤواًل أمــام األميــن العــام لألمــم المتحــدة، عبــر وكيــل 
األميــن العــام لألمــم المتحــدة إلدارة شــؤون الســامة واألمــن، مســؤولية تامــة عــن ســامة وأمــن موظفــي األمــم 
المتحــدة. عــادًة مــا يكــون هــذا المنصــب هــو أعلــى منصــب ضمــن منظومــة األمــم المتحــدة فــي أي بلــد. يعمــل هــذا 
المســؤول بدعــٍم مــن فريــق إدارة األمــن، وهــو منتــدى لصنــع القــرار يضــم رؤســاء منظمــات األمــم المتحــدة أو 
منظمــات أخــرى لديهــا مذكــرة تفاهــم محــددة، بشــأن الترتيبــات األمنيــة. هــذه المنظمــات مســؤولة بدورهــا بشــكل 
فــردي أمــام وكيــل األميــن العــام، عــن طريــق المديريــن التنفيذييــن، عــن ســامة موظفيهــا وأمنهــم. عندمــا تكــون 
هنــاك عمليــة لحفــظ الســام، ســيكون رؤســاء العناصــر العســكرية والشــرطية؛ أي قائــد الشــرطة المدنيــة وقائــد 

القــوات، أعضــاء فــي فريــق إدارة األمــن.

يــة؛ لدعــم عمليــة اتخــاذ القــرارات األمنيــة للمســؤول المكلــف، والمعتمــدة  يجتمــع فريــق إدارة األمــن بصفــة دور
أساًســا علــى عمليــة إدارة المخاطــر األمنيــة. إدارة المخاطــر األمنيــة هــي أداة لنظــام إدارة األمــن ترمــي إلــى تحديــد، 
وتحليــل، وإدارة المخاطــر المتعلقــة بالســامة واألمــن لموظفــي األمــم المتحــدة وأصولهــا وعملياتهــا. يقــوم نظــام 
األمــم المتحــدة إلدارة األمــن علــى أســاس المخاطــر، ليــس علــى أســاس التهديــد. مــع كــون أن التهديــدات ُتعــد جــزًءا 

ال يتجــزأ مــن العمليــة، فــإن القــرارات ُتتخــذ بنــاء علــى تقييــم المخاطــر باألســاس.

https://www.un.org/undss/
https://www.un.org/undss/
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بــإدارة شــؤون  غالًبــا مــا يتلقــى فريــق إدارة األمــن الدعــم مــن مســؤول األمــن المنــوط 
الســامة واألمــن، والــذي يعمــل بوصفــه المستشــار األمنــي الرئيســي للمســؤول المكلــف. 
قــد يكــون هــذا الشــخص مستشــاًرا أمنًيــا رئيســًيا أو كبيــر مستشــاري األمــن أو مستشــاًرا 
ــا؛ اعتمــاًدا علــى حجــم األمــم المتحــدة فــي الدولــة، وعلــى وجــود بعثــة متكاملــة تابعــة  أمنًي
مستشــاروها  المتحــدة  األمــم  منظمــات  بعــض  لــدى  ســيكون  كذلــك  المتحــدة،  لألمــم 
األمنيــون، المعروفــون بمستشــاري أمــن الوكالــة، أو مستشــاري األمــن الميدانــي، أو ضبــاط 

األمــن الميداـنـي، أو اختصاصيــو األمــن.

يــرأس الخليــة األمنيــة كبيــر موظفــي إدارة شــؤون الســامة واألمــن علــى مســتوى مجموعــة العمــل، وتتألــف مــن 
خبــراء/ مستشــارين أمنييــن مــن منظمــات أخــرى تابعــة لألمــم المتحــدة. ويتمثــل دورهــم ـفـي المســاهمة ـفـي 
عمليــة إدارة المخاطــر األمنيــة بشــكل جماعــي، مــن خــال وضــع التدابيــر والخطــط واإلجــراءات األمنيــة؛ لينظــر 
فيهــا فريــق إدارة األمــن ويعتمدهــا. قــد تتعــرض بعــض منظمــات األمــم المتحــدة لمزيــد مــن المخاطــر عــن غيرهــا؛ 
وفًقــا لطبيعــة برنامجهــم؛ ومــن ثــم، يمكــن للتدابيــر األمنيــة أن تتكيــف تبًعــا لذلــك. ويجــوز توجيــه الدعــوة إـلـى 
ضبــاط االتصــال مــن قــوات األمــن الدوليــة إـلـى اجتمــاع الخليــة األمنيــة، وذلــك عنــد النظــر ـفـي اســتخدام حراســة 

عســكرية مســلحة.

مهــام  مــن  األمــن  إدارة  تعــد  ال  العســكري؟  المدـنـي  التنســيق  مهمــة  األمــن  إدارة  هــل 
التنســيق المدـنـي العســكري. المعلومــات األمنيــة هــي نــوع مهــم مــن المعلومــات التــي 
يتعيــن مشــاركتها بيــن الجهــات العســكرية واإلنســانية، مــن خــال المنصــات المناســبة 
لحضــور  العســكري  المدـنـي  التنســيق  موظــف  دعــوة  تتــم  قــد  المعلومــات.  لتبــادل 
اجتماعــات » مًعــا ننقــذ األرواح« )راجــع 2.9.2( كمــا يشــاركون ـفـي اجتماعــات كٍل مــن 
فريــق إدارة األمــن وِفــرق إدارة أمــن المناطــق والخليــة األمنيــة. قــد تقــوم منصــة التنســيق 
المدنــي العســكري بدعــوة ضبــاط األمــن عنــد االقتضــاء. راجــع الفصــل الثالــث، القســم 3.6، 

 .6.5.3 القســم  الســادس،  والفصــل 

2.9.1 األهمية الحيوية للبرنامج

إطــار »األهميــة الحيويــة للبرنامــج« هــو سياســة معروفــة لمنظومــة األمــم المتحــدة تتعلــق بتحديــد مســتويات 
ــم؛ لضمــان تحقيــق التــوازن  الخطــر المقبولــة عنــد اتخــاذ القــرارات، يحــدد اإلطــار المبــادئ التوجيهيــة والنهــج المنظَّ
فــي األنشــطة المفــوض بتنفيذهــا موظفــو األمــم المتحــدة -فيمــا يتعلق-بمواجهــة المخاطــر األمنيــة. يكفــل اإلطــار 
أربعــة مســتويات مــن األهميــة الحيويــة للبرنامــج )المســتوى األول – نطــاق إنقــاذ األرواح / نشــاط يحــدده األميــن 
العــام لألمــم المتحــدة« وصــواًل إـلـى المســتوى الرابــع – »مســتوى األهميــة الحيويــة األدـنـى«( وذلــك؛ لضمــان 
اتســاق أنشــطة البرنامــج مــع إدارة األمــن بشــكل ســليم، ووجــود ســبب منطقــي ومناســب لقبــول المخاطــر، 

وتقديــم اســتراتيجيات إضافيــة إلدارة المخاطــر حســب االقتضــاء.

موقع األهمية الحيوية لبرنامج األمم المتحدة على اإلنترنت

https://programmecriticality.org/Static/index.html
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2.9.2 مبادرة »مًعا ننقذ األرواح«

يــز  أنشــئت مبــادرة »مًعــا ننقــذ األرواح« لتوفيــر إطــار؛ لتحســين التعــاون بشــأن الشــواغل األمنيــة المشــتركة، وتعز
إيصــال المســاعدة اإلنســانية واإلنمائيــة بأمــان. والهــدف مــن ذلــك هــو تعزيــز قــدرة المنظمــات الشــريكة علــى اتخاذ 
قــرارات مســتنيرة، وإدارة المخاطــر وتنفيــذ ترتيبــات أمنيــة فعالــة؛ للتمكيــن مــن تقديــم المســاعدة، وتحســين أمــن 

الموظفيــن واســتمرار العمليات. 

ويتوقــف نجــاح البعثــة عـلـى التــزام جميــع المنظمــات المشــاركة بالعمــل الجماعــي؛ مــن أجــل تحقيــق الهــدف 
التعــاون األمنــي؛ وتبــادل  ـفـي مجــال ترتيبــات  أمــن الموظفيــن والعمليــات  ـفـي تحســين  المشــترك والمتمثــل 
ذلــك،  أمكــن  حيثمــا  األمنيــة  واللوجســتية  التشــغيلية  والترتيبــات  األمنــي؛  يــب  والتدر األمنيــة؛  المعلومــات 
يــز التنســيق األمنــي بيــن األمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة والمنظمــات  واالحتياجــات مــن المــوارد؛ لتعز

الدوليــة، وقواعــد العمــل اإلنســاني األساســية المشــتركة.

يــز نظــم إدارة المخاطــر األمنيــة الخاصــة بالمنظمــات الشــريكة واســتكمالها،  ُصمَمــت هــذه المبــادرة بهــدف تعز
وليــس لاســتعاضة عــن هــذه النظــم والترتيبــات المتصلــة بهــا، وتظــل األمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة 

والمنظمــات الدوليــة مســؤولة عــن موظفيهــا، وعــن تنفيــذ تدابيــر إدارة المخاطــر األمنيــة الخاصــة بهــا.

منصة »مًعا ننقذ األرواح« التابعة لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

التنسيق المدني العسكري التابع لألمم المّتحدة الدليل الميداني اإلصدار 2.0 )2018(56   

https://www.unocha.org/es/themes/saving-lives-together-slt
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الفصل الثالث:
المفاهيم األساسية للتنسيق 
المدني العسكري لألمم المتحدة

يقــدم هــذا الفصــل لمحــة عامــة عــن التوجيهــات واإلرشــادات واألدوات واآلليــات الرئيســية المتعلقــة بالتنســيق 
المدنــي العســكري اإلنســاني، ويصــف دور المســؤول ومهامــه عــن التنســيق المدنــي العســكري، والجهــات الفاعلــة 
فــي المجــال اإلنســاني األخــرى عنــد الحــوار مــع العســكريين والجهــات المســلحة األخــرى )بمــا فــي ذلــك: »الجماعــات 

المســلحة مــن غيــر الــدول«(.

دائًمــا مــا يعتمــد نطــاق التفاعــل وطبيعتــه بيــن الجهــات اإلنســانية والجهــات العســكرية وغيرهــا مــن الجهــات 
المســلحة علــى الســياق. يقــدم هــذا الفصــل توصيفــات بشــكل عــام، بينمــا يقــدم الفصــان الخامــس والســادس 

أمثلــة وتوصيــات ملموســة، بشــأن الكــوارث خــال أوقــات الســلم وحــاالت الطــوارئ المعقــدة، عـلـى التواـلـي.

يشمل هذا الفصل ما يلي:

تعريف التنسيق المدني العسكري التابع لألمم المتحدة. 	
لمحة عامة عن المبادئ التوجيهية الرئيسية للتنسيق المدني العسكري. 	
توجيهات محددة تتعلق بالتنسيق المدني العسكري. 	
تقييم التنسيق المدني العسكري. 	
االستراتيجيات العامة للتنسيق المدني العسكري، ونُهج االتصال والمنصات. 	
وصف للعناصر الثاثة للتنسيق المدني العسكري. 	
وصف عام للمهام الخمس الرئيسية للتنسيق المدني العسكري. 	

3.1 التنسيق المدني-العسكري اإلنساني

الحــوار والتفاعــل األساســيان بيــن الجهــات المدنيــة والعســكرية الفاعلــة فــي حــاالت الطــوارئ اإلنســانية؛ ممــا يلــزم 
قيامــه لحمايــة المبــادئ اإلنســانية وتعزيزهــا، وتجنــب التنافــس، والتقليــل إـلـى أدـنـى حــد مــن التضــارب، وعنــد 
االقتضــاء الســعي إلــى تحقيــق أهــداف مشــتركة. وتتــراوح االســتراتيجيات األساســية مــن التعــاون إلــى التعايــش، 

والتنســيق مســؤولية مشــتركة تتيســر باالتصــال والتدريــب المشــترك.

تطــورت وظيفــة التنســيق المدنــي العســكري علــى مــدى العقــود الثاثــة الماضيــة؛ لتتكيــف مــع بيئــات العمــل 
الســائدة. فــي التســعينيات، كان المحــاورون الرئيســيون يســاعدون الحكومــات والجيــوش. ركــز التنســيق المدنــي 
العســكري عـلـى تعبئــة األصــول العســكرية األجنبيــة لدعــم العمليــات اإلنســانية، وتنفيــذ المبــادئ والمفاهيــم 

التــي تنــص عليهــا مبــادئ أوســلو التوجيهيــة.

فــي ظــل بيئــة العمــل المتزايــدة التعقيــد، اتســم العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعشــرين بتزايــد عــدد الجهــات 
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الفاعلــة الموجــودة فــي الميــدان وتنوعهــا، بمــا فــي ذلــك: قــوات حفــظ الســام، والقــوات المتعــددة الجنســيات. وقــد 
تحــول تركيــز اللجنــة إـلـى الحــوار، ووضعــت المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة باســتخدام أصــول الدفــاع العســكري 
والمدنــي؛ لدعــم الجهــود اإلنســانية لألمــم المتحــدة فــي حــاالت الطــوارئ المعقــدة؛ للتعامــل مــع المجــال الجديــد 

مــن حــاالت الطــوارئ المعقــدة.

وـفـي العقــد الحاـلـي، تتســم بيئــة العمــل ـفـي التنســيق المدـنـي العســكري بأزمــات طويلــة األمــد تشــمل القــوات 
العســكرية وقــوات المعارضــة المحليــة، األمــر الــذي يؤكــد أهميــة وظيفــة التنســيق المتمثلــة فــي الحــوار والتنســيق 

والتفــاوض. أمــا عناصــر الوصــول والحمايــة واألمــن نفســها فتبــرز علــى أنهــا »وظائــف احتياطيــة«.

فــي كل حــاالت االســتجابة اإلنســانية، يشــكل الحــوار والتفاعــل مــع جميــع الجهــات الفاعلــة المســلحة جانًبــا حاســًما 
مــن جوانــب األنشــطة اإلنســانية، بيــد )غيــر( أن األهــداف واالســتراتيجيات واآلليــات ســوف تختلــف. ـفـي حــاالت 
الطــوارئ المعقــدة، مــن المرجــح أن يتــم التركيــز علــى تأكيــد التمييــز بيــن الجهــات اإلنســانية والجهــات العســكرية، 
والحــوار والمفاوضــات مــع الجماعــات المســلحة مــن غيــر الــدول؛ مــن أجــل الوصــول اإلنســاني أو الحمايــة، فضــًا 
عــن أمــن الجهــات الفاعلــة فــي المجــال اإلنســاني. أمــا فــي حــاالت الكــوارث فــي أوقــات الســلم، مــن المرجــح أن يكــون 

التركيــز علــى تنســيق األصــول العســكرية األجنبيــة واســتخدامها بشــكل مناســب؛ دعًمــا للعمليــات اإلنســانية.

العناصــر  مــع  االتصــال  ـفـي  حاســم  بــدور  العســكري  المدـنـي  التنســيق  موظــف  يضطلــع  األوقــات،  جميــع  ـفـي 
العســكرية وقــادة العناصــر المســلحة األخــرى؛ إليضــاح الواليــات والمبــادئ اإلنســانية لهــم، وكذلــك إيضــاح واليــات 
ذلــك؛  يهــدف  اإلنســاني.  للمجتمــع  األخــرى ومجــال عملهــا وأهدافهــا  المســلحة  العســكرية والجهــات  القــوات 

لتيســير التفاهــم المتبــادل، والعمــل المشــترك ـفـي نفــس بيئــة التشــغيلية، وترتيبــات التنســيق المناســبة.

3.2 المبادئ التوجيهية واالعتبارات الرئيسية

التابعــة  األطــراف  متعــددة  االستشــارية  المجموعــة  رعايــة  تحــت  رئيســية  توجيهيــة  مبــادئ  أربعــة  ُوضعــت 
للتنســيق المدـنـي العســكري، واللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت، عـلـى التواـلـي؛ وذلــك لتحديــد المبــادئ 
والمفاهيــم الخاصــة بالتنســيق المدنــي العســكري؛ ومتــى وكيــف يمكــن النظــر فــي األصــول العســكرية األجنبيــة، 
وكيفيــة اســتخدامها؟ وكيــف ينبغــي لــوكاالت األمــم المتحــدة والمجتمــع اإلنســاني األوســع التفاعــل والتنســيق 

مــع القــوات العســكرية األجنبيــة والمحليــة؟ تشــمل هــذه المبــادئ:

»مبــادئ أوســلو التوجيهيــة«: مبــادئ توجيهيــة بشــأن اســتخدام أصــول الدفــاع العســكري والمدـنـي ـفـي  	
اإلغاثــة فــي حــاالت الكــوارث )	199 / تحديثــات 2006 / النســخة المنقحــة 1.1 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 

.)2007
»المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة باســتخدام أصــول الدفــاع العســكري والمدنــي؛ لدعــم الجهــود اإلنســانية  	

لألمــم المتحــدة ـفـي حــاالت الطــوارئ المعقــدة« )آذار/ مــارس 	200 / النســخة المنقحــة األوـلـى 2006(.
ورقــة مرجعيــة للجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت بشــأن العاقــة المدنيــة العســكرية ـفـي حــاالت  	

يــران/ يونيــو 	200(.  الطــوارئ المعقــدة )حز
المبــادئ التوجيهيــة غيــر الملزمــة التــي وضعتهــا اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الوكاالت، بشــأن اســتخدام  	

الحراســة المســلحة مــع القوافــل اإلنســانية )شــباط/ فبرايــر 	201 / حلــت محــل ورقــة مناقشــة اللجنــة 
الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت المؤرخــة أيلــول / ســبتمبر 2001(.
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ــا؛  ــا نموذجيًّ المبــادئ التوجيهيــة غيــر ملزمــة، وهــي وثائــق مرجعيــة مقبولــة علــى نطــاق واســع توفــر إطــاًرا قانونيًّ
لوضــع توجيهــات خاصــة؛ وفًقــا للســياق أو الموضــوع، وتعتمــد هــذه المبــادئ بدورهــا علــى ســياق العمــل اإلنســاني. 
يــرد وصــف المبــادئ التوجيهيــة تبًعــا للموضــوع )مثــل: نظــام اإلخطــار اإلنســاني لحــل النــزاع، علــى ســبيل المثــال( 

فــي األقســام ذات الصلــة مــن الفصليــن الخامــس والســادس.

3.2.1 مبادئ أوسلو التوجيهية

وضعــت مبــادئ أوســلو التوجيهيــة لمــلء »الفجــوة اإلنســانية« بيــن االحتياجــات الناجمــة عــن الكــوارث التــي 
ُيطلــب مــن المجتمــع الدولــي تلبيتهــا، والمــوارد المتاحــة؛ لتلبيــة هــذه االحتياجــات، كذلــك تحــدد إطــار التعامــل مــع 
األصــول العســكرية األجنبيــة ـفـي أعقــاب حــاالت الطــوارئ الطبيعيــة والتكنولوجيــة والبيئيــة ـفـي أوقــات الســلم. 
تقــوم هــذه المبــادئ علــى فرضيــة وجــود حكومــة مســتقرة تتحمــل مســؤولية جميــع أعمــال اإلغاثــة بشــكل عــام، 

وأيًضــا تفتــرض أن الدولــة التــي تتلقــى األصــول العســكرية األجنبيــة توفــر األمــن الــازم للمنظمــات الدوليــة.

تشــمل األصــول العســكرية األجنبيــة موظفــي اإلغاثــة والمعــدات واإلمــدادات والخدمــات، ويقــدم الفريــق الُقطــري 
للعمــل اإلنســاني طلبــات؛ للحصــول علــى األصــول العســكرية، مــن خــال منســق الشــؤون اإلنســانية. ويمكــن نشــر 
األصــول العســكرية األجنبيــة مــن خــال دائــرة التنســيق المدـنـي العســكري التابعــة لمكتــب تنســيق الشــؤون 
اإلنســانية، أو عــن طريــق االتفاقــات الثنائيــة بيــن الــدول التــي تقــدم المســاعدة والــدول المتضــررة كمــا -هــو 
الحال-ـفـي أغلــب األحيــان. يمكــن للــدول التــي طلبــت، أو قــررت قبــول األصــول العســكرية األجنبيــة؛ بنــاء عـلـى 
مبــادئ أوســلو التوجيهيــة لوضــع اتفــاق مركــز القــوات المؤقــت بيــن الدولــة المضيفــة والقــوات العســكرية للدولــة 

األجنبيــة، إذا لــم يوجــد اتفاقــات ثنائيــة أو متعــددة األطــراف.

ــر دور موظــف التنســيق  وـفـي معظــم الحــاالت، ُتقــدم األصــول العســكرية األجنبيــة عـلـى أســاس ثناـئـي، وقــد تغيَّ
المدنــي العســكري مــن تنســيق األصــول العســكرية األجنبيــة بشــكٍل بحــت إلــى إنشــاء آليــات للحــوار والتفاعــل؛ 

مــن أجــل تنســيق األنشــطة العســكرية مــع االســتجابة اإلنســانية. راجــع الفصــل الخامــس.

مبادئ أوسلو التوجيهية )اإلصدار المنقح 1.1 لعام 2007(

أصول الدفاع العسكري والمدني / األصول العسكرية األجنبية

يســتخدم مصطلــح »أصــول الدفــاع العســكري والمدـنـي« ـفـي المبــادئ التوجيهيــة العالميــة للتنســيق المدـنـي 
كثــر شــيوًعا. يتــم  العســكري التابــع لألمــم المتحــدة. اليــوم، أصبــح مصطلــح »األصــول العســكرية األجنبيــة« أ
تعريــف أصــول الدفــاع العســكري والمدنــي واألصــول العســكرية األجنبيــة علــى أنهــم أفــراد ومنظمــات عســكرية 
أجنبيــة؛ والســلع والخدمــات التــي تقدمهــا الجهــات العســكرية )بمــا ـفـي ذلــك -عـلـى ســبيل المثــال ال الحصــر-

الخدمــات اللوجســتية، النقــل، األمــن، المســاعدة الطبيــة، الهندســة، االتصــاالت، اإلمــدادات والمعــدات(؛ باإلضافــة 
يــة، والمــواد، والدعــم الفنــي المقــدم مــن الجهــات العســكرية. إـلـى التمويــل، والمقــاوالت التجار

https://www.unocha.org/sites/unocha/files/OSLO%20Guidelines%20Rev%201.1%20-%20Nov%2007_0.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/OSLO%20Guidelines%20Rev%201.1%20-%20Nov%2007_0.pdf
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أصــول  باســتخدام  المتعلقــة  التوجيهيــة  المبــادئ   3.2.2
الدفــاع العســكري والمدنــي؛ لدعــم الجهــود اإلنســانية 

لألمــم المتحــدة فــي حــاالت الطــوارئ المعقــدة
ُوضعــت المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة باســتخدام أصــول الدفــاع العســكري والمدنــي؛ لدعــم الجهــود اإلنســانية 
لألمــم المتحــدة فــي حــاالت الطــوارئ المعقــدة. توفــر هــذه المبــادئ التوجيهــات، بشــأن الوقــت المناســب الســتخدام 
أصــول الدفــاع العســكري والمدـنـي، وكيفيــة اســتخدامها، وكيفيــة تفاعــل وكاالت األمــم المتحــدة مــع القــوات 
العســكرية الدوليــة، والتنســيق معهــا وتنظيــم العمــل. تؤكــد المبــادئ التوجيهيــة أن الدعــم اعتمــاًدا علــى القــوات 
العســكرية يكــون المــاذ األخيــر، ويجــب أال يضــر بالعمــل اإلنســاني، وأن ُيطلــب علــى أســاس االحتياجــات اإلنســانية 

وحدهــا، وأن يكــون غيــر مشــروط.

لدعــم  	 والمدـنـي؛  العســكري  الدفــاع  أصــول  باســتخدام  المتعلقــة  التوجيهيــة  المبــادئ 
.)2006( المعقــدة  الطــوارئ  حــاالت  ـفـي  المتحــدة  لألمــم  اإلنســانية  الجهــود 

أصــول الدفــاع العســكري والمدنــي؛ لدعــم الجهــود اإلنســانية لألمــم المتحــدة فــي حــاالت  	
الطــوارئ المعقــد: مــا المــاذ األخيــر؟ )2012(.

الجدول 3: األسئلة الرئيسية للمساعدة في توجيه استخدام األصول العسكرية األجنبية

cهل الماذ األخير الذي -ال بد منه-ُيعد حاً مائًما؟

cهل الباد التي تقدم األصول العسكرية األجنبية أطراًفا في النزاع القائم؟

c
اعتماًدا على الحاجة، هل هناك وحدة للدفاع العسكري أو المدني قادرة على االضطاع بهذه 

المهمة؟

cما الفترة الزمنية التي تستمر فيها الحاجة إلى استخدام األصول العسكرية األجنبية؟

cهل يمكن نشرها دون أسلحة أو قوات أمن إضافية؟

c
كيف سيؤثر هذا االرتباط على أمن موظفي األمم المتحدة وغيرهم من العاملين في المجال 

اإلنساني؟

cكيف سيؤثر ذلك على النظرة إلى حياد و/أو نزاهة األمم المتحدة؟

cما الترتيبات الازمة للمراقبة والتنسيق؟

cكيف ومتى سيتم االنتقال إلى المسؤولية المدنية؟

c
ما التبعات الواقعة على المستفيدين، والجهات الفاعلة في المجال اإلنساني األخرى، والعمليات 

اإلنسانية على المدى المتوسط والطويل؟

https://drive.google.com/file/d/1HVgwMtVIY59hPxzE8C8P_aNrRgDRRCBD/view
https://drive.google.com/file/d/1HVgwMtVIY59hPxzE8C8P_aNrRgDRRCBD/view
https://drive.google.com/file/d/0B7LQYninlE81S0NIRVAzUHA3YzA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7LQYninlE81S0NIRVAzUHA3YzA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7LQYninlE81S0NIRVAzUHA3YzA/view
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الجدول 4: المبادئ الرئيسية التي تنظم استخدام األصول العسكرية األجنبية

c

المالذ األخير: في حاالت الكوارث في أوقات السلم، ينبغي استخدام األصول العسكرية األجنبية 
حيث ال يوجد بديل مدني قابل مماثل من حيث الوقت و/ أو القدرة؛ لتلبية االحتياجات اإلنسانية 

الحرجة.

كثر أهمية: إذ ال ينبغي استخدام األصول والحراسة  في حاالت الطوارئ المعقدة، يصبح المفهوم أ
العسكرية إال إذا كانت الماذ األخير لاستجابة إلى موقف خطير يهدد الحياة، أي موقف يتعذر 

فيه تلبية االحتياجات؛ اعتماًدا على األصول المدنية المتاحة، وال توجد بدائل للنشاط. من حيث 
المبدأ، ال ُتستخدم القوات المتحاربة أو الوحدات المشاركة بنشاط في القتال لدعم األنشطة 

اإلنسانية، ويجب على صناع القرار أن يزنوا المخاطر التي يتعرض لها العاملون في مجال 
اإلغاثة، وقدرتهم على العمل بفعالية في الوقت الحاضر وفي المستقبل، في مقابل سرعة تلبية 

احتياجات السكان المتضررين والحاجة إلى استخدام االصول العسكرية األجنبية.

c

فئات المهام: ينبغي للدعم العسكري أن يركز على دعم الهياكل األساسية والمساعدة غير 
المباشرة، وينبغي أال يقدم المساعدة المباشرة إال كماذ أخير؛ لضمان عدم المساس بالتمييز 

بين الجهات العسكرية والجهات اإلنسانية.

c
بدون تكلفة وغير مشروطة: ينبغي تقديم المساعدة المتعلقة باألصول العسكرية األجنبية، 

دون أي تكلفة، ودون شروط.

c
دون تسليح: ينبغي أن يكون األفراد العسكريون الذين يدعمون العمل اإلنساني غير مسلحين، 

وأن يرتدوا الزي العسكري الوطني؛ حتى يسهل التعرف عليهم.

c

التمييز: ينبغي أن يتحقق التمييز الواضح بين األصول العسكرية األجنبية التي تدعم العمل 
اإلنساني من جهة، وبين نظيراتها المنخرطة في البعثات العسكرية األخرى كما ينبغي أن يركز 
استخدام األصول العسكرية األجنبية على المساعدة غير المباشرة ودعم الهياكل األساسية، 

وينبغي على الجهات العسكرية الفاعلة أال تقدم المساعدة المباشرة.

c
تجنب االعتماد على األصول العسكرية األجنبية: يجب على الوكاالت اإلنسانية تجنب االعتماد 

على الموارد العسكرية. والدول األعضاء مدعوة لاستثمار في زيادة القدرات المدنية.

c
محدودية الوقت والنطاق: ينبغي أن يكون استخدام األصول المدنية العسكرية محدوًدا 

بوضوح من حيث الوقت والنطاق، وأن يقدم استراتيجية خروج.

c

المراقبة المدنية: تبقى األصول العسكرية خاضعة للمراقبة العسكرية، ومع ذلك يجب أن 
تحتفظ العملية اإلنسانية ككل بطابع مدني تحت السلطة العامة للمنظمة اإلنسانية المسؤولة، 

وال يستدل بذلك عن وجود أي تحكم أو مراقبة مدنية على األصول العسكرية.

c
ينبغي على الدول التي تقدم األفراد العسكريين أن تكفل احترامها لمدونات قواعد السلوك 

لألمم المتحدة والمبادئ اإلنسانية التي وضعتها األمم المتحدة.
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c

االتصال وتبادل المعلومات: يجب على الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني أن تقيم حًدا 
أدنى من االتصال بالجيش؛ بهدف حماية األفراد واألصول من الضرر غير المقصود، والحد من 
التنافس على الموارد، وتجنب النزاع. بغض النظر عن البعثة أو مركز القوة العسكرية، ينبغي 

وضع آلية؛ لتبادل المعلومات المناسبة، قدر اإلمكان.

ينبغــي أن يركــز اســتخدام األصــول العســكرية األجنبيــة عـلـى إيصــال المســاعدة غيــر المباشــرة ودعــم الهيــاكل 
األساســية. وأفضــل مــا تضطلــع بــه الجهــات الفاعلــة فــي المجــال اإلنســاني هــو المســاعدة المباشــرة! ومــع كــون 
اختــاف الســياق التنفيــذي مــا بيــن حــاالت الكــوارث ـفـي أوقــات الســلم وحــاالت الطــوارئ المعقــدة ـفـي البيئــات 
شــديدة العنــف؛ فــإن معظــم المبــادئ والمفاهيــم األساســية للتنســيق المدنــي العســكري تبقــي كمــا هــي، مــع 

اختــاف االعتبــارات والدرجــات.

3.2.3 الورقة المرجعية للجنة الدائمة المشتركة بين 
الوكاالت حول العالقات المدنية العسكرية في حاالت 

الطوارئ المعقدة
الورقــة المرجعيــة للجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت حــول العاقــات المدنيــة العســكرية فــي حــاالت الطــوارئ 
المعقــدة هــي المرجــع غيــر اإللزامــي للممارســين فــي المجــال اإلنســاني؛ حيــث تســاعد فــي صياغــة توجيهــات عمليــة؛ 
اعتمــاًدا علــى الدولــة، بشــأن العاقــات المدنيــة العســكرية فــي حــاالت الطــوارئ المعقــدة. ويســتعرض الجــزء األول 
مــن الورقــة طبيعــة وســمات العاقــات المدنيــة العســكرية ـفـي حــاالت الطــوارئ المعقــدة بشــكل عــام؛ ويــورد 
الجــزء الثاـنـي المبــادئ والمفاهيــم اإلنســانية األساســية التــي يجــب التمســك بهــا عنــد التنســيق مــع الجهــات 
العســكرية، ويقتــرح الجــزء الثالــث االعتبــارات العمليــة للعامليــن فــي المجــال اإلنســاني، المشــاركين فــي التنســيق 

المدنــي العســكري.

ُتعــد الورقــة المرجعيــة تلــك مــن أهــم األدلــة التــي يســتعين بهــا المســؤول عــن التنســيق المدـنـي العســكري؛ 
لتحديــد آليــات االتصــال والتنســيق المناســبة ـفـي حــاالت الطــوارئ المعقــدة، وعنــد االقتضــاء؛ مــن أجــل وضــع 

توجيهــات خاصــة بالســياق.

الجدول 5: المبادئ والمفاهيم العامة الرئيسية

c

مساعدة قائمة على االحتياجات فقط دون تمييز: يجب توفير المساعدة اإلنسانية على أساس 
االحتياجات وحدها، ويجب تقييم هذه االحتياجات بشكل مستقل؛ اعتماًدا على االعتبارات 

اإلنسانية وحدها دون غيرها.

c

استقالل العمل اإلنساني: يجب على الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني أن تحتفظ بالدور 
القيادي؛ في االضطاع باألنشطة اإلنسانية وتوجيهها؛ ويجب عليها عدم تنفيذ المهام؛ نيابًة 

عن الجهات أو السياسات العسكرية كما يجب أن تتمتع بالحرية التامة في التنقل، وإجراء 
التقييمات المستقلة، واختيار الموظفين، وتحديد متلقي المساعدة على أساس احتياجاتهم.
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c

وصول المساعدات اإلنسانية إلى الفئات الضعيفة من السكان: يجب على الوكاالت اإلنسانية 
أن تحافظ على قدرتها على الوصول إلى جميع الفئات الضعيفة من السكان في جميع المناطق، 

وأن تتفاوض بشأن هذا الوصول مع جميع أطراف النزاع. من شأن التنسيق مع القوات 
العسكرية أن ييسر ويؤمن ويدعم وصول المساعدات اإلنسانية، ال يعوقها.

c

النظرة العامة للعمل اإلنساني: يجب أن تأتي المساعدة اإلنسانية دون شروط سياسية أو 
عسكرية، ويجب أن يتم التنسيق المدني العسكري دون تعريض أي من الشبكة المحلية أو 

الثقة التي أنشأتها الوكاالت اإلنسانية للخطر.

c

التمييز بين المدنيين والعسكريين في العمل اإلنساني: يجب أن يبقى التمييز بين المقاتلين 
وغير المقاتلين واضًحا دائًما وأبًدا، وُيمنح غير المقاتلين الحصانة من الهجمات؛ بموجب 

القانون اإلنساني الدولي. ويجب على األفراد العسكريين االمتناع عن تقديم أنفسهم عاملين 
مدنيين/ أو تابعين للعمل اإلنساني، والعكس بالعكس.

c
أمن العاملين في المجال اإلنساني: أي تصور بأن المنظمات اإلنسانية قد تكون منتسبة إلى 

الجيش يمكن أن يؤثر سلًبا على أمن موظفيها، وعلى وصول المساعدات اإلنسانية.

c

عدم إلحاق ضرر: يجب أال يكون للعمل اإلنساني، بما في ذلك: التنسيق المدني العسكري، أي 
تبعات سلبية على األشخاص الذين يحتاجون المساعدة – قد يتسبب القرب المادي من 

األفراد العسكريين المشاركين في عمليات اإلغاثة أو مجرد االرتباط بهم في تعريض مستقبلي 
المساعدة اإلنسانية للخطر.

c.احترام الصكوك القانونية الدولية والثقافة والعادات

c

موافقة أطراف النزاع: يمكن الحد من خطر المساس بالعمليات اإلنسانية؛ عن طريق التعاون 
مع القوات العسكرية إذا اعترف جميع أطراف النزاع أو اتفاقها أو إقرارها مسبًقا بأن التنسيق 

يًا؛ إلتمام بعض األنشطة اإلنسانية. المدني العسكري قد يكون ضرور

c.تجنب االعتماد على الموارد أو الدعم العسكري

المبــادئ التوجيهيــة والمرجعيــة للجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت ـفـي حــاالت الطــوارئ 
.)200	( المعقــدة 

3.2.4 استخدام الحراسة المسلحة 2013

اســتعيض عــن »ورقــة المناقشــة« الصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت لعــام 2001 بالمبــادئ 
التوجيهيــة غيــر الملزمــة، والتــي وضعتهــا اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت، بشــأن اســتخدام الحراســة 
المســلحة مــع القوافــل اإلنســانية »المبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحراســة المســلحة لعــام 	201«. وهــي ثمــرة 
التشــاور والتعــاون بيــن أعضــاء اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت، وإدارة األمــم المتحــدة لشــؤون الســامة 

واألمــن، وإدارة عمليــات حفــظ الســام، والزمــاء الميدانييــن المنتميــن إلــى منظمــات مختلفــة.

https://drive.google.com/file/d/1kv0zw0PR-BTpBHO9xTbHGEiO2euUjr_F/view
https://drive.google.com/file/d/1kv0zw0PR-BTpBHO9xTbHGEiO2euUjr_F/view
https://drive.google.com/file/d/1kv0zw0PR-BTpBHO9xTbHGEiO2euUjr_F/view
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الحراســة المســلحة: تدبيــر أمنــي رادع؛ لتجنــب أي هجــوم محتمــل كمــا يســتخدم عنــد االقتضــاء؛ للدفــاع عــن 
النفــس ضــد أي هجــوم. وتوفــر الجهــات العســكرية وغيــر العســكرية الحراســة المســلحة علــى حــد ســواء، وتشــمل 

الشــرطة أو شــركات األمــن الخاصــة أو الجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول.

استناًدا إلى القاعدة العامة، لن تستخدم قوافل المساعدة اإلنسانية الحراسة المسلحة.

يًــا كمــاذ أخيــر؛ لتمكيــن  قــد تكــون هنــاك ظــروف اســتثنائية يكــون فيهــا اســتخدام الحراســة المســلحة ضرور
اســتخدام  عــن  الناتجــة  العواقــب  يجــب مراعــاة  االســتثناءات،  هــذه  بشــأن  قــرار  اتخــاذ  قبــل  اإلنســاني.  العمــل 

الممكنــة. البدائــل  ـفـي  المســلحة والنظــر  الحراســة 

العواقب المحتملة عند استخدام الحراسة المسلحة:

يمكن أن يؤدي التعاون )المتصور( مع الجهات المسلحة إلى تقويض الحياد والنزاهة  	

واالستقالية للمنظمة أو المجتمع اإلنساني ككل، سواء بشكل فعلي أو متصور.

يمكن للتعاون مع الجهات المسلحة أن يزيد من تعرض القوافل للهجوم، من جانب الجهات  	

المسلحة المعارضة.

يمكن أن يؤثر استخدام إحدى الجهات اإلنسانية للحراسة المسلحة بالسلب على أمن اآلخرين  	

الذين ال يستخدمونها.

االعتماد على أي جهة مسلحة يقوض استدامة العملية اإلنسانية. 	

التعاون مع أي جهة مسلحة يجعل من العمل في إقليٍم ما، يخضع لسيطرة جهة مسلحة أخرى  	

أمًرا مستحيًا أو غير آمن.

قبــل اللجــوء إلــى الحراســة المســلحة، يجــب علــى المنظمــات اإلنســانية أن تنظــر فــي جميــع الوســائل البديلــة إلنشــاء 
ســبل الوصــول والحفــاظ عليهــا. وكقاعــدة عامــة، تقــع علــى عاتــق الفريــق الُقطــري للعمــل اإلنســاني مســؤولية 
تقييــم اســتخدامها واالتفــاق عليــه بصــورة جماعيــة. ولــكل ســياق اعتبــارات خاصــة؛ ولذلــك يجــب أن ُتشــتق 

البدائــل؛ بنــاء علــى التحليــل الدقيــق.
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وتشمل بدائل الحراسة المسلحة ما يلي:

يــد مــن القبــول لــدى أصحــاب المصلحــة المحلييــن وأطــراف النــزاع، وأصحــاب المصلحــة  	 بنــاء المز

اآلخريــن ذوي الصلــة. راجــع الفصــل األول، القســم1.	.1.

المفاوضــات اإلنســانية: االتصــال والتفــاوض النشــط مــع جميــع األطــراف، ال ســيما أولئــك الذيــن  	

ـفـي وصــول المســاعدات اإلنســانية أو يســيطرون عليهــا. يؤثــرون 

ترتيبــات حــل النــزاع: االتصــال بيــن الجهــات الفاعلــة ـفـي المجــال اإلنســاني وأطــراف النــزاع؛ لتجنــب  	

تعريــض العمليــات اإلنســانية للخطــر مــن جانــب الجهــات العســكرية.

تعليق العمل اإلنساني مؤقًتا: التفاوض على تعليق القتال مؤقًتا ألغراض إنسانية بحتة. 	

أو  	 و/  الســلع  بمــرور  للســماح  األطــراف؛  جميــع  بيــن  اتفــاق  عـلـى  التفــاوض  اإلنســانية:  الممــرات 

إنســانية. ألغــراض  بأمــان  األشــخاص 

أيــام الُهدنــة: التفــاوض بشــأن اتفــاق بيــن جميــع أطــراف النــزاع علــى االمتنــاع عــن إعاقــة تنقــل موظفــي  	

المســاعدة اإلنســانية والســكان المتضررين خال األيام المحددة.

اإلدارة / البرمجــة عــن بعــد: ســحب الموظفيــن الدولييــن المعرضيــن للخطــر، ونقــل المخاطــر إـلـى  	

الوطنييــن. الموظفيــن 

سياســة عــدم الكشــف: اســتراتيجية عــدم الظهــور بشــكل علنــي، ـفـي حالــة اســتهداف المنظمــات  	

خــاص. بشــكل  اإلنســانية 

أمن المنطقة: متى وأين ُيوصى بالردع المسلح؟ 	

تصميم البرامج: يمكن اقتراح برامج بديلة، مثل: التوزيع النقدي، بداًل من نقل السلع. 	

تعليق العمليات أو وقفها: متى وحيثما تعذر الوصول )السيناريو األسوأ(. 	

وتشــدد المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بالحراســة المســلحة أن القاعــدة العامــة تفيــد بعــدم اســتخدام الجهــات 
الفاعلــة فــي المجــال اإلنســاني للحراســة المســلحة. ومــع ذلــك قــد يســتدعي األمــر اللجــوء إلــى اســتثناء مــن القاعــدة 

كميــة التاليــة فقــط: العامــة بوصفــه المــاذ األخيــر عنــد اســتيفاء جميــع المعاييــر الترا

1.الحاجــة اإلنســانية واألهميــة الحيويــة للبرنامــج: مســتوى االحتياجــات اإلنســانية ُملِّــح للغايــة؛ حيــث يتســبب 
االفتقــار إلــى العمــل اإلنســاني فــي معانــاة إنســانية غيــر مقبولــة.

2.الســلطات المســؤولة: الجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة غيــر قــادرة أو غيــر راغبــة فــي الســماح بحريــة 
الحركة اإلنســانية، دون اســتخدام الحراســة المســلحة.

يــز ســامة الجهــات  	. الســامة واألمــن: الحراســة المســلحة قــادرة عـلـى توفيــر رادع موثــوق وضــروري؛ لتعز
الفاعلــة فــي المجــال اإلنســاني. ماحظــة: جديــر بالذكــر أن هــذا الخيــار لــن يكــون قائًمــا، فــي حــال اســتهداف مقدمــي 

الحراســة مباشــرة مــن جانــب أطــراف أخــرى فــي األعمــال العدائيــة.
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	. االســتدامة: لــن يضــر اســتخدام الحراســة المســلحة ببيئــة العمــل اإلنســاني بشــكل ال رجعــة فيــه علــى المــدى 
القصيــر إلــى الطويــل. يجــب علــى الوكالــة اإلنســانية أن تتبــع إجــراءات التخفيــف فــي كل مراحــل العمــل؛ لتجنــب 

هــذه العواقــب.

إـلـى  المشــورة  إســداء  ـفـي  حاســم  بــدور  العســكري  المدـنـي  التنســيق  موظــف  يضطلــع 
المجتمــع اإلنســاني )مــن خــال الفريــق الُقطــري للعمــل اإلنســاني(، والمســاهمة ـفـي بنــاء 
موقــف مشــترك، بشــأن بدائــل الحراســة المســلحة. وينبغــي أيًضــا إجــراء المناقشــات مــع 
إدارة األمــم المتحــدة لشــؤون الســامة واألمــن، وـفـي المنتديــات األمنيــة -ذات الصلــة-

بشــأن اآلثــار الســلبية المحتملــة؛ الســتخدام الحراســة المســلحة عـلـى العمــل اإلنســاني 
القائــم عـلـى المبــادئ. 

المبــادئ التوجيهيــة غيــر الملزمــة للجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت، بشــأن اســتخدام 
اإلنســانية )	201(. القوافــل  مــع  المســلحة  الحراســة 

3.2.5 الممارسات الموصي بها في التنسيق المدني 
العسكري لألمم المتحدة

بوصفهــا أمانــة المجموعــة االستشــارية متعــددة األطــراف للتنســيق المدنــي العســكري لألمــم المتحــدة، طــوَّرت 
العســكري  المدـنـي  بهــا للتنســيق اإلنســاني  الموصــي  العســكري وضــع »الممارســات  المدـنـي  التنســيق  دائــرة 
مــن صنــع  والكــوارث  الطبيعيــة  الكــوارث  حــاالت  ـفـي  األجنبيــة  العســكرية  األصــول  اســتخدام  بشــأن  الفعــال، 
يــن مــن الكــوارث الطبيعيــة أو مــن  اإلنســان«. تهــدف هــذه الممارســات إـلـى تحســين تلبيــة احتياجــات المتضرر
صنــع اإلنســان أو التكنولوجيــة، فضــًا عــن تقديــم الدعــم الفعــال للمســاعدات اإلنســانية القائمــة علــى المبــادئ، 
وذلــك مــن خــال التفاعــل اإلنســاني المدنــي -العســكري الفعــال، والمســاعدة فــي صنــع القــرار علــى نحــو مســتنير، 
وتطبيــق الــدروس المســتفادة والممارســات الســليمة، وعنــد االقتضــاء تحســين نشــر األصــول العســكرية األجنبيــة 

وتعيينهــا وانتقالهــا؛ دعًمــا لعمليــات اإلغاثــة اإلنســانية.

ُوضعــت هــذه الممارســات الســتخاص ســنوات طويلــة مــن الخبــرة والــدروس ـفـي حــاالت الطــوارئ اإلنســانية 
التــي تعمــل فيهــا الجهــات اإلنســانية والعســكرية وغيرهــا مــن الجهــات الحكوميــة ـفـي نفــس الحيــز الجغراـفـي، 
وفــي الظــروف التــي تســتلزم العمــل مشــترك؛ لتلبيــة احتياجــات المتضرريــن مــن األزمــة. وتــم تطويرهــا؛ لتفعيــل 
المبــادئ والمفاهيــم األساســية الــواردة ـفـي المبــادئ التوجيهيــة للتنســيق المدـنـي العســكري لألمــم المتحــدة، 
ومســاعدة الجهــات الفاعلــة فــي المجــال اإلنســاني والجهــات العســكرية وغيرهــا مــن الجهــات الحكوميــة؛ لتنفيــذ 
التنســيق بشــكل متســق ومناســب وفعــال وقائــم عـلـى المبــادئ عبــر الجوانــب المختلفــة للعمــل اإلنســاني. 
وتوفــر الممارســات للممارســين أداة عمليــة؛ لتيســير العمــل اإلنســاني القائــم علــى المبــادئ قبــل حــاالت الطــوارئ 
يــز القــدرة عـلـى التنبــؤ، والعمــل الفعــال والكــفء والمتســق  اإلنســانية، وخالهــا، وبعدهــا. كمــا تســعى إـلـى تعز
عنــد اســتخدام األصــول العســكرية األجنبيــة؛ دعًمــا لعمليــات اإلغاثــة اإلنســانية. وترمــي هــذه الممارســات أيًضــا 
يــز التمييــز بيــن أدوار  يــز الــدروس المســتفادة عبــر عمليــات اإلغاثــة اإلنســانية والســياقات المختلفــة، وتعز إلــى تعز

ومســؤوليات الجهــات الفاعلــة ـفـي المجــال اإلنســاني والعســكرية والحكوميــة.

https://drive.google.com/file/d/0B2Pp2VYEZjeXbnNHUE1UeW1LLVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B2Pp2VYEZjeXbnNHUE1UeW1LLVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B2Pp2VYEZjeXbnNHUE1UeW1LLVE/view
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الممارسات الموصي بها )2018(.

رسالة وصفية )أيلول/ سبتمبر 2018(.

3.2.6 إرشادات أخرى ذات صلة

ال تتناول المبادئ التوجيهية العالمية المتعلقة بالتنســيق المدني العســكري التفاعل مع الجماعات المســلحة 
مــن غيــر الــدول. ومــع ذلــك، مــع ازديــاد النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة، بــات التعامــل مــع الجماعــات المســلحة 
مــن غيــر الــدول أمــًرا حتمًيــا، وُتعــد هــذه المســؤولية مشــتركة، وتتطلــب مــن جميــع الجهــات الفاعلــة فــي المجــال 
اإلنســاني أن تتبنــى نهًجــا متســًقا. ويــرد وصــف تفصيلــي للحــوار والتفــاوض مــع الجماعــات المســلحة فــي دليــل 
مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية، بشــأن المفاوضــات اإلنســانية مــع الجماعــات المســلحة )2006( وكذلــك 
دليــل الممارســين التابــع لــوزارة الخارجيــة السويســرية االتحاديــة، بشــأن الوصــول اإلنســاني ـفـي حــاالت النــزاع 

المســلح )اإلصــدار 2، 	201(.

راجع أيًضا الفصل األول، القسم 1.5؛ والفصل الرابع، القسم 	.	؛ والفصل السادس.

3.2.7 التوجيهات المحددة حسب السياق

تعمــل الجهــات الفاعلــة فــي المجــال اإلنســاني فــي بيئــات معقــدة بشــكل متزايــد، وتتســم بخصائــص فريــدة، وتضــم 
ـفـي ذلــك الجهــات العســكرية وغيرهــا مــن الجهــات المســلحة؛  مجموعــة متنوعــة مــن الجهــات الفاعلــة، بمــا 
األمــر الــذي يدعــو ذلــك إـلـى تصميــم القواعــد والتوجيهــات خصوًصــا؛ وفًقــا للســياق، وذلــك إلســداء المشــورة 
بشــأن الظــروف والمتطلبــات الخاصــة -فيمــا يتصل-بالعاقــات بيــن الجهــات اإلنســانية والعســكرية، والعناصــر 

المســلحة األخــرى؛ بنــاء عـلـى الســياق.

ترمــي التوجيهــات المحــددة حســب الســياق إلــى تفعيــل المبــادئ والمفاهيــم الــواردة ضمــن المبــادئ التوجيهيــة 
العالميــة، بمــا يكفــل اتبــاع نهــج مخصــص متســق ومتماســك إزاء التفاعــل بيــن الجهــات اإلنســانية والعســكرية 
كمــا تضمــن -عنــد االقتضاء-التفاعــل المتســق مــع الجهــات الفاعلــة المســلحة األخــرى. وقــد تقتضــي الواليــات 
يتصــل  أن  المســلحة  الفاعلــة  الجهــات  مــن  وغيرهــا  العســكرية  للجهــات  المختلفــة  والطبيعــة  والخصائــص 
المجتمــع اإلنســاني بمجموعــات مختلفــة ذات درجــات متفاوتــة مــن الحساســية أو حتــى مــع نُهــج ذات اختافــات 

جوهريــة.

التمييــز األهــم الــذي ينبغــي اســتخاصه يتعلــق بمــا إذا كانــت القــوات العســكرية التــي تتفاعــل معهــا الجهــات 
اإلنســانية طرًفا في نزاع ما ســابق أو حالي، أو حتى بشــكل ُمتصَور. حتى إذا لم تشــارك القوات العســكرية في أي 
نــزاع، فــإن عــدم التمييــز يمكــن أن يضــر بالعمــل اإلنســاني القائــم علــى المبــادئ )هايتــي علــى ســبيل المثــال، راجــع 
المثــال الــوارد بالفصــل األول، القســم 1.	.1(. يســدي مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية والموظــف المســؤول 
عــن الشــؤون اإلنســانية المشــورة إـلـى منســق الشــؤون اإلنســانية والفريــق الُقطــري للعمــل اإلنســاني، بشــأن 
الحاجة إلى إصدار التوجيهات المحددة حســب الســياق، وتيســير عملية التشــاور والصياغة، والمســاعدة في نشــر 

https://drive.google.com/file/d/1DYOuD0oh9isespj8iE0wKcfv_DDS850u/view
https://drive.google.com/file/d/1DYOuD0oh9isespj8iE0wKcfv_DDS850u/view
https://drive.google.com/file/d/1tMWuqcaWrZXDeiTgRW7hOjvIUeiSgrx0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tMWuqcaWrZXDeiTgRW7hOjvIUeiSgrx0/view?usp=sharing
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/28BEC3628B99A532852571070071B4B3-un-ocha-30jan.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/28BEC3628B99A532852571070071B4B3-un-ocha-30jan.pdf
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/publications/Voelkerrecht/CDI_Access_Manual_Web_Dec5.pdf
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المنتــج مــن خــال اســتراتيجية نشــر قويــة. وينبغــي أن تكــون عمليــة الصياغــة عمليــة شــاملة، يقودهــا الفريــق 
الُقطــري للعمــل اإلنســاني، وتضــم جميــع أصحــاب المصلحــة ذوي الصلــة، ويتخــذ منســق الشــؤون اإلنســانية 

القــرار النهائــي بشــأن إصــدار التوجيهــات.

وقــد وضعــت التوجيهــات المحــددة حســب الســياق ـفـي حــاالت الطــوارئ الصعبــة والمعقــدة بشــكل خــاص، 
كبــر الكــوارث الطبيعيــة أيًضــا إلــى الحاجــة إلــى مثــل هــذه التوجيهــات  وخــال الســنوات القليلــة الماضيــة، أشــارت أ

وفائدتهــا، وذلــك ألغــراض التأهــب واالســتجابة عـلـى حــد ســواء.

ينبغي أن تتمثل األهداف الرئيسية للتوجيه فيما يلي:

تكرار المبادئ اإلنسانية. 	
التأكيد على ضرورة التمييز. 	
النظــر فــي اتبــاع نهــج منســق ضمــن الفريــق الُقطــري للعمــل اإلنســاني -فيمــا يتعلق-بمواضيــع محــددة،  	

مثــل: تبــادل المعلومــات مــع القــوات العســكرية، واالنخــراط مــع الجماعــات المســلحة مــن غيــر الــدول، 
والوصــول، والحمايــة، واســتخدام الحراســة المســلحة.

التأكيد أن التنسيق المدني العسكري قائم على المسؤولية المشتركة. 	
التأكيــد عـلـى فوائــد العمــل للجهــات الفاعلــة المدنيــة، واإلنســانية، والجهــات العســكرية وغيرهــا مــن  	

يــن. المتضرر لألشــخاص  وكذلــك  المســلحة،  العناصــر 
وصف ترتيبات التنسيق المناسبة واالستخدام السليم لألصول العسكرية األجنبية. 	
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الخطوات التي ينبغي النظر فيها عند وضع التوجيهات المحددة حسب السياق

تحديــد الحاجــة إلــى التوجيهــات المحــددة حســب الســياق مــن خــال التقييــم الــذي يجريــه التنســيق . 1

المدنــي العســكري. )راجــع القســم 	.	 فــي هــذا الفصــل(.

التشــاور مــع أصحــاب المصلحــة الرئيســيين فــي مجــال التنســيق اإلنســاني المدنــي – العســكري بشــأن . 2

المذكــرة التوجيهيــة المحتملــة. 

تقديــم توصيــة إلــى رئيــس مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية، والمنســق المقيــم / منســق الشــؤون . 	

اإلنســانية، والفريــق الُقطــري للعمــل اإلنســاني بشــأن )شــكل التوجيــه، ومحتــواه، والُموقِّعــون(. ضمــان 

االســتماع إلــى مشــورة المنســق المقيــم / منســق الشــؤون اإلنســانية منــذ بدايــة العمليــة.

إنشاء فرقة عمل لوضع التوجيهات.. 	

الســعي وراء الوصــول إلــى توافــق فــي اآلراء بشــأن مشــروع التوجيهــات وملكيتــه، وذلــك لتيســير التقيــد . 5

بالتوجيهات.

بمجــرد تصديــق أصحــاب المصلحــة المعنييــن علــى النســخة النهائيــة، ُتنشــر التوجيهــات؛ اســتناًدا إلــى . 6

اســتراتيجية قويــة مبنيــة علــى التدريــب وبطاقــات المعلومــات العليــا.

رصد وعي أصحاب المصلحة المعنيين بالتوجيهات والتقيد بها.. 7

يمكــن للفريــق القطــري للعمــل اإلنســاني الــذي يتلقــى المشــورة مــن موظــف التنســيق المدـنـي العســكري أن 
المواقــف واآلليــات واإلجــراءات  لتوضيــح  القياســية؛  التشــغيلية  الداخـلـي واإلجــراءات  التوجيــه  يتوـلـى صياغــة 
المتعلقــة بالمســاعدة اإلنســانية، مثــل: ضمــان التفاعــل المســتمر مــع الجهــات المســلحة مــن غيــر الــدول، علــى 

ســبيل المثــال.

يمكــن أن تتخــذ التوجيهــات المحــددة حســب الســياق شــكل المبــادئ التوجيهيــة القطريــة المحــددة، ويمكــن أن 
يوقعهــا المنســق المقيــم/ منســق الشــؤون اإلنســانية، والممثــل الخــاص لألميــن العــام، وقائــد القــوات )مثــل: 
يــة إفريقيــا الوســطى لعــام 2017(، أو توقعهــا حكومــة الدولــة،  المبــادئ المحــددة حســب الســياق ـفـي جمهور
والمنســق المقيــم/ منســق الشــؤون اإلنســانية، والممثــل الخــاص لألميــن العــام، وقائــد القــوات )مثــل: المبــادئ 
المحــددة حســب الســياق ـفـي هايتــي، 	201(. وـفـي بعــض الحــاالت تنظــم هــذه المبــادئ العاقــة بيــن القــوات 

العســكرية الوطنيــة والجهــات الفاعلــة فــي المجــال اإلنســاني.

المذكرة التوجيهية بشأن تطوير المسؤولية االجتماعية للشركات

يمكن العثور على أمثلة على التوجيهات اُلُقطرية المحددة هنا

3.3 تقييم البيئة المدنية العسكرية 

المدنيــة  الحالــة  لفهــم  اإلنســانية؛  المســاعدة  مجتمــع  إـلـى  الدعــم  اإلنســانية  الشــؤون  تنســيق  مكاتــب  تقــدم 
العســكرية فــي الدولــة ومنطقــة العمليــات. ويمكــن لموظــف التنســيق المدنــي العســكري أو جهــة التنســيق أن 

https://drive.google.com/file/d/0B3fOSexP-omeZ0IxRE1pNFhHeGs/view
https://drive.google.com/file/d/0B3fOSexP-omeZ0IxRE1pNFhHeGs/view
https://drive.google.com/file/d/0B1h7sEktQqt6ZkxNNVY3SUVld1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B1h7sEktQqt6ZkxNNVY3SUVld1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B1h7sEktQqt6ZkxNNVY3SUVld1E/view
https://drive.google.com/file/d/0Bw3AobHtJMTgX19NZTNVRmVyams/view
https://drive.google.com/file/d/0Bw3AobHtJMTgcFZXV18tUzdMcUU/view


   70   71 الفصل الثالث: المفاهيم األساسية الخاصة بالتنسيق المدني العسكري لألمم المتحدةالتنسيق المدني العسكري التابع لألمم المّتحدة الدليل الميداني اإلصدار 2.0 )2018(

يضطلــع بتقييــم التنســيق المدنــي العســكري، إذا لــزم األمــر بدعــم أو قــدرة احتياطيــة مــن مكتــب إقليمــي، أو مــن 
خــال دائــرة التنســيق المدـنـي العســكري.

ــذ مــرة  ابــدأ التقييــم فــي أقــرب وقــت ممكــن؛ حيــث إنــه عمليــة مســتمرة، وليــس مهمــة ُتنفَّ
البيئــات الديناميكيــة  ـفـي  بــد مــن مواصلــة رصــد الحالــة وتحليلهــا، ال ســيما  واحــدة، وال 
والمتقلبــة؛ مــن أجــل تحديــث التقييــم باســتمرار؛ ليكــون دائًمــا ذا صلــة بالموضــوع. ومــن 
الضــروري بنــاء الوعــي حــول بيئــة التشــغيل المدنيــة العســكرية فــور نشــرها، ومتابعــة آخــر 

التحديثــات واالســتعراضات كلمــا طــرأت التغييــرات.

ا في وضع ما يلي: ويشكل التقييم جزًءا من عملية منظمة، ويلعب دوًرا مهمًّ

اســتراتيجية التنســيق المدـنـي العســكري: الحــوار والتفاعــل المناســبان بيــن المدنييــن والعســكريين،  	
والجهــات المســلحة األخــرى ـفـي ســياق محــدد.

خطــة عمــل التنســيق المدـنـي العســكري: مجموعــة متسلســلة ومنســقة مــن اإلجــراءات التشــغيلية؛  	
اســتناًدا إلــى اســتراتيجية التنســيق المدنــي العســكري المطبقــة؛ لمعالجــة المســائل الحاليــة أو المتوقعــة 

التــي تحددهــا عمليــة التقييــم.
الهيكل التنظيمي واآلليات التابعة للتنسيق المدني العسكري. 	
توجيهات التنسيق المدني العسكري المحددة حسب السياق )راجع القسم 2.7.	(. 	

اللذيــن  والســادس  الخامــس  الفصليــن  ـفـي  التفاصيــل  وتتضــح  الســياق،  حســب  واألولويــات  التقييــم  ُيحــدَّد 
يتنــاوالن حــاالت الكــوارث فــي أوقــات الســلم وحــاالت الطــوارئ المعقــدة، علــى التوالــي. يقــدم هــذا القســم خطــوات 
عامــة ينبغــي اتباعهــا عنــد إجــراء تقييــم للتنســيق المدنــي العســكري، وقــد وضعــت هــذه الخطــوات فــي المذكــرة 

التوجيهيــة، بشــأن إجــراء تقييــم للتنســيق المدـنـي العســكري التابــع لألمــم المتحــدة.

الخطوة األولى: تقييم البيئة التشغيلية

جّمع البيانات األولية والثانوية وحلّلها؛ لتصف السياق، ومدى تأثيره على التنسيق المدني العسكري.

يــارات  	 والز االستشــارات،  عبــر  يمكــن جمعهــا  مباشــر،  بشــكل  معــه  تتعامــل  األوليــة: مصــدر  البيانــات 
ذلــك. إـلـى  ومــا  واالســتبيانات،  المباشــرة،  والماحظــات  الميدانيــة، 

البيانــات الثانويــة: البيانــات التــي جمعهــا اآلخــرون، وتتألــف مــن األعمــال المنشــورة، واإلجــراءات التشــغيلية  	
القياســية، والمعاهــدات، واللقطــات الســريعة، وورقــات المواقــف، واســتخاص المعلومــات، واإلعــام، 

وغيــر ذلــك.

وثلــث  والبيانــات،  للمعلومــات  والتوليــف  والتحليــل  الجمــع  ـفـي عمليــة  نهًجــا منظًمــا  اتبــع 
المعلومــات.
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الخطوة الثانية: تحديد البيئة التشغيلية

حــدد الســمات الخاصــة، بمــا فــي ذلــك تلــك المتعلقــة بالفضــاء اإلنســاني، اشــتراك الجهــات الفاعلــة العســكرية فــي 
المســاعدة، وكيفيــة النظــر إلــى العمــل اإلنســاني مــن جانــب أصحــاب المصلحــة )المتضــررون، والجهــات الفاعلــة 

المســلحة، والســلطات المحليــة(، وقبــول العمــل اإلنســاني، ومــا إلــى ذلــك.

