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  والحما�ة في تمكین الوصول اإلنسانيلدعم  اإلخطار في مجال العمل اإلنساني نظام مذ�رة مفاه�م�ة �شأن
 ور�اس

 2021 ن�سان/إبر�ل

 
الغرض واالعت�ارات الرئ�س�ة المتعلقة    ،صادرة عن مكتب تنسیق الشؤون اإلنسان�ةالمفاه�م�ة  المذ�رة  الد هذه  ُتحدّ 

تصم�م هذه المذ�رة وفًقا للس�اق   تمو لدعم إمكان�ة الوصول والحما�ة في سور�ا،    ؛اإلخطار في مجال العمل اإلنساني�
 د وقد ال تنطبق �الضرورة في س�اقات أخرى. المحدّ 

 
اإلخطار في مجال العمل  نظام�شأن   لةالجهات االنسان�ة الفاع تستكمل هذه المذ�رة إجراءات التشغیل الموحدة

 في سور�ا:   اإلنساني
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/humanitarian_noti
fication-syria-sop_ar.pdf 

 الحاجةهذه المذ�رة حسب حدیث �مكن ت

 
 اإلخطار في مجال العمل اإلنساني األساس المنطقي لنظام 

 
في سور�ا أحد الُسبل التي یدعم بها مكتب تنسیق الشؤون اإلنسان�ة    اإلخطار في مجال العمل اإلنسانيُ�عد نظام  

ر�ن  ضرّ في ت�سیر تقد�م المساعدات اإلنسان�ة والدعوة إلى حما�ة األشخاص المت  ،المجتمع اإلنساني على نحٍو فعَّال
اإلنسان�ة للتعامل   جزًءا من مجموعة من األدوات التي �ستخدمها مكتب تنسیق الشؤون �عد النظام  من النزاع المسلح.  

 مع أطراف النزاع المسلح. 

 
ت آ منش  ،دة من المنشآت المدن�ةالعمل اإلنساني أطراف النزاع المسلح �موقع فئة محدّ في مجال  ُیبلغ نظام اإلخطار  

في حاالت األعمال العدائ�ة الفعل�ة، وخاصًة .البنى التحت�ة و التحر�ات المحم�ة �موجب القانون الدولي االنساني
سلحة �عیدة المدى، �عمل تسهیل تحدید مثل هذه المرافق وتحر�ات النزاع القوة الجو�ة واأل  أطرافعندما �ستخدم  

ر عند الق�ام  ألخذها في عین االعت�ا  ؛على ز�ادة فرصة األطراف  المنشآت األساس�ةالعاملین في المجال اإلنساني و 
اإلخطار في مجال بهدف تجنب إحداث أي ضرر لها أو مواجهتها ألي عوائق. وال �غیر    ت العسكر�ة؛�ال�العم

 . نساني، على النحو الوارد أدناهالتزامات أطراف النزاع المسلح �موجب القانون الدولي اإل العمل اإلنساني

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/humanitarian_notification-syria-sop_ar.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/humanitarian_notification-syria-sop_ar.pdf
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 اإلخطار في مجال العمل اإلنساني نطاق نظام 

 
 : في سور�ا ما یلي مجال العمل اإلنسانياإلخطار في �غطي نظام 

 .ومستودعاتها منظمات العمل اإلنساني هام إنسان�ة، مثل مكاتب المنشآت الثابتة التي تؤدي م .أ
الطارئة/  .ب  اإلجالء  عمل�ات  و�ذلك  القوافل)،  (مثل  واإلمدادات  اإلنساني  المجال  في  العاملین  تحر�ات 

 اإلنسان�ة. المساعدات الطب�ة التي تنسقها الجهات الفاعلة
المدن�ة الحیو�ة في �ل حالة على حدة.  عادًة ما �كون هذا مخصًصا لألهداف المدن�ة   المنشآت األساس�ة .ج

عنها غنى  ال  ا  ؛التي  المنشآت  مثل  الح�اة،  قید  على  المدنیین  السكان  الم�اه ل�قاء  ومحطات  لصح�ة 
الشر�اء   �جري تشج�ع ة،  مهمةالمدن�ة ال  األساس�ةالمنشآت  عند التوصل إلى قرار لإلخطار �والكهر�اء.  
ر، وفًقا لمعاییر األهم�ة الحاسمة، �ما �شمل األثر اإلنساني المتوقع في حالة تعرضها للضرّ   ؛على التقی�م

  ؛ ر، والحاجة الملحة الناشئة عن المخاطر، وما إذا �ان اإلخطار مقترًنا بُنهج أخرى ومخاطر حدوث الضرّ 
 مة لألهداف المدن�ة.مهالنزاع المسلح �المواقع والوظائف ال لضمان إدراك أطراف

 
ال �غطي نظام اإلخطار في مجال العمل اإلنساني جم�ع المنشآت والتحر�ات والمنشآت األساس�ة التغط�ة الشاملة، 

بناًء على   اإلخطار على أساس طوعي؛. یوفر شر�اء العمل اإلنساني المعلومات لنظام  ضمن هذه الفئات الثالث 
 تقی�ماتهم التشغیل�ة وتقی�مات المخاطر. 

