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مبادئ توجيهية
مدنية  -عسكرية

ومرجع لحاالت الطوارئ املع ّقدة

األمم املتحدة

اللجنة الدائمة املشرتكة
بني الوكاالت

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
نيويورك2008 ،

يمكن الحصول على النسخة اإللكترونية من هذا الكتيب على العنوانين التاليين:
http://ochaonline.un.org/cmcs/guidelines
وhttp://www.reliefweb.int

مبادئ توجيهية مدنية  -عسكرية
ّ
املعقدة
ومرجع لحاالت الطوارئ
ّ
املعق�دة” هو أول
“مب�ادئ توجيهي�ة مدنية  -عس�كرية ومرجع لح�االت الطوارئ
مجموع�ة من الصكوك اإلنس�انية األساس�ية التي وضعته�ا األمم املتحدة واللجن�ة الدائمة
املشرتكة بني الوكاالت بشأن العالقة املدنية  -العسكرية يف حاالت الطوارئ املع ّقدة.
وه�دف هذا الكتيب هو مس�اعدة الفنيني العس�كريني والعاملني يف املنظمات اإلنس�انية يف
معالجة املس�ائل املدنية  -العس�كرية بطريقة تحرتم الش�واغل اإلنس�انية عىل املس�تويات
االس�رتاتيجي�ة والتنفيذي�ة والتكتيكي��ة وتمثله�ا عىل نح�و مالئ�م ،وفق�ا ً للقانون الدويل
واملعايري واملبادئ الدولية.
عن املبادئ التوجيهية واملرجع

هذا الكتيب

أيد أعضاء اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت
املبادئ التوجيهية واملرج�ع التي يتضمنها هذا
الكتي�ب .وكانت اللجنة الدائمة قد أ ُنش�ئت عام
 1992استجابة لقرار الجمعية العامة 182/46
الذي دعا إىل تعزيز تنسيق املساعدات اإلنسانية.
ويف عام  ،1993أكدت الجمعية العامة ،بقرارها
 57/48دور اللجن�ة الدائم�ة املش�رتكة ب�ني
ال�وكاالت بوصفه�ا اآللية الرئيس�ية للتنس�يق
املش�رتك بني الوكاالت للمس�اعدات اإلنس�انية.
وتش�رتك يف هذه اللجنة الدائمة طائفة واس�عة
م�ن وكاالت األمم املتحدة واملنظمات اإلنس�انية
الرشيك�ة غري التابعة لألم�م املتحدة .وتتجىل يف
نتائج أعمالها املواقف املش�رتكة ملجموعة كبرية
متنوعة من الكيانات اإلنسانية الدولية.

أص�در مكتب األمم املتحدة لتنس�يق الش�ؤون
اإلنس�انية هذا املنش�ور ع�ن طري�ق التعاون
بني وحدة النهوض بالخطة اإلنس�انية التابعة
لش�عبة تطوير السياس�ة ودراس�اتها وقس�م
التنس�يق املدن�ي  -العس�كري التابع لش�عبة
خدم�ات الط�وارئ ،وبدع�م من أمان�ة اللجنة
الدائمة املش�رتكة ب�ني الوكاالت ،ومش�ورة من
مكت�ب املستش�ار العس�كري يف إدارة عمليات
حفظ السالم لألمم املتحدة.
يمكن الحصول عىل النسخة اإللكرتونية من هذا
الكتيب عىل العنوانني التاليني:
http://ochaonline.un.org/cmcs/guidelines
و.http://www.reliefweb.int

ويمك�ن العثور ع�ىل مزيد م�ن املعلومات عن
اللجن�ة الدائم�ة املش�رتكة ب�ني ال�وكاالت عىل
العنوان التايل:
.http://www.humanitarianinfo.org/iasc
حقوق الطبع © اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت
ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية2008 ،
جميع الحقوق محفوظة

أو ّد أن أتقدم بالشكر حلكومة النرويج لتربعها السخي
الذي أتاح إصدار هذا املنشور
جون هوملز
وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية
ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ

املرشف عىل املرشوع:
مانويل بيسلر

منسق املرشوع واملحرر املسؤول:
كاوروكو سيكي
مستشارو املرشوع:
أجمد أباشار
حواء الطيب
مايكل ماركس
أنغريد نوردسرتوم  -هو
فريدي بولك
إيفيت ستيفنز
ماريلينا فيفياين
يوكيكو يوشيدا

مستشارون يف املوضوع:
سايمون باغشو
كيت برينـز
لويد سيدرسرتاند
ساره مسكروفت
آريانا بريلروث
الطباعة والتصميم:
إدارة شؤون اإلعالم باألمم املتحدة

ه

الفهرس
نظرة عامة
املبادئ التوجيهية والتنفيذية للّجنة
الدائمة املشرتكة بني الوكاالت
بشأن العالقة املدنية — العسكرية واستخدام األصول العسكرية

1
2
3
4

العالقة املدنية  -العسكرية يف حاالت الطوارئ
ّ
املعقدة — ورقة مرجعية للّجنة الدائمة املشرتكة
بني الوكاالت
مبادئ توجيهية بشأن استخدام األصول العسكرية
وأصول الدفاع املدني لدعم األنشطة اإلنسانية لألمم املتحدة
ّ
املعقدة — التنقيح 1
يف حاالت الط�وارئ
استخدام الحراسات العسكرية أو املسلحة للقوافل
اإلنسانية — ورقة مناقشة وتوجيهات عامة غري مل ِزمة
املرفقات والتذييالت:
املرفقات
ألف  -مذكرة األمني العام بشأن البعثات املتكاملة
ب�اء  -تقيّد قوات األمم املتحدة بالقانون اإلنساني الدويل
(نرشة األمني العام)

و

املرفقات (تابع)

جيم  -نحن حفظة السالم من األمم املتحدة
(معيار األمم املتحدة للسلوك)
دال  -عرش قواعد :مدونة السلوك الشخيص
لذوي الخوذ الزرقاء
هاء  -تدابري خاصة للحماية من االستغالل الجنيس
واالعتداء الجنيس (نرشة األمني العام)
واو  -موظف تنسيق مدني  -عسكري تابع لألمم
املتحدة (اختصاصات عامة)
التذييالت
ألف  -املخترصات ومركبات الحروف األوىل
بـاء  -مواد ذات صلة باملوضوع

ز

نظرة عامة
ّ
املعقدة” هو أول
“مبادئ توجيهية مدنية  -عسكرية ومرجع لحاالت الطوارئ
مجموعة من الصكوك اإلنسانية األساسية وضعتها األمم املتحدة واللجنة الدائمة املشرتكة
بني الوكاالت بشأن العالقة املدنية  -العسكرية يف حاالت الطوارئ املعقدة .وهدفها هو
املساعدة يف تعزيز االحرتام للقانون الدويل وللمعايري واملبادئ الدولية يف هذه الحاالت.
إن طلب الدعم العسكري للعمليات اإلنسانية ليس مسعى جديداً ،ذلك أن البيئة األمنية اليوم

تحمل عىل إرشاك العسكريني أكثر من أيّ وقت مىض يف توفري املعونة “املبارشة” ،بينما
تجد الجهات اإلنسانية الفاعلة نفسها يف مواجهة حاالت ال بديل لها فيها سوى االعتماد عىل
العسكريني ،كمالذ أخري ،طلبا ً للسالمة وللوصول إىل السكان املحتاجني — مجازفة بذلك
مجازفة جدية بتعريض حيادها ونزاهتها و/أو استقالليتها للخطر — وبالتايل قدرتها عىل
العمل أو مصداقيتها ألدائه.
وعندما تجتمع هذه العوامل مع املوجات املطالِبة “بالتكامل” وباتباع ُنهُج “الحكومة بكاملها”،
وكذلك مع امليل املتزايد لدى بعض الحكومات إىل وزع فرق مدنية  -عسكرية مختلطة لتقديم
املعونة بوصفه “أداة” للتصدي للتهديدات األمنية ،تستدعي الحالة توسيع مجاالت التفاهم
بني العسكريني والعاملني املهنيني يف املنظمات اإلنسانية عىل كل املستويات.
ويمكن للقانون الدويل وللمعايري واملبادئ الدولية أن تساعد كالً من الجهات الفاعلة املدنية
والعسكرية يف أداء مهماتهما عىل نحو سليم ومرشوع يف األصقاع النائية .ويمكن للتقيد بها
وملنع تضارب أنشطة كل طرف مع أنشطة الطرف اآلخر أن يزيدا إىل أقىص حد من فعالية
وكفاءة عمليات كل منهما .وإذا كان الطرفان يعمالن يف نفس املنطقة فإن هذه األعمال
تتسم بأهمية بالغة.

وهذا الكتيب ،املوضوع بأسلوب عميل سهل الفهم يجمع بني املادة التوجيهية الجوهرية
بشأن املوضوع يف شكل وحيد ،يهدف إىل مساعدة الفنيني عىل معالجة القضايا املدنية -
العسكرية بما يتماىش مع القانون الدويل واملعايري واملبادئ الدولية ،بطريقة تحرتم
الشواغل اإلنسانية وتمثلها عىل نحو مالئم يف املستويات االسرتاتيجية والتنفيذية
والتكتيكية.
وسواء اس ُتخدم الكتيب لحاالت حفظ السالم أو إنفاذ االسالم أو بناء السالم أو الرصاع
املسلح أو حتى للحرب واالحتالل ،فإن القارئ سوف يجد يف املبادئ التوجيهية واملرجع
أجوبة ألسئلة مثل:

أسئلـة

ح



ملاذا تعترب مبادئ اإلنسانية والحياد والنزاهة واالستقالل والتفريق ذات
أهمية حيوية يف التنسيق املدني  -العسكري يف حاالت الطوارئ اإلنسانية؟



متى وكيف ينبغي أن تنسق الجهات الفاعلة اإلنسانية أنشطتها مع
العسكريني؟



ما املقصود بمفهوم “املالذ األخري” عند استخدام األصول العسكرية لدعم
العمليات اإلنسانية؟



كيف نعبئ هذه األصول عند اللزوم؟



مَن ينبغي أن يوفر الحراسات املسلحة للقوافل اإلنسانية؟



متى ينبغي استخدام هذه الحراسات ويف ظل أيّ ظروف؟



بأيّ الطرق يمكننا أن نتقي إضفاء “طابع عسكري” ال لزوم له عىل
املعونة؟

وتوفر املرفقات عددا ً مختارا ً من املبادئ التوجيهية التشغيلية لحفظة السالم وغريهم تتصل
باملسائل املدنية  -العسكرية .وقد وُضعت معظم هذه املبادئ التوجيهية خارج نطاق اللجنة
الدائمة املشرتكة بني الوكاالت ،ولكن داخل نطاق منظومة األمم املتحدة.
ويوجّ �ه القارئ أيض�ا ً إىل مجموعة من امل�واد ذات الصلة باملوضوع بش�أن العالقة املدنية -

العس�كرية والتنس�يق يف عملي�ات األم�م املتح�دة ،تغطي مواضيع مث�ل البعث�ات املتكاملة،
واس�تخدام القوة ،والقيادة والسيطرة ،وحماية املدنيني ،واألمن امليداني ،والتدريب بني
مواضيع أخرى.
وقد أوردت قائمة طويلة بمخترصات ومركبات الحروف األوىل تتصل باملس�ائل املدنية -
العسكرية إلطالع كل من املدنيني واألفراد العسكريني عليها عىل حد سواء.
وقد نرش هذا الكتيب مكتب األمم املتحدة لتنس�يق الش�ؤون اإلنسانية باعتباره “القيّم” عىل
املبادئ التوجيهية واملادة املرجعية التي تقرّها اللجنة الدولية املش�رتكة بني الوكاالت .وتمثل
املواد التي تقرّها اللجنة الدائمة مواقف مش�رتكة متبناة عىل نطاق واسع من طائفة متنوعة
متباينة من املنظمات اإلنسانية الدولية.