الخطوة الثالثة: تحديد الجهات الفاعلة

ارســم خريطــة تضــم الجهــات الفاعلــة المعنيــة وعاقاتهــا بعضهــا ببعــض، وذلــك للمســاعدة فــي تحديــد النتائــج 
المبــادئ  عـلـى صــون  والقــدرة  واللوجســتيات،  واألمــن،  اإلنســانية،  المســاعدات  يؤثــر وصــول  وقــد  المحتملــة، 
اإلنســانية عـلـى فعاليــة المســاعدة اإلنســانية. يمكــن االســتعانة بجــدول؛ لتحديــد الجهــات الفاعلــة ـفـي المجــال 
عـلـى  المعنييــن  المصلحــة  أصحــاب  مــن  وغيرهــا  المســلحة،  العناصــر  مــن  وغيرهــا  والعســكرية،  اإلنســاني، 

والدوـلـي: الوطنــي  الصعيديــن 

الجدول 6: خارطة الجهات الفاعلة

األجنبيةالوطنية

ية
دن

م

والســلطاُت  الحكوميــة،  والــوكاالت  الــوزاراُت 
الكــوارث،  إلدارة  والمحليــة  الوطنيــة 
غيــر  والمنظمــاُت  المحليــة،  والســلطاُت 
الحكوميــة الوطنيــة والمحليــة، والمجموعــاُت 
األحمــر  الصليــب  جمعيــاُت  المجتمعيــة، 
والمنظمــاُت  الوطنيــة،  األحمــر  والهــال 
الدينيــة، والقطــاُع الخــاص، ومقدمــو الخدمــات 

الخدمــات. ومقدمــو  الصحيــة 

وكاالت األمــم المتحــدة، وبعثــات األمــم المتحدة، 
الجهــات  )مثــل:  الشــريكة  الــدول  وممثلــو 
المانحــة، والــوكاالت التابعــة لهــا(، والمنظمــات 
الصليــب  حركــة  وعناصــر  واإلقليميــة،  الدوليــة 
غيــر  والمنظمــات  األحمــر،  الهــال  األحمــر/ 

الخــاص. والقطــاع  الدوليــة،  الحكوميــة 

ية
كر

س
ع

شــبه  والهيــاكل  الوطنيــة  المســلحة  القــوات 
والجمــارك،  الحــدود  وموظفــو  العســكرية، 

األمــن. وقــوات 

القــوات األجنبيــة، وتشــمل: الجهــات المســلحة 
غيــر الحكوميــة المتمركــزة فــي الدولة أو المنطقة 
أو ضمن االتفاقات العســكرية الثنائية، أو األمم 

المتحــدة أو عمليــات حفــظ الســام اإلقليميــة.

+

الشــرطة على الصعيد العســكري والتشــغيلي 
والتكتيكــي، والشــركات العســكرية واألمنيــة 
الخاصــة الوطنيــة، والجماعــات المســلحة مــن 

غيــر الــدول.

العســكرية  الشــركات  المتحــدة،  األمــم  شــرطة 
وغيرهــا. الخاصــة،  واألمنيــة 
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وـفـي هــذه المرحلــة، مــن المهــم أيًضــا إنشــاء وتعهــد قاعــدة بيانــات لاتصــال بأصحــاب المصلحــة المعنييــن ـفـي 
التنســيق المدنــي العســكري )	 أســابيع/ 	 أســابيع(، وتشــمل العناصــر اإلنســانية والعســكرية والُشــرطية. فيمــا 

يلــي بعــض النصائــح ذات الصلــة:

الجدول 7: قاعدة بيانات جهات االتصال التابعة للتنسيق المدني العسكري لألمم 
المتحدة

c

ــز قائمــة اتصــاالت تضــم جهــات التنســيق فــي الســلطات المحليــة والمنظمــات اإلنســانية، بمــا فــي  جهِّ
ذلــك: المنظمــات غيــر الحكوميــة، والســفارات، ومختلــف المنظمــات العســكرية والوحــدات ذات 

الصلــة.

c.Excel Sheet استخدم قالب

c
عــادًة مــا يكــون معــدل دوران الموظفيــن مرتفًعــا. أمــا بالنســبة إلــى الكتائــب والوحــدات العســكرية، 

يكــون معــدل الــدوران معروًفــا ســلًفا. حافــظ علــى اســتكمال قاعــدة البيانــات وتوثيقهــا لتســليمها.

c
اطلــب الدعــم مــن الزمــاء ـفـي إدارة المعلومــات التابعــة لمكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية؛ 

إلعامــك بجهــات االتصــال وتطويــر و/ أو صيانــة قاعــدة البيانــات.

c

ـة اإلنســانية )راجــع الفصــل الثاـنـي، القســم 2.6(.  اســتخدام األدوات المتاحــة، مثــل: تطبيــق الُهويّـَ
حــث جهــات االتصــال كافــة علــى تســجيل الدخــول والخــروج مــن قائمــة جهــات اتصــال الموجــودة 

عـلـى تطبيــق الهويــة اإلنســانية.

c.إلدراج جهات االتصال الرئيسية humaninfo.org أنشئ حيًزا في المجال

c.أِعّد قوائم بالمشاركين في االجتماعات ذات الصلة

c

التمس إمكانية إيجاز منصات التنســيق، بما في ذلك: الفريق القطري للعمل اإلنســاني، والتنســيق 
بيــن المجموعــات، واجتماعــات المجموعــات ذات الصلــة. اجمــع جهــات االتصــال الرئيســية، واتــرك 

تفاصيــل االتصــال الخاصــة بــك.

c
تواصــل مــع جهــات التنســيق األمنيــة التابعــة لألمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة، باإلضافــة 

إلــى الجهــات الفاعلــة األمنيــة علــى الصعيــد المحلــي والوطنــي والخــاص.

c
الثنائيــة،  واالجتماعــات  االجتماعــات،  حضــور  خــال  مــن  نشــط،  بشــكل  اتصاالتــك  دائــرة  ــع  وسِّ

الرســمية. غيــر  والقنــوات 

c
حلــل آليــات التنســيق الموجــودة داخــل بعثــات األمــم المتحــدة، وفيمــا بيــن المجتمــع اإلنســاني 

المتحــدة. وبعثــات األمــم 

يجــب عــدم مشــاركة القوائــم االتصــال الحساســة التــي تحــوي بيانــات االتصــال التــي تخــص الجماعــات المســلحة 
مــن غيــر الــدول.
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هي
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 ا

الخطــوة الرابعــة: تحديــد البعثــات والواليــات واألهــداف الخاصــة بالقــوات العســكرية، والجهــات 
المســلحة األخــرى

 تحقــق مــن مهمــة/ واليــة جميــع الجهــات الفاعلــة ذات الصلــة، وافهــم األهــداف المحــددة والعاقــة مــع جهــة 
التنســيق المدنــي العســكري، وقــد تكــون لهــذه الجماعــات المســلحة مــن غيــر الــدول أهــداف واضحــة، مــع كــون 

افتقارهــا إلــى واليــة معتــرف بهــا. ضــع مــا يلــي فــي اعتبــارك:

قوات الدولة الوطنية: القوات العسكرية والشرطة. 	
القوات الوطنية، والجماعات شبه العسكرية، والجماعات المسلحة من غير الدول. 	
البعثــات العســكرية ذات التفويــض الدولــي )مثــل: »قــرارات مجلــس األمــن«(، أو عمليــات حفــظ الســام  	

اإلقليميــة أو التابعــة لألمــم المتحــدة )مثــل: االتحــاد األفريقــي أو االتحــاد األوروـبـي(، والبعثــات الهجينــة، 
والتحالفــات )مثــل: »الناتــو«(.

االتفاقــات الثنائيــة: القــوات أو التحالفــات المســلحة األجنبيــة التــي دعتهــا الدولــة المضيفــة أو أبرمــت  	
اتفاًقــا معهــا، مثــل: القــوات العســكرية الفرنســية الداعمــة لحكومــة ماـلـي.

الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني المحددة. 	

الخطوة الخامسة: حلل العاقات بين الجهات الفاعلة المدرجة في الخطوة 3

فكــر فــي الجهــات الفاعلــة التاليــة، وحلــل التصــورات والحاجــة إلــى التمييــز وإقامــة العاقــات. الحــظ أن جميــع هــذه 
الفئــات ليســت متجانســة أو ثابتــة:

المدنيون الوطنيون )المتضررون، سلطات الدولة، السلطات العرفية ...(. 	
القوات العسكرية الوطنية والشرطة الوطنية. 	
القــوات شــبه العســكرية الوطنيــة، الجماعــات المســلحة غيــر الحكوميــة، الشــركات العســكرية واألمنيــة  	

الخاصــة، ومــا إلــى ذلــك.
الجهات الفاعلة المدنية الدولية )اإلنسانية، اإلنمائية، السياسية، الخاصة ...(. 	
القــوات العســكرية األجنبيــة والشــرطة والجهــات المســلحة األخــرى )الجماعــات المســلحة غيــر الحكوميــة،  	

والقــوات العميلــة، والشــركات العســكرية واألمنيــة الخاصــة ...(.

الخطوة السادسة: تحديد المشكات المحتملة

حــدد القضايــا، قضايــا التنســيق المدنــي العســكري المحتملــة التــي يتعيــن معالجتهــا، وكيفيــة اشــتراك الجهــات 
الفاعلــة ذات الصلــة. اعــِط أولويــة المشــاركة للجهــات الفاعلــة المختلفــة؛ وفًقــا ألهميتهــا، وتأثيرهــا، والعواقــب 

المحتملــة علــى المــدى الطويــل، ومــا إلــى ذلــك.

عــدم مشــاركة أصحــاب المصلحــة، وعــدم التعــاون معهــم قــد يــؤدي إلــى عــدم نجــاح نشــاط مــا، والحصــول علــى 
نتائــج غيــر مرغــوب فيهــا. ُتعــد مصفوفــة مشــاركة أصحــاب المصلحــة فــي إطــار التنســيق المدنــي العســكري أداة 

مفيــدة؛ لتحديــد أصحــاب المصلحــة وفهمهــم.
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الجدول 8: مصفوفة المشاركة

ج 
تائ

الن
دة

شو
من

ال

ام
مه

ال

ت
ما

ما
هت

اال

ت
جا

تيا
الح

ا

ير
تأث

ال

دة
ري

 ف
ق

قائ
ح

ت
عا

وق
الت

ة 
في

كي
كة

شار
لم

ا

صاحب 

المصلحة 

األول )أ(

صاحب 

المصلحة 

الثاني )ب(

صاحب 

المصلحة 

الثالث )ج(

الخطوة السابعة: تقييم اآلليات والهياكل واألماكن المحتملة للتنسيق

التكتيكيــة والتشــغيلية  المســتويات  العســكري عـلـى  المدـنـي  بالتنســيق  المتعلقــة  الترتيبــات  ينبغــي وضــع   
واالســتراتيجية علــى نحــو متســق، ويجــب اختيــار آليــة التنســيق ومكانــه؛ وفًقــا للســياق والنظــرة العامــة للعمــل 
اإلنســاني واآلثــار المحتملــة عـلـى المــدى الطويــل. عـلـى ســبيل المثــال، إذا كان ال بــد مــن التشــديد عـلـى التمييــز 
بيــن الجهــات الفاعلــة فــي المجــال اإلنســاني وعناصــر بعثــة حفــظ الســام لكفالــة مبــدأي الحيــاد والنزاهــة فــي العمــل 
اإلنســاني، ُيمكــن إجــراء الترتيبــات لتيســير االتصــال، وتجنــب انعقــاد االجتماعــات داخــل مقــرات العمــل اإلنســاني.

الخطــوة الثامنــة: تقييــم الحاجــة إلــى االصــول العســكرية األجنبيــة ومــدى توافرهــا، واألثــر المحتمــل الســتخدامها 
فــي دعــم العمليــات اإلنســانية.

المدـنـي  للتنســيق  التابعــة  التقييــم  عمليــات  بشــأن  التوجيهيــة  المذكــرة  عـلـى  االطــاع  يمكــن 
هنــا.  العســكري 

3.4 تحديد االستراتيجيات األساسية حسب السياق

كمــا ورد أعــاه، فــإن البيئــة التشــغيلية تملــي نــوع التفاعــل بيــن الجهــات الفاعلــة فــي المجــال اإلنســاني والعســكرية 
وغيرهــا مــن الجهــات الفاعلــة المســلحة. ويتحــدد نطــاق المعلومــات التــي يلــزم تبادلهــا ونوعهــا، وكذلــك مســتوى 

الحــوار والتنســيق؛ اعتمــاًدا علــى الســياق.

بصفــة عامــة، ُيعــد التعايــش االســتراتيجية المثلــى فــي حــاالت الطــوارئ المعقــدة والبيئــات المحفوفــة بالمخاطــر 
األمنيــة؛ وذلــك لضمــان التمييــز بيــن العامليــن ـفـي المجــال اإلنســاني والقــوات العســكرية وغيرهــا مــن الجهــات 
الفاعلــة المســلحة، وللحفــاظ علــى العمــل اإلنســاني القائــم علــى المبــادئ. أمــا فــي حــاالت الكــوارث اإلنســانية فــي 

https://drive.google.com/file/d/0Bw3AobHtJMTgcFZXV18tUzdMcUU/view
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أوقــات الســلم، قــد يصبــح »التعــاون« عــن كثــب خيــاًرا مناســًبا. فالتنســيق المدنــي العســكري يرمــي إلــى تحقيــق 
الحــد األقصــى مــن اآلثــار اإليجابيــة؛ للتفاعــل المدنــي العســكري، وتقليــل اآلثــار الســلبية إلــى أدنــى حــد ممكــن باتبــاع 

االســتراتيجيات والُنهــج األنســب.

الجدول 9 : استراتيجيات التنسيق المدني العسكري العامة، االتصال

التعاون                                                                                                                                    التعايش

نُهج التنسيق 
المدني العسكري 

للتواصل.
تبادل االتصال.مشاركة الموقع.

زيارات 
االتصال.

المحاور

أوقات السلم.السياق.

)التأهب واالستجابة للكوارث(

حاالت الطوارئ المعقدة.

)تشمل القاقل والتوترات الداخلية(

المنصات اإلنسانية 
المدنية العسكرية.

مفهوم التنسيق اإلنساني 
العسكري التشغيلي.

مفهوم التنسيق اإلنساني العسكري، مجموعة 
عمل التنسيق المدني العسكري، التنسيق 
المدني العسكري، المجموعة االستشارية، 
خلية التنسيق المدني العسكري، منتدى 

التنسيق المدني العسكري.

المنصات اإلنسانية 
المدنية العسكرية.

دعم الحكومة المتضررة. 	
تبادل المعلومات، وتقسيم  	

المهام، والتخطيط.
دعم الحكومة المتضررة. 	
تبادل المعلومات، وتقسيم  	

المهام، والتخطيط.
التوعية باألوضاع السائدة. 	
االستخدام المناسب  	

لألصول العسكرية المتاحة 
)الوطنية والمنتشرة بشكل 

ثنائي(؛ لدعم األولويات 
اإلنسانية وفجوات القدرات 

من خال المجموعات 
القطاعية.

التوثيق والتقارير + أخرى. 	

تبادل المعلومات؛ للتوعية باألوضاع  	
السائدة واألنشطة اإلنسانية + 

السامة، األمن، الوصول، اللوجستيات، 
االتصاالت، حماية المدنيين... إلخ.

نظام اإلخطار اإلنساني لحل النزاع. 	
سياسة استخدام/ عدم استخدام  	

الحراسة المسلحة بشكل متماسك 
ومتسق. 

نهج متماسك ومتسق في استخدام  	
األصول العسكرية )تشمل التابعة 

لألمم المتحدة( لدعم األنشطة 
اإلنسانية.

التدريب وورش العمل وجلسات  	
اإلحاطة وأنشطة التوعية، وما على ذلك.
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تابع المنصات 
اإلنسانية المدنية 

العسكرية.

المساهمة في المناطق الشائكة األخرى،  	
مثل: الوصول وحماية المدنيين.

التوثيق. 	
أخرى. 	

لــكل ســياق خصوصياتــه وجهاتــه الفاعلــة الخاصــة، والتــي تســتدعي تعديــل االســتراتيجيات ونُهــج االتصــال 
باســتمرار. تقييمهــا  وإعــادة  والمنصــات، 

دراسة حالة: االستجابة ألزمة الاجئين في الروهينغيا، سوق كوكس، بنغاديش، 2017

لــم تكــن »أزمــة الاجئيــن ـفـي الروهينغيــا« كارثــة خــال وقــت الســلم وال حالــة طــوارئ معقــدة. وكان كٌل مــن 
القــوات العســكرية الوطنيــة وحــرس الحــدود فــي بنغاديــش الجهــات الحكوميــة الرئيســية فــي الميــدان، فــي الفتــرة 
كتوبــر 2017، التــي تتعامــل مــع الوافديــن مــن ميانمــار. اضطلعــت  مــن آب/ أغســطس إـلـى تشــرين األول/ أ
القــوات العســكرية الوطنيــة وحــرس الحــدود ـفـي بنغاديــش بفــرز الوافديــن وتفتيشــهم عـلـى الحــدود، وقدمــت 
يــة للمرضــى أو الجرحــى. وبمجــرد إخــاء الســلطات المدنيــة للعاصمــة، تــم توجيــه/ نقــل الوافديــن  المســاعدة الفور
الجــدد إـلـى مخيمــات الاجئيــن التــي اضطلعــت القــوات العســكرية بإنشــائها والحفــاظ عليهــا. قدمــت القــوات 
العســكرية المســاعدة لاجئيــن مــن خــال التبرعــات التــي تلقتهــا مــن مختلــف الجهــات المانحــة داخــل البــاد. 

كتوبــر 2017، كانــت جميــع المخيمــات ممتلئــة ومكتظــة. وبحلــول نهايــة تشــرين األول/ أ

تــم نشــر موظــف التنســيق المدـنـي العســكري التابــع لمكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية وتوصيلــه بمجموعــة 
التنســيق بيــن القطاعــات. وـفـي هــذا الســياق تحديــًدا كانــت اســتراتيجية التنســيق المناســبة هــي »التعــاون«؛ 
وـفـي المقابــل أعــدت كل هــذه االســتراتيجيات غيــر ممكنــة وغيــر عمليــة، وتشــمل: المواقــع المشــتركة، وتبــادل 
يــارات االتصــال، وترتيبــات المحــاور. دعمــت اســتراتيجية التعــاون التابعــة للتنســيق  االتصــال، االتصــال المحــدود/ ز
المدنــي العســكري قيــادة القطــاع والمســاءلة والتنســيق علــى مســتوى القطــاع، وفيمــا بيــن القطاعــات، ومســتوى 
المخيــم/ الموقــع. أنشــأت القــوات العســكرية الوطنيــة أربــع خايــا للتنســيق، تغطــي كل منهــا منطقــة جغرافيــة 
محــددة فــي منطقــة ســوق كوكــس. وتواصــل موظــف التنســيق المدنــي العســكري التابــع لمكتــب تنســيق الشــؤون 
القــوات  تلــك؛ إلقامــة حــوار مــع  التنســيق  القطاعــات مــع خايــا  بيــن  المشــترك  التنســيق  اإلنســانية/ فريــق 
العســكرية الوطنيــة وضمــان اســتمراريته؛ فضــًا عــن تبــادل المعلومــات نيابــة عــن فريــق التنســيق المشــترك 
بيــن القطاعــات وأعضــاء القطــاع المعنييــن، وتنســيق و/ أو الموائمــة بيــن أنشــطة المخيمــات المقبلــة مــن جانــب 

القطاعــات، وتنســيق الخطــط المســتقبلية.

3.5 أمثلة لترتيبات االتصال

تشــمل  اتخاذهــا.  ســيتم  التــي  االتصــال  ترتيبــات  المعتمــدة  العســكري  المدـنـي  التنســيق  اســتراتيجية  تحــدد 
اآلـتـي: المحتملــة  الترتيبــات 

مشــاركة الموقــع: عنــد االســتجابة للكــوارث فــي أوقــات الســلم، قــد تعــد االســتراتيجيات القائمــة علــى  	
التعــاون مناســبة. مشــاركة موقــع واحــد مــن جانــب الجهــات الفاعلــة فــي المجــال اإلنســاني والعســكرية، 
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ومرفــق تشــغيلي واحــد للتنســيق يعطــي مجــااًل للتفاعــل والتواصــل فــي الوقــت الفعلــي مــع انخفــاض اآلثار 
التنظيميــة والتقنيــة. وقبــل اللجــوء إلــى خيــار مشــاركة الموقــع، مــن المهــم مراعــاة كيفيــة تصــور المنظمــات 

اإلنســانية فــي مناطــق أخــرى، ال ســيما مــن جانــب الجهــات الفاعلــة المعارضــة للقــوات العســكرية.

دراسة حالة: إعصار هايان الخارق، 2013

أقيمــت منصــات التنســيق عـلـى الصعيديــن الوطنــي ودون الوطنــي، وتمثلــت إحــدى النتائــج الرئيســية التــي 
توصــل إليهــا اســتعراض مــا بعــد العمــل الــذي أجــراه التنســيق المدـنـي العســكري لألمــم المتحــدة ـفـي فعاليــة 
اســتراتيجية االتصــال القائــم علــى مشــاركة الموقــع والتعــاون علــى الصعيــد دون الوطنــي. وأوصــى االســتعراض 
وإفــادة  مســاعدة  أوالً:  إـلـى:  تهــدف  الوطنــي  الصعيــد  عـلـى  العســكري  المدـنـي  للتنســيق  آليــة  »بإنشــاء  أيًضــا 
»المجلــس الوطنــي؛ للحــد مــن مخاطــر الكــوارث وإدارتهــا«، وكذلــك المجموعــات القطاعيــة اإلنســانية، فــي إنشــاء 
وإدامــة الوعــي المشــترك باألوضــاع الســائدة، وثانًيــا: إعطــاء األولويــة الســتخدام األصــول العســكرية األجنبيــة 
ـفـي دعــم األنشــطة/ األولويــات والعمليــات اإلنســانية ». وقــد أشــير إـلـى هــذه اآلليــة بوصفهــا »مفهــوم تنســيق 

العســكرية«. اإلنســانية  العمليــات 

ـفـي موقــع واحــد ممكًنــا ألســباب لوجســتية )مثــل:  	 تبــادل موظفــي االتصــال: قــد ال يكــون االشــتراك 
المرافــق المحــدودة أو المواقــع الجغرافيــة(، واالعتبــارات األمنيــة )علــى ســبيل المثــال: عندمــا يكــون مــن 
األرجــح أن تصبــح الجهــات الفاعلــة العســكرية أهداًفــا أو تســتخدم تدابيــر ردع للحمايــة الذاتيــة( أو بســبب 
األثــار المترتبــة علــى النظــرة إلــى الجهــات الفاعلــة فــي المجــال اإلنســاني. وفــي هــذه الحــاالت، قــد يكــون تبــادل 
كثــر ماءمــة. وتشــيع هــذه الممارســة علــى المســتوى االســتراتيجي. أمــا فيمــا يتعلــق  موظفــي االتصــال أ
بالمســتوى التكتيكــي، قــد يكــون تعييــن موظفــي االتصــال صعًبــا، واعتمــاًدا علــى نطــاق التفاعــل، أمــًرا غيــر 

ضــروري. فــي هــذه الحالــة، يمكــن أن يكــون تبــادل موظفــي االتصــال مخصًصــا.
زيــارات االتصــال: فــي حــاالت الطــوارئ المعقــدة، حيــث تكــون الجهــات العســكرية وغيرهــا مــن الجهــات  	

المســلحة )أو ُينظــر إليهــا علــى أنهــا( طــرف فــي النــزاع، يجــب علــى العامليــن فــي المجــال اإلنســاني تجنــب 
أي ارتبــاط بهــم، وتحجيــم التفاعــل معهــم للحــد األدنــى. ســيحضر موظفــو االتصــال االجتماعــات واألنشــطة 

ذات الصلــة حســب الحاجــة.

دراسة حالة: اندالع العنف، جمهورية إفريقيا الوسطى، 2013

ُعّدلــت آليــة التنســيق المدـنـي -العســكري اإلنســاني ـفـي بانغــي؛ لتلبيــة احتياجــات مجتمــع المســاعدة اإلنســانية 
والســكان المدنييــن. قــام موظــف تنســيق الشــؤون اإلنســانية التابــع لمكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية بــدور 
حلقــة الوصــل الرئيســية بيــن القــوات العســكرية األجنبيــة والمنظمــات اإلنســانية، وكان نشــاطه الرئيســي هــو 
إضفــاء الطابــع المركــزي عـلـى جميــع طلبــات الدعــم العســكري )ال ســيما طلبــات حمايــة المدنييــن(، وتحديــد 
أولوياتهــا بالتنســيق مــع قيــادات المجموعــات ذات الصلــة، وتقاســمها مــع القــوات العســكرية. وجــود موظــف 
التنســيق المدنــي العســكري بوصفــه المحــاور الرئيســي بيــن الجهــات العســكرية واإلنســانية، ســمح باســتخدام 
المــوارد العســكرية المحــدودة إلــى أقصــى حــد ممكــن مــع الحفــاظ علــى تمييــز واضــح وكفالــة اتبــاع نهــج متســق، 

بصــدد التنســيق المدـنـي العســكري.
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الُمحــاور: عــادًة مــا يكــون الحــوار المباشــر الخيــار المفضــل، ومــع ذلــك اســتخدام محــاور أو »طــرف ثالــث«  	
هــو الســبيل الوحيــد؛ لضمــان التمييــز بيــن المنظمــات اإلنســانية والعســكرية. ويمكــن أن يعمــل الموظــف؛ 
كونــه محــاوًرا، ال ســيما ـفـي البيئــات الشــديدة الخطــورة التــي تطبــق فيهــا الجهــات الفاعلــة العســكرية 
بــإدارة أمنهــا عـلـى  ـفـي المجــال اإلنســاني  الفاعلــة  ـفـي حيــن تقــوم الجهــات  تدابيــر ردع واضحــة للعيــان، 
أســاس القبــول ونُّهــج عــدم الكشــف عــن الُهويَّــة )راجــع الفصــل األول، القســم 1.7، والفصــل الســادس، 
يــارات إلــى المرافــق اإلنســانية أمــرٌ غيــر محبــذ، وذلــك مــن أجــل عــدم تعريــض  القســم 	.6.5(. القيــام بالز
العامليــن فــي المجــال اإلنســاني للخطــر، وألن األســلحة محظــورة مــن المواقــع اإلنســانية. قــد تكــون المرافــق 
كثــر عرضــًة للتعــرض إـلـى الهجــوم؛ ممــا يشــكل تهديــًدا للعامليــن ـفـي المجــال اإلنســاني غيــر  العســكرية أ
المســلحين. باإلضافــة إلــى االعتبــارات األمنيــة، تتعــرض المنظمــات اإلنســانية لخطــر أن ُينظــر إليهــا علــى 
أنهــا ال تتســم بالحيــاد والنزاهــة إذا مــا ارتبطــت بالقــوات العســكرية، ال ســيما إذا كانــت ضالعــة فــي األعمــال 

العدائيــة أو القتــال.

3.6 منصــات التنســيق المدنــي العســكري التابعــة لألمــم 
المتحــدة

تســهل منصــات التنســيق المدـنـي العســكري الحــوار بيــن األوســاط اإلنســانية والقــوات العســكرية. يمكــن أن 
المدـنـي  التنســيق  يتوـلـى موظــف  اإلنســاني حيــث  المجــال  ـفـي  الفاعلــة  الجهــات  مــن  المنصــات حصــًرا  تتألــف 
العســكري مهــام المحــاور، أو قــد تجمــع الجهــات الفاعلــة فــي المجــال اإلنســاني والعســكرية علــى حــٍد ســواء. تتميــز 
المنصــات بقابليتهــا للتوســع، وتســتند إلــى المخرجــات المتفــق علــى تســليمها والديناميــات الســائدة فــي المجــال 
التشــغيلي. يجــب أن تظــل منصــات التنســيق المدـنـي العســكري ذات طابــع إنســاني، ويجــب أن يرأســها جهــة 

فاعلــة إنســاني )مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية عــادًة(.

فــي حــاالت الكــوارث فــي أوقــات الســلم، غالًبــا مــا يكــون مفهــوم تنســيق العمليــات اإلنســانية العســكرية هــو أنســب 
نهــج، علــى النحــو المبيــن فــي الفصــل الخامــس، القســم 1.1.	.5.2. فــي حــاالت الطــوارئ المعقــدة، تتخــذ منصــات 
التنســيق المدنــي العســكري أشــكااًل مختلفــة علــى النحــو الــذي يمليــه الســياق، وضــرورة الحفــاظ علــى التمييــز. 
يمكــن أن يتغيــر االســم؛ تبًعــا للقــرارات المتخــذة عـلـى الصعيــد المحـلـي: خليــة التنســيق المدـنـي العســكري، 
ومنتــدى التنســيق المدنــي العســكري، مجموعــة العمــل التابعــة للتنســيق المدنــي العســكري، ومــا إلــى ذلــك. يقــدم 

الفصــل الســادس أمثلــة علــى ذلــك.

بوضــوح  	 المشــاركون(  )الرؤســاء  المشــارك  والرئيــس  الرئيــس  تحديــد  -يتعيــن  )الرؤســاء(  الرئيــس 
منــذ البدايــة؛ ألن ذلــك مــن شــأنه توفيــر القيــادة للجهــود الجماعيــة وضمــان اســتمرارها. يتــرأس مكتــب 
تنســيق الشــؤون اإلنســانية معظــم المنصــات أو يشــترك فــي رئاســتها. ويجــب أن يكــون الرئيــس والرئيــس 
المشــارك مــن العامليــن فــي المجــال اإلنســاني، وهــذا أمــر فائــق األهميــة؛ ألن المنصــة يجــب أن تظــل ذات 

طبيعــة إنســانية.
النطــاق / اإلطــار المرجعــي -يهــدف ذلــك إلــى تثبيــت التوقعــات وإدارتهــا وتحديــد مــا يمكــن القيــام بــه أو  	

تغطيتــه، والجهــة التــي يمكــن أن تفعــل ذلــك وكيــف؟ وينبغــي أن يوضــح ذلــك أيًضــا حــدود المنصــة مــن 
حيــث األنشــطة، والمســائل، والمواقــع، والجوانــب التشــغيلية األخــرى، ومــا إلــى ذلــك.

العضوية -من الضروري تحديد معايير العضوية في المنصة بوضوح؛ ألنها ستكون ذات أهمية حاسمة  	
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لتشــغيلها وإدارتهــا علــى نحــو فعــال. تحقيــق التــوازن فــي عــدد األعضــاء، حيــث ال يكــون زائــًدا أو قليــًا عــن 
الحاجــة؛ فإنــه أمــر بالــغ األهميــة. يمكــن أن يتأثــر عمــل المنصــة بعــدد األعضــاء ومســتواهم االحتراـفـي. 
ينبغــي إعطــاء األولويــة لألعضــاء الذيــن يــؤدون وظائــف رئيســية -ذات صلة-بالتنســيق المدنــي العســكري، 
بمــا فــي ذلــك: المفوَّضيــن بســلطة اتخــاذ القــرار؛ لضمــان أداء المنصــة علــى نحــو يتســم بالفعاليــة والكفايــة.

ــل وجــود مــكان محايــد وآمــن ويســهل الوصــول إليــه، يمكــن أن يتوفــر ذلــك  	 االســتضافة/ المــكان -ُيفضَّ
ــا عنــد  مــن خــال المنظمــة التــي لديهــا المــكان الــازم الســتيعاب أعضــاء المنصــة، ويكــون الوضــع مثالًي
توفــر وظائــف األمانــة. ســيعتمد نــوع المــكان أيًضــا علــى اســتراتيجية التنســيق المدنــي العســكري المطبقــة 

وعلــى الســياق التشــغيلي.
التواتــر -يتحــدد نطــاق األنشــطة؛ وفًقــا لاحتياجــات بصفــة دائمــة، ويتفــق األعضــاء عـلـى معــدل تواتــر  	

االجتماعــات، وعـلـى المســائل التــي يتعيــن عليهــم مناقشــتها/ حلهــا؛ بنــاء عـلـى االحتياجــات واألولويــات.
مــت المنصــة؛ لتعمــل مــادام هنــاك وجــود عســكري؛ ومــن ثَــمَّ ضــرورة للتنســيق مــع القــوات  	 الُمــدة -ُصمِّ

العســكرية.
بموعــد  	 المتعلقــة  البروتوكــوالت  عـلـى  -االتفــاق  العســكريون  الممثلــون  و/أو  المتحــدة  األمــم  بعثــة 

لــه جــدوى كبيــرة. وكيفيــة دعــوة بعثــة األمــم المتحــدة و/أو الممثليــن العســكريين 

يمكــن أيًضــا مناقشــة التنســيق المدـنـي العســكري ـفـي مجموعــات العمــل اإلنســانية، إذا 
لــزم األمــر. يمكــن اســتخدامها لتحديــد الموقــف المشــترك بخصــوص المســائل المتعلقــة 
بالوصــول أو المشــاركة المتســقة مــع الجماعــات المســلحة مــن غيــر الــدول، علــى ســبيل 
المثــال، ثــم تقديمهــا إلــى الفريــق الُقطــري للعمــل اإلنســاني إلجــراء المزيــد مــن المناقشــات 

بشــأنها.

3.7 عناصر التنسيق الرئيسية

العناصر الرئيسية الثاثة المتعلقة بالتنسيق المدني العسكري تشمل:

تبادل المعلومات. 	
تقسيم المهام. 	
التخطيط. 	

يضــم كل ســياق جميــع العناصــر، ولكــن بدجــات وأشــكال متفاوتــة كمــا يــرد بالتفصيــل فــي الفصليــن الخامــس 
والســادس. يســتعرض هــذا القســم التعاريــف األساســية.

3.7.1 تبادل المعلومات

لــدى الجهــات الفاعلــة ـفـي المجــال اإلنســاني والعســكرية والجهــات المســلحة األخــرى أســباب وطــرق مختلفــة 
اســتيعاب  العســكري  المدـنـي  التنســيق  ممارســي  عـلـى  ويجــب  للمعلومــات،  والتبــادل  والتحليــل  للجمــع 
المصطلحــات العســكرية واإلنســانية جيــًدا، وكذلــك الممارســات المتعلقــة بــإدارة االتصــاالت والمعلومــات. ودائمــا 

مــا يكــون نــوع المعلومــات المتبادلــة واآلليــات المســتخدمة محــدًدا حســب الســياق.
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يــادة عمليــات حــل النــزاع. قــد  يــادة الوعــي المتبــادل وز ينبغــي دائًمــا تبــادل الحــد األدـنـى مــن المعلومــات؛ لز
يشــمل ذلــك: تبــادل المعلومــات والتحليــات الظرفيــة بشــأن األمــن، والتهديــدات، وتحــركات الســكان ذات الصلــة 

بالمســاعدة اإلنســانية وحمايــة المدنييــن، عـلـى ســبيل المثــال.

االعتبارات األساسية:

ُتعــد  	 يتعلق-بعملياتهــا،  -فيمــا  الشــفافية  سياســة  اإلنســانية  المنظمــات  تتبــع 
المحلييــن. الســكان  مــع  الثقــة  لبنــاء  حيويًــا؛  الشــفافية شــرًطا 

الظــروف- 	 مــن  ظــرف  أي  -تحــت  اإلنســاني  المجــال  ـفـي  العاملــون  يشــارك  لــن 
المعلومــات التــي توفــر أي ميــزة تكتيكيــة ألي جهــة مســلحة منخرطــة فــي األعمــال 

العدائيــة.
مــن الضــروري أن يعــي جميــع موظفــي التنســيق المدنــي العســكري أنظمــة اللغــة  	

والشــرطة  والعســكريين  المدنييــن  مــن  الفاعلــة  بالجهــات  الخاصــة  والمراجــع 
وغيرهــا مــن الجهــات المســلحة، علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي، لكفالــة فعاليــة 

التواصــل.
عنــد طلــب البيانــات أو المعلومــات مــن الجهــات العســكرية وغيرهــا مــن الجهــات  	

المســلحة، يجــب توضيــح النتيجــة المرجــوة؛ عوًضــا عــن طلــب البيانــات األوليــة.
بيان كيفية استخدام المعلومات وكفالة عدم تبادل المعلومات الحساسة. 	

الجهات الفاعلة العسكرية وتبادل المعلومات:

بينمــا تميــل الجهــات الفاعلــة فــي المجــال اإلنســاني إلــى تبــادل المعلومــات علًنــا، قــد تحجــب الجهــات العســكرية 
معلومــات محــددة لكفالــة أمــن العمليــات. إذا كان القــرار المتعلــق بتبــادل المعلومــات خاضًعــا لتقديــر القائــد 
العســكري، فســتكون المعاييــر األساســية هــي أمــن العمليــات واالعتبــارات العســكرية، ال ســيما ـفـي البيئــات 
المعاديــة، أو حيــث تشــمل الواليــة اســتخدام القــوة. تســتند الرغبــة فــي تبــادل المعلومــات إلــى الثقــة وعلــى التواصــل 
الواضــح مــن جانــب الجهــات الفاعلــة فــي المجــال اإلنســاني، بشــأن المعلومــات التــي تحتــاج إليهــا، والغــرض منهــا، 

وكيفيــة اســتخدامها. راجــع أيًضــا الفصــل الرابــع.

ـفـي  بيانــات حساســة  عـلـى  للحصــول  العســكرية؛  القــوات  عـلـى  االعتمــاد  تجنــب  حــاول 
الرابــع والســادس. الفصليــن  أيًضــا  راجــع  مــن قبــل.  تبادلهــا  يتــم  ولــم  الراهــن،  الوقــت 

3.7.2 تقسيم المهام

يلــزم تقســيم المهــام فــي الســياقات التــي يمكــن فيهــا ألنشــطة الجهــات الفاعلــة فــي المجــال اإلنســاني والعســكرية 
أن تكــون تكميليــة )جزئًيــا(. هــذا هــو الحــال فــي أغلــب حــاالت الكــوارث فــي أوقــات الســلم، ولكنــه محتمــل الحــدوث 

فــي حــاالت الطــوارئ المعقــدة أيًضــا )علــى ســبيل المثــال بشــأن حمايــة المدنييــن(.
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يمكــن تقســيم الدعــم العســكري للمســاعدة اإلنســانية إـلـى ثــاث فئــات، تســتند إـلـى درجــة االتصــال بالســكان 
للدعــم  مناســبة؛  تكــون  قــد  التــي  اإلنســانية  األنشــطة  أنــواع  تحديــد  عـلـى  الفئــات  هــذه  تســاعد  يــن،  المتضرر
باســتخدام المــوارد العســكرية األجنبيــة فــي ظــل ظــروف مختلفــة، وذلــك بعــد إجــراء مشــاورات واســعة مــع جميــع 

األطــراف المعنيــة لشــرح طبيعــة المســاعدة وضرورتهــا. راجــع أيًضــا الجــدول 	 ـفـي هــذا الفصــل.

المهام التي نُفَذت

المساعدة المباشرة

يــع الســلع والخدمــات وجًهــا لوجــه – تســليم مــواد اإلغاثــة، وتقديــم  توز
اإلســعافات األوليــة، ونقــل األشــخاص، وإجــراء المقابــات مــع الاجئيــن، 

وتحديــد موقــع األســر، ومــا إـلـى ذلــك.

المساعدة غير المباشرة

خطــوة أبعــد مــن التعامــل المباشــر مــع الســكان – نقــل مــواد اإلغاثــة، 
األلغــام  وإزالــة  الميــاه،  مصــادر  وتوفيــر  والماجــئ،  المخيمــات  وبنــاء 

ذلــك. إـلـى  ومــا  والذخائــر، 

دعم الهياكل األساسية

الخدمــات العامــة التــي تيســر اإلغاثــة، ولكنهــا ليســت بالضــرورة مرئيــة، أو 
ليســت مقتصــرة علــى منفعــة الســكان المتضرريــن فقــط: إصــاح الهيــاكل 
األساســية، وتشــغيل المطــارات، وتوفيــر المعلومــات المتعلقــة بالطقــس، 

وضمــان الوصــول إلــى شــبكات االتصــاالت، ومــا إلــى ذلــك.

كقاعــدة عامــة، ينبغــي أن يقتصــر الدعــم العســكري ألي عمليــة إنســانية علــى دعــم الهيــاكل األساســية. فــي بعــض 
الظــروف ـفـي أوقــات الســلم، يمكــن أن تكــون المســاعدة المباشــرة التــي تقدمهــا الجهــات الفاعلــة العســكرية 
المــاذ األخيــر، وينبغــي أن تقــوم الجهــات الفاعلــة ـفـي المجــال اإلنســاني بتحليــل اآلثــار الســلبية المحتملــة عـلـى 
الــدوام، وفــي حــاالت الطــوارئ المعقــدة، ينبغــي تجنــب المســاعدة المباشــرة وغيــر المباشــرة التــي تقدمهــا الجهــات 

الفاعلــة العســكرية.
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كيــف ُتطلــب المســاعدة العســكرية؟ المناقشــات بشــأن اســتخدام األصــول العســكرية، 
مثــل: المركبــات المصفحــة، والمروحيــات، ومعــدات المراقبــة المتخصصــة فــي المنتديــات 
القــوات  مــع  التفاعــل  حالــة  ـفـي  العمليــات.  أمــن  بســبب  مرجــح؛  غيــر  أمــرٌ  المفتوحــة 
العســكرية، فإنه يجب أن توضح الطلبات اإلنســانية بشــأن اســتخدام األصول العســكرية 
األجنبيــة الهــدف بالتفصيــل، مثــل: »تحســين األمــن علــى طريــق محــدد«. ويمكــن تحقيــق 
ذلــك عــن طريــق تعييــن الدوريــات؛ لتحســين أمــن المنطقــة بــداًل مــن الحراســة المســلحة. 
عنــد تحديــد الغــرض اإلنســاني ـفـي مقابــل األصــول المطلوبــة، تتمكــن القــوات العســكرية 
مــن التخطيــط بشــكل أفضــل؛ ومــن ثــم االســتفادة مــن األصــول المتاحــة لدعــم العمليــات 

اإلنســانية علــى نحــو أفضــل.

3.7.3 التخطيط

األمــن،  إدارة  ذلــك  يشــمل  وقــد  الســياق،  عـلـى  التنظيمــي  وهيكلــه  )المشــترك(  التخطيــط  مجــاالت  تعتمــد 
واإلجــاء الطبــي/ إجــاء المصابيــن، واللوجســتيات، والنقــل، والهيــاكل األساســية والهندســة، واالتصــاالت، وإدارة 
موظــف  عـلـى  يجــب  ومائًمــا،  يًــا  المشــترك ضرور التخطيــط  ُيعــد  وعندمــا  المدنييــن.   وحمايــة  المعلومــات، 
التنســيق المدـنـي العســكري أن يحــدد المعلومــات الازمــة التــي تفيــد عمليــة التخطيــط – يستحســن أن يتــم 

بشــكل مســبق -ووضــع الشــروط المســبقة واآلليــات الازمــة؛ لتبــادل المعلومــات وكفالــة التخطيــط.

صــورة للعمليــات المشــتركة: مــن يفعــل؟ مــاذا؟ وأيــن؟ وإـلـى متــى؟ مجموعــة مــن األســئلة الحاســمة  	
لتجنــب االزدواجيــة وتقديــم المســاعدة بالفعاليــة القصــوى.

تخطيــط التكلفــة: ينبغــي أن ُتصــاغ الطعــون دون التفكيــر فــي احتماليــة نشــر األصــول العســكرية األجنبيــة؛  	
المنظمــة  أو  المتأثــرة  الدولــة  أال تتحمــل  ينبغــي  األجنبيــة.  العســكرية  االعتمــاد عـلـى األصــول  لتجنــب 
اإلنســانية أي تكلفــة مقابــل االســتفادة مــن األصــول العســكرية األجنبيــة. أمــا تكاليــف الحراســة المســلحة 
وأنشــطة الحمايــة التــي تنــدرج ضمــن واليــة عمليــة حفــظ الســام فينبغــي أن ُتــدرج فــي الميزانيــة العاديــة 
لألمــم المتحــدة، وال يوجــد أي احتمــال إلعــادة تمويــل األنشــطة العســكرية مــن خــال مصــادر تمويــل 

المســاعدة اإلنســانية.

قــد تتضمــن المعلومــات المطلوبــة للتخطيــط العســكري معرفــة موقــع الجهــات العاملــة ـفـي المجــال اإلنســاني 
وتحركاتهــا؛ لحــل أي نــزاع فــي الحمــات العســكرية وتجنــب األضــرار الجانبيــة. راجــع أيًضــا نظــام اإلخطــار اإلنســاني 

لحــل النــزاع فــي الفصــل الســادس.

لألمــم  التابــع  العســكري  المدنــي  التنســيق  مهــام   3.8
المتحــدة

ييســر التنســيق المدنــي العســكري اتبــاع نهــج إنســاني متماســك ومتســًق إزاء التفاعــل مــع الجهــات العســكرية 
وغيرهــا مــن الجهــات الفاعلــة المســلحة؛ ممــا يعــزز فهــم العمــل اإلنســاني. يشــتمل التنســيق المدنــي العســكري 
علــى خمــس مهــام رئيســية. ويــرد فــي القائمــة أدنــاه توصيفــات عامــة، بينمــا يقــدم الفصــان الخامــس والســادس 

أمثلــة محــددة لألنشــطة فــي حــاالت الكــوارث فــي وقــت الســلم، وفــي حــاالت الطــوارئ المعقــدة.
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1. إقامة الحوار ومواصلته مع الجهات العسكرية وغيرها من الجهات المسلحة

الحــوار، وعنــد  بــدء  يمكــن  المعنييــن،  المصلحــة  بأصحــاب  الســياق وضــع خارطــة  تقييــم  مــن  االنتهــاء  عقــب 
االقتضــاء، يمكــن بنــاء الشــبكات. مــن المهــم توعيــة أصحــاب المصلحــة بواليــات اآلخريــن بصفــة منتظمــة، وكذلــك 
يــب المتصــل بالتنســيق المدـنـي العســكري مفيــًدا  شــرح المبــادئ اإلنســانية وتعزيزهــا. يمكــن أن يكــون التدر
فــي هــذا الصــدد، قــد يكــون االتصــال مــع الجماعــات المســلحة العســكرية والمنظمــة مــن غيــر الــدول أســهل مــن 
االتصــال مــع غيرهــا مــن الجهــات المســلحة غيــر الحكوميــة التــي قــد تفتقــر إلــى وجــود تسلســل قيــادي واضــح.

2.إنشاء آلية؛ لتبادل المعلومات والتفاعل اإلنساني مع القوات العسكرية والجهات المسلحة األخرى.

يجــب علــى المجتمــع اإلنســاني )مــن خــال الفريــق الُقطــري للعمــل التطوعــي واســتناًدا علــى الــدور االستشــاري 
لمكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية( تحديــد االســتراتيجية األساســية ونهــج متماســك ومتســق تجــاه التفاعــل 
مــع الجهــات العســكرية وغيرهــا مــن الجهــات المســلحة. تعتمــد اآلليــات بشــكل كبيــر عـلـى الســياق والهــدف: 
يمكــن أن تشــمل مشــاركة الموقــع وتنســيق األصــول فــي حــاالت الكــوارث فــي وقــت الســلم، أمــا فــي حــاالت الطــوارئ 
المعقــدة، يمكــن أن تأخــذ شــكل نظــام إخطــار إنســاني؛ لحــل النــزاع مــع بعــض الجهــات الفاعلــة، والوصــول إـلـى 

المفاوضــات مــع اآلخريــن.

3. المســاعدة فــي المفاوضــات فــي المجــاالت الحاســمة؛ للتفاعــل بيــن العامليــن فــي المجــال اإلنســاني والقــوات 
العســكرية، والجهات المســلحة األخرى.

يدعــو المجتمــع اإلنســاني إـلـى تفعيــل المبــادئ اإلنســانية مــن جانــب الحكومــة والقــوات العســكرية والجهــات 
الفاعلــة المســلحة األخــرى، ويمكــن أن تشــمل األنشــطة التفــاوض بشــأن الوصــول مــع العناصــر العســكرية 
وغيرهــا مــن الجهــات الفاعلــة المســلحة )مثــل: الجماعــات المســلحة مــن غيــر الــدول(، والتأثيــر عـلـى ســلوك 
المقاتليــن والمحاربيــن، وتوعيــة الجهــات الفاعلــة األمنيــة بتدابيــر التخفيــف مــن المخاطــر اإلنســانية، والتفــاوض 

بشــأن اســتخدام / عــدم اســتخدام الحراســة المســلحة الداعمــة للعمليــات اإلنســانية.

4.دعــم تطويــر التوجيهــات ونشــرها حســب الســياق التــي تنظــم تفاعــل المجتمــع اإلنســاني مــع القــوات 
الصلــة. ذات  األخــرى  المســلحة  والجهــات  العســكرية، 

متســق  إنســاني  نهــج  اتبــاع  يكفــل  حيــث  األهميــة،  بالــغ  أمــًرا  للســياق  تبًعــا  التوجيهيــة  المبــادئ  وضــع  ُيعــد 
ومتماســك، تــم تصميمــه خصوًصــا؛ وفًقــا للســياق؛ لتنظيــم التفاعــل المدنــي العســكري داخــل المجتمــع اإلنســاني. 

راجــع أيًضــا القســم 2.7.	 ـفـي هــذا الفصــل.

5.مراقبــة نشــاط القــوات العســكرية والجهــات المســلحة األخــرى؛ لضمــان الحفــاظ عـلـى التمييــز وتجنــب 
التأثيــر الســلبي عـلـى العمــل اإلنســاني.

قــد يشــمل تدريــب الجهــات العســكرية وغيرهــا مــن الجهــات الفاعلــة المســلحة علــى المبــادئ اإلنســانية والعمــل 
يــز اتبــاع نهــج متماســك داخــل المجتمــع اإلنســاني. اإلنســاني، وتعز
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3.9 التدريب

يًــا فــي وظيفــة التنســيق المدنــي العســكري، حيــث يضمــن الفهــم المشــترك، والعلــم  ُيعــد التدريــب عنصــًرا محور
وينبغــي  المناســب.  الوقــت  ـفـي  األجنبيــة  العســكرية  لألصــول  المناســب  واالســتخدام  التوجيهيــة،  بالمبــادئ 
القيــام بأكبــر عــدد ممكــن مــن أنشــطة التدريــب علــى الصعيديــن القطــري واإلقليمــي، بمــا يتماشــى مــع الســياق 
الخــاص للبيئــة التشــغيلية. تقــدم دائــرة التنســيق المدنــي العســكري التابعــة لمكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية 
)OCHA( الدعــم إلــى مكاتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية وموظفــي التنســيق المدنــي العســكري فــي إعــداد مثــل 

هــذا التدريــب وتنفيــذه.

تضــم فعاليــات التدريــب مشــاركين مــن خلفيــات مختلفــة، وتعــزز الحــوار المدنــي العســكري فــي بيئــة مواتيــة. وهــي 
يــادة الوعــي، ونشــر المبــادئ التوجيهيــة، والتواصــل؛ ولــذا مــن األهميــة القصــوى  أداة مهمــة إلجــراء حــوار فعــال، وز

تحديــد المزيــج المناســب مــن المنظمــات اإلنســانية والمنظمــات العســكرية فــي الفعاليــات التدريبيــة.

يمكنك االطاع على أحدث المعلومات بشأن أنشطة التدريب القادمة هنا.

3.10 المشاركة في التدريبات العسكرية

غالًبــا مــا ُتدعــى المنظمــات اإلنســانية للمشــاركة فــي المؤتمــرات العســكرية والــدورات التدريبيــة بشــأن التنســيق 
المدنــي العســكري، ودورات الســيناريو، والــدورات التدريبيــة فــي مرحلــة اإلعــداد للنشــر. تشــمل الفوائــد المحتملــة 
يــز التفاهــم المتبــادل والوعــي بالعمــل اإلنســاني والعســكري والهيــاكل التنظيميــة والعاقــات؛ فضــًا عــن  تعز
تبــادل المعرفــة والممارســات الســليمة. ومــع ذلــك، قبــل المشــاركة، يجــب عـلـى الجهــات الفاعلــة ـفـي المجــال 
اإلنســاني النظــر بعنايــة فــي التحديــات المحتملــة المرتبطــة بالمشــاركة فــي هــذه األنــواع مــن األنشــطة، مثــل: مســائل 
الحيــاد )الفعليــة أو المتصــورة(، والمحتــوى غيــر المائــم، واالفتقــار إلــى المــوارد. وينبغــي للمنظمــات اإلنســانية 

النظــر فــي هــذه الدعــوات كٍل علــى حــدة. قــد تســاعد األســئلة التاليــة فــي اتخــاذ القــرار:

ما احتمالية نشر الجهات الفاعلة العسكرية في مسرح يمكن للمنظمات اإلنسانية أن تتفاعل معها؟ 	
هل من شأن هذا الحدث تعزيز التنسيق المدني العسكري المطوَّر؟ 	
هل يفضي هذا الحدث إلى تمثيل كاٍف للمنظمات اإلنسانية؟ 	
هل يمكن أن تؤثر المشاركة سلًبا على حياد المنظمات اإلنسانية، الفعلية أم المتصورة؟ 	
هل تتوفر موارد كافية للمشاركة الفعالة في الحدث؟ 	

المبادئ التوجيهية بشأن مشاركة المنظمات اإلنسانية في األحداث العسكرية )2015(

التنسيق المدني العسكري التابع لألمم المّتحدة الدليل الميداني اإلصدار 2.0 )2018(84   

https://sites.google.com/dialoguing.org/home/training-and-partnership?authuser=0
https://drive.google.com/a/dialoguing.org/file/d/0B3Tw3Nb3g845aTd1enFoSnJKSDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/dialoguing.org/file/d/0B3Tw3Nb3g845aTd1enFoSnJKSDg/view?usp=sharing
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الفصل الرابع:
فهم الجهات الفاعلة العسكرية 

والجهات المسلحة األخرى
يقــدم هــذا الفصــل لمحــة عامــة عــن القــوات العســكرية والشــرطة والجهــات الفاعلــة المســلحة األخــرى، مثــل: 
الجماعــات المســلحة مــن غيــر الــدول، ويعــرِّف موظــف التنســيق المدنــي العســكري بالمفاهيــم الرئيســية -ذات 
الصلة-كمــا يناقــش التحديــات الراهنــة، ويوضــح المفاهيــم والمصطلحــات الرئيســية. يغطــي الفصــل الرابــع مــا 

يلــي:

األحكام القانونية األساسية المتعلقة بالجهات الفاعلة المسلحة وسير األعمال العدائية. 	
عــام،  	 بشــكل  التقليديــة  العســكرية  للمنظمــات  التابعــة  والمراقبــة  القيــادة  هيــاكل  عـلـى  عامــة  نظــرة 

الوحــدات. وأحجــام  والمســؤوليات،  والرتــب،  الرئيســية،  والمقــرات  العســكري  والتخطيــط 
تنظيم العنصرين العسكري والشرطي في عمليات األمم المتحدة لحفظ السام )الخوذ الزرقاء(. 	
 نبذة عن قيادة الشرطة وهيكلها. 	
 لمحة عامة عن الجهات المسلحة »غير التقليدية«. 	
التدخات الخارجية التي تقوم بها الجهات الفاعلة العسكرية والتحديات الراهنة. 	
حماية المدنيين. 	
مهام المساعدة اإلنسانية المحتملة التي تضطلع بها القوات العسكرية. 	

4.1 التعاريف القانونية والمبادئ األساسية

ينظــم القانــون اإلنســاني الدوـلـي، والمعــروف أيًضــا بـــ »قانــون النزاعــات المســلحة«، الوســائل واألســاليب التــي 
تتبــع فــي الحــرب، ويســري قانــون حقــوق اإلنســان فــي جميــع األوقــات. راجــع الفصــل األول، القســم 1.2؛ والفصــل 

الســادس.

4.1.1 الفئات القانونية األساسية

المحارب

المحــارب هــو شــخص مخــوَّل، بموجــب القانــون اإلنســاني الدوـلـي؛ الســتخدام القــوة ـفـي حــاالت النــزاع المســلح، 
وعــادًة مــا يكــون المحــارب تحــت القيــادة المباشــرة ألي قــوة مــن القــوات المســلحة للدولــة، وخاًفــا للمدنييــن 
الذيــن يحملــون الســاح، ال يجــوز توجيــه االتهــام ألي مقاتــل عنــد مشــاركته فــي األعمــال العدائيــة؛ شــريطة أن يلتــزم 
ســلوكه بالقانــون اإلنســاني الدولــي. ومــن جانــب آخــر، يمثــل المحــارب هدًفــا عســكريًا مشــروًعا فــي أوقــات النــزاع 
المســلح. أمــا قــوات الشــرطة فــا تشــكل جــزًءا مــن القــوات المســلحة، مــا لــم ُتبلَّــغ أطــراف النــزاع األخــرى بذلــك 

بشــكل ُمحــدَّد.
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المقاتل

غالًبــا مــا تكــون النزاعــات المســلحة ـفـي وقتنــا الحاضــر غيــر دوليــة؛ ومــن ثــم، تكــون بعــض األطــراف المنخرطــة 
ـفـي النــزاع تابعــة للجماعــات المســلحة مــن غيــر الــدول )راجــع القســم 	.	 ـفـي هــذا الفصــل(، وهــي عبــارة عــن 
مجموعــات منظمــة ذات هيــكل قيــادي أساســي. ال تخضــع هــذه الجماعــات لســيطرة الدولــة، وتلجــأ إـلـى القــوة 
بأنهــم »مقاتلــون«؛ ألنهــم ال يتمتعــون بمرتبــة  الجماعــات  أفــراد هــذه  إـلـى  ُيشــار  لتحقيــق أهدافهــا، وعــادًة مــا 
المحاربيــن، مــا لــم يتــم االتفــاق عـلـى ذلــك عـلـى وجــه التحديــد، وذلــك وفًقــا للمــادة 	 المشــتركة ـفـي اتفاقيــات 
جنيــف. يمكــن اســتهداف المقاتليــن الذيــن ينضمــون إلــى الجماعــات المســلحة المنظمــة الذيــن يقومــون »بمهمــة 
قتاليــة مســتمرة« -فــي جميــع األوقات-أثنــاء النــزاع المســلح. ومــع ذلــك، قــد يكــون بعــض المدنييــن »مزارعيــن 
، ليــس لديهــم وظيفــة قتاليــة مســتمرة؛ ومــن ثــم، ال يجــوز اســتهدافهم إال عندمــا  ــمَّ نهــاًرا، مقاتليــن ليــا«؛ ومــن ثَ
يشــاركون مباشــرة ـفـي األعمــال العدائيــة، وال يجــوز اســتهدافهم إال أثنــاء فتــرة مشــاركتهم ـفـي األعمــال العدائيــة. 
فــي حالــة الشــك، ال بــد مــن اعتبــار المقاتليــن مدنييــن، وال يتمتــع المقاتلــون بحصانــة المحاربيــن عنــد مشــاركتهم 
، يجــوز توجيــه التهــم إليهــم؛ بموجــب القانــون الجنائــي لمجــرد حمــل الســاح ضــد  فــي األعمــال العدائيــة )ومــن ثَــمَّ

دولــة مــا(.

المدنيون

يشــمل المدنيــون أي شــخص ال يكــون عضــًوا فــي القــوات المســلحة أو الجماعــات المســلحة المنظمــة مــن غيــر 
الــدول، وفــي النزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة علــى ســواء، يتمتــع المدنيــون بحــق الحمايــة مــن الهجمــات 
مــا لــم يشــاركوا مشــاركة مباشــرة فــي األعمــال العدائيــة. أمــا أفــراد القــوات المســلحة )ُيطلــق عليهــم »المحاربــون«( 
أو الجماعــات المســلحة المنظمــة )ُيطلــق عليهــم »المقاتلــون«(؛ فإنهــم ال يتمتعــون بالحمايــة ضــد الهجــوم مــا لــم 
يكونــوا عاجزيــن عــن القتــال؛ )أي إذا كانــوا تحــت ســلطة أحــد األطــراف المعاديــة، أو غيــر قادريــن علــى الدفــاع عــن 
أنفســهم؛ بســبب فقــدان الوعــي أو بســبب غــرق الســفينة أو اإلصابــة أو المــرض، أو يعربــون بوضــوح عــن عزمهــم 

علــى االستســام(؛ شــريطة أن يمتنعــوا عــن أي عمــل عدائــي وأال يحاولــوا الهــرب.

األعيان المدنية في مقابل األهداف العسكرية

تشــمل األعيــان المدنيــة جميــع األهــداف التــي ال تشــكل أهداًفــا عســكرية؛ أمــا األهــداف العســكرية فتقتصــر علــى 
تلــك التــي تســاهم فــي األعمــال العســكرية بشــكل فعــال بحكــم طبيعتهــا أو موقعهــا أو غرضهــا أو اســتخدامها 
كمــا أنهــا تتمتــع بميــزة عســكرية محــددة بحكــم صفتهــا التدميريــة الكليــة أو الجزئيــة، وقدرتهــا علــى االســتياء أو 

التحييــد فــي ظــل الظــروف الســائدة فــي ذلــك الوقــت. راجــع الفصــل األول، القســم 1.2.

اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، الدليــل التفســيري، بشــأن »عــدم المشــاركة المباشــرة  	
فــي األعمــال العدائيــة؛ بموجــب القانــون اإلنســاني الدولــي )2009(.

اتفاقيات جنيف لعام 9	19 والبروتوكوالت اإلضافية لعام 1977 	
نظام روما األساسي لعام 1998. 	

https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc-002-0990.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc-002-0990.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc-002-0990.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties1949.xsp
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties1949.xsp
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
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4.1.2 المبادئ الرئيسية التي تنظم استخدام القوة

النظــم القانونيــة التــي تنظــم اســتخدام القــوة مبينــة ومتاحــة فــي القانــون اإلنســاني الدولــي والقانــون الدولــي لحقــوق 
اإلنســان. ينظــم القانــون اإلنســاني الدوـلـي ســير األعمــال العدائيــة ـفـي حــاالت النــزاع المســلح؛ أمــا قانــون حقــوق 
الدوـلـي،  اإلنســاني  القانــون  القانــون. موجــب  إنفــاذ  ــم عمليــات  ُينظِّ كمــا  األوقــات  ـفـي جميــع  اإلنســان فينطبــق 
اســتهداف المحاربيــن/ المقاتليــن أو المدنييــن المشــاركين مباشــرة فــي األعمــال العدائيــة أمــر شــروع. وبموجــب 
ــا إال إذا كان فــي ذلــك ضــرورة حتميــة للحمايــة مــن  القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، ال يكــون ســلب الحيــاة قانونيًّ
تهديــد وشــيك للحيــاة. يوفــر نظــام إنفــاذ القانــون المبــادئ التوجيهيــة التــي تحكــم كيفيــة اســتخدام الــدول للقــوة 
فــي حــاالت الدفــاع عــن النفــس، ومنــع الجريمــة، والتأثيــر أو المســاعدة فــي القبــض القانونــي علــى الجنــاة أو الجنــاة 

المشــتبه فيهــم، ومنــع هــروب الجنــاة أو المشــتبه فيهــم، والحفــاظ علــى النظــام العــام واألمــن.

بموجب القانون اإلنساني الدولي، تنطبق القواعد التالية على جميع األطراف المشاركة في النزاع المسلح:

التمييــز: ـفـي النــزاع المســلح، يجــب عـلـى جميــع األطــراف -ـفـي جميــع األوقات-التمييــز بيــن المدنييــن  	
واألعيــان المدنيــة مــن جهــة، والمحاربيــن/ المقاتليــن واألهــداف العســكرية مــن جهــة أخــرى. ـفـي حيــن 
يجــوز اســتهداف المجموعــة األخيــرة؛ فــإن المدنييــن واألعيــان المدنيــة محميــون مــن الهجــوم بموجــب 
القانــون اإلنســاني الدولــي. )البروتوكــول اإلضافــي األول، المــادة 8	 والمــادة 52؛ والقانــون اإلنســاني الدولــي 
الُعرفــي، المادتــان 1 و7(. يجــب أن تمتنــع أطــراف النــزاع عــن شــن هجمــات عشــوائية؛ أي الهجمــات التــي 
يًّا محــدًدا )ب( اســتخدام أســلوب أو وســيلة للقتــال ال يمكــن توجيههــا  )أ( ال تســتهدف هدًفــا عســكر
إلــى هــدف عســكري محــدد )ج( أو اســتخدام أســلوب أو وســيلة للقتــال ال يمكــن أن تقتصــر آثارهــا علــى 
، تــؤدي جميــع هــذه الحــاالت إلــى ضــرب األهــداف  النحــو الــذي يقتضيــه القانــون اإلنســاني الدولــي؛ ومــن ثَــمَّ

العســكرية أو المدنييــن أو األعيــان المدنيــة دون تمييــز.
الحيطــة: يجــب علــى أطــراف النــزاع اتخــاذ جميــع االحتياطــات الممكنــة فــي جميــع األحــوال؛ لتجنــب – أو  	

التقليــل إـلـى أي حــد ممكــن – قتــل المدنييــن أو إصاباتهــم بشــكل عرضــي أو إلحــاق الضــرر باألعيــان 
المدنيــة. كمــا ينبغــي توخــي الحــذر باســتمرار؛ لضمــان تجنيــب المدنييــن واألعيــان المدنيــة أي ضــرر أثنــاء 
ســير العمليــات العســكرية. )البروتوكــول اإلضاـفـي األول، المــادة 57؛ والمــادة 15 مــن القانــون اإلنســاني 

الدولــي الُعرفــي(
التوافــق النســبي: يجــب أال تشــن أطــراف النــزاع هجمــات غيــر متناســبة؛ أي الهجمــات التــي ُيتوقــع أن  	

تتســبب فــي وفــاة المدنييــن أو إصابتهــم بشــكل عرضــي أو إلحــاق الضــرر باألعيــان المدنيــة التــي قــد تكــون 
مفرطــة بالقيــاس إـلـى الميــزة العســكرية المباشــرة المتوقعــة والملموســة. قبــل الشــروع ـفـي شــن أي 
ــا للبروتوكــول اإلضافــي األول المــادة  هجــوم، ينبغــي إجــراء تقييــم التوافــق النســبي بصــورة منهجيــة؛ وفًق

51؛ والمــادة 	1 مــن القانــون اإلنســاني الدوـلـي الُعرـفـي(.