 
 واألشكال األخرى من التواصل مع أطراف النزاع اإلخطار في مجال العمل اإلنساني

 
عن طر�ق الحوار   في ظروف معینة، �جري اإلخطار �التوازي مع المفاوضات الم�اشرة �شأن إمكان�ة الوصول أو

المدن�ة الحیو�ة مع أطراف النزاع المسلح. على سبیل المثال، �جوز   األساس�ةالمنشآت  الم�اشر �شأن أهم�ة حما�ة  
التفاوض على المرور اآلمن للمدنیین أو إجالء موظفیها   - في غضون مهلة قصیرة    - للجهات الفاعلة اإلنسان�ة  

والطرق األخرى    اإلخطار في مجال العمل اإلنسانيمن منطقة تشهد أعمال عدائ�ة فعل�ة، ومن المهم التمییز بین  
�التوازي في �ثیر من األح�ان �اإلمكان حدوث األمر�ن مًعا  لو �ان  المساعدات   ؛للتواصل، حتى  لدعم وصول 

 اإلنسان�ة وحما�ة المدنیین. 

 



3  

�المعلومات الدق�قة لإلخطار �العمل اإلنساني   االخ�اري من أجل الحفاظ على الطا�ع    ؛ التمییز �األهم�ة  و�تسم هذا
للموافقة على العمل�ات اإلنسان�ة أو للمناقشة �شأن    ؛�نظامه، ولتجنب إساءة فهمه أو إساءة استخدامه  ح أعالالموّض 

 األساس�ة الواردة في اإلخطار. للمنشآت الطا�ع المدني 

 
 ي والقانون الدول  اإلخطار في مجال العمل اإلنسانينظام 

  
الدولي القانون  �موجب    -�غض النظر عن أي نظام إخطار �العمل اإلنساني، تلتزم جم�ع أطراف النزاع المسلح  

هداف المدن�ة، �ما �شمل العاملین في المجال اإلنساني والمنشآت عدم توج�ه هجمات ضد المدنیین واأل�  -االنساني 
نهم  إ  �ماالح�اة،  ل�قاء السكان المدنیین على قید    ؛المدن�ة التي ال غنى عنها  المنشآت األساس�ةواألصول، و�ذلك  

 لحمایتهم من أي ضرر.  ؛ملزمون بتوخي الحذر الالزم 

 
وجب القانون الدولي اإلنساني، لتحقیق الحما�ة �م   مس�قاال ُ�عد شرطا    اإلخطار في مجال العمل اإلنساني لذلك فإن  

المدن�ة    المواقع، فإن عدم اإلخطار أو حذف أٍي من  ونت�جة لذلكًنا لتحق�قها.  ضما  -  في حد ذاته  -نه ل�س  ثم إ
�شأن حمایتها �موجب القانون الدولي اإلنساني، وال   الزامأي    من قائمة اإلخطار ال �ظهر  االنسان�ة  لتحر�ات أو ا

الحما�ة من الهجوم الم�اشر أو    فان  �موجب القانون اإلنساني الدوليو من هذه الحما�ة.    في نفس الوقت �حرمها  
مدني ووجود أي هدف عسكري في ال  الموقع، �ما �شمل ��ف�ة استخدام  �طةالمحر العرضي على الظروف  الضرّ 

لتجنب   الكاف�ة  مح�ط هذا الهجوم، و�ظل أطراف النزاع دائًما یتحملون عبء التحقق من األهداف واتخاذ االحت�اطات 
 منه قدر اإلمكان.  اتهم أو الحدّ إلحاق الضرر �المدنیین و�ممتلك

 
�السماح �المرور السر�ع لإلغاثة اإلنسان�ة   -  �موجب القانون الدولي اإلنساني  -�كون �ل طرف في النزاع ملزًما  

لتصل للمدنیین الذین �حاجة لها، وضمان حر�ة تنقل موظفي اإلغاثة اإلنسان�ة الالزمة ألداء   ؛دون عوائق وت�سیرها
تظل األطراف ملزمة بهذه االلتزامات �موجب القانون و حالة عدم وجود إخطار �العمل اإلنساني،    وظائفهم. حتى في