املبادئ التوجيهية
والتنفيذية للّجنة
الدائمة املشرتكة
بني الوكاالت

بشأن العالقة املدنية  -العسكرية
واستخدام األصول العسكرية

اللجنة الدائمة املشرتكة
بني الوكاالت

ي

املبادئ التوجيهية والتنفيذية للّجنة
الدائمة املشرتكة بني الوكاالت
بشأن العالقة املدنية  -العسكرية
واستخدام األصول العسكرية

(مقتطفات من مناقشات سابقة للّجنة الدائمة يف عام )1995

املبادئ التوجيهية
•املبادئ التوجيهية املتمثلة يف النزاهة واحلياد واإلنس�انية واالس�تقالل
ع�ن االعتب�ارات السياس�ية ،ه�ي نف�س املب�ادئ التي حتك�م العمل
اإلنساين بصورة عامة.
•إ ّال أنّ الطاب�ع العس�كري لألص�ول قد يتطل�ب إيالء اهت�ام متزايد
ل�رورة كفالة أن يكون العمل اإلنس�اين ال حماي�د ًا ونزهي ًا يف القصد
فحسب ،بل وأن تعتربه كذلك األط�راف املعنية مبارشة أيض ًا.
•ينبغ�ي ممارس�ة احل�ذر بصورة خاص�ة يف الظروف الت�ي تنطوي عىل
جمازفة بأن يُرى إما الدافع الس�تخدام األصول العس�كرية أو أصول
الدف�اع امل�دين وإما نتائ�ج ذلك بأهنا متث�ل اعتبارات سياس�ية وليس
اعتبارات إنسانية.
•م�ن املحتمل أن تكون هذه املجازفة يف أك�رب صورها يف البلدان التي
تعمل فيها القوات املسلحة بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم
املتحدة ،حتى حني ال تعترب العمليتان متكاملتني.

ك

املبادئ التنفيذية
•املنظات اإلنس�انية ،ال السلطات السياس�ية ،جيب أن تتخذ قرارات
قبول األصول العسكرية ،استناد ًا فقط إىل معايري إنسانية.
•ال تُطلب األصول العسكرية إال إذا انعدمت البدائل املدنية املقارنة ومل
يعد ممكن ًا سد حاجة إنسانية حرجة إال باستخدام األصول العسكرية.
لذلك جيب أن تكون األصول العسكرية فريدة يف طابعها أو يف نرشها
يف الوقت املناسب ،وأن يشكل استخدامها مالذ ًا أخرياً.
•العملي�ة اإلنس�انية التي تس�تخدم أصو ًال عس�كرية جي�ب أن حتتفظ
بطابعها وس�اهتا املدنية .وجيب أن تظل العملية حتت الس�لطة العامة
للمنظمة اإلنس�انية املس�ؤولة عن تلك العملية وحتت سيطرهتا ،مها
كانت ترتيبات القيادة املحددة لألصول العس�كرية ذاهتا .وينبغي أن
تعمل األصول العس�كرية ،إىل احلد املمكن ،غري مسلحة وأن تكون
مدنية يف مظهرها.
•البلدان التي تقدم أفراد ًا عس�كريني لدعم العمليات اإلنسانية ينبغي
أن تكفل احرتامهم ملدونة قواعد السلوك للمنظمة اإلنسانية املسؤولة
عن تلك العملية ،وما هلا من مبادئ.
•ينبغي جتنب اشرتاك العسكريني عىل نطاق واسع يف اإليصال املبارش
للمساعدات اإلنسانية.
أي اس�تخدام لألصول العس�كرية ينبغي أن يكف�ل احتفاظ العملية
• ّ
بمميزاهتا الدولية واملتعددة األطراف.

ل

“املب�ادئ التوجيهي�ة” هـي مقتطفـات مـن “املبـادئ التوجيهيـة والتنفيذيـة ل ّلجنـة الدائمـة
املشرتكة بني الوكاالت الستخدام األصول العسكرية وأصول الدفاع املدين لدعم العمليات
اإلنسانية” والواردة يف “ تقرير فرقة العمل بشأن استخدام األصول العسكرية وأصول الدفاع
املدين لدعم العمليات اإلنسانية ” الصادر يف أيلول/سبتمرب  ،1995والذي أيده الفريق
العامل للجنة الدائمة يف  27أيلول/سبتمرب  .1995أما “املبادئ التنفيذية” فهي مقتطفات
من “مبادئ اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت بشأن العالقات العسكرية  -املدنية”
حتول فيام بعد
الصادرة يف كانون الثاين/يناير  ،1995والتي أصبحت األساس الرئييس ملا ّ
إىل مواد اللجنة الدائمة بشأن املسائل املدنية  -العسكرية ،بام يف ذلك تقرير فرقة العمل لعام
 1995املشار إليه أعاله ،وكذلك املبادئ التوجيهية املدنية  -العسكرية واملرجع الصادرة عن
اللجنة الدائمة والتي يربزها هذا الكتيب.

1

العالقـة
املدنية  -العسكرية
يف حاالت
الطوارئ ّ
املعقدة
ورقة مرجعية للّجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت

 28حزيران/يونيه 2004

اللجنة الدائمة املشرتكة
بني الوكاالت

العالقة املدنية  -العسكرية يف حاالت الطوارئ املعقدة :ورقة مرجعية ل ّلجنة الدائمة املشرتكة بني
أقرها أعضاء اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت يف  17حزيران/يونيه  .2004وتم
الوكاالت ّ
إصدار الورقة يف  28حزيران/يونيه  ،2004شاملة التعديالت األخرية التي طلبتها اللجنة الدائمة.
تطوير الوثيقة وجتهيزها املشرتك بني الوكاالت ()2004 - 2003
الصياغة وتيسري التجهيز:
مانويل بيسلر وكاوروكو سيكي
مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

أقرهتا اللجنة
األشكال املدرجة يف نص هذا الكتيب ليست جز ًءا رسمي ًا من الورقة املرجعية األصلية التي ّ
الدائمة.
© اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت2004 ،
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تﺼدير
منذ قرون وكل من اجلهات الفاعلة اإلنسانية والعسكرية تعمل يف حاالت الرصاع املسلح .ومع مرور
الزمن ،تطورت عرب جمرى التاريخ معايري لتحديد العالقة املثىل بني املدنيني والعسكريني استندت إىل
متييز واضح بني املحاربني وغري املحاربني .إال أن حتديات اسرتاتيجية وتشغيلية وتكتيكية ،يف املامرسة
العملية ،ال تزال تطرح أسئلة من بينها :متى وكيف ،لو أمكن ذلك عىل اإلطالق ،ينبغي للجهات
الفاعلة اإلنسانية أن تنسق اجلهود مع العسكريني يف الوفاء بأهداف إنسانية؟
يف واقع عامل اليوم ،ال يكون أمام العاملني يف جمال املساعدة اإلنسانية واجلنود من خيار سوى أن
يعيدوا استكشاف العالقة بينهم واستنباط أفضل الطرق املمكنة إلجياد درجة من التفاعل املمكن
فيام يستجيبون حلالة الطوارئ التي يواجهوهنا .ومن الواضح ،أن قدر ًا كبري ًا من الوقت سوف يضيع
هبا ًء إذا تُرك حل املسائل األساسية إىل ما بعد االنتشار يف امليدان .ذلك أن معرفة كل من الطرفني
بطريقة عمل الطرف اآلخر وفهمه هلا يمكن أن يسهال قيام احلوار الالزم عىل األرض وأن يساعدا
بطريقة أفضل يف منع تضارب أنشطة الطرفني — األمر الذي من شأنه أن ّ
يمكن الطرفني من جتنب
األذى واالزدواجية يف اجلهود ،ومن العمل بطريقة أكثر فعالية وكفاءة.
واندفاع ًا هبذه الروح تم إنتاج هذا الكتيب ليوفر أداة سهلة االستعامل للمسامهة يف زيادة فهم الن ُُهج
اإلنسانية إزاء العالقة املدنية  -العسكرية يف حاالت الطوارئ املعقدة .وأنا أزكيه جلميع املهنيني
والفنيني الذين يمكن أن يشرتكوا يف هذا املوضوع.

“العالقة املدنية  -العسكرية يف حاالت الطوارئ املعقدة :ورقة مرجعية ل ّلجنة الدائمة املشرتكة بني
الوكاالت” هي بني عدة مبادئ توجيهية ومراجع أيدهتا اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت .وأود
أن أشجع القارئ الكريم أيض ًا عىل إلقاء نظرة عىل األجزاء األخرى يف هذا الكتيب وكذلك عىل املواد
اإلضافية عن العالقة املدنية  -العسكرية ،وهي مواد متاحة من خالل هذا العنوان:
.http://ochaonline.un.org/cmcs/guidelines
وهذا الكتيب متاح بكل اللغات الرسمية لألمم املتحدة.

(توقيع) جون هوملز
وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية
ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ
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ّ
املعقدة
العالقة املدنية  -العسكرية يف حاالت الطوارئ

مالحظة تمهيدية
أيد الفريق العامل التابع ل ّلجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت ،يف اجتامعه السابع واخلمسني
املعقود يف  16و 17حزيران/يونيه  ،2004إصدار هذه الورقة باعتبارها ورقة مرجعية صادرة
عن اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت .وهي تكمل “املبادئ التوجيهية بشأن استخدام
األصول العسكرية وأصول الدفاع املدين لدعم العمليات اإلنسانية لألمم املتحدة يف حاالت
الطوارئ املع ّقدة” الصادرة يف آذار/مارس .2003

وقد وضع الورقة مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بالتعاون مع أعضاء اللجنة
الدائمة املشرتكة بني الوكاالت ،وجلنة األمم املتحدة التنفيذية للشؤون اإلنسانية ،والفريق
االستشاري لوحدة الشؤون العسكرية وشؤون الدفاع املدين يف مكتب تنسيق الشؤون املدنية،
كام استعرضها أكاديميون وزمالء ميدانيون يف عدد من املنظامت.
وسوف تكون الورقة عبارة عن مرجع غري ملزم ملامريس العمل اإلنساين وتساعدهم يف وضع
معينة بشأن إقامة عالقات مدنية  -عسكرية حلاالت طوارئ
توجيهات تنفيذية خاصة ببلدان ّ
معينة .وسوف تستكمل هذه الورقة فيام تتغري البيئة التي نعمل فيها وكلام أصبح توجيه
مع ّقدة ّ
جديد بشأن قضايا متصلة باملوضوع متاح ًا.

ويستعرض اجلزء  1من الورقة ،بصورة عامة ،طبيعة وخصائص العالقات املدنية  -العسكرية
يف حاالت الطوارئ املع ّقدة .ويدرج اجلزء  2املبادئ واملفاهيم اإلنسانية األساسية التي يتعني
التمسك هبا عند التنسيق مع القوات العسكرية ،ويقرتح اجلزء  3اعتبارات عملية للعاملني يف
املجال اإلنساين الذين يشرتكون يف التنسيق املدين  -العسكري.
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ألف -

مالحظات أوّلية

 - 1جرى العرف ،يف حاالت الطوارئ املع ّقدة ،عىل أن يكون هناك تفريق بني املجالني
تفرق
العسكري وغري العسكري :وهو هنج يقوم عىل مبادئ القانون اإلنساين الدويل التي ّ
بني املحاربني وغري املحاربني وحتمي هذه الفئة الثانية من اهلجامت املسلحة .إ ّ
ال أن التاريخ
احلديث شهد تزايد ًا يف اشرتاك القوات العسكرية يف عمليات غري حربية ،بام يف ذلك توفري
اإلغاثة وتقديم اخلدمات للسكان املحليني .ويف الوقت ذاته واجه املجتمع اإلنساين (املنظامت
اإلنسانية) ،بسبب الطابع املتغري حلاالت الطوارئ املع ّقدة املعارصة ،تزايد ًا يف التحديات التي
يواجهها تنفيذ عملياته ويف املخاطر والتهديدات التي يتعرض هلا العاملون يف امليدان من
موظفيه ،مما اضطر بعضهم أحيان ًا إىل التامس محاية أو دعم القوات العسكرية ،عىل أساس كل
حالة عىل حدة  .1وهكذا ،استلزمت االعتبارات العملية التي فرضتها الوقائع عىل األرض،
تدرجيي ًا ،أشكا ً
ال خمتلفة من التنسيق املدين  -العسكري للعمليات اإلنسانية.

 - 2وأ ّدت هذه التطورات ،إىل جانب حاالت التدخل العسكري التي ُادعي بأهنا ألغراض
“إنسانية” ،إىل إحداث تآكل يف الفصل بني املجال اإلنساين واملجال العسكري  ،2وقد هتدد
بإخفاء معامل ما يقوم من متايز أسايس بني هذين املجالني .وهي تثري أيض ًا شواغل هامة ترتبط
بتطبيق املبادئ والسياسات اإلنسانية كام ترتبط بالقضايا التنفيذية .وعالوة عىل ذلك ،تستلزم
هذه التطورات اتصا ً
ال وتنسيق ًا وتفامه ًا بصورة متزايدة بني الوكاالت اإلنسانية واجلهات الفاعلة
العسكرية ،وتتطلب معرفة كل من اجلانبني بواليات وقدرات وحمدوديات اجلانب اآلخر.