قواعد القانون اإلنساني الدولي السبع

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=F08A9BC78AE360B3C12563CD0051DCD4
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=8A9E7E14C63C7F30C12563CD0051DC5C
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule7
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule1
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule15
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule15
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/9ac284404d38ed2bc1256311002afd89/50fb5579fb098faac12563cd0051dd7c
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/9ac284404d38ed2bc1256311002afd89/50fb5579fb098faac12563cd0051dd7c
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule15
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=4BEBD9920AE0AEAEC12563CD0051DC9E
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule14
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule14
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=4BEBD9920AE0AEAEC12563CD0051DC9E
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm
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بموجب نموذج إنفاذ القانون )ينطبق في أوقات السلم وفي النزاعات المسلحة(:

الضــرورة المطلقــة: ال ينبغــي اســتخدام القــوة إال كمــاذ أخيــر وذلــك لحمايــة الحيــاة عندمــا ال تتــاح أي  	
وســائل فعالــة أخــرى، مثــل: »حــاالت االعتقــال«. ويجــب دائُمــا النظــر –أواًل-ـفـي الوســائل غيــر المميتــة؛ 

للحفــاظ عـلـى النظــام العــام واألمــن العــام.
الحيطة: يجب أن يكون استخدام القوة متناسًبا مع حجم اإلساءة والهدف المشروع المراد تحقيقه. 	
التناســب: يجــب اتخــاذ جميــع االحتياطــات؛ لتجنــب اســتخدام القــوة قــدر اإلمــكان، أو لضمــان احتــواء  	

الضــرر بقــدر اإلمــكان، إذا مــا اُســتخدمت القــوة.

المفهــوم الرئيســي للتمييــز بيــن الجهــات المدنيــة والجهــات العســكرية المســتخدم ـفـي 
إطــار المبــادئ التوجيهيــة للتنســيق المدنــي العســكري ُمســتقى مــن هــذا المبــدأ؛ ويشــير 
تحديــًدا إلــى التمييــز بيــن الجهــات الفاعلــة العســكرية ونظرائهــا فــي المجــال اإلنســاني. عنــد 
قيــام الجهــات المذكــورة بأنشــطة مماثلــة، قــد يغيــب مبــدأ التمييــز بينهــا وبيــن والياتها؛ مما 
يصعــب محاولــة الحفــاظ عليــه حتــى فــي الحــاالت التــي ال تعــاون فيهــا الجهــات اإلنســانية 
مــع القــوات العســكرية بشــكل مباشــر؛ ومــن ثــم، يقــع علــى عاتــق كا الفريقيــن مســؤولية 
الحفــاظ علــى التمييــز بيــن الجهتيــن بشــكل واضــح، ال ســيما فــي حــاالت الطــوارئ المعقــدة. 
ويجــب علــى العســكريين أن يمتنعــوا عــن تقديــم أنفســهم عامليــن فــي المجــال اإلنســاني، 

بــل يلــزم أن يذكــروا ُهويَّتهــم بوضــوح، والعكــس بالعكــس.

4.2 القوات العسكرية التقليدية

يعــرض هــذا القســم وصًفــا عاًمــا للمنظمــات العســكرية التقليديــة، ولكنــه ال يغطــي االختافــات فيمــا بينهــا أو 
مــن داخلهــا. حيــث تنفــرد كل دولــة مــن الــدول األعضــاء فــي تنظيــم وتجهيــز القــوات العســكرية وتوزيــع المهــام 
ضمــن المنظومــة. وينطبــق ذلــك أيًضــا عـلـى الدوائــر والفــروع الفرديــة داخــل المؤسســة العســكرية ألي دولــة 
مــن الــدول األعضــاء، حيــث تعكــس اختافــات تنظيميــة وثقافيــة. الفهــم العــام لمــا يختــص بالجهــات الفاعلــة 
آليــات  ـفـي مرحلــة إقامــة االتصــال والحــوار، وتحديــد  بالــغ األهميــة  العســكرية وقدراتهــا وأدوارهــا، يلعــب دوًرا 

التفاعــل والتنســيق المناســبة.

4.2.1 القوات العسكرية الوطنية

تحــدد التشــريعات الوطنيــة ـفـي كل دولــة دور قواتهــا العســكرية الوطنيــة. وتتكفــل الــدول بمســؤولية الحفــاظ 
علــى األمــن علــى أراضيهــا، وقــد تســتخدم الوحــدات العســكرية أو شــبه العســكرية لهــذا الغــرض. ويقــع علــى عاتــق 
الــدول أيًضــا مســؤولية اســتخدام كل الوســائل المتاحــة لهــا لتلبيــة االحتياجــات اإلنســانية لألشــخاص المتضرريــن 
مــن الكــوارث علــى أراضيهــا. وفــي العديــد مــن الــدول، تشــكل وحــدات الدفــاع / الحمايــة المدنيــة التابعــة للقــوات 
العســكرية الوطنيــة جــزًءا مــن االســتجابة الوطنيــة للكــوارث واألزمــات، أو حتــى قيادتهــا. راجــع الفصــل الخامــس، 

فيمــا يتعلــق بــدور القــوات العســكرية فــي حــاالت الكــوارث فــي أوقــات الســلم.
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هــل تنطبــق مهمــة التنســيق المدـنـي العســكري ـفـي ســياق التفاعــل مــع القــوات المســلحة 
التوجيهيــة  المبــادئ  ضمــن  نوقشــت  التــي  العامــة  االعتبــارات  بعــض  تنطبــق  الوطنيــة؟ 
للتنســيق المدنــي العســكري علــى التفاعــل مــع القــوات المســلحة الوطنيــة، فــي حيــن ال تنطبــق 

بعــض االعتبــارات األخــرى.

ورقة مناقشة بشأن التفاعل اإلنساني مع القوات العسكرية الوطنية

تواجــه الجهــات الفاعلــة فــي المجــال اإلنســاني معضلــة إذا مــا كانــت الجهــات المســلحة الوطنيــة 
هــي الجهــة المســؤولة عــن االســتجابة للكــوارث، وكانــت فــي نفــس الوقــت طرًفــا فــي العمليــات 

العســكرية التــي تتــم علــى أراضيهــا.

4.2.2 التنظيم العسكري

القــوات المســلحة: هــي العنصــر األرضــي المكلَّــف عــادة بتولــي أهــداف أو مناطــق جغرافيــة محــددة. بشــكل عــام، 
تشــكل القــوات المســلحة للــدول األعضــاء الدائــرة األكبــر مــن حيــث األفــراد والمعــدات. والقــوات المســلحة هــي 
ـا ـفـي  كثــر الدوائــر وجــوًدا ـفـي عمليــات حفــظ الســام وحــاالت الطــوارئ المعقــدة، ويمكنهــا أن تــؤدي دوًرا قياديًـّ أ
حــاالت الكــوارث الطبيعيــة. إلــى جانــب المعــدات األرضيــة وأعــداد الغفيــرة مــن األفــراد، قــد تتميــز القــوات المســلحة 

أيًضــا ببعــض القــدرات ذات األجنحــة الــدوارة )المروحيــات(.

القــوات البحريــة: هــي العنصــر البحــري، ويمكــن للقــوات البحريــة أن تضطلــع بمجموعــة كبيــرة مــن العمليــات 
العســكرية وغيــر العســكرية، مثــل: حمايــة ميــاه األمــة، وممــرات االتصــال البحريــة الحيويــة، ومكافحــة القرصنــة، 
واالســتجابة فــي حــاالت الكــوارث، واالســتجابة اإلنســانية. وتشــكل الســفن البحريــة جــزًءا مــن الجهــود الدبلوماســية 
يــارة بلــدان أخــرى، وتتمتــع بنفــس المركــز الــذي تتمتــع بــه الســفارات. وأحيانـًـا تضطلــع  التــي تبذلهــا الدولــة عنــد ز

القــوات البحريــة بمهــام إنفــاذ القانــون مــن قبيــل مكافحــة اإلتجــار أو إنفــاذ قــرارات األمــم المتحــدة.

القــوات الجويــة: هــي العنصــر الجــوي، وتوفــر النقــل الجــوي االســتراتيجي والتكتيكــي للخدمــات األخــرى؛ فضــًا 
عــن الحــرب الجويــة. ولــدى القــوات الجويــة بوجــه عــام أصــول ذات أجنحــة ثابتــة وأجنحــة دوارة. غالًبــا مــا ينخــرط 
أفــراد القــوات الجويــة مــع العامليــن فــي المجــال اإلنســاني عنــد االســتجابة لحــاالت الكــوارث الطبيعيــة، ولكــن -فــي 

بعــض األحيان-يجــوز مشــاركتهم فــي بعثــات حفــظ الســام وحــاالت الطــوارئ المعقــدة.

القــوات المتخصصــة هــي قــوات مــن قبيــل القــوات الجويــة أو البحريــة أو القــوات الخاصــة التــي تكــون أصغــر 
ــزة لمهــام متخصصــة، مثــل: فــرق المظــات، وأســاليب اإلدخــال البرمائيــة،  يًبــا عالًيــا، ومجهَّ حجًمــا، ومدربــة تدر
والعمليــات الســرية، مثــل: المداهمــات، واســترداد الرهائــن، ومكافحــة التمــرد. الطابــع الســري لعمــل هــذه القــوات 

يــؤدي إلــى نــدرة المعلومــات عنهــم وعــن عملياتهــم، وعددهــم الصغيــر يتيــح لهــم التحــرك بحــذر.

غالًبــا مــا يتــم تنظيــم القــوات العســكرية بطــرق مماثلــة، بغــض النظــر عــن جنســيتها، ويمكــن أحيانـًـا أن تتقاســم 
بعــض الجوانــب المشــتركة علــى مســتوى القــوات المســلحة أو البحريــة أو الجويــة أو القــوات الخاصــة. وُتنظــم 

القــوات العســكرية فــي هيــكل هرمــي تسلســلي، ويتضمــن خطوًطــا واضحــة للقيــادة والســيطرة واالتصــال.

https://drive.google.com/open?id=18HujiY0FF30r2FL05RRcndzYjNQK5yV0
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يــرد وصــف التسلســل الهرمــي للنشــاط العســكري؛ بنــاًء علــى ثاثــة مســتويات: المســتوى 
االســتراتيجي أو التشــغيلي أو التكتيكــي. فالمســتوى االســتراتيجي: هــو أعلــى مســتوى، 
المــوارد  تخصيــص  ويشــمل  االئتاـفـي،  أو  الوطنــي  أو  السياســي  التوجيــه  ويتضمــن 
نحــو بعــض الحمــات. المســتوى التشــغيلي: هــو المســتوى الــذي يجــري فيــه تخطيــط 
الحمــات ودعمهــا. وتتألــف العمليــات عـلـى هــذا المســتوى مــن سلســلة مــن األنشــطة 
كبــر. أمــا األنشــطة عـلـى المســتوى  عـلـى المســتوى التكتيكــي لتأميــن تحقيــق هــدف أ
التكتيكــي، فتشــمل اإلجــراءات العمليــة علــى المســتوى الميدانــي أو أرض الواقــع، مثــل: 

المعــارك الفرديــة أو التعاقــدات الفرديــة.

4.2.2.1 المهام أو العمليات العسكرية

أي مهمــة أو عمليــة عســكرية )حســب الحجــم( هــي نشــاط أو مهمــة ُيكلَّــف بهــا وحــدة أو تشــكيل مــا، ويمكــن 
القيــام بعمليــات عســكرية مــن خــال دائــرة واحــدة لقــوة عســكرية، ولكــن الضــرورة العســكرية واإلرادة السياســية 
تعنــي أن العمليــات العســكرية دائمــا مــا تكــون مشــتركة و/ أو تشــمل عناصــر مختلفــة، وتشــمل العمليــات 
كثــر )األرضيــة، والجويــة، والبحريــة( فــي إطــار هيــكل قيــادي موحــد. أمــا العمليــات  المشــتركة مســاهمة دائرتيــن أو أ
كثــر. وعلــى كل مســتوى، تتبــع العمليــة  المختلطــة فتشــير إلــى تلــك التــي تشــترك فيهــا دولتــان متحالفتــان أو أ
بيانـًـا صــادًرا عــن البعثــة يحــدد المهمــة )المهــام( التــي يتعيــن االضطــاع بهــا والنتيجــة النهائيــة المنشــودة. ولــكل 

قــوة عســكرية صيغــة عامــة لبيــان مهمتهــا، وعــادًة مــا تتضمــن العناصــر التاليــة:

من: تحديد القوة، قوات ودية أو محايدة أو معادية. 	
كــز القياديــة العســكرية األعـلـى وإمــا مــن الســلطات  	 مــاذا: المهــام األساســية المســتمدة إمــا مــن المرا

إلــخ(. »يحمــي«...  )»يؤمــن«،  الوطنيــة 
أين / متى: القيود المكانية والزمنية. 	
كيــف: بيــان المنهجيــة، عـلـى ســبيل المثــال »توفيــر ردع مرـئـي« أو »المســاهمة ـفـي األمــن« أو »إجــراء  	

عمليــة اســتخراج غيــر قتاليــة«.
لماذا / النتيجة النهائية: توضيح الشروط التي تحدد تحقيق أهداف القائد. 	

4.2.2.2 قائد الوحدة

منصــب »قائــد الوحــدة« يخــول الضبــاط العســكريين الذيــن يتــم تعيينهــم لكافــة الصاحيــات والمســؤوليات 
بصــورة قانونيــة. قائــد الوحــدة هــو الضابــط ذو أعلــى رتبــة فــي الوحــدة كمــا أنــه مســؤول قانونًيــا عــن تصرفــات األفــراد 
الخاضعيــن لقيادتــه؛ بموجــب القانــون المحلــي والدولــي. ولكــن ذلــك ال يُجــّب المســؤولية الفرديــة للعســكريين 

عنــد القيــام بعمــل غيــر قانونــي.

لقائــد الوحــدة نائــب ينــوب عنــه، أمــا القيــادات العليــا فيكــون لهــا رئيــس األركان فــي معظــم األحيــان، وهــو مكلــٌف 
بتنســيق أقســام موظفــي المقــرات الرئيســية، وإدارة أنشــطة الوحــدة أو تكويــن األفــراد. يتمتــع رئيــس األركان 
بالوصــول إلــى القائــد بشــكل دوري، ويجــوز للقائــد أن يفــوض نائبــه أو رئيــس األركان لاضطــاع ببعــض المهــام 

القياديــة فــي حــال غيابــه )أو غيابهــا(.
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بصــورة  العســكري  المدـنـي  التنســيق  موظــف  يتفاعــل  مــا  عــادة  القائــد:  مــع  التواصــل 
رئيســية مــع C/J/G/U 9 الشــؤون المدنيــة أو موظفــي التنســيق المدنــي العســكري )يــرد 
وصــف للفئــات فــي الجــدول 10 أدنــاه(. مــن الضــروري أن يقيــم موظفــو التنســيق المدنــي 
العســكري خطــوط االتصــال والتنســيق مــع قائــد الوحــدة، حيــث يتمتــع بأعلــى ســلطة علــى 
األفــراد والعمليــات الخاضعــة تحــت قيادتــه. قــد يكــون القــادة غيــر راغبيــن أو غيــر قادريــن 
علــى عقــد اجتماعــات منتظمــة مــع موظفــي التنســيق المدنــي العســكري، ويتوقــف ذلــك 
علــى رتبتهــم ونطــاق قيادتهــم. فــي بعــض الحــاالت، قــد يكــون مــن األنســب أن يجتمــع كبــار 
أو رئيــس مكتــب  ـفـي المجــال اإلنســاني، مثــل: منســق الشــؤون اإلنســانية  المســؤولين 
الشــؤون اإلنســانية، مــع كبــار المســؤولين العســكريين. باإلضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي بــذل 
الجهــود؛ إلقامــة عاقــة بنــاءة مــع نائــب القائــد و/ أو رئيــس األركان. وتشــمل الممارســات 
الســليمة فــي هــذا الســياق أيًضــا تحديــد موعــد إلجــراء »زيــارة مجاملــة« مــع قائــد الوحــدة 

ورئيــس األركان فــي أقــرب وقــت ممكــن.

4.2.2.3 المهام والمسؤوليات المنوط بها ضباط األركان 
في المقرات 

يمكــن تقســيم ضبــاط القيــادة العســكرية أو ضبــاط األركان إلــى تســع فئــات، وُيشــار إليهــا باألرقــام مــن 1 إلــى 9، 
مســبوقة بحــرف يشــير إلــى الوظيفــة، علــى ســبيل المثــال J2 تشــير إلــى االســتخبارات. وفــي منظمــة حلــف شــمال 
األطلســي )الناتــو(، يحــدد الحــرف الــذي يســبق الوظيفــة المســتوى والعنصــر، علــى ســبيل المثــال يشــير G إلــى 
القــوات األرضيــة أو N إلــى لقــوات البحريــة. وُيســتخدم الحــرف J فــي حــال تعييــن ضابــط األركان كقائــد لدائرتيــن 
كثــر(  كثــر، أمــا ـفـي حالــة تعييــن الضابــط كقائــد للمقــرات المختلطــة )قــوات مــن دولتيــن أو أ عســكريتين أو أ
ُيســتخدم الحــرف C. إذا كان رئيــس األركان والموظفــون التابعــون لــه يعملــون فــي إطــار كا النوعيــن مــن الترتيبــات 
الســابق ذكرهمــا، فســيطلق عليهــم -فــي الغالب-اســم مقــرات القيــادة المختلطــة المشــتركة )CJTF(. وتســتخدم 
األمــم المتحــدة الحــرف »U« لتمييــز موظفيهــا التابعيــن للعنصــر العســكري لبعثــات حفــظ الســام. قــد يبــدو 
الهيــكل غيــر واضــح ألي شــخص مــن خــارج المنظومــة، وقــد تبــدو اإلدارات العســكرية كبيــرة وفوضويــة، ومــع 
ذلــك، يتســم النظــام بالوضــوح والكفايــة للعامليــن فيــه. وقــد ال يتــم تمثيــل جميــع هــذه الوظائــف؛ اعتمــاًدا علــى 

كــز القياديــة العســكرية. حجــم ووظيفــة الوحــدة التــي تشــرف عليهــا المرا

المشــورة  إســداء  مــن شــأنها  والتــي  وظائــف خاصــة،  بوجــود  القيــادات  مــن  العديــد  تتمتــع  ذلــك،  جانــب  إـلـى 
المتخصصة للقائد، وتشــمل الموظفين القانونيين، والكاهن، وموظفي االتصال من / إلى الوحدات أو المقرات 
األخرى، وموظف الشــؤون العامة، ومستشــار الشــؤون الجنســانية، والمستشــار السياســي، والمستشــار الثقافي، 

وغيرهــا الكثيــر.
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وـفـي حيــن أن الموظفيــن المدنييــن العســكريين/ موظفــي التنســيق المدـنـي العســكري 
)التابــع للقــوات العســكرية( قــد يكونــوا مدخــًا جيــًدا، ويتــم تكليفهــم بمســؤولية التعامــل 
كثــر  مــع الجهــات المدنيــة الفاعلــة، فقــد يكــون الموظفــون ـفـي أقســام ووظائــف أخــرى أ
فريــق  المثــال  ســبيل  عـلـى  التفاعــل.  أو  المعلومــات  يختص-بطلبــات  -فيمــا  ماءمــة 
ـفـي  أو خليــة االســتهداف  ـفـي الخطــط العســكرية،  التخطيــط لتحديــد مدخــات الحمايــة 

المقــر الرئيســي؛ للتعامــل مــع نظــم اإلخطــار اإلنســاني لحــل النــزاع.

الجدول 10: مهام ضباط القيادات العسكرية
تخطيط شؤون العاملين، واإلباغ، وتتبع الخسائر، 1الموظفون

والرفاه)الرفاهية(، واالنضباط، وأسرى الحرب، والمعتقلين، 
والمحتجزين.

جمع المعلومات وتصنيفها من مختلف المصادر. معالجة 2االستخبارات
المعلومات وتحليلها إلى معلومات استخبارية؛ للحصول على 

ميزة عسكرية على الخصم، بما في ذلك: "حماية القوة".

تنفيذ العمليات الحالية )	J( والمستقبلية )-5	J( بالتنسيق 	العمليات
مع الوحدات التابعة لتحقيق بعثة القائد.

اإلمداد والحركة والنقل ودعم المعدات، وأي مدخات خارجية، 	اللوجستيات
مثل: المقاولين والدعم الطبي.

التخطيط لمختلف العمليات وحاالت الطوارئ؛ وفًقا لهدف 5التخطيط
القائد. تسجيل تلك الخطط ونشرها عند االقتضاء.

االتصاالت (الراديو، وتكنولوجيا 
المعلومات)

جميع الجوانب التقنية المتعلقة بتبادل المعلومات، وإدارة 6
األطياف اإللكترونية ومراقبتها.

(السياسة)، التدريب (أو 
الهندسة)

السياسة العامة واستعراض الخبرة المكتسبة التي تساهم في 7
الدروس المتعلقة بالعمليات المحددة، وتقديم التقارير بعد 

انتهاء العمليات.

العقود والميزانيات والتمويل.8إدارة الموارد

التفاعل المدني العسكري 
(التنسيق المدني العسكري)

التعامل مع الجهات والكيانات المدنية في منطقة العمليات 9
العسكرية. يمكن أن تشمل المستشارين السياسيين، والدعم 

القانوني، ووسائل اإلعام، أو قد تندرج هذه المهام ضمن وظائف 
متخصصة أخرى.
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4.2.2.3.1 العمليات المدنية العسكرية

غالًبــا مــا يتعــذر التوصــل إلــى حلــول للتعقيــدات مــن خــال االســتعمال البســيط للقــوة أو القيــام باألعمــال العدائيــة 
وحدهــا؛ ونتيجــة لذلــك، وضعــت معظــم القــوات المســلحة آليــات؛ التخــاذ اإلجــراءات التــي تؤثــر علــى بيئــة العمــل 
دون اســتخدام القــوة. ويشــمل ذلــك -فــي أغلــب األحيان-عنصــًرا يفســح المجــال للتفاعــل أو الحــوار المدنــي؛ دعًمــا 

لألهــداف السياســية أو العســكرية الموكلــة إليــه. راجــع أيًضــا القســم 6.2.	 فــي هــذا الفصــل.

التعاون المدني العسكري

بينمــا يحــدد التنســيق المدـنـي العســكري لألمــم المتحــدة إطــار التفاعــل بيــن المجتمــع اإلنســاني مــع الجهــات 
الفاعلــة العســكرية لحمايــة المبــادئ اإلنســانية، ســيكون لــدى القــوات العســكرية أســباب مختلفــة للتنســيق 
مــع الجهــات الفاعلــة المدنيــة. هنــاك مفاهيــم مختلفــة لإلشــارة إلــى المهــام C/J/G/U 9، مثــل: التعــاون المدنــي 
العســكري، والتعــاون والتنســيق المدـنـي العســكري )االتحــاد األوروـبـي(، والتفاعــل المدـنـي العســكري )حلــف 

الناتــو(، العمليــات المدنيــة العســكرية، والشــؤون المدنيــة.

بالنســبة إلــى األمــم المتحــدة ومنظمــة حلــف شــمال األطلســي والعديــد مــن القــوات العســكرية الوطنيــة، يصــف 
مفهــوم التعــاون المدـنـي العســكري مهــام ضبــاط األركان وقدراتهــم التــي تيســر الحــوار، والتعــاون مــع الجهــات 

ــذ هــذه المهــام؛ دعًمــا للبعثــة العســكرية. الفاعلــة المدنيــة. تنفَّ

تعاريف التعاون المدني العسكري

• تعريــف إدارة األمــم المتحــدة عمليــات حفــظ الســام: فــي ســياق عمليــات األمــم المتحــدة لحفــظ الســام،  	
الموظفيــن  مهمــة  وهــي  المتحــدة«،  لألمــم  العســكري  المدـنـي  التعــاون   « المهمــة  هــذه  عـلـى  ُيطلــق 
يــن العســكري والمدـنـي للبعثــة المتكاملــة،  العســكريين التــي تســهم ـفـي تيســير التفاعــل بيــن العنصر
وكذلــك مــع الجهــات الفاعلــة فــي المجــال اإلنســاني واإلنمائيــة فــي منطقــة البعثــة؛ مــن أجــل دعــم أهــداف 

بعثــة األمــم المتحــدة. سياســة التعــاون المدـنـي العســكري لألمــم المتحــدة )2012(
• التعــاون المدنــي العســكري فــي منظمــة حلــف شــمال األطلســي )الناتــو(: وظيفــة مشــتركة تتألــف مــن  	

مجموعــة مــن القــدرات التــي تشــكل جــزًءا ال يتجــزأ مــن دعــم تحقيــق أهــداف البعثــة وتمكيــن قيــادات 
منظمــة حلــف شــمال األطلســي مــن المشــاركة بفعاليــة ـفـي مجموعــة واســعة مــن التفاعــل المدـنـي 

العســكري مــع مختلــف الجهــات الفاعلــة غيــر العســكرية.

لإلقــرار بحقيقــة عــدم اقتصــار الحــوار والتفاعــل بيــن الجهــات المدنيــة والعســكرية عـلـى 
ــذ »دعمــاً للبعثــة العســكرية«، تلجــأ  مهمــة التعــاون المدنــي العســكري واألنشــطة التــي ُتنفَّ

بعــض القــوات العســكرية إلــى اســتخدام مفهــوم التفاعــل المدنــي العســكري.

http://dag.un.org/bitstream/handle/11176/89511/2010.02UNCIMICPolicy.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dag.un.org/bitstream/handle/11176/89511/2010.02UNCIMICPolicy.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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4.2.2.4  التخطيط العسكري

القيــادة  مســتويات  جميــع  عـلـى  العســكرية  األنشــطة  إلدارة  األساســية  الطريقــة  هــو  العســكري:  التخطيــط 
ــل  )االســتراتيجية والتشــغيلية والتكتيكيــة( ـفـي جميــع األوقــات؛ ـفـي حــاالت الســام أو النــزاع عـلـى الســواء. ُتفصِّ
الخطــة العســكرية أنشــطة الوحــدات الفرعيــة أو الوحــدات الداعمــة، بمــا فــي ذلــك: كيفيــة التنســيق فيمــا بينهــا؛ 

لتحقيــق المهمــة التــي ينــص عليهــا المقــر األعـلـى أو الســلطة الوطنيــة.

ال يتــم التخطيــط العســكري بشــكل خطــي، ولكنــه عمليــة دوريــة تتطلــب تحديًثــا مســتمًرا؛ 
للتكيــف مــع الســياقات المتغيــرة. يمكــن االطــاع علــى وصــف كامــل لعمليــة صنــع القــرار 
العســكرية وكيفيــة إدمــاج القانــون اإلنســاني الدولــي فــي عمليــة صنــع القــرار التــي تضطلــع 

بهــا لجنــة الصليــب األحمــر الدوليــة فــي العمليــات القتاليــة العســكرية.

عادًة ما يكون هناك أربع مراحل أساسية للتخطيط:

1. المرحلــة األوـلـى: تحليــل البعثــة إـلـى أوامــر القائــد األعـلـى وأهدافــه، والمقــر الرئيســي، وتحديــد المهــام الازمــة 
إلكمــال البعثــة.

2. المرحلــة الثانيــة: تقييــم البيئــة، مثــل: التضاريــس ووجــود المدنييــن، والقــوى المشــاركة، والقيــود المكانيــة 
والزمنيــة.

	. المرحلــة الثالثــة: الوضــع والتقييــم لمختلــف مســارات العمــل؛ لتحقيــق هــذه البعثــة، وُيعــد كل مســار مــن 
مســارات العمــل مشــروع خطــة تختلــف ـفـي جوهرهــا مــن حيــث تكويــن القــوة، وتزامــن األنشــطة، والتكتيــكات.

 	. المرحلة الرابعة: قرار القائد بشأن مسار العمل المختار وتطويره إلى خطة كاملة.

تتضمن عناصر التخطيط الرئيسية ما يلي:

توضــح البعثــة أو خطــة العمــل تفاصيــل المهمــة، والغــرض منهــا، وكيفيــة تحقيــق النجــاح. ومادامــت الموافقــة 
تتــم علــى تنفيــذ خطــة العمــل، تصيــر أمــر عمليــات، ويكــون هــو أســاس عمــل الوحــدات المشــاركة فــي العمليــة. 

ُتجــرى أي تغييــرات علــى خطــة العمــل، مــن خــال إصــدار أوامــر مجــزأة إلــى الوحــدات المعنيــة.

ُتعــد التقديــرات التشــغيلية أو تقديــرات القتــال جــزًءا مــن عمليــة التخطيــط، وتشــمل وضــع مســارات العمــل. 
ســتقدم جميــع األقســام التابعــة للقيــادات المدخــات التــي تنــدرج تحــت التقديــرات التشــغيلية، كٌل حســب 

مجالــه.

يوضــح مفهــوم العمليــات هــدف القائــد فيمــا يخــص بعثــة أو عمليــة مــا؛ فضــًا عــن مفهــوم اإلنجــاز كمــا يتضمــن 
مفهــوم العمليــات وصًفــا للطريقــة التــي يمكــن بهــا اســتخدام قــدرات الوحــدة؛ مــن أجــل تحقيــق األهــداف المرجــوة 

https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4120.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4120.pdf
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أو النتيجــة النهائيــة المحــددة لســيناريو معيــن. ويمكــن لهــذا المفهــوم، ويتوقــع منــه، أن يعالج المســائل المتعلقة 
بالتناقــل والمعــدات والتدريــب والصيانــة واإلدارة.

االســتهداف هــو عمليــة انتقــاء األشــياء أو المنشــآت التــي يمكــن مهاجمتهــا أو االســتياء عليهــا أو تدميرهــا 
بصــورة قانونيــة، وهــي عمليــة قائمــة علــى تحليــل األهــداف وتحديــد األولويــات بشــكل منهجــي، كذلــك تنســق بيــن 
اإلجــراءات المناســبة المميتــة وغيــر المميتــة؛ وفًقــا لألهــداف. تتســم هــذه العمليــة بالمرونــة وهــي مصممــة لكــي 
تتكيــف مــع أنــواع عمليــات التشــغيل المختلفــة. تعمــل خليــة االســتهداف علــى إعــداد وتحديــث قائمــة ديناميكيــة 
تضــم »العناصــر التــي ال ُتســتهدف«، وهــي تحــدد بوضــوح األشــخاص واألماكــن والمنشــآت والمبانــي التــي يتعيــن 
حمايتهــا؛ بموجــب القانــون اإلنســاني الدوـلـي. ويجــري باســتمرار اســتعراض القائمــة وإباغهــا إـلـى جميــع عناصــر 
القتــال، وُيعــد »نظــام اإلخطــار اإلنســاني لحــل النــزاع بيــن الجهــات الفاعلــة فــي المجاليــن اإلنســاني والعســكري« 
أو  الصلة-بالمواقــع  المســلحة -ذات  الفاعلــة  الجهــات  مــن  العســكرية وغيرهــا  الجهــات  إلبــاغ  آليــة تكميليــة 

التحــركات اإلنســانية. راجــع الفصــل الســادس، القســم 	.6.2.1؛ والقســم 1.2.	 فــي هــذا الفصــل.

تحــدد االعتبــارات المتعلقــة بأمــن العمليــات نــوع المعلومــات التــي يمكــن تبادلهــا بشــكل أساســي؛ أمــا الوصــول 
إلــى المعلومــات فُيــدار مــن خــال نظــام للتصنيــف، ويحصــل جميــع األفــراد العســكريين علــى تصريحــات أمنيــة 
بدرجــات متفاوتــة، يتحــدد علــى أساســها مــدى حساســية وكــم المعلومــات التــي يمكنهــم الوصــول إليهــا، باإلضافــة 
إـلـى ذلــك، ال يتــاح لهــم ســوى الوصــول إـلـى المعلومــات الحساســة الازمــة ألداء واجباتهــم؛ ومــن ثــم، قــد ُيمنــع 
األفــراد العســكريون مــن الوصــول إلــى أو تبــادل معلومــات معينــة، حتــى القــادة العســكريين، يمكــن أن تتحــدد 

ســلطاتهم -فيمــا يتعلق-بتبــادل المعلومــات مــع الجهــات الفاعلــة الخارجيــة.

قواعد االشتباك

ُتصدر الســلطات المختصة )الدول أو الجهات الفاعلة المتعددة الجنســيات( قواعد االشــتباك؛ لتحديد الظروف 
التــي يجــوز فيهــا اســتخدام القــوة مــن جانــب قواتهــا المســلحة بشــكل قانونــي؛ لتحقيــق أهدافهــا. وتعكــس قواعــد 
االشــتباك قواعــد القانــون اإلنســاني الدولــي ومبادئــه، والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، والقانــون الُعرفــي الدولــي 
فــي إطــار القوانيــن والسياســات المحليــة ذات الصلــة؛ مــن أجــل تيســير فهمهــا وتنفيذهــا فــي العمليــات العســكرية.

غالًبــا مــا تصــدر قواعــد االشــتباك مرفقــًة بالمبــادئ التوجيهيــة التشــغيلية المتعلقــة بمهــام محــددة كمــا تظهــر 
بمســميات مختلفــة ـفـي المذاهــب العســكرية الوطنيــة، بمــا ـفـي ذلــك: أوامــر النشــر أو خطــط العمــل أو أوامــر 
بشــأن  الموافقــة  القواعــد  هــذه  تمنــح  القياســية.  التشــغيلية  اإلجــراءات  الدائمــة/  التوجيهــات  أو  التشــغيل 
اســتخدام القــوة، وتفــرض القيــود، وتحــدد مواقــع القــوات ووضعياتهــا، وتوظيــف القــدرات العســكرية واألســلحة 
المحــددة. خــال العمليــات العســكرية، تتغيــر قواعــد االشــتباك بشــكل مســتمر، ويرجــع ذلــك إلــى عــدة عوامــل، 
مثــل: تحــركات المدنييــن أو المحاربيــن/ المقاتليــن. يتعيــن علــى القــادة التواصــل المســتمر مــع قواتهــم بشــأن 

أي تغييــرات تطــرأ عـلـى قواعــد االشــتباك.

دليل سانريمو لقواعد االشتباك )2009(

http://www.iihl.org/wp-content/uploads/2017/11/ROE-HANDBOOK-ENGLISH.pdf
http://www.iihl.org/wp-content/uploads/2017/11/ROE-HANDBOOK-ENGLISH.pdf
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4.2.2.5  الرتب العسكرية

ُيعــد فهــم الهيــكل التنظيمــي للرتــب العســكرية وتدفــق الســلطة والمســؤوليات المعهــودة بمــا يتوافــق مــع الرتبــة 
يـًـا؛ للتفاعــل مــع الجهــات العســكرية بفعاليــة؛ فــإن األفــراد تتغيــر، ويبقــى الــدور دون تغييــر. أمــًرا ضرور

تشــير الرتبــة العســكرية إـلـى المســؤولية واألقدميــة وســلطة القيــادة. تــزداد المســؤولية عــن األفــراد والمعــدات 
والســامة واألمــن مــع كل رتبــة. بشــكل عــام، يتولــى الضبــاط مســؤولية التخطيــط واإلدارة ومراقبــة العمليــات، أمــا 

الضبــاط غيــر المفوضيــن فتعهــد إليهــم مســؤولية إنجــاز المهــام علــى المســتوى التشــغيلي.

بغــض النظــر عــن الدولــة، تتــوزع القــوات العســكرية فــي هيــكل هرمــي يوضــح التسلســل القيــادي بوضــوح؛ ثمــة 
بعــض أوجــه التشــابه بيــن الكيانــات العســكرية بشــكل عــام، ومــع ذلــك تتســم القــوات والدوائــر العســكرية 
يــاء العســكرية. توجــد  الوطنيــة ببعــض الســمات الخاصــة -فيمــا يختص-بالهيــكل التنظيمــي والشــارات واألز

أربعــة تصنيفــات للرتــب العســكرية بشــكل عــام ـفـي معظــم المنظمــات العســكرية:

الضبــاط المكلفــون: الضبــاط الذيــن يتمتعــون بالســلطة؛ بنــاًء علــى التفويــض بالقانــون، حيــث يشــغلون  	
الضبــاط ســلطتهم  هــؤالء  المرؤوســين، يســتمد  القياديــة ومراقبــة  الســلطة  منصًبــا يخولهــم ممارســة 
أو  التابعــة لمكتــب  بالواجبــات والمســؤوليات  قــوة ســيادية، ويشــغلون منصًبــا يكلفهــم  مباشــرة مــن 

منصــب معيــن.
ضبــاط الصــف: ـفـي بعــض األنظمــة، تضــم القــوات المســلحة رتبــة إضافيــة بيــن الضبــاط والمجنديــن، ال  	

يتمتــع ضبــاط الصــف بــأي ســلطة قياديــة، ولكــن عــادةً مــا يكونــوا خبــراء فــي مجالهــم ولديهــم أقدميــة كبيــرة.
الضبــاط غيــر المفوضيــن: األفــراد الذيــن تمــت ترقيتهــم إلــى رتبــة أعلــى )مثــل: عريــف أو رقيــب( ولديهــم  	

ســلطة وظيفيــة علــى أولئــك الذيــن هــم أقــل منهــم.
المجنــدون )الواليــات المتحــدة( أو الرتــب العاديــة )الناتــو( يشــكلون أغلبيــة األفــراد العســكريين، ويــؤدون  	

المهــام والواجبــات الموكلــة إليهــم مــن جانــب الضبــاط وضبــاط الصــف؛ وفًقــا لتخصصهــم.

ينبغــي عـلـى موظــف التنســيق المدـنـي العســكري أن يبــذل الوقــت الــازم؛ لفهــم هيــكل 
الرتــب العســكرية الــذي يتواصــل معــه، ومعرفــة كيفيــة تمييــز رتــب نظرائــه العســكريين 

مــن خــال زيهــم الرســمي وشــاراتهم.

تواجــه التحالفــات واالئتافــات الدوليــة نفــس التحديــات أثنــاء العمــل المشــترك، فهــي بحاجــة إلــى التنســيق بيــن 
هيــاكل الرتــب، وفهــم كل منهمــا لرتبــة اآلخــر وشــاراته؛ وذلــك مــن أجــل إنشــاء تسلســل قيــادي مشــترك. تســتخدم 

منظمــة حلــف شــمال األطلســي )الناتــو( الرمــوز التاليــة؛ لبيــان الرتــب المماثلــة.
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الجدول 11: رموز منظمة حلف شمال األطلسي

O/OF 1- 10الضباط )المفوضون(

	-WO 1ضباط الصف

E/OR 5-9الضباط غير المفوضين

	-E/OR 1المجندون

اتفــاق توحيــد المقاييــس يعطــي لمحــة عامــة عــن ومقارنــة بيــن جميــع الرمــوز والرتــب التــي 
وضعتهــا منظمــة حلــف شــمال األطلســي: اتفــاق توحيــد المقاييــس 2116، اإلصــدار 6 لعــام 

)2010( رمــوز منظمــة حلــف شــمال األطلســي المتعلقــة بدرجــات القــوات العســكرية

جــرى العــرف أن يخاطــب العســكريون مرؤوســيهم باســتخدام الرتبــة واللقــب، أمــا الرتــب 
العليــا فتخاطــب باســتخدام رتبهــم فقــط، مثــل: الرقيــب، إن لــم يكــن الضابــط مفوًضــا، أو 
الســيد/ الســيدة، إذا كان مفوًضــا. وال تســتخدم التحيــة الرســمية فــي جميــع األحــوال، بــل 
وفًقــا للظــروف والحالــة والســياق، وفــي حالــة وجــود فجــوة كبيــرة بيــن الرتــب. وال ُيطلــب مــن 
المدنييــن مخاطبــة العســكريين باســتخدام رتبهــم، بــل ُيتــَرك األمــر لرغبتهــم الشــخصية. 

عنــد الشــك فــي األمــر، ُيستحســن االستفســار عمــا هــو أنســب.

الجدول 12: الرتب العسكرية الشائعة في الدول الناطقة باإلنجليزية

-Oالقوات الجويةالقوات المسلحةالقوات البحرية

المشير الجويمشيراألميرال / المشير البحري10

فريق أول طيارفريق أولفريق أول البحريّة9

فريق طيارفريقفريق القوات البحرية 8

لواء طيارلواءلواء بحري7

عميد طيارعميدعميد بحري6

عقيد طيارعقيدعقيد بحري5

مقدم طيارمقدمرائد بحري	

رائد طياررائدنقيب بحري	

نقيب طيارنقيبمازم بحري2

مازم طيار/ مازم أول طيارمازم/ مازم أول/ مازم ثانمازم ثان بحري1

https://www.royalnavy.mod.uk/-/media/royal-navy-responsive/documents/reference-library/br-2/BRd%202%20-%20Book/an03a.pdf
https://www.royalnavy.mod.uk/-/media/royal-navy-responsive/documents/reference-library/br-2/BRd%202%20-%20Book/an03a.pdf
https://www.royalnavy.mod.uk/-/media/royal-navy-responsive/documents/reference-library/br-2/BRd%202%20-%20Book/an03a.pdf
https://www.royalnavy.mod.uk/-/media/royal-navy-responsive/documents/reference-library/br-2/BRd%202%20-%20Book/an03a.pdf
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4.2.2.6 الهيكل العسكري

بغــض النظــر عــن الحجــم، يمكــن تقســيم القــوة العســكرية إلــى عــدة وحــدات فرعيــة. ســيتم نشــر كل قــوة وطنيــة 
كتغيــرات فــي الوحــدات العســكرية المختلفــة. بشــكل عــام، يتــم تنظيــم القــوات العســكرية علــى أســاس »قاعــدة 
الثاثــة« -تشــكل ثــاث وحــدات تابعــة عضويــة الوحــدة المتفوقــة )علــى ســبيل المثــال: ثــاث ســرايا فــي الكتيبــة، 
وثــاث كتائــب فــي اللــواء / الفــوج، ومــا إلــى ذلــك(. ال توجــد صيغــة لتشــكيل الوحــدة ورتبــة القيــادة إال أن المبــادئ 
األساســية تنطبــق، علــى ســبيل المثــال، غالًبــا مــا تكــون الكتيبــة تحــت قيــادة مــازم أول، وتتألــف مــن 600 رجــل 

وامــرأة، وال تشــمل الوحــدة الفرعيــة المرفقــة التــي تضــم األدوار المتخصصــة و/ أو الداعمــة.

الجدول 13: تكوين/ حجم الوحدة العسكرية

لواء ) 2* أو أعلى(6000 - 10000فرقة مقاتلة

عميد  1*- عقيد2000 - 000	لواء

مقدم00	 - 600كتيبة

نقيب – رائد100 - 150سرية

مازم أول0	فصيلة

رقيب – عريف6 - 10قسم/ حضيرة

4.3 العناصــر العســكرية وعناصــر الشــرطة فــي عمليــات 
األمــم المتحــدة لحفــظ الســالم

عـلـى النحــو المبيــن ـفـي القســم 2.8.2 مــن الفصــل الثاـنـي، يقــع قــرار إنشــاء عمليــة لحفــظ الســام عـلـى عاتــق 
مجلــس األمــن فــي إطــار واليتــه المتمثلــة فــي صــون الســلم واألمــن الدولييــن. تديــر األمــم المتحــدة معظــم البعثــات، 
وُيشــار إليهــا -فــي كثيــر مــن األحيان-باســم »الخــوذ الزرقــاء«. ويمكــن لمجلــس األمــن أيًضــا أن يــأذن للمنظمــات 
األخــرى بتنفيــذ عمليــات حفــظ الســام بقيــادة إقليميــة )مثــل: االتحــاد األفريقــي، الجماعــة االقتصاديــة لــدول 
كثــر )مثــل: األمــم المتحــدة واالتحــاد األفريقــي(،  غــرب أفريقيــا، البعثــات المختلطــة التــي تتألــف مــن كيانيــن أو أ
والتحالفــات الفرديــة للقــوات المســلحة الوطنيــة أو غيرهــا مــن التحالفــات أو االئتافــات العســكرية األخــرى )مثــل: 

منظمــة حلــف شــمال األطلســي(.

4.3.1 العنصر العسكري

تتألــف أي عمليــة مــن عمليــات األمــم المتحــدة لحفــظ الســام بشــكل عــام مــن المدنييــن )عـلـى الصعيديــن 
الوطنــي والدولــي(، واألفــراد النظامييــن )مــن العســكريين والشــرطة(. تتســم عمليــات حفــظ الســام »التقليديــة« 
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بطابــع عســكري ـفـي جوهرهــا، ولهــا رئيــس عســكري للبعثــة، وتقابــل مرتيــن كقائــد للقــوة أو كبيــر المراقبيــن 
كبــر جــزء مــن معظــم عمليــات حفــظ الســام، وقــد تشــمل المهــام  العســكريين، ويشــكل العنصــر العســكري أ
المســندة المراقبــة والرصــد والتيســير للوصــول اإلنســاني، وحمايــة المدنييــن، واإلبــاغ عــن واإلشــراف علــى اتفاقــات 
وقــف إطــاق النــار، ودعــم آليــات التحقــق. تقــع مســؤولية تدريــب القــوات العســكرية علــى عاتــق كل دولــة مــن 
الــدول األعضــاء بمفردهــا. ُيعــد التدريــب قبــل النشــر وأثنــاء البعثــة أمــًرا شــائًعا أيًضــا، غيــر أن هــذا يختلــف تبًعــا 

الختــاف القــوات العســكرية الوطنيــة وواليــة البعثــة.

مــن أجــل تعزيــز التفاهــم المتبــادل، ينبغــي أن يتأكــد موظفــو التنســيق المدنــي العســكري 
مــن حصــول الوحــدات العســكرية الــواردة علــى إحاطــة بشــأن التنســيق المدني العســكري، 
إمــا عــن طريــق التدريــب الســابق للنشــر )بدعــم مــن مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية 
ـفـي جنيــف والمكاتــب اإلقليميــة( وإمــا عنــد الوصــول. كمــا يمكــن االســتفادة مــن الــدورة 

التدريبيــة المتاحــة علــى اإلنترنــت فــي هــذا الصــدد.

4.3.2 عنصر الشرطة

ـفـي أغلــب األحيــان، ال تمثــل قــوات الشــرطة الُمحــاور األول مــع الجهــات الفاعلــة ـفـي المجــال اإلنســاني كمــا أن 
المبــادئ التوجيهيــة التــي تنظــم التنســيق المدـنـي العســكري ال تتطــرق إـلـى العاقــات بيــن الشــرطة والجهــات 
الفاعلــة فــي المجــال اإلنســاني. ومــع ذلــك، قــد يضطــر موظفــو التنســيق المدنــي العســكري وغيرهــم مــن الجهــات 

الفاعلــة ـفـي المجــال اإلنســاني للتحــاور والتفاعــل مــع قــوات الشــرطة.

تتمثــل مهمــة شــرطة األمــم المتحــدة فــي تعزيــز الســام واألمــن الدولييــن، مــن خــال دعــم الــدول األعضاء في حاالت 
الصــراع ومــا بعــد الصــراع وغيرهــا مــن االزمــات؛ لتحقيــق خدمــات شــرطة تتســم بالفعاليــة والكفايــة والتمثيــل 
واالســتجابة والمســاءلة وخدمــه الســكان وحمايتهــم. وتحقيًقــا لهــذه الغايــة، تقــوم شــرطة األمــم المتحــدة بالبنــاء 
والدعــم لقــدرة شــرطة الدولــة المضيفــة علــى منــع الجريمــة وكشــفها، وحمايــة األرواح والممتلــكات والحفــاظ علــى 
النظــام والســامة العامــة أو القيــام، عنــد التكليــف بذلــك، بــدور بديــل أو جزئــي، مــن خــال تعزيــز ســيادة القانــون 
الدولــي وحقــوق اإلنســان )S/2016/952(. يتمثــل هــذان العنصــران فــي شــرطة األمــم المتحــدة ووحــدات الشــرطة 

الُمشــكلَّة. راجــع أيًضــا القســم 	.	.	 فــي هــذا الفصــل.

4.3.3  أنواع األفراد العسكريين وأفراد الشرطة 
العســكريين  الخبــراء  المتحــدة  لألمــم  التابعــة  الســام  حفــظ  لعمليــة  العســكري  العنصــر  يشــمل  أن  يمكــن 
U1-( الُموفَّديــن فــي البعثــة و/ أو ضبــاط األركان العســكريين، ويتــم تعيينهــم فــي مختلــف المناصــب فــي نطــاق
9( ـفـي مقــرات القــوات ـفـي األمــم المتحــدة. تســاهم الــدول األعضــاء أيًضــا بوحــدات عســكرية ُمشــكلَّة ُتســمى 

وحــدات/ فــرق الــدول المســاهمة بالقــوات.
يســدي االستشــاريون العســكريون المشــورة إلــى القيــادة المدنيــة بشــأن المســائل العســكرية، وإســداء  	

المشــورة إلــى القيــادة المدنيــة بشــأن المســائل العســكرية، وتوفيــر الخبــرة فــي مجــاالت إصــاح قطــاع األمــن 
ونــزع الســاح والتســريح، وإعــادة اإلدمــاج للمقاتليــن الســابقين / المقاتليــن، والقيــام بمهــام عســكرية 

أخــرى.

https://www.usipglobalcampus.org/training-overview/uncmcoord/
https://www.usipglobalcampus.org/training-overview/uncmcoord/
http://www.un.org/en/peacekeeping/sites/police/documents/FPU_Policy-rev_2016.pdf
https://police.un.org/en
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2016/952
http://www.un.org/en/peacekeeping/sites/police/documents/FPU_Policy-rev_2016.pdf
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يقيــم ضبــاط االتصــال العســكريين حلقــة وصــل بيــن عمليــات األمــم المتحــدة لحفــظ الســام، والقــوات  	
العســكرية والجهــات الفاعلــة غيــر التابعيــن لألمــم المتحــدة.

مــا يكونــون غيــر مســلحين، وتشــمل  	 الســام؛ وعــادًة  العســكريون هــم عيــون وآذان بعثــة  المراقبــون 
يــات ـفـي المناطــق منزوعــة الســاح،  مســؤولياتهم التحقــق مــن وقــف األعمــال العدائيــة، والقيــام بدور

اإلنســان. انتهــاكات حقــوق  ومراقبــة 

قــد يطــرح المراقبــون العســكريون علــى الســكان المتضرريــن نفــس األســئلة التــي تطرحهــا 
الجهــات الفاعلــة فــي المجــال اإلنســاني )فيمــا يتعلــق باإلزاحــة والوصــول للرعايــة الصحيــة 
ونمــط الحيــاة الطبيعــي(. مــن الضــروري أن يجتمــع موظــف التنســيق المدنــي العســكري 
مــع المراقبيــن العســكريين؛ للتأكــد مــن الحفــاظ عـلـى التمييــز، ولاتفــاق عـلـى مبــادئ 

التفاعــل مــع الســكان المتضرريــن؛ لتجنــب االحتــكاكات والتصــدي للشــواغل.

أو  	 الشــركات  مثــل:  التقليديــة،  العســكرية  التشــكيات  مــع  المشــكلة  العســكرية  الوحــدات  وتتطابــق 
اللــواءات أو الكتائــب. وتختلــف مواطــن قوتهــا وقدراتهــا باختــاف الواليــة المســندة إليهــا، وقــد يتســم قــادة 
الوحــدات العســكرية المشــكلة واألفــراد عامليــن داخــل بعثــات األمــم المتحــدة خبــرات وتجــارب متفاوتــة 

لحــٍد بعيــد، فيمــا يتصــل بالعمــل اإلنســاني وحفــظ الســام.

عناصر الشرطة في عمليات األمم المتحدة لحفظ السام:

الموظفيــن  	 مــن  غيرهــم  أو  شــرطة  ضبــاط  هــم  المتحــدة:  لألمــم  التابعــون  الفرديــون  الشــرطة  ضبــاط 
المســؤولين عــن إنفــاذ القانــون معينــون مــن جانــب الــدول األعضــاء؛ للعمــل مــع األمــم المتحــدة عـلـى 
ســبيل اإلعــارة. يتولــى ضبــاط الشــرطة الفرديــون مجموعــة كاملــة مــن مهــام الشــرطة، بمــا فــي ذلــك توجيــه 
ضبــاط الشــرطة الوطنيــة أو تدريبهــم ـفـي بعــض األحيــان. يقــدم هــؤالء الضبــاط التخصصــات ـفـي أنــواع 
التحقيقــات المختلفــة كمــا يســاعدون الموظفيــن المســؤولين عــن إنفــاذ القانــون علــى التصــدي للجرائــم 

عبــر الوطنيــة.
تتكــون وحــدات الشــرطة المشــكلة مــن حواـلـي 0	1 ضابــَط شــرطة، تــم تدريبهــم وتجهيزهــم؛ للعمــل  	

كوحــدة متماســكة قــادرة علــى إنجــاز مهــام الشــرطة التــي ال يســتطيع ضبــاط الشــرطة الفرديــون معالجتهــا. 
المخاطــر«. وتقــع عـلـى  بيئــات »عاليــة  ـفـي  العمــل  المدربــة جيــًدا  المشــكلة  الشــرطة  لوحــدات  يمكــن 
عاتقهــم ثــاث مهــام أساســية، وهــي: إدارة النظــام العــام، وحمايــة موظفــي األمــم المتحــدة ومرافقهــا، 
ودعــم عمليــات الشــرطة التــي تتطلــب اســتجابة منســقة، ولكنهــا ال تســتجيب للتهديــدات العســكرية.

المعــارف  البرنامــج  وإدارة  اإلنســانية  العمليــات  عــن  العســكري  المدـنـي  التنســيق  موظــف  ــم  يقيِّ أن  ينبغــي 
المتعلقــة بالعمليــات اإلنســانية وتنســيق البرامــج، ُيعــد ذلــك أيًضــا فرصــة جيــدة؛ لشــرح آثــار عمليــات حفــظ 
الســام والعمليــات العســكرية علــى الســكان المتضرريــن والعمــل اإلنســاني، بمــا فــي ذلــك: وصــول المســاعدات 

اإلنســانية.
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4.3.4 القيادة والسيطرة في عمليات األمم المتحدة 
لحفظ السالم 

قــادة  ويتوـلـى  األرض،  عـلـى  والحالــة  المتحــدة  األمــم  لبعثــة  المحــددة  الواليــة  وفًقــا  االشــتباك؛  قواعــد  ُتصمــم 
الوحــدات مســؤولية امتثــال جميــع القــوات لمعاييــر فــض االشــتباك المحــددة للبعثــة، والتــي تنطبــق علــى أي 

فــرد ـفـي وحــدة حفــظ الســام.

عادًة ما يكون رئيس العنصر العسكري أو القائد هو الضابط العسكري األقدم، ويرأسه رئيس البعثة / الممثل 
الخــاص لألميــن العــام. يمــارس رئيــس العنصــر العســكري الســيطرة التشــغيلية علــى جميــع األفــراد العســكريين 
فــي البعثــة، بمــا فــي ذلــك: »األهــداف العســكرية«. ويؤســس رئيــس العنصــر العســكري سلســلة قيــادات العمليــات 
العســكرية فــي الميــدان. قــد يشــمل ذلــك قيــادات القطــاع التابــع، حســب االقتضــاء. مــن خــال القيــام بذلــك، يضــع 
رئيــس العنصــر العســكري الوحــدات العســكرية تحــت الســيطرة التكتيكيــة للقــادة العســكريين ـفـي سلســلة 
قيــادات العمليــات. يحافــظ رئيــس العنصــر العســكري عـلـى الرابــط التقنــي لإلبــاغ واالتصــال مــع المستشــار 
العســكري إلدارة عمليــات حفــظ الســام فــي مقــرات األمــم المتحــدة. يجــب أال يتحايــل رابــط اإلبــاغ التقنــي هــذا 
أو يســتبدل سلســلة القيــادة بيــن وكيــل األميــن العــام إلدارة عمليــات حفــظ الســام ورئيــس البعثــة، ويجــب أال 

يتدخــل فــي القــرارات التــي يتخذهــا رئيــس البعثــة؛ وفًقــا لتوجيهــات السياســة المعمــول بهــا.
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تقــع الســلطة التنفيذيــة المتعلقــة بقــوات حفــظ الســام وموظفيهــا علــى عاتــق قيــادة األمــم المتحــدة الموحــدة 
وســيطرتها. تشــمل ســلطة األمــم المتحــدة التنفيذيــة ســلطة إصــدار التوجيهــات التشــغيلية، حســب مــا تقتضيــه 

الواليــة ومنطقــة البعثــة والفتــرة الزمنيــة المتفــق عليهــا.

يبقــى األفــراد العســكريون مــن الــدول المســاهمة بالقــوات خاضعيــن لواليــة قواتهــم المســلحة الوطنيــة، ويكــون 
لــدى قــادة جميــع وحــدات الــدول المســاهمة بالقــوات خــط إبــاغ يوصلهــم بحكومتهــم الوطنيــة، يتــم االتفــاق علــى 
يــات  القيــود العســكرية المحتملــة -فيمــا يتعلق-بالــدول المســاهمة بالقــوات، مثــل: أســاليب أداء المهــام أو الدور
أو المشــروعات ذات التأثيــر الســريع أو عــدم توفــر المعــدات، قبــل قبــول ترشــيح الــدول المســاهمة بقــوات فــي 
المقــر الرئيســي إلدارة عمليــات حفــظ الســام، وقــد يلــزم إجــراء حــوار قــوي قبــل نشــر الــدول المســاهمة بالقــوات؛ 

لضمــان أال تتســبب الخطــط الوطنيــة فــي أي احتــكاك علــى المســتوى التشــغيلي. 

المدـنـي  التعــاون  المتحــدة:  لألمــم   )U-9( العســكري ومســؤولياته المدـنـي  التنســيق  مهــام 
العســكري لألمــم المتحــدة هــو باألســاس مهمــة يكلــف بهــا بعــض الموظفيــن العســكريين 
فــي إطــار إحــدى بعثــات األمــم المتحــدة المتكاملــة؛ لتيســير التفاعــل بيــن العناصــر العســكرية 
والمدنيــة فــي البعثــة؛ ولتيســير التفاعــل مــع الجهــات الفاعلــة فــي المجــال اإلنســاني واإلنمائيــة 

فــي منطقــة البعثــة؛ دعًمــا ألهــداف بعثــة األمــم المتحــدة.

سياســة األمــم المتحــدة بشــأن »الســلطة والقيــادة والســيطرة فــي عمليــات األمــم المتحــدة  	
لحفظ الســام« )2008(.

دليــل عمليــات األمــم المتحــدة متعــددة األبعــاد لحفــظ الســام )	200( الفصل الخامس:  	
القيادة والســيطرة العسكرية.

https://police.un.org/sites/default/files/authoritycommandandcontrolinunpkos_2008.pdf
https://police.un.org/sites/default/files/authoritycommandandcontrolinunpkos_2008.pdf
https://police.un.org/sites/default/files/authoritycommandandcontrolinunpkos_2008.pdf
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/peacekeeping-handbook_un_dec2003_0.pdf
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/peacekeeping-handbook_un_dec2003_0.pdf
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/peacekeeping-handbook_un_dec2003_0.pdf
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4.3.5 مبادئ األمم المتحدة لحفظ السالم

تسترشد عمليات األمم المتحدة لحفظ السام بثاثة مبادئ أساسية:

موافقة األطراف المعنية. 	
النزاهة. 	
عدم استخدام القوة إال في الدفاع عن النفس والدفاع عن التفويض. 	

ينطــوي مبــدأ موافقــة األطــراف المعنيــة عـلـى التــزام جميــع األطــراف بالعمليــة السياســية. فــإذا غابــت هــذه 
الموافقــة، فســوف تتعــرض عمليــة حفــظ الســام للمخاطــرة بــأن تصبــح طرًفــا فــي النــزاع. ومــع ذلــك، مثــل هــذه 
الموافقــة ال تضمــن بالضــرورة أنــه وجــود موافقــة عـلـى المســتوى دون الوطنــي، ال ســيما إذا كانــت األحــزاب 

الرئيســية منقســمة داخلًيــا.

الحيــاد ويــراد بــه التنفيــذ الموضوعــي والمتســق للواليــة، بغــض النظــر عــن االســتفزاز أو التحديــات؛ والحيــاد ال 
يعنــي التقاعــس أو التغاضــي عــن االنتهــاكات. ينبغــي أن يكــون جنــود حفــظ الســام التابعــون لألمــم المتحــدة 
حيادييــن فــي تعاملهــم مــع أطــراف النــزاع، دون أن يكونــوا حيادييــن فــي تنفيــذ واليتهــم؛ أي يجــب عليهــم أن يواصلــوا 

كثــر. تنفيــذ واليتهــم بنشــاط؛ حتــى وإن تعــارض ذلــك مــع مصالــح طــرف مــن األطــراف أو أ

عــدم اســتخدام القــوة، ويعنــي أن عمليــات األمــم المتحــدة لحفــظ الســام ليســت أداة إنفــاذ؛ ومــن ثــم، ينبغــي 
أال تســتخدم القــوة؛ بيــد أنهــا قــد تســتخدم القــوة علــى المســتوى التكتيكــي بــإذن مــن مجلــس األمــن التابــع لألمــم 

المتحــدة، وذلــك للتصــرف فــي حالــة الدفــاع عــن النفــس والدفــاع عــن الواليــة.

فــي بعــض الحــاالت المتقلبــة، قــد منــح مجلــس األمــن عمليــات األمــم المتحــدة لحفــظ الســام واليــات »رادعــة« 
تســمح لهــا باســتخدام جميــع الوســائل الازمــة؛ لــردع المحــاوالت القويــة؛ لتعطيــل العمليــة السياســية وحمايــة 
المدنييــن مــن التهديــد الوشــيك بالهجــوم البدنــي. وال ينبغــي ألي عمليــة مــن عمليــات حفــظ الســام أن تســتخدم 

القــوة إال كمــاذ أخيــر.

ينبغي عدم الخلط بين حفظ السام الرادع وإنفاذ السام

ينطــوي حفــظ الســام علــى اســتخدام القــوة علــى المســتوى التكتيكــي، بــإذن مــن مجلــس األمــن التابــع  	
لألمــم المتحــدة، وموافقــة الدولــة المضيفــة و/ أو أطــراف النــزاع الرئيســية. 

ال يتطلــب إنفــاذ الســام موافقــة األطــراف الرئيســية، وقــد ينطــوي علــى اســتخدام القــوة العســكرية علــى  	
المســتوى االســتراتيجي أو الدولــي.

ـفـي  االســتقرار  لتحقيــق  المتحــدة  األمــم  منظمــة  بعثــة  ُمنحــت  الــرادع:  الســام  حفــظ 
الازمــة؛ لاضطــاع  الوســائل  الديمقراطيــة اإلذن باســتخدام جميــع  الكونغــو  جمهوريــة 
بواليتهــا. ومنــذ عــام 2013، يضطلــع لــواء قــوات التدخــل، الكائــن داخــل بعثــة منظمــة األمــم 
المتحــدة؛ لتحقيــق االســتقرار ـفـي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، بواليــة هجوميــة عـلـى 
النحــو الموضــح فــي قــرار مجلــس األمــن 2409 )2018( الــذي يشــمل »تحييــد الجماعــات 

المســلحة مــن خــال لــواء التدخــل بقيــادة قائــد قــوة البعثــة بشــكل مباشــر«.

https://monusco.unmissions.org/sites/default/files/resolution_24092018.pdf
https://monusco.unmissions.org/sites/default/files/resolution_24092018.pdf
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وجدير بالذكر هنا أن الحياد والنزاهة لهما دالالت مختلفة ضمن ســياق عمليات حفظ الســام والعمل اإلنســاني. 
فــي إطــار حفــظ الســام، يشــير »الحيــاد« إلــى عــدم التدخــل أو عــدم اتخــاذ اإلجــراءات، بينمــا تشــير »النزاهــة« إلــى عــدم 
الــوالء؛ أمــا فــي الســياق اإلنســاني، »النزاهــة« تعنــي عــدم التمييــز علــى أســاس العــرق؛ أو الجنــس؛ أو المعتقــد؛ أو 

الديــن؛ ومــا إلــى ذلــك، فــي حيــن أن يعنــي »الحيــاد« عــدم االنحيــاز إلــى أي طــرف مــن أطــراف النــزاع.