 اإلنساني. الدولي 
 

ال �شترط القانون اإلنساني الدولي أن تحصل منظمة إنسان�ة على موافقة األطراف على �ل منشأة أو نشاط أو  
تسمح ألطراف النزاع    آل�ةال �عتبر   اإلخطار في مجال العمل اإلنساني  ثم إنحدة،  حر�ة تتعلق �العمل اإلنساني على  

 ول�س من أجل "التفاوض �شأن تفادي التضارب").دة أو رفضها (المسلح �الموافقة على عمل�ات إنسان�ة محدّ 
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تدابیر الرقا�ة على عمل�ات اإلغاثة   النزاع �عض  سبیل   اإلنسان�ة، فعلىعلى الرغم من ذلك، قد تفرض أطراف 
مع اإلنسان�ة  اإلغاثة    تحر�ات حتى ال تتداخل    ؛ وقات ُمحددةمسارات في أاقتراح ترتی�ات �استخدام  ، ُ�مكن  المثال

إضافة ام �السماح �العبور وتسهیله.  العمل�ات العسكر�ة وال تتعرض للخطر. و�جب أال تخل هذه الترتی�ات �االلتز 
من أنشطة موظفي اإلغاثة اإلنسان�ة أو فرض قیود مؤقتة على حر�تهم فقط   النزاع الحدّ   أطراف قد تقوم    ذلكإلى  

ذه القیود ما تقتض�ه الضرورة العسكر�ة. وعادًة ما �قوم  في حالة وجود ضرورة عسكر�ة قهر�ة، و�تعین أال تتجاوز ه
التي ُتعد منفصلة ار�ة المدن�ة العسكر�ة القائمة  النوع من القیود عن طر�ق قنوات المش  عن هذااألطراف �اإلبالغ  

 .اإلخطار في مجال العمل اإلنسانيعن نظام 
 

 ي اإلنساني.ترد أدناه مجموعة مختارة من القواعد الرئ�س�ة للقانون الدول
 

 اإلبالغ عنها تمالتي منشآت البن�ة التحت�ة المدن�ة الهامة الحوادث المتعلقة �المنشآت الثابتة أو التحر�ات أو 
  

التي قام مكتب منشآت البن�ة التحت�ة المدن�ة الهامة  و أحد التحر�ات أو  أ منشأة ثابتة    يعندما یؤثر حادث ما ف
الحادث   اإلبالغ عن هذا  ،على الشر�ك المعنيتنسیق الشؤون اإلنسان�ة �اإلخطار بها ن�ا�ة عن أحد الشر�اء؛ یتعین  

مكتب تنسیق الشؤون اإلنسان�ة غیر مكلف �التحقیق في االنتهاكات المحتملة إن  إلى مكتب تنسیق الشؤون اإلنسان�ة.  
ات المتا�عة المناس�ة، �ما �شمل سیتخذ مكتب تنسیق الشؤون اإلنسان�ة إجراء  للقانون الدولي اإلنساني، ومع ذلك

 ، �التنسیق مع المنظمات المتضررة وأصحاب المصلحة اآلخر�ن. المناصرةنشطة أ

لها مكتب تنسیق الشؤون اإلنسان�ة  قد تكون هناك حاالت تتطلب فیها هیئة تحقیق تا�عة لألمم المتحدة معلومات سجّ 
�قوم مكتب تنسیق الشؤون اإلنسان�ة �مشار�ة أي معلومات تتسم �الحساس�ة تلقتها من شر�اء    ت، ولنالهجما�شأن  

مكتب تنسیق الشؤون اإلنسان�ة وشر�اؤه في العمل اإلنساني    في االعت�ار  قد �أخذ و العمل اإلنساني دون موافقتهم.  
 أي معلومات.التشغیل�ة وتدابیر الحما�ة عندما تطلب هیئة التحقیق  العوامل�عض 

 

في تنسیق االستجا�ة العالم�ة لحاالت الطوارئ )  أوتشاتتمثل مهمة مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسان�ة (
�ساهم مكتب تنسیق الشؤون اإلنسان�ة مع شر�ائه في و إلنقاذ األرواح وحما�ة األشخاص في األزمات اإلنسان�ة.  

و�دارة   ،والس�اسات العامة  ،وأنشطة الدعوة  ،التنسیق  عن طر�قالة والقائمة على الم�ادئ  االستجا�ة اإلنسان�ة الفعَّ 
واإلقل�م�ة التا�عة لمكتب تنسیق الشؤون    الدول�ةا. تكون المكاتب  وأدواته  تمو�ل العمل اإلنساني  ، وخدمات ومات المعل

االستفادة من الخبرة الوظ�ف�ة في جم�ع �  مهام األساس�ة في المیدان؛ وذلك) مسؤولة عن تنفیذ الأوتشااإلنسان�ة (
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 أنحاء المنظمة. 