1
2

يف السنتني األخريتني فقط ،قدم الدعم العسكري و/أو احلامية العسكرية لبعض العمليات اإلنسانية يف حاالت طوارئ
معقدة خمتلفة يف العراق وأفغانستان ،وكوت ديفوار ،وإريرتيا ،وليربيا ،وشامل أوغندا ،وسرياليون.

لالطالع عىل رشح لـ “املجال اإلنساين” أو “البيئة التنفيذية للعمل اإلنساين” انظر الفقرة  3من “مبادئ توجيهية بشأن
استخدام األصول العسكرية وأصول الدفاع املدين لدعم األنشطة اإلنسانية لألمم املتحدة يف حاالت الطوارئ املعقدة”
الصادرة يف آذار/مارس .2003

مقدمة

اجلزء :1
مـقـدمــة
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ّ
املعقدة
العالقة املدنية  -العسكرية يف حاالت الطوارئ

 - 3لذلك وجد املجتمع اإلنسـاين أن من الرضوري دراسـة الطائفة الواسـعة من املسائل
الناشـئة عـن جوانب معينة مـن العالقات املدنية  -العسـكرية واخلروج بورقـة مرجعية متتد
إىل أبعـد مما تـم وضعه بالفعل من املبـادئ التوجيهية الفردية التي تشـمل إمـا جوانب معينة
من العالقات املدنية  -العسـكرية  3وإما العالقة املدنية  -العسـكرية يف حالة طوارئ معقدة
معينة .4
ّ
3

4

تشمل املبادئ التوجيهية املوجودة حالي ًا بشأن جوانب معينة من العالقات املدنية  -العسكرية“ :مبادئ توجيهية
الستخدام األصول العسكرية وأصول الدفاع املدين لدعم األنشطة اإلنسانية لألمم املتحدة يف حاالت الطوارئ املعقدة”
الصادرة يف آذار/مارس  ،2003و “استخدام احلراسات العسكرية أو املسلحة للقوافل اإلنسانية  -ورقة مناقشة
ومبادئ توجيهية غري ملزمة” الصادرة يف أيلول/سبتمرب .2001

تشمل املبادئ التوجيهية القائمة بشأن العالقات املدنية  -العسكرية يف حالة طوارئ معقدة معينة“ :التوجيهات
العامة للتفاعل بني أفراد األمم املتحدة واملمثلني العسكريني واملدنيني لقوات االحتالل يف العراق” املؤرخة
 8أيار/مايو  ،2003و“العالقات مع القوات العسكرية يف أفغانستان :مبادئ توجيهية للمنسقني وموظفي األمم
املتحدة اآلخرين يف منطقة بعثة األمم املتحدة لتقديم املساعدة إىل أفغانستان” لعام  ،2002أما “التوجيهات العامة
للتفاعل بني أفراد األمم املتحدة والقوة املتعددة اجلنسيات العاملة بوالية من األمم املتحدة يف ليربيا” و“العالقات
مع القوات املسلحة يف هايتي :مبادئ توجيهية ملوظفي األمم املتحدة” فموجودة بشكل مرشوعني اعتبار ًا من
 1نيسان/أبريل .2004

الجزء  11مقدمة

باء -
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هدف هذه الورقة والقصد منها

الشعب .فهي تسعى أو ً
 - 5والقصد من هذه الورقة ثالثي ُ
ال إىل أن تربز ،عىل نحو عام،
طبيعة وخصائص العالقات املدنية  -العسكرية يف حاالت الطوارئ املعقدة .وهي تستعرض،
ثاني ًا ،بعض املبادئ واملفاهيم اإلنسانية األساسية التي يتعني دعمها عند التنسيق مع العسكريني.
كام أهنا تويل ،ثالث ًا ،اهتامم ًا لالعتبارات العملية الرئيسية بالنسبة إىل العاملني يف املجال اإلنساين
الذين يشرتكون يف التنسيق املدين  -العسكري.

 - 6وستكون هذه الورقة بمثابة مرجع عام ملامريس العمل اإلنساين :بل هي أداة يمكن
الرجوع إليها عند صياغة املبادئ التوجيهية التنفيذية املوضوعة خصيص ًا للعالقات املدنية -
معينة ،مثل تلك التي ُوضعت للعراق وليربيا خالل عام
العسكرية يف حالة طوارئ معقدة ّ
 .6 2003وتتطلب أية جمموعة من املبادئ التوجيهية املوضوعة حلالة حمددة حساسية جتاه
املعينة ،وبالتايل ،يتعني أن توضع عىل أساس كل حالة عىل حدة.
الظروف اخلاصة للعملية ّ

 -7و ّ
تركز هذه الورقة عىل العالقة بني املنظامت اإلنسانية والقوات العسكرية الرسمية (أي
القوات العسكرية التابعة لدولة أو ملنظمة إقليمية/حكومية دولية التي تكون خاضعة لتسلسل
هرمي يف القيادة) ،وسواء كانت مسلحة أو غري مسلحة ،أو حكومية أو حكومية دولية .وقد
يشمل هذا الوجود العسكري طائفة واسعة من اجلهات الفاعلة مثل القوات العسكرية املحلية
أو الوطنية ،أو قوات متعددة اجلنسيات ،أو قوات األمم املتحدة حلفظ السالم ،أو املراقبني
العسكريني الدوليني ،أو قوات احتالل أجنبي أو قوات إقليمية أو غري ذلك من القوات
املنظمة بصورة رسمية.
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طلب الفريق العامل التابع ل ّلجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت ،يف اجتامعه الثاين واخلمسني يف آذار/مارس ،2003
من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أن ُيعدّ “ ...ورقة مفاهيم بشأن مسألة التفاعل بني العنرصين العسكري واإلنساين
بعد القيام بتحليل دقيق حلالة التفاعل الراهنة”.
لالطالع عىل التفاصيل ،انظر احلاشية  4آنف ًا.

مقدمة

ُ - 4أعدّ ت هذه الورقة بنا ًء عىل طلب الفريق العامل التابع ل ّلجنة الدائمة املشرتكة بني
الوكاالت  ،5خلدمة هدف عام هو زيادة فهم العالقات املدنية العسكرية ،بام يف ذلك ما يعتور
تلك العالقات من صعوبات وما هلا من قيود .وبينام تنشأ من هذه العالقة مسائل معقدة عديدة،
فإن ما تظل له أمهية حيوية بالنسبة إىل املجتمع اإلنساين هو تنمية إدراك واضح لطبيعة هذه
العالقة وكذلك تطوير فهم مشرتك لوقت وكيفية التنسيق وكذلك عدم التنسيق مع اجلهات
العسكرية يف الوفاء باألهداف اإلنسانية.
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ّ
املعقدة
العالقة املدنية  -العسكرية يف حاالت الطوارئ

 - 8وقد تتطلب الواليات املمنوحة هلذه اجلهات العسكرية الفاعلة املتنوعة ،وخصائصها
وطبيعتها ،من املجتمع اإلنساين أن جيعل اتصاله باملجموعات املختلفة عىل درجات متفاوتة
من احلساسية بل وحتى عىل أساس ﹸﳖﹸﺞ ﳐتلفة اختالف ًا جوهري ًا أحيان ًا .وعىل سبيل املثال ،ال بد
أن يستتبع التفاعل مع قوة احتالل  7اعتبارات خمتلفة عن اعتبارات التفاعل مع قوات وطنية،
أو مراقبني عسكريني غري مسلحني ،أو عمليات حفظ سالم بقيادة األمم املتحدة .وأهم
تبينه هو ما إذا كانت املجموعة العسكرية التي تتفاعل معها الوكالة اإلنسانية ،أو ﱂ تكن،
ما جيب ّ
ﹶ
ً
طرف ًا يف الرصاع أو هي أصبحت طرفا ،أو ُيظن أهنا طرف فيه .وسوف يقتﴤ األمر إصدار
ورقات حمددة منفصلة تتناول الظروف واملتطلبات
وأي من
املعينة للعالقات بني أفراد املنظامت اإلنسانية ّ
هذه الفئات الفردية من اجلهات الفاعلة العسكرية.
ويمكن أن توضع مثل هذه السياسات عن طريق
آليات خمتلفة .غري أن هذه الورقة حتاول أن تتناول
موضوع العالقات املدنية  -العسكرية عىل صعيد
متيز بني خمتلف اجلهات العسكرية
عام ،،ولذا فإهنا لن ّ
الفاعلة.

 - 9وقد استُبعدت العالقة بني املنظامت
اإلنسانية واملجموعات املسلحة التابعة لغري
الدول  ،8والقوات العسكرية اخلاصة ،ورشكات
أي وجود لقوات
توفري األمن واملرتزقة ،وكذلك ّ
الرشطة الوطنية أو الدولية ،رغم صلتها الوثيقة جد ًا بحاالت الرصاع
اليوم ،من نطاق التحليل الذي جتريه هذه الورقـة ،جتنب ًا لتمييع الرتكيز .كام أن قضايا األمن
عموم ًا ،بام يف ذلك التحديات التنفيذية التي جتري مواجهتها يف ظل التهديدات املتزايدة املاثلة
يف اإلرهاب الدويل ،مستبعدة أيض ًا لنفس السبب.

7
8

عىل سبيل املثال ،قوات حتالف السلطات القائمة باالحتالل املنترشة حالي ًا يف العراق.

مجعت املامرسات املتعلقة بأشكال االتصال مع اجلهات الفاعلة من غري الدول يف “ املفاوضات اإلنسانية مع اجلامعات
ُّ
املسلحة :دليل للمامرسني” ويف “مبادئ توجيهية بشأن املفاوضات مع اجلامعات املسلحة” اللذين ُنرشا عام 2006
واملتاحني إلكرتوني ًا عىل هذا العنوان .http://www.reliefweb.int :وجيوز استخدام االستنتاجات واملبادئ الواردة
لتبني
يف الدليل ،يف استكامل هذه الورقة حسب االقتضاء[ .مالحظة للمحرر ( :)2008استُكملت ملحوظة احلاشيتني ّ
أنه تم نرش الدليل واملبادئ التوجيهية عام  2006بعد إقرار اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت لورقتها املرجعية
الصادرة يف عام .]2004
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جيم  -تعريف املصطلحات الرئيسية

تعريفات

التنسيق املدني  -العسكري  :1الحوار والتفاعل الجوهريان بني الجهات
الفاعلة املدنية والعسكرية يف حاالت الطوارئ اإلنسانية ،الالزمان لحماية وتعزيز
املبادئ اإلنسانية ،وتجنب التنافس ،واإلقالل إىل أدنى حد من التضارب ،وعند االقتضاء
التباع أهداف مشرتكة .وتمتد االسرتاتيجيات األساسية بني التعايش والتعاون�
أما التنسيق فهو مسؤولية متشاطرة ييرسها االتصال والتدريب املشرتك.

ّ
ّ
حالة الطوارئ
املعقدة ،كما تعرّفها اللجنة الدائمة
املعقدة :حالة الطوارئ
املشرتكة بني الوكاالت ،هي “أزمة إنسانية يف بلد أو إقليم أو مجتمع يشهد انهيارا ً تاما ً
أو كبريا ً للسلطة ناجما ً عن رصاع داخيل أو خارجي ،ويتطلب استجابة دولية تتجاوز
والية أو قدرة أيّ وكالة بمفردها و/أو برنامج األمم املتحدة القطري الجاري”.
الجهة الفاعلة اإلنسانية :تشمل الجهات الفاعلة اإلنسانية املدنيني ،سواء كانوا
أفرادا ً وطنيني أو دوليني ،تابعني لألمم املتحدة أو غري تابعني لها ،حكوميني أو غري
حكوميني ،ممّن يلتزمون باملبادئ اإلنسانية ويشرتكون يف األنشطة اإلنسانية.
الجهة الفاعلة العسكرية :الجهات الفاعلة العسكرية تشري إىل القوات العسكرية
الرسمية ،أي القوات العسكرية التابعة لدولة أو ملنظمة إقليمية/حكومية دولية التي
تكون خاضعة لتسلسل هرمي يف القيادة ،سواء كانت هذه القوات مسلحة أو غري
مسلحة أو حكومية أو حكومية دولية .وقد يشمل هذا طائفة واسعة من الجهات
الفاعلة مثل القوات العسكرية املحلية أو الوطنية ،أو القوات متعددة الجنسيات،
أو قوات األمم املتحدة لحفظ السالم ،أو املراقبني العسكريني الدوليني ،أو قوات احتالل
أجنبي ،أو قوات إقليمية أو غري ذلك من القوات املنظمة بصورة رسمية.
1

تعريف “التنسيق املدني  -العسكري” مطابق للتعريف املستخدم يف “مبادئ توجيهية الستخدام
األصول العسكرية وأصول الدفاع املدني لدعم األنشطة اإلنسانية لألمم املتحدة يف حاالت الطوارئ
املعقدة” الصادرة يف آذار/مارس  .2003وتستخدم إدارة عمليات حفظ السالم باألمم املتحدة
تعريفا ً مختلفا ً للتنسيق املدني  -العسكري؛ انظر الورقة الصادرة عن هذه اإلدارة بشأن “سياسة
التنسيق املدني  -العسكري” املؤرخة  9أيلول/سبتمرب �2002

مقدمة

ألي خلط
 - 10حرص ًا عىل تيسري الوقوف عىل املفاهيم املرشوحة يف هذه الورقة ،وتفادي ًا ّ
ناجم عن جمموعة متنوعة من التعاريف املمكنة التي ينطوي عليها وضع املصطلحاتُ ،يعرف
بعض املصطلحات الرئيسية عىل النحو التايل:

ّ
املعقدة
العالقة املدنية  -العسكرية يف حاالت الطوارئ
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دال -

معلومات أساسية

 - 11خيتلف التفكري املؤسيس والثقافة املؤسسية يف اجلهات الفاعلة اإلنسانية اختالف ًا جوهري ًا
عنهام يف اجلهات الفاعلة العسكرية ،إذ بينام تتسم األخرية بتسلسل قيادي متميز وهياكل
تنظيمية واضحة ،يسود التنوع املجتمع اإلنساين .كام أن للفئتني واليات وأهداف ًا وطرق عمل
بل وحتى مفردات لغوية خمتلفة .ومما له أمهيته أن تفهم اجلهات الفاعلة العسكرية الشبكة
املعقدة للمساعدة اإلنسانية التي تشمل منظامت دولية ومنظامت غري حكومية حملية ووطنية
ودولية تعمل مع موظفني وطنيني ورشكاء حمليني .ويعتمد العمل اإلنساين إىل حد كبري
عىل قبول أطراف الرصاع به ،ويكون معظم العاملني املحليني املشرتكني يف العمل اإلنساين
موجودين يف امليدان قبل وقت طويل من وصول األفراد الدوليني ويظلون يؤدون وظائفهم
بعد مغادرة العنرص الدويل .لذلك ،فإن مراعاة احلساسيات املحلية والتقيد بواقع وفكرة النزاهة
أي عملية إنسانية ،وهذا ما ينبغي أن يعرفه
واالستقالل مها من الدعائم اهلامة التي ترتكز عليها ّ
العسكريون .ومن الناحية األخرى ،فإن مما له أمهيته بالنسبة إىل اجلهات الفاعلة اإلنسانية،
إدراك األسباب والدوافع املختلفة التي حتدو بالعسكريني إىل إمكانية االضطالع بأعامل يمكن
أن تعتدي عىل املجال اإلنساين.

 - 12وهناك ،داخل نطاق العالقات املدنية  -العسكرية ،عدد من احلاالت التي قد يصبح
معني من التنسيق .ووفق ًا للتعريف الوارد يف الفقرة  10سابق ًا ،فإن
الزم ًا فيها إجياد مستوى ّ
التنسيق املدين  -العسكري هو مسؤولية متشاطرة للجهات الفاعلة اإلنسانية والعسكرية،
وقد يتم عىل مستويات خمتلفة من الكثافة والرسمية .وحيث ال يكون التعاون بني اجلهات
الفاعلة اإلنسانية والعسكرية مالئ ًام أو مؤاتي ًا أو ممكن ًا ،أو إذا مل توجد أهداف مشرتكة ُت ّتبع،
عندها تكون اجلهات الفاعلة تعمل جنب ًا إىل جنب .وأفضل وصف لعالقة من هذا القبيل هو
أهنا عالقة تعايش ،ويف هذه احلالة ينبغي أن يركز التنسيق املدين  -العسكري عىل اإلقالل إىل
احلد األدنى من التنافس والتضارب بغية متكني اجلهات الفاعلة املختلفة من أن تعمل يف نفس
أي من اجلانبني بأنشطة اآلخر .وعندما يوجد هدف
املنطقة اجلغرافية بالقدر األدنى من إخالل ّ
ً
مشرتك واسرتاتيجية متفق عليها ،وتقبل كل األطراف العمل معا ،عندها قد يصبح التعاون
ممكن ًا ،وينبغي أن ّ
يركز التنسيق عىل حتسني فعالية وكفاءة اجلهود املشرتكة الرامية إىل خدمة
األهداف املشرتكة.

 - 13إ ّ
ال ّ
أن من األمهية بمكان املحافظة ،يف كل الظروف ،عىل فصل واضح بني دوري اجلهات
الفاعلة العسكرية واإلنسانية بالتمييز بني جماالت اختصاص ومسؤولية كل من اجلانبني .وهذا
النهج وارد ضمن ًا يف مبادئ القانون اإلنساين الدويل وقائم عليها ،وله أمهية حاسمة يف املحافظة
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مقدمة

عىل استقاللية العمل اإلنساين .ولرضورة حمافظة العاملني يف املجال اإلنساين عىل مسافة فعلية
وحمسوسة بينهم وبني العسكريني ،أمهية خاصة فيام يتعلق بالقوات املحاربة أو ممثيل سلطة
وأي تنسيق مع طرف يف رصاع مس ّلح جيب أن يتم بمنتهى احلذر والعناية
قائمة باالحتالل ّ .9
واحلساسية ،نظر ًا إىل أن االرتباط الفعيل أو املحسوس بجهة حماربة يمكن أن يؤدي إىل فقدان
املنظمة اإلنسانية للحياد والنزاهة ،مما قد يؤثر بدوره عىل أمن املستفيدين وأمن موظفي املنظمة
ويعرض للخطر العملية
اإلنسانية،
ّ
اإلنسانية بأكملها داخل منطقة
اﻟﺸﻜﻞ  :١ - ١ﻧﻄـﺎق اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻤﻟﺪﻧﻴـﺔ  -اﻟﻌﺴﻜﺮﻳـﺔ
واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷﻣـﻢ اﻤﻟﺘﺤـﺪة ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ اﻤﻟﺪﻧﻲ اﻟﻌﺴﻜﺮي
الرصاع .وهكذا فإن التعاون —
وهو الشكل األوثق للتنسيق — مع
القوات املحاربة ينبغي من حيث
اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ
املبدأ أ ّال يتم ،إ ّال يف ظروف قاسية
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎون ،ﻳﺮﻛﺰ
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ،ﻳﺮﻛﺰ
للغاية واستثنائية ،وكمالذ أخري.
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻤﻟﺪﻧﻲ -
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻤﻟﺪﻧﻲ –

 - 14عىل أن التشديد عىل اختالف
اجلانبني ينبغي أ ّ
فس بأنه إحياء
ال ُي ّ
بعدم التنسيق بني اجلهات الفاعلة
اإلنسانية والعسكرية .وسوف يكون
املعينة عىل األرض ولطابع
للحالة ّ
العملية العسكرية يف حالة بعينها
عنرص ُحمدِّ د لنوع التنسيق الذي
قد يقام .وتشمل السامت املمكنة
للتنسيق املدين  -العسكري تشارك
معينة ،والتقسيم الدقيق
معلومات ّ
للمهامت ،والتخطيط التعاوين حيث
يكون ممكن ًا عملي ًا ومالئ ًام.
ّ - 15
إن لدى العسكريني يف كثري
من األحيان القدرة عىل املساعدة يف
كفالة بيئة متكينية عىل األرض للقيام
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اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺬي ﺗﻀﻄﻠﻊ
ﺑﻪ اﻷﻣﻢ اﻤﻟﺘﺤﺪة ﻋﲆ
ﺗﺤﺴﻦﻴ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﻛﻔﺎءة
اﻟﺠﻬﻮد ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ.

اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺬي ﺗﻀﻄﻠﻊ
ﺑﻪ اﻻﻣﻢ اﻤﻟﺘﺤﺪة ﻋﲆ
رﺻﺪ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ووﻗﻒ
اﻟﺘﻀﺎرب.

اﻟﻘﺘﺎل

وﻗﺖ اﻟﺴﻼم

ﻳﺘﻀﺎءل ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺴﻜﺮي  -اﻤﻟﺪﻧﻲ )ﻣﺜﻼً اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻤﻟﺸﱰﻛﺔ( ﻛﻠﻤﺎ ﺗﺰاﻳﺪت ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﺗﺠﻬﺖ ﻧﺤﻮ
اﻟﻘﺘﺎل .وﺗﺠﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻤﻟﺸﱰﻛﺔ ﻗﺪرا ً أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻮل ﻋﻨﺪ
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﰲ أوﻗﺎت اﻟﺴﻼم.

اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻳﻤﺘﺪ ﻧﻄﺎق اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻤﻟﺘﺤﺪة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ اﻤﻟﺪﻧﻲ -
اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ إﱃ اﻟﺘﻌﺎون .وﻋﲆ ﻃﺮﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻄﺎق
وﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻳﻠﺰم ﺗﻨﺴﻴﻖ  -أي ﻗﻴﺎم ﺣﻮار أﺳﺎﳼ وﺗﻔﺎﻋﻞ  -ﺑﻐﻴﺔ
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻤﻟﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ،وﺗﻔﺎدي اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ،واﻹﻗﻼل إﱃ
اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺎرب.

اﺳﺘﻨﺎدا ً إﱃ ﻧﻤﻮذج ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻤﻟﺪﻧﻲ  -اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺬي ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ اﻷﻣﻢ اﻤﻟﺘﺤﺪة

كمثال عىل املبادئ واالعتبارات العملية بام يف ذلك تفاصيل بشأن األعامل املسموحة وغري املسموحة عند التفاعل
مع سلطة احتالل ،انظر“ :التوجيهات العامة للتفاعل بني أفراد األمم املتحدة واملمثلني العسكريني واملدنيني لقوات
االحتالل يف العراق” املؤرخة  8أيار/مايو .2003

14

ّ
املعقدة
العالقة املدنية  -العسكرية يف حاالت الطوارئ

باألنشطة اإلنسانية بأمان نسبي .وقد تكون لدى العسكريني أيض ًا وسائل عملية يقدموهنا
إليصال املساعدة ،مثل النرش السيع ألعداد ضخمة من األفراد واملعدات والسوقيات
واإلمدادات .إال أن اخلربة العملية يف املجال اإلنساين — بام يف ذلك حتديد املستفيدين ،وتقديم
احلاجات ومدى الضعف ،والتوزيع النزيه واملحايد للمساعدة الغوثية ،والرصد والتقييم —
فعالة وناجحة.
ستظل تشكل األمور اجلوهرية التي تقوم عليها عملية إنسانية ّ

 - 16وقد يكون لطابع العالقة بني منظمة إنسانية أو جمموعة منظامت إنسانية والعسكريني
وكذلك لسلوك هذه اجلهات الفاعلة يف هذه العالقة أثر عىل الوكاالت اإلنسانية األخرى
يف نفس املنطقة أو حتى فيام يتعداها ويمكن أن يمس الصورة املحسوسة للعمل اإلنساين
بشكل عام .وجيوز ،عىل سبيل املثال ،لقيام منظمة إنسانية باستخدام حراسات مسلحة أن يؤثر
سلبي ًا عىل الفكرة العامة عن حياد ونزاهة املنظامت اإلنسانية األخرى يف نفس املنطقة .لذلك
فإن من املستصوب وجود تنسيق فيام بني اجلهات اإلنسانية ،و ُي ّ
فضل أن يؤدي إىل هنج مشرتك
معينة.
إزاء العالقات املدنية العسكرية يف حالة طوارئ مع ّقدة ّ

15

املبادئ
واملفاهيم

اجلزء :2
املبادئ واملفاهيم
 - 17جيب أن تكون كل اإلجراءات اإلنسانية ،بام يف ذلك التنسيق املدين  -العسكري من
أجل األغراض اإلنسانية يف حاالت الطوارئ املعقدة وفق ًا للمبادئ اجلوهرية الغ ّ
البة املتمثلة
يف اإلنسانية واحلياد والنزاهة .ويوجز هذا اجلزء املبادئ اإلنسانية الرئيسية هذه وكذلك
املبادئ واملفاهيم اهلامة األخرى التي يتعني احرتامها عند ختطيط التنسيق املدين  -العسكري
أو االضطالع به.

ألف -

اإلنسانية والحياد والنزاهة

1

ّ - 18
أي تنسـيق مـدين عسـكري جيـب أن خيـدم املبـدأ اإلنس�اين األهـم وهـو التحـيل
إن ّ
باإلنسانية — أي أنه جيب أن يعالج املعاناة البرشية أينام وجدت .وعىل املرء عند البت فيام
إذا كان ينبغي للوكاالت اإلنسانية أن تنسق أنشطتها مع القوات العسكرية ويف مدى ذلك
ألي ارتباط وثيق جد ًا مع العنرص العسكري بل
التنسيق أن يراعي دائ ًام العواقب املحتملة ّ
يعرض للخطر مبدأي احلياد
وحتى اإلحساس بوجود ذلك االرتباط ،وخاصة ألن ذلك قد ّ
والنزاهة .ذلك أن مفهوم عدم الوالء ألحد هو الذي يرتكز إليه مبدأ احلياد يف العمل اإلنساين؛
وباملثل ،فإن فكرة عدم التمييز حاسمة األمهية بالنسبة إىل مبدأ النزاهة .غري أن اهلدف اإلنساين
اهلام املتمثل يف توفري احلامية واملساعدة للسكان املحتاجني قد يستلزم أحيان ًا اتباع هنج عميل
يمكن أن يشمل تنسيق ًا مدني ًا  -عسكري ًا .وحتى يف تلك احلاالت ،ال بد من إيالء االعتبار
الوايف إلقامة توازن صحيح بني االستجابة العملية وتلك القائمة عىل مبادئ بحيث ال يؤدي
التنسيق مع العنرص العسكري إىل تعريض الواجبات اإلنسانية للخطر.

1

مثال ذلك أن مبادئ اإلنسانية واحلياد والنزاهة منصوص عليها بوصفها مبادئ توجيهية للمساعدة اإلنسانية يف قرار
اجلمعية العامة لألمم املتحدة  182/46املؤرخ  19كانون األول/ديسمرب .1991
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باء -

ّ
املعقدة
العالقة املدنية  -العسكرية يف حاالت الطوارئ

وصول املساعدة اإلنسانية إىل السكان
ضعيفي الحال

 - 19جيب أن حتافظ الوكاالت اإلنسانية عىل قدرهتا عىل تأمني وصوهلا إىل مجيع ضعيفي
احلال من السكان يف كل مناطق حالة الطوارئ املع ّقدة املعنية وعىل التفاوض عىل تأمني ذلك
الوصول مع كل أطراف النزاع .وجيب أن توىل عناية خاصة لكفالة استدامة هذا الوصول.
يسهل فيه هذا التنسيق وصول
وينبغي النظر يف التنسيق مع القوات العسكرية إىل املدى الذي ّ
املساعدة اإلنسانية ويؤمنها ويواصلها ،وال يعيقها.

جيم  -مفهوم العمل اإلنساني

ّ - 20
إن إيصـال املسـاعدة اإلنسـانية إىل مجيـع السـكان املحتاجـني جيـب أن يتسـم بحي�اد
ونزاهة — وجيب أن يؤدى بدون رشوط سياسية أو عسكرية .وعىل موظفي الوكاالت
اإلنسانية أ ّ
أي جانب يف املنازعات أو يف املواقف السياسية ،إذ سيكون لذلك
ال ينحازوا إىل ّ
وأي تنسيق مدين  -عسكري
تأثري عىل مصداقية واستقاللية اجلهود اإلنسانية بصورة عامةّ .
جيب أيض ًا أن يضع يف االعتبار أن الشبكة والثقة املحليتني اللتني عملت الوكاالت اإلنسانية
طوي ً
ال عىل إجيادمها وتواصلهام لن يتعرضا للخطر.

الجزء  12املبادىء واملفاهيم

هاء -

التفريق بني املدنيني والعسكريني
يف العمل اإلنساني

 -21جيـب أن تقـوم املسـاعدة اإلنسـانية عىل أس�اس حاج�ات املترضريـن من جـراء حالة
الطـوارئ املع ّقدة املعنيـة ،مع مراعاة القـدرة املحلية املوجودة بالفعل يف عـني املكان عىل تلبية
تلك احلاجات .وجيب أن يكون تقييم احلاجات مسـتق ً
ال وتقديم املس�اعدة اإلنس�انية خالي ًا من
أي نوع ،بغض النظر عن عنرص املسـتفيدين أو عرقهم أو جنسـهم أو دينهم
أي متييز ضار من ّ
ّ
أو مركزهم االجتامعي أو جنسـيتهم أو انتامئهم السـيايس .وجيب أن تقدم املسـاعدة عىل نحو
منصف جلميع السكان املحتاجني.

 - 22جيب احلفاظ يف كل األوقات عىل تفريق واضح بني املحاربني وغري املحاربني — أي
بني املشرتكيـن اشرتاك ًا فعلي ًا يف القتال وبني املدنيني واآلخرين غري املشرتكني يف الرصاع
املسلح أو الذين مل يعودوا مشرتكني فيه
(بام يف ذلك املرىض واجلرحى واألرسى
املسحني)ّ .
إن
واملحاربني السابقني
ّ
القانون اإلنساين الدويل حيمي غري
املحاربني بمنحهم حصانة من اهلجوم
عليهم .ولذلك ،جيب عىل العاملني يف
املجال اإلنساين أ ّال يقدموا أنفسهم أو
عملهم كجزء من عملية عسكرية ،وعىل
األفراد العسكريني أن يمتنعوا عن تقديم
أنفسهم بوصفهم عاملني مدنيني يف
املجال اإلنساين.
2

يرد حكم مماثل بشأن املساعدة املستندة إىل احلاجات بوصفه املبدأ  2يف “مدونة قواعد السلوك حلركة الصليب األمحر
واهلالل األمحر الدولية وللمنظامت غري احلكومية يف عمليات اإلغاثة يف حاالت الكوارث” .أما مبدأ عدم التمييز
فمعرب عنه يف فيض من صكوك حقوق اإلنسان ،بام يف ذلك “اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان” عام 1948؛ و“العهد
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية” عام 1966؛ و“العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية
والثقافية” عام 1966؛ إلخ.

املبادئ
واملفاهيم

دال -

املساعدة املستندة إىل الحاجات
2
والخالية من التمييز

17

ّ
املعقدة
العالقة املدنية  -العسكرية يف حاالت الطوارئ

18

واو -

االستقالل التنفيذي للعمل اإلنساني

زاي -

أمن موظفي الوكاالت اإلنسانية

حاء -

عدم التسبب بأذى

أي تنسيق مدين  -عسكري ،جيب أن حتتفظ اجلهات الفاعلة اإلنسانية بالدور القيادي
 - 23يف ّ
يف االضطالع باألنشطة اإلنسانية وتوجيهها .وجيب احلفاظ عىل استقاللية العمل اإلنساين
واختاذ قراراته عىل الصعيدين التنفيذي والسيايس يف كل األوقات .وجيب أ ّال تؤدي املنظامت
اإلنسانية مهام نيابة عن العسكريني أو أن متثل أو تنفذ سياساهتم .وجيب عدم عرقلة توافر
الرشوط األساسية هلذا العمل مثل حرية احلركة ملوظفي العمل اإلنساين ،أو حرية إجراء
تقييامت مستقلة ،أو حرية اختيار املوظفني ،أو حرية حتديد املستفيدين من املساعدة استناد ًا
إىل حاجاهتم ،أو حرية تدفق االتصاالت بني الوكاالت اإلنسانية وكذلك اتصاالهتا بوسائط
اإلعالم.

أي إحساس بأن اجلهات الفاعلة اإلنسانية قد أصبحت مرتبطة بالقوات العسكرية
 - 24إن ّ
ً
داخل إطار حالة معينة يمكن أن يؤثر سلبيا عىل أمن موظفي الوكاالت اإلنسانية وعىل
قدرهتم عىل الوصول إىل السكان ضعيفي احلال .إال أنه يتعني عىل اجلهات اإلنسانية الفاعلة
التي تعمل يف حالة طوارئ أن حتدد النهج األرسع واألكثر فعالي ًة وأمن ًا لكفالة إيصال
املساعدة احليوية للسكان ضعيفي احلال املستهدفني .وهذا النهج جيب أن يوازن إزاء الشاغل
أي ارتباط فعيل أو متوهم
الرئييس املتمثل يف كفالة أمن املوظفني ،ويف هذا السياق النظر يف ّ
بالعسكريني .وينبغي النظر إىل القرار بالتامس األمن ملوظفي الوكاالت اإلنسانية املستمد
من العسكريني ،باعتباره خيار املالذ األخري ،عندما ال تكون اآلليات األخرى لضامن أمنهم
متاحة أو كافية أو مالئمة.

 - 25جيب أن تسرتشد االعتبارات املتعلقة بالتنسيق املدين  -العسكري بالتزام بـ “عدم
التسبب بأذى” .وعىل الوكاالت اإلنسانية أن تكفل ،عىل الصعيدين السيايس والتنفيذي،
أ ّ
أي تنسيق مدين  -عسكري حمتمل يف زيادة الرصاع أو يف تعريض املستفيدين من
ال يساهم ّ
املساعدة اإلنسانية للخطر.
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الجزء  12املبادىء واملفاهيم

طاء -

احرتام الصكوك الدولية

ياء -

احرتام الثقافات واألعراف

3

 - 27جيب املحافظة عىل احرتام ثقافات املجتمعات
والبلدان التي تُنفذ فيها األنشطة اإلنسانية ومواصلة
التحيل باحلساسية جتاه هياكلها وأعرافها .وينبغي
العمـل ،حيثام كان ذلك ممكن ًا وإىل املدى املجدي
عملي ًا ،عىل إجياد طرق إلرشاك املقصود أن يكونوا
املستفيدين من املساعدة اإلنسانية و/أو املوظفني
املحليني يف تصميم املساعدة وإدارهتا وتنفيذها ،بام يف
ذلك التنسيق املدين  -العسكري.

كاف -

موافقة األطراف يف الرصاع

4

 - 28إذا أدركت مجيع األطراف يف الرصاع أن األنشطة اإلنسانية قد تستلزم تنسيق ًا مدني ًا -
أقرت به سلف ًا ،فإن ذلك قد خيفف
عسكري ًا يف ظروف استثنائية ّ
معينة ،ووافقت عىل ذلك أو ّ
من خطر أن يرض التعاون مع العسكريني بالعمليات اإلنسانية .وينطوي التفاوض بشأن مثل
هذا القبول عىل اتصاالت مع كل مستويات تسلسل املسؤولية.

3
4

انظر ،عىل سبيل املثال ،املبدأين  5و 7من “مدونة قواعد السلوك حلركة الصليب األمحر واهلالل األمحر الدولية
وللمنظامت غري احلكومية يف عمليات اإلغاثة يف حاالت الكوارث”.
انظر ،عىل سبيل املثال ،قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  182/46املؤرخ  19كانون األول/ديسمرب .1991

املبادئ
واملفاهيم

 - 26جيب أن حترتم اجلهات الفاعلة اإلنسانية والعسكرية عىل حد سواء القانون اإلنساين
الدويل وكذلك القواعد واألنظمة الدولية األخرى،
بام يف ذلك صكوك حقوق اإلنسان.