الجدول 14: الحياد والنزاهة في عمليات حفظ السالم وفي العمل اإلنساني

النزاهة الحياد

عدم الوالء )عدم االنحياز(.عدم التدخل.حفظ السام.

عدم التدخل.عدم الوالء )عدم االنحياز(.العمل اإلنساني.

د قوات األمم المتحدة بالقانون الدولي  4.3.5.1 تقيَّ
اإلنساني ومعايير السلوك

اســتناًدا إـلـى مــا شــدد عليــه األميــن العــام لألمــم المتحــدة ـفـي عــام 1999، يتعيــن عـلـى العســكريين التابعيــن 
لألمــم المتحــدة أن يتصرفــوا؛ وفًقــا للمبــادئ والقواعــد الرئيســية للقانــون اإلنســاني الدولــي عندمــا ينخرطــون فــي 
صــراع مــا بوصفهــم مقاتليــن، وتشــمل األعمــال العدائيــة التــي تــؤدي إلــى تطبيــق القانــون اإلنســاني الدولــي الدفــاع 
عــن النفــس وتنفيــذ الواليــة علــى النحــو الــذي يــأذن بــه مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة؛ بموجــب الفصــل 
الســابع. »تنطبــق المبــادئ والقواعــد األساســية للقانــون اإلنســاني الدوـلـي المبينــة ـفـي هــذه النشــرة عـلـى قــوات 
األمــم المتحــدة عندمــا تشــارك فــي حــاالت النــزاع المســلح بنشــاط كمقاتليــن، إلــى الحــد الــذي تســتغرقه مشــاركتهم 
وطــول مدتهــا. وبنــاء علــى ذلــك، تنطبــق هــذه األحــكام علــى إجــراءات اإلنفــاذ، أو فــي عمليــات حفــظ الســام عندمــا 

يســمح باســتخدام القــوة؛ دفاًعــا عــن النفــس«.

تتوقــع األمــم المتحــدة أن يتقيــد جميــع أفــراد حفــظ الســام بأعلــى معاييــر الســلوك، وأن يتصرفــوا بطريقــة مهنيــة 
ومنضبطــة ـفـي جميــع األوقــات، وهــم مطالبــون باحتــرام القوانيــن والعــادات والممارســات المحليــة، ومعاملــة 

ســكان الدولــة المضيفــة باحتــرام، والتصــرف بحيــاد ونزاهــة ولباقــة.

القواعد العشر: قانون السلوك الشخصي للخوذ الزرقاء المقدم عام 1998.

الســلطة التنفيذية لألمم المتحدة ال تشــمل المســؤولية عن شــؤون األفراد العســكريين في الوحدات العســكرية، 
يــة فــي حالــة ســوء الســلوك، بمــا فــي ذلــك: ترحيــل العســكريين وضبــاط  وقــد تتخــذ األمــم المتحــدة خطــوات إدار
األركان المعنييــن إـلـى أوطانهــم، وتبقــى مســؤولية تأديــب العســكريين ومقاضــاة الســلوك اإلجرامــي ـفـي واليــة 

الــدول المســاهمة بالقــوات.

http://www.refworld.org/docid/451bb5724.html
http://www.refworld.org/docid/451bb5724.html
https://peacekeeping.un.org/en/standards-of-conduct
http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/ten_in.pdf
http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/ten_in.pdf
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4.4 الجهات الفاعلة المسلحة »غير التقليدية«

يتعيــن علــى الجهــات الفاعلــة فــي المجــال اإلنســاني أن تتفاعــل مــع الجهــات الفاعلــة المســلحة »غيــر التقليديــة« 
فــي أغلــب الســياقات، مثــل: الجماعــات المســلحة مــن غيــر الــدول المشــاركة فــي النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة، 
يــف وإرشــادات لموظفــي التنســيق المدـنـي العســكري؛ مــن أجــل فهــم هــذه الجهــات  ويقــدم هــذا الفــرع تعار

الفاعلــة والتعامــل معهــا علــى نحــو أفضــل.

4.4.1 التعامل مع الجماعات المسلحة من غير الدول

ـفـي أي نــزاع مســلح غيــر دوـلـي، يكــون طــرف واحــد ـفـي النــزاع -ـفـي األقل-مــن الجماعــات المســلحة غيــر التابعــة 
للدولــة، ويمكــن أن تتألــف مــن »القــوات المســلحة المنشــقة« )وهــي جــزء مــن القــوات المســلحة ـفـي الدولــة 
التــي انقلبــت ضــد حكومتهــا( أو مجموعــة مــن األشــخاص المجنديــن مــن الســكان المدنييــن؛ ولكــي تصيــر طرًفــا 
ـفـي نــزاع مســلح غيــر دوـلـي، يجــب عـلـى الجماعــة المســلحة مــن غيــر الــدول أن تملــك قــوات مســلحة منظمــة 
تخضــع لهيــكل قيــادة معيــن، ويكــون لديهــا القــدرة علــى مواصلــة العمليــات العســكرية. ومــع ذلــك، قــد تســتدعي 
بعــض الحــاالت تفاعــل موظفــي التنســيق المدنــي العســكري والمجتمــع اإلنســاني األكبــر مــع الجماعــات المســلحة 
التــي تحقــق المســتوى التنظيمــي المطلــوب منهــا؛ لكــي تكــون طرًفــا ـفـي نــزاع مســلح )الجماعــات اإلجراميــة، 
والميليشــيات المحليــة الصنــع، ومــا إلــى ذلــك(، أو منظمــات عســكرية / أمنيــة خاصــة، ويمكــن اإلشــارة إلــى هــذه 

الجهــات الفاعلــة بوصفهــا جهــات فاعلــة مســلحة مــن غيــر الــدول.

تتحــدد خصائــص الجماعــات المســلحة مــن غيــر الــدول؛ وفًقــا لمــا وضعــه مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية 
كاآلـتـي:

لديهــم القــدرة عـلـى اســتخدام األســلحة؛ ـفـي حالــة اســتخدام القــوة ألغــراض سياســية أو أيديولوجيــة أو  	
اقتصاديــة.

لديهم ُهويَّة جماعية، ويعملون نحو تحقيق أهدافهم الخاصة كمجموعة. 	
ال ينتمون إلى الهياكل العسكرية الرسمية للدول أو تحالفات الدول أو المنظمات الحكومية الدولية. 	
ليسوا تحت قيادة أو سيطرة الدولة التي يعملون فيها. 	
يخضعون لسلسلة قيادية )رسمية أو غير رسمية(. 	

قــد ال يكــون التسلســل الهرمــي وقنــوات االتصــال قويــة كمــا -هــو الحال-فــي القــوات العســكرية التقليديــة، وقــد 
يلــزم بــذل مزيــد مــن الجهــود والمشــاركة؛ لضمــان نقــل المعلومــات إلــى األقســام -ذات الصلة-ضمــن الجماعــات 
المســلحة مــن غيــر الــدول. وـفـي كثيــر مــن األحيــان، تعتمــد الجماعــات المســلحة مــن غيــر الــدول نفــس هيــكل 

الرتــب ومســميات الوحــدات المســتخدمة فــي القــوات العســكرية التقليديــة.

ينبغــي أن تكــون المفاوضــات مــع الجماعــات المســلحة مــن غيــر الــدول قائمــة عـلـى االحتياجــات، وأن تســتند 
إلــى التــزام الجماعــات المســلحة مــن غيــر الــدول بتيســير إيصــال المســاعدات اإلنســانية إلــى المدنييــن المحتاجيــن 
بشــكل ســريع وآمــن، ودون عوائــق. كمــا يمكــن أن تشــمل المفاوضــات مواضيــع أخــرى متعــددة الجوانــب، مثــل: 

حمايــة المدنييــن واألمــن.
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لمطالعة المزيد من التفاصيل بشــأن إيصال المســاعدات اإلنســانية، راجع الفصل األول، القســم 1.5؛ والفصل 
الســادس القسم 6.5.1.

تتمثــل المســائل المحتملــة التــي ســتناقش عنــد التعامــل مــع الجماعــات المســلحة مــن غيــر الــدول فيمــا يلــي: 
االتفــاق عـلـى القواعــد األساســية )تبــادل المعلومــات والتنســيق واالتصــال، ومــا إـلـى ذلــك(، واحتــرام القانــون 
اإلنســاني الدولــي وحمايــة المدنييــن، والمبــادئ اإلنســانية والعمــل اإلنســاني، وســامة العامليــن وأمنهــم فــي المجــال 
اإلنســاني، وحريــة مــرور مــواد اإلغاثــة والموظفيــن، والنــزوح القســري، وإخــاء المرضــى والمصابيــن، ومــا إلــى ذلــك.

دليــل مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية حــول المفاوضــات اإلنســانية مــع الجماعــات  	
.)2006( المســلحة 

دفتر ماحظات اللجنة الدولية للصليب األحمر. 	
نــداء جنيــف: بكلماتهــم: تصــورات الفاعليــن المســلحين مــن غيــر الــدول للعمــل اإلنســاني  	

.)2016(

4.4.1.2 التحديات التي تواجه جدول أعمال مكافحة 
اإلرهاب

إذا كان التعامــل مــع إحــدى الجماعــات المســلحة مــن غيــر الــدول أمــًرا الزًمــا لتنفيــذ عمليات المســاعدة اإلنســانية، 
فــإن تصنيــف هــذه الجماعــة علــى أنهــا »إرهابيــة« مــن جانــب بعــض الــدول أو المؤسســات -بمــا فــي ذلــك مجلــس 

األمــن -ال ينبغــي أن يحــول دون التعامــل معهــا.

وال يمنــع أي قــرار لألمــم المتحــدة المنظمــات اإلنســانية التابعــة لألمــم المتحــدة مــن التعامــل مــع األفــراد / 
الجماعــات »المــدرج أســماؤهم ـفـي القائمــة« لتنفيــذ عمليــات المســاعدة اإلنســانية. وبالمثــل، ال يوجــد أي قــرار 
لألمــم المتحــدة ُيلــزم الــدول األعضــاء بمنــع األشــخاص الخاضعيــن لواليتهــا مــن التعامــل مــع األفــراد / الجماعــات 

المدرجيــن؛ بغــرض تقديــم المســاعدة اإلنســانية.

تحظــر قــرارات األمــم المتحــدة الكيانــات التابعــة لألمــم المتحــدة فحســب، وتلــزم الــدول األعضــاء بمنــع جميــع 
األشــخاص الخاضعيــن لواليتهــا، مــن إتاحــة أي أمــوال أو مــوارد اقتصاديــة -بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة-لألفراد 
، فــإن االتصــال أو التعامــل فــي حــد ذاتــه غيــر محظــور مــادام  / الجماعــات المدرجــة أســماؤهم فــي القائمــة؛ ومــن ثـَـمَّ
أنــه ال يــؤدي إلــى إتاحــة مــوارد ماديــة أو ماليــة. ففــي نهايــة المطــاف، قــرارات مجلــس األمــن غيــر ملزمــة للمنظمــات 

غيــر الحكوميــة واألفــراد بشــكل مباشــر.

وكثيــًرا مــا تكــون القوانيــن المحليــة لمكافحــة اإلرهــاب أوســع نطاًقــا بكثيــر مــن قــرارات األمــم المتحــدة، وتســتهدف 
كبــر مــن األعمــال واألفــراد / الجماعــات. يخضــع األفــراد والمنظمــات، وكذلــك موظفــو األمــم المتحــدة  مجموعــة أ
رعاياهــا  الــدول  معظــم  تخضــع  ذلــك،  إـلـى  باإلضافــة  أراضيهــا،  عـلـى  يعملــون  التــي  الدولــة  وأنظمــة  لقوانيــن 
والمنظمــات المنشــأة؛ بموجــب القانــون لقوانينهــا المتعلقــة بمكافحــة اإلرهــاب، بمــا فــي ذلــك: األعمــال المرتكبــة 
ـفـي الخــارج، وســتخضع قلــة قليلــة مــن الــدول غيــر المواطنيــن والمنظمــات األجنبيــة العاملــة ـفـي الخــارج إـلـى 
القوانيــن الجنائيــة المحليــة التــي تعــد ذات أهميــة خاصــة )علــى ســبيل المثــال، يمكــن أن يخضــع أي فــرد أو كيــان 
للمقاضــاة فــي الواليــات المتحــدة بموجــب قانــون الدعــم المــادي األمريكــي؛ بســبب األفعــال المشــتبه فــي انتهاكهــا 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/28BEC3628B99A532852571070071B4B3-un-ocha-30jan.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/28BEC3628B99A532852571070071B4B3-un-ocha-30jan.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/28BEC3628B99A532852571070071B4B3-un-ocha-30jan.pdf
https://casebook.icrc.org/glossary/armed-groups
https://casebook.icrc.org/glossary/armed-groups
https://casebook.icrc.org/glossary/armed-groups
https://casebook.icrc.org/glossary/armed-groups
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لهــذا النظــام األساســي، أينمــا ارتكبــت(. ومــع ذلــك، حتــى إذا كان قانــون الدولــة المضيفــة يحظــر هــذا الحــوار 
أو يفــرض عليــه القيــود. يتمتــع موظفــو األمــم المتحــدة بالحصانــة ضــد المقاضــاة عـلـى جميــع األعمــال التــي 
يضطلعــون بهــا بصفتهــم الرســمية فــي أراضــي الــدول األعضــاء؛ وهــذا يعنــي أنــه بينمــا يتعيــن علــى موظفــي األمــم 
المتحــدة االلتــزام بقوانيــن الــدول التــي يعملــون فيهــا، ال يمكــن للســلطات الوطنيــة اعتقالهــم أو مقاضاتهــم علــى 

األفعــال المرتكبــة بصفتهــم الرســمية، مــا لــم وإلــى أن ترفــع األمــم المتحــدة الحصانــة عنهــم.

4.4.2  الشركات العسكرية واألمنية الخاصة

قــد ازداد وجــود الشــركات العســكرية واألمنيــة الخاصــة فــي المناطــق التــي يحتمــل أن يعمــل فيهــا العاملــون فــي 
يــادة كبيــرة خــال العقديــن الماضييــن؛ ففــي أغلــب األحيــان تعمــل هــذه الشــركات؛ بنــاء علــى  المجــال اإلنســاني ز
طلــب اإلدارات الحكوميــة، ال القــوات العســكرية. بــل يمكــن التعاقــد معهــا أيًضــا لصالــح شــركات القطــاع الخــاص 
واألفــراد، وفــي بعــض الحــاالت، قدمــت تلــك الشــركات بالفعــل الخدمــات إلــى المنظمــات اإلنســانية، بمــا فــي ذلــك 

التدريــب، والمعلومــات األمنيــة، واألمــن المــادي، والحراســة المســلحة.

االســتعانة بمصــادر خارجيــة؛ لتقديــم للخدمــات األمنيــة والعســكرية، وانتقالهــا مــن ســيطرة الحكومــة ورقابتهــا 
إـلـى القطــاع الخــاص؛ نتــج عنــه المشــاكل؛ بســبب ســلوك بعــض الشــركات العســكرية واألمنيــة الخاصــة تجــاه 
المدنييــن. فمــع كــون تســليحها وقيامهــا بوظيفــة أمنيــة و/ أو عســكرية؛ فــأن الشــركات العســكرية واألمنيــة 
ــا مــا تظهــر بمابــس مدنيــة وتقــود مركبــات مدنيــة؛ يمكــن أن يــؤدي هــذا إلــى مشــاكل التمييــز مــع  الخاصــة غالًب
المدنييــن اآلخريــن، وكذلــك العاملــون فــي المجــال اإلنســاني. وقــد عولجــت هــذه المســألة فــي بعــض الســياقات التــي 
يتعيــن فيهــا بوضــوح تحديــد هويــة موظفــي الشــركات العســكرية واألمنيــة الخاصــة ومركباتهــا وتحديــد هويتهــا، 
وتتفاقــم مشــكلة التعتيــم علــى هــذا التمييــز مــن جانــب الشــركات العســكرية واألمنيــة الخاصــة عنــد عملهــا لــدى 
مؤسســات القطــاع الخــاص المعنيــة بأعمــال؛ لتحقيــق االســتقرار وإعــادة اإلعمــار والتنميــة ـفـي المناطــق التــي 

يوجــد فيهــا الجهــات اإلنســانية.

تحــدد وثيقــة مونتــرو الصــادرة عــن لجنــة الصليــب األحمــر الدوليــة ووزارة الخارجيــة السويســرية اإلطــار الــذي 
ينطبــق مــن خالــه القانــون الدولــي علــى أنشــطة الشــركات العســكرية واألمنيــة الخاصــة عنــد العمــل فــي منطقــة 
نــزاع مســلح، وهــي تتضمــن مجموعــة مــن الممارســات الســليمة الراميــة إـلـى مســاعدة الــدول عـلـى الصعيــد 
الوطنــي؛ التخــاذ التدابيــر؛ مــن أجــل الوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي. سياســة األمــم المتحــدة والمبــادئ 
التوجيهيــة ـفـي هــذا الصــدد متوفــرة. اســتخدام العامليــن ـفـي المجــال اإلنســاني للشــركات العســكرية واألمنيــة 
ــع فــي موجــز للسياســة، بشــأن التعاقــدات األمنيــة الخاصــة فــي العمليــات اإلنســانية التابعــة لفريــق  الخاصــة قــد ُجمِّ

السياســات اإلنســانية.

غالًبــاً مــا تقــوم الشــركات العســكرية واألمنيــة الخاصــة بتجنيــد موظفيهــا مــن العســكريين الســابقين، ولكــن هــذا 
ليــس هــو الحــال دائًمــا، ويمكــن أن تختلــف نوعيــة الموظفيــن بشــكل كبيــر مــن شــركة إلــى أخــرى. إذا دعــت الحاجــة 
إلى معالجة المســائل المتعلقة بالشــركات العســكرية واألمنية الخاصة، فســوف ينبغي على موظفي التنســيق 
المدنــي العســكري التواصــل مــع المديريــن/ المديريــن الُقطرييــن أو مســؤولي العمليــات فــي هــذه الشــركات، أو 

التوجــه إلــى العميــل أو الكيــان المتعاقــد.

https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0996.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Mercenaries/WG/StudyPMSC/GuidelinesOnUseOfArmedSecurityServices.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Mercenaries/WG/StudyPMSC/UNSecurityPolicyManual.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Mercenaries/WG/StudyPMSC/GuidelinesOnUseOfArmedSecurityServices.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/3735.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/3735.pdf
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اعتبارات خاصة فيما يخص األطفال المرتبطين بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة

»األطفــال المرتبطــون بقــوة مســلحة أو جماعــة مســلحة« هــو مصطلــح يشــير إلــى الفتيــات والفتيــان الذيــن كانــوا 
أو ال يزالــون مجّنديــن أو ُمســتخَدمين مــن جانــب قــوة عســكرية أو جماعــة مســلحة بــأي صفــة، بمــا ـفـي ذلــك 
-علــى ســبيل المثــال وليــس الحصر-المقاتليــن، الطهــاة، الحماليــن، الرســل، المســتطلعين، أو ألغــراض جنســية. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، يعــد التجنيــد اإلجبــاري أو القســري أو الطوعــي أو التجنيــد أو التجنيــد لألطفــال دون الخامســة 
عشــرة مــن العمــر ـفـي أي نــوع مــن القــوات المســلحة أو الجماعــات المســلحة جريمــة حــرب؛ بموجــب القانــون 

الجنائــي الدولــي.

فاإلجــراءات الراميــة إـلـى إطــاق ســراح األطفــال وحمايتهــم، أو منــع تجنيدهــم وإعــادة تجنيدهــم، ال ترتبــط بــأي 
عمليــة ســام، وال يضطــر األطفــال إلــى تســليم األســلحة؛ لكــي يطلــق ســراحهم. وينبغــي إيــواء األطفــال الذيــن أُطلــق 
ســراحهم بعيــًدا عــن المحاربيــن الســابقين البالغيــن؛ مــن أجــل منــع المضايقــة أو االعتــداء. وينبغــي اشــتراك 
األطفــال والجهــات الفاعلــة فــي مجــال حمايــة الطفــل فــي عمليــة صنــع القــرار مادامــت العمليــة مســتمرة. كذلــك 
ينبغــي أن تحضــر الموظفــات طــوال عمليــة إطــاق ســراح الفتيــات، وينبغــي توفيــر التغذيــة والرعايــة الصحيــة 

للرضــع واألطفــال الصغــار، وتقديــم الدعــم لألمهــات المراهقــات، بمــا فــي ذلــك: التعليــم ومهــارات التربيــة.

المذكــرة التوجيهيــة لبرنامــج اليونيســف، بشــأن المشــاركة مــع الكيانــات مــن غيــر الــدول  	
فــي مجــال العمــل اإلنســاني )2011(.

منظمة أنقذوا األطفال: العاقات المدنية العسكرية وحماية األطفال )2017(. 	

الجدول 15: نصائح لبناء الصلة والحوار مع الجهات العسكرية والجهات المسلحة 
األخرى

c.طالع التفويض واألهداف والهيكل التنظيمي والرتب والشارات قبل االجتماع األول

c حــدد المســتوى المناســب واالتصــال مــع الجهــة المناســبة. يمكــن أن يكــون هــذا مختــص التنســيق
المدنــي العســكري )مــن جانــب القــوات العســكرية( أو موظفــي الشــؤون المدنيــة )ُيشــار إليهــا –

غالًبا-باســم C / J / G / U / J9(. تحديــد ضبــاط األركان العســكرية واطاعهــم علــى األمــور مــن 
خــال االتصــال الثنائــي، علــى ســبيل المثــال: العمليــات والخطــط واللوجســتيات واألمــن. اطلــب مــن 

النظــراء اإلنســانيين االنضمــام إليــك، إذا كان ذلــك مناســًبا.

c.اطلب موعد مع القائد واجتماع / زيارة مجاملة مع رئيس األركان

c عنــد اجتمــاع النظــراء للمــرة األولــى، اغتنــم الفرصــة؛ إلعطــاء لمحــة عــن المجتمــع اإلنســاني، والمبــادئ
اإلنســانية، والمبــادئ التوجيهيــة ذات الصلــة، والشــواغل، ومــا إلــى ذلــك. التمــس الدعــم مــن الخبــراء 
التقنييــن ومنســقي / قــادة المجموعــات القطاعيــة -فيمــا يختص-بمواضيــع إنســانية محــددة، 

حســب االقتضــاء.

c.حدد النتائج المتوقعة من االجتماعات والرسائل الرئيسية

c.اجعل حديثك مقتضب وبسيط ومحدد ومباشر

http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/Remote%20Programming/2011-11-21%20-%20Programme%20Guidance%20on%20Engaging%20with%20NSE%20in%20Humanitarian%20Action.pdf
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/Remote%20Programming/2011-11-21%20-%20Programme%20Guidance%20on%20Engaging%20with%20NSE%20in%20Humanitarian%20Action.pdf
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/Remote%20Programming/2011-11-21%20-%20Programme%20Guidance%20on%20Engaging%20with%20NSE%20in%20Humanitarian%20Action.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/civil-military-relations-protection-children
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/civil-military-relations-protection-children
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c الخاطــئ الفهــم  ـفـي  الوقــوع  تجنــب  المســتخدمة.  واللغــة  الشــروط  بشــأن  وواضًحــا  محــدًدا  كــن 
للمفاهيــم الــذي قــد ينتــج عــن اســتخدام المصطلحــات المتخصصــة واالختصــارات؛ فعــادًة مــا يكــون 

للمصطلحــات المشــتركة بيــن المجاليــن العســكري والمدـنـي دالالت مختلفــة.

c يــد مــن األســئلة غيــر الرســمية عـلـى هامــش / فيمــا بعــد اإلحاطــات التــي توقــع أن تتلقــى المز
تقدمهــا.

c قــدِّم الوثائــق المرجعيــة )فيمــا يتعلــق بالمبــادئ والواليــات اإلنســانية، المبــادئ التوجيهيــة للتنســيق
يــر عــن األوضــاع الراهنــة(. المدنــي العســكري، والوثائــق الحكوميــة، والتقار

c اشــرح نــوع المــوارد والمعلومــات والتدريبــات التــي يتيحهــا التنســيق المدنــي العســكري والجهــات
الفاعلــة فــي المجــال اإلنســاني.

c فالمعلومــات غــرض؟  وألي  معينــة،  معلومــات  عـلـى  الحصــول  يلــزم  متــى  بشــأن  واضًحــا  كــن 
المطلوبــة قــد تكــون متاحــة، ولكــن ال يتــم مشــاركتها؛ بســبب التصنيــف / أمــن العمليــات. رتــب 

الســرية. برفــع  العســكريين  للنظــراء  النعقــاد اجتمــاع متابعــة؛ ممــا يســمح 

c ــل بوضــوح أن الجهــات الفاعلــة فــي المجــال اإلنســاني لــن تشــارك تحــت أي ظــرف. المعلومــات وصَّ
التــي تعطــي ميــزة تكتيكيــة ألي جهــة فعالــة مســلحة.

c .ـفـي الحــاالت التــي تســتلزم اتخــاذ القــرارات، فقــد يكــون مــن الضــروري مخاطبــة القائــد مباشــرة
التمــس الدعــم مــن رئيــس مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية عنــد االقتضــاء.

c يــز دور التنســيق المدـنـي العســكري كبوابــة معلومــات ونقطــة دخــول إـلـى المجتمــع اإلنســاني تعز
الدوـلـي.

c شــارك تفاصيــل االتصــال الخاصــة بــك مــع جميــع الجهــات المحتمــل للتنســيق المدنــي العســكري
االتصــال بهــا، واطلــب التوزيــع علــى أوســع نطــاق ممكــن.

4.5 مذاهب الحماية العسكرية للمدنيين

مــع كــون طابعهــا التكميلــي، غالًبــا مــا تختلــف التعاريــف العســكرية واإلنســانية للحمايــة. وفًقــا لسياســة اللجنــة 
الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت بشــأن الحمايــة فــي العمــل اإلنســاني، تشــمل الحمايــة »جميــع األنشــطة الراميــة 
إلــى تحقيــق االحتــرام الكامــل لحقــوق الفــرد؛ وفًقــا لنــص وروح هيئــات القانــون ذات الصلــة؛ )أي القانــون الدولــي 
لحقــوق اإلنســان، القانــون اإلنســاني الدولــي، القانــون الدولــي لاجئيــن(«. وُيعــد هــذا التعريــف أشــمل مــن نظيــره 
الــوارد ـفـي المذاهــب العســكرية؛ ســواء مــن حيــث اإلطــار القانوـنـي للحمايــة )»االحتــرام الكامــل«( أو مــن حيــث 
االســتراتيجيات واألســاليب التــي يمكــن مــن خالهــا تحقيــق الحمايــة )»جميــع األنشــطة«(. راجــع أيًضــا الفصــل 

األول، القســم 1.6.

ويتســق النهج الذي تتبعه منظمة حلف شــمال األطلســي إزاء »حماية المدنيين« مع القانون اإلنســاني  	
لتجنــب  الممكنــة؛  التدابيــر  اتخــاذ جميــع  بضــرورة  ويســلم  اإلنســان،  لحقــوق  الدوـلـي  والقانــون  الدوـلـي 
إلحــاق الضــرر بالمدنييــن وتقليلــه للحــد األدنــى والتخفيــف مــن حدتــه. ويشــمل اإلطــار المفاهيمــي الــذي 
وضعتــه منظمــة حلــف شــمال األطلســي الجهــود التــي يتعيــن اتخاذهــا؛ لتجنــب والحــد مــن وتخفيــف 

http://IASC Policy onProtection in Humanitarian Action
http://IASC Policy onProtection in Humanitarian Action
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اآلثــار الســلبية علــى الســكان المدنييــن التــي قــد تنشــأ عــن العمليــات العســكرية التابعــة لمنظمــة حلــف 
شــمال األطلســي وبقيــادة منظمــة حلــف شــمال األطلســي، والقيــام -عنــد االقتضاء-بحمايــة المدنييــن مــن 
العنــف البدنــي أو التهديــد بالعنــف البدنــي الــذي تمارســه جهــات فاعلــة أخــرى. كمــا يشــمل اإلطــار إنشــاء 
بيئــة آمنــة ومأمونــة، ويمكــن مطالعــة سياســة حلــف شــمال األطلســي المتعلقــة بحمايــة المدنييــن هنــا.

وتقــر إدارة عمليــات حفــظ الســام، فــي إطــار واليتهــا المتعلقــة بحمايــة المدنييــن، بمســؤوليتها فيمــا يتعلــق  	
بجميــع أجــزاء بعثــة لحفــظ الســام )المدنيــة والعســكرية والشــرطية(. يــؤذن لعمليــات حفــظ الســام 
باســتخدام جميــع الوســائل الازمــة، بمــا فــي ذلــك اســتخدام القــوة المميتــة؛ لمنــع أو التصــدي ألي تهديــد 
المســاس بمســؤولية  العمليــات، ودون  القــدرات ومناطــق  ـفـي حــدود  المدنييــن،  البدـنـي ضــد  بالعنــف 

الحكومــة المضيفــة. وتسترشــد واليــة حمايــة المدنييــن بمجموعــة مــن المبــادئ، وتشــمل:

تقع مسؤولية حماية المدنيين في األساس على كاهل الحكومات. 	
يتمتــع حفظــة الســام المكلفــون بواليــة حمايــة المدنييــن بالســلطة والمســؤولية؛ لتوفيــر الحمايــة فــي  	

حــدود قدراتهــم ومناطــق النشــر، حيثمــا تكــون الحكومــة غيــر قــادرة أو غيــر راغبــة فــي الحمايــة.
تغطــي واليــة حمايــة المدنييــن أنشــًطة البعثــة كافــة، وال تقتصــر فقــط علــى المهمــة العســكرية؛ ممــا  	

يحتــم الحمايــة بشــكل نشــط.
تتم حماية المدنيين بالتعاون مع الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني وباحترام المبادئ اإلنسانية. 	

حماية المدنيين في مكتب األمم المتحدة لعمليات حفظ السام. 	
حماية المدنيين في سياق عمليات األمم المتحدة لحفظ السام )2009(. 	

4.6 مهام المساعدة المدنية من جانب القوات العسكرية

4.6.1 في الحاالت القصوى

القــادرة عـلـى تقديــم  الوحيــدة  الفاعلــة  الجهــة  العســكرية هــي  القــوات  تكــون  قــد  الحــدوث،  نــادرة  ـفـي حــاالت 
المســاعدة اإلنســانية المباشــرة إلــى المتضرريــن؛ بســبب الشــواغل األمنيــة أو غيرهــا مــن القيــود المفروضــة علــى 

إيصــال المســاعدات، والتــي تحــول دون قيــام الجهــات الفاعلــة المدنيــة بعمليــات مــن هــذا القبيــل.

وال ينبغــي أن تقــوم القــوات العســكرية بعمليــات المســاعدة اإلنســانية المباشــرة إال كمــاذ أخيــر، وـفـي الحــاالت 
يــة ومهــددة للحيــاة. ومــع ذلــك، ـفـي ظــروف معينــة، قــد يقــع  القصــوى فقــط، أي حيثمــا تكــون االحتياجــات فور
علــى الجهــات الفاعلــة العســكرية التــزام قانونــي بتوفيــر الرعايــة الطبيــة أو غيرهــا مــن أنــواع المســاعدة المنقــذة 
للحيــاة. يمكــن أن تعتمــد االلتزامــات علــى مــا إذا كانــت القــوات العســكرية تنتمــي إلــى الدولــة المضيفــة؛ ســواء 
كان هنــاك نــزاع مســلح، ومــا إذا كانــت القــوات العســكرية تنتمــي إلــى طــرف فــي النــزاع. وإذا كانــت القــوات مــن 
حفظــة الســام، ســتحدد التزاماتهــم؛ وفًقــا لواليتهــم. وإذا لــم يوجــد نــزاع مســلح وعــدم انتمــاء القــوات العســكرية 
إلــى الدولــة المضيفــة، فســوف تتحــدد االلتزامــات؛ تبًعــا لاتفــاق الــذي أبرمتــه مــع تلــك الدولــة. وُيعــد وضــع خطــط 

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_07/20160705_1607-protection-civilians-en.pdf
http://providingforpeacekeeping.org/wp-content/uploads/2017/08/2015-07-Policy-on-PoC-in-Peacekeeping-Operations.pdf
https://www.un.int/sites/www.un.int/files/Permanent%20Missions/delegate/Advanced_Copy_DPKO_OCHA_independent_POC_Study.pdf
https://www.un.int/sites/www.un.int/files/Permanent%20Missions/delegate/Advanced_Copy_DPKO_OCHA_independent_POC_Study.pdf
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للطــوارئ -مــن هــذا القبيل-أمــًرا حاســًما. وينبغــي أن تشــمل الخطــة التنســيق بيــن الجهــات الفاعلــة فــي المجــال 
اإلنســاني والقــوات العســكرية ذات الصلــة، والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن مــا ينبغــي علــى القــوات العســكرية فعلــه 

وعــدم فعلــه؛ فضــًا عــن وضــع خطــة انتقاليــة ســريعة؛ إلعــادة إرســاء العمــل اإلنســاني القائــم علــى المبــادئ.

دراسة حالة: مهمة المساعدة المدنية من جانب القوات العسكرية في العراق عام 2014

في أغسطس/آب 	201، هاجمت قوات تنظيم الدولة اإلسامية في العراق والشام سنجار في محافظة نينوى 
في العراق؛ مما أجبر 200,000 مدني من المدينة والقرى المحيطة على إخاء البلدة. هرب 50,000 يزيديٍّ 

إلى جبال سنجار، بدعم من القوات الكردية. وفي ظل الحصار الذي يقوم به تنظيم الدولة اإلسامية في العراق 
والشام، أصبح اليزيديون محاصرين في الجبال دون طعام أو مياه أو رعاية طبية.

وفي يوم الخامس من شهر أغسطس/آب، بدأت المروحيات العراقية في إيصال المياه واألغذية للذين تقطعت 
بهم السبل، غير أن ذلك لم يكن كافًيا، وفي البداية؛ أمرت حكومة الواليات المتحدة قواتها بنقل اإلمدادات 

الطارئة )الغذاء والماء واإلمدادات الطبية( إلى النازحين، وانضمت القوات الجوية البريطانية والفرنسية 
واألسترالية إلى هذا الجهد؛ مما أسفر عن عملية نقل جوي مشتركة بين 16 طائرة على مدى سبعة أيام. وفي 

الوقت نفسه، أجريت ضربات جوية أمريكية في منطقة جبل سنجار في الفترة من 9 أغسطس/آب؛ إلجبار 
قوات تنظيم الدولة اإلسامية على االنسحاب وفتح ممر للقوات الكردية؛ من أجل الوصول إلى النازحين. 

وأُعلن الحصار في 	1 أغسطس/آب، وبقي ما يتراوح بين 5,000 إلى 10,000 شخص في الجبال؛ خوًفا من 
العودة إلى ديارهم.

4.6.2 المشاريع ذات التأثير السريع

وقــد تســعى الجهــات الفاعلــة العســكرية إلــى إقامــة عاقــات مــع الجهــات الفاعلــة المدنيــة والســكان المدنييــن؛ 
يــز قبــول القــوات، والتمــاس المعلومــات االســتخبارية، أو ضمــان دعــم  دعًمــا األهــداف العســكرية، مثــل: تعز
المجتمعــات المحليــة، وســتقوم الجهــات الفاعلــة فــي المجــال اإلنســاني باالعتــراف بهــذه األنشــطة ومراقبتهــا؛ مــن 

أجــل تجنــب االزدواجيــة مــع هــذه الجهــات.

المشــاريع ذات التأثيــر الســريع هــي مشــاريع صغيــرة النطــاق، منخفضــة التكلفــة، يتــم التخطيــط لهــا وتنفيذهــا 
فــي إطــار زمنــي قصيــر. ُتمــوَّل هــذه المشــاريع مــن ميزانيــة القائــد أو تقتــرن بخطــة راميــة إلــى تحقيــق االســتقرار 
تدعمهــا حكومــات ائتافيــة، وتهــدف إلــى بنــاء الثقــة فــي البعثــة أو الواليــة أو عمليــة الســام، وقــد تشــمل مشــاركة 

األفــراد أو العناصــر النظاميــة، مثــل: المهندســين أو الجراحيــن البيطرييــن.

والغــرض مــن هــذه األنشــطة هــو إفــادة الســكان، ومــن المرجــح أن تكــون موجهــة لدعــم الهيــاكل األساســية، وتوفيــر 
المعــدات، ومشــاريع قصيــرة األجــل؛ لخلــق فــرص العمــل، واألنشــطة التدريبيــة غيــر المتكــررة، وورش العمــل؛ 
ومــن غيــر المرجــح تتــم بالتعــاون مــع الجهــات الفاعلــة فــي المجــال اإلنســاني أو الــوزارات التنفيذيــة؛ ومــن ثــم، يمكــن 

اعتبارهــا مشــروعات مخصوصــة تقــدم مســاعدة صغيــرة علــى المــدى الطويــل.

التنســيق الوثيــق أمــر حتمــي حيــث يضــم المشــروع عناصــر إنســانية أو إنمائيــة، ومــع ذلــك، ال بــد مــن وجــود تمييــز 
واضــح بيــن الجهــات الفاعلــة، وال يمكــن تنفيــذ المشــاريع ذات التأثيــر الســريع التابعــة لبعثــة حفــظ الســام فــي 
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إطــار المســاعدة اإلنمائيــة واإلنســانية إال بموافقــة منســق الشــؤون اإلنســانية، ويتعيــن عـلـى موظــف التنســيق 
المدنــي العســكري الحفــاظ علــى الحــوار الوثيــق مــع موظفــي الشــؤون المدنيــة ومــع منســق الشــؤون اإلنســانية؛ 

للتأكــد أن هــذه المشــروعات تكمــل الجهــود اإلنســانية المبذولــة، وال تقوضهــا.

يمكــن أن يكــون العمــل المدـنـي والشــؤون المدنيــة والمشــاريع ذات التأثيــر الســريع وإعــادة اإلعمــار واألنشــطة 
العســكرية األخــرى جــزًءا ال يتجــزأ مــن االســتراتيجية العســكرية؛ لكســب القلــوب والعقــول، علــى ســبيل المثــال. 
وبالمثــل، قــد يكــون الدعــم العســكري ال غنــى عنــه؛ لتقديــم المســاعدة المنقــذة للحيــاة فــي بعــض الحــاالت. إنهــا 
واحــدة مــن أصعــب المهــام التــي يقــوم بهــا موظــف التنســيق المدنــي العســكري؛ لتعزيــز منهــاج يأخــذ كل هــذه فــي 

الحقائــق فــي االعتبــار ويقــي ضــد التمييــز فــي نفــس الوقــت.

دراسة حالة: المشاريع ذات التأثير السريع المقدمة من القوة الدولية؛ للمساعدة األمنية في أفغانستان

قــد تــم تعزيــز خطــط المشــاريع ذات التأثيــر الســريع فــي القــوة الدوليــة للمســاعدة األمنيــة، وهــي البعثــة األمنيــة 
التــي تقودهــا منظمــة حلــف شــمال األطلســي ـفـي أفغانســتان، باعتبــار ذلــك وســيلة إيجابيــة؛ لتشــجيع الحــوار 
يــر  والقبــول بيــن الســلطات علــى الصعيــد دون الوطنــي، والمدنييــن، والجهــات العســكرية. فــي الواقــع، وردت تقار
عــن شــعور أصحــاب المصلحــة المحلييــن باإلحبــاط؛ بســبب اآلبــار المبنيــة فــي أماكــن خاطئــة، أو حيــث اســتهدفت 
يــر  الجماعــات المســلحة غيــر الحكوميــة الســكان المحلييــن أو هددتهــم عنــد اســتخدامهم للمرفــق. وتشــير تقار
ــذ  أخــرى إلــى أن المــدارس قــد بنيــت دون موافقــة الــوزارات التنفيذيــة المحليــة أو فــي غيــاب المعلميــن. غالًبــا مــا ُتنفَّ
خطــط المشــاريع ذات التأثيــر الســريع التــي وضعتهــا القــوات العســكرية بمعــزٍل عــن مجتمعــات المنظمــات غيــر 
الحكوميــة والمنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة التــي تتمتــع بالميــزة النســبية والخلفيــة التقنيــة لتخطيــط مثــل 

هــذه األنشــطة.

تحتــاج خطــط المشــاريع ذات التأثيــر الســريع المســتدامة إلــى فحــص دقيــق وفهــم للســياق؛ للتمكــن مــن رصــد 
المشــاريع وتقييمهــا، ال ســيما فــي ســياقات عمليــات النشــر قصيــرة المــدى، وارتفــاع معــدل دوران القــوات ونقــص 

القدرات.

وقــد أظهــرت الــدروس المســتفادة أنــه كان مــن الممكــن لمنظمــات المســاعدة اإلنســانية أن تقــدم هــذه المشــاريع 
ــق  ذات التأثيــر الســريع بشــكل أفضــل وأقــل تكلفــة. يجــب أن ُتخطــط المشــاريع ذات التأثيــر الســريع وُتنسَّ
بشــكل صحيــح مــع الجهــات الفاعلــة فــي المجــال اإلنســاني، وينبغــي أن تشــمل الصيانــة وبنــاء القــدرات والدعــم 

الفنــي؛ )حتــى ال تعــرض الســكان المحلييــن للخطــر( وكذلــك تمويــل النفايــات.

التنسيق المدني العسكري التابع لألمم المّتحدة الدليل الميداني اإلصدار 2.0 )2018(112   
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الفصل الخامس:
التنسيق المدني العسكري لألمم 
المتحدة في الكوارث في وقت 

السلم
اســتناًدا إلــى المفاهيــم الموضحــة فــي الفصــول الســابقة، يوضــح الفصــل الخامــس كيفيــة مشــاركة المعلومــات 
وتخطيــط المهــام وتوزيعهــا عقــب الحــاالت الطارئــة الطبيعيــة والتكنولوجيــة والبيئيــة ـفـي أوقــات الســلم. وـفـي 
هــذا الفصــل؛ فــإن المحاوريــن الرئيســيين مــن العســكريين الوطنييــن والدولييــن، ويتنــاول هــذا الفصــل مــا يلــي 

بالتفصيــل:

التعريفات األساسية المتعلقة بالكوارث الطبيعية والتكنولوجية في وقت السلم. 	
االعتبــارات الخاصــة لتقييمــات التنســيق المدنــي العســكري فــي الكــوارث الطبيعيــة والتكنولوجيــة فــي وقــت  	

السلم.
تحديد استراتيجية التنسيق المدني العسكري المناسبة. 	
إقامة حوار مستدام مع القوات العسكرية. 	
إقامة آليات أو منصات لتبادل المعلومات مع القوات العسكرية، وتصميم اتفاقيات التنسيق. 	
التنســيق مــع األصــول العســكرية األجنبيــة )FMA(، بمــا ـفـي ذلــك: طلبــات الحصــول عـلـى المســاعدة  	

.)RFA(
تطوير التوجيهات المحددة حسب السياق، بشأن التفاعل مع القوات العسكرية ونشرها. 	
المجاالت الحاسمة للتفاوض والدعوة. 	
مهــام التنســيق المدنــي العســكري المحتملــة األخــرى، مثــل: أنشــطة التدريــب والتأهــب داخــل البلــد وقبــل  	

النشر.

يضم هذا الفصل العديد من دراسات الحالة والنصائح المستمدة من العمليات األخيرة.

يضم الجزء األخير اعتبارات بشأن كيفية تبني المناهج في الكارثة التي تحدث في حالة طوارئ معقدة.

5.1 التأهب لمواجهة الكوارث والتخطيط لها

5.1.1 المفاهيم األساسية

لــون فــي أي حالــة طارئــة هــم األشــخاص المتضــررون مــن الكارثــة والمنظمــات  عــادة مــا يكــون المســتجيبون األَوَّ
المجتمعيــة والمحليــة لهــؤالء األشــخاص، وتتحمــل الدولــة المتضــررة المســؤولية الرئيســية؛ لتوفيــر الحمايــة 
يــادة فــي  والمســاعدة المنقــذة للحيــاة إلــى األشــخاص المتضرريــن مــن األزمــات. ولقــد شــهدت الســنوات األخيــرة ز
قــدرة المؤسســات الحكوميــة، وبالتحديــد الــوكاالت الوطنيــة إلدارة الكــوارث )NDMA(، عـلـى التنســيق وتقديــم 
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المســاعدة إلــى األشــخاص المتضرريــن مــن الكارثــة، وتشــارك تلــك المؤسســات بصــورة أفضــل فــي أنشــطة التأهــب 
الســريعة والفعالــة المتخــذة؛ للتصــدي مــن أجــل تقليــل الخســائر ـفـي األرواح واإلصابــات واألضــرار التــي تلحــق 
بالممتلــكات فــي الكارثــة إلــى أدنــى حــد، وأيًضــا لضمــان القــدرة علــى تقديــم اإلغاثــة واإلنقــاذ والتأهيــل والخدمــات 

األخــرى بعــد وقــوع الكارثــة.

لقــد كان دعــم العمــل اإلنســاني المحـلـي ـفـي مؤتمــر القمــة العالمــي للعمــل اإلنســاني )WHS( ـفـي مايــو 2016؛ 
يــز التوجهــات فــي العمــل اإلنســاني التــي يكــون فيهــا التوقــع أن يتمثــل دور  نتيجــة ذات أولويــة؛ ممــا يعمــل علــى تعز
المجتمــع الدولــي فــي التصــدي فــي تكملــة القــدرة الوطنيــة. ولقــد أظهــرت التجــارِب أن القيمــة المضافــة للمســاعدة 
الدوليــة تتمثــل فــي تعزيــز ســرعة المســاعدة المنقــذة للحيــاة وحجمهــا، والمقدمــة فــي المرحلــة األولــى للتصــدي 
)أول شــهر إلــى ثاثــة شــهور، علــى ســبيل المثــال(، فــي الوقــت الــذي يتعــرض فيــه الشــركاء الوطنيــون والمحليــون 
إلــى ضغــوط هائلــة، ويؤكــد علــى ذلــك أيًضــا الــدور فــي الحــرص علــى نوعيــة المســاعدة المقدمــة، بصــورة أساســية 

يــز المعاييــر الدوليــة، وتطبيــق الممارســات الجيــدة، والدعــوة إلــى التقيــد بالمبــادئ اإلنســانية. عــن طريــق تعز

ال يحــدث الدعــم الخارجــي المقــدم مــن الشــركاء اإلقليمييــن والنظــام اإلنســاني الدوـلـي أو أي منهمــا؛ للتصــدي 
للكــوارث ســوى بنــاًء علــى موافقــة الدولــة المتضــررة، مــا يحــدث عــادة؛ بنــاًء علــى طلــب أو بنــاًء علــى قبــول عــرض 

مســاعدة.

تتوقــف القــدرة علــى تقديــم الســرعة والحجــم والنوعيــة فــي التصــدي علــى الربــط بيــن التأهــب الفعــال والتصــدي 
التأهــب  أثنــاء مرحلــة  أيًضــا  الدوـلـي منــذ بدايــة التصــدي، ولكــن  المنســق، ويتطلــب ذلــك اشــتراك المجتمــع 
عندمــا تكــون هنــاك حاجــة إلــى العمــل اســتراتيجًيا مــع الســلطات الوطنيــة والمجتمــع والشــركاء المحلييــن فــي 
المجتمــع المدـنـي والعناصــر الفاعلــة مــن القــوات العســكرية وقــوات الشــرطة؛ لتكويــن فهــم مشــترك لبيئــة 
العمــل والموافقــة علــى وســائل تقديــم المســاعدة. وتشــير تقييمــات التصــدي للكــوارث األخيــرة واســعة النطــاق 
يــادة التأكيــد عـلـى التخطيــط مــا قبــل وقــوع  إـلـى الفــرص المهمــة؛ لتحســين ذلــك الربــط، ال ســيما عــن طريــق ز
الكــوارث، بجانــب اشــتراك المســتجيبين الوطنييــن واإلقليمييــن والدولييــن )المدنييــن والعســكريين(، وبــذل 

يــد مــن الجهــود؛ لفهــم الخطــر والضعــف والحاجــة، قبــل وقــوع الكارثــة. المز

فــي عــام 	201، قامــت اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت )IASC( بالتشــديد علــى أنــه يمكــن تصميــم العمل 
كثــر قــدرة علــى المواجهــة؛  اإلنســاني، بمــا فــي ذلــك: التأهــب، وتنفيــذه بطريقــة تســاعد النظــم والنــاس أن يكونــوا أ
أي أقــل تعرًضــا للصدمــات المســتقبلية، وتعتمــد شــدة العواقــب اإلنســانية لألزمــة علــى مواطــن الضعــف لــدى 

النــاس والمجتمعــات المتضرريــن، وقدرتهمــا علــى المواجهــة.

ال تتحــول الكارثــة بالضــرورة إلــى أزمــة إنســانية، وتعتمــد الكارثــة علــى قــدرة المتضرريــن علــى المواجهــة وفعاليــة 
التصــدي.
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توجيهــات اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت )IASC(، بشــأن التأهــب للتصــدي  	
للحــاالت الطارئــة )2015(.

التأهــب  	 بشــأن  المشــترك،   )IASC( الــوكاالت  بيــن  المشــتركة  الدائمــة  اللجنــة  إطــار 
.)201	(

إطار ِسينداي؛ للحد من مخاطر الكوارث 0	2015-20. 	
	 UNISDR( www.( .اســتراتيجية األمــم المتحــدة الدوليــة؛ للحــد مــن مخاطــر الكــوارث
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الجدول 16: المفاهيم والمبادئ األساسية المتعلقة بالتأهب للكوارث، وتخطيط 
التصدي لها

c وضــع التصــدي الوطنــي ـفـي المقدمــة والمركــز؛ ممــا يحــدد الــدور الــذي يلعبــه المجتمــع اإلنســاني
الدوـلـي لتكملــة التأهــب والتصــدي الحكومييــن.

c عــن طريــق والتنميــة  المواجهــة  وبرامــج  لهــا،  والتصــدي  للكــوارث  التأهــب  بيــن  الروابــط  إنشــاء 
التعــاون مــع المبــادرات القائمــة التــي التزمــت الحكومــات بهــا، مثــل: أهــداف التنميــة المســتدامة 

وإطــار ِســينداي؛ للحــد مــن مخاطــر الكــوارث.

c وضــع المتضرريــن فــي قلــب التخطيــط؛ للحــد مــن مخاطــر الكــوارث والتصــدي لهــا؛ بهــدف تقليــل
المهلــة المطلوبــة؛ للوصــول إليهــم فــور وقــوع الكارثــة.

c اســتخدام ملفــات المخاطــر الخاصــة بــكل بلــد وبيانــات الضعــف بفاعليــة؛ للتبليــغ عــن التصــدي
المناســب حســب الســياق؛ لدعــم الجهــود الوطنيــة. وعندمــا يكــون ذلــك مقرونًــا بالتحليــل القــوي 
عـلـى  القــوي  بالتركيــز  ومدعوًمــا  الكارثــة  وقــوع  بعــد  تناولهــا  يجــب  التــي  العاجلــة  لاحتياجــات 
عمليــات  تــزال  ال  الفور-عندمــا  -عـلـى  المســاعدة  بتقديــم  يســمح  فإنــه  المجتمعيــة؛  المشــاركة 

مســتمرة. التقييــم 

c تكييــف التوجيهــات العالميــة مــع التخطيــط التشــغيلي الــذي يســري علــى كل مــن البلــدان عاليــة
اإلنمائيــة  الفجــوة  تجــاوز  عـلـى  والعمــل  المخاطــر،  منخفضــة  إـلـى  متوســطة  والبلــدان  المخاطــر 
للعمــل  العالمــي  القمــة  مؤتمــر  نتيجــة  مــع  يتماشــى  نحــو  عـلـى  الوقــت،  نفــس  ـفـي  واإلنســانية 

الجديــدة". العمــل  "طريقــة  بشــأن  اإلنســاني، 

نقطــة  أول  المتحــدة  لألمــم  التابعــون   )HCs( اإلنســانيون  والمنســقون   )RCs( المقيمــون  المنســقون  يعــد 
اتصــال للحكومــات مــع النظــام اإلنســاني الدولــي، وعــادة مــا يدعــم مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية المنســقين 
 )HAT( اإلنســانيين عــن طريــق المكاتــب اإلقليميــة التابعــة لــه أو مكاتــب الدولــة أو الفريــق االستشــاري اإلنســاني
ـفـي بعــض الحــاالت، ويعمــل مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية أيًضــا بشــكل متزايــد مــع النظــراء الحكومييــن 
مــن ذوي الصلــة، وبالتحديــد الــوكاالت الوطنيــة إلدارة الكــوارث؛ لتقديــم الدعــم إلــى تنســيق الطــوارئ الــذي تقــوده 
الحكومــة وأنشــطة التأهــب وبنــاء القــدرات أو أي منهــا، ويقــدم مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية أيًضــا الدعــم إلــى 

المنظمــات اإلقليميــة المنوطــة بمهــام إنســانية.

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/emergency_response_preparedness_2015_final_0.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/emergency_response_preparedness_2015_final_0.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/emergency_response_preparedness_2015_final_0.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/emergency_response_preparedness_2015_final_0.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/common_framework_for_preparedness.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/common_framework_for_preparedness.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/common_framework_for_preparedness.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/common_framework_for_preparedness.pdf
https://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
https://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
https://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
https://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
https://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
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5.1.2 التعريفات األساسية

الدوـلـي  العامــل الحكومــي  الخبــراء  يــر فريــق  المتحــدة تقر العامــة لألمــم  ـفـي عــام 2016، اعتمــدت الجمعيــة 
.)GA 69/28	( الكــوارث  مخاطــر  ومصطلحــات  المؤشــرات  بشــأن  العضويــة،  المفتــوح 

تعــد المخاطــر الطبيعيــة بمثابــة ظواهــر فيزيائيــة تحــدث بصــورة طبيعيــة؛ نتيجــة لوقوع أحداث ســريعة أو  	
بطيئــة الحــدوث، والتــي قــد تكــون جيوفيزيائيــة )الــزالزل، واالنهيــارات األرضيــة، والتســونامي، والنشــاطات 
القصــوى،  الحــرارة  )درجــات  أو مناخيــة  والفيضانــات(  الثلجيــة  )االنهيــارات  أو هيدرولوجيــة  البركانيــة( 
والجفــاف، والحرائــق البريــة الهائلــة( أو جويــة )األعاصيــر والعواصف/األمــواج العاتيــة( أو بيولوجيــة )أوبئــة 

المــرض والطواعيــن الحشــرية/الحيوانية(.
تعــد المخاطــر التكنولوجيــة أو المخاطــر التــي يصنعهــا البشــر )الحــاالت الطارئــة المعقدة/النــزاع )انظــر  	

بهــا  أحــداث؛ يتســبب  بمثابــة  الســير(  الصناعيــة وحــوادث  النازحــون والحــوادث  الفصــل 6( والســكان 
البشــر وتحــدث فــي المســتوطنات البشــرية أو بالقــرب منهــا، وقــد يشــمل ذلــك التدهــور البيئــي والتلــوث 

والحــوادث.

يحتوي الموقع اإللكتروني لاتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهال األحمر على تعريفات مفيدة.

الضعــف: الظــروف التــي تحددهــا العوامــل أو العمليــات الفيزيائيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة التــي 
يــادة قابليــة تعــرض الفــرد أو المجتمــع أو األصــول أو النظــم إـلـى آثــار المخاطــر. تــؤدي إـلـى ز

التأهــب: المعــارف والقــدرات التــي تطورهــا الحكومــات والمنظمــات المعنيــة بالتصــدي والتعافــي والمجتمعــات 
واألفــراد؛ لتوقــع آثــار الكــوارث المحتملــة أو الوشــيكة أو الحاليــة والتصــدي لهــا والتعافــي منهــا علــى نحــو فعــال. 
ويقــوم التأهــب عـلـى التحليــل الســليم لمخاطــر الكــوارث والروابــط الجيــدة مــع أنظمــة اإلنــذار المبكــر، ويشــمل 
أنشــطة، مثــل: التخطيــط للطــوارئ، وتخزيــن المعــدات واللــوازم، وتطويــر ترتيبــات التنســيق واإلجــاء واإلعــام، ومــا 
يرتبــط بهــا مــن تدريــب وتماريــن ميدانيــة، ويجــب تدعيــم مــا ســبق بقــدرات رســمية مؤسســية وقانونيــة وميزانيــة، 

ويصــف مصطلــح »التأهــب« ذو الصلــة القــدرة علــى التصــدي بســرعة علــى نحــو مناســب عنــد الحاجــة.

المخاطــر،  آثــار  مقاومــة  عـلـى  للمخاطــر  معــرض  مجتمــع  أو  جماعــة  أو  نظــام  قــدرة  المواجهــة:  عـلـى  القــدرة 
واســتيعابها، والتكيــف معهــا، وتحويلهــا والتعاـفـي منهــا ـفـي الوقــت المناســب وبطريقــة فعالــة، بمــا ـفـي ذلــك: 

المخاطــر. إدارة  طريــق  عــن  وتجديدهــا  ووظائفهــا  يــة  الضرور األساســية  هياكلهــا  عـلـى  الحفــاظ 

5.1.3 الدور الذي يلعبه التنسيق المدني العسكري 
لألمم المتحدة في الكوارث في وقت السلم

لقــد أظهــرت العديــد مــن عمليــات التصــدي للكــوارث عـلـى مــدار الســنوات القليلــة الماضيــة أنــه لكــي تنجــح 
المســاعدة الدوليــة فــي تكملــة التصــدي علــى الصعيــد الوطنــي؛ فإنــه يجــب تســخير نقــاط القــوة والمزايــا النســبية 
التــي يتمتــع بهــا العديــد مــن الشــركاء العامليــن المختلفيــن المشــاركين فــي التأهــب للكــوارث والتصــدي لهــا، بمــا 
فــي ذلــك: الجيــوش والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي، وقــد يوفــر التنســيق المدنــي العســكري الرابــط المهــم 

http://undocs.org/A/RES/69/284
http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disasters/
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بيــن القطاعيــن المدـنـي والعســكري أثنــاء مرحلــة التأهــب، وـفـي إطــار تصــدي منســق، وبالتحديــد ـفـي المجــاالت 
الرئيســية التاليــة:

تقييــم القــدرات: ـفـي مرحلــة التأهــب، يعــد تحديــد أدوار الجهــات الفاعلــة المحليــة وقدراتهــا المحــددة- 	
بمــا ـفـي ذلــك: الجهــات الفاعلــة مــن القــوات العســكرية وقــوات الشــرطة-مهًما لفهــم المــوارد اإلضافيــة 
المطلوبــة عـلـى الصعيديــن اإلقليمــي والدوـلـي أثنــاء التصــدي للكــوارث عـلـى نطــاق واســع، وقــد يســاعد 
أيًضــا تقييــم المخزونــات المتوفــرة، أو الخدمــات اللوجســتية المطلوبــة؛ لحشــد المســاعدة ـفـي الوقــت 
المناســب؛ فضــًا عــن قــدرات الموظفيــن المتوفــرة، علــى تحديــد عــدد الحــاالت التــي يجــب أن تســتهدفها 
الجهــات الفاعلــة عـلـى الصعيديــن اإلقليمــي والدوـلـي ـفـي األســابيع القليلــة األوـلـى مــن التصــدي لتقديــم 
كة مــع القــوات العســكرية وقــوات الشــرطة مــن  الدعــم لهــا، وفــي هــذه المرحلــة؛ قــد يســهل الحــوار والشــرا
يــدة التــي يمكــن لتلــك الجهــات الفاعلــة نشــرها؛ لتمكيــن ســرعة إيصــال  تحديــد المــوارد والقــدرات الفر

االحتياجــات اإلنســانية المحــددة.
وسائل التصدي: تشمل هذه المرحلة مناقشة الطريقة التي سيتم بها الوصول إلى الناس المحتاجين  	

الذيــن يطلبــون المســاعدة، وتســليط الضــوء علــى التحديــات التــي قــد تظهــر أثنــاء تلبيــة تلــك االحتياجــات 
والوصــول إـلـى اتفــاق، بشــأن الطــرق التــي يمكــن بهــا التغلــب عـلـى تلــك التحديــات، وقــد تســاعد جهــود 
التنســيق المدنــي العســكري فــي هــذه المرحلــة فــي تســليط الضــوء علــى الــدور المناســب الــذي تســتطيع 
الجهــات الفاعلــة مــن القــوات العســكرية وقــوات الشــرطة أن تلعبــه؛ للتغلــب علــى التحديــات المحــددة 
فــي بعــض المجــاالت، مثــل: المســاعدة غيــر المباشــرة )الصعوبــات اللوجســتية( أو دعــم البنيــة التحتيــة 

)العوائــق الهندســية(.
بقــدر مــا يمكــن«، يجــب أن  	 الــذي يجــب أن يكــون »محلًيــا  للكــوارث  التصــدي  ـفـي  هيــكل التنســيق: 

يكــون هيــكل التنســيق اإلنســاني مرنـًـا ومصمًمــا؛ وفًقــا لعمليــة التقييــم ومتوافًقــا مــع إطــار إدارة الكــوارث 
الوطنــي ودون الوطنــي القائــم، ويجــب تقييــم التفعيــل المحتمــل للفــرق العاملــة أو المنصات-بمــا ـفـي 
ذلــك: إدارة المعلومــات والتقييمــات وبرامــج التحويــات النقديــة والتنســيق المدنــي العســكري اإلنســاني-
بعنايــة بالغــة ودمجــه؛ باعتبــاره جــزًءا مــن هيــكل التنســيق اإلنســاني األوســع نطاًقــا؛ فــي حالــة تقييمــه علــى 

النحــو الــازم فــي بيئــة معينــة.

يســاهم االســتثمار فــي التنســيق المدنــي العســكري فــي مرحلــة التأهــب بشــكل عــام فــي بنــاء المشــاركة فــي التنســيق 
المدنــي العســكري المتوقعــة والتشــغيلية والعمليــة، ويســلط الضــوء علــى الطريقــة التــي تســتطيع بهــا الجهــات 
الفاعلــة العســكرية الوطنيــة واألجنبيــة المســاهمة فــي تعزيــز ســرعة الدعــم المنقــذ للحيــاة المقــدم فــي المرحلــة 
األوـلـى مــن التصــدي وحجمــه، ـفـي الوقــت الــذي قــد يتعــرض فيــه الشــركاء الوطنيــون والمحليــون إـلـى ضغــوط 
هائلــة. فالهــدف النهائــي هــو تحســين التأهــب التشــغيلي عــن طريــق توضيــح آليــات التنســيق العســكري والمدنــي 
التوجيهيــة  والمبــادئ  األطــر  مــع  للكارثــة؛ تماشــًيا  التصــدي  أثنــاء  التــي ســيتم تفعيلهــا  الرئيســية  العســكري 
كة فرًصــا؛  يــن أو فعاليــات بنــاء القــدرات أو منتديــات الشــرا العالميــة واإلقليميــة. وتقــدم التدريبــات أو التمار

لتحســين التفاهــم المشــترك للتفويضــات والمناهــج والثقافــات العاملــة.
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دراسة الحالة: إنشاء فريق استشاري إقليمي

ـفـي أســيا  أنِشــئ الفريــق االستشــاري اإلقليمــي )RCG( المعنــي بالتنســيق المدـنـي العســكري اإلنســاني  لقــد 
والمحيــط الهــادئ ـفـي عــام؛ 	201 ليكــون منتــدى إقليمــي متعــدد الجهــات المعنيــة؛ يضــم الجهــات الفاعلــة 

ـفـي المنطقــة والتصــدي لهــا. اإلنســانية والمدنيــة والعســكرية المســؤولة عــن التخطيــط للكــوارث 

التركيــز عـلـى  التأهــب للتصــدي مــع  اإلقليمــي )RCG(؛ لمناقشــة تخطيــط  الفريــق االستشــاري  لقــد تأســس 
تنســيق التخطيــط التشــغيلي بيــن الجهــات الفاعلــة المدنيــة والعســكرية فــي البلــدان ذات األولويــة فــي المنطقــة 
)بنغاديــش، ونيبــال، وإندونيســيا، وميانمــار، والفلبيــن(. ويعمــل الفريــق أيًضــا علــى تســهيل تبــادل المعلومــات 
االحتياجــات؛  عـلـى  والقائــم  جيــد  بشــكل  والمنســق  الفعــال  للكــوارث  التصــدي  لتمكيــن  يــة؛  االبتكار واألفــكار 
اإلقليميــة  المنظمــات  مــع  العاقــة  عـلـى  التأكيــد  الصلة-مــع  -ذات  األخــرى  المنصــات  مــع  الروابــط  يــز  ولتعز

والفريــق االستشــاري العالمــي المعنــي بالتنســيق المدـنـي العســكري اإلنســاني.