 
في سور�ا بواسطة مكتب تنسیق الشؤون اإلنسان�ة في عام    )HNS( العمل اإلنسانياإلخطار في مجال نظام ُأنِشئ 
ُیَدار على نحٍو مر�زي بواسطة   اإلخطار في مجال العمل اإلنساني، أص�ح نظام 2019أواخر عام   ومنذ  .2014

دعمه �ش�كة من ض�اط التنسیق المدني  و�جري  ،(HNT)اإلنساني العمل في مجال فر�ق متخصص لإلخطار 
 نتاب. ی وغازي ع ،ودمشق ،) في َعمَّانCMCoordsالعسكري (

 
 
 

 مجموعة مختارة من التزامات القانون الدولي اإلنساني العرفي 
 

 التمییز 
 .�مّیز أطراف النزاع في جم�ع األوقات بین المدنیین والمقاتلین، وتوّجه الهجمات إلى المقاتلین فحسب، وال �جوز أن توّجه إلى المدنیین 1القاعدة 

 
ر�ة فحسب، وال ُ�مّیز أطراف النزاع في جم�ع األوقات بین األع�ان المدن�ة واألهداف العسكر�ة. وال ُتوّجه الهجمات إّال إلى األهداف العسك. 7القاعدة 

 .المدن�ة�جوز أن ُتوّجه إلى األع�ان 
 

و ف�ما یتعلق �األع�ان، ُتقَصر األهداف العسكر�ة على األع�ان التي تسهم إسهامًا فّعاًال في العمل العسكري سواء �طب�عتها أو موقعها أ.  8القاعدة  
 ء علیها، أو تعطیلها في األحوال السائدة في حینه میزة عسكر�ة مؤ�دة.غایتها أو استخدامها، والتي �حقق تدمیرها �ل�ًا أو جزئ�ًا، أو االستیال

 
 التناسب

  ُ�حظر الهجوم الذي قد ُیتوقع منه أن ُ�سبب �صورة عارضة خسائر في أرواح المدنیین أو إصا�ات بینهم، أو أضرارًا �األع�ان المدن�ة، أو .14القاعدة  
  في تجاوز ما ُینتظر أن ُ�سفر عنه من میزة عسكر�ة ملموسة وم�اشرة. مجموعة من هذه الخسائر واألضرار، و�كون مفرطاً 

 

 االحت�اطات أثناء الهجوم 
ُیتوخى الحرص الدائم في إدارة العمل�ات العسكر�ة على تفادي إصا�ة السكان المدنیین، واألشخاص المدنیین، واألع�ان المدن�ة. وُتتخذ .  15القاعدة  

إ�قاع خسائر في أرواح المدنیین، أو إصابتهم، أو اإلضرار �األع�ان المدن�ة �صورة عارضة، وتقلیلها على أي حال    جم�ع االحت�اطات العمل�ة لتجنب
 إلى الحد األدنى.

 
 �فعل �ل طرف في النزاع �ل ما �مكن عمله للتحقق من أّن األهداف هي أهداف عسكر�ة.. 16القاعدة 

 

 عمل�ات اإلغاثة اإلنسان�ة 
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�سمح أطراف النزاع �مرور مواد اإلغاثة اإلنسان�ة المدنیین المحتاجین إلیها، وتسّهل مرورها �سرعة و�دون عرقلة؛ وتقدم اإلغاثة بدون   55القاعدة  
 . تحیز أو أي تمییز مجحف، مع احتفاظ األطراف �حق مراقبتها.

 

 حر�ة حر�ة العاملین في اإلغاثة اإلنسان�ة 

النزاع لألفراد المخّولین العمل في اإلغاثة اإلنسان�ة حر�ة الحر�ة الالزمة للق�ام بوظائفهم. و�مكن تقیید حر�تهم مؤقتًا في یؤّمن أطراف   56القاعدة  
 حاالت الضرورة العسكر�ة القهر�ة فحسب. 

 

 حما�ة أفراد الغوث اإلنساني وموجوداتهم 

  .یجب احترام وحمایة أفراد الغوث اإلنساني   31القاعدة .
 

 .  �جب احترام وحما�ة األع�ان المستخدمة لعمل�ات الغوث اإلنساني.. 32القاعدة 
 

 طهذا الرا� جم�ع قواعد القانون الدولي اإلنساني العرفي متاحة عبر 
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