ّ
املعقدة
العالقة املدنية  -العسكرية يف حاالت الطوارئ
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الم -

ﺧيار املالذ األﺧﺮﻴ

ميم -

تجنب االعتماد عىل العسكريني

5

 - 29إن استخدام األصول العسكرية واحلراسات املسلحة والعمليات اإلنسانية  -العسكرية
املشرتكة وأية إجراءات أخرى تنطوي عىل تفاعل واضح للعيان مع العسكريني جيب أن يكون
خيار املالذ األخري .وال جيوز أن تتخذ مثل هذه اإلجراءات إ ّ
أي بديل مدين
ال حيث ال يوجد ّ
مقارن وحيث ال يمكن لغري استخدام الدعم العسكري أن يسدّ حاجة إنسانية حرجة.
6

 - 30جيب أن تتجنب الوكاالت اإلنسانية إمكانية أن تصبح معتمدة عىل ما يوفرﻩ العسكريون
من املوارد والدعم .وينبغي أن يكون ما يقدم من العسكريني من املوارد أو الدعم ،منذ البداية،
تبني بوضوح كيف
حمدد ًا بوضوح من حيث املدة والنطاق ،وأن يوفر عنرص اسرتاتيجية خمرجّ ،
يمكن لألفراد املدنيني/الوسائل املدنية ،يف املستقبل ،االضطالع بالوظيفة التي يؤدﳞا العنرص
العسكري .ذلك أن املوارد املقدمة من العسكريني تكون متاحة مؤقت ًا فقط يف أغلب األحيان،
أي دعم بديل عندما تربز مهامت عسكرية
وقد ُيسحب هذا الدعم بدون إنذار ودون تقديم ّ
عىل درجة أعىل من األولوية.
5
6

انظر ،مثالً ،الفقرات  7و 26و 30و 33و 38من “مبادئ توجيهية الستخدام األصول العسكرية وأصول الدفاع املدين
لدعم األنشطة اإلنسانية لألمم املتحدة يف حاالت الطوارئ املعقّدة” الصادرة يف آذار/مارس .2003
انظر ،عىل سبيل املثال ،املرجع نفسه ،الفقرة .29
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االعتبارات
العملية

اجلزء :3
االعتبارات العملية
 - 31يوجز هذا اجلزء االعتبارات العملية الرئيسية للعاملني يف املجال اإلنساين الذين
يشرتكون يف التنسيق املدين  -العسكري.

ألف -

إقامة ترتيبات االتصال

 - 32ينبغي أن تقام ترتيبات االتصال وخطوط اتصاالت واضحة يف أبكر مرحلة ممكنة وعىل
كل املستويات ذات العالقة ،بني القوات العسكرية واملجتمع اإلنساين ،لضامن التبادل اآلين
واملنتظم لبعض املعلومات ،قبل العمليات العسكرية وأثناءها .غري أن هذه األنشطة ينبغي أن
ُجترى بحذر .إذ يمكن لذكر وجود اتصال مبارش بني اجلهات الفاعلة اإلنسانية والعسكرية أمام
عامة اجلمهور أو إخفائه عنهم أن يسفر عن شك يف طبيعة ذلك االتصال و/أو التوصل إىل
نتائج غري صحيحة بشأنه .وبسبب التأثري املمكن لذلك عىل الفكرة العامة عن العمليات
اﻟﺸﻜﻞ  :٢ - ١اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻃﺮق وﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻤﻟﺪﻧﻲ  -اﻟﻌﺴﻜﺮي
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ:
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ:

اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ
ﻣﺤﺎور
ﻣﺪﻧﻲ

ت .م .ع.

ﻧﻄﺎق أو ﺳﻠﺴﻠﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻨﻬﺞ
اﺗﺼﺎل ﻣﺤﺪود
ﻣﺪﻧﻲ

**

ﻋﺴﻜﺮي

ﺗﻌﺎون ﻣﺪﻧﻲ
ﻋﺴﻜﺮي )ﻛﺜﻴﻒ
أو ﺧﻔﻴﻒ(

ض .ا.

ﺗﺒﺎدل اﻻﺗﺼﺎل

اﻤﻟﻮﻗﻊ اﻤﻟﺸﱰك

ﻣﺪﻧﻲ
*
ض .ا.

*

ض .ا.

اﻟﺘﻌﺎون

*

ﻋﺴﻜﺮي

ﺗﻌﺎون ﻣﺪﻧﻲ
ﻋﺴﻜﺮي )ﻣﺘﻮﺳﻂ(

ﻣﺪﻧﻲ
ﻋﺴﻜﺮي

ض .ا.
ﻋﺴﻜﺮي
*

ﺗﻌﺎون ﻣﺪﻧﻲ
ﻋﺴﻜﺮي )ﻛﺜﻴﻒ(

ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﺑﺪﴽ ﰲ
ﺍﳌﻌﻘﺪﺓ
ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ّ
ﺗﻌﺎون ﻣﺪﻧﻲ
ﻋﺴﻜﺮي )ﺧﻔﻴﻒ(

ﺑﻌﺜﺎت اﻷﻣﻢ اﻤﻟﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻤﻟﺪﻧﻲ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻷﻛﺜﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً
*

اﻤﻟﺼﺪر :اﻷﻣﻢ اﻤﻟﺘﺤﺪة — ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻤﻟﺪﻧﻲ اﻟﻌﺴﻜﺮي ،اﻤﻟﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ

**

اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻷﻛﺜﺮ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ً

ﺿﺎﺑﻂ اﺗﺼﺎل
ﺗﻌﺎون ﻣﺪﻧﻲ  -ﻋﺴﻜﺮي
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ّ
املعقدة
العالقة املدنية  -العسكرية يف حاالت الطوارئ

اإلنسانية ،قد يكون من املعقول ،يف بعض األوقات ،عدم نرش ترتيبات االتصال بني املجتمع
اإلنساين والقوات العسكرية أو التعريف هبا .ومن الواضح أنه ال بد من موازنة هذا القرار مع
احلاجة إىل كفالة املساءلة والشفافية واالنفتاح جتاه السكان املحليني واملستفيدين.

 - 33وهناك عدد من املبادرات داخل منظومة األمم املتحدة التي ّ
تركز عىل إعداد موظفي
العمل اإلنساين ملعاجلة املسائل املدنية  -العسكرية وترتيبات االتصال العميل يف حاالت
الطوارئ املعقدة .وتشمل هذه املبادرات دورات األمم املتحدة لإلعداد للتنسيق املدين -
العسكري التي تنظمها وحدة شؤون العسكريني والدفاع املدين * يف مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية .وتدير هذه الوحدة أيض ًا حلقات تدريبية وحلقات عمل سابقة للنرش امليداين
معني وبعثة بعينها.
خمصصة ملحتوى ّ
*
تسمى
[ ملحوظة للمحرر (ُ :)2008أعيدت تسمية هذه الوحدة يف  3ترشين األول/أكتوبر  ،2005وأصبحت ّ
قسم التنسيق املدين  -العسكري]

االعتبارات العملية
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القضايا الناشئة :1
 كيف ينبغي أن تدار ترتيبات االتصال بني املجتمع اإلنساني والقوات
العسكرية 1بكتمان أم بشفافية؟



ماذا سيرتتب عىل معرفة عامة الجمهور بمثل ترتيبات االتصال هذه من
آثار بالنسبة إىل الفكرة العامة عن حياد ونزاهة األنشطة اإلنسانية؟



كيف يمكن كفالة شفافية ترتيبات االتصال املدني  -العسكري
واملحافظة ،يف الوقت نفسه ،عىل فهم وجود فارق واضح يميز الجهات
الفاعلة العسكرية عن الجهات الفاعلة اإلنسانية؟



كيف يمكن اتقاء األفكار واالستنتاجات غري الصحيحة فيما يتعلق بطابع
وهدف ترتيبات االتصال املدني  -العسكري؟



أيّ الظروف تستدعي إقامة ترتيبات اتصال رسمي؟ ومتى يكون من
مخصص؟
األفضل إقامة االتصال عىل أساس
ّ



ما هو الحجم املالئم والهيكل املناسب لعنرص االتصال املدني  -العسكري؟



متى ينبغي ،لو تصادف ذلك أبداً ،أن يتواجد ضباط االتصال للمجتمعني
اإلنساني والعسكري يف نفس املنشأة؟

1

1

هذه قضايا جيب أن تعالج عند صياغة املبادئ التوجيهية للعالقات املدنية  -العسكرية يف حاالت
معينة.
طوارئ معقّدة ّ

للحصول عىل املزيد من املعلومات حول مركز األمم املتحدة املشرتك للوجيستيات انظر املوقع عىل شبكة اإلنرتنت:
.http://www.unjlc.org

االعتبارات
العملية

تعني ،باإلضافة إىل موظفي التنسيق املدين  -العسكري
 - 34وجيوز لوكاالت األمم املتحدة أن ّ
التابعني لألمم املتحدة الذين ينرشهم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف امليدان ،موظفي
معينة يف التنسيق املدين  -العسكري
اتصال عسكري للرتكيز عىل مسائل قطاعية وتنفيذية ّ
وجيوز إلدارة عمليات حفظ السالم أن تنرش موظفي اتصال للتنسيق املدين  -العسكري.
ويوفر مركز األمم املتحدة املشرتك للوجيستيات ،وهو مرفق مشرتك بني الوكاالت ،حيث
يكون موجود ًا ،مهمة تنسيق مدين  -عسكري عىل مستوى اإلمدادات امليدانية التشغيلية .1

ّ
املعقدة
العالقة املدنية  -العسكرية يف حاالت الطوارئ
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باء -

تشارك املعلومات

أي معلومات جتمعها املنظامت اإلنسـانية يف أدائها
 - 35ينبغـي ،كمسـألة مبدأ ،عدم تشـارك ّ
يعـرض أرواح ًا برشيـة للخطـر أو أن يـرض بنزاهة أو حيـاد املنظامت
لوالياهتـا ممـا يمكـن أن ّ
اإلنسانية.

 - 36غـري أنـه قـد يصبح مـن الـرضوري أحيانـ ًا ،بغية توفـري احلامية واملسـاعدة اإلنسـانية
للسـكان املحتاجـني ،تشـاطر املعلومـات مـع القـوات العسـكرية .وبصورة خاصـة ،ينبغي
تشـارك املعلومـات التـي قد تؤثر عـىل أمن املدنيـني و/أو العاملـني يف املجال اإلنسـاين مع
الكيانـات املالئمة .وقد يشـمل تشـارك املعلومات بـني اجلهات الفاعلة اإلنسـانية واجلهات
الفاعلة العسكرية املناسبة ما ييل:
•املعلوم�ات األمنية :املعلومات ذات الصلة بأمن املدنيني وباحلالة األمنية يف منطقة
العملية؛
•املواقع اإلنس�انية :إحداثيات مكان تواجد موظفي الوكاالت اإلنسـانية ومرافقها
داخل مسح العمليات احلربية؛
•األنش�طة اإلنسانية :اخلطط والنوايا اإلنسـانية ،بام يف ذلك طرق ومواعيد القوافل
اإلنسانية والنقل اجلوي بغية تنسيق العمليات املخططة ،لتجنب تعرّ ض العمليات
اإلنسانية هلجامت عرضية أو اإلنذار بأية أنشطة متضاربة؛
•أنشطة العمل يف جمال األلغام :املعلومات املتصلة بأنشطة العمل يف جمال األلغام؛
•حتركات السكان :املعلومات عن التحركات الرئيسية للمدنيني؛

•أنش�طة العسكريني يف جمال اإلغاثة :املعلومات عن جهود اإلغاثة التي تضطلع هبا
القوات العسكرية؛
•املعلومات عام بعد الغارات :معلومات عن مواقع الغارات وعن الذخائر املتفجرة
املستخدمة أثناء احلمالت العسكرية ،من أجل املساعدة يف حتديد أولويات أنشطة
اإلغاثـة اإلنسـانية وأنشـطة إزالـة الذخائـر غري املنفجـرة للعمل يف جمـال األلغام
وختطيطها.

االعتبارات العملية



كيف يمكن التفريق بني املعلومات التي قد تكون هامة لألغراض اإلنسانية
واملعلومات التي تكـون حسّ اسة سياسيا ً أو عسكريا ً أو اقتصادياً؟



كيف نح ّدد أيًّا من املعلومات التي قد تخدم أغراضا ً غري التي تكون
أغراضا ً إنسانية بحتة؟ وعىل سبيل املثال ،كيف نكفل أال ّ يُساء استخدام
املعلومات عن التحركات السكانية أو عن املستفيدين من املساعدة
لألغراض العسكرية؟



هـل ينبغي تشارك املعلومات املتشاطرة مع مجموعة عسكرية واحدة،
أيضا ً مع كل املجموعات العسكرية و/أو السياسية األخرى؟ وكيف نكفل
عدم محاباة جانب دون اآلخر ونظل يف الوقت ذاته متنبهني للحساسيات
التي تنطوي عليها املعلومات؟



متى وكيف ينبغي أن نتحقق من املعلومات املقدمة من الجهات العسكرية؟

االعتبارات
العملية

القضايا الناشئة:
 ما هو نوع املعلومات التي ينبغي/يمكن تشاطرها ،ومع مَن ومتى؟

25
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جيم -

استخدام األصول العسكرية يف العمليات اإلنسانية

ّ - 37
إن استخدام األصول العسكرية لدعم العمليات اإلنسانية ينبغي أن يتم يف حاالت
استثنائية وكمالذ أخري فقط .عىل أن من املس ّلم به أنه حيث ال تكون القدرات املدنية/اإلنسانية
كافية ،أو حني يتعذر احلصول عليها يف الوقت املناسب ،لسدّ احلاجات اإلنسانية العاجلة،
جيوز استخدام األصول العسكرية وأصول الدفاع املدين ،بام يف ذلك الطائرات العسكرية،
وفق ًا “للمبادئ التوجيهية املتعلقة باستخدام األصول العسكرية وأصول الدفاع املدين لدعم
األنشطة اإلنسانية لألمم املتحدة يف حاالت الطوارئ املعقدة” (اختصار ًا توجيهات الستخدام
األصول العسكرية) الصادر يف آذار/مارس  .2 2003وتشمل املعايري الرئيسية يف التوجيهات
الستخدام األصول العسكرية ،باإلضافة إىل مبدأ “املالذ األخري”  )1( :3القدرة الفريدة —
عدم وجود موارد مدنية بديلة مالئمة؛ ( )2اآلنية — إحلاح املهمة املوجودة يتطلب إجرا ًء
فوري ًا؛ ( )3التوجيه اإلنساين الواضح — وجود سيطرة مدنية عىل استخدام األصول العسكرية؛
( )4املحدودية الزمنية — من الواضح أن استخدام األصول العسكرية لدعم األنشطة
اإلنسانية حمدود من حيث الزمن والنطاق.