تتوـلـى الــدول األعضــاء ـفـي أســيا والمحيــط الهــادئ قيــادة الفريــق االستشــاري اإلقليمــي بنظــام التنــاوب عـلـى 
مقعــد الرئاســة، ولقــد كانــت واحــدة مــن أولــى التوصيــات الصــادرة مــن الفريــق االستشــاري اإلقليمــي هــي تعزيــز 
القــدرة عـلـى التنبــؤ والوصــول إـلـى تفاهــم مشــترك، بشــأن آليــات التنســيق المدـنـي العســكري ووظائفهــا -ذات 
الصلة-أثنــاء التصــدي، ويحــدد التنســيق المدنــي العســكري اإلنســاني فــي الحــاالت الطارئــة: نحــو نمــوذج قابــل للتنبــؤ 
–بالتفصيل-آلليــات التنســيق المدنــي العســكري الرئيســية وطريقــة تفعيلهــا أثنــاء التصــدي للكــوارث فــي أســيا 

والمحيــط الهــادئ؛ تماشــًيا مــع األطــر والتوجيهــات العالميــة واإلقليميــة.

التنسيق المدني العسكري اإلنساني في الحاالت الطارئة: نحو نموذج قابل للتنبؤ )2017(

5.1.4 مهام التنسيق المدني العسكري لألمم المتحدة 
في الكوارث في وقت السلم

5.1.4.1 إقامة الحوار مع القوات العسكرية والجهات 
الفاعلة المسلحة األخرى، والعمل على استمراره

يعــد الحــوار بمثابــة أســاس التنســيق المدـنـي العســكري، ويجــب أن يــؤدي الموظــف المســؤول عــن التنســيق 
المدنــي العســكري دوره؛ باعتبــاره الميّســر الرئيســي لهــذا الحــوار الحيــوي الــذي يجــب أن يشــمل الجهــات المعنيــة 
المحــددة -ذات الصلة-كافــة أثنــاء عمليــة التقييــم. فعبــر هــذا الحــوار، ســيكون هنــاك دائًمــا إمكانيــة للوصــول إلــى 
الحــل المتفــق عليــه للتحديــات التــي قــد تظهــر أثنــاء مرحلــة التأهــب أو التصــدي مــن عمليــات التصــدي للكــوارث 

علــى نطــاق واســع.

https://www.unocha.org/sites/dms/ROAP/Civil%20Military%20Coordination/images/RCG_05042017_Final_electronic.pdf
https://www.unocha.org/sites/dms/ROAP/Civil%20Military%20Coordination/images/RCG_05042017_Final_electronic.pdf
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5.1.4.2 اآلليات والمنصات لتبادل المعلومات والتفاعل

ال توجــد عــادة أي قيــود علــى المعلومــات التــي يمكــن تبادلهــا مــا دام أنهــا تتعلــق بالتصــدي. ولقــد زادت الجيــوش 
مســتوى المعلومــات التــي يمكــن تبادلهــا فــي التصــدي للكارثــة ونوعهــا بشــكل كبيــر، بالعمــل قــدر المســتطاع فــي 
بيئــة غيــر مصنفــة. وفيمــا يلــي بضعــة أمثلــة علــى أهــم أنــواع المعلومــات ذات الصلــة؛ بنــاًء علــى تقديــر المنظمــة أو 

المجموعــة -ذات الصلة-التــي يمكــن تبادلهــا بيــن الجهــات الفاعلــة اإلنســانية والعســكرية:

وجــود القــوات العســكرية وقدراتهــا وأصولهــا، بمــا ـفـي ذلــك: وقــت »القــدرة التشــغيلية الكاملــة« التــي  	
تتمتــع بهــا ونطاقهــا ونهايــة النشــر.

متطلبات الدعم العسكري إلى المساعدة اإلنسانية. 	
أنشطة اإلغاثة التي تنفذها القوات العسكرية ونتائج التقييم. 	
يــة  	 التقييــم اإلنســانية والخطــط االســتراتيجية للتصــدي، والفجــوات واألنشــطة اإلنســانية الجار بيانــات 

التنســيق. وهيــاكل 
حالة الطرق الرئيسية لإلمدادات وبًِنى تحتية رئيسية. 	
تحركات السكان أو التهديدات األمنية المحتملة الناتجة عن الكارثة. 	

مــن المهــم أن يحــدد الموظــف المســؤول عــن التنســيق المدنــي العســكري نــوع المعلومــات التــي يمكــن تبادلهــا، 
ومــا إذا كان هنــاك أي موضوعــات لــم تتناولهــا الجهــات الفاعلــة اإلنســانية أو العســكرية أو الشــرطية؛ فــإن النشــر 
فــي عمليــة التصــدي للكارثــة مــع التفاهــم الواضــح والمشــترك لمــا تتفــق الجهــات الفاعلــة اإلنســانية والعســكرية 

علــى التحــدث بشــأنه سيســاعد الموظــف المســؤول عــن التنســيق المدنــي العســكري علــى إدارة التوقعــات.

5.1.4.3 التفاوض في مجاالت التفاعل المهمة

عـلـى النحــو الموضــح ـفـي الفصــل الثالــث ـفـي الجــزء 	.2.7، توجــد ثاثــة مجــاالت مســاعدة إنســانية، تســتطيع 
للكــوارث: التصــدي  أثنــاء عمليــات  القــوات العســكرية دعمهــا 

المساعدة المباشرة. 	
المساعدة غير المباشرة. 	
دعم البنية التحتية. 	

قــد ُيطلــب مــن الموظــف المســؤول عــن التنســيق المدـنـي العســكري المســاعدة ـفـي المفاوضــات المتعلقــة 
بالفئــات الثــاث الســابقة؛ للوصــول إلــى تفاهــم واتفــاق مــع الجهــات الفاعلــة العســكرية والشــرطية، فيمــا يخــص 
أفضــل المجــاالت التــي تســتطيع أن تقــدم فيهــا شــيًئا ذا قيمــة لدعــم العمليــات اإلنســانية. وبالنظــر إلــى القــدرة 
المميــزة للقــوات العســكرية علــى االنتشــار الســريع علــى نطــاق واســع فــي غضــون الســاعات القليلــة األولــى لكارثــة 
يــدة التــي تتمتــع بهــا، فمــن المرجــح أن ُتقــدم القــوات العســكرية-وبالتحديد  واســعة النطــاق والقــدرات الفر
القــوات العســكرية األجنبية-شــيًئا ذا قيمــة فــي مجــال المســاعدة غيــر المباشــرة؛ فضــًا عــن دعــم البنيــة التحتيــة.
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5.1.4.4 تطوير التوجيهات المحددة حسب السياق 
ونشرها

ســياقات  ـفـي  متزايد-العمــل  -بشــكل  العســكري  المدـنـي  التنســيق  عــن  المســؤولين  الموظفيــن  مــن  ُيطلــب 
متعــددة الجوانــب وفريــدة لــم يعــد فيهــا التمييــز التقليــدي بيــن الكارثــة الطبيعيــة أو التكنولوجيــة »الخالصــة« فــي 
وقــت الســلم، والحالــة الطارئــة المعقــدة بمثابــة القاعــدة. ولقــد دفــع هــذا التوجــه المجتمــع اإلنســاني إلــى تفضيــل 
تطويــر توجيهــات التنســيق المدنــي العســكري المحــددة حســب الدولــة أو الســياق، ويتــم إعــداد تلــك التوجيهــات 
بمــا يتناســب مــع ســياق الكارثــة المحــددة وتطبيــق المبــادئ اإلنســانية والمبــادئ التوجيهيــة العالميــة الحاليــة 
المتعلقــة بالتنســيق المدنــي العســكري لألمــم المتحــدة، وتحتــوي تلــك التوجيهــات علــى إرشــادات بشــأن كيفيــة 
الحــرص علــى النهــج المتســق والمتماســك لتفاعــل المجتمــع اإلنســاني مــع الجهــات الفاعلــة العســكرية، وتســلط 
الضــوء علــى التنســيق المدنــي العســكري؛ باعتبــاره مســؤولية مشــتركة مهمــة للغايــة علــى المســتوى التشــغيلي، 
المدنيــة واإلنســانية  الفاعلــة  الجهــات  التــي تســتفيد منهــا  المدـنـي العســكري  التنســيق  وتشــدد عـلـى أعمــال 

والعســكرية؛ فضــًا عــن المتضرريــن الذيــن يحصلــون علــى المســاعدة.

5.1.4.5 مراقبة نشاط القوات العسكرية والجهات 
الفاعلة المسلحة األخرى؛ لضمان التمييز

يجــب أن يراقــب الموظــف المســؤول عــن التنســيق المدنــي العســكري أنشــطة اإلغاثــة العســكرية مــن زاويتيــن، 
وهمــا فاعليــة المســاعدة والعمــل اإلنســاني القائــم علــى المبــادئ، ويعمــل التنســيق المدنــي العســكري علــى تعزيــز 
التكامــل فيمــا بيــن األنشــطة العســكرية واالســتجابة اإلنســانية العامــة؛ لتفــادي االزدواجيــة والتنافــس، ويجــب 
إيــاء اهتمــام خــاص؛ لتقليــل األصــول العســكرية األجنبيــة تدريجًيــا؛ لضمــان التحــول الســلس مــن أنشــطة الدعــم 
العســكري، والمســاعدة المباشــرة إلــى الجهــات الفاعلــة المدنيــة. وقــد يقــدم الموظــف المســؤول عــن التنســيق 
المدنــي العســكري نصيحــة عمليــة عــن النهــج القائــم علــى »عــدم إلحــاق الضــرر« )انظــر الفصــل 1، القســم 1.	.	( 
واســتراتيجيات الخــروج، والتــي تشــمل اآلثــار الســلبية المحتملــة طويلــة األجــل، ويمكنه/يمكنهــا أيًضــا إرســال 
الوحــدات العســكرية إلــى الجهــات الفاعلــة المعنيــة بمواضيــع محــددة، مثــل: المستشــارين المعنييــن بالجنــس 

والحمايــة.

5.2 تقييم التنسيق المدني العسكري لألمم المتحدة

عـلـى النحــو المبيــن ـفـي الفصــل 	 ـفـي القســم 	.	، يبــدأ انتشــار التنســيق المدـنـي العســكري أو تعيينــه بتقييــم 
التنســيق المدنــي العســكري. فــإذا كان مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية موجــوًدا داخــل الدولــة، فســوف ُيجــري 
تقييــم التنســيق المدنــي العســكري فــي أفضــل األحــوال فــي مرحلــة التأهــب وُيحــَدث بانتظــام، وإذا لــم يكــن تقييــم 
التنســيق المدنــي العســكري متاًحــا، فإنــه يبــدأ فــي مرحلــة مــا قبــل النشــر عنــد التواصــل مــع الجهــات المعنيــة علــى 

الصعيــد العالمــي وتحليــل البيانــات الثانويــة.



   120   121 الفصل الخامس: التنسيق المدني العسكري لألمم المتحدة في الكوارث في وقت السلمالتنسيق المدني العسكري التابع لألمم المّتحدة الدليل الميداني اإلصدار 2.0 )2018(

ي 
ن د

لم
ق ا

سي
تن

ال
ت 

وق
في 

ي 
كر

س
لع

ا
لم

س
ال

5.2.1تقييم البيئة التشغيلية وتعريفها

فــي الخطــوة األولــى، ســوف يقيــم الموظــف المســؤول عــن التنســيق المدنــي العســكري البيئــة التشــغيلية ويعرفهــا؛ 
موضًحــا مــدى تأثيــر الســياق علــى وظيفــة التنســيق المدنــي العســكري؛ ولــذا يجــب تنفيــذ تلــك الخطــوة؛ باعتبارهــا 

جــزًءا مــن جهــود التنســيق المدنــي العســكري فــي مرحلــة التأهــب.

دراسة الحالة: تقييم البيئة، زلزال نيبال، عام 2015

ـفـي التصــدي لزلــزال نيبــال، بــدأت عمليــة تقييــم البيئــة التشــغيلية قبــل وقــت طويــل مــن انتشــار التنســيق 
المدـنـي العســكري مــع توفــر تحليــل البيانــات الثانويــة )إطــار إدارة الكــوارث، خطــط التأهــب للتصــدي، تقييــم 
القــدرات اللوجســتية( عـلـى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدوـلـي. وبعــد انتشــار الموظفيــن المســؤولين عــن 
التنســيق المدنــي العســكري؛ باعتبارهــم جــزًءا مــن فريــق األمــم المتحــدة للتقييــم والتنســيق فــي حــاالت الكــوارث 
)UNDAC(، تــم جمــع البيانــات الرئيســية بعــد ذلــك؛ لفهــم البيئــة التشــغيلية بصــورة أفضــل، وُعقــدت مشــاورات 
مباشــرة مــع الجهــات المعنيــة الرئيســية )الحكومــة النيباليــة، والقــوات العســكرية النيباليــة، والشــرطة المســلحة، 
والمنسق اإلنساني، والمجموعات اإلنسانية( وأجريت زيارات ميدانية؛ بهدف الوصول إلى فهم مباشر للمسائل 
المشــتركة بيــن الشــؤون اإلنســانية والعســكرية فــي مجــاالت التصــدي المهمــة للغايــة. لقــد أتــاح اســتخدام البيانــات 
الرئيســية جمــع البيانــات المحــددة حســب التنســيق المدنــي العســكري والقائمــة علــى االحتياجــات، وأتــاح ذلــك 

أيًضــا التحقــق مــن موثوقيــة البيانــات ومصداقيتهــا والتأكــد منهمــا؛ وفًقــا لمعاييــر محــددة.

5.2.2 تحديد الجهات الفاعلة والمهام ووالياتها

فــي الخطــوة الثانيــة، ســوف يحــدد الموظــف المســؤول عــن التنســيق المدنــي العســكري الجهــات الفاعلــة والجهــات 
المعنيــة ذات الصلــة، ومهامهــا، ووالياتهــا، وأهدافهــا، ويحلــل العاقــات المدنيــة العســكرية، ويجــب أن ينصــب 
التركيــز عـلـى تحديــد الجهــات الفاعلــة المدنيــة والعســكرية والمســلحة األخــرى التــي قــد يكــون لهــا تأثيــر أو 
أثــر عـلـى الحــوار والتفاعــل، فيمــا يخــص التنســيق المدـنـي العســكري. ويعــد الفهــم المفصــل لمهــام الجهــات 
تحليــل  وعنــد  يًــا.  العســكري ضرور المدـنـي  التنســيق  ـفـي  مشــاركتها  عــن  فضــًا  ووالياتهــا؛  المختلفــة  الفاعلــة 
العاقــات المدنيــة العســكرية، مــن المهــم تحديــد المشــاكل المحتملــة التــي يجــب تناولهــا؛ لوضــع اســتراتيجية 
وبرنامــج عمــل فعاليــن لتنفيــذ التنســيق المدـنـي العســكري والحفــاظ عليهمــا، وبعــد تحديــد الجهــات الفاعلــة 
وفهــم العاقــات بينهــا، يجــب أن يضــع الموظــف المســؤول عــن التنســيق المدنــي العســكري مصفوفــة مشــاركة 

الجهــات المعنيــة للتنســيق المدـنـي العســكري. انظــر الفصــل 	، الجــدول 8.

نصائح:

عليــك تحديــد الــوكاالت المدنيــة التــي تشــمل واليتهــا اإلغاثــة ـفـي حــاالت الطــوارئ وإيصــال المســاعدة  	
واإلعمــار عـلـى أقــل تقديــر.

عليــك التركيــز بصــورة خاصــة علــى الــدور الــذي تلعبــه القــوات العســكرية المحليــة فــي تقديــم اإلغاثــة فــي  	
حــاالت الطــوارئ، والمهــام والواليــات التــي ُتكلــف بهــا القــوات العســكرية األجنبيــة، وعليــك أيًضــا مراعــاة 

الجهــات الفاعلــة المســلحة األخــرى )الجماعــات المســلحة غيــر التابعــة للدولــة، علــى ســبيل المثــال(.
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بينمــا يركــز التنســيق المدنــي العســكري علــى التفاعــل بيــن الجهــات الفاعلــة المدنيــة والعســكرية الدوليــة،  	
 ،)UNPOL( عليــك أيًضــا مراعــاة قــوات الشــرطة األجنبيــة، والتــي تشــمل الشــرطة التابعــة لألمــم المتحــدة

والتنســيق معهــا عــن كثــب.

5.2.3 تحليل العالقات المدنية العسكرية

وهياكلــه  التنســيق  آليــات  ذلــك  بعــد  العســكري  المدـنـي  التنســيق  عــن  المســؤول  الموظــف  يقيــم  أن  يجــب 
ومواقعــه، وتعــد هــذه المعلومــات مهمــة للغايــة؛ للنظــر مجــدًدا ـفـي منتديــات تنســيق عمليــة التنســيق المدـنـي 

العســكري وهياكلهــا وآلياتهــا، أو إنشــاء منتديــات وهيــاكل وآليــات جديــدة ومناســبة.

والتكتيكيــة  والتشــغيلية  االســتراتيجية  المســتويات  العســكري عـلـى  المدـنـي  التنســيق  ترتيبــات  اتخــاذ  يجــب 
متســقة. بطريقــة 

علــى النحــو الموضــح فــي الفصــل الثالــث فــي القســم 	.	، تعتمــد اســتراتيجية التنســيق المدنــي العســكري الســارية 
علــى الســياق دائًما.

اإلنســانية  والمبــادئ  اإلنســاني  المجــال  حمايــة  إـلـى  دائًمــا  التنســيق  يســعى  أن  يجــب 
وتعزيزهمــا.

5.2.3.1 ترتيبات االتصال

ســتعلن اســتراتيجية التنســيق المدنــي العســكري المعتمــدة ترتيبــات التنســيق واالتصــال التــي يتعيــن اتخاذهــا 
علــى المســتوى التشــغيلي. وفــي التصــدي للكــوارث فــي وقــت الســلم؛ فإنــه يمكــن اعتبــار االســتراتيجيات القائمــة 
علــى التعــاون بيــن الجهــات الفاعلــة اإلنســانية والعســكرية مناســبة. وفــي هــذه الحالــة، علــى المســتوى التشــغيلي، 
يتيــح وجــود الجهــات الفاعلــة اإلنســانية والعســكرية فــي نفــس الموقــع فــي مرفــق تنســيق واحــد تبــادل المعلومــات 

-بشــكل فوري-والحــوار، بشــأن تقســيم المهــام وتنســيق التخطيــط التشــغيلي.

قــد تكــون هنــاك حــاالت تعــد فيهــا اســتراتيجية التنســيق المدـنـي العســكري المعمــول بهــا ســبيل مــن ســبل 
التعــاون، وقــد ال تعــد فيهــا، علــى المســتوى التشــغيلي، ترتيبــات االتصــال فيمــا يخــص الوجــود فــي نفــس الموقــع 
مناســبة للســياق والديناميــات علــى أرض الواقــع، وفــي تلــك الحــاالت، يجــب النظــر فــي المناهــج التشــغيلية األخــرى 

واعتمادهــا، والتــي تشــمل »تبــادل االتصــال« أو »اجتمــاع االتصــال« علــى ســبيل المثــال.

دراسة الحالة: إعصار وينستون المداري في فيجي في عام 2016

نتيجــة الســياق الفريــد للمحيــط الهــادئ والطابــع الخــاص للمهــام والواليــات للجهــات الفاعلــة المشــاركة فــي عمليــة 
التصــدي إلعصــار وينســتون المــداري، تــم اعتبــار اســتراتيجية التنســيق المدـنـي العســكري لنهــج »التعــاون« 
و«تبــادل االتصــال )االنتــداب(« مناســبة؛ ولذلــك انُتــِدب اثنــان مــن الموظفيــن المســؤولين عــن التنســيق المدنــي 
العســكري إلــى وحــدة العمليــات المســتقبلية فــي المكتــب الوطنــي إلدارة الكــوارث؛ لتســهيل تبــادل المعلومــات 
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والعســكرية  اإلنســانية  الفاعلــة  الجهــات  بيــن  التشــغيلي  التخطيــط  تنســيق  المهــام، وتمكيــن  تقســيم  ودعــم 
المشــاركة فــي عمليــة التصــدي. ولقــد كانــت اســتراتيجية التنســيق المدنــي العســكري ونهــج االتصــال الموضوعيــن 
موجهيــن نحــو إقامــة حــوار أساســي واســتمراره طــوال عمليــة التصــدي. وبجانــب ذلــك، ُعقــدت العديــد مــن 
القــوات  عــن  فضــًا  الوطنيــة؛  العســكرية  للقــوات  العليــا  القيــادة  مــع  المعلومــات  وتبــادل  اإلحاطــة  جلســات 
العســكرية األجنبيــة الموجــودة ـفـي الميــدان، وســاهم ذلــك ـفـي بنــاء العاقــات القائمــة عـلـى االحتــرام المتبــادل 

والثقــة، بشــأن أدوار بعضهــم ببعــض ومســؤولياتهم.

5.2.3.1.1 مفهوم تنسيق العمليات اإلنسانية-العسكرية

عندمــا تنطبــق اســتراتيجية التعــاون فــي ســياق الكارثــة واســعة النطــاق، ويعــد وجــود الجهــات الفاعلــة اإلنســانية 
 )HuMOCC( والعســكرية فــي نفــس الموقــع مناســًبا، فقــد يقــدم مفهــوم تنســيق العمليــات اإلنسانية-العســكرية

نمــوذج تنســيق إنســاني عســكري قابــل للتنبــؤ.

دراســة الحالــة: مــن مركــز العمليــات المشــتركة وإســناد المهــام إلــى مفهــوم تنســيق العمليــات اإلنســانية-
العســكرية، زلــزال هايتــي، عــام 2016

تأســس مركــز العمليــات المشــتركة وإســناد المهــام )JOTC( فــي هايتــي بعــد 12 يوًمــا مــن وقــوع الزلــزال فــي ينايــر 
2010؛ لتبســيط طلبــات المســاعدة العســكرية )RFA(. فــكان يتعيــن توفيــر طلبــات المســاعدة العســكرية كافــة 
عــن طريــق مركــز العمليــات المشــتركة وإســناد المهــام، وكانــت قيــادات المجموعــات مســؤولة عــن اعتمادهــا، 
والحــرص علــى اســتخدام األصــول العســكرية األجنبيــة المتوفــرة لدعــم األولويــات اإلنســانية، وتــم تعزيــز عمليــة 

التخطيــط بمهلــة مدتهــا 72 ســاعة لطلبــات المســاعدة العســكرية.

تحّســن مفهــوم مركــز العمليــات المشــتركة وإســناد المهــام بعــد ذلــك إـلـى نمــوذج تنســيق، يمكــن تعميمــه ـفـي 
البيئــة التشــغيلية  عمليــات التصــدي للكــوارث، فقــد كان مرنًــا، بمــا يكفــي إلتاحــة التعديــات والتكيــف مــع 
المحــددة. لقــد كان ُيشــار إليــه -فــي البداية-باســم مركــز التنســيق المدنــي العســكري )CMCC( ثــم تّغيــر اســمه إلــى 
مفهــوم تنســيق العمليــات اإلنسانية-العســكرية )HuMOCC(؛ لتســليط الضــوء علــى الطابــع اإلنســاني لنمــوذج 

التنســيق.

الوطنــي يضــم  الوطنــي/دون  الكــوارث  إدارة  إطــار  إذا كان  العســكري مــا  المدـنـي  التنســيق  سيكشــف تقييــم 
بيــن الجهــات  بالفعــل إجــراءات ومنابــر؛ لتبــادل المعلومــات وتقســيم المهــام وتنســيق التخطيــط التشــغيلي 
الفاعلــة اإلنســانية والعســكرية. وعندمــا ال تكــون تلــك الترتيبــات موجــودة بالفعــل، قــد يقــدم مفهــوم تنســيق 
العمليــات اإلنسانية-العســكرية مفهوًمــا تضعــه الوكالــة الوطنيــة إلدارة الكــوارث فــي الســياق الــذي يناســب إطــار 
إدارة الكــوارث المحــدد. فالهــدف هــو تســهيل التفاعــل بيــن الجهــات الفاعلــة اإلنســانية والعســكرية ـفـي ســياق 

عمليــات التصــدي للكــوارث واســعة النطــاق.
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دراسة الحالة: مفهوم تنسيق العمليات اإلنسانية-العسكرية في التصدي لزلزال نيبال عام 2015

المدـنـي  التنســيق  عــن  المســؤولون  الموظفــون  أجــراه  الــذي  العســكري  المدـنـي  التنســيق  تقييــم  أشــار  لقــد 
العســكري والمنتشــرين؛ باعتبارهــم جــزًءا مــن فريــق األمــم المتحــدة للتقييــم والتنســيق فــي حــاالت الكــوارث، إلــى 
أن حكومــة نيبــال اتخــذت ترتيبــات تنســيق واتصــال خاصــة تركــز علــى التفاعــل اإلنساني-اإلنســاني )المركــز الوطنــي 
لعمليــات الطــوارئ، مركــز تنســيق العمليــات فــي الميــدان، الفريــق الُقطــري للعمــل اإلنســاني، المجموعــات(؛ فضــًا 
عــن التفاعــل العسكري-العســكري )مركــز التنســيق العســكري متعــدد الجنســيات(. ولكــن لــم تكــن هنــاك تدابيــر 
محــددة لتســهيل الحــوار والتفاعــل اإلنســاني العســكري؛ ونظــًرا لنتائــج تقييــم التنســيق المدنــي العســكري، فقــد 
أقــرت وزارة الشــؤون الداخليــة مفهــوم تنســيق العمليــات اإلنسانية-العســكرية )HuMOCC(؛ باعتبــاره نموذًجــا، 

بإمكانــه تقديــم واجهــة تنســيق إنسانية-عسكرية-شــرطية قابلــة للتنبــؤ.

الجدول 17: يهدف مفهوم تنسيق العمليات اإلنسانية-العسكرية إلى تقديم الخدمات 
التالية:

c.تقديم نموذج تنسيق قابل للتنبؤ وفعال على أرض الواقع

c.تفادي إقامة منابر تنسيق مدني عسكري مخصصة و/أو وسيطة تؤدي إلى ازدواجية وفوضى

c ،تســهيل إمكانيــة الوصــول إلــى نتائــج التقييــم، بمــا فــي ذلــك: األولويــات واالحتياجــات والمتطلبــات
بمــا فــي ذلــك: مــا يتعلــق منهــا باســتخدام األصــول العســكرية.

c واألصــول المتطلبــات  بيــن  للمطابقــة  االحتياجــات  عـلـى  القائــم  النظــام  إنشــاء  ـفـي  المســاهمة 
المناســبة. العســكرية 

c تقديــم المشــورة -ـفـي الوقــت المناســب، قــدر اإلمكان-بشــأن األصــول العســكرية األجنبيــة التــي
يجــب تقديمهــا إـلـى الدولــة المتضــررة، وـفـي المواقــع ذات األولويــة.

c لتســهيل كافــة؛  الفاعلــة  الجهــات  بيــن  الســائدة  بالحالــة  المشــترك  الوعــي  إثــارة  ـفـي  المســاهمة 
للكارثــة. والمنهجــي  المتســق  التصــدي 

c.تسهيل تبادل المعلومات الفعال والمتسق بين الجهات الفاعلة اإلنسانية والعسكرية

c إثــارة الوعــي بوظيفــة التنســيق المدـنـي العســكري بيــن المنظمــات اإلنســانية والجهــات الفاعلــة
ية. العســكر

c.تحسين الفهم المشترك للعمليات والمتطلبات

c التخطيــط ذلــك:  ويشــمل  العســكرية،  األصــول  لتقليــص  الازمــة؛  الخــروج  اســتراتيجية  تطويــر 
لانتقــال مــن األصــول العســكرية إـلـى األصــول المدنيــة؛ فضــًا عــن المؤشــرات الواقعيــة والنقــاط 

التقييــم. المرجعيــة، ومعاييــر 

c ،توفيــر العــدد الكاـفـي والتغطيــة الجغرافيــة مــن موظفــي التنســيق المدـنـي العســكري المدربيــن
ويشــمل ذلــك: المهــارات اللغويــة والمعــارف التقنيــة الكافيــة.

c بيــن الكــوارث  وقــوع  قبــل  لمــا  المؤسســي  المعنــوي  والتوجيــه  يــب  التدر تطويــر  إـلـى  الدعــوة 
أفــراد القــوات العســكرية المنتشــرين للتصــدي للكــوارث، وقــد يشــمل ذلــك تقديــم التوجيهــات 

بذلــك. الوقــت  ســمح  إن  العســكري،  المدـنـي  التنســيق  بشــأن  واإلحاطــات، 
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5.2.3.2 التنسيق اإلنساني العسكري أثناء العمليات 
الصحية

فــرق الطــوارئ الطبيــة عبــارة عــن مجموعــات مــن المهنييــن الصحييــن وموظفــي الدعــم التــي تقــدم الرعايــة 
الســريرية المباشــرة إلــى الســكان المتضرريــن مــن الكــوارث أو حــاالت التفشــي. فبعــد وقــوع الكــوارث المفاجئــة، 
عــادة مــا تنتشــر فــرق الطــوارئ الطبيــة بوصفهــا قــدرات احتياطيــة؛ لدعــم البنيــة األساســية الصحيــة المحليــة 
الموجــودة، وتقديــم الرعايــة -فــي حــاالت الطوارئ-إلــى المرضــى الذيــن يعانــون مــن إصابــات ســطحية، والحــاالت 
األخــرى المهــّددة للحيــاة. وتشــمل فــرق الطــوارئ الطبيــة تلــك الفــرق الحكوميــة )المدنيــة والعســكرية( وغيــر 

الحكوميــة ويمكــن تصنيفهــا فرعًيــا إـلـى فــرق وطنيــة أو دوليــة؛ بنــاًء عـلـى مجــال التصــدي.

تســتطيع الجهــات الفاعلــة العســكرية تقديــم الدعــم لفــرق الطــوارئ الطبيــة عندمــا تنتشــر. وفيمــا يلــي بضعــة 
أمثلــة علــى الدعــم العســكري لفــرق الطــوارئ الطبيــة المدنيــة:

الدعم اللوجستي الرئيسي لمؤازرة فرق الطوارئ الطبية، بما في ذلك: »النقل«. 	
تسهيل عمليات اإلجاء الطبي وانتشال المصابين. 	
القدرات التقنية لدعم الصور الساتلية وغيرها. 	
األصول العسكرية األجنبية. 	

انظر أيًضا الفصل الثاني، القسم 1.2.

انظر الموقع اإللكتروني لفرق الطوارئ الطبية.

5.2.4 الحاجة إلى األصول العسكرية األجنبية وتوافرها 
وتأثيرها

مــن المهــم التمييــز بيــن توافــر األصــول العســكرية األجنبيــة وقــرار اســتخدام األصــول العســكرية األجنبيــة ـفـي 
البيئــة التشــغيلية المحــددة. فمــن الناحيــة المثاليــة، ستشــارك الجهــات الفاعلــة المدنيــة والعســكرية فــي مرحلــة 
التأهــب؛ لمناقشــة تخطيطهــا التشــغيلي وتنســيقه؛ لتمكيــن التصــدي الفعــال والمناســب فــي الوقــت المناســب. 
وتقــرر قيــادة التصــدي لحالــة الطــوارئ، الحكومــة فــي الدولــة المتضــررة، عــادًة عــن طريــق الوكالــة الوطنيــة إلدارة 
الكــوارث، قبــول وجــود القــوات العســكرية األجنبيــة عـلـى أراضيهــا أو رفضــه؛ فمــن المرجــح أن تتشــاور القيــادة 
اإلنســانية فــي الدولــة مــع الحكومــة؛ لبحــث إمكانيــة اســتخدام أصــول عســكرية أجنبيــة لدعــم عمليــات االســتجابة 
اإلنســانية وتوافــر أي أصــول عســكرية وطنيــة لدعــم االســتجابة اإلنســانية الدوليــة. وتشــارك القــوات العســكرية 
األجنبيــة -بشــكل متزايد-فــي عمليــات التصــدي للكــوارث واســعة النطــاق، ويعــد اســتخدام األصــول العســكرية 
األجنبيــة لدعــم العمليــات اإلنســانية بمثابــة خيــار يجــب أن يكمــل دائًمــا آليــات اإلغاثــة القائمــة، ويجــب عـلـى 
المتطلبــات الخاصــة لألصــول العســكرية األجنبيــة تحديــد الفتــرة الزمنيــة المطلوبــة فيهــا، والتغلــب علــى الفجــوة 

اإلنســانية المحــددة والمعلنــة.

http://www.who.int/hac/techguidance/preparedness/emergency_medical_teams/en/
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تســتطيع القــدرات العســكرية األجنبيــة ســد الثغــرات الموجــودة ـفـي االســتجابة ـفـي المجــاالت المهمــة التاليــة 
للتصــدي للكــوارث، وبالتحديــد ـفـي األيــام القليلــة األوـلـى مــن الكارثــة:

الخدمات اللوجستية )النقل، إدارة الموانئ الجوية والبحرية، التخزين، معلومات النقل التجاري(. 	
الهندسة الازمة؛ لتجديد البنية التحتية الحيوية، وتطهير الطرق الرئيسية لإلمداد. 	
االتصاالت السلكية والاسلكية )الصوت المعتمد على السواتل والبيانات(. 	
تبــادل المعلومــات )معلومــات التقييــم، األولويــات فــي الخدمــات والمواقــع، الفجــوات المحتملــة فــي األطــر  	

الزمنيــة المقــدرة(.
الصحة )اإلجاء الطبي، القدرات المحددة(. 	

األصــول  اســتخدام  تســهيل  ـفـي  العســكري  المدـنـي  التنســيق  موظــف  دور  يتمثــل 
المناســب بشــكل مناســب؛ ممــا يعمــل عـلـى تســهيل  الوقــت  ـفـي  العســكرية األجنبيــة 
تســد  األجنبيــة  العســكرية  األصــول  أن  والتأكــد  وفهمهــا،  اإلنســانية  األولويــات  معرفــة 
تســد  قــد  األجنبيــة  العســكرية  األصــول  أن  كــون  ومــع  الفعليــة.  اإلنســانية  الفجــوات 
فجــوة مهمــة ـفـي بدايــة الكارثــة الطبيعيــة أو التكنولوجيــة؛ فإنهــا قــد تتقلــص قبــل نهايــة 
االســتجابة اإلنســانية بوقــت طويــل. وبنــاًء علــى ذلــك، يجــب أن يتفــادى المجتمــع اإلنســاني 
المبالغــة ـفـي االعتمــاد عـلـى األصــول العســكرية األجنبيــة. وبينمــا يتمثــل الوضــع النهاـئـي 
المعتــاد للبعثــة العســكرية فــي الموقــف الــذي يمكــن فيــه تولــي زمــام القــدرات والكفايــات 
المدنيــة، فــإن الهــدف مــن المســاعدة اإلنســانية يتمثــل ـفـي اســتعادة الحيــاة الطبيعيــة 
فــي المجتمعــات المتضــررة، ويجــب أن تخطــط الجهــات الفاعلــة اإلنســانية لإلطــار الزمنــي 

المتوقــع لعمليــة اإلغاثــة، بغــض النظــر عــن الدعــم العســكري ذات الطابــع المؤقــت. انظــر 
الفصــل الثالــث، القســم 5.2.3، الممارســات الموصــى بهــا للتنســيق المدني-العســكري 

اإلنســاني الفعــال لألصــول العســكرية األجنبيــة ـفـي الكــوارث الطبيعيــة والبشــرية.

دراسة الحالة: تنسيق األصول العسكرية األجنبية في بنغاديش

تقــوم المســاعدة العســكرية األجنبيــة عــادًة علــى االتفاقيــات القائمــة بيــن بنغاديــش والــدول األعضــاء األخــرى أو 
المقدمــة مــن الجهــات متعــددة األطــراف، وتتولــى وزارة الشــؤون الخارجيــة مســؤولية نقــل الحاجــة إلــى المســاعدة 
الفئويــة،  المجموعــات  عــن  فضــًا  الحكوميــة؛  الــوكاالت  وتحــدد  الدوـلـي.  المجتمــع  إـلـى  األجنبيــة  العســكرية 
بالتنســيق مــع رئيــس الــوزراء والمؤسســات الحكوميــة األخــرى، المجلــس الوطنــي إلدارة الكــوارث )NDMC( علــى 
ســبيل المثــال، توافــر األصــول العســكرية األجنبيــة واســتخدامها. وتنشــأ عمليــة مشــتركة وموحــدة أو هيــكل لقــوة 

متعــددة الجنســيات )MNF( عندمــا يتــم طلــب أصــول عســكرية أجنبيــة أو قبولهــا.

يجــوز تفعيــل مركــز التنســيق العســكري متعــدد الجنســيات )MNMCC( فــي ســياقات الكــوارث التــي يتــم فيهــا 
نشــر أعــداد كبيــرة مــن أصــول عســكرية أجنبيــة، ويثيــر مركــز التنســيق العســكري متعــدد الجنســيات الوعــي 
المســاعدة،  العســكرية األجنبيــة  البنغاديشــية والقــوات  المســلحة  القــوات  بيــن  الســائدة  بالحالــة  المشــترك 

ويســهل تبــادل المعلومــات، ويضمــن اســتخدام الدعــم العســكري بشــكل فعــال.
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5.2.4.1 عملية طلب المساعدة

عندمــا يكــون اســتخدام األصــول العســكرية األجنبيــة أو المحليــة بطريقــة مناســبة وـفـي الوقــت المناســب ـفـي 
المدـنـي  التنســيق  لموظــف  الرئيســية  المهــام  مــن  واحــدة  فــإن  النطــاق،  واســعة  للكــوارث  التصــدي  عمليــات 
طلــب  عمليــة  وتســاعد  وتنفيذهــا،  المســاعدة  طلــب  عمليــة  تخطيــط  تســهيل  عـلـى  العمــل  هــي  العســكري 
المســاعدة الجهــات الفاعلــة اإلنســانية فــي ترتيــب أولويــات طلبــات األصــول العســكرية، وتتيــح للقــوات العســكرية 

التخطيــط؛ وفًقــا لذلــك.

تخضــع طلبــات األصــول العســكرية مــن المنظمــات اإلنســانية –أواًل-لمراجعــة المجموعــات وآليــات التنســيق 
المشــترك بيــن المجموعــات؛ حتــى يمكــن اعتمادهــا وتحديــد أولوياتهــا؛ وفًقــا لألولويــات اإلنســانية المتفــق عليهــا 
مــع الحكومة/الوكالــة الوطنيــة إلدارة الكــوارث، وتصبــح طلبــات المســاعدة بعــد التحقــق مــن صحتهــا جــزًءا مــن 
الحــوار والتواصــل المدنــي العســكري الــذي أقامتــه الوكالــة الوطنيــة إلدارة الكــوارث؛ ممــا يؤكــد أنــه ال توجــد بدائــل 
مدنيــة مماثلــة، وأن األصــول العســكرية فقــط يمكنهــا تلبيــة احتيــاج إنســاني ُملِــح ومحــدد. وتشــير التجــارب 
المســتمدة مــن عمليــات التصــدي للكــوارث واســعة النطــاق األخيــرة إلــى أن معظــم طلبــات المســاعدة التــي تلبيهــا 
األصــول العســكرية فــي الوقــت المناســب بطريقــة فعالــة، تركــز فــي المقــام األول علــى المســاعدة غيــر المباشــرة 

ودعــم البنيــة التحتيــة، مثــل: الهندســة والنقــل وقــدرات النقــل الجــوي.

قــد تطــور بعــض المجموعــات المواضيــع، ـفـي حالــة تفعيلهــا، عـلـى ســبيل المثــال: مجموعــة اللوجســتيات أو 
مجموعــة االتصــاالت ـفـي حــاالت الطــوارئ، آليــات تنســيق محــددة ألصــول عســكرية أجنبيــة متخصصــة، عـلـى 
ســبيل المثــال: خليــة تنســيق الطيــران لتنســيق األصــول الجويــة العســكرية؛ باعتبارهــا جــزًءا مــن المجموعــة 

يــة أو اإلنســانية. الكبيــرة مــن األصــول الجويــة التجار

تعد مجموعة اللوجستيات والقوات العسكرية بالتحديد عناصر أساسية في المجاالت التالية:

استخدام األصول العسكرية؛ للمساعدة في إيصال اإلغاثة. 	
استخدام / تبادل أصول النقل )الطائرات، والمروحيات، والشاحنات، والقطارات(. 	
توفير الخدمات والمعدات )وقود الطائرات والمركبات أو الجرافات، وصيانة األصول والمعدات(. 	
المشاريع السريعة األثر )QIPs( للبنية التحتية، مثل: ترميم الطرق أو الجسور. 	
السامة واإلجاء )األمن / اإلجاء الطبي والمرافق والخدمات الطبية المشتركة(. 	
التدريبات والتمارين قبل الحالة الطارئة اإلنسانية. 	
التخطيط لحاالت الطوارئ، فيما يخص أنشطة التصدي العسكرية. 	

5.2.4.2 التوجيه التشغيلي

عـلـى  المحتمــل  التأثيــر  تحليــل  المهــم  مــن  وتوافرهــا،  األجنبيــة  العســكرية  األصــول  إـلـى  الحاجــة  تقييــم  بعــد 
المنظمــات اإلنســانية التــي تســتخدم تلــك األصــول، وقــد يكــون الســتخدام األصــول العســكرية األجنبيــة بواســطة 
المنظمــات اإلنســانية فــي البيئــة التشــغيلية المحــددة تأثيــر ســلبي علــى كل مــن النــاس المتضرريــن والعامليــن 
فــي مجــال تقديــم المعونــة؛ فــي حالــة اعتبارهمــا علــى ارتبــاط وثيــق للغايــة بالقــوات العســكرية؛ ولــذا يجــب النظــر 
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بوعــي فــي القضايــا المتعلقــة بالســامة واألمــن، وتقديــر المبــادئ اإلنســانية والنهــوض بهــا، والوصــول اإلنســاني إلــى 
الســكان الذيــن يحصلــون علــى المســاعدة دون عوائــق، ويجــب تحقيــق التــوازن بيــن الطابــع الُملِــح لاحتياجــات 
مــن األصــول العســكرية األجنبيــة والقــدرة األطــول أجــًا للمجتمــع اإلنســاني عـلـى العمــل ـفـي الدولــة أو حالــة 

الطــوارئ.

بغــض النظــر عــن الحاجــة إلــى التنســيق، يجــب أن يحــرص الموظــف المســؤول عــن التنســيق المدنــي العســكري 
علــى أن التفاعــل مــع الجهــات الفاعلــة العســكرية ال يقلــل مــن المبــادئ اإلنســانية القائمــة علــى الحيــاد والنزاهــة 
واالســتقال التشــغيلي، ويجــب أيًضــا توعيــة الجهــات الفاعلــة العســكرية بــأن المســاعدة اإلنســانية يجــب أن 
تكــون ذات طابــع مدنــي، ويجــب أن ُتقــدم علــى أســاس االحتياجــات فقــط. فمــن المفيــد أن نذكِّــر الجهــات الفاعلــة 
اعتبــارات  عـلـى  تقــوم  أال  يجــب  وأنهــا  إنســانية،  لمعاييــر  وفًقــا  ُتقيــم؛  االحتياجــات  أن  المســتجيبة  العســكرية 

سياســية أو لجــذب انتبــاه وســائل اإلعــام.

انظر أيًضا الفصل الثالث، الجدول 5.

5.3 إدارة المعلومات في الكوارث في وقت السلم

تعــد إدارة المعلومــات أثنــاء حالــة الطــوارئ اإلنســانية جــزًءا أساســيًّا مــن أي عمليــة. ففــي الكــوارث واســعة النطــاق 
بالتحديــد، يعتــرف المجتمــع اإلنســاني بأهميــة جمــع البيانــات الموثوقــة عــن مواقــع النــاس المتضرريــن والحاجــات 
الملحــة لهــم، وأفضــل شــخص يمكنــه مســاعدتهم، وقيمــة هــذه المعلومــات بالنســبة إلــى المســاعدة اإلنســانية 

الفعالــة فــي الوقــت المناســب.

تتطلــب شــبكة إدارة المعلومــات القويــة ـفـي الكــوارث وجــود عمليــات؛ لجمــع المعلومــات عــن الموقــف بيــن 
الجهــات المعنيــة المختلفــة وتحليلهــا وتبادلهــا، ونظــام تنســيق يعمــل بفاعليــة، وتضم الشــبكة الناس المتضررين 
مــن حالــة الطــوارئ؛ فضــًا عــن منظمــات اإلغاثــة والحكومــات فــي الــدول المتضــررة، والمســاعدة، والجهــات الفاعلــة 

العســكرية والشــرطية.

تتمثــل واحــدة مــن المهــام الرئيســية المنــوط بهــا موظــف التنســيق المدنــي العســكري فــي التواصــل مــع وحــدة إدارة 
المعلومــات فــي مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية أو مــع مركــز تنســيق العمليــات فــي الميــدان؛ لتحديــد األدوات 
المتوفــرة والمناســبة؛ لتســهيل تبــادل المعلومــات وإثــارة الوعــي المشــترك بالحالــة الســائدة بيــن الجهــات الفاعلــة 
اإلنســانية والعســكرية، ويجــوز اســتخدام العديــد مــن المنتجــات اإلعاميــة، مثــل Ws	/	 والخرائــط، والمــواد 
العســكري، والحــرص عـلـى توثيــق األنشــطة  المدـنـي  التنســيق  لتبــادل معلومــات  البيانيــة؛  المرئيــة، والرســوم 

والمواقــع العســكرية ذات الصلــة.

5.3.1 أدوات تبادل المعلومات

تعــد قاعــدة بيانــات اتصــاالت الجهــات المعنيــة للتنســيق المدنــي العســكري واحــدة مــن األدوات الرئيســية التــي 
يســتطيع موظــف التنســيق المدنــي العســكري اســتخدامها؛ باعتبارهــا جــزًءا مــن عمليــة التقييــم؛ لتســهيل تحديــد 
الجهــات الفاعلــة والمهمــات والواليــات -ذات الصلة-بوظيفــة التنســيق المدـنـي العســكري. انظــر أيًضــا الفصــل 

الثالــث، الجــدول 7.



   128   129 الفصل الخامس: التنسيق المدني العسكري لألمم المتحدة في الكوارث في وقت السلمالتنسيق المدني العسكري التابع لألمم المّتحدة الدليل الميداني اإلصدار 2.0 )2018(

ي 
ن د

لم
ق ا

سي
تن

ال
ت 

وق
في 

ي 
كر

س
لع

ا
لم

س
ال

الجدول 18: نصائح لتبادل المعلومات
c يتــم تبــادل المعلومــات التشــغيلية اإلنســانية بصــورة علنيــة عـلـى اإلنترنــت؛ فلــذا أبلــغ الشــركاء

Humani- تطبيــق ،humanitarianinfo.org، reliefweb.int )العســكريون بالمصــادر المفتوحــة 
اإلنســانية(. الهويــة   ،tarian Kiosk

c قــم بتحديــث المجتمــع اإلنســاني بصــورة مســتمرة: اعقــد جلســات إحاطــة قصيــرة بشــأن التنســيق
المدـنـي العســكري ـفـي اجتماعــات الفريــق الُقطــري؛ للعمــل اإلنســاني والتنســيق المشــترك بيــن 
المدـنـي  التنســيق  لشــبكة  اجتماعــات  واعقــد  الصلــة،  المجموعــات ذات  المجموعــات، وتنســيق 

العســكري "المفتوحــة" بصــورة منتظمــة.

c ثــم شــارك عليهــا ،humanitarianinfo.org اِنشــأ صفحــة للتنســيق المدنــي العســكري علــى النطــاق
تفاصيــل االتصــال ومواعيــد االجتماعــات وأماكنهــا ومحاضرهــا.

c.قم بتحديث جهات االتصال بصفة مستمرة، وقم بإيجازها بشكل ثنائي على النحو المطلوب

c َفِصــل األصــول العســكرية األجنبيــة المتاحــة، واطلــب المســاعدة مــن زمــاء إدارة المعلومــات ـفـي
المكاتــب المحليــة أو اإلقليميــة.

c اعقــد اتفاقيــات لاتصــاالت عبــر البريــد اإللكترونــي غيــر المصنفــة، وكــن موجــوًدا علــى مــدار الســاعة
واالتصــاالت العاديــة مــع الشــركاء العســكريين.

الممارسات السليمة: أداة لتعقب األصول العسكرية األجنبية

فــي تصديهــا إلعصــار هايــان المــداري فــي الفلبيــن فــي عــام 	201، اســتخدمت القــوات المســلحة الفلبينيــة صفحــة 
جوجــل بســيطة؛ لتخطيــط الرحــات الجويــة لإلغاثــة إلــى المناطــق المتضــررة مــن الكارثــة وتنظيمهــا وتعقبهــا. لقــد 

توســع التعــاون االفتراضــي بشــأن بيانــات الرحــات الجويــة؛ ليشــمل األصــول البحريــة فــي مرحلــة الحقــة.

تمــت مشــاركة البيانــات بصــورة علنيــة عـلـى اإلنترنــت، وتمكنــت الجهــات المعنيــة كافــة مــن اســتخدامها، وتــم 
كــز العمليــات دون الوطنيــة. عــرض المصفوفــة عـلـى شاشــة ـفـي مرا

لقــد اتبــع موظفــو التنســيق المدنــي العســكري المثــال الُمشــار إليــه؛ لتبــادل المعلومــات علــى منبــر تعاونــي؛ لتبــادل 
البيانــات بشــأن اســتخدام األصــول العســكرية األجنبيــة وجمعهــا. لقــد أتــاح ذلــك االتصــاالت فــي الوقــت الحقيقــي؛ 
يــد اإللكتروـنـي بشــكل كبيــر، ويمكــن  لضمــان وصــول الجهــات المعنيــة كافــة إليهــا، وقلــص االتصــاالت عبــر البر
إنشــاء منبــر تبــادل المعلومــات بســهولة مــن أي مــكان ـفـي العالــم باســتخدام حســاب Gmail، ويمكــن وضعــه 
تحــت تصــرف العمليــات الميدانيــة أو يمكــن إدارتــه مــن المقــرات الرئيســية لجمــع بيانــات األصــول العســكرية 
األجنبيــة ومراجعتهــا وتحديثهــا، ويمكــن توســيع نظــام التعقــب االفتراضــي؛ ليشــمل القــوات العســكرية الوطنيــة 
بعــد موافقــة الدولــة المســتضيفة، ويمكــن أيًضــا لخدمــات التنســيق المدنــي العســكري التابعــة لمكتــب تنســيق 

الشــؤون اإلنســانية المســاعدة.
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5.3.2 دور الدعوة والمشورة

ـفـي عمليــات التصــدي للكــوارث، يتحمــل المنســق المقيم/المنســق اإلنســاني المســؤولية عــن تحديــد النهــج 
اإلنســاني المتســق والمتماســك للتفاعــل المدـنـي العســكري، واســتخدام األصــول العســكرية األجنبيــة؛ لدعــم 
األولويــات اإلنســانية، ويقــدم مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية وموظــف التنســيق المدـنـي العســكري الدعــم 
لــكل مــن المنســق المقيم/المنســق اإلنســاني والفريــق الُقطــري للعمــل اإلنســاني؛ لتحديــد الفــرص والتحديــات، 

وتطويــر اســتراتيجية وموقــف مشــتركين.

تنتشــر األصــول العســكرية -بصــورة متزايدة-عــن طريــق االتفاقيــات الثنائيــة المبرمــة بيــن الدولــة المتضــررة 
والدولــة المســاعدة، ويركــز دور الدعــوة والمشــورة للتنســيق المدـنـي العســكري ـفـي المقــام األول عـلـى التاـلـي:

»ســحب« األصول العســكرية األجنبية بداًل من »دفعها«: ادع الحكومات المســاعدة إلى نشــر األصول  	
العســكرية األجنبيــة القائمــة عـلـى االحتياجــات المحــددة والمطلوبــة بالفعــل، مــا يتعــارض مــع األكثــر 
جاذبيــة مــن الناحيــة السياســية، ويجــب أن يحــدث ذلــك عـلـى الصعيــد العالمــي واإلقليمــي والمحـلـي، 

وُيفضــل أن يكــون فــي مرحلــة التأهــب.
فعاليــة المعونــة: تواصــل مــع قــادة األصــول العســكرية األجنبيــة المنتشــرة، وادع إـلـى مشــاركتهم ـفـي  	

التنســيق اإلنســاني؛ لضمــان تكملــة الجهــات الفاعلــة العســكرية للجهــود المدنيــة ودعمهــا لألولويــات 
اإلنســانية، ويمكــن القيــام بذلــك عــن طريــق مفهــوم التنســيق اإلنساني-العســكري المنفــذ أو الدعــوة إلــى 

حضــور اجتماعــات الفريــق الُقطــري للعمــل اإلنســاني أو التنســيق المشــترك بيــن المجموعــات.
العمــل اإلنســاني القائــم عـلـى المبــادئ: راقــب األنشــطة العســكرية، وقــدم المشــورة بشــأن المبــادئ  	

واألولويــات والمعاييــر اإلنســانية، بمــا ـفـي ذلــك: مفهــوم »عــدم إلحــاق الضــرر«.
التماســك: انهــض بنهــج متماســك ومتســق فــي المجتمــع اإلنســاني، فيمــا يخــص التفاعــل مــع القــوات  	

العســكرية، واالســتخدام الصحيــح لألصــول العســكرية األجنبيــة.

انظــر أيًضــا الفصــل الرابــع، الجــدول 15، نصائــح إلقامــة اتصــال وحــوار مــع الجهــات الفاعلــة العســكرية والمســلحة 
األخرى.

5.4 األيام األولى من التصدي للكارثة في وقت السلم

تمتلــك الجهــات الفاعلــة اإلنســانية العديــد مــن آليــات التدخــل والتصــدي الســريع للكــوارث؛ لضمــان تقديــم 
المســاعدة اإلنســانية بأســرع مــا يمكــن فــي الكــوارث واســعة النطــاق، وتعــد الســاعات الـــ 8	 إلــى 72 األولــى األكثــر 
أهميــة مــن ناحيــة عمليــات البحــث واإلنقــاذ والعــاج واإلجــاء الطبــي أو أي منهمــا، والتدابيــر األخــرى المنقــذة 
للحيــاة. ويعتمــد التصــدي للكــوارث -بشــكل كبير-علــى القــدرات المتاحــة علــى أرض الواقــع، وتعــد القــدرة علــى 
التصــدي الســريع للكــوارث مهمــة للغايــة. ومــن المهــم بالمثــل وجــود اســتراتيجية انتقــال وخــروج واضحــة؛ إلنهــاء 

المســاعدة الخارجيــة، بمجــرد اســتعادة النظــم دون الوطنيــة لحالتهــا الطبيعيــة.
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مــا الــدور الــذي تلعبــه الجهــات الفاعلــة العســكرية فــي اإلطــار الزمنــي الُمشــار إليــه؟ تتــراوح 
الوصــول  وإمكانيــة  الدمــار،  لنطــاق  وفًقــا  أشــهر؛  وعــدة  أســبوعين  بيــن  اإلغاثــة  مرحلــة 
والعديــد مــن العوامــل األخــرى، وقــد تلعــب القــوات العســكرية دوًرا مهًمــا للغايــة بالنظــر 
والهندســة  اللوجســتيات  ناحيــة  مــن  وبالتحديــد  الســريع،  االنتشــار  عـلـى  قدرتهــا  إـلـى 

ووســائل النقــل.

يخبرنــا التاريــخ أن األصــول العســكرية األجنبيــة التــي تنتشــر فــي الكارثــة عــادًة مــا تنســحب 
مــن المشــهد أو تعيــد نشــر نفســها قبــل انتهــاء مرحلــة اإلغاثــة، فــي مهلــة زمنيــة قصيــرة جــًدا 
أحيانـًـا؛ وتحســًبا لهــذه الحقيقــة، يحتــاج موظــف التنســيق المدنــي العســكري إلــى الحــرص 
عـلـى أن يعلــن القــادة العســكريون نهايــة انتشــارهم بوضــوح؛ للتأكــد مــن وجــود خطــط 

التســليم الازمــة للتحــول مــن الدعــم العســكري إلــى القــدرات المدنيــة.

5.4.1 تقييم األمم المتحدة للكوارث وتنسيقها

تمتلــك فــرق األمــم المتحــدة للتقييــم والتنســيق فــي حــاالت الكــوارث )UNDAC( القــدرة علــى االنتشــار فــي مهلــة 
زمنيــة قصيــرة )8	/12 ســاعة( ـفـي الحــاالت الطارئــة المفاجئــة ـفـي أي مــكان ـفـي العالــم؛ لوضــع آليــة التنســيق 
لاســتجابة الدوليــة ودعمهــا، وقــد يتــم طلــب انتشــار فــرق األمــم المتحــدة للتقييــم والتنســيق فــي حــاالت الكــوارث 

مــن قبــل الحكومــة فــي الدولــة المتضــررة أو المنســق المقيــم / المنســق اإلنســاني.

تدعــم فــرق األمــم المتحــدة للتقييــم والتنســيق فــي حــاالت الكــوارث عمليــات التقييــم المشــترك بيــن القطاعــات 
ـفـي حــاالت الطــوارئ وتنســيق اإلغاثــة وإدارة المعلومــات، وتعمــل تلــك الفــرق تحــت ســلطة المنســق المقيــم 
/ المنســق اإلنســاني. وفــي المواقــف التــي ينعــدم فيهــا وجــود األمــم المتحــدة، قــد يعمــل فريــق األمــم المتحــدة 

للتقييــم والتنســيق فــي حــاالت الكــوارث؛ لتقديــم الدعــم المباشــر إلــى الحكومــة فــي الدولــة المتضــررة.

إذا كان الموظــف المســؤول عــن التنســيق المدنــي العســكري موجــوًدا بالفعــل علــى أرض الواقــع قبــل وصــول 
فريــق األمــم المتحــدة للتقييــم والتنســيق فــي حــاالت الكــوارث، يجــب البــدء فــي االتصــال، وُيفضــل قبــل االنتشــار؛ 
للتقييــم  المتحــدة  األمــم  فريــق  إـلـى  العســكري  المدـنـي  التنســيق  عــن  المســؤول  المنســق  ضــم  عــن  فضــًا 
والتنســيق فــي حــاالت الكــوارث، إذا وجــد أي منهــم؛ وحتــى إذا لــم تشــارك القــوات العســكرية فــي جهــود اإلغاثــة، 

فقــد يكــون لهــا تأثيــر كبيــر علــى العمليــة.

إذا شــاركت الفــرق العســكرية فــي التصــدي للكــوارث، فإنــه ســيتم ضــم اختصاصــي التنســيق المدنــي العســكري 
إلــى فريــق األمــم المتحــدة للتقييــم والتنســيق فــي حــاالت الكــوارث، ويحــدث ذلــك بالتحديــد؛ عندمــا ال يكــون هنــاك 
وجــود مســبق لمكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية. ويتــم توعيــة أعضــاء فريــق األمــم المتحــدة للتقييــم والتنســيق 
فــي حــاالت الكــوارث، بشــأن كيفيــة التفاعــل مــع القــوات العســكرية الموجــودة علــى أرض الواقــع بشــكل فعــال 
ومناســب؛ باعتبــاره جــزًءا مــن التدريــب التوجيهــي لفريــق األمــم المتحــدة للتقييــم والتنســيق فــي حــاالت الكــوارث، 
يــب أساســي لكيفيــة تســهيل الحــوار األساســي بيــن الجهــات الفاعلــة  ويحصــل أعضــاء الفريــق أيًضــا عـلـى تدر
ــن التصــدي للكــوارث؛ عــن طريــق  اإلنســانية والعســكرية، وتطويــر آليــة التنســيق المدنــي العســكري التــي تحسِّ
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تســهيل تبــادل المعلومــات وتقســيم المهــام وتنســيق التخطيــط التشــغيلي عنــد الحاجــة إلــى ذلــك.

الدليل المرجعي لفريق األمم المتحدة للتقييم والتنسيق في حاالت الكوارث )2018(

http://www.unocha.org/sites/unocha/files/1823826E_web_pages.pdf
http://www.unocha.org/sites/unocha/files/1823826E_web_pages.pdf
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5.4.2 مركز تنسيق العمليات في الميدان

يجــوز إنشــاء فريــق أمــم متحــدة للتقييــم والتنســيق ـفـي حــاالت الكــوارث وتشــغيل مركــز لتنســيق العمليــات 
ـفـي الميــدان )OSOCC( ومركــز اســتقبال/مغادرة )RDC(، عنــد الحاجــة إـلـى ذلــك؛ ليكونــوا حلقــة الوصــل بيــن 
المســتجيبين الدولييــن والســلطات الوطنيــة، ويســهل مركــز تنســيق العمليــات فــي الميــدان أو مركــز االســتقبال/

المغــادرة تنســيق االســتجابة الدوليــة، ويقــدم أيًضــا منبــًرا للتنســيق وتبــادل المعلومــات.

ــا بنطــاق الطــوارئ والمشــاركة العســكرية، قــد ينشــر مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية موظفــي تنســيق  ورهًن
مدنــي عســكري متفرغيــن؛ باعتبارهــم جــزًءا مــن فريــق األمــم المتحــدة للتقييــم والتنســيق فــي حــاالت الكــوارث؛ 
كز تنســيق  كز تنســيق العمليات في الميدان أو مرا لتنســيق أنشــطة التنســيق المدني العســكري اإلنســانية في مرا
يــادة الكبيــرة ـفـي عــدد الجهــات الفاعلــة واالحتياجــات  العمليــات ـفـي الميــدان الفرعيــة أو كليهمــا. وـفـي حالــة الز
المحــددة، قــد يكــون التحــول مــن النهــج القائــم علــى مركــز تنســيق العمليــات فــي الميــدان إلــى تخطيــط مفهــوم 
ــا. ســيظل أيًضــا مفهــوم تنســيق العمليــات اإلنســانية- يً تنســيق العمليــات اإلنسانية-العســكرية وتنفيــذه ضرور

كــز  كــز تنســيق العمليــات فــي الميــدان أو مرا العســكرية الــذي يشــمل ممثليــن إنســانيين وعســكريين مرتبًطــا بمرا
تنســيق العمليــات فــي الميــدان الفرعيــة أو كليهمــا.

إرشادات مركز تنسيق العمليات في الميدان )2018(. 	
الوحدة األولى من البرنامج اإللكتروني للتوعية لمركز تنسيق العمليات في الميدان. 	
الوحدة الثانية من البرنامج اإللكتروني للتوعية لمركز تنسيق العمليات في الميدان. 	
الوحدة الثالثة من البرنامج اإللكتروني للتوعية لمركز تنسيق العمليات في الميدان. 	