 - 38وكمسألة مبدأ ،ال تستخدم األصول العسكرية وأصول الدفاع املدين لقوات حماربة،
أو لوحدات جتد نفسها مشرتكة يف أعامل قتالية؛ يف دعم األنشطة اإلنسانية  .4وحني تكون
2
3

4

لالطالع عىل النص الكامل “للتوجيهات الستخدام األصول العسكرية” ،انظر العنوان عىل شبكة اإلنرتنت يف مرفق
هذه الورقة[ .ملحوظة من املحرر ( :)2008التوجيهات هذه مشمولة يف الباب  2من هذا الكتيب].
أي بديل مدين مقارن وحيث
معرف كالتايل“ :ال تُطلب األصول العسكرية إال حيث ال يوجد ّ
“املالذ األخري” ّ
ال يمكن لغري استخدام األصول العسكرية أن يسد حاجة إنسانية حرجة .لذا جيب أن تكون األصول العسكرية فريدة
من حيث القدرة والتوافر (انظر الفقرة  7من التوجيهات الستخدام األصول العسكرية).
انظر الفقرة  25من “التوجيهات الستخدام األصول العسكرية”.

االعتبارات العملية

27

 - 39وجيب أن حتتفظ أية عملية إنسانية تستخدم أصو ًال عسكرية بطابعها وخاصيتها
املدنيني .وبينام تظل األصول العسكرية حتت السيطرة العسكرية ،فإن العملية ،ككل ،جيب
أن تظل حتت السلطة والسيطرة العامتني للمنظمة اإلنسانية املسؤولة .أما األصول العسكرية
وأصول الدفاع املدين املوضوعة حتت سيطرة الوكاالت اإلنسانية والتي تم توفريها عىل أساس
التفرغ لألغراض اإلنسانية املحضة فيجب أن حتدد هويتها بصورة ظاهرة للعيان وعىل نحو
يفرق بوضوح بينها وبني األصول العسكرية املستخدمة يف أغراض عسكرية.
ّ
القضايا الناشئة:
 من يعرّف املالذ األخري وما هي املعايري الدقيقة للمالذ األخري؟



كيف يمكن أن نكفل املصداقية واألمن لعملية إنسانية تستخدم أصوال ً
عسكرية وكيف يمكن أن نحافظ عىل ثقة السكان املحليني بعمليات من
هذا القبيل؟



كيف يمكننا التأكد من أن تحتفظ الجهات اإلنسانية الفاعلة بالدور
القيادي يف الجهود اإلنسانية وبتوجيهها حتى عند استخدام أصول
عسكرية لكونها الوسائل الوحيدة املتاحة؟

االعتبارات
العملية

األعامل القتالية جارية ،سوف يلزم التفريق
بني العمليات يف مسح القتال والعمليات
خارجه .ويف مسح القتال ،ينبغي بصورة
عامة ،عدم استعامل األصول العسكرية
ألغراض إنسانية؛ ولن يكون مالئ ًام النظر
يف استخدام األصول العسكرية لألطراف
املشرتكة يف عمليات قتالية ،يف مسح
العمليات إال يف ظل ظروف بالغة الشدة
أو ظروف استثنائية .وبصورة حمدّ دة،
قد تنشأ هذه احلالة عندما يتعذر تقديم املساعدة أو الوصول بأية وسائل أخرى إىل السكان
ضعيفي احلال إىل حد بعيد .وخارج مسح العمليات جيوز أن تستخدم األصول العسكرية
ألطراف مشرتكة يف عمليات قتالية وفق ًا للمبادئ واخلطوط التوجيهية املذكورة أعاله .عىل أنه
ينبغي أو ً
ال إعطاء األفضلية لألصول العسكرية غري املشرتكة يف عمليات قتالية.

ّ
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دال -

استخدام الحراسات العسكرية أو املسلحة
للقوافل اإلنسانية

 - 40يعترب استخدام احلراسات العسكرية أو املسلحة للقوافل أو العمليات اإلنسانية تدبري ًا
احرتازي ًا يتسم بالتطرف وينبغي أ ّال يتخذ إ ّال يف ظروف استثنائية وعىل أساس كل حالة عىل
حدة .وجيب أن تتخذ القرار بطلب أو قبول استخدام احلراسات العسكرية أو املسلحة،
املنظامت اإلنسانية نفسها ،ال السلطات السياسية أو العسكرية ،واستناد ًا فقط إىل معايري
إنسانية .ويف احلالة التي يستدعي فيها الوضع عىل األرض استخدام حراسات عسكرية
أو مسلحة للقوافل اإلنسانية ،ينبغي أن يسرتشد هذا اإلجراء باملبادئ التي أيدهتا اللجنة
الدائمة املشرتكة بني الوكاالت يف أيلول/سبتمرب .5 2001
القضايا الناشئة:
 أيّ جهة ينبغي أن توفر الحراسة (قوات األمم املتحدة ،القوات الدولية
األخرى ،قوات حكومية ،قوات تابعة لجهات فاعلة من غري الدول ،حراس
مسلحون من رشكات الخدمات األمنية)؟

5



كيف نكفل أالّ تصبح العمليات اإلنسانية معتمدة عىل الحراسة املسلحة —
إىل املدى الذي يتعذر عنده العمل بدون هذه الحراسة؟



كيف يمكن تحديد ما تتمتع به الحراسة من قدرة ومصداقية وردع؟



كيف نتأكد من أن الحراسات ذاتها ليست مصدرا ً محتمالً لعدم األمن؟



كيف نكفل أال ّ تسفر املكاسب القصرية األجل يف الوصول الناجمة عن
استخدام الحراسات املسلحة عن خسارة طويلة األجل من جراء فقدان
العملية اإلنسانية ما تتمتع به من حياد ونزاهة واستقالل بل وحتى
مصداقية فعلية أو محسوسة؟

انظر ورقة املناقشة واملبادئ التوجيهية غري امللزمة الصادرة عن اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت بشأن “استخدام
أقرت اللجنة الدائمة املشرتكة بني
احلراسات العسكرية أو املسلحة للقوافل اإلنسانية” يف أيلول/سبتمرب  .2001وقد ّ
الوكاالت هذه الورقة واستعرضها مكتب الشؤون القانونية باألمم املتحدة.

االعتبارات العملية

هاء -
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عمليات اإلغاثة املدنية  -العسكرية املشرتكة

 - 42وعىل املرء أن يدرك أن للجهات العسكرية أهداف ًا ومصالح وجداول وأولويات خمتلفة
عام للمجتمع اإلنساين .ويمكن أن تكون عمليات اإلغاثة التي تقدمها القوات العسكرية
تتغري مهمة القوات العسكرية أو عندما تتحرك الوحدة
مرشوطة ويمكن أن تتوقف عندما ّ
ً
أو إذا أصبح السكان الذين يتلقون املساعدة غري متعاونني .ويمكن أيضا أن يكون قيام القوات
العسكريـة هبذا العمـل مستند ًا أساس ًا إىل حاجات وأهداف مهمة هذه القوات ،وليس إىل
حاجات السكان املحليني.

القضايا الناشئة:
 كيف يمكن الحفاظ عىل نزاهة وحياد عمل إنساني عندما ينفذ كعملية
مدنية  -عسكرية مشرتكة؟



ما هي اآلثار املرتتبة عىل عملية مدنية  -عسكرية مشرتكة فيما يتعلق
بالوصول إىل جميع املدنيني املحتاجني وبالنسبة إىل سالمة موظفي
الوكاالت اإلنسانية؟



ما العمل إذا أعيد فجأة نرش القوات العسكرية يف مهمة ثانية أو موقع
آخر بعد بدء العملية املشرتكة؟

االعتبارات
العملية

 - 41قد يكون ألية عمليات تضطلع هبا الوكاالت اإلنسانية والقوات العسكرية وقع سلبي
عىل الصورة املحسوسة لنزاهة وحياد الوكاالت اإلنسانية وبالتايل يمكن أن تؤثر يف قدرهتا عىل
أي تعاون مدين  -عسكري مشرتك
أن تعمل بفعالية طيلة حالة طوارئ مع ّقدة .ولذلك ،فإن ّ
ينبغي أن ُيبت فيه من خالل تقدير دقيق للحاجات الفعلية عىل األرض واستعراض للقدرات
املدنية عىل االستجابة هلا يف الوقت املناسب .وإىل املدى الذي يتعذر فيه جتنب القيام بعمليات
مشرتكة مع القوات العسكرية ،فإنه جيوز القيام هبا ولكن بوصفها وسيلة مالذ أخري ،وجيب أن
تتقيد باملبادئ املنصوص عليها يف “توجيهات استخدام األصول العسكرية” املذكورة آنف ًا.

ّ
املعقدة
العالقة املدنية  -العسكرية يف حاالت الطوارئ
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واو -

العمليات العسكرية املستقلة ألغراض اإلغاثة

 - 43من اجلائز أن تؤدي عمليات اإلغاثة التي تنفذها القوات العسكرية ،حتى عندما يكون
القصد “إنساني ًا” حمض ًا ،إىل تعريض اجلهود اإلنسانية عامة التي تضطلع هبا اجلهات الفاعلة
غري العسكرية للخطر وإىل تقويض تلك اجلهود بصورة خطرية .وقد تكون األطراف األخرى
يف الرصاع واملستفيدون غري مستعدين للتفريق بني املساعدة املقدمة من العسكريني واملساعدة
التي تقدمها الوكاالت اإلنسانية أو غري قادرين عىل ذلك .وقد يكون هلذا عواقب خطرية
معينة وبالنسبة إىل أمن موظفي الوكاالت اإلنسانية،
بالنسبة إىل القدرة عىل الوصول إىل مناطق ّ
ناهيك عن الرضر طويل األجل بمركز الوكاالت اإلنسانية يف املنطقة ويف مناطق األزمات
األخرى إذا ساد إحساس بأن املساعدة اإلنسانية انتقائية و/أو جزئية .واملساعدة التي تقدمها
القوات العسكرية عرضة للنفوذ السيايس و/أو األهداف السياسية كام أن املعايري املستخدمة
يف انتقاء املستفيدين وحتديد حاجاهتم قد ختتلف عام تستخدمه املنظامت اإلنسانية.

 - 44وهلذه األسباب ،ينبغي العمل بقوة عىل إثناء القوات العسكرية عن القيام بدور اجلهات
املوفرة للمعونة اإلنسانية .وينبغي أن يقترص دورها بالنسبة إىل اجلهات الفاعلة اإلنسانية عىل
املساعدة يف هتيئة بيئة تنفيذية آمنة ّ
متكن العمل اإلنساين .وإذا اقتضت الرضورة ذلك ،ينبغي
استخدام اجلهود الدبلوماسية لرشح قلق املجتمع اإلنساين يف هذا اخلصوص للسلطات
السياسية والعسكرية املعنية.

 - 45عـىل أنـه قد تكـون هناك
ظروف بالغة الشدة واستثنائية
تتطلـب أن تضطلـع القـوات
العسـكــريـة كم�الذ أخي���ر،
بعمليـات اإلغاثـة .وقـد تكون
احلالـة كذلـك عندمـا ال توجد
جهات فاعلة عىل األرض سوى
القوات املسلحة أو عندما تفتقر
اجلهـات العاملـة اإلنسـانية إىل
القدرة و/أو املوارد لالسـتجابة
حلاجات املدنيني احلرجة.