الجدول 19: نصائح بشأن الكوارث في وقت السلم
c / قم بإجراء تقييم ســريع ومســتمر للجهات الفاعلة العســكرية التي شــاركت بالفعل / انتشــرت

علــى وشــك أن تنتشــر فــي المنطقة/الدولــة المتضــررة، وتأكــد أن الفريــق الُقطــري للعمــل اإلنســاني 
يعــرف الواليــات والمهــام والتسلســل القيــادي والســيطرة لتلــك الجهــات ويفهــم النتائــج المترتبــة.

c ،راقــب البيئــة المدنيــة العســكرية مــن ناحيــة مهــام الجهــات الفاعلــة العســكرية وحجمهــا وقدراتهــا
والمناطــق الجغرافيــة التــي تغطيهــا، والمــدة المحتملــة لعملياتهــا، وترتيبــات االتصــال والمســؤولين 

الرئيســيين، واســتعد أيًضــا لتقديــم المشــورة.

c انشــأ آليــة تنســيق مدـنـي عســكري تناســب البيئــة التشــغيلية، إن لــم تكــن موجــودة بعــد، وتأكــد
أنــه بإمــكان المنظمــات اإلنســانية والقــوات العســكرية تبــادل المعلومــات واالتفــاق عـلـى المهــام 
طلــب  عمليــة  اآلليــة  تلــك  تشــمل  قــد  األمــر،  لــزم  وإن  اللــزوم.  بحســب  المشــترك  والتخطيــط 
المســاعدة؛ لتحديــد أولويــات طلبــات األصــول العســكرية األجنبيــة لدعــم األولويــات اإلنســانية علــى 

النحــو الــذي تؤكــده قيــادات المجموعــات.

c الحــظ الحاجــة إـلـى قــدرات التنســيق المدـنـي العســكري األطــول أجــًا وحللهــا، وتحقــق مــن صحــة
 / اإلنســانية  الشــؤون  عــن  المســؤولين  يــن  األخر الموظفيــن  مــع  المســتهدفة  والنواتــج  المهــام 

العســكري. المدـنـي  التنســيق 

https://www.unocha.org/sites/unocha/files/2018%20OSOCC%20Guidelines.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/2018%20OSOCC%20Guidelines.pdf
https://vosocc.unocha.org//ELearning/OSOCCAwarenessModule1/story.html
https://vosocc.unocha.org//ELearning/OSOCCAwarenessModule2/story.html
https://vosocc.unocha.org//ELearning/OSOCCAwarenessModule3/story.html
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c ،)	W( متــى )نظــم المعــارف العســكرية الرئيســية موضًحــا مــن يفعــل؟ مــاذا؟ وأيــن؟ و)حتــى
ويشــمل ذلــك ضبــاط االتصــال والقــادة وضبــاط التعــاون المدنــي العســكري )CIMIC( وغيرهــم، وقم 
بالتحديــث بانتظــام، وتعــاون أيًضــا مــع الجهــات الفاعلــة المعنيــة )مثــل: "منســقو المجموعــات"( 
ومــع الكيانــات الحكوميــة )مثــل: ســلطات إدارة الكوارث/الطــوارئ والــوزارات والقــوات المســلحة( 

بحســب اللــزوم.

c تذكــر أن الناتــج المســتهدف الشــامل لوظيفــة التنســيق المدـنـي العســكري يتمثــل ـفـي تســهيل
المســاعدة المناســبة إـلـى الشــخص المناســب ـفـي الوقــت المناســب بأنســب الطــرق.

c قــم بوضــع اســتراتيجية التنســيق المدنــي العســكري بالتزامــن مــع اســتراتيجية التنســيق اإلنســاني
الشــامل، فقــد كان التنســيق المدنــي العســكري وســيظل دائًمــا جــزًءا فرعًيــا مــن التنســيق اإلنســاني 

الشــامل فــي الطــوارئ.

c ،ــا المهمــة الحاليــة والمحتملــة بشــأن اســتخدام األصــول العســكرية األجنبيــة ــادر بتحديــد القضاي ب
ومشــاركة الممثليــن العســكريين فــي المجموعــات ذات الصلــة وراقبهــا، وقــدم أيًضــا المشــورة بشــأن 

القضايــا المتعلقــة بالتنســيق المدنــي العســكري إلــى المجموعــات بشــكل اســتباقي.

c يجــب أن يســهم تبــادل المعلومــات بيــن الجهــات الفاعلــة اإلنســانية والعســكرية فــي الوصــول إلــى
وعــي مشــترك بالحالــة الســائدة مــع التقــدم المحــرز فــي عمليــة االســتجابة.

c أعــد قائمــة بالقضايــا التشــغيلية للتنســيق المدـنـي العســكري المرتبــة؛ وفًقــا لألولويــات، بمــا ـفـي
ذلــك: القضايــا التــي تــم حلهــا والقضايــا العالقــة والمتوقعــة، واذكــر العوامــل التــي ســاعدت ـفـي 
حــل تلــك المشــاكل أو أعاقتــه و/أو العوامــل التــي قــد تثيــر مســائل مســتقبلية، وتأكــد أن خدمــة 

التنســيق المدـنـي العســكري عـلـى علــم بتلــك المشــاكل.

c انشــأ عمليــة تســليم المهــام مــع الوجــود األطــول أجــًا لمكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية أو مكتــب
المنســق اإلنســاني؛ لضمــان اســتمرار وظيفــة التنســيق المدنــي العســكري.

5.5  الكوارث في حاالت الطوارئ المعقدة

يعــد منهجــا الكــوارث فــي وقــت الســلم وحــاالت الطــوارئ المعقــدة علــى التوالــي، والمقدمــان فــي الفصليــن الخامــس 
والســادس، بمثابة حالتين افتراضيتين. حيث يختلف كل ســياق ويتطلب منهج فريد، عادة باســتخدام العناصر 

مــن المنهجيــن، ويجــب أن يكــون المنهــج أيًضــا مرنـًـا بمــا يكفــي للســماح بالتكيــف مــع البيئــات المتغيرة.

توجــد العديــد مــن التصــورات التــي قــد تحــدث فيهــا الكارثــة فــي بيئــة طــوارئ معقــدة، وتميل اســتراتيجية التنســيق 
المدنــي العســكري إلــى منهــج الطــوارئ المعقــدة الــذي تشــارك فيــه القــوات العســكرية الوطنيــة أو الدوليــة فــي 
القتــال أو التصــدي للتمــرد، أو قــد يكــون لديهــا واليــات أخــرى قــد تؤثــر عـلـى تصــور أنشــطة المســاعدة التــي 

تقدمهــا؛ باعتبارهــا نزيهــة.

قــد تــؤدي أضــرار البنيــة التحتيــة وتحــركات الســكان والعواقــب األخــرى للكــوارث؛ فضــًا عــن اإلحبــاط مــن إدارة 
يــادة فــي الجريمــة والقاقــل أو النزاعــات المدنيــة؛ وقــد تؤَجــج العوامــل  األزمــة، إلــى التدهــور فــي الوضــع األمنــي والز

الحاليــة المحركــة للنــزاع أو يعــاد فرضهــا وتصبــح عنيفــة، وقــد تتولــى القــوات العســكرية المهــام األمنيــة.
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دراسة الحالة: التعاون والتعايش في هايتي

لقــد وِضعــت المبــادئ التوجيهيــة للتنســيق المدنــي العســكري المحــدد حســب الدولــة فــي عــام 	201 لاعتــراف 
بحاجــة العامليــن فــي المجــال اإلنســاني والجهــات الفاعلــة العســكرية والشــرطية إلــى العمــل بصــورة فعالــة فــي تلــك 
البيئــة التشــغيلية الفريــدة، ولقــد اتبــع ذلــك عمليــة تقييــم تنســيق مدنــي عســكري مفصلــة بهــدف: )1( وضــع 
المبــادئ والممارســات المتفــق عليهــا لعاقــات مدنيــة عســكرية بنــاءة فــي هايتــي. )2( وتفــادي ازدواجيــة المهــام. 

)	( وتعزيــز تنســيق األنشــطة ودعمــه.

المدـنـي  التنســيق  لهايتــي  الدولــة  المحــدد حســب  العســكري  المدـنـي  للتنســيق  التوجيهيــة  المبــادئ  تتنــاول 
العســكري فــي الكــوارث الطبيعيــة فــي بيئــة غيــر آمنــة بدرجــة عاليــة، وتشــير تلــك المبــادئ التوجيهيــة إلــى المبــادئ 
المنصــوص عليهــا فــي المبــادئ التوجيهيــة الســتخدام األصــول األجنبيــة للدفــاع العســكري والمدنــي فــي اإلغاثــة فــي 
حــاالت الكــوارث )مبــادئ أوســلو التوجيهيــة(، وتقــوم أيًضــا علــى اإلطــار والممارســات الدوليــة القائمــة للتنســيق 
المدـنـي العســكري. ووفًقــا للمبــادئ التوجيهيــة؛ فــإن »اســتراتيجية التعــاون« تســري عـلـى هايتــي، نظــًرا؛ ألن 
الدولــة تجســد ســياق الكارثــة الطبيعيــة ـفـي وقــت الســلم. ومــع كــون ذلــك، تنــص المبــادئ التوجيهيــة أيًضــا 
علــى إنــه عندمــا تتدهــور الحالــة األمنيــة العامــة أو إذا تدهــورت، وإن كانــت كارثــة فــي وقــت الســلم، فإنــه يجــب أن 
يسترشــد التنســيق المدنــي العســكري فــي هايتــي بـــ »اســتراتيجية تعايــش«. ففــي هــذا المنهــج، يتميــز التنســيق 
مــع القــوات العســكرية بظــروف ال توجــد فيهــا أهــداف مشــتركة يجــب الســعي إلــى تحقيقهــا وال تعمــل الجهــات 
الفاعلــة ســوى جنــب إلــى جنــب؛ ولذلــك، ســيركز التنســيق المدنــي العســكري علــى الحــد مــن التنافــس والنــزاع؛ 
لتمكيــن الجهــات الفاعلــة المختلفــة مــن العمــل ـفـي نفــس المنطقــة الجغرافيــة؛ فضــًا عــن الحــد مــن تعطيــل 

أنشــطة بعضهــم ببعــض.

ــا للمبــادئ التوجيهيــة، يتحمــل الفريــق الُقطــري للعمــل اإلنســاني، تحــت قيــادة المنســق المقيم/المنســق  وفًق
اإلنســاني، المســؤولية عــن التحديــد حســب الموقــف لاســتراتيجية التــي يجــب العمــل بهــا؛ لتوجيــه التفاعــل بيــن 

الجهــات الفاعلــة اإلنســانية والعســكرية والشــرطية، فــي حالــة حــدوث تغييــر فــي البيئــة التشــغيلية.

التنسيق المدني العسكري التابع لألمم المّتحدة الدليل الميداني اإلصدار 2.0 )2018(136   



ي 
ن د

لم
ق ا

سي
تن

ال
ت 

اال
 ح

في
ي 

كر
س

لع
ا

ئ
وار

لط
ا

   136   137 الفصل الخامس: التنسيق المدني العسكري لألمم المتحدة في الكوارث في وقت السلمالتنسيق المدني العسكري التابع لألمم المّتحدة الدليل الميداني اإلصدار 2.0 )2018(

الفصل السادس:
التنسيق المدني العسكري لألمم المتحدة في 

حاالت الطوارئ المعقدة
يقــدم الفصــل الســادس أمثلــة ملموســة واعتبــارات لكيفيــة أداء وظيفــة التنســيق المدنــي العســكري فــي حــاالت 
الطــوارئ المعقــدة، بمــا ـفـي ذلــك أثنــاء النزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة والحــاالت األخــرى للعنــف. 
وتتطلــب تلــك الســياقات، التــي تتطــور باســتمرار وتحيــط بهــا الحساســيات عــادًة، تحقيــق التــوازن بيــن النظــر 
الشــامل والدقيــق والقائــم علــى المبــادئ فــي مهــام التنســيق المدنــي العســكري واتخــاذ القــرار الســريع؛ لتحقيــق 

الفعاليــة فــي الحــاالت ســريعة الوتيــرة.

يبحث هذا الفصل في النقاط التالية:

التعريفــات األساســية لحــاالت الطــوارئ المعقــدة والنــزاع المســلح، والحــاالت األخــرى للعنــف، واألطــر  	
القانونيــة المرتبطــة بهــا.

االعتبارات المحددة لتقييمات التنسيق المدني العسكري في حاالت الطوارئ المعقدة. 	
تحديد استراتيجية التنسيق المدني العسكري المناسبة. 	
إقامة الحوار المستدام مع القوات العسكرية والجهات الفاعلة المسلحة األخرى. 	
إنشــاء آليــات أو منابــر؛ لتبــادل المعلومــات مــع القــوات العســكرية والجهــات الفاعلــة المســلحة األخــرى،  	

وتصميــم ترتيبــات التنســيق.
اعتبارات استخدام األصول العسكرية األجنبية )FMA( في حاالت الطوارئ المعقدة. 	
تطوير التوجيهات المحددة حسب السياق؛ للتفاعل مع القوات العسكرية ونشرها. 	
المجاالت المهمة للتفاوض والدعوة. 	
المجــاالت الشــاملة فــي حــاالت الطــوارئ المعقــدة التــي قــد يمكّنهــا التنســيق المدنــي العســكري، وبالتحديد  	

دور الموظــف المســؤول عــن التنســيق المدـنـي العســكري ـفـي إيصــال المســاعدة اإلنســانية؛ فضــًا عــن 
حمايــة المدنييــن )POC( واألمــن.

يتضمن الفصل العديد من دراسات الحالة والنصائح المستمدة من العمليات األخيرة.

6.1 تقييم البيئة التشغيلية

يســاعد الفهــم الشــامل للبيئــة التشــغيلية الموظــف المســئول عــن التنســيق المدـنـي العســكري ـفـي أداء دوره، 
والــذي يشــمل مــا يلــي:

التمســك بمنهــج عمــل إنســاني قائــم علــى المبــادئ فــي حــاالت الطــوارئ المعقــدة، وقــد ُينظــر إلى المكاســب  	
قصيــرة األجــل التــي تتحقــق عــن طريــق الحلــول الوســط للمبــادئ اإلنســانية التــي كانــت تعــد مقبولــة فــي 
وقــت مــا مــن زاويــة مختلفــة؛ عندمــا تتغيــر الديناميــات والجهــات الفاعلــة المســلحة؛ فضــًا عــن التأثيــر 

الســلبي طويــل األجــل علــى التصــور والقبــول والوصــول واألمــن للمجتمــع اإلنســاني بأســره.
موازنــة مشــاركة أطــراف النــزاع، فقــد تهــدد المشــاركة مــع طــرف واحــد التواصــل مــع األخريــن وتؤثــر ســلًبا  	

   137 الفصل السادس: التنسيق المدني العسكري لألمم المتحدة في حاالت الطوارئ المعقدة



   138   139 الفصل السادس: التنسيق المدني العسكري لألمم المتحدة في حاالت الطوارئ المعقدةالتنسيق المدني العسكري التابع لألمم المّتحدة الدليل الميداني اإلصدار 2.0 )2018(

علــى التصــور، وتقــوض العمــل اإلنســاني القائــم علــى المبــادئ.
التأكــد مــن أن أطــراف النــزاع والجهــات الفاعلــة اإلنســانية كافــة فهمــت المنطــق والمبــادئ وراء المشــاركة  	

مــع األطــراف كافــة وقبلــت بهــا.
اســتدامة المشــاركة عندمــا يتدهــور الوضــع اإلنســاني، عــادَة -فيمــا يتعلق-بإجــراءات الجهــات الفاعلــة  	

المســلحة التــي تعــد أيًضــا محــاوًرا ـفـي التنســيق المدـنـي العســكري، ويميــل الموظفــون العســكريون 
والجهــات الفاعلــة المســلحة األخــرى بطبيعــة الحــال إلــى تنفيــذ العمليــات العســكرية، بينمــا يجــد موظفــو 
كبــر ـفـي الســماع إـلـى آرائهــم والحفــاظ عـلـى العاقــات أثنــاء إثــارة  التنســيق المدـنـي العســكري صعوبــة أ
المســائل الحساســة، ويحتــاج موظفــو التنســيق المدـنـي العســكري إـلـى الحفــاظ عـلـى اتصــاالت مهنيــة 
قويــة مــع الجهــات الفاعلــة المســلحة أيًضــا أثنــاء إثــارة القضايــا المتعلقــة بتأثيرهــا الســلبي علــى الوضــع 

اإلنســاني.

ســوف تحــدد نتائــج تقييــم التنســيق المدنــي العســكري اســتراتيجية التقييــم المدنــي العســكري، وتســاعد أيًضــا 
ـفـي تحديــد المنهــج واآلليــات المناســبة لاتصــال. ويًتبــع التقييــم نفــس العمليــة الــواردة ـفـي الفصليــن الثالــث 
والخامــس. ولكــن فــي حــاالت الطــوارئ المعقــدة، قــد يكــون جمــع المعلومــات -ذات الصلة-الازمــة؛ إلجــراء التقييــم 
وتحليلهــا محــدوًدا أو حساًســا، بالتحديــد فيمــا يخــص القــوات العســكرية والجهــات الفاعلــة المســلحة األخــرى، 
والمؤسســات  األكاديميــة  المؤسســات  عــن طريــق  المفتوحــة  المصــادر  مــن  المســتمدة  المعلومــات  وتتوفــر 
البحثيــة التــي تحلــل النــزاع، وبواســطة المجتمــع المدنــي المحلــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة المعنيــة بالعمــل 
اإلنســاني وحقــوق اإلنســان والجهــات األخــرى المشــاركة مــع القــوات العســكرية والجهــات الفاعلــة المســلحة 

األخــرى.

قــد تتطلــب المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة المســلحة زيــارة المناطــق األماميــة التــي توجــد 
بهــا، بمــا ـفـي ذلــك المناطــق التــي تشــهد العمليــات القتاليــة أو المرافــق التــي قــد تكــون 
أهداًفــا عســكرية مشــروعة أثنــاء النــزاع؛ ولــذا يجــب أن يعــي موظفــو التنســيق المدـنـي 

العســكري المخــاوف األمنيــة ويدركــوا التدابيــر الازمــة؛ لتخفيــف تلــك المخاطــر.

6.1.1 التعريفات األساسات لحاالت الطوارئ المعقدة

6.1.1.1 حالة الطوارئ المعقدة

لقد عرّفت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت حالة الطوارئ المعقدة بأنها أزمة إنسانية:

تحــدث فــي دولــة أو منطقــة أو مجتمــع مــا يكــون فيــه انهيــار كامــل أو كبيــر للســلطة؛ ناتــج عــن نــزاع مدنــي  	
و/أو عــدوان أجنبــي.

تتطلب استجابة دولية تتجاوز والية أو قدرة أي وكالة بمفردها. 	
تقدر اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت أنها تتطلب تنسيق سياسي وإداري مكثف وموسع. 	

تتميز حالة الطوارئ المعقدة بالعديد من الخصائص التي تشمل ما يلي:

العــدد الكبيــر مــن الضحايــا المدنييــن والســكان الذيــن ُيحاصــرون أو ينزحــون بســرعة بأعــداد كبيرة، ومعاناة  	



   138   139 الفصل السادس: التنسيق المدني العسكري لألمم المتحدة في حاالت الطوارئ المعقدةالتنسيق المدني العسكري التابع لألمم المّتحدة الدليل الميداني اإلصدار 2.0 )2018(

ي 
ن د

لم
ق ا

سي
تن

ال
ت 

اال
 ح

في
ي 

كر
س

لع
ا

ئ
وار

لط
ا

البشــر بنســبة كبيــرة؛ ولــذا فهنــاك حاجــة إلــى مســاعدة إنســانية ضخمــة، ولكنهــا ُتعــوق أو تتأخــر أو ُتمنــع 
بشــكل خطيــر؛ بســبب قيــود سياســية أو قيــود مرتبطــة بالنــزاع.

المخاطر األمنية الكبيرة لعمال اإلغاثة الذين يحاولون تقديم المساعدة اإلنسانية. 	
المواقــف التــي تتطلــب درجــة عاليــة مــن الدعــم السياســي الخارجــي؛ لتمكيــن االســتجابة الدوليــة، بمــا فــي  	

ذلــك الوصــول إلــى الســكان المتضرريــن عــن طريــق التفــاوض.
األبعــاد الدوليــة والعابــرة للحــدود التــي تتطلــب تدخــل العديــد مــن المشــاركين مــا يتجــاوز ســلطة وطنيــة  	

واحــدة، وتتميــز التدخــات بالخافــات السياســية، وقــد تتطلــب وســاطة وتنســيق سياســيين.

6.1.1.2 النزاع المسلح

يميــز القانــون اإلنســاني الدوـلـي )تشــير إليــه القــوات العســكرية والجهــات الفاعلــة المســلحة األخــرى عــادًة بأنــه 
قانــون النــزاع المســلح( بيــن فئتيــن رئيســيتين مــن النــزاع المســلح: النزاعــات المســلحة الدوليــة والنزاعــات 

المســلحة غيــر الدوليــة.

كثــر، تلجــأ إلــى القــوة المســلحة ضــد بعضهــا ببعــض و/ 	 يشــمل النــزاع المســلح الدولــي )IAC( دولتيــن أو أ
أو حيــث تحتــل دولــة واحــدة دولــة أخــرى.

يحــدث النــزاع المســلح غيــر الدولــي )NIAC( عندمــا تشــارك جماعــة مســلحة منظمــة غيــر تابعــة لدولــة  	
كثــر فــي أعمــال عدائيــة ضــد القــوات الحكوميــة أو ضــد جماعــة مســلحة منظمــة أخــرى غيــر  )NSAG( أو أ
كثــر، ويجــب أن تصــل األعمــال العدائيــة إـلـى المســتوى األدـنـى مــن الشــدة، ويجــب أن  تابعــة لدولــة أو أ

تتمتــع الجماعــات المســلحة بالمســتوى الكافــي مــن التنظيــم.

فــي أي نــزاع مســلح، يســري القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون المحلــي بالتوازي. 
وقــد يحــدث النــزاع المســلح الدولــي والنــزاع المســلح غيــر الدولــي بالتزامــن فــي نفــس المنطقــة الجغرافيــة، وقــد 

تكــون الجهــة الفاعلــة جــزًءا مــن نــزاع مســلح دولــي، ونــزاع مســلح غيــر دولــي فــي نفــس الوقــت.

6.1.1.3 الحاالت األخرى للعنف

تشــمل المواقــف التــي ال ترتقــي إلــى نــزاع مســلح عــادًة قــوات شــرطية أو عســكرية أو شــبه عســكرية، أو قــوات 
أمــن أخــرى أو جماعــات فرديــة تشــارك فــي أنشــطة أقــل حــدة، مثــل: أعمــال الشــغب والمظاهــرات، وأعمــال العنــف 
 .)IDTs( المتفرقــة، أو أي منهــا، وقــد ُيشــار إلــى حــاالت العنــف الســابقة أيًضــا بأنهــا اضطرابــات وتوتــرات داخليــة
وفــي الحــاالت األخــرى للعنــف، يســري القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان وقانــون النــزاع الدولــي والقانــون المحلــي، 

ولكــن ال يســري القانــون الدولــي اإلنســاني.

لمزيــد مــن المعلومــات عــن األطــر القانونيــة ذات الصلــة، انظــر الفصــل األول، القســم 2.1 والفصــل الرابــع، القســم 
.1.	
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شــبكة الممارســات فــي العمــل اإلنســاني: العواقــب اإلنســانية للعنــف فــي أمريــكا الوســطى  	
.)2017(

التدخات اإلنسانية في حالة العنف الحضري )	201(. 	

6.1.1.4 األطر األخرى

يــة واألخاقيــة  يجــب أن يســعى موظفــو التنســيق المدنــي العســكري أثنــاء التقييــم إلــى التعــرف علــى األطــر المعيار
المحــددة، أو مدونــات الســلوك التــي قــد تعتــرف بهــا القــوات العســكرية أو الجهــات الفاعلــة المســلحة األخــرى 
أو تحترمهــا، والتــي يمكــن اســتخدامها فــي مشــاركات التنســيق المدنــي العســكري. وفــي بعــض الســياقات، ســاعد 
موظفــو األمــم المتحــدة فــي صياغــة الســلطات المدنيــة أو الدينيــة لتلــك التوجيهــات وإصدارهــا، وقــد يشــمل ذلــك 
الدعــوة مــع القــوات العســكرية والجهــات الفاعلــة المســلحة األخــرى إلــى التدريــب واإلجــراءات واألوامــر؛ فضــًا عــن 
اإلجــراءات التشــغيلية الموحــدة وقواعــد االشــتباك التــي تعــزز التقيــد بالقانــون اإلنســاني الدولــي، واحتــرام المبــادئ 

اإلنســانية واألنشــطة اإلنســانية وحمايــة المدنييــن.

دراسة الحالة: المشاركة مع الزعماء الدينيين في العراق 2015

فــي فبرايــر 2015، أصــدر آيــة هللا علــي السيســتاني، الزعيــم الروحــي للطائفــة الشــيعية فــي العــراق، فتــوى بعنــوان 
»النصــح واإلرشــاد إلــى المقاتليــن فــي ســاحة المعركــة« تحتــوي علــى رســائل بشــأن ســلوك المقاتليــن، وبالتحديــد 
بشــأن حمايــة المدنييــن وتخفيــف الضــرر الواقــع عليهــم؛ وتــم تعزيــز هــذه الفتــوى فــي العديــد مــن المناســبات مــن 

جانــب آيــة هللا علــي السيســتاني عــن طريــق بيانــات أخــرى أثنــاء معركــة الموصــل.

وبجانــب ذلــك، قــدم رئيــس الــوزراء العراقــي، بصفتــه القائــد األعلــى للقــوات المســلحة العراقيــة، التوجيهــات إلــى 
القــوات المســلحة، والتــي عززتهــا البيانــات العامــة المنشــورة فــي وســائل اإلعــام، والتــي أفــادت أن حمايــة المدنيين 

كانــت الهــدف الرئيســي للعمليــة وأن التكتيــكات المســتخدمة كانــت لضمــان ذلــك.

لقــد نشــرت القــوات العراقيــة تلــك الرســائل الصــادرة عــن قائــد الدولــة والزعيــم الدينــي الــذي يتمتــع باحتــرام كبيــر 
علــى نطــاق واســع عــن طريــق تسلســلها القيــادي، واســتغلها أيًضــا العاملــون فــي المجــال اإلنســاني؛ لدعــم جهــود 
الدعــوة التــي يبذلونهــا مــع القــوات العســكرية والجهــات الفاعلــة المســلحة األخــرى؛ لتوفيــر حمايــة أفضــل إلــى 

المدنييــن أثنــاء العمليــة المســلحة.

6.2 عناصر التنسيق في حاالت الطوارئ المعقدة

6.2.1 تبادل المعلومات

عندمــا تطبــق الجهــات الفاعلــة اإلنســانية اســتراتيجية التعايــش )انظــر الفصــل الثالــث، القســم 	.	(، ال تــزال هنــاك 
حاجــة إلــى حــد أدنــى مهــم مــن الحــوار ويجــب إقامتــه. ومــن المعاييــر الرئيســية لتبــادل المعلومــات أنــه ال يعــرض 

المدنيــون لخطــر إضافــي أو يقــدم ميــزة تكتيكيــة لطــرف مــا. ويشــمل تبــادل المعلومــات المحتمــل التالــي:

https://odihpn.org/magazine/the-humanitarian-consequences-of-violence-in-central-america/
https://odihpn.org/magazine/the-humanitarian-consequences-of-violence-in-central-america/
https://odihpn.org/magazine/the-humanitarian-consequences-of-violence-in-central-america/
https://www.alnap.org/help-library/alnap-lessons-paper-humanitarian-interventions-in-settings-of-urban-violence
https://www.alnap.org/help-library/alnap-lessons-paper-humanitarian-interventions-in-settings-of-urban-violence
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المعلومات التي تحل النزاعات في العمليات اإلنسانية والعسكرية. 	
المعلومــات األمنيــة العامــة، مــا دام أن المعلومــات التــي تقدمهــا الجهــات الفاعلــة اإلنســانية ال تمنــح أي  	

جهــة فاعلــة مســلحة أي ميــزة تكتيكيــة.
المعلومــات عــن البنيــة التحتيــة وتحــركات الســكان واالحتياجــات اإلنســانية التــي قــد تكــون متوفــرة مــن  	

القــوات العســكرية والجهــات الفاعلــة المســلحة األخــرى؛ فضــًا عــن أنشــطة اإلغاثــة للجهــات الفاعلــة 
العســكرية، مثــل: التنســيق المدنــي العســكري أو الشــؤون المدنيــة أو المشــاريع ســريعة األثــر؛ لتجنــب 

االزدواجيــة مــع األنشــطة اإلنســانية )انظــر الفصــل الرابــع، القســم 	.6، »ـفـي الظــروف العصيبــة«(.
المعلومــات عــن التهديــدات التــي يتعــرض لهــا المدنيــون وتحــركات الســكان والمعلومــات األخــرى ذات  	

الصلــة إذا كانــت الجهــات الفاعلــة المســلحة لديهــا واليــة حمايــة المدنييــن )علــى ســبيل المثــال، عمليــة 
األمــم المتحــدة لحفــظ الســام(.

المعلومات عن المبادئ اإلنسانية والعمل اإلنساني. 	

كيــف يمكــن تفــادي ســوء التواصــل؟ تمتلــك الجهــات الفاعلــة المســلحة أســبابًا وطرًقــا 
مختلفــة لجمــع المعلومــات وتحليلهــا وتبادلهــا؛ ولــذا يجــب أن يفهــم ممارســو التنســيق 
المدـنـي العســكري المصطلحــات العســكرية واإلنســانية وممارســات إدارة المعلومــات 
اللغــة  العســكري  المدـنـي  التنســيق  موظــف  يفهــم  أن  أيًضــا  المهــم  ومــن  واالتصــاالت. 
والنظــم المرجعيــة الخاصــة بالجهــات الفاعلــة المدنيــة والعســكرية والدوليــة والمحليــة؛ 

لضمــان تواصــل النظــراء بفاعليــة.

6.2.1.1 المعلومات العسكرية

قــد تحجــب الجهــات الفاعلــة المســلحة معلومــات محــددة؛ لضمــان أمــن العمليــات )انظــر الفصــل الرابــع، القســم 
	.2.2.	(؛ ولــذا قــد ال ُيتــاح للموظفيــن العســكريين والجهــات الفاعلــة المســلحة األخــرى الوصــول إلــى معلومــات 
معينــة أو قــد ُيحظــر عليهــم أو ال يكونــون علــى اســتعداد لتبادلهــا مــع موظفــي التنســيق المدنــي العســكري، حتــى 
القــادة العســكريين قــد يكــون لديهــم ســلطة محــدودة لتبــادل المعلومــات مــع الجهــات الفاعلــة الخارجيــة؛ بنــاًء 
علــى مســتوى الســرية. وعندمــا تتطــور المشــاركة، قــد يقــرر المحــاورون تبــادل المزيــد مــن المعلومــات، ولكــن ال 
يعنــي ذلــك أن المعلومــات أقــل ســرية؛ ولــذا تتطلــب مســتوى عــاٍل مــن الســلطة التقديريــة مــن قبــل موظفــي 

التنســيق المدنــي العســكري.

لتحقيــق الفاعليــة، يحتــاج موظفــو التنســيق المدـنـي العســكري الوصــول إـلـى المعلومــات العســكرية وفهمهــا؛ 
للغــرض الرئيســي لمعرفــة الجهــة التــي يتفاعلــون معهــا. فعلــى ســبيل المثــال، إذا بلّغــت جهــة فاعلــة إنســانية عــن 
مشــكلة مــع جماعــة مســلحة فــي موقــع محــدد، فســوف يحتــاج موظــف التنســيق المدنــي العســكري إلــى معرفــة 
الجهــة الفاعلة/الجماعــة المســلحة التــي تتســبب ـفـي المشــكلة؛ بنــاًء عـلـى الموقــع والــزي الرســمي، والشــارة 
المميــزة، والمعــدات المحمولــة، واالســم، والمنصــب. وـفـي بعــض الســياقات، إذا تــم تكليــف موظفــي التنســيق 
كبــر مــع الجهــات الفاعلــة  كثــر فعاليــة بمصداقيــة أ المدنــي العســكري بمهــام توفيــر الحمايــة واألمــن، فســيكونون أ
المســلحة، ـفـي حالــة فهــم أو معرفــة التكتيــكات المســتخدمة واألســلحة المحمولــة مــن قبــل الجهــات الفاعلــة 

المســلحة، بمــا فــي ذلــك: »خصائصهــا الفنيــة«. وقــد تتوفــر المزيــد مــن المعلومــات علــى الروابــط التاليــة:
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الشــؤون  	 تنســيق  مكتــب  عــن  الصــادر  العســكرية  والممارســات  السياســات  تجميــع 
.)2017( اإلنســانية 

يــر النيــران غيــر المباشــرة الصــادر عــن اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر: التحليــل  	 تقر
المباشــرة ودقتهــا وآثارهــا )2017(. المدفعيــة غيــر  أســلحة  لتوظيــف  الفنــي 

المقالــة 6	 الصــادرة عــن PAX بعنــوان مناطــق الضــرر: فهــم األســلحة المتفجــرة؛ فضــًا  	
عــن اآلثــار واســعة النطــاق )2016(

قد تتوفر قواعد البيانات اإللكترونية لخصائص األسلحة هنا وهنا. 	

بيــن  الصحيــح  التــوازن  إـلـى  الوصــول  إـلـى  العســكري  المدـنـي  التنســيق  يحتــاج موظفــو 
الوصــول  أن  والفهــم  الفاعليــة  لتحقيــق  الكافيــة؛  العســكرية  المعلومــات  إـلـى  الوصــول 
إلــى هــذه المعلومــات ســيكون محــدوًدا، وتحديــد الطريقــة المناســبة لتبــادل المعلومــات 

العســكرية الحساســة والجهــات التــي يجــري تبادلهــا معهــا.

6.2.1.2 المعلومات اإلنسانية

النحــو  الفاعلــة، عـلـى  البيانــات اإلنســانية المصنفــة عــادًة بصــورة علنيــة، وتتوفــر لجميــع الجهــات  تبــادل  يتــم 
الموضــح فــي الفصــل الثانــي، القســم 6.2. وال ينطبــق ذلــك علــى المعلومــات الحساســة التــي قــد تعــرض النــاس 

يــن إـلـى الخطــر. المتضرر

قــد تجمــع القــوات العســكرية والجهــات الفاعلــة المســلحة األخــرى قــدًرا كبيــًرا مــن المعلومــات اإلنســانية أثنــاء 
يــن وتوافــر الخدمــات الرئيســية والبنيــة  العمليــات التــي تجريهــا )عـلـى ســبيل المثــال، حالــة الســكان المتضرر
التحتيــة الحيويــة(. ويجــب علــى القــوات العســكرية والجهــات الفاعلــة المســلحة األخــرى الســعي نحــو عــدم اعتبــار 

هــذا النــوع مــن المعلومــات ســري، بصــرف النظــر عــن أمــن العمليــات.

ســوف تمتلــك القــوات العســكرية والجهــات الفاعلــة المســلحة األخــرى ـفـي حــاالت الطــوارئ المعقــدة مصــادر 
اســتخبارات ومراقبــة واســتطاع ألغــراض عســكرية. وعندمــا توظــف تلــك المــوارد، فإنــه يمكنهــا الوصــول إـلـى 
المعلومــات عــن الحالــة المدنيــة واألمنيــة، والتــي قــد تمثــل فائــدة لاســتجابة اإلنســانية، وبالتحديــد فــي المناطــق 

التــي يصعــب علــى العامليــن فــي المجــال اإلنســاني الوصــول إليهــا.

دراسة الحالة: تبادل المعلومات أثناء عملية الموصل 2016-2017

عندمــا اســتعادت قــوات األمــن العراقيــة الموصــل أثنــاء العمليــة، وضــع فريــق التنســيق المدنــي العســكري فــي 
العــراق قائمــة تضــم العديــد مــن متطلبــات المعلومــات اإلنســانية التــي ُطلــب مــن النظــراء العســكريين لقــوات 
األمــن العراقيــة تمريرهــا إلــى فريــق التنســيق المدنــي العســكري، ووقــع القــادة المعنيــون علــى المعلومــات، ثــم 
كــز العمليــات لــكلٍّ مــن قــوات التحالــف والقــوات العراقيــة. وشــملت تلــك المعلومــات  ُترجمــت ونُشــرت فــي مرا

مــا يلــي:

التحديثــات المنتظمــة بشــأن موقــع الخطــوط األماميــة والمواقــع العســكرية ألغــراض الوصــول / التفادي،  	
ومــا إذا كانــت المناطــق »متاحــة أو محظــورة« للجهــات الفاعلــة اإلنســانية.

https://www.unocha.org/sites/unocha/files/OCHA%20Compilation%20of%20Military%20Policy%20and%20Practice%202017.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/OCHA%20Compilation%20of%20Military%20Policy%20and%20Practice%202017.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/OCHA%20Compilation%20of%20Military%20Policy%20and%20Practice%202017.pdf
https://www.icrc.org/en/document/indirect-fire-technical-analysis-employment-accuracy-and-effects-indirect-fire-artillery
https://www.icrc.org/en/document/indirect-fire-technical-analysis-employment-accuracy-and-effects-indirect-fire-artillery
https://www.icrc.org/en/document/indirect-fire-technical-analysis-employment-accuracy-and-effects-indirect-fire-artillery
http://www.article36.org/wp-content/uploads/2016/10/PAX-A36-Areas-of-Harm.pdf
http://www.article36.org/wp-content/uploads/2016/10/PAX-A36-Areas-of-Harm.pdf
http://www.article36.org/wp-content/uploads/2016/10/PAX-A36-Areas-of-Harm.pdf
http://www.article36.org/wp-content/uploads/2016/10/PAX-A36-Areas-of-Harm.pdf
http://www.armyrecognition.com/individual_page/world_military_equipment.html
http://www.military-today.com/index.htm
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المعلومــات عــن المواقــف التــي قــد تعــرض المدنييــن أو الموظفيــن العامليــن فــي المجــال اإلنســاني لخطــر  	
متزايد.

التحديثــات المنتظمــة بشــأن التغيــرات فــي حالــة البنيــة التحتيــة الحيويــة، مثــل: المستشــفيات، ومحطــات  	
معالجــة الميــاه، والطــرق، والجســور.

تحــركات النازحيــن داخلًيــا التــي تقــع خــارج نطــاق الطرق/الممــرات المحــددة ســلًفا للمشــردين داخلًيــا، بما  	
فــي ذلــك العائديــن – األعــداد والطــرق والمجتمعــات المخصصــة / المناطــق المســتوطنة ذاتًيــا والوجهــة 

النهائيــة، إن كانــت معروفــة.
المتوقــع  	 يــخ  التار لهــا –  أنشــطة عســكرية مخطــط  نتيجــة  داخلًيــا؛  للمشــردين  تحــركات متوقعــة  أي 

الفــرز. ومواقــع  والطرق/الممــرات  واألعــداد 
أي خدمــات قــد تكــون غيــر متوفــرة للمشــردين داخلًيــا فــي المعســكرات ومعســكرات الطــوارئ والمواقــع  	

غيــر الرســمية – وبالتحديــد المــأوى والميــاه والصــرف الصحــي والغــذاء والصحــة.
أي حاالت لسوء معاملة المدنيين. 	

فــي إحــدى الحــاالت، تــم الكشــف عــن تحــرك للمشــردين داخلًيــا عبــر طريــق غيــر معــروف ســابًقا، بواســطة نظــام 
جــوي غيــر مأهــول.

لقــد ســمحت المعلومــات عــن عــدد النازحيــن داخلًيــا، والطريــق والوجهــة المتوقعــة للعامليــن فــي المجال اإلنســاني 
باســتقبال النازحيــن داخلًيــا، وتقديــم المســاعدة واإليــواء لهم.

النظر في تبادل المعلومات مع البعثات الرادعة لحفظ السام التابعة لألمم المتحدة

عــادة مــا تتبــادل بعثــات حفــظ الســام والجهــات الفاعلــة اإلنســانية قــدًرا معيًنــا مــن المعلومــات؛ لتنفيــذ تدابيــر 
تكميليــة لحمايــة المدنييــن علــى ســبيل المثــال، عنــد الحاجــة إلــى ذلــك. وقــد يكــون لــدى بعثــات األمــم المتحــدة 
لــدول  التابعــة  المســلحة غيــر  الجماعــات  المثــال تحييــد  رادعــة، تشــمل عـلـى ســبيل  الســام واليــات  لحفــظ 
يــة الكونغــو  أو مكافحتهــا )عـلـى ســبيل المثــال، بعثــة منظمــة األمــم المتحــدة لتحقيــق االســتقرار ـفـي جمهور
الديمقراطيــة، بعثــة األمــم المتحــدة المتكاملــة المتعــددة األبعــاد لتحقيــق االســتقرار فــي مالــي، بعثــة األمــم المتحدة 

يــة أفريقيــا الوســطى(. المتكاملــة المتعــددة األبعــاد لتحقيــق االســتقرار ـفـي جمهور

التوجيهــات  عــادًة  العســكري  المدـنـي  التنســيق  بشــأن  الدولــة  المحــددة حســب  التوجيهيــة  المبــادئ  تقــدم  ال 
المفصلــة، بشــأن العاقــة بيــن الجهــات الفاعلــة اإلنســانية والبعثــة، فيمــا يخــص الحمايــة )تبــادل المعلومــات، 
الكونغــو  يــة  لجمهور المحــددة  التوجيهــات  وتنــص  ذلــك(.  إـلـى  ومــا  المشــتركة،  المبــادرات  ـفـي  والمشــاركة 
يــة أفريقيــا الوســطى علــى أن العامليــن فــي المجــال اإلنســاني بإمكانهــم تبــادل المعلومــات  الديمقراطيــة وجمهور
األمنيــة -ذات الصلة-مــع البعثــات ذات الصلــة، مــا دام أن تلــك المعلومــات ال تمــس بســرية المبلغيــن أو ُتعــرِض 
األفــراد إـلـى مخاطــر إضافيــة، وتؤكــد أيًضــا عـلـى الحاجــة إـلـى التمييــز بيــن الجهــات الفاعلــة اإلنســانية والبعثــات.

العامليــن  أحيانًــا  البعثــات  تشــجع  المدنييــن،  تواجــه  التــي  المحتملــة  التهديــدات  بشــأن  المعلومــات  يــادة  لز
ـفـي المجــال اإلنســاني عـلـى المســاهمة ـفـي مراقبــة الحمايــة عبــر المشــاركة ـفـي آليــات البعثــة أو بعثــات التقييــم 

https://monusco.unmissions.org/sites/default/files/resolution_24092018.pdf
https://minusca.unmissions.org/sites/default/files/resolution2387_2017en_0.pdf
https://minusma.unmissions.org/sites/default/files/170629_unsc_res_2364_eng.pdf
https://monusco.unmissions.org/sites/default/files/resolution_24092018.pdf
https://minusca.unmissions.org/sites/default/files/resolution2387_2017en_0.pdf
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المشــتركة أو فــرق الحمايــة، وقــد تكــون المشــاركة مــن المتطلبــات الازمــة لتمويــل االســتقرار للمنظمــات غيــر 
الحكوميــة.

وقــد ينــال تبــادل المعلومــات الحساســة )عــن أطــراف النــزاع، علــى ســبيل المثــال( مــن حياديــة العمــل اإلنســاني، 
يــن إـلـى الخطــر )إذا ُعــدوا مبلغيــن، عـلـى ســبيل  ويؤثــر ســلًبا عـلـى الوصــول واألمــن، ويعــرض الســكان المتضرر
المثــال(. وبجانــب ذلــك، يجــب أال تتبــادل المنظمــات اإلنســانية؛ باعتبارهــا أطــراف محايــدة المعلومــات التــي قــد 

ُتضعــف أحــد أطــراف النــزاع أو تقــدم ميــزة لــه.

والقيــام  البعثــات  مــع  المعلومــات  تبــادل  بشــأن  اإلنســاني،  المجتمــع  يتخــذه  الــذي  المشــترك  الموقــف  يعــد 
بالبعثــات المشــتركة مهًمــا للغايــة، وقــد يلعــب موظــف التنســيق المدـنـي العســكري دوًرا رئيســًيا ـفـي تقديــم 
المشــورة إـلـى المنســق اإلنســاني )HC( أو الفريــق الُقطــري للعمــل اإلنســاني )HCT( بشــأن الحــوار مــع بعثــة 

عمليــات حفــظ الســام؛ فضــًا عــن صياغــة التوجيهــات المحــددة حســب الســياق.

6.2.1.3 إدارة معلومات التنسيق المدني العسكري لألمم 
المتحدة

يجــب التعامــل مــع المعلومــات المقدمــة مــن القــوات العســكرية والجهــات الفاعلــة المســلحة األخــرى بســرية، 
وبالتحديــد فيمــا يخــص المناصــب واألســماء وتفاصيــل االتصــال، وقــد ال تقــدم الجهــات الفاعلــة المســلحة ســوى 
معلومــات عــن النــص بــأن تلــك المعلومــات مؤمنــة وال يتــم تبادلهــا. ويجــب أن يلتــزم موظفــو التنســيق المدنــي 
العســكري بهــذه المســؤولية؛ ألن الفشــل فــي القيــام بذلــك قــد يقــوض القبــول والمشــاركة مــع القــوات العســكرية 
والجهــات الفاعلــة المســلحة األخــرى. ومــن المتوقــع أن يســتخدم موظفــو التنســيق المدنــي العســكري الســلطة 

التقديريــة فــي التعامــل مــع المعلومــات الحساســة.

الحساســة  العســكرية  بالمعلومــات  قصــد  دون  علــم  عـلـى  العســكري  المدـنـي  التنســيق  يصبــح موظفــو  قــد 
غيــر المطلوبــة، مثــل: عمليــات تمركــز القــوات العســكرية وهيــاكل القــوة، بمــا ـفـي ذلــك: المعــدات، واألهــداف 
المشــفرة  والكلمــات  منهــا،  لــكل  الزمنيــة  والفتــرات  القادمــة،  العســكرية  والخطــط  والتكتيــكات،  العســكرية، 
التشــغيلية والتدابيــر الرقابيــة، ويمكــن اعتبــار تلــك المعلومــات بمثابــة معلومــات اســتخبارات عســكرية قــد 

تختلــف مــن ســياق أو طــرف ـفـي النــزاع إـلـى آخــر.

المبــادئ التوجيهيــة واالختصاصــات المدنيــة والعســكرية المتبعــة فــي حــاالت الطــوارئ المعقــدة 
- )2010(

القسم )ب(، »تبادل المعلومات«.

المعلومــات  إـلـى  التعــرض  العســكري  المدـنـي  التنســيق  موظفــو  يتفــادى  أن  يجــب 
المعلومــات  التعامــل مــع  لهــا، يجــب  التعــرض  ـفـي حالــة  العســكرية الحساســة، ولكــن 

شــديدة. بســرية 

https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/ENGLISH%20VERSION%20Guidelines%20for%20Complex%20Emergencies.pdf
https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/ENGLISH%20VERSION%20Guidelines%20for%20Complex%20Emergencies.pdf
https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/ENGLISH%20VERSION%20Guidelines%20for%20Complex%20Emergencies.pdf
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وســائل االتصــال عبــر الخــط الســاخن والبريــد اإللكتروـنـي للتنســيق المدـنـي العســكري 
المتحــدة: لألمــم 

في بعض الســياقات، لقد كان من المفيد إنشــاء خط ســاخن للتنســيق المدني العســكري 

تســتطيع مــن خالــه الجهــات الفاعلــة اإلنســانية اإلبــاغ الســريع عــن القضايــا إلــى موظفــي 
أساســي  بشــكل  ُيســتخدم  الســاخن  الخــط  كان  لقــد  العســكري.  المدـنـي  التنســيق 
لدعــم إيصــال المســاعدات اإلنســانية ونظــام اإلخطــار ـفـي المجــال اإلنســاني لحــل النــزاع 
)HNS4D(، وقــد ُيســتخدم مــن أجــل أي قضايــا لهــا عاقــة بالقــوات العســكرية والجهــات 
الفاعلــة المســلحة األخــرى وتســتلزم االهتمــام. ويمكــن أيًضــا إنشــاء عنــوان بريــد إلكترونــي 
مفيــًدا  كاهمــا  يكــون  وقــد  العســكري،  المدـنـي  للتنســيق  مشــترك  إقليمــي  أو  ُقطــري 
للغايــة، وبالتحديــد عندمــا يكــون الموظفــون الازمــون لمواجهــة الطــوارئ أو االحتياجــات 

المفاجئــة موجوديــن، ويكــون معــدل تبديــل الموظفيــن مرتفًعــا.

المدـنـي  التنســيق  فريــق  أعضــاء  أحــد  أو  العســكري  المدـنـي  التنســيق  يتحمــل موظــف 
طيلــة  اليــوم  ـفـي  ســاعة   24 مــدار  عـلـى  الهاتــف  إمســاك  عــن  المســؤولية  العســكري 
القــوات  أيًضــا  بانتظــام. وتســتطيع  اإللكتروـنـي  البريــد  وتنظيــف حســاب  األســبوع،  أيــام 
قــد  والتــي  األدوات،  تلــك  اســتخدام  األخــرى  المســلحة  الفاعلــة  والجهــات  العســكرية 
تكــون مهمــة بالتحديــد فــي بعــض القضايــا، مثــل: حــل النــزاع لنقــل التغيــرات التــي تطــرأ 
فــي اللحظــات األخيــرة بالنســبة إلــى تحــركات العامليــن فــي المجــال اإلنســاني، أو فــي حــاالت 

ـفـي حــاالت الطــوارئ. الطــوارئ، مثــل: عمليــات اإلجــاء الطبــي أو التحــركات 

6.2.1.4 نظام اإلخطار في المجال اإلنساني لحل النزاع

يســهل مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية آليــات اإلخطــار فــي المجــال اإلنســاني لحــل النــزاع )D	HNS( فــي العديــد 
مــن الــدول التــي تعانــي مــن النزاعــات المســلحة المســتمرة، وتهــدف اآلليــة إلــى إخطــار الجهــات الفاعلــة العســكرية 
ـفـي المجــال اإلنســاني؛ لغــرض الحمايــة مــن الهجمــات  المعنيــة بالمواقــع واألنشــطة والتحــركات والموظفيــن 
وآثارهــا العارضــة ـفـي ظــل القانــون اإلنســاني الدوـلـي. ويغطــي نظــام اإلخطــار ـفـي المجــال اإلنســاني لحــل النــزاع 

المواقــع الثابتــة، مثــل: مكاتــب المنظمــات اإلنســانية، والمواقــع غيــر الثابتــة، مثــل القوافــل اإلنســانية.

ورقة العمل عن نظام اإلخطار في المجال اإلنساني لحل النزاع -النسخة 1.0

علــى النحــو الموضــح فــي الفصــل الرابــع، القســم 	.2.1، يشــترط القانــون اإلنســاني الدولــي التمييــز بيــن المدنييــن 
والعناصــر المقاتلــة. فــا يجــوز أن تســتهدف الهجمــات المدنييــن أو الممتلــكات المدنيــة، ويجــب أن يتخــذ أطــراف 
النــزاع أي احتياطــات الزمــة؛ لتفــادي إلحــاق الضــرر بالمدنييــن -بصــورة عارضة-أثنــاء الهجمــات وقبلهــا، ويشــمل 
ذلــك: العامليــن ـفـي مجــال اإلغاثــة اإلنســانية، والمنشــآت المســتخدمة ـفـي العمليــات اإلنســانية ـفـي أي نــوع مــن 

أنــواع النــزاع المســلح.

https://drive.google.com/open?id=1wIuMNHT8fSHVNwGsLqfxZRUZNCc6WuK5
https://drive.google.com/open?id=1wIuMNHT8fSHVNwGsLqfxZRUZNCc6WuK5
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ال يجــوز التعــدي عـلـى المباـنـي التابعــة لألمــم المتحــدة، وتتمتــع الممتلــكات واألصــول التابعــة لألمــم المتحــدة 
إـلـى  بالحصانــة مــن التدخــل. وُيحظــر الدخــول إال بموافقــة )مــن قبــل أشــخاص أو أشــياء، مثــل: »الذخيــرة«( 
المبانــي التابعــة لألمــم المتحــدة مهمــا كان الســبب. وُيســتخدم نظــام اإلخطــار فــي المجــال اإلنســاني لحــل النــزاع؛ 
باعتبــاره مجموعــة تكميليــة مــن المعلومــات للمخططيــن العســكريين؛ لضمــان أال ُتســفر الضربــات الجويــة أو 
العمليــات الحركيــة األخــرى عــن إلحــاق الضــرر بالمواقــع واألنشــطة والتحــركات والموظفيــن فــي المجــال اإلنســاني. 
ويســتهدف ذلــك النظــام المحاربيــن؛ لتحديــد مــا يهاجمونــه بإيجابيــة، ولتقييــم مخاطــر إلحــاق الضــرر بالمدنييــن 
بصــورة عارضــة، وليــس المنظمــات اإلنســانية لتحديــد مــا ال يجــوز مهاجمتــه أو إلحــاق الضــرر بــه بصــورة عارضــة.

ال يجــوز اســتخدام المصطلــح القائــم بذاتــه »آليــة حــل النــزاع« مــن قبــل العامليــن ـفـي المجــال اإلنســاني، ويتــم 
حــل النــزاع عــن طريــق القــوات العســكرية )القــوات البريــة والبحريــة والجويــة(، وليــس عــن طريــق العامليــن فــي 
المجــال اإلنســاني، ويهــدف أيًضــا الغــرض مــن عمليــة اإلخطــار فــي المجــال اإلنســاني إلــى المســاعدة فــي تعزيــز ســامة 

العمليــات اإلنســانية وأمنهــا.

يجــوز إنشــاء نظــام اإلخطــار ـفـي المجــال اإلنســاني لحــل النــزاع عـلـى صعيــد المقــر ـفـي الدولــة أو عـلـى الصعيــد 
اإلقليمــي. ومــن المهــم الموافقــة علــى اآلليــة فــي الفريــق الُقطــري للعمــل اإلنســاني، وتحديــد المواقــع واألنشــطة 
والتحــركات والموظفيــن ـفـي المجــال اإلنســاني التــي يجــب ضمهــا؛ فضــًا عــن الهيــاكل واإلجــراءات التــي يجــب 
اســتغالها، ويتمثــل دور موظــف التنســيق المدنــي العســكري فــي إدارة عمليــة نظــام اإلخطــار فــي المجــال اإلنســاني 

لحــل النــزاع.

ال يعــد نظــام اإلخطــار فــي المجــال اإلنســاني لحــل النــزاع )HNS4D( بمثابــة آليــة موافقــة/
عــدم موافقــة مــن قبــل أطــراف النــزاع. اســتخدم ورقــة العمــل الخاصــة بنظــام اإلخطــار فــي 
المجــال اإلنســاني لحــل النــزاع عنــد إنشــاء آليــة نظــام اإلخطــار فــي المجــال اإلنســاني لحــل 

النــزاع.

الممارسات الجيدة: إيصال المساعدات اإلنسانية في غزة واليمن

فــي غــزة، أسســت وحــدة إيصــال المســاعدات اإلنســانية والتنســيق منصــة إلكترونيــة باســم »بوابــة التنســيق فــي 
حــاالت الطــوارئ«، والتــي تســتطيع الــوكاالت والمنظمــات غيــر الحكوميــة أن ترفــع عليهــا مباشــرة إحداثيــات 
أو خرائــط لمواقــع مرافقهــا الثابتــة، والطــرق والوجهــات النهائيــة لبعثاتهــا التــي ُترســل بعــد ذلــك إـلـى القــوات 

اإلســرائيلية.

يــة والجويــة ـفـي أبريــل 2015،  يــة والبحر ـفـي اليمــن، تأسســت عمليــة اإلخطــار للمرافــق الثابتــة والتحــركات البر
وتتوفــر العمليــة والنمــاذج وتفاصيــل االتصــال إلكترونًيــا هنــا، وُترســل المعلومــات إلــى فريــق اتصــال حــل النــزاع 

الــذي يقــع مقــره فــي الريــاض، وُترســل منــه إلــى التحالــف بقيــادة الســعودية.

نظــًرا؛ ألن إدارة األمــم المتحــدة لشــؤون الســامة واألمــن )UNDSS( توفــر الســامة واألمــن لموظفــي األمــم 
الشــؤون  تنســيق  ومكتــب  واألمــن  الســامة  لشــؤون  المتحــدة  األمــم  إدارة  عـلـى  فيجــب  ومرافقهــا،  المتحــدة 

اإلنســانية توضيــح مــن يفعــل؟ ومــاذا يفعــل فيمــا يخــص نظــام اإلخطــار ـفـي المجــال اإلنســاني لحــل النــزاع؟

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen/deconfliction
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لقــد بــدأت الجهــات الفاعلــة األخــرى أيًضــا تنشــئ آليــات إخطــار، مثــل: مكتــب المســاعدة 
الخارجيــة فــي حــاالت الكــوارث فــي الصومــال، وقــد يكــون لــدى المنظمــات اإلنســانية، مثــل 
منظمــة أطبــاء بــا حــدود واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، آليــة ثنائيــة فــي التعامــل مــع 
أطــراف النــزاع. ومــن المهــم تفــادي ازدواجيــة اآلليــات أو التدقيــق المتقاطــع للمعلومــات.

6.2.2 تقسيم المهام وتمييزها

الغــرض الوحيــد مــن المســاعدة اإلنســانية هــو إنقــاذ األرواح، بينمــا تجــري القــوات العســكرية عــادة العمليــات 
المدنيــة العســكرية )الشــؤون المدنيــة أو التنســيق المدنــي العســكري أو العمليــات المدنيــة العســكرية أو غيــر 
يــز القبــول أو  ذلــك(؛ بنــاًء علــى احتياجــات القــوة والبعثــة، وقــد يخــدم ذلــك غــرض حمايــة القــوة عــن طريــق تعز
جمــع المعلومــات أو الحصــول علــى الدعــم، وقــد تشــمل األنشــطة »أنشــطة مــن النــوع اإلنســاني«، ولكنهــا يجــب 
ــا للمبــادئ اإلنســانية.  أال تتعــارض مــع العمــل اإلنســاني الفعلــي الــذي تقــوم بــه الجهــات الفاعلــة اإلنســانية؛ وفًق
وتعــد المشــاريع ســريعة األثــر )QIPs( مثــال علــى ذلــك، والتــي يمكــن العثــور علــى المزيــد مــن التفاصيــل عنهــا 

فــي الفصــل الرابــع، القســم 	.2.6.

يجب أن يعلم موظف التنسيق المدني العسكري بتلك األنشطة، ويراقبها لألسباب التالية:

إثارة الوعي بأهمية التمييز بين المساعدة اإلنسانية واألنشطة العسكرية. 	
عــادًة مــا تكــون العمليــات المدنيــة العســكرية مشــروطة، وقــد تتوقــف عندمــا تتغيــر البعثــة أو تتحــرك  	

الوحــدة؛ فلــذا يجــب الحــرص علــى أال ُتســفر نهايــة العمليــة عــن فجــوات إغاثــة.
تفادي االزدواجية مع األنشطة اإلنسانية. 	
تقديم المشورة بشأن مناهج »عدم إلحاق الضرر« واآلثار المحتملة من المرتبة الثانية والثالثة. 	

قــد يكــون تقســيم المهــام مطلوبًــا أيًضــا لتنســيق أنشــطة معينــة، مثــل: حمايــة المدنييــن، حيــث قــد تجــري 
تكميليــة. أنشــطة  العســكرية  والقــوات  اإلنســانية  الفاعلــة  الجهــات 

6.2.3  التخطيط

ـفـي حــاالت الطــوارئ المعقــدة، قــد تشــمل المواقــف التــي قــد تتطلــب التخطيــط المشــترك الحفــاظ عـلـى أمــن 
المنطقــة المســتغلة ـفـي المجــال اإلنســاني عــن طريــق بعثــات حفــظ الســام، أو عمليــات اإلجــاء الطبــي، عـلـى 
ســبيل المثــال. وقــد تلعــب القــوات العســكرية أيًضــا دوًرا فــي توفيــر اللوجســتيات؛ فضــًا عــن إعــادة تأهيــل الطــرق 
والبنيــة التحتيــة األخــرى الــذي ســيتطلب التخطيــط المشــترك )تحديــد المجــاالت ذات األولويــة، وتفــادي الوجــود 
فــي نفــس الوقــت، وغيــر ذلــك(. ويجــب أن تحــرص الجهــود المبذولــة فــي التخطيــط والتنفيــذ علــى الحفــاظ علــى 

التمييــز بيــن األنشــطة العســكرية واإلنســانية؛ فضــًا عــن احتــرام المبــادئ اإلنســانية.

الممارسات الجيدة: اإلجاء الطبي عن طريق خلية التنسيق اإلنساني-العسكري في سوريا

ـفـي ســوريا، تمثلــت إحــدى أوـلـى مبــادرات التنســيق المدـنـي العســكري المقدمــة مــن خليــة التنســيق اإلنســاني-
العســكري )HuMiCC( في عملية لتنســيق دعم اإلجاء الطبي )MEDEVAC( وتقديمه إلى موظفي المنظمات 
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غيــر الحكوميــة الدوليــة الذيــن يعملــون ـفـي المنطقــة، ووافقــت قــوات التحالــف ســريًعا عـلـى تمديــد اســتخدام 
أصــول التحالــف العســكرية؛ لتنفيــذ عمليــات اإلجــاء الجــوي ـفـي المناطــق الســورية الخاضعــة؛ لســيطرتها ـفـي 
حــاالت اإلصابــات المهــددة للحيــاة؛ للموظفيــن الدولييــن؛ والوطنييــن فــي المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة. لقــد 
كانــت اآلليــة تهــدف إلــى تمكيــن نظــام ســريع ومســتجيب، لــم ُيســتخدم ســوى فــي حــاالت الطــوارئ، وبوصفــه ملجــأ 

أخيــر عندمــا كانــت »الحيــاة أو الطــرف أو العيــن« فــي خطــر ولــم يكــن هنــاك خيــار بديــل متوفــر.

تقــرر أيًضــا أن المنظمــة الدوليــة لســامة المنظمــات غيــر الحكوميــة )INSO( أفضــل مــن يمكنــه تســهيل طلبــات 
اإلجــاء الطبــي بالنيابــة عــن المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة، وإجــراء التدريبــات دون إشــعار مــع التحالــف. 
ويّســر التنســيق المدنــي العســكري لمكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية تطويــر اإلجــراءات التشــغيلية الموحــدة 
بيــن المنظمــة الدوليــة لســامة المنظمــات غيــر الحكوميــة والتحالــف لطلــب دعــم اإلجــاء الطبــي، دون تحمــل 
المنظمــات غيــر الحكوميــة أي تكلفــة. وبجانــب ذلــك، طلــب التحالــف أن تســجل المنظمــات غيــر الحكوميــة 
الدوليــة نيتهــا فــي اســتخدام الدعــم عنــد اللــزوم لــدى المنظمــة الدوليــة لســامة المنظمــات غيــر الحكوميــة، ولكنــه 

لــم يشــترط ذلــك.

لقــد كانــت التدريبــات الشــهرية -دون إشــعار-مهمة للغايــة لســد فجــوات االتصــال، والتأكــد مــن فهــم األطــراف 
كلهــا.

لــم يقــدم ســوى طلــب واحــد حتــى اآلن مــع اســتجابة ســريعة مــن التحالــف، ولكــن الطلــب ألغــَي بعــد ذلــك بفتــرة 
قصيــرة؛ نتيجــة إعــادة تقييــم لشــدة اإلصابــة.

لــدى  الميدانييــن  والموظفيــن  األمنييــن  المنســقين  الطبــي  اإلجــاء  لطلــب  الرســمية  العمليــة  إنشــاء  يســاعد 
الكبيــرة. التهديــدات  ـفـي ســياق  الميدانيــة  العمليــات  إدارة مخاطــر  ـفـي  الدوليــة  الحكوميــة  المنظمــات غيــر 

6.3 استخدام األصول العسكرية األجنبية بوصفها الملجأ 
األخير

تشــتمل حــاالت الطــوارئ المعقــدة عــادًة علــى المســتويات العاليــة مــن انعــدام األمــن والضــرر الــذي يلحــق بالبنيــة 
التحتيــة الحيويــة، وانعــدام الخدمــات األساســية والمســتويات العاليــة مــن االحتياجــات اإلنســانية؛ ولــذا قــد تكــون 
القــوات العســكرية والجهــات الفاعلــة المســلحة األخــرى الخيــار الوحيــد؛ لتقديــم الدعــم فــي مناطــق النــزاع التــي 
قــد يكــون فيهــا مقدمــو الخدمــات المدنيــون التقليديــون، مثــل الســلطات الحكوميــة والجهــات الفاعلــة اإلنســانية 

غيــَر راغبيــن أو غيــر قادريــن علــى العمــل.

بشــكل عــام، ال يجــوز اســتخدام األصــول العســكرية األجنبيــة )FMA( والحراســات المســلحة إال إذا كانــت الخيــار 
الوحيــد لاســتجابة لحالــة خطيــرة تشــكل خطــًرا عـلـى الحيــاة، أو ال يمكــن أن تلبــي األصــول المدنيــة المتوفــرة 
الحاجــة وال توجــد أي بدائــل. وفــي حــاالت الطــوارئ المعقــدة، يجــب اتخــاذ القــرار باســتخدام المــوارد العســكرية أو 

عــدم اســتخدامها بأقصــى درجــات الحــذر.

قــد ُيعــرض اســتخدام المــوارد العســكرية بصــورة ســريعة وغيــر مناســبة العمــل اإلنســاني القائــم علــى المبــادئ 
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للخطــر، وقــد يــؤدي ذلــك إلــى أن يصبــح العاملــون فــي المجــال اإلنســاني أهداًفــا مباشــرة للمتحاربيــن، وُيمنعــوا مــن 
الوصــول إلــى الســكان المتضرريــن، وقــد يؤثــر ذلــك أيًضــا علــى العمليــات اإلنســانية األخــرى، ويــؤدي إلــى أن يصبــح 
الســكان المتضــررون أهداًفــا مباشــرة للمتحاربيــن. وفــي النهايــة، يجــب أن يــوازن صانعــو القــرار بيــن المخاطــر التــي 
يتعــرض لهــا العاملــون فــي المجــال اإلنســاني وقدرتهــم علــى العمــل بفاعليــة فــي الوقــت الحالــي وفــي المســتقبل، 

والطابــع الُملــح الحتياجــات الســكان المتضرريــن، والحاجــة إلــى اســتخدام األصــول العســكرية األجنبيــة.

انظــر المبــادئ التوجيهيــة للتنســيق المدنــي العســكري ذات الصلــة، والفصــل الثالــث، القســم 	.2 والجــدول 	، 
والمبــادئ الرئيســية الســتخدام األصــول العســكرية األجنبيــة.

المبــادئ التوجيهيــة واالختصاصــات المدنيــة والعســكرية المتبعــة فــي حــاالت الطــوارئ المعقــدة 
)2010(

ــي العســكري لألمــم المتحــدة  6.4 مهــام التنســيق المدن
فــي حــاالت الطــوارئ المعقــدة

6.4.1 إقامة الحوار مع القوات العسكرية والجهات 
الفاعلة المسلحة األخرى، والعمل على استدامته

فــي حــاالت الطــوارئ المعقــدة، قــد تعنــي الحساســيات الموجــودة فــي الجانبيــن مســاحة أقــل للتنســيق عمــا هــو 
عليــه الحــال ـفـي الكــوارث ـفـي وقــت الســلم، ويعتمــد النطــاق ونــوع التواصــل المناســبين عـلـى الجهــات الفاعلــة 
المنتشــرة ووالياتهــا والنــزاع ذاتــه. فــإذا نُظــر إليهــم عـلـى أنهــم يرتبطــون بالقــوات العســكرية أو الجهــات الفاعلــة 
المســلحة األخــرى أو إذا تــم التصــور أنهــم يعملــون معهــا؛ ممــا ُيعيــق إيصــال المســاعدات اإلنســانية أو يعــرض 
العامليــن فــي المجــال اإلنســاني أو النــاس المتضرريــن إلــى الخطــر، فيجــب أن يظــل االتصــال المباشــر عنــد الحــد 
األدنــى لــه. وفــي تلــك الحــاالت، يجــب أن يعمــل موظفــو االتصــال فــي هــدوء ويلتقــوا فــي مــكان »محايــد«. وعندمــا 

يتغيــر الســياق، يجــب تكييــف االســتراتيجية مــع كل ســياق محــدد. انظــر أيًضــا الفصــل الثالــث، القســم 	.	.

ــا، ومــن المحتمــل أن يكــون عبــارة عــن تعييــن لموظــف اتصــال واحــد فــي جانــب  قــد يكــون تبــادل االتصــال صعًب
واحــد.

فــي بعــض حــاالت الطــوارئ المعقــدة عاليــة الحساســية، يتمثــل الخيــار فــي اســتخدام محــاور، مثــل: موظــف تنســيق 
مدنــي عســكري أو موظــف اتصــال خارجــي، ويقلــل ذلــك -بشــكل كبير-مخاطــر التصــور أن العامليــن فــي المجــال 
اإلنســاني يعملــون مــع القــوات العســكرية، ويجــب أن يحــرص المحــاور علــى الربــط مــع آليــات التنســيق اإلنســاني 

ومنابــره التــي تشــمل مــا يلــي علــى ســبيل المثــال:

المنسق اإلنساني والفريق الُقطري للعمل اإلنساني. 	
المجموعات القطاعية، مثل: الصحة أو الحماية أو اللوجستيات. 	

https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/ENGLISH%20VERSION%20Guidelines%20for%20Complex%20Emergencies.pdf
https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/ENGLISH%20VERSION%20Guidelines%20for%20Complex%20Emergencies.pdf
https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/ENGLISH%20VERSION%20Guidelines%20for%20Complex%20Emergencies.pdf
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منتديات التنسيق المشترك بين المجموعات القطاعية. 	
المستشارون الموضوعون، بشأن الجنس أو اإلنعاش المبكر على سبيل المثال. 	
كز التنسيق، وفرق إدارة األمن أو أي منها. 	 الخايا األمنية ومرا
الوكاالت اإلنسانية الفردية والمنظمات غير الحكومية. 	

قد يمثل موظفو التنســيق المدني العســكري المدخل الوحيد للجهات الفاعلة المســلحة 
إـلـى المجتمــع اإلنســاني والعكــس بالعكــس؛ لتوـلـي مهــام التنســيق المدـنـي العســكري 
ووظائفــه؛ بموجــب التوجيهــات المحــددة حســب الدولــة، وبالنيابــة عــن المنســق اإلنســاني 

أو الفريــق الُقطــري للعمــل اإلنســاني.

6.4.1.1 المشاركة مع القوات العسكرية والجهات 
الفاعلة المسلحة األخرى

يــن ـفـي القــوات العســكرية والجهــات الفاعلــة المســلحة األخــرى عمليــة  قــد تكــون إقامــة االتصــال مــع المحاور
شــاقة، ويمكــن التعويــل عـلـى جهــات االتصــال ونقــاط الدخــول المحــددة أثنــاء عمليــة التقييــم مــع التطــور ـفـي 
الحكوميــة  والمنظمــات غيــر  المدـنـي  المحليــة والمجتمــع  الحكوميــة  المنظمــات غيــر  تكــون  المشــاركة، وقــد 
الدوليــة التــي تمتلــك الخبــرة داخــل الدولــة؛ فضــًا عــن المنظمــات غيــر الحكوميــة أو وكاالت األمــم المتحــدة 
التــي تمتلــك المكاتــب القطريــة، بمثابــة جهــات اتصــال مفيــدة. ويســاعد التقييــم أيًضــا فــي تحديــد الفجــوات فــي 

مصفوفــة مشــاركة الجهــات المعنيــة للتنســيق المدـنـي العســكري. انظــر الفصــل الثالــث، الجــدول 8.

يتطلــب تطويــر التفاهــم والمشــاركة مــع الجماعــات المســلحة غيــر التابعــة لــدول عــادًة الكثيــر مــن الوقت والموارد 
والجهــد، حيــث قــد ال تكــون الهيــاكل الهرميــة والعاقــات بيــن الجهــات الفاعلــة المســلحة واضحــة أو متســقة. وإذا 
لــم يكــن هنــاك تسلســل قيــادي فعــال نافــذ، فقــد يتعيــن علــى موظــف التنســيق المدنــي العســكري تطويــر جهــات 

االتصــال والمشــاركة مــع الجماعــات والكيانــات الفرديــة.

وقــد يلعــب الموظفــون الوطنيــون دوًرا فــي المشــاركة مــع القــوات العســكرية والجهــات الفاعلــة المســلحة األخــرى 
وفهــم الســياق. ومــع كــون ذلــك، فقــد تكــون هنــاك قيــود -فيمــا يتعلق-بالجهــات التــي يســتطيعون أو يســتعدون 

للمشــاركة معهــا، حيــث قــد تعرضهــم المشــاركة إلــى مخاطــر إضافيــة إذا تــم التصــور أنهــم غيــر محايديــن.

قــد تكــون هنــاك حاجــة إلــى مراجعــة أســاليب المشــاركة إذا لــم تعــد تحقــق النتائــج المرجــوة منهــا، ويجــب تحليــل 
التكاليــف والفوائــد للمشــاركة باســتمرار، واستشــارة المنســق اإلنســاني أو الفريــق الُقطــري للعمــل اإلنســاني فــي 

حالــة عــدم تحقيــق النتائــج.

بعــد تحديــد جهــات االتصــال والبــدء فــي المشــاركة، يجــب تحديــث قاعــدة بيانــات اتصــال الجهــات المعنية للتنســيق 
المدني العســكري ومصفوفة المشــاركة باســتمرار.

انظــر الفصــل الرابــع، الجــدول 15، نصائــح إلقامــة االتصــال والحــوار مــع القــوات العســكرية والجهــات الفاعلــة 
المســلحة األخــرى.
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6.4.1.2 تحرير وظيفة التنسيق المدني العسكري من 
المركزية

فــي غيــاب مركــز التنســيق المخصــص للتنســيق المدنــي العســكري فــي المكتــب الميدانــي لمكتــب تنســيق الشــؤون 
اإلنســانية، يوجــد خيــار يتمثــل فــي اســتخدام الموظفيــن فــي المكاتــب الفرعيــة لمكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية؛ 

للقيــام بــدور التنســيق المدنــي العســكري؛ وســيحقق ذلــك الخيــار المزايــا التاليــة:

تعد العاقات المدنية-العسكرية على الصعيد دون الوطني عنصًرا أساسًيا لتحقيق التنسيق الفعال. 	
يمكن حل المشاكل المحلية سريًعا. 	
المعلومــات األفضــل واألكثــر تفصيــًا لتحليــل االتجاهــات، والحصــول علــى صــورة شــاملة أفضــل للحالــة  	

علــى أرض الواقــع.
يمكــن تحديــد االحتياجــات التدريبيــة فــي مجــال التوعيــة اإلنســانية للقــوات العســكرية والجهــات الفاعلــة  	

كثــر فاعليــة. المســلحة األخــرى، وتنفيذهــا بصــورة أ
يمكــن تفصيــل التدريــب للنظــراء مــن القــوات العســكرية والجهــات الفاعلــة المســلحة األخــرى وإجــراؤه  	

محلًيــا.
عــادة مــا تكــون المكاتــب الفرعيــة علــى اتصــال أوثــق مــع المجتمعــات، وتمتلــك صــورة أفضــل للتصــورات  	

المحلية.
تستطيع المكاتب الفرعية أن تراقب األنشطة العسكرية. 	

يتطلــب ذلــك اإلحاطــة والتوعيــة واإلشــراف مــن موظــف التنســيق المدنــي العســكري. فمن 
الناحيــة المثاليــة، ســُيقدم موظــف التنســيق المدنــي العســكري إحاطــة عــن يــوم أو نصــف 
يــوم لصالــح موظــف مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية أو برنامــج توعيــة داخــل الدولــة، 
العســكري  المدـنـي  للتنســيق  التوجيهيــة  المبــادئ  ذلــك أساســيات  يغطــي  أن  ويجــب 

واســتراتيجية التنســيق المدنــي العســكري داخــل الدولــة وتنظيمــه.

6.4.2 آليات أو منابر تبادل المعلومات والتفاعل

فــي حــاالت الطــوارئ المعقــدة، قــد تكــون هنــاك حاجــة إلــى اســتخدام آليــات تنســيق مختلفــة مــع مختلــف األطــراف 
باإلضافــة إـلـى ترتيبــات موظــف التنســيق المدـنـي العســكري عـلـى النحــو الموضــح أعــاه أو بــداًل منهــا. وال يشــير 
ــا إلــى نــوع أو مســتوى مختلــف مــن المشــاركة، ولكنــه يشــير إلــى أن الظــروف تملــي مناهــج مختلفــة.  ذلــك ضمًن

انظــر أيًضــا الفصــل الثالــث، الجزئيــن 	.	 و	.6.

دراسة الحالة: اتفاقيتا تنسيق – نزاع مسلح واحد

أثنــاء العمليــة اإلســرائيلية ضــد غــزة ـفـي عــام 2008، اضطــر العاملــون ـفـي المجــال اإلنســاني إـلـى التواصــل مــع 
القــوات اإلســرائيلية وقــوات حمــاس؛ لضمــان إيصــال المســاعدات اإلنســانية؛ فضــًا عــن حمايــة المدنييــن. وقــد 
ــا أثنــاء الفتــرات الفاصلــة بيــن النــزاع. ومــع كــون ذلــك،  يــارات اتصــال منتظمــة لــكا الجانبيــن كافًي كان القيــام بز
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فقــد ازدادت الحاجــة إلــى مشــاركة التنســيق المدنــي العســكري بشــكل ملحــوظ أثنــاء فتــرات النــزاع التــي تســببت 
كثــر. يــادة االحتياجــات اإلنســانية بشــدة؛ ممــا تتطلــب اســتجابة إنســانية أ فــي ز

تعــد المشــاركة عنصــًرا أساســًيا مــع القــوات اإلســرائيلية التــي تســيطر علــى الطــرق البريــة المؤديــة إلــى غــزة؛ فضــًا 
عــن الفضــاء الجــوي والبحــري فوقهــا وحولهــا، والتــي تســتطيع أن تشــتبك مــع أي هــدف داخــل غــزة، ســواء ثابــت 
أو متحــرك. وـفـي الوقــت الحاـلـي، فــإن أفرقــة االتصــال المشــتركة بيــن الــوكاالت )JLTs( المكونــة مــن موظفيــن 
محدديــن ســلًفا مــن مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية وإدارة األمــم المتحــدة لشــؤون الســامة واألمــن ووكالــة 
األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الاجئيــن الفلســطينيين فــي الشــرق األدنــى، ووحــدة تنســيق إيصــال المســاعدات 
فــي حالــة اســتعداد علــى مــدار الســاعة؛ لانتشــار واالتصــال مــع المقــرات العســكرية اإلســرائيلية علــى الصعيديــن 
التكتيكــي والتشــغيلي. فقــد تشــكّلت ِفــرق االتصــال المشــتركة؛ لتلبيــة النطــاق المطلــوب مــن المشــاركة، بمــا فــي 
ذلــك: اإلخطــار بالمرافــق اإلنســانية الثابتــة )التــي تتغيــر طبيعتهــا، مثــل: المســاحات العامــة التــي تصبــح أماكــن 
إيــواء للمشــردين داخلًيــا( والبعثــات اإلنســانية المتحركــة إلــى غــزة وداخلهــا؛ فضــًا عــن الدعــوة إلــى حمايــة المدنيين.

يــارات إلــى المحاوريــن  فــي المقابــل، فــإن شــدة النــزاع الدائــر والمخاطــر التــي تهــدد الموظفيــن فــي غــزة ُتحظــر الز
التابعيــن لحمــاس، ويعــد التواصــل عبــر الهواتــف المحمولــة والثابتــة بمثابــة الوســيلة الوحيــدة للمشــاركة. ففــي 
نــزاع عــام 	201، اســُتخِدمت تلــك القنــوات أيًضــا ـفـي الترتيــب لهدنــة إنســانية أوقــف فيهــا الطرفــان العمليــات 

ــا؛ للســماح بالتحــركات المدنيــة داخــل غــزة إليصــال الخدمــات واللــوازم األساســية. مؤقًت

تأسســت خليــة التنســيق اإلنساني-العســكري )HuMiCC( ـفـي عــام 2017 ـفـي عمــان؛ مــن أجــل شــمال شــرق 
ســوريا؛ لتســهيل التنســيق بيــن التحالــف الــذي تقــوده الواليــات المتحــدة والمجتمــع اإلنســاني. لقــد تكــون المنبــر 
األول مــن موظــف التنســيق المدنــي العســكري لــدى مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية وموظــف اتصــال قــوات 
التحالــف وموظــف اتصــال مكتــب المســاعدة الخارجيــة فــي حــاالت الكــوارث التابــع لوكالــة التنميــة الدوليــة التابعــة 
للواليــات المتحــدة، ولقــد ُعقــدت االجتماعــات ثــاث مــرات أســبوعًيا، وأنِشــئت عمليــة رســمية لطلــب المعلومــات 

)RFI( والتــي تتبعــت طلبــات المعلومــات واالســتجابة لهــا.

قــد تســري العديــد مــن المنابــر أو آليــات االتصــال بالتــوازي عنــد إنشــاء منهــج االتصــال المناســب لســياق معيــن، 
وتوجــد العديــد مــن المنابــر واآلليــات، وتشــمل مــا يلــي:

المنبــر الفــردي أو المتعــدد )بنــاًء علــى أطــراف النــزاع، وموضــوع النــزاع، أو أي منهمــا( الذي يقوده التنســيق  	
العســكرية،  القــوات  عــن  والممثليــن  اإلنســاني،  المجــال  ـفـي  العامليــن  يضــم  الــذي  العســكري  المدـنـي 

والجهــات الفاعلــة المســلحة األخــرى.
المنبر الذي يقوده التنسيق المدني العسكري الذي يضم العاملين في المجال اإلنساني فقط. 	
اتصال موظف التنسيق المدني العسكري. 	
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6.4.2.1 المنبر اإلنساني / العسكري المشترك

يــادة  عندمــا يكــون الســياق مناســًبا، قــد تــؤدي المنابــر اإلنســانية والعســكرية المتعــددة األطــراف المشــتركة إلــى ز
تبــادل المعلومــات والثقــة فــي عمليــة المشــاركة بصــورة كبيــرة.

 

دراسة الحالة: تنفيذ خلية التنسيق اإلنساني العسكري

لقــد شــملت العراقيــل األولــى الرغبــة المحــدودة مــن التحالــف فــي تبــادل المعلومــات وأوقــات االســتجابة الطويلــة 
لطلبــات المعلومــات أو عــدم االســتجابة لهــا، والتغيــرات المتكــررة فــي االتصــاالت والصعوبــات فــي المشــاركة مــع 
القــوات العســكرية بعيــًدا عــن المنهــج الموضــوع لاتصــال. لقــد تطــورت خليــة التنســيق اإلنســاني العســكري 
علــى مــر الزمــن إلــى مجموعــات عمــل أوســع نطاًقــا لتنــاول المجــاالت الموضوعــة، مثــل: التعامــل مــع الصدمــات، 
وتنســيق المتفجــرات مــن مخلفــات الحــروب أو األجهــزة المتفجــرة المرتجلــة )ERW/IED( والحمايــة. ومــع كــون 
مخاطــرة ذلــك بالمســاس بالهيــكل الفريــد والمحــدود لاتصــال؛ فإنــه أســفر عــن إقامــة حــوار فعــال وتحقيــق نتائــج 
ملموســة. وبهــذه الطريقــة، أصبحــت خليــة التنســيق اإلنســاني العســكري عنصــًرا أساســًيا ســاهم ـفـي تســهيل 

المنابــر األوســع نطاًقــا للحــوار المدنــي العســكري.
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6.4.2.2 منبر التنسيق المدني العسكري للعاملين في 
المجال اإلنساني

فــي حــاالت الطــوارئ المعقــدة، قــد يتبيــن أنــه مــن الصعــب إقامــة منبــر تنســيق إنســاني عســكري مشــترك والحفــاظ 
عليــه، نظــًرا؛ ألن القــوات العســكرية والجهــات الفاعلــة المســلحة األخــرى قــد ال توليــه األولويــة أو قــد ال تكــون 
متاحــة، وقــد يكــون لــدى العامليــن فــي المجــال اإلنســاني مخــاوف أمنيــة أو تصــورات بشــأن اللقــاءات مــع الجهــات 

الفاعلــة المســلحة.

دراسة الحالة: المنبر اإلنساني في جمهورية الكونغو الديمقراطية عام 2014

يــة الكونغــو الديمقراطيــة، تأســس منبــر لصالــح العامليــن فــي المجــال اإلنســاني فقــط فــي عــام 	201  فــي جمهور
للغــرض التالــي:

تســهيل تحديــث »المبــادئ التوجيهيــة للتفاعــل بيــن المنظمــات العســكرية واإلنســانية لبعثــة منظمــة  	
يــة الكونغــو الديمقراطيــة )2005(« وتعديلهــا، أو أي منهمــا. األمــم المتحــدة ـفـي جمهور

تســهيل نشــر »المبــادئ التوجيهيــة للتفاعــل بيــن المجتمــع اإلنســاني والقــوات العســكرية« بيــن الجهــات  	
الفاعلــة ذات الصلــة.

العمــل باعتبــاره آليــة لتنســيق التفاعــل اإلنســاني مــع القــوات العســكرية والجهــات الفاعلــة المســلحة  	
األخــرى.

تسهيل تبادل المعلومات؛ لتحقيق الوعي المشترك بالحالة السائدة، فيما يخص الحالة اإلنسانية. 	
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تســهيل المناقشــات بشــأن أنشــطة الدعــم التــي تقــوم بهــا القــوات العســكرية والجهــات الفاعلــة المســلحة  	
األخــرى -إن وجدت-ومراقبتهــا عــن كثــب لتجنــب االزدواجيــة وتعظيــم فوائدها.

المثــال- 	 -عـلـى ســبيل  تشــمل  والتــي  للتنســيق،  األخــرى  المهمــة  المجــاالت  ـفـي  المناقشــات  تســهيل 
التفــاوض بشــأن إيصــال المســاعدات واســتخدام الحراســات المســلحة أو عــدم اســتخدامها واســتخدامه 

باعتبــاره منبــًرا للدعــوة إـلـى المبــادئ اإلنســانية.
تسهيل إجراء أنشطة التدريب وإثارة الوعي. 	

6.4.2.3  التنسيق مع بعثة أمم متحدة

ســوف يمتلــك المجتمــع اإلنســاني ومكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية العديــد مــن أدوات التفاعــل والتنســيق 
مــع بعثــات األمــم المتحــدة، وذلــك؛ اعتمــاًدا علــى واليتهــا وهيكلهــا، ويجــب تحديــد دور التنســيق المدنــي العســكري 

وتفاعلــه فــي التقييــم، وتوجــد بعــض النقــاط التــي يجــب النظــر فيهــا والربــط بينهــا فيمــا يلــي:

الجدول 20: التنسيق مع بعثات األمم المتحدة
c يًبــا.( وهــل تنفــذ الشــؤون هــل هنــاك موظف/وحــدة شــؤون مدنيــة؟ )هــذا هــو الحــال دائًمــا تقر

المدنيــة المشــاريع ســريعة األثــر؟

cهل بعثة األمم المتحدة متعددة األطراف أو متكاملة أو كلتيهما؟

c هــل يــؤدي المنســق اإلنســاني الوظائــف الثــاث لنائــب الممثــل الخــاص لألميــن العــام والمنســق
المقيــم والمنســق اإلنســاني؟ ومــا العاقــة مــع رئيــس العنصــر العســكري أو قائــد القــوة؟

c هــل هنــاك عناصــر للواليــة )قــرار مجلــس األمــن( تمثــل أهميــة للمســاعدة اإلنســانية، مثــل حمايــة
المدنييــن والدعــم المقــدم إلــى المســاعدة اإلنســانية وأمــن الجهــات الفاعلــة اإلنســانية؟

c مــا هيــكل إدارة األمــن؟ ومــن الموظــف المكلــف؟ وهــل هنــاك خليــة أمنيــة أو مجموعــة عمــل تحــت
قيــادة فريــق إدارة األمــن؟ ومــا هيــكل إدارة األمــم المتحــدة لشــؤون الســامة واألمــن؟ ومــا لوائــح 

األمــن لمنظمــات األمــم المتحــدة؟

c هــل تملــك بعثــة األمــم المتحــدة األصــول والقــدرات الازمــة؛ لحمايــة الجهــات الفاعلــة اإلنســانية أو
توفيــر الحراســات المســلحة لهــا، وحــدات الحراســة التــي تعــد عناصــر عســكرية علــى ســبيل المثــال؟

c هــل هنــاك عمليــة تخطيــط وتقييــم متكامليــن مســتمرة؟ يجــب عليــك الربــط مــع العمليــة؛ فضــًا
عــن هيئــات التنســيق المرتبطــة بهــا، مثــل: مركــز العمليــات المشــتركة وإســناد المهــام. )النظــر 

الفصــل الثاـنـي، القســم 8.2.	.(

c وـفـي العناصــر )U9( يجــب عليــك تحديــد قــدرات التنســيق المدـنـي العســكري ـفـي مقــرات البعثــة
العســكرية الفرديــة.

c هــل تملــك العناصــر العســكرية الفرديــة القــدرات والمــوارد التــي تعد/قــد تكــون مفيــدة للعمــل
اإلنســاني؟ وهــل تنفــذ تلــك العناصــر المشــاريع ســريعة األثــر الخاصــة بهــا؟

c هــل هنــاك حاجــة إلــى أي تفاعــل مــع العناصــر العســكرية المحــددة؟ علــى ســبيل المثــال، الطيــران
والهندســة وغيــر ذلــك؟
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6.4.3 المفاوضات في مجاالت التفاعل الهامة

فــي حــاالت النــزاع المســلح والحــاالت األخــرى للعنــف، ُتمنــح الجهــات الفاعلــة المســلحة عــادًة أو تتولــى ســيطرة 
كبــر ـفـي المناطــق التــي تعمــل فيهــا، ـفـي الوظائــف التــي تضطلــع بهــا الســلطات المدنيــة عــادًة ـفـي  أو ســلطة أ
بعــض الحــاالت. وبجانــب ذلــك، قــد تكــون الحالــة اإلنســانية ناتجــة عــن أعمــال الجهــات الفاعلــة المســلحة أو 
تقاعســها عــن العمــل أو قــد تتفاقــم بســببها. وعــادًة مــا يكــون موظفــو التنســيق المدنــي العســكري هــم أفضــل 
مــن يعمــل مــع القــوات العســكرية والجهــات الفاعلــة المســلحة األخــرى ـفـي تلــك المواقــف، ويجــوز أيًضــا أن 
يطلــب الفريــق الُقطــري للعمــل اإلنســاني والمنســق اإلنســاني مــن موظــف التنســيق المدـنـي العســكري تنــاول 
موضوعــات أخــرى، تشــمل الجهــات الفاعلــة المســلحة. وتشــمل تلــك الموضوعــات غالًبــا إيصــال المســاعدات 
كــز تنســيق إليصــال المســاعدات  والحمايــة واألمــن، وعندمــا يكــون لــدى مكاتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية مرا
والحمايــة، فــإن موظفــي التنســيق المدنــي العســكري يدعمونهــا فــي مشــاركتهم مــع القــوات العســكرية والجهــات 
كــز التنســيق تلــك موجــودة، قــد يجــد موظفــو التنســيق المدنــي  الفاعلــة المســلحة األخــرى، وعندمــا ال تكــون مرا
العســكري أنفســهم يــؤدون هــذا الــدور جزئًيــا أو كلًيــا. وتوجــد المزيــد مــن التفاصيــل عــن مشــاركة التنســيق المدنــي 

العســكري فــي تلــك المجــاالت الشــاملة فــي القســم 5.6 مــن هــذا الفصــل.

6.4.4 تطوير التوجيهات المحددة حسب السياق ونشرها

فــي حــاالت الطــوارئ المعقــدة، ســتكون هنــاك حاجــة إلــى التوجيهــات المحــددة حســب الســياق للتنســيق المدنــي 
العســكري عــادًة إذا كانــت القــوات العســكرية والجهــات الفاعلــة المســلحة األخــرى موجــودة و/أو إذا كانــت 
أعمالهــا لهــا تأثيــر كبيــر علــى أعمــال الجهــات الفاعلــة اإلنســانية، وقــد يكــون الوضــع كذلــك بالنســبة إلــى التنســيق 
مــع العناصــر العســكرية لعمليــات حفــظ الســام. ويوجــد دليــل للتوجيهــات المحــددة حســب الســياق فــي الفصــل 
الثالــث، القســم 	.7.2، ويجــب أن تشــمل التوجيهــات المحــددة حســب الســياق توافًقــا علــى دور التنســيق المدنــي 
العســكري فــي مجــاالت، مثــل: نظــام اإلخطــار فــي المجــال اإلنســاني لحــل النــزاع )D	HNS(، وإيصــال المســاعدات؛ 
فضــًا عــن حمايــة المدنييــن واألمــن والحراســات المســلحة، وقــد يكــون ذلــك جــزًءا مــن توجيهــات التنســيق المدنــي 

العســكري العامــة أو يمكــن تناولــه فــي توجيهــات فرديــة أو ورقــة مناقشــة أو إجــراءات تشــغيلية موحــدة.

6.4.5 مراقبة نشاط القوات العسكرية والجهات الفاعلة 
المسلحة األخرى

عمليــات  األخــرى  المســلحة  الفاعلــة  والجهــات  العســكرية  القــوات  ُتجــري  المعقــدة،  الطــوارئ  حــاالت  ـفـي 
تؤثــر بشــكل مباشــر عـلـى الســكان المدنييــن والعامليــن ـفـي المجــال اإلنســاني، وبالتحديــد ـفـي مجــاالت إيصــال 
المســاعدات اإلنســانية وحمايــة المدنييــن واألمــن. وقــد يســاعد موظــف التنســيق المدنــي العســكري فــي نقــل تأثيــر 
أعمالهــم أو تقاعســهم إلــى المتحاوريــن معهــم، ويمكــن أيًضــا إرجــاع الخطــط والعمليــات الازمــة؛ لتخفيــف تلــك 

العواقــب أو منعهــا أو إيقافهــا إـلـى المجتمــع اإلنســاني.

القــوات  مــن  الناجمــة  المدنييــن  تســجيل قضايــا حمايــة  الحمايــة  تســتطيع مجموعــة  المثــال،  فعـلـى ســبيل 
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العســكرية والجهــات الفاعلــة المســلحة األخــرى، وتجميعهــا، وتحديــد أولوياتهــا؛ لكــي يكــون بإمــكان موظــف 
التنســيق المدنــي العســكري إثــارة تلــك القضايــا معهــم، يتطلــب ذلــك المشــاركة مــع مجموعــة الحمايــة؛ لضمــان 
والوقــت،  يــخ،  التار مثــل:  العســكري،  المدـنـي  بالتنســيق  لهــا عاقــة  تشــمل معلومــات  الحــوادث  أن ســجات 

والموقــع، والوحــدة المشــاركة، أو الموظفيــن المشــاركين، والتأكــد مــن أن تفاصيــل المدنييــن يتــم حمايتهــا.

وتتوقــف اســتراتيجية تحقيــق أعـلـى درجــة مــن التمييــز المدـنـي العســكري؛ فضــًا عــن فهــم الجهــات الفاعلــة 
العســكرية للمبــادئ والمخــاوف اإلنســانية علــى الســياق، وتشــمل الحــوار الصريــح والبّنــاء والتدريــب، وقــد تســاعد 
فــي الجمــع بيــن القــوات العســكرية والجهــات الفاعلــة المســلحة األخــرى عنــد صياغــة التوجيهــات المحــددة حســب 

الســياق.

نقــل  عـلـى  العمــل  محــاوًرا  بصفتــه  العســكري  المدـنـي  التنســيق  موظــف  عـلـى  يتعيــن 
والعســكرية،  اإلنســانية  المجتمعــات  بيــن  واالســتراتيجيات  والمخــاوف  االحتياجــات 
ويعتمــد التواصــل الناجــح أحيانًــا عـلـى الشــخصيات. ويعتمــد الكثيــر عـلـى كيفيــة نقــل 

المحتــوى.

6.5 مجاالت المشاركة الشاملة

لقــد واجهــت وظيفــة التنســيق المدنــي العســكري علــى مــدار الســنوات الماضيــة واقــع أنــه توجــد روابــط تشــغيلية 
واضحــة بشــكل متزايــد بيــن التنســيق المدـنـي العســكري وإيصــال المســاعدات والحمايــة واألمــن؛ ولــذا تعيــن 
كــز تنســيق إيصــال  عـلـى موظفــي التنســيق المدـنـي العســكري العمــل ـفـي تلــك الوظائــف، والتنســيق مــع مرا

المســاعدات والحمايــة، أو أي منهمــا.

التنســيق المدنــي العســكري؛ باعتبــاره مســاعًدا إليصــال المســاعدات اإلنســانية والحمايــة واألمــن 
)2017(

6.5.1  التنسيق المدني العسكري لألمم المتحدة وإيصال 
المساعدات اإلنسانية

يناقــش الفصــل األول فــي القســم 5.1 مختلــف العقبــات أمــام إيصــال المســاعدات اإلنســانية وعوامــل تمكينــه؛ 
العقبــات  أو  األمنيــة،  الحالــة  أو  النقــل،  قلــة وســائل  أو  المتضــررة،  التحتيــة  البنيــة  العقبــات  تلــك  بيــن  فمــن 
البيروقراطيــة، أو عــدم القبــول أو العوائــق المتعمــدة أمــام إيصــال المســاعدات، وقــد تكــون القــوات العســكرية 

والجهــات الفاعلــة المســلحة األخــرى الســبب ـفـي بعــض تلــك العقبــات أو قــد تســاعد ـفـي التغلــب عليهــا.

بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة رقــم 6/182	، فــإن مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية يتحمــل 
المســؤولية عــن لعــب دور ناشــط فــي تســهيل إيصــال المســاعدات اإلنســانية مــع الجهــات الفاعلــة كافــة فــي النــزاع، 
وقد يكون لمكاتب تنســيق الشــؤون اإلنســانية والجهات الفاعلة اإلنســانية موظفو أو وحدات إيصال مســاعدات 
إنســانية معينــون، يتفاوضــون مــع الســلطات المدنيــة أو الجهــات الفاعلــة المســلحة. وفــي بعــض الحــاالت، تكــون 

https://drive.google.com/open?id=0Bz_FNqkhjRaCVU5xVEhobFZ2THM
https://drive.google.com/open?id=0Bz_FNqkhjRaCVU5xVEhobFZ2THM
https://drive.google.com/open?id=0Bz_FNqkhjRaCVU5xVEhobFZ2THM
http://www.un.org/documents/ga/res/46/a46r182.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/46/a46r182.htm
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وظيفتــا إيصــال المســاعدات والتنســيق المدنــي العســكري مشــتركتين، نظــًرا؛ ألن المتحاوريــن لكلتــا الوظيفتيــن 
قــوات عســكرية وجهــات فاعلــة مســلحة أخــرى. وتعــد المفاوضــات بشــأن إيصــال المســاعدات اإلنســانية والدعــوة 
إليهــا مــع الجهــات الفاعلــة المســلحة جــزًءا مهًمــا مــن عمــل موظــف التنســيق المدنــي العســكري، فمــن المتوقــع 
أن يشــارك موظــف التنســيق المدـنـي العســكري ـفـي صياغــة اســتراتيجية أو خطــة عمــل إيصــال المســاعدات، 
واضًعــا دعــوة أو رســائل مشــتركة، وـفـي تطويــر المعلومــات وجمعهــا لصالــح إطــار رصــد إيصــال المســاعدات 

.)AMRF( يــر بشــأنه اإلنســانية وتقديــم التقار

تفــرض العمليــات العســكرية غالًبــا قيــوًدا عـلـى انتقــال الموظفيــن المدنييــن والســلع، بمــا ـفـي ذلــك العامليــن 
فــي المجــال اإلنســاني الذيــن يرونهــم ال يســاعدون الجهــات الفاعلــة المســلحة فــي تحقيــق أهدافهــا. ومــن المتوقــع 
أن يدعــو موظفــو التنســيق المدنــي العســكري إلــى إيصــال المســاعدات اإلنســانية والحفــاظ علــى الحيــز اإلنســاني؛ 
يــة للقانــون الدولــي ذات الصلــة. وعــادة ال يتــم تعليــم القــوات العســكرية  وفًقــا للمبــادئ اإلنســانية واألطــر المعيار
والجهــات الفاعلــة المســلحة األخــرى البرامــج اإلنســانية؛ فلــذا قــد يضطــر موظفــو التنســيق المدنــي العســكري إلــى 

شــرح ذلــك للمتحاوريــن؛ لتمكينهــم مــن إيصــال المســاعدات.

يقــع عـلـى الحكومــة المضيفــة التــزام بتســهيل المســاعدات اإلنســانية ومســؤولية عــن تأميــن الجهــات الفاعلــة 
اإلنســانية علــى أراضيهــا، وقــد تبطــئ التدابيــر األمنيــة فــي نقــاط التفتيــش مــرور المســاعدات اإلنســانية. وبالتنســيق 
مــع الســلطات المدنيــة والقــوات العســكرية والجهــات الفاعلــة المســلحة األخــرى، يمكــن عقــد اتفاقيــات لمــرور 

اإلغاثــة الســريع.

قــد تحــدد مشــاركة موظفــي التنســيق المدنــي العســكري مــع القــوات العســكرية والجهــات الفاعلــة المســلحة 
األخــرى إمكانيــة إيصــال المســاعدات عبــر الطــرق ونقــاط التفتيــش والجســور، بمــا ـفـي ذلــك التأخيــر المتوقــع 
والعمليــات المطلوبــة؛ للســماح بإيصــال المســاعدات. مــن الناحيــة المثاليــة، يجــب أن يكــون إيصــال المســاعدات 
ســريًعا دون عوائــق، لكــن أطــراف النــزاع تصــر غالًبــا علــى عمليــة إخطــار، ويجــب أن تســعى المشــاركة فــي عمليــات 

اإلخطــار الُمشــار إليهــا إلــى مــا يلــي:

تقليل المعلومات بقدر ما يمكن إلى المعلومات الضرورية المطلقة التي قد تشمل ما يلي: 	
الطريق. 	
الوجهة النهائية. 	
التاريخ والوقت. 	
تفاصيل المركبة. 	
التفاصيــل الشــخصية. وفــي إطــار كل ســياق، يجــب مناقشــة نطــاق حجــم المعلومــات الشــخصية  	

التــي يمكــن تبادلهــا فيمــا بيــن الجهــات الفاعلــة اإلنســانية وإقــراره مــن قبــل الفريــق الُقطــري 
للعمــل اإلنســاني.

تقليل الفترة الزمنية التي تستغرقها السلطات لمعالجة تلك المعلومات. 	
تمديد المدة التي يكون فيها إيصال المساعدات متاًحا بموجب إخطار ما. 	

بالتشــاور مــع الفريــق الُقطــري للعمــل اإلنســاني، يســتطيع العاملــون ـفـي التنســيق المدـنـي العســكري تقييــم 
جــدوى الترتيبــات المحــددة، مثــل: نظــام اإلخطــار ـفـي المجــال اإلنســاني لحــل النــزاع، وفتــرات الهدنــة لألغــراض 
اإلنســانية )إيقــاف األعمــال العدائيــة مؤقًتــا؛ لتمكيــن إيصــال المســاعدات( والممــرات اإلنســانية وأمــن المنطقــة 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/OCHA_Access_Monitoring_and_Reporting_Framework_OCHA_revised_May2012.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/OCHA_Access_Monitoring_and_Reporting_Framework_OCHA_revised_May2012.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/OCHA_Access_Monitoring_and_Reporting_Framework_OCHA_revised_May2012.pdf
http://www.unocha.org/sites/dms/Documents/AccessMechanisms.pdf
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)انظــر الفصــل األول، القســم 5.1(. وإن لــزم األمــر، يجــب توفيــر قــدرات قويــة علــى التنســيق المدنــي العســكري 
لصالــح الفريــق الُقطــري للعمــل اإلنســاني لدعــم تنفيــذ اســتراتيجيات إيصــال المســاعدات تلــك والتنســيق مــع 
الجهــات المعنيــة. وفــي حــاالت الطــوارئ المعقــدة، قــد ُتعيــق الهجمــات أو ســير األعمــال العدائيــة بشــكل عــام أيًضــا 
إيصــال المســاعدات. وقــد يتعيــن علــى موظفــي التنســيق المدنــي العســكري تنــاول عقبــات إيصــال المســاعدات 

المحــددة تلــك.

دور منابر التنسيق المدني العسكري في إيصال المساعدات

تلعــب منابــر التنســيق المدنــي العســكري دوًرا رئيســًيا فــي البلــدان ذات الوجــود المتكامــل 
لألمــم المتحــدة، مثلمــا هــو الحــال ـفـي ماـلـي وجمهوريــة أفريقيــا الوســطى، حيــث تتيــح 
تلــك المنابــر مجــااًل لمناقشــة قضايــا إيصــال المســاعدات التــي تخبــر المنســق اإلنســاني، 
عــن  اإلنســانية  الشــؤون  تنســيق  مكتــب  ورئيــس  اإلنســاني،  للعمــل  الُقطــري  والفريــق 
التــي  المشــتركة  القيــم  بعــض  يـلـي  وفيمــا  وتطوراتــه،  المســاعدات  إيصــال  تحديــات 

تضيفهــا منابــر التنســيق المدـنـي العســكري إـلـى إيصــال المســاعدات اإلنســانية:

المســاهمة فــي تطويــر اســتراتيجيات إيصــال المســاعدات وتحليلهــا وتفعيلهــا؛ وقــد  	
تكــون أيًضــا بمثابــة منابــر لتحديــد معوقــات إيصــال المســاعدات وتحليلهــا.

دعــم المفاوضــات الدائــرة مــع جميــع الجهــات الفاعلــة الموجــودة علــى أرض الواقــع  	
بشــأن إيصــال المســاعدات، بمــا ـفـي ذلــك: نشــر الوعــي بشــأن القانــون اإلنســاني 

الدولــي واألطــر القانونيــة األخــرى وإثارتــه.
توفيــر منتــدى بديــل؛ لتطويــر المــواد التدريبيــة و/أو إجراء تدريب بشــأن مفاوضات  	

إيصال المساعدات.
أو توفيــر مــكان؛ لتطويــر وإدارة أطــر  	 تكملــة منابــر تنســيق إيصــال المســاعدات 

عنهــا. والتبليــغ  المســاعدات  إيصــال  مراقبــة 

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في رسالة: إيصال المساعدات اإلنسانية )2017(. 	
دليل الممارســين والمبادئ التوجيهية المصاحبة للمفاوضات اإلنســانية مع الجماعات  	

المســلحة الصادر عن مكتب تنســيق الشــؤون اإلنســانية )2006(.
ـفـي  	 اإلنســانية  المســاعدات  إيصــال  الخارجيــة،  للشــؤون  السويســرية  االتحاديــة  الــوزارة 

النســخة 2 )	201(. الممــارس،  المســلح، دليــل  النــزاع  حــاالت 
ـفـي  	 اإلنســانية  المســاعدات  إيصــال  الخارجيــة،  للشــؤون  السويســرية  االتحاديــة  الــوزارة 

الدوـلـي )	201(. الدليــل بشــأن اإلطــار المعيــاري  النــزاع المســلح:  حــاالت 
ـفـي حــاالت  	 اإلنســانية  اإلغاثــة  المتعلــق بعمليــات  القانــون  كســفورد بشــأن  توجيهــات أ

.)2016( المســلح  النــزاع 
المســاعدات  	 إليصــال  وقامــوس  وإجابــات  أســئلة  األحمــر،  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة 

.)201	( اإلنســانية 
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، القانــون المتعلــق بعمليــات اإلغاثــة العابــرة للحــدود  	

.)201	(

https://www.unocha.org/sites/unocha/files/OOM-humanitarianAccess_eng_April2017_0.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/OOM-humanitarianAccess_eng_April2017_0.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/HumanitarianNegotiationswArmedGroupsManual.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/HumanitarianNegotiationswArmedGroupsManual.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/HumanitarianNegotiationswArmedGroupsManual.pdf
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/publications/Voelkerrecht/CDI_Access_Manual_Web_Dec5.pdf
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/publications/Voelkerrecht/CDI_Access_Manual_Web_Dec5.pdf
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/publications/Voelkerrecht/CDI_Access_Manual_Web_Dec5.pdf
http://www.cdint.org/documents/Humanitarian_Access_Handbook-v2.pdf
http://www.cdint.org/documents/Humanitarian_Access_Handbook-v2.pdf
http://www.cdint.org/documents/Humanitarian_Access_Handbook-v2.pdf
http://www.unocha.org/sites/dms/Documents/Oxford%20Guidance%20pdf.pdf
http://www.unocha.org/sites/dms/Documents/Oxford%20Guidance%20pdf.pdf
http://www.unocha.org/sites/dms/Documents/Oxford%20Guidance%20pdf.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/2014/icrc-q-and-a-lexison-on-humanitarian-access-06-2014.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/2014/icrc-q-and-a-lexison-on-humanitarian-access-06-2014.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/2014/icrc-q-and-a-lexison-on-humanitarian-access-06-2014.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/review/2013/irrc-890-gillard.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/review/2013/irrc-890-gillard.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/review/2013/irrc-890-gillard.pdf
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دراسة الحالة: إيصال المساعدات اإلنسانية أثناء عملية الموصل

يدخــل إيصــال المســاعدات اإلنســانية فــي اختصــاص فريــق التنســيق المدنــي العســكري لمكتــب تنســيق الشــؤون 
عــن  بالنيابــة  القيــادة،  الفريــق  توـلـى  ـفـي عامــي 2016/2017،  الموصــل  فأثنــاء عمليــة  العــراق.  ـفـي  اإلنســانية 
المنســق اإلنســاني، فيمــا يخــص المشــاركة مــع القــوات العســكرية والجهــات الفاعلــة المســلحة األخــرى، بشــأن 

نواحــي التفاعــل اإلنساني-العســكري كافــة.

تــم تســهيل إيصــال المســاعدات مــن ِقبــل فريــق التنســيق المدنــي العســكري بواســطة االتصــال مــع قــوات األمــن 
العراقيــة )ISF( والقــوات الكرديــة، ـفـي المقــام األول عـلـى المســتوى القيــادي، والتــي أصــدرت الخطابــات التــي 
تضمــن إيصــال المســاعدات اإلنســانية، وقامــت قــوات األمــن العراقيــة بتعييــن فريــق؛ ليكــون المنســق اإلنســاني 
للعمليــة، وتــم إنشــاء عمليــة إليصــال المســاعدات عــن طريــق الفريــق ومكتبــه، حيــث يمكــن إرســال المعلومــات 
يًا لمــدة  وإعــداد خطابــات إيصــال المســاعدات وإصدارهــا لاســتخدام فــي المجــال اإلنســاني، وقــد كان الخطــاب ســار
شــهر واحــد ومعترًفــا بــه مــن جميــع القــوات، بمــا فــي ذلــك: الجهــات الفاعلــة المســلحة غيــر التابعــة لــدول؛ نظــًرا 
لرتبــة ضابــط قــوات األمــن العراقيــة الــذي يوقــع علــى الخطابــات وســمعته. لقــد أنشــئ أيًضــا خًطــا ســاخًنا إليصــال 
المســاعدات، والــذي أتــاح اإلبــاغ عــن الحــوادث المتعلقــة بإيصــال المســاعدات إلــى التنســيق المدنــي العســكري 

وحلهــا بواســطة المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة المســلحة المســؤولة عــن تلــك القيــود.

الضــرورة  بســبب  الجســور  أو  العســكرية  التفتيــش  نقــاط  عنــد  المســاعدات  إيصــال  قيــود  توقــع  تــم  عندمــا 
العســكرية، تــم نقــل المعلومــات مقدًمــا عــن طريــق قنــوات التنســيق المدنــي العســكري إلــى المجتمــع اإلنســاني؛ 

للســماح لهــم بتأميــن المخزونــات مــن المــواد اإلنســانية.

6.5.2  التنسيق المدني العسكري لألمم المتحدة 
والحماية

فــي حــاالت الطــوارئ المعقــدة، تأتــي التهديــدات الجســيمة التــي يتعــرض لهــا المدنيــون عــادًة مــن عمــل الجهــات 
الفاعلــة المســلحة أو تقاعســها عــن العمــل، ويوجــد دور واضــح لموظفــي التنســيق المدنــي العســكري مــن ناحيــة 

اشــتراك تلــك الجهــات الفاعلــة أيًضــا فــي القضايــا المتعلقــة بحمايــة المدنييــن.

الحمايــة )PC( والمنظمــات  قــرب مــع مجموعــة  العســكري عــن  المدـنـي  التنســيق  يجــب أن يعمــل موظفــو 
المكلفــة بالحمايــة؛ مــن أجــل اشــتراك الجهــات الفاعلــة المســلحة بفاعليــة ـفـي قضايــا حمايــة المدنييــن، فقــد 

يمكنهــم القيــام بالتاـلـي:

تقديــم المشــورة إـلـى مجموعــة الحمايــة، بشــأن اســتراتيجيات الدعــوة؛ لتنــاول مخــاوف الحمايــة الحاليــة؛  	
المدنيــون  لهــا  يتعــرض  التــي  والحــوادث  التهديــدات  عــن  لإلبــاغ  نظاًمــا  الحمايــة  فستنشــئ مجموعــة 
يــر وتحديــد أولوياتهــا والتحقــق مــن صحتهــا، ويســتطيع موظفــو  وســتضطلع بــدور رائــد لفحــص التقار
وفًقــا  الحمايــة؛  قضايــا  لمعالجــة  الطــرق  أفضــل  بشــأن  المشــورة  تقديــم  العســكري  المدـنـي  التنســيق 
لألولويــات التــي وضعتهــا القيــادة اإلنســانية، وذلــك؛ اســتناًدا إلــى معرفتهــم بالســياق، وفهمهــم للعاقــات 

داخــل الجماعــات المســلحة والجهــات المعنيــة وبينهــا.
تســهيل مشــاركة مجموعــة الحمايــة مــع الجهــات الفاعلــة المســلحة، فقــد تطلــب القيــادة اإلنســانية مــن  	
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ـفـي  يــن  يــن األخر أو المحاور إـلـى مجموعــة الحمايــة  الدعــم  المدـنـي العســكري تقديــم  التنســيق  موظــف 
المجــال اإلنســاني المعينيــن فــي إقامــة الروابــط مــع القــوات العســكرية والجهــات الفاعلــة المســلحة األخــرى، 
وقــد ُيكلــف أيًضــا بمهــام المشــاركة بشــكل مباشــر فــي قضايــا الحمايــة علــى أســاس العاقــات القائمــة. وفــي 

أي مــن الحالتيــن، مــن المهــم تبــادل النتائــج المســتمدة مــن تلــك المشــاركة مــع بعضهــا ببعــض.
إثــارة الوعــي بشــأن المبــادئ التوجيهيــة للحمايــة حســب الســياق الموضوعــة مــن جانــب مجموعــة الحمايــة،  	

علــى ســبيل المثــال المبــادئ التوجيهيــة بشــأن إجــاء المدنييــن مــن جانــب القــوات العســكرية، ومعاملــة 
القّصــر غيــر المصحوبيــن بذويهــم الذيــن تجدهــم الجهــات الفاعلــة المســلحة وغيــر ذلــك.

نقــل مخــاوف الحمايــة عـلـى نحــو اســتباقي ووقاـئـي إـلـى القــوات العســكرية، والجهــات الفاعلــة المســلحة  	
األخــرى أثنــاء تخطيطهــا لعملياتهــا.

الســعي إلــى التأثيــر علــى البيئــة بيــن القــوات العســكرية والجهــات الفاعلــة المســلحة األخــرى المؤديــة إلــى  	
يًبــا فــي القانــون اإلنســاني الدولــي. احتــرام حقــوق األفــراد، علــى ســبيل المثــال الحــرص علــى تلقيهــم تدر

المعايير المهنية للجنة الدولية للصليب األحمر بشأن أعمال الحماية )2018(. 	
سياســة اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت، بشــأن الحمايــة ـفـي العمــل اإلنســاني  	

.)2016(
العمــل  	 ـفـي  الحمايــة  يــة  مركز بشــأن  الــوكاالت،  بيــن  المشــتركة  الدائمــة  اللجنــة  مبــادئ 

.)201	( اإلنســاني 
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في رسالة: حماية المدنيين )2017(. 	
مجموعة الحماية الشاملة. 	
المذكرة الصادرة من مجلس األمن بشأن حماية المدنيين )	201(. 	
حماية المدنيين في سياق عمليات األمم المتحدة لحفظ السام )2009(. 	

دراسة الحالة: الفريق العامل المعني بالحماية المدنية العسكرية في سوريا

فــي عــام 2017، أثنــاء الهجــوم علــى مدينــة الرقــة فــي شــمال شــرق ســوريا، لقــد حاولــت خليــة التنســيق اإلنســاني-
العســكري فــي ســوريا التطــرق إلــى العديــد مــن المخــاوف المتعلقــة بالحمايــة مــع التحالــف والقــوات الديمقراطيــة 
الســورية )SDF(؛ ونتيجــة القيــود فــي ترتيبــات االتصــال وقلــة المعرفــة فــي التحالــف بالقضايــا المتعلقــة بحمايــة 
المدنييــن، فقــد ناضلــت خليــة التنســيق اإلنساني-العســكري لتحقيــق أي نتائــج ناجحــة فــي هــذا المجــال، ولــم تكــن 

العمليــة الرســمية لطلــب المعلومــات )RFI( فعالــة.

بعــد مــرور عــدة أشــهر علــى محاولــة المشــاركة مــع التحالــف فــي مخــاوف الحمايــة، فيمــا يخــص فحــص النازحيــن 
داخلًيــا ورعايتهــم؛ فضــًا عــن احتجــاز النســاء واألطفــال، والتوثيــق المدـنـي، والضحايــا مــن المدنييــن، وتجنيــد 
األطفــال وشــروط عودتهــم، أقنــع التنســيق المدنــي العســكري لمكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية قيــادة التحالــف 
باشــتراك المجتمــع اإلنســاني فــي حــوار مســتدام. ثــم أنشــئ الفريــق العامــل المعنــي بالحمايــة المدنيــة العســكرية 
بعــد الموافقــة عـلـى ذلــك. والتــزم الفريــق العامــل بإجــراء مكالمــات نصــف شــهرية بجانــب عقــد اجتماعــات 
شــهرية بالحضــور الشــخصي؛ لتنــاول قضايــا الحمايــة المهمــة ـفـي شــمال شــرق ســوريا، وقــد كان كبيــر ممثـلـي 
 .)SOJTF( التحالــف ـفـي الفريــق العامــل هــو نائــب القائــد العــام لفرقــة المهــام المشــتركة للعمليــات الخاصــة
وبجانــب ذلــك، عيــن التحالــف مقــدم ـفـي منصــب »مستشــار الحمايــة« للقيــادة بصفتــه المنســق الوحيــد عـلـى 

https://www.icrc.org/en/publication/0999-professional-standards-protection-work-carried-out-humanitarian-and-human-rights#
https://www.icrc.org/en/publication/0999-professional-standards-protection-work-carried-out-humanitarian-and-human-rights#
https://interagencystandingcommittee.org/protection-priority-global-protection-cluster/documents/inter-agency-standing-committee-policy
https://interagencystandingcommittee.org/protection-priority-global-protection-cluster/documents/inter-agency-standing-committee-policy
https://interagencystandingcommittee.org/protection-priority-global-protection-cluster/documents/inter-agency-standing-committee-policy
https://interagencystandingcommittee.org/sites/default/files/centrality_of_protection_in_humanitarian_action_statement_by_iasc_princi.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/sites/default/files/centrality_of_protection_in_humanitarian_action_statement_by_iasc_princi.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/sites/default/files/centrality_of_protection_in_humanitarian_action_statement_by_iasc_princi.pdf
http://www.unocha.org/sites/unocha/files/OOM-Protection_English_17May2017.pdf
http://www.unocha.org/sites/unocha/files/OOM-Protection_English_17May2017.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Security%20Council%20Norms_Final%20version%20for%20print%2017%20June%202014.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Security%20Council%20Norms_Final%20version%20for%20print%2017%20June%202014.pdf
https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/Protecting%20Civilians%20in%20the%20Context%20of%20UN%20Peacekeeping%20Operations.pdf
https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/Protecting%20Civilians%20in%20the%20Context%20of%20UN%20Peacekeeping%20Operations.pdf
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المســتوى التقنــي. لقــد ضــم الفريــق العامــل القــوات العســكرية، والمتبرعيــن، ووكاالت األمــم المتحــدة، وممثلــي 
منتــدى الــوكاالت غيــر الحكوميــة الدوليــة، واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر.

ـفـي أول اجتمــاع للفريــق العامــل المعنــي بالحمايــة، ُقدمــت إحاطــة بشــأن المخــاوف واالتجاهــات والتوصيــات 
الرئيســية إلــى التحالــف مــن ِقبــل منســقي قطــاع حمايــة ســوريا بأكملهــا والمجموعــات، ونوقشــت تلــك المســائل 
بعــد ذلــك بشــكل منهجــي فــي اجتماعــات ومكالمــات متتاليــة لحــل القضايــا المســتمرة، وأنشــئت لوحــة تعقبــت 
يــة؛ لنقــل مجــاالت النجــاح والقضايــا العالقــة ومجــاالت العمــل  التقــدم المحــرز باســتخدام إشــارة توقــف بصر
ــا فــي عقــد  يً البــارزة بســهولة، ولعــب التنســيق المدنــي العســكري لمكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية دوًرا محور

اجتماعــات الفريــق العامــل وتنظيــم اإلحاطــات وإعدادهــا والحــرص علــى ضــم جميــع المنســقين ذوي الصلــة.

لقــد كان الــدرس الرئيســي لخليــة التنســيق اإلنساني-العســكري هــو الــدرس المتعلــق بمخــاوف الحمايــة ـفـي 
ــا؛ بــداًل مــن اســتخدام نمــوذج  ســوريا، فــكان الحــوار المســتدام والمباشــر مــع الجهــات -ذات الصلة-كافــة مطلوبً
كثــر بُعــًدا عبــر االتصــال، ولقــد كانــت المشــاركة المباشــرة مــع أطــراف النــزاع، والتــي ســاهم موظفــو  مشــاركة أ

التنســيق المدـنـي العســكري -عـلـى ســبيل المثال-ـفـي تســهيلها، مطلوبــة لتحقيــق نتائــج فعالــة.

6.5.3 التنسيق المدني العسكري لألمم المتحدة واألمن

ال يعــد موظفــو التنســيق المدنــي العســكري موظفــو أمــن، ولكنهــم قــد يكونــون منســقي أمــن لــدى مكتــب تنســيق 
الشــؤون اإلنســانية، وليــس لديهــم أي ســلطة أو التــزام ـفـي الشــؤون األمنيــة. ومــع كــون ذلــك، فقــد يســتطيع 
موظفــو التنســيق المدـنـي العســكري تســهيل تبــادل المعلومــات ـفـي هــذا الشــأن، نظــًرا؛ ألنــه قــد يكــون لديهــم 
إمكانيــة الوصــول إلــى تلــك المعلومــات مــن الجهــات الفاعلــة المســلحة، وقــد يكــون لديهــم شــبكات قائمــة يمكنهــا 
مســاعدة موظفــي األمــن فــي تقييــم الحالــة وإجــراء تقييمــات مخاطــر أمنيــة )SRA(. وبالمثــل، قــد يســاعد موظفــو 
األمــن لــدى إدارة األمــم المتحــدة لشــؤون الســامة واألمــن والمنظمــة الدوليــة للســامة، أو وكالــة األمــم المتحــدة 
لتقييمــات  أيًضــا  الــدور. ويمكــن  هــذا  ـفـي  العســكري  المدـنـي  التنســيق  الحكوميــة موظفــي  والمنظمــات غيــر 
المخاطــر األمنيــة المشــتركة؛ فضــًا عــن خايــا الدعــم اإلنســاني تحســين التعــاون مــع موظفــي األمــن التابعيــن 

لألمــم المتحــدة، وذلــك علــى النحــو الموضــح أدنــاه.

إذا لــم تحقــق تدابيــر إدارة المخاطــر األمنيــة الموضحــة ـفـي الفصليــن 1 و2 المســتوى المقبــول مــن الســامة 
واألمــن لعمــال المعونــة، فســيعد توفيــر الظــروف األمنيــة المؤديــة إلــى األنشــطة اإلنســانية واحــًدا مــن التوقعــات 

الرئيســية للجهــات الفاعلــة اإلنســانية مــن العناصــر العســكرية ـفـي عمليــات حفــظ الســام.

ومــع كــون ذلــك، فســتعد التدابيــر الرادعــة والحمايــة المســلحة الملجــأ األخيــر قبــل الحاجــة إلــى إيقــاف المســاعدة 
المنســق  قــرر  المســلحة، وإذا  الحراســات  اإلنســانية  القوافــل  لــن تســتخدم  للحيــاة. وكقاعــدة عامــة،  المنقــذة 
اإلنســاني والفريــق الُقطــري للعمــل اإلنســاني الحيــد عــن تلــك القاعــدة العامــة، فســوف يلعــب موظفــو التنســيق 

يًــا ـفـي وضــع إرشــادات وبروتوكــوالت وآليــات اســتخدام الحراســات المســلحة. المدـنـي العســكري دوًرا محور
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الممارســة الجيــدة: قــد تدعــو منابــر التنســيق المدنــي العســكري موظفــو األمــن لــدى إدارة األمــم المتحــدة لشــؤون 
الســامة واألمــن ووكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة بانتظــام؛ لتحديــث القضايــا والتطــورات 
المتعلقــة باألمــن باســتمرار. وهــذا هــو الحــال بصفــة خاصــة عندمــا يكــون للقضايــا األمنيــة انعكاســات علــى عمــل 
الجهــات الفاعلــة اإلنســانية، وتســاهم التعليقــات التــي يوفرهــا هــذا التفاعــل ـفـي تحليــل الخليــة األمنيــة؛ ومــن 
ثَــمَّ فــي مناقشــات فريــق إدارة األمــن، ويمكــن إثــارة قضايــا التنســيق المدنــي العســكري، مثــل اســتخدام )أو عــدم 
اســتخدام( الحراســات المســلحة، عبــر منابــر التنســيق المدنــي العســكري، ثــم يمكــن نشــر النتائــج وتبادلهــا مــع 

الزمــاء المعنييــن؛ لتوعيــة فريــق إدارة األمــن، بشــأن اآلثــار اإلنســانية المترتبــة علــى القــرارات.

6.5.3.1  التقييم المشترك للمخاطر األمنية

ــا، فيمــا  قــد يبــدو أن التوصيــات األمنيــة الصــادرة عــن إدارة األمــم المتحــدة لشــؤون الســامة واألمــن تمثــل تحديً
الحراســات  باســتخدام  للتوصيــة  تكــون  وقــد  المناطــق،  بعــض  ـفـي  اإلنســانية  الفاعلــة  الجهــات  عمــل  يخــص 
المســلحة المقدمــة مــن طــرف )متصــور( مــن أطــراف النــزاع أثــر ضــار عـلـى أمــن الجهــات الفاعلــة اإلنســانية 

مســاعدتهم. يحاولــون  الذيــن  والســكان 

يــادة التفاهــم المشــترك بيــن الجهــات  بينمــا ال يعــد موظــف التنســيق المدنــي العســكري بمثابــة موظــف أمــن؛ لز
الفاعلــة اإلنســانية وإدارة األمــم المتحــدة لشــؤون الســامة واألمــن، مــن المفيــد أن ينســق موظــف التنســيق 
المدنــي العســكري مــع موظفــي األمــن لــدى إدارة األمــم المتحــدة لشــؤون الســامة واألمــن والــوكاالت والصناديــق 
والبرامــج، وقــد يشــارك موظفــو التنســيق المدنــي العســكري أيًضــا فــي التقييمــات المشــتركة للمخاطــر األمنيــة، 

ويتــم شــرح تقييمــات المخاطــر األمنيــة بالمزيــد مــن التفصيــل فــي الفصــل الثانــي، القســم 9.2.

يســتطيع موظــف التنســيق المدنــي العســكري، نيابــة عــن المجتمــع اإلنســاني، اقتــراح تدابيــر مســتنيرة ومناســبة 
ـفـي مختلــف المنتديــات، مثــل: ِفــرق إدارة أمــن المناطــق وِفــرق إدارة األمــن والخايــا األمنيــة. وُيصــرح لموظفــي 
أمــن الــوكاالت والصناديــق والبرامــج بإجــراء تقييمــات المخاطــر األمنيــة التــي يمكــن إرســالها بعــد ذلــك إلــى ِفــرق 

إدارة أمــن المناطــق أو ِفــرق إدارة األمــن.

الممارسة الجيدة: مشاركة موظف التنسيق المدني العسكري في تقييمات المخاطر األمنية

مــن المفيــد أن يشــارك موظــف التنســيق المدـنـي العســكري ـفـي تحديــد أولويــات تقييمــات المخاطــر األمنيــة 
وإجراءهــا لتحقيــق مــا يـلـي:

تحديد المجاالت ذات األولوية للعمل اإلنساني. 	
مســاعدة إدارة األمــم المتحــدة لشــؤون الســامة واألمــن فــي تحديــد تدابيــر التخفيــف التــي توافــق المبــادئ  	

اإلنســانية التــي تضمــن التقديــم اآلمــن للمســاعدة اإلنســانية، علــى ســبيل المثــال:
االستثمار في الشبكات. 	
يــادة التواصــل بشــأن البرامــج والمبــادئ اإلنســانية مــع األطــراف كافــة، بمــا فــي ذلــك: »أطــراف  	 ز

النــزاع«.
تفادي الوجود العسكري أثناء األنشطة؛ للحفاظ على التمييز. 	