االعتبارات العملية

31



يف أيّ الظروف ينبغي اللجوء إىل االستثناءات؟ عىل سبيل املثال ،إذا كانت
قوات محاربة هي الوحيدة التي تستطيع الوصول إىل السكان ضعيفي
الحال ويمكنها بالتايل أن تخفف من املعاناة البرشية القاسية ،هل ينبغي
أن يدعو املجتمع اإلنساني إىل إرشاك القوات العسكرية يف هذه الحاالت؟



إذا اشرتكت القوات العسكرية يف أنشطة إغاثة ،ما هو نوع ترتيبات
التنسيق الذي ينبغي أن يُقام مع املجتمع اإلنساني؟

زاي -

السلوك العام ملوظفي الوكاالت اإلنسانية

 - 46ينبغي التشديد يف كل األوقات عىل استقالل املساعدة اإلنسانية وطابعها املدين .وجيب
احلفاظ عىل تفريق واضح بني ما لكل من موظفي املنظامت اإلنسانية والقوات العسكرية من
هويات ووظائف وأدوار — أي أنه ينبغي أن يسافروا يف عربات حتمل عالمات واضحة .وأن
يضعوا الفتات واضحة العالمات فوق مكاتبهم وأن يسموا إمدادات اإلغاثة بعالماهتم ،إلخ.
وينبغي عدم السامح بحمل أسلحة يف أماكن املنظامت اإلنسانية أو عىل ما هلا من وسائل النقل.
كام ينبغـي أ ّ
ال يسافر موظفو املنظامت اإلنسانية يف سيارات أو طائرات عسكرية إلخ إال كمالذ
أخري أو ألسباب أمنية .وينبغي أ ّ
البزات
ال يرتدي العاملون يف املجال اإلنساين ألبسة تشبه ّ
العسكرية ،إذ يمكن أن يؤدي عدم مراعاة هذا التفريق إىل إحلاق رضر بالصورة العامة عن
حياد ونزاهة األنشطة اإلنسانية وبالتايل يؤثر عىل سالمة وأمن موظفي املنظامت اإلنسانية.
القضايا الناشئة:
 كيف ينبغي تسوية الخالفات يف الرأي بشأن التنسيق املدني  -العسكري
بني الجهات الفاعلة اإلنسانية والعسكرية؟ ومن الذي يفصل يف األمر؟



كيف ينبغي معالجة مناسبات الظهور أمام الجمهور (التلفزيون،
واإلذاعة ،واالحتفاالت ،والحفالت االجتماعية ،واألحداث التي ترعاها
القوات املسلحة ،إلخ) ،نظرا ً إىل الحساسية التي تتطلبها تنمية صور
وأفكار عامة مالئمة لدى الجمهور؟

االعتبارات
العملية

القضايا الناشئة:
 ما هي الوسائل واإلمكانيات املتاحة للوكاالت اإلنسانية إلثناء القوات
العسكرية عن االضطالع بعمليات مستقلة ألغراض غوثية؟

ّ
املعقدة
العالقة املدنية  -العسكرية يف حاالت الطوارئ
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املرفق
الوثائق ذات الصلة والعنوان عىل شبكة اإلنرتنت العاملية
الوثائق ذات الصلة


املبادئ التوجيهية املتعلقة باستخدام األصول العسكرية وأصول الدفاع املدني لدعم األنشطة
اإلنسانية لألمم املتحدة يف حاالت الطوارئ املعقدة (آذار/مارس )2003
Guidelines on the Use of Military and Civil Defence Assets to Support United
)Nations Humanitarian Activities in Complex Emergencies (March 2003



استخدام الحراسات العسكرية أو املسلحة للقوافل اإلنسانية — ورقة مناقشة ومبادئ توجيهية غري
ملزمة ( 14أيلول/سبتمرب )2001
Use of Military or Armed Escorts for Humanitarian Convoys—Discussion Paper
)and Non-Binding Guidelines (14 September 2001



التوجيهات العامة للتفاعل بني أفراد األمم املتحدة واملمثلني العسكريني و املدنيني لقوات االحتالل يف
العراق ( 8أيار/مايو )2003
General Guidance for Interaction between United Nations Personnel and Military
)and Civilian Representatives of the Occupying Power in Iraq (8 May 2003



العالقات مع القوات العسكرية يف أفغانستان — مبادئ توجيهية للمنسقني وموظفي األمم املتحدة
اآلخرين يف منطقة بعثة األمم املتحدة لتقديم املساعدة إىل أفغانستان ()2002
Relationships with Military Forces in Afghanistan — Guidelines for UNAMA Area
)Coordinators and other UN Personnel (2002



توجيه بشأن استخدام الطائرات العسكرية يف العمليات اإلنسانية لألمم املتحدة خالل الرصاع الراهن
يف أفغانستان (فرقة العمل املتكاملة التابعة للبعثة) ( 7ترشين الثاني/نوفمرب )2001
Guidance on Use of Military Aircraft for UN Humanitarian Operations During the
)Current Conflict in Afghanistan IMTF (7 November 2001



سياسة التنسيق املدني  -العسكري الصادرة عن إدارة عمليات حفظ السالم ( 9أيلول/سبتمرب )2002
Civil-Military Coordination Policy by Department of Peacekeeping Operation
)(9 September 2002
*

( ملحوظة للمحرر :يمكن االطالع عىل كل الوثائق املذكورة أعاله وكذلك هذه الورقة املرجعية
“العالقة املدنية  -العسكرية يف حاالت الطوارئ املعقّدة” عىل العنوان التايل يف الشبكة العاملية:
)http://ochaonline.un.org/cmcs/guidelines
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اﻟﺸﻜﻞ  :٣ - ١اﻤﻟﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻤﻟﺪﻧﻴﺔ  -اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻤﻟﻔﺎﻫﻴﻢ واﻤﻟﻌﺎﻳﺮﻴ واﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺣﻴﺎد اﻟﻘﻮات وﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﻟﺪﻋﻢ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺒﻌﺜﺔ

اﻻﻧﺘﺸﺎر ﰲ وﻗﺖ
اﻟﺴﻼم

ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻼم

إﻧﻔﺎذ اﻟﺴﻼم

اﻟﻘﺘﺎل

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﱄ
ﻣﺒﺎدئ أوﺳﻠﻮ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ
اﻤﻟﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ
اﻤﻟﻨﻄﺒﻘﺔ

ﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺮاﺳﺎت اﻤﻟﺴﻠﺤﺔ
اﻟﻮرﻗﺔ اﻤﻟﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻤﻟﺸﱰﻛﺔ ﺑﻦﻴ اﻟﻮﻛﺎﻻت
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻤﻟﺪﻧﻲ  -اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺬي ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ اﻷﻣﻢ اﻤﻟﺘﺤﺪة واﻟﺪﻟﻴﻞ

اﺳﺘﻨﺎدا ً إﱃ ﻧﻤﻮذج ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻤﻟﺪﻧﻲ  -اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺬي ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ اﻷﻣﻢ اﻤﻟﺘﺤﺪة

2

مبـــادئ توجيهيــة بشأن

استخـدام
األصول العسكرية
وأصــول
الدفاع املدين
لدعم األنشطة اإلنسانية
لألمم املتحدة
يف حاالت الطوارئ ّ
املعقدة

آذار/مارس ( 2003التنقيح  - 1كانون الثاني/يناير )2006

اللجنة الدائمة املشرتكة
بني الوكاالت

مبادئ توجيهية بشأن استخدام األصول العسكرية وأصول الدفاع املدين لدعم األنشطة اإلنسانية
لألمم املتحدة يف حاالت الطوارئ املعقّدة أقرّ ها أعضاء اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت يف
آذار/مارس .2003
العملية الدولية وتطوير الوثيقة ()2003 - 2000
إدارة املرشوع والعملية:
إنغريد نوردسرتوم  -هو
مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

ميس العملية:
رِّ
فريدي ل .بولك ،كبري املستشارين ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

األشكال املدرجة يف نص هذا الكتيب ليست جزءًا رسميا ً من املبادئ التوجيهية األصلية التي أقرّ هتا اللجنة
الدائمة املشرتكة بني الوكاالت.
© اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت2003 ،
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تﺼدير
متى وكيف ينبغي أن يقرر املرء طلب استخدام األصول العسكرية أو أصول الدفاع املدين لدعم
األنشطة اإلنسانية التي تضطلع هبا األمم املتحدة يف حاالت الطوارئ املعقّدة؟ وملاذا تعترب األصول
العسكريـة مالذ ًا أخري ًا يف هذه الظروف؟ وما هي اآلليات املوجودة التي متكّ ن من العمل بسعة
عىل تعبئة هذه األصول عند لزومها؟ وماذا يُقصد بالضبط باملساعدة املبارشة واملساعدة غري املبارشة
ودعم اهلياكل األساسية من جانب العسكريني؟ وملاذا يوﴅ يف معظم األحيان بعدم اللجوء إىل
املساعدة املبارشة من العسكريني؟ وإذا كان ال بد من طلب األصول العسكرية وأصول الدفاع املدين،
فعىل أساس أية معايري ينبغي أن تُتخذ القرارات يف هذا الشأن؟
إنّ كل هذه أسئلة سليمة تواجه يف امليدان عند القيام بالعمليات اإلنسانية يف حاالت طوارئ معقّدة.
وأي خطأ بسيط يمكن أن يؤدي إىل عواقب غري مقصودة قد تُلحق الرضر ليس بعمليات الوكالة
ّ
اإلنسانية املعنية فحسب ،بل وكذلك للمجتمع اإلنساين األوسع واملجتمع املحيل .ولذلك فإن
مما له أمهية حيوية أن تكون هناك معرفة متشاطرة وتفاهم متبادل فيام بني طائفة واسعة من الفنيني
ذوي العالقة الذين قد يكون هلم دور يف تيسري صنع القرار وتنفيذه يف هذا الشأن.
واندفاع ًا هبذه الروح تم إنتاج هذا الكتيب ليوفر أداة سهلة االستعامل للمسامهة يف زيادة فهم النُهُ ج
اإلنسانية إزاء استخدام األصول العسكرية و/أو أصول الدفاع املدين لدعم األنشطة اإلنسانية لألمم
املتحدة .وأنا أزكيه جلميع املهنيني والفنيني الذين يمكن أن يشرتكوا يف هذا املوضوع.

’مبادئ توجيهية بشأن استخدام األصول العسكرية وأصول الدفاع املدين لدعم األنشطة اإلنسانية
لألمم املتحدة يف حاالت الطوارئ املعقّد ة ‘ هي بني عدة مبادئ توجيهية ومراجع أيدهتا اللجنة
الدائمة املشرتكة بني الوكاالت .وأو ّد أن أشجع القارئ الكريم أيض ًا عىل إلقاء نظرة عىل األجزاء
األخرى يف هذا الكتيب وكذلك عىل املواد اإلضافية عن العالقة املدنية  -العسكرية ،املتاحة من
خالل هذا العنوان.http://ochaonline.un.org/cmcs/guidelines :
وهذا الكتيب متاح بكل اللغات الرسمية لألمم املتحدة.

)توقيع) جون هوملز

وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية
ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ
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مالحظة تمهيدية
وضعت هذه الوثيقة بالتعاون مع جمموعة
واسعة من ممثيل جمتمع املنظامت اإلنسانية
الدولية ،من خالل جلنة صياغة تتألف من ممثيل
أملانيا وإيطاليا واجلمهورية التشيكية والسودان
وسويسا وفرنسا واململكة املتحدة والنمسا
والواليات املتحدة األمريكية وإدارة عمليات
حفظ السالم وبرنامج األغذية العاملي واللجنة
التوجيهية لالستجابة اإلنسانية ومفوضية
األمم املتحدة لشؤون الالجئني ومنظمة األمم
املتحدة للطفولة (اليونيسيف) ،فض ً
ال عن جلنة
استعراضية تتألف من ممثيل االحتاد الرويس
وأسرتاليا وإستونيا وإكوادور وبولندا وتركيا واجلامهريية العربية الليبية والدانمرك والسويد
والصني وغانا وفنلندا وكندا وكوستاريكا ومدغشقر ومرص واملكسيك وموريشيوس والنرويج
واهلند وهولندا واليابان ويوغوسالفيا واليونان واألركان العسكرية لالحتاد األورويب واجلامعة
األوروبية وجلنة الصليب األمحر الدولية واملجلس األمريكي للعمل الدويل الطوعي