العمــل  	 ـفـي  الشــركاء  وإبــاغ  األمنيــة،  المخاطــر  تقييمــات  أثنــاء  المحتملــة  اإلنســانية  األولويــات  تحديــد 
بهــا. اإلنســاني 
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التنســيق المباشــر مــع موظفــي األمــن لــدى إدارة األمــم المتحــدة لشــؤون الســامة واألمــن والــوكاالت  	
والصناديــق والبرامــج، ويســتطيع الموظــف المســؤول عــن التنســيق األمنــي الميدانــي )FSCO( لــدى إدارة 
يــادة الثقــة بيــن الجهــات  األمــم المتحــدة لشــؤون الســامة واألمــن المســاهمة فــي تبــادل المعلومــات، وز

الفاعلــة اإلنســانية، وإدارة األمــم المتحــدة لشــؤون الســامة واألمــن.

6.5.3.2 خلية الدعم اإلنساني

يتعين على التنســيق المدني العســكري وإدارة األمن التعاون، بشــأن إيصال المســاعدات واســتخدام الحراســات 
المســلحة. وتــم إضفــاء الطابــع الرســمي علــى تلــك العاقــة فــي بعــض الســياقات؛ فضــًا عــن إقامــة خليــة دعــم أمــن 
إنســاني، تتكــون مــن العامليــن فــي التنســيق المدنــي العســكري والمنســقين األمنييــن لــدى إدارة األمــم المتحــدة 
لشــؤون الســامة واألمــن ووكالــة األمــم المتحــدة، وُيكلــف موظفــو إدارة األمــم المتحــدة لشــؤون الســامة واألمــن 
بدعــم التنســيق المدنــي العســكري وإيصــال المســاعدات والبعثــات اإلنســانية األخــرى، مثــل: تقييمــات الطــوارئ 
بصــورة مباشــرة، ويجــب تصنيــف البعثــات التــي تتفــاوض بشــأن إيصــال المســاعدات، وُتجــري اتصــال التنســيق 
المدنــي العســكري بأنهــا أهميــة حيويــة أولــى للبرامــج )PC1( وتحديــد أولوياتهــا مــن قبــل الفريــق الُقطــري لألمــم 

المتحــدة. انظــر أيًضــا الفصــل الثانــي، القســم 1.9.2.

دراسة الحالة: خلية الدعم اإلنساني في العراق

لقــد تأسســت خليــة الدعــم اإلنســاني فــي العــراق، بالتحديــد لدعــم إيصــال المســاعدات أثنــاء اســتجابة الموصــل 
ـفـي عامــي 2016/2017. حيــث تكونــت الخليــة مــن موظــف أو موظفيــن لــدى إدارة شــؤون الســامة واألمــن 
والمنتدبيــن إلــى مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية لدعــم البعثــات اإلنســانية بشــكل مباشــر فــي المناطــق التــي 
تمــت اســتعادتها مؤخــًرا وأصبحــت متاحــة، وتــم القيــام بتلــك البعثــات عبــر الطــرق إـلـى القــرى؛ نظــًرا لمســح 
المدـنـي  التنســيق  مــن موظفــي  عــادًة  المشــتركة  البعثــات  تلــك  وتكونــت  لهــا،   )ISF( العراقيــة  األمــن  قــوات 
العســكري؛ للتواصــل مــع الجهــات الفاعلــة المســلحة، وإدارة شــؤون الســامة واألمــن لتقديــم المشــورة األمنيــة 
وإجــراء تقييمــات المخاطــر األمنيــة، ودائــرة األمــم المتحــدة لألعمــال المتعلقــة باأللغــام للمســاعدة فــي تهديــدات 
المتفجــرات مــن مخلفــات الحــروب، وأحيانًــا موظفــو الوكالة/المجموعــة إلجــراء التقييمــات الســريعة. وســاهم 
هــذا المنهــج المشــترك ـفـي تفــادي البعثــات المتعــددة مــن قبــل الجهــات الفاعلــة المختلفــة وتقليــل المخاطــر 
التــي يتعــرض لهــا الموظفــون فــي المجــال اإلنســاني والتعجيــل باالســتجابة، وقــد كان ذلــك مهًمــا بصفــة خاصــة؛ 
ألن قــوات األمــن العراقيــة أقامــت ونقلــت بانتظــام نقــاط تجمــع، يمكــن فيهــا جمــع النازحيــن داخلًيــا لنقلهــم 
خــارج منطقــة النــزاع، وُتقــدم فيهــا الجهــات الفاعلــة اإلنســانية الغــذاء والميــاه والعــاج الطبــي فــي حالــة الطــوارئ، 
والمراقبــة عـلـى الحمايــة. فلــو كانــت االحتياجــات معروفــة مســبًقا، لُنقلــت المســاعدة اإلنســانية، مثــل: الميــاه 

واللــوازم الطبيــة مــع البعثــة.

6.5.3.3  التنسيق المدني العسكري لألمم المتحدة 
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والحراسات المسلحة
ـفـي الســياقات غيــر اآلمنــة، يصبــح اســتخدام الحراســات المســلحة الشــاملة للجهــات الفاعلــة اإلنســانية غالًبــا 
يــد انعــدام الوضــوح ـفـي  القاعــدة وليــس االســتثناء. ويؤثــر ذلــك -ـفـي الغالب-ســلًبا عـلـى المبــادئ اإلنســانية، ويز
يــادة المخاطــر التــي  الخطــوط الفاصلــة بيــن الجهــات الفاعلــة اإلنســانية؛ والقــوات العســكرية. ويــؤدي ذلــك إلــى ز
تتعــرض لهــا الجهــات الفاعلــة اإلنســانية فضــاً عــن النــاس المتضرريــن، بــداًل مــن أن يكــون مــن تدابيــر التخفيــف؛ 
يــز التوجيهــات والمبــادئ  ولــذا مــن المهــم أن يدعــم موظــف التنســيق المدنــي العســكري المجتمــع اإلنســاني؛ لتعز
اإلنســانية، والموافقــة علــى منهــج أمــن متســق، والتغلــب علــى العقبــات الهيكليــة )مثــل: العمــل مــع فريــق إدارة 
األمــن أو فريــق إدارة أمــن المنطقــة وإدارة األمــم المتحــدة لشــؤون الســامة واألمــن؛ لتفــادي الحراســات المســلحة 

الشــاملة(.

دراسة الحالة: استخدام الحراسات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية

يــة الكونغــو الديمقراطيــة، تــم التصــور أن بعثــة منظمــة األمــم المتحــدة لتحقيــق  فــي بعــض المناطــق فــي جمهور
يــة الكونغــو الديمقراطيــة طرًفــا فــي النــزاع لدعمهــا القــوات العســكرية الوطنيــة، حيــث شــارك  االســتقرار فــي جمهور
يــة الكونغــو الديمقراطيــة  لــواء التدخــل )FIB( التابــع لبعثــة منظمــة األمــم المتحــدة لتحقيــق االســتقرار فــي جمهور
ـفـي العمليــات الهجوميــة ضــد بعــض الجماعــات المســلحة غيــر التابعــة لــدول، وبالتحديــد ـفـي مقاطعــة كيفــو 
الشــمالية، ويعــد محــل شــك فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا الجماعــات المســلحة غيــر التابعــة لــدول. ويتســبب 
يــادة مخاطــر الهجمــات. ويّدعــي قــادة الجماعــات  اســتخدام الحراســات المســلحة للوصــول إلــى تلــك المناطــق فــي ز
المســلحة غيــر التابعــة لــدول المعنيــة أن الجهــات الفاعلــة اإلنســانية ُيســمح لهــا عــادًة بالمــرور لمســاعدة ســكانها 
إذا لــم ترافقهــا الحراســات. ونتيجــة لذلــك، فــإن المنظمــات القليلــة التــي يمكنهــا الوصــول إلــى المناطــق الخاضعــة 
للســيطرة هــي المنظمــات التــي تتفــاوض مــع األطــراف كافــة، وال تســتخدم الحراســات، والــذي يحــد بــدوره مــن 
حجــم المســاعدات بصــورة ملحوظــة. وغالًبــا مــا يكــون إلدارة المخاطــر األمنيــة غيــر المتســقة فــي المجتمــع اإلنســاني 

كبــر. أيًضــا عواقــب علــى التمييــز، وقــد تعــرض أولئــك الذيــن يحيــدون عــن نمــوذج الحراســات إلــى مخاطــر أ

قــد يضعــف اســتخدام الحراســات المســلحة تصــور الجهــات الفاعلــة اإلنســانية، ويهــدد 
اســتقال عمليــات العمــل اإلنســاني؛ ولــذا يحتــاج المجتمــع اإلنســاني إلــى التعــاون إليجــاد 

بدائــل للحراســات المســلحة؛ ـفـي حالــة فشــل جميــع البدائــل للتدابيــر الرادعــة.

دراسة الحالة: الحراسات المسلحة التابعة لألمم المتحدة في جنوب السودان

وافــق الفريــق الُقطــري للعمــل اإلنســاني فــي جنــوب الســودان علــى المنهــج المنظــم لألصــول العســكرية األجنبيــة 
والحراســات المســلحة، ويتواصــل مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية، بالنيابــة عــن الشــركاء فــي العمــل اإلنســاني 
كــز قيــادة القــوات؛ لتفعيــل  ومجموعــة اللوجســتيات، بصــورة أســبوعية مــع التنســيق المدـنـي العســكري لمرا
طلبــات األصــول العســكرية األجنبيــة والحراســات التــي أرِســلت إـلـى مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية قبــل 

أســبوع واحــد.
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وتحــدد وحــدة إيصــال المســاعدات أو التنســيق المدنــي العســكري التابعــة لمكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية مــا 
إذا كانــت طلبــات األصــول العســكرية األجنبيــة والحراســات المســلحة تســتوفي معاييــر الملجــأ األخيــر. ففــي حالــة 
اســتيفاء المعاييــر، ُيرســل الطلــب إـلـى مركــز قيــادة القــوات مــن أجــل التخطيــط، وـفـي الحــاالت التــي ال يســتوفي 
فيهــا الطلــب متطلبــات الملجــأ األخيــر، يرفــض مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية اســتخدام األصــول العســكرية 
إمــا بتســهيل إيصــال المســاعدات وإمــا بالتوصيــات بشــأن  الوكالــة الطالبــة؛  أو الحراســات المســلحة ويدعــم 
البدائــل المدنيــة المناســبة، لقــد تســبب هــذا الهيــكل فــي انخفــاض كبيــر فــي اســتخدام األصــول العســكرية األجنبيــة 

والحراســات المســلحة، ويدعــم المجتمــع اإلنســاني فــي مفاوضــات إيصــال المســاعدات وضمانــات الســامة.

دراسة الحالة: الحراسات المسلحة في نيجيريا

يــا، حيــث تعــد القــوات العســكرية طرًفــا ـفـي النــزاع، يوفــر الجيــش النيجيــري الحراســات  ـفـي شــمال شــرق نيجير
المســلحة لتحــركات العامليــن فــي المجــال اإلنســاني. وفــي معظــم المناطــق، ال ينــوي الجيــش الســماح بالتحــرك 

بــدون حراســات.

تماشــًيا مع توجيهات التنســيق المدني العســكري المحددة حســب الســياق، تقدم وحدة إيصال المســاعدات أو 
التنســيق المدنــي العســكري التابعــة لمكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية التوصيــات إلــى الفريــق الُقطــري للعمــل 
اإلنســاني شــهريًا، بشــأن االســتخدام الحاـلـي للحراســات المســلحة، ويشــمل ذلــك: المراجعــة الشــهرية لطبيعــة 
الملجــأ األخيــر. وإذا وجــدت وحــدة التنســيق المدنــي العســكري أن البدائــل المدنيــة األخــرى متاحــة وذات جــدوى 
وأوصــت بذلــك، فســيقدم الفريــق العامــل للتنســيق المدنــي العســكري تلــك التوصيــات إلــى فريــق إدارة األمــن 

والفريــق الُقطــري للعمــل اإلنســاني.

يــا مشــكلة ذات طابــع خــاص؛ ألن مقــدم الحراســات طــرٌف فــي النــزاع؛ وألن القــرب  تمثــل حالــة شــمال شــرق نيجير
الجغرافــي قــد يعــرض الشــركاء للخطــر، ويؤثــر ســلًبا علــى تصــور المجتمــع اإلنســاني فــي مواجهــة أطــراف النــزاع.

 IASC المبــادئ التوجيهيــة غيــر الملزمــة الصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت
بشــأن اســتخدام الحراســات المســلحة للقوافــل اإلنســانية )	201(

6.6  المشورة والدعوة في حاالت الطوارئ المعقدة

تقــع المســؤولية عـلـى عاتــق المنســق اإلنســاني؛ لتحديــد المنهــج اإلنســاني المتماســك والمتســق للمشــاركة 
المدنيــة العســكرية لدعــم األنشــطة اإلنســانية، ويدعــم مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية وموظــف التنســيق 
المدنــي العســكري المنســق اإلنســاني والفريــق الُقطــري للعمــل اإلنســاني فــي تحديــد المخاطــر والتحديــات، وفــي 

وضــع اســتراتيجية وموقــف مشــتركين للمشــاركة المدنيــة العســكرية وتنفيذهمــا.

يتنــاول دور المشــورة والدعــوة لموظــف التنســيق المدنــي العســكري العديــد مــن الجوانــب فــي حــاالت الطــوارئ 
المعقــدة:

https://drive.google.com/file/d/0B2Pp2VYEZjeXbnNHUE1UeW1LLVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B2Pp2VYEZjeXbnNHUE1UeW1LLVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B2Pp2VYEZjeXbnNHUE1UeW1LLVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B2Pp2VYEZjeXbnNHUE1UeW1LLVE/view
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تقديــم المشــورة إـلـى المنســق اإلنســاني والفريــق الُقطــري للعمــل اإلنســاني، بشــأن وســائل المشــاركة  	
المدنيــة العســكرية ونتائجهــا؛ لتمكيــن األنشــطة اإلنســانية.

التوجيهــات  	 العســكري ومفاهيمــه، ونشــر  المدـنـي  التنســيق  المجتمــع اإلنســاني بشــأن مبــادئ  توعيــة 
الســياق. المحــددة حســب 

إثارة الوعي بشأن المبادئ اإلنسانية، والتمييز المدني العسكري، ومناهج »عدم إلحاق الضرر«. 	
إثــارة الوعــي بشــأن إيصــال المســاعدات اإلنســانية؛ فضــًا عــن حمايــة المدنييــن وتأميــن الجهــات الفاعلــة  	

اإلنســانية.
التنســيق مــع عمليــات األمــم المتحــدة لحفــظ الســام والمعلومــات عــن عمليــات التقييــم والتخطيــط  	

المتكامليــن )IAP( النهائيــة؛ فضــًا عــن االعتبــارات اإلنســانية.

إذا كان الفريــق الُقطــري للعمــل اإلنســاني لديــه فريــٌق عامــٌل للدعــوة، فســيمكنه المســاعدة فــي جهــود الدعــوة التــي 
قــد تكــون فعالــة بصــورة خاصــة، إذا كانــت الدعــوة التــي يقــوم بهــا موظفــو التنســيق المدنــي العســكري والممثلــون 
األخــرون فــي المجــال اإلنســاني تدعمهــا »الدبلوماســية العامــة«، مــن خــال وســائل االتصــال الخارجيــة والجهــات 

المعنيــة مثــل المتبرعيــن.

يركز دور الدعوة والمشورة لموظف التنسيق المدني العسكري على النقاط التالية:

التمييــز بيــن »عــدم إلحــاق الضــرر«، وحمايــة المدنييــن: دعــوة قــادة القــوات العســكرية والجهــات الفاعلــة  	
بالمســاعدة  المتعلقــة  األنشــطة  المعلومــات، بشــأن  االتصــال وتبــادل  ترتيبــات  إـلـى  األخــرى  المســلحة 
اإلنســانية، لضمــان فهــم القــوات العســكرية والجهــات الفاعلــة المســلحة األخــرى ألهميــة التمييــز المدنــي 
العســكري؛ ولضمــان عــدم تعــرض الســكان المحلييــن أو المنظمــات اإلنســانية إلــى الضــرر؛ بســبب التصــور.

الفاعلــة  	 والجهــات  العســكرية  القــوات  قــادة  دعــوة  اإلنســاني:  والحيــز  اإلنســانية  المســاعدات  إيصــال 
اإلنســانية  الفاعلــة  الجهــات  مــن  لــكلٍّ  الحيويــة  الخدمــات  إـلـى  الوصــول  إتاحــة  إـلـى  األخــرى  المســلحة 
والمدنييــن، واســتمراره، وتحســينه. يمكــن أيًضــا القيــام بالمزيــد مــن الدعــوة؛ للحفــاظ علــى الحيــز اإلنســاني؛ 
بالحــرص عـلـى احتــرام القــوات العســكرية والجهــات الفاعلــة المســلحة األخــرى للحيــز الــذي تســتغله 

الجهــات الفاعلــة اإلنســانية بجميــع أشــكاله.
داخــل  	 والمتســق  المتماســك  المنهــج  إـلـى  الدعــوة  العســكري:  المدـنـي  للتنســيق  المتماســك  المنهــج 

بــه. والنهــوض  اإلنســاني  المجتمــع 
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المصطلحات والتعريفات الرئيسية

كثــر؛ أو دولــة وكيــان غيــر  النــزاع المســلح: يتنــاول هــذا التعبيــر العــام المواجهــات التــي تقــع بيــن: دولتيــن أو أ
كثــر داخــل الدولــة. )اللجنــة الدوليــة  الدولــة؛ أو دولــة وفصيلــة منشــقة؛ أو جماعتيــن مســلحتين منظمتيــن أو أ

للصليــب األحمــر(.

وقــف إطــالق النــار: وقــف القتــال المتفــق عليــه بيــن أطــراف النــزاع، والــذي يكــون عــادًة فــي إطــار عمليــة سياســية؛ 
والقصــد منــه أن يكــون طويــل األجــل ويغطــي غالًبــا منطقــة النــزاع الجغرافيــة كلهــا؛ والهــدف منــه عــادًة هــو 

الســماح لألطــراف بالدخــول فــي حــوار، بمــا فــي ذلــك: إمكانيــة التوصــل إلــى تســوية سياســية دائمــة.

التعــاون المدنــي العســكري (التعــاون المدنــي العســكري لألمــم المتحــدة): الوظيفــة العســكرية التــي تســاهم فــي 
تســهيل التواصــل بيــن العناصــر العســكرية والمدنيــة؛ فضــًا عــن الجهــات الفاعلــة اإلنمائيــة اإلنســانية فــي منطقــة 
البعثــة؛ لدعــم أهــداف بعثــة األمــم المتحــدة. )المــواد التدريبيــة المتخصصــة للتنســيق المدنــي العســكري لألمــم 

)"UN-CIMIC STM" المتحــدة

منهــج المجموعــات: يهــدف إـلـى تدعيــم قــدرات االســتجابة اإلنســانية الشــاملة وفاعليتهــا؛ لدعــم الجهــود التــي 
تبذلهــا الســلطات الوطنيــة، بخمــس طــرق رئيســية: لضمــان القــدرات العالميــة الكافيــة ـفـي جميــع القطاعــات 
/ المجــاالت الرئيســية لاســتجابة؛ ولضمــان القيــادة التــي يمكــن التنبــؤ بهــا ـفـي جميــع القطاعــات / المجــاالت 
كات )مثــل المجموعــات( بيــن وكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات  الرئيســية لاســتجابة؛ ولتعزيــز مفهــوم الشــرا
يــز المســاءلة؛  الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة والحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر؛ ولتعز
ولتحســين التنســيق الميدانــي االســتراتيجي وتحديــد األولويــات؛ بإســناد المســؤولية إلــى القيــادة وتنســيق تلــك 

المســائل مــع الوكالــة التشــغيلية المختصــة.

التشــارك فــي المواقــع: وجــود الجهــات الفاعلــة اإلنســانية والعســكرية فــي مرفــق تنســيق تشــغيلي واحــد فــي اعتمــاد 
اســتراتيجية التعاون.

القيادة (العسكرية): منصب السلطة والمسؤولية الذي ُيعين فيه الضباط بشكل قانوني.

الطــوارئ المعقــدة: أزمــة إنســانية تقــع فــي بلــد أو منطقــة أو مجتمــع مــا، حيــث يحــدث انهيــار كلــي أو كبيــر للســلطة 
ناتــج عــن نــزاع داخلــي أو خارجــي، ويتطلــب اســتجابة دوليــة تتجــاوز واليــة أو قــدرة أيــة وكالــة بمفردهــا و/أو برنامــج 

أمــم متحــدة قطــري جــاري. )اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت(.

المبــادئ التوجيهيــة المحــددة حســب الدولــة: المبــادئ التوجيهيــة المدنيــة العســكرية المحــددة، حســب الدولــة 
القائمــة علــى المبــادئ التوجيهيــة العالميــة الموجــودة؛ لضمــان المنهــج المتســق والمتماســك لتفاعــل المجتمــع 

اإلنســاني مــع الجهــات الفاعلــة العســكرية.

أيــام الهــدوء: آليــة تســتخدمها أساًســا منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة، وبالتعــاون مــع منظمــة الصحــة العالميــة 
غالًبــا؛ لتمكيــن األطفــال مــن الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة أثنــاء النــزاع؛ للقيــام بالحمــات الوطنيــة للتحصيــن 
أو األنشــطة اإلنســانية األخــرى الحصريــة علــى ســبيل المثــال. وتتطلــب أيــام الهــدوء اتفــاق األطــراف المعنيــة كافــة 
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عـلـى الســماح بإيصــال المســاعدات، وعــدم التدخــل ـفـي عمــل العامليــن الطبييــن وغيرهــم مــن العامليــن أثنــاء 
األيــام المحــددة.

التمييــز (مــن مبــادئ القانــون اإلنســاني الدولــي): فــي النــزاع المســلح، يجــب أن تميــز األطــراف فــي األعمــال العدائيــة 
كافــة دائًمــا بيــن المدنييــن والممتلــكات المدنيــة مــن ناحيــة، والمقاتلين/المحاربيــن والممتلــكات العســكرية 

مــن ناحيــة أخــرى.

الكارثــة: التعطيــل الخطيــر لعمــل المجتمــع المحـلـي أو المجتمــع بأســره؛ ممــا يتســبب ـفـي خســائر بشــرية أو 
ماديــة أو اقتصاديــة أو بيئيــة واســعة النطــاق، تتجــاوز قــدرة المجتمــع المحلــي أو المجتمــع بأســره المتضــرر علــى 

مواجهتهــا باســتخدام مــوارده الذاتيــة.

التماريــن: "لعــب" الســيناريوهات مــع المنظميــن مــع افتــراض طريقــة تفاعــل القــوات العســكرية والتحالفــات 
واالئتافــات والمشــاركين فــي المجــال اإلنســاني مــع بعضهــم ببعــض.

يــن مــن  إيصــال المســاعدات اإلنســانية: قــدرة الجهــات الفاعلــة اإلنســانية عـلـى الوصــول إـلـى الســكان المتضرر
يــن عـلـى الوصــول إـلـى المســاعدات والخدمــات اإلنســانية. األزمــات؛ فضــًا عــن قــدرة الســكان المتضرر

الجهــات الفاعلــة اإلنســانية: المدنيــون، ســواء الوطنييــن أو الدولييــن، التابعــون لألمــم المتحــدة أو غيــر التابعيــن 
لهــا، الحكوميــون أو غيــر الحكومييــن، الملتزمــون بالمبــادئ اإلنســانية والمشــاركون فــي األنشــطة اإلنســانية.

الدعــوة اإلنســانية: اســتخدام المعلومــات علــى نحــو اســتراتيجي؛ للتأثيــر علــى سياســات الجهــات الفاعلــة الرئيســية 
أو ممارســاتها؛ بهــدف مســاعدة المحتاجيــن وحمايتهــم، وتســتلزم الدعــوة عــدم الســكوت عــن الخطــأ )ســًرا أو 

عانيــة(، ولفــت االنتبــاه إلــى المســائل المهمــة، وتوجيــه صنــاع القــرار نحــو الحــل.

المســاعدة اإلنســانية: المســاعدة الســاعية إلــى إنقــاذ األرواح، وتخفيــف معانــاة الســكان المتضرريــن مــن األزمــات. 
ويجــب تقديــم الدعــم العســكري إلــى المســاعدة اإلنســانية؛ وفًقــا للمبــادئ اإلنســانية، والــذي يمكــن تصنيفــه إلــى 
ثــاث فئــات، وتشــمل المســاعدة المباشــرة والمســاعدة غيــر المباشــرة ودعــم البنيــة التحتيــة مــع تناقــص درجــة 
التواصــل مــع الســكان المتضرريــن. وتســعى األمــم المتحــدة إلــى تقديــم المســاعدة اإلنســانية فــي ظــل االحتــرام 

الكامــل لســيادة الــدول.

التنســيق المدني العســكري في المجال اإلنســاني (التنســيق المدني العســكري لألمم المتحدة): الحوار والتفاعل 
يــان بيــن الجهــات الفاعلــة المدنيــة والعســكرية فــي حــاالت الطــوارئ اإلنســانية الازمــان لحمايــة المبــادئ  الضرور
اإلنســانية وتعزيزهــا، وتفــادي التنافــس، والحــد مــن التضــارب، والســعي إـلـى الغايــات المشــتركة، إن كان ذلــك 

مناســًبا.

التنســيق اإلنســاني: اســتخدام أدوات السياســة وهياكلهــا بشــكل نظامــي؛ لتقديــم المســاعدة اإلنســانية بطريقــة 
متماســكة وفعالــة.

الممــر اإلنســاني: الطــرق الخاصــة والوســائل اللوجســتية التــي اتفقــت عليهــا األطــراف -ذات الصلة-كافــة للســماح 
بالمــرور اآلمــن للســلع اإلنســانية والســكان أو أي منهمــا مــن نقطــة إلــى أخــرى فــي منطقــة النــزاع النشــط.
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األزمــة اإلنســانية: الحالــة التــي تكــون فيهــا صحــة الســكان وأرواحهــم وســامتهم فــي خطــر؛ نتيجــة لتعطــل عملهــم 
العــادي اليومــي، والحصــول علــى الســلع والخدمــات األساســية.

الهدنــة اإلنســانية: إيقــاف األعمــال العدائيــة الــذي يتــم التفــاوض بشــأنه لألغــراض اإلنســانية البحتــة، وتعــد بمثابــة 
اســتراحة قصيــرة مــن القتــال، ـفـي المناطــق المحــددة أحيانًــا مــع الضمانــات الصريحــة التــي تقدمهــا األطــراف 
المتحاربــة -ذات الصلة-إلــى الجهــات الفاعلــة اإلنســانية الموجــودة علــى أرض الواقــع؛ لضمــان وصــول المســاعدة 

إلــى الســكان المتضرريــن.

المبــادئ اإلنســانية: اإلنســانية والنزاهــة والحيــاد واالســتقالية التشــغيلية، وتقــدم المبــادئ اإلنســانية الســابقة 
يـًـا فــي إتاحــة إيصــال المســاعدات إلــى الســكان المتضرريــن واســتمراره.  أســس العمــل اإلنســاني، وتلعــب دوًرا محور

وتتجســد تلــك المبــادئ بصــورة رســمية فــي قــراري الجمعيــة العامــة رقــم 6/182	 و	58/11.

الحيــز اإلنســاني: البيئــة التــي تســتطيع فيهــا الــوكاالت اإلنســانية العمــل بصــورة فعالــة، ومســاعدة الســكان الذيــن 
يحتاجــون إلــى دعمهــا، والتــي تنظمهــا المبــادئ اإلنســانية، ويجــب أن تتوافــر العناصــر الثاثــة التاليــة؛ للحفــاظ علــى 
الحيــز اإلنســاني: يجــب أن يحتــرم المقاتلــون المبــادئ اإلنســانية؛ ويجــب أن يفهــم العاملــون فــي المجــال اإلنســاني 

وحفــظ الســام أدوارهــم؛ ويجــب أن تتحمــل جميــع الجهــات الفاعلــة مســؤولياتها فــي إطــار شــامل.

اإلنســانية: المبــدأ اإلنســاني الــذي ينــص عـلـى أنــه يجــب تنــاول معانــاة البشــر، أينمــا وجــدت مــع توجيــه اهتمــام 
خــاص إـلـى أشــد النــاس ضعًفــا مــن أطفــال ونســاء وشــيوخ، ويجــب احتــرام كرامــة جميــع الضحايــا وحقوقهــم 

وحمايتهــا.

النازحيــن داخلًيــا (IDPs): الســكان الذيــن اضطــروا أو أجبــروا علــى مغــادرة ديارهــم أو أماكــن إقامتهــم المعتــادة، 
وبالتحديــد؛ ســعًيا لتفــادي آثــار نــزاع مســلح أو حــاالت عنــف عــام أو انتهــاكات لحقــوق اإلنســان أو كــوارث طبيعيــة 
أو كــوارث مــن فعــل البشــر، ولــم يعبــروا حــدود دولــة معترًفــا بهــا دولًيــا. وتوضــح سلســلة مــن المبــادئ التوجيهيــة 
غيــر الملزمــة، بشــأن التشــرد الداخلــي القائمــة علــى قانــون الاجئيــن، وقانــون حقــوق اإلنســان، والقانــون اإلنســاني 

الدولــي معاييــر الحمايــة والمســاعدة والحلــول إلــى النازحيــن داخلًيــا.

القانــون اإلنســاني الدولــي (IHL): ُيطلــق عليــه أيًضــا قانــون الحــرب أو قانــون النــزاع المســلح، وتســعى مجموعــة 
القواعــد هــذه، ألســباب إنســانية، إـلـى الحــد مــن آثــار النــزاع المســلح، ويشــكل أيًضــا جــزًءا مــن القانــون الدوـلـي، 
الحــرب  أدوات  يعــودوا يشــاركون فيهــا، ويقيــد  لــم  أو  أعمــال عدائيــة  ـفـي  الذيــن ال يشــاركون  النــاس  ويحمــي 
وأســاليبها بحظــر أي أســلحة ال تميــز بيــن المقاتليــن والمدنييــن أو أي أســلحة أو أســاليب حــرب؛ تســبب إصابــات 
و/أو معانــاة و/أو أضــرار ال داعــي لهــا، وتخضــع تلــك القواعــد لرقابــة الحكومــات وقواتهــا المســلحة والجماعــات 
المعارضــة المســلحة، وأي أطــراف أخــرى ـفـي النــزاع. وتعــد اتفاقيــات جنيــف األربــع لعــام 9	19 وبروتوكولهــا 
اإلضافييــن لعــام 1977 بمثابــة أدواتــه الرئيســية. وال ينظــم القانــون اإلنســاني الدولــي اللجــوء إلــى اســتخدام القــوة، 

والــذي ينظمــه جــزء مهــم، ولكــن مميــز مــن القانــون الدولــي المنصــوص عليــه فــي ميثــاق األمــم المتحــدة.

النزاهــة: المبــدأ اإلنســاني الــذي ينــص علــى أنــه يجــب تقديــم المســاعدة اإلنســانية، دون التمييــز علــى أســاس أصــل 
عرـقـي؛ أو نــوع؛ أو جنســية؛ أو آراء سياســية؛ أو عــرق؛ أو ديــن، ويجــب توجيــه إغاثــة النــاس الذيــن يعانــون؛ وفًقــا 

لاحتياجــات فقــط، ويجــب إعطــاء أولويــة ألكثــر حــاالت الكــرب إلحاًحــا.
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االســتقاللية: المبــدأ اإلنســاني الــذي يتيــح التأكــد مــن تحــرر العمــل اإلنســاني مــن التأثيــرات، أو التحيــزات السياســية، 
واالقتصادية، والطائفية، والعســكرية، واأليدولوجية.

قانــون مســوغات الحــرب: يشــير إلــى الشــروط التــي بموجبهــا يجــوز أن تلجــأ الــدول إلــى الحــرب أو اســتخدام قــوة 
مســلحة بصفــة عامــة. )اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر(

قانــون الحــرب: يســعى إـلـى الحــد مــن المعانــاة ـفـي النزاعــات المســلحة، ال ســيما بحمايــة جميــع ضحايــا النــزاع 
المســلح، ومســاعدتهم قــدر المســتطاع. )اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر(.

يــة؛ لتحقيــق غــرض عســكري مشــروع؛ والتــي ال يحظرهــا القانــون  الضــرورة العســكرية: تســمح بالتدابيــر الضرور
اإلنســاني الدولــي فــي الحــاالت األخــرى. ففــي حالــة النــزاع المســلح؛ فــإن الغــرض العســكري المشــروع الوحيــد هــو 

إضعــاف القــدرات العســكرية لألطــراف األخــرى فــي النــزاع. )اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر(

عمليــة حفــظ الســالم المتعــددة األبعــاد: ُتنشــر عــادة فــي الفتــرات الخطــرة التــي تعقــب النــزاع الداخلــي العنيــف، 
يــة، حتــى لــو كانــت ضعيفــة، وتنخــرط تلــك العمليــات عــادًة  بمجــرد أن توجــد اتفاقيــة ســام أو عمليــة سياســية جار
كثــر مــن البعثــات التقليديــة، وتتعــاون تلــك العمليــات مــع الجهــات الفاعلــة األخــرى  فــي أنشــطة لحفــظ الســام أ
التابعــة لألمــم المتحــدة وغيــر التابعــة لهــا؛ لدعــم الحــوار والمصالحــة بيــن الجماعــات المختلفــة وتعزيزهمــا؛ 

ــاع اتفاقيــات الســام. )إدارة عمليــات حفــظ الســام(. لضمــان اتّب

الكارثــة الطبيعيــة: اضطــراب ضخــم مفاجــئ للطبيعــة؛ ممــا يتســبب فــي التدميــر الواســع والمــوت والمعانــاة بيــن 
المجتمــع المنكــوب، والــذي ال يرجــع إلــى فعــل البشــر، وقــد تكــون بعــض الكــوارث الطبيعيــة ذات منشــأ بطــيء، 
يــة األخــرى أو تتفاقــم بفعــل البشــر، مثــل: التصحــر  مثــل: "الجفــاف"، وقــد تحــدث الكــوارث الطبيعيــة الظاهر

الناتــج عــن االســتغال المفــرط لألراضــي وإزالــة الغابــات.

الحياديــة: المبــدأ اإلنســاني الــذي ينــص علــى أنــه يجــب تقديــم المســاعدة اإلنســانية، دون المشــاركة فــي األعمــال 
العدائيــة أو مــواالة جانــب فــي الخافــات ذات الطابــع السياســي أو الدينــي أو األيديولوجــي.

المنظمــة غيــر الحكوميــة (NGO): مجموعــة مــن المواطنيــن العادييــن ال تخضــع ألي وكالــة حكوميــة، وقــد تكــون 
المنظمــات غيــر الحكوميــة اإلنســانية عبــارة عــن جمعيــات مهنيــة أو مؤسســات أو شــركات متعــددة الجنســيات؛ 
أو عبــارة عــن مجموعــات يجمــع بينهــا اهتمــام مشــترك بأنشــطة المســاعدة اإلنســانية، وقــد تكــون تلــك المنظمــات 
لــدى المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي التابــع لألمــم  وطنيــة أو دوليــة وقــد تتمتــع أيًضــا بمركــز استشــاري 
المتحــدة أو لــدى أحــد اتحــادات المنظمــات غيــر الحكوميــة الثاثــة فــي اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت 

)التفاعــل، اللجنــة التوجيهيــة المعنيــة باالســتجابة اإلنســانية، المجلــس الدولــي للــوكاالت التطوعيــة(.

إنفــاذ الســالم: يشــمل اســتخدام مجموعــة مــن التدابيــر القســرية، مثــل: الجــزاءات أو الحصــار. وباعتبــاره ملجــأ 
أخيــر، ال يجــوز التصريــح باســتخدام القــوة العســكرية إال بــإذن مــن مجلــس األمــن. )إدارة عمليــات حفــظ الســام(

المســتدام،  للســام  الازمــة  الظــروف  لتهيئــة  النــزاع؛  مزقهــا  التــي  البلــدان  لمســاعدة  وســيلة  الســالم:  حفــظ 
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وتعمــل قــوات حفــظ الســام التابعــة لألمــم المتحــدة )الجنــود والضبــاط العســكريين، وأفــراد الشــرطة المدنيــة، 
والموظفيــن المدنييــن مــن عــدة بلــدان( علــى رصــد عمليــات الســام التــي تنشــأ فــي حــاالت مــا بعــد انتهــاء النزاعــات 
وتراقبهــا، وتســاعد المقاتليــن الســابقين أيًضــا ـفـي تنفيــذ اتفاقيــات الســام التــي وقعــوا عليهــا، وتشــمل تلــك 
يــز ســيادة القانــون والتنميــة  المســاعدة تدابيــر بنــاء الثقــة وترتيبــات تقاســم الســلطة والدعــم االنتخاـبـي، وتعز

واالجتماعيــة. االقتصاديــة 

الحيطــة: القاعــدة 15 مــن قواعــد القانــون اإلنســاني الدوـلـي العرـفـي: أثنــاء تنفيــذ العمليــات العســكرية، يجــب 
الحــرص دائًمــا علــى حقــن دمــاء الســكان المدنييــن والمدنييــن والحفــاظ علــى الممتلــكات المدنيــة، ويجــب أيًضــا 
اتخــاذ جميــع االحتياطــات الممكنــة؛ لتفــادي إحــداث الخســائر العرضيــة ـفـي أرواح المدنييــن وإصابتهــم وإلحــاق 

الضــرر بالممتلــكات المدنيــة، والحــد مــن ذلــك مهمــا كانــت األحــوال. )اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر(.

التأهــب: القــدرات التــي تطورهــا الحكومــات والمنظمــات المهنيــة لاســتجابة والتعاـفـي والمجتمعــات واألفــراد؛ 
لتوقــع آثــار المخاطــر أو الحــوادث أو الظــروف المحتملــة أو الوشــيكة أو الحاليــة، والتصــدي لهــا، والتعاـفـي منهــا 

بفاعليــة.

األهميــة الحيويــة للبرامــج: يعــد إطــار األهميــة الحيويــة لبرامــج األمــم المتحــدة واحــًدا مــن عناصــر نظــام األمــم 
واألنشــطة  للبرامــج  المقبولــة  األمنيــة  المخاطــر  مســتويات  لتحديــد  ُيســتخدم  والــذي  األمــن،  إلدارة  المتحــدة 

المقــررة التــي ينفذهــا أفــراد األمــم المتحــدة.

الحمايــة: تشــمل جميــع األنشــطة الراميــة إلــى كفالــة احتــرام حقــوق األفــراد؛ وفًقــا لقانــون حقوق اإلنســان، والقانون 
ــا وروًحــا، وتشــمل الحمايــة تهيئــة البيئــة المواتيــة الحتــرام البشــر؛  الدولــي لاجئيــن، والقانــون اإلنســاني الدولــي نصًّ
يــة لنمــط محــدد مــن اإلســاءة و/أو التخفيــف منهــا، واســتعادة أوضــاع الحيــاة الكريمــة  فضــًا عــن منــع اآلثــار الفور
مــن خــال التعويــض والجبــر وإعــادة التأهيــل. فعندمــا ال توفــر الســلطات الوطنيــة أو الجهــات الفاعلــة المســيطرة 
غيــر التابعــة لــدول الحمايــة، فســوف يملــك المســتضعفون الحــق فــي الحصــول علــى الحمايــة والمســاعدة الدوليــة 
مــن عمليــة إغاثــة إنســانية نزيهــة، ويخضــع هــذا العمــل لموافقــة الدولــة أو الجهــات المعنيــة، وال يفــرض التدابيــر 

القســرية فــي حالــة الرفــض، مــع كــون أنــه غيــر مبــرر.

القــوات المقاتلــة بالوكالــة: تعــد القــوات المقاتلــة بالوكالــة بمثابــة جماعــات تعمــل بالنيابــة عــن دولــة مــا عـلـى 
أراضــي دولــة أخــرى. وإذا أن الدولــة تمــارس الســيطرة الشــاملة عـلـى الجماعــة، فقــد يصــل الوضــع إـلـى النــزاع 
المســلح الدولــي؛ نظــًرا لوجــود دول متورطــة فــي الجانبيــن. وتوجــد الســيطرة الشــاملة عندمــا تلعــب الدولــة دوًرا 
ـفـي تنظيــم العمليــات العســكرية للجماعــة المســلحة المنظمــة أو تنســيقها أو تخطيطهــا، وتمــول الجماعــة أو 

تجهزهــا.

المشــاريع ســريعة األثــر: المشــاريع صغيــرة الحجــم منخفضــة التكلفــة التــي تخططهــا الجهات الفاعلة العســكرية 
وتنفذهــا ـفـي إطــار زمنــي قصيــر، وُتنفــذ المشــاريع ســريعة األثــر بشــكل رئيســي عــن طريــق الجهــات الفاعلــة 
المحليــة، بمــا ـفـي ذلــك: الســلطات المحليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة والشــعبية. فعـلـى هــذا النحــو، يســاعد 
يــة للمجتمــع أثنــاء توســيع نطــاق أنشــطة التوعيــة التــي  تنفيــذ المشــاريع ســريعة األثــر ـفـي بنــاء القــدرات اإلدار

تجريهــا البعثــة علــى الصعيــد المحلــي. )إدارة عمليــات حفــظ الســام(
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الالجــئ: الشــخص الــذي يضطــر إـلـى تــرك مــكان إقامتــه المعتــادة؛ ســعًيا إـلـى اللجــوء خــارج بلــد منشــئه أو بلــد 
جنســيته؛ بســبب الخــوف المبــرر مــن التعــرض لاضطهــاد؛ بســبب عرقــه؛ أو دينــه؛ أو جنســيته؛ أو انتمائــه إلــى فئــة 
اجتماعيــة معينــة؛ أو آرائــه السياســية، أو بســبب عــدوان أو احتــال أو ســيطرة أجنبيــة أو أحــداث، ُتخــل بالنظــام 
العــام بشــكل خطيــر، إمــا فــي جــزء مــن بلــد منشــأه؛ وإمــا بلــد جنســيته؛ وإمــا فــي البلــد بأكملــه، والــذي يعجــز؛ بســبب 

هــذا الخــوف، ال يرغــب فــي التمتــع بحمايــة بلــد منشــأه أو بلــد جنســيته.

األخطــار  آثــار  المعــرض لألخطــار عـلـى مقاومــة  المجتمــع  أو  الجماعــة  أو  النظــام  قــدرة  التكيــف:  القــدرة عـلـى 
واســتيعابها والتكيــف معهــا، والتعاـفـي منهــا ـفـي الوقــت المناســب بفاعليــة، بســبل منهــا الحفــاظ عـلـى الهيــاكل 

وإصاحهــا. يــة  الضرور األساســية  والوظائــف 

قواعــد االشــتباك (ROE): القواعــد أو التوجيهــات الداخليــة بيــن القــوات العســكرية التــي تحــدد الظــروف أو 
الشــروط أو الدرجــة أو الطريقــة التــي يجــوز بموجبهــا اســتخدام القــوة أو العمليــات التــي قــد تعــد اســتفزازية. 
ففــي بعــض الــدول، توجــه قواعــد االشــتباك القــوات العســكرية، بينمــا ـفـي دول أخــرى، تعــد قواعــد االشــتباك 
بمثابــة أوامــر مشــروعة، وال تملــي قواعــد االشــتباك عــادًة كيفيــة تحقيــق نتيجــة مــا، ولكنهــا توضــح التدابيــر التــي 

قــد تكــون غيــر مقبولــة.

القطــاع: مجــال اهتمــام مــن المقــرر أن يتناولــه العمــل اإلنســاني. وتشــمل أمثلــة القطاعــات الغــذاء والزراعــة؛ 
والتعليــم والحمايــة؛ واالنتعــاش االقتصــادي والبنيــة التحتيــة؛ والصحــة والتغذيــة؛ والميــاه والصــرف الصحــي؛ 

والمــأوى والبنــود غيــر الغذائيــة.

القــدرات االحتياطيــة: النشــر الســريع لخبــراء التنســيق المتمرســين والعامليــن المتخصصيــن األخريــن فــي المجــال 
اإلنســاني؛ عندمــا تكــون هنــاك حــاالت طــوارئ أو كــوارث غيــر متوقعــة، أو عندمــا تتدهــور أزمــة مــا، أو عندمــا تؤثــر 

قــوة قاهــرة مــا علــى المكتــب. )مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية(

فريــق إدارة األمــن (SMT): المنبــر الــذي يضــم المستشــار/الموظف األمنــي ورؤســاء المكاتــب لــوكاالت األمــم 
المتحــدة كافــة، وأيًضــا، عندمــا تكــون هنــاك عمليــة لحفــظ الســام، رؤســاء عناصرهــا العســكرية والشــرطية.

الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات  المتحــدة  األمــم  وكاالت  مــن  األمــن  لموظفــي  العامــل  الفريــق  األمنيــة:  الخليــة 
األمــن. إدارة  فريــق  يعقدهــا  التــي  االجتماعــات  قبــل  يجتمــع  والــذي  المختلفــة، 

المعلومــات األمنيــة: نــوع مهــم مــن المعلومــات مــن المقــرر تبادلــه، عندمــا يعــد ذلــك مناســًبا، ويحتــرم الســرية 
بيــن القــوات العســكرية والجهــات الفاعلــة اإلنســانية، عبــر منابــر تبــادل المعلومــات المناســبة.

الوقــف المؤقــت لألعمــال العدائيــة: وقــف أعمــال القتــال الــذي تتفــق عليــه األطــراف المعنيــة كافــة لمــدة محــددة، 
ويمكــن القيــام بــه ألســباب مختلفــة، بمــا فــي ذلــك ألغــراض إنســانية. وفــي هــذه الحــاالت، يحــدد االتفــاق المنطقــة 

الجغرافيــة للعمليــات والفتــرة التــي ســيجري خالهــا تنفيــذ أنشــطة إنســانية محــددة.

أوامــر التنبيــه: أثنــاء مرحلــة التخطيــط لعمليــة مــا، يســتخدم القــادة والزعمــاء العســكريون أوامــر التنبيــه؛ باعتبارهــا 
وســيلة مختصــرة؛ لتنبيــه وحداتهــم وجنودهــم بشــأن المهــام الوشــيكة أو التعديــات فــي المهــام المســتمرة.
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الضعــف: وصــف للنــاس المعرضيــن ألشــد المخاطــر مــن المواقــف التــي تهــدد بقائهــم عـلـى قيــد الحيــاة، أو 
قدرتهــم عـلـى العيــش بالمســتوى المقبــول مــن األمــن االجتماعــي واالقتصــادي والكرامــة اإلنســانية. وغالًبــا مــا 
ــا لكــوارث طبيعيــة، أو حــاالت طــوارئ صحيــة، أو فقــر ناجــم  يكــون أولئــك النــاس الجئيــن أو مشــردين، أو ضحاي

عــن أزمــات اجتماعيــة واقتصاديــة.
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قائمة االختصارات

After Action ReviewAARاستعراض الخبرة المكتسبة

Agencies, Funds, ProgrammesAFPالوكاالت والصناديق والبرامج

African UnionAUاالتحاد اإلفريقي

الجهات الفاعلة المسلحة غير 
التابعة لدول

Armed Non-State ActorsANSA

البروتوكول اإلضافي التفاقية 
جنيف

Additional Protocol to the Geneva Con-
vention

)AP )GC

مجموعة الموظفين المتنقلين 
المتأهبين للنشر المفاجئ 

)مكتب تنسيق الشؤون 
اإلنسانية(

Associate Surge Pool )OCHA(ASP

Central African RepublicCARجمهورية إفريقيا الوسطى

 Customary International Humanitarianالقانون اإلنساني الدولي العرفي
Law

CIHL

المجموعة المعنية بتنسيق 
المخيمات وإدارتها

Camp Coordination and Camp Manage-
ment Cluster

CCCM

مجلس الرؤساء التنفيذيين 
لمنظومة األمم المتحدة المعني 

بالتنسيق

United Nations System Chief Executives 
Board for Coordination

CEB

الصندوق المركزي لاستجابة 
لحاالت الطوارئ )مكتب تنسيق 

الشؤون اإلنسانية(

Central Emergency Response Fund 
)OCHA(

CERF

التنسيق المدني العسكري 
)االتحاد األوروبي(

Civil-Military Coordination )EU(CMCO

التنسيق المدني العسكري 
)UN-CMCoord اإلنساني )أيًضا

Humanitarian Civil-Military Coordination 
)also UN-CMCoord(

CMCoord

خدمة التنسيق المدني العسكري 
)مكتب تنسيق الشؤون 

اإلنسانية(

Civil-Military Coordination Service 
)OCHA(

CMCS

NATO(CMI( Civil-Military Interactionالتفاعل المدني العسكري )الناتو(

Civil-Military OperationsCMOالعمليات المدنية العسكرية

Concept of OperationsCONOPSمفهوم العمليات
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فريق االستجابة للمساعدة في 
حاالت الكوارث

Disaster Assistance Response TeamDART

نزع الساح والتسريح وإعادة 
اإلدماج

Disarmament, Demobilization and Reinte-
gration

DDR

إدارة األمم المتحدة للدعم 
الميداني

United Nations Department of Field 
Support

DFS

المسؤول المكلف )األمم 
المتحدة(

Designated Official )UN(DO

إدارة األمم المتحدة للشؤون 
السياسية

United Nations Department for Political 
Affairs

DPA

المشاركة المباشرة في األعمال 
العدائية

Direct Participation in HostilitiesDPH

إدارة األمم المتحدة لعمليات 
حفظ السام

United Nations Department for Peace-
keeping Operations

DPKO

نائب الممثل الخاص لألمين 
العام

Deputy Special Representative of the 
Secretary-General

DSRSG

إدارة األمم المتحدة لشؤون 
السامة واألمن

United Nations Department of Safety 
and Security

DSS

المجندون / الرتب األخرى 
)الناتو(

Enlisted/Other Ranks )NATO(E/OR

المجلس االقتصادي واالجتماعي 
التابع لألمم المتحدة

United Nations Economic and Social 
Council

ECOSOC

األمم المتحدة والجماعة 
االقتصادية لدول غرب أفريقيا

United Nations Economic Community of 
West African States

ECOWAS

منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ 
)باعتباره وكيل األمين العام، 
وأيًضا رئيس مكتب تنسيق 

الشؤون اإلنسانية(

Emergency Relief Coordinator )as USG 
also Head of OCHA(

ERC

سجل االستجابة لحاالت 
الطوارئ )مكتب تنسيق الشؤون 

اإلنسانية(

Emergency Response Roster )OCHA(ERR

European UnionEUاالتحاد األوروبي

بعثة التدريب التابعة لاتحاد 
األوروبي

European Union Training MissionEUTM
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منظمة األغذية والزراعة )األمم 
المتحدة(

Food and Agriculture Organization )UN(FAO

قائد القوة )قوة حفظ السام 
التابعة لألمم المتحدة(

Force Commander )UN peacekeeping(FC

Foreign Military Asset)s(FMAاألصول العسكرية األجنبية

وظائف ضابط األركان في األوامر 
التي تتجاوز مستوى اللواء 

]قوات عسكرية[

Staff Officer functions in commands 
higher than brigade level ]mil[

G1-9

United Nations General AssemblyGAالجمعية العامة لألمم المتحدة

Geneva ConventionsGCاتفاقيات جنيف

النظام العالمي لإلنذار والتنسيق 
في حاالت الكوارث

Global Disaster Alert and Coordination 
System

GDACS

مشروع القدرة االحتياطية 
المعنية بالمسائل الجنسانية 

)اللجنة الدائمة المشتركة بين 
الوكاالت(

Gender Standby Capacity Project )IASC(GENCAP

Humanitarian Affairs OfficerHAOموظف الشؤون اإلنسانية

Humanitarian CoordinatorHCالمنسق اإلنساني

دورة البرامج اإلنسانية )مكتب 
تنسيق الشؤون اإلنسانية(

Humanitarian Programme Cycle )OCHA(HCP

Humanitarian Country TeamHCTالفريق الُقطري للعمل اإلنساني

Host Nation SupportHNSدعم الدولة المضيفة

رئيس العنصر العسكري )بعثات 
األمم المتحدة(

Head of the Military Component )UN 
missions(

HOMC

مفهوم تنسيق العمليات 
اإلنسانية العسكرية

Humanitarian-Military Operations Coor-
dination Concept

HuMOCC

التقييم والتخطيط المتكامان 
)األمم المتحدة(

Integrated Assessment and Planning 
)UN(

IAP

آلية االستجابة السريعة 
المشتركة بين الوكاالت )اللجنة 
الدائمة المشتركة بين الوكاالت(

Inter-Agency Rapid Response Mechanism 
)IASC(

IARRM

اللجنة الدائمة المشتركة بين 
الوكاالت

Inter-Agency Standing CommitteeIASC

 International Committee of the Redاللجنة الدولية للصليب األحمر
Cross

ICRC
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المجلس الدولي للوكاالت 
التطوعية

International Council of Voluntary Agen-
cies

ICVA

Internally Displaced PersonIDPالشخص النازح داخلًيا

Internal Disturbances and TensionsIDTاالضطرابات والتوترات الداخلية

Improvised Explosive DeviceIEDالجهاز المتفجر اليدوي الصنع

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب 
األحمر والهال األحمر

International Federation of the Red Cross 
and Red Crescent Societies

IFRC

International Humanitarian LawIHLالقانون اإلنساني الدولي

فرقة العمل المتكاملة التابعة 
للبعثة )بعثات األمم المتحدة(

Integrated Mission Task Force )UN 
missions(

IMTC

الفريق االستشاري الدولي للبحث 
واإلنقاذ )مكتب تنسيق الشؤون 

اإلنسانية(

International Search and Rescue Advisory 
Group )OCHA(

INSARAG

International Organization for MigrationIOMالمنظمة الدولية للهجرة

االستراتيجية الدولية لألمم 
المتحدة؛ للحد من الكوارث

United Nations International Strategy for 
Disaster Reduction

UNISDR

اإلطار االستراتيجي المتكامل 
)بعثات األمم المتحدة(

Integrated Strategic Framework )UN 
missions(

ISF

االستخبارات والمراقبة 
واالستطاع

Intelligence, Surveillance, ReconnaissanceISR

وظائف ضابط األركان في األوامر 
المشتركة ]قوات عسكرية[

Staff Officer functions in Joint Com-
mands ]mil[

J1-9

المركز المشترك للعمليات 
اللوجستية )بعثات األمم 

المتحدة(

Joint Logistics Operations Centre )UN 
missions(

JLOC

مركز التحليل المشترك للبعثة 
)بعثة األمم المتحدة(

Joint Mission Analysis Centre )UN 
mission(

JMAC

مركز العمليات المشتركة )بعثات 
األمم المتحدة(

Joint Operations Centre )UN missions(JOC

مركز العمليات المشتركة وإسناد 
المهام )بعثات األمم المتحدة(

Joint Operations and Tasking Centre )UN 
missions(

JOTC

الطوارئ من المستوى الثالث 
على نطاق منظومة اللجنة 

الدائمة المشتركة بين الوكاالت

IASC System-Wide Level-	 EmergencyL	

Law of Armed ConflictLOACقانون النزاع المسلح
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اللوجستيات العينية ]قاعدة 
البيانات اإللكترونية لنقل مواد 
اإلغاثة في حاالت الطوارئ عبر 

الحدود )مكتب تنسيق الشؤون 
اإلنسانية([

Logistics In-Kind )online database for 
cross-border movement of emergency 
relief items )OCHA((

LogIK

Military and Civil Defence AssetsMCDAأصول الدفاع العسكري والمدني

Millennium Development GoalsMDGاألهداف اإلنمائية لأللفية

المستشار العسكري )بعثة األمم 
المتحدة(

Military Advisor )UN mission(MILAD

بعثة األمم المتحدة المتكاملة 
المتعددة األبعاد؛ لتحقيق 

االستقرار في جمهورية أفريقيا 
الوسطى

United Nations Multidimensional 
Integrated Stabilization Mission in the 
Central African Republic

MINUSCA

بعثة األمم المتحدة المتكاملة 
المتعددة األبعاد؛ لتحقيق 

االستقرار في مالي

United Nations Multidimensional Inte-
grated Stabilization Mission in Mali

MINSUMA

بعثة األمم المتحدة لاستفتاء في 
الصحراء الغربية

United Nations Mission for the Referen-
dum in Western Sahara

MINURSO

التقييم السريع متعدد القطاعات 
المشترك بين الوكاالت

Multi-Sector Inter-Agency Rapid Assess-
ment

MIRA

فريق قيادة البعثة )بعثات األمم 
المتحدة(

Mission Leadership Team )UN missions(MLT

بعثة األمم المتحدة لتحقيق 
االستقرار في جمهورية الكونغو 

الديمقراطية

United Nations Organization Stabiliza-
tion Mission in the Democratic Republic 
of the Congo

MONUSCO

وظائف ضابط األركان في األوامر 
البحرية ]قوات عسكرية[

Staff Officer functions in Navy Com-
mands ]mil[

N1-9

North Atlantic Treaty OrganizationNATOمنظمة حلف شمال األطلسي

mil[NCO[ Non-Commissioned Officerضابط الصف ]قوات عسكرية[

National Disaster Management AuthorityNDMAالوكالة الوطنية إلدارة الكوارث

National Disaster Management OfficeNDMOالمكتب الوطني إلدارة الكوارث

Non-Combatant Evacuation OperationsNEOعمليات اإلجاء لغير المقاتلين

Non-Food ItemNFIالبند غير الغذائي

Non-Governmental OrganizationNGOالمنظمة غير الحكومية
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الجماعة المسلحة غير التابعة 
لدول

Non-State Armed GroupNSAG

NATO(O/OF( Officer Ranksرتب الضباط )الناتو(

مكتب األمم المتحدة لتنسيق 
الشؤون اإلنسانية

United Nations Office for the Coordina-
tion of Humanitarian Affairs

OCHA

مكتب الواليات المتحدة 
للمساعدة الخارجية في حاالت 

الكوارث

Office of United States Foreign Disaster 
Assistance

OFDA

مفوضية األمم المتحدة السامية 
لحقوق اإلنسان

Office of the United Nations High Com-
missioner for Human Rights

OHCHR

مكتب األمم المتحدة إلدارة 
الموارد البشرية

United Nations Office for Human Re-
sources Management

OHRM

mil[OPSEC[ Operational Securityأمن العمليات ]قوات عسكرية[

-Organization for Security and Co-operaمنظمة األمن والتعاون في أوروبا
tion in Europe

OSCE

مركز تنسيق العمليات في 
المواقع

On-Site Operations Coordination CentreOSOCC

Protection of CiviliansPOCحماية المدنيين

Prisoner of WarPoWأسير الحرب

مشروع تطوير القدرة االحتياطية 
للحماية -اللجنة الدائمة 
المشتركة بين الوكاالت

IASC Protection Standby Capacity 
Project

PROCAP

Quick Impact ProjectQIPالمشروع سريع األثر

Responsibility to ProtectR2Pالمسؤولية عن الحماية

Resident CoordinatorRCالمنسق المقيم

الصليب األحمر/الهال األحمر 
)الحركة(

Red Cross/Red Crescent )Movement(RCRC

Request For AssistanceRFAطلب المساعدة

وظائف ضابط األركان على 
مستوى اللواء أو على مستوى 

الكتيبة ]قوات عسكرية[

Staff Officer functions at brigade or 
battalion level ]mil[

S1-9

كة االحتياطية Standby Partnership ProgrammeSBPPبرنامج الشرا

UN(SC( Security Councilمجلس األمن )األمم المتحدة(

اللجنة التوجيهية المعنية 
باالستجابة اإلنسانية

Steering Committee for Humanitarian 
Response

SCHR
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العنف الجنسي، والعنف القائم 
على النوع االجتماعي

Sexual and Gender-Based ViolenceSGBV

Situation ReportSITREPتقرير الحالة

فريق اإلدارة العليا )بعثات األمم 
المتحدة(

Senior Management Group )UN mis-
sions(

SMG

UN(SMT( Security Management Teamفريق إدارة األمن )األمم المتحدة(

Security OfficerSOموظف أمن

اتفاق مركز القوات ]قوات 
عسكرية[

Status of Forces Agreement ]mil[SOFA

Standard Operation ProceduresSOPاإلجراءات التشغيلية الموحدة

-Special Representative of the Secreالممثل الخاص لألمين العام
tary-General

SRSG

Security Sector ReformSSRإصاح قطاع األمن

أوجه القوة والضعف والفرص 
والمخاطر

Strengths, Weaknesses, Opportunities 
and Threats

SWOT

Troop Contributing CountryTCCالبلد المساهم بالقوات

وظائف ضباط األركان 
العسكريين في بعثات األمم 

المتحدة

Military Staff Officer positions in UN 
missions

U1-9

United NationsUNاألمم المتحدة

التنسيق المدني العسكري لألمم 
المتحدة )في عمليات السام(

United Nations Civil-Military Coordina-
tion )in peace operations(

UN CIMIC

التنسيق المدني العسكري 
اإلنساني لألمم المتحدة )أيًضا 

)CMCoord

United Nations Humanitarian Civil-Mili-
tary Coordination )also CMCoord(

UN-CMCoord

بعثة األمم المتحدة لتقديم 
المساعدة إلى أفغانستان

United Nations Assistance Mission in 
Afghanistan

UNAMA

قرار الجمعية العامة لألمم 
المتحدة

United Nations General Assembly Res-
olution

UNGA Res

قرار مجلس األمن التابع لألمم 
المتحدة

United Nations Security Council Reso-
lution

UNSC Res

بعثة األمم المتحدة لتقديم 
المساعدة إلى العراق

United Nations Assistance Mission for 
Iraq

UNAMI
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العملية المختلطة لاتحاد 
اإلفريقي واألمم المتحدة في 

دارفور

African Union/United Nations Hybrid 
Mission in Darfur

UNAMID

United Nations Country TeamUNCTالفريق الُقطري لألمم المتحدة

التقييم والتنسيق في حالة 
الكوارث التابع لألمم المتحدة 

)مكتب تنسيق الشؤون 
اإلنسانية(

United Nations Disaster Assessment and 
Coordination )OCHA(

UNDAC

قوة األمم المتحدة؛ لمراقبة فض 
االشتباك )سوريا / إسرائيل(

United Nations Disengagement Observer 
Force )Syria/Israel(

UNDOF

United Nations Development ProgrammeUNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

قوة األمم المتحدة لحفظ السام 
في قبرص

United Nations Peacekeeping Force in 
Cyprus

UNFICYP

دوائر األمم المتحدة للنقل 
الجوي؛ للمساعدة اإلنسانية

United Nations Humanitarian Air Ser-
vices

UNHAS

مفوضية األمم المتحدة السامية 
لشؤون الاجئين أو وكالة األمم 

المتحدة لاجئين

Office of the United Nations High 
Commissioner for Refugees or The UN 
Refugee Agency

UNHCR

منظمة األمم المتحدة للطفولة / 
اليونيسف

United Nations Children’s FundUNICEF

الخبراء العسكريون التابعون 
لألمم المتحدة في البعثات

United Nations Military Experts on 
Mission

UNMEM

بعثة األمم المتحدة في جنوب 
السودان

United Nations Mission in South SudanUNMISS

المراقب العسكري التابع لألمم 
المتحدة

United Nations Military ObserverUNMO

فريق المراقبين العسكريين 
التابع لألمم المتحدة في الهند 

وباكستان

United Nations Military Observer Group 
in India and Pakistan

UNMOGIP

مكتب منسق األمم المتحدة 
الخاص لعملية السام في الشرق 

األوسط

Office of the United Nations Special 
Coordinator for the Middle East Peace 
Process

UNSCO

UN Security Management SystemUNSMSنظام األمم المتحدة إلدارة األمن

بعثة األمم المتحدة لتقديم 
المساعدة إلى الصومال

United Nations Assistance Mission in 
Somalia

UNSOM
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القوات المسلحة للواليات 
المتحدة

United States Armed ForcesUNAF

وكيل األمين العام )مقر األمم 
المتحدة(

Under-Secretary-General )UN Head-
quarters(

USG

World Food ProgrammeWFPبرنامج األغذية العالمي

World Health OrganizationWHOمنظمة الصحة العالمية

mil[WO[ Warrant Officerضابط الصف ]قوات عسكرية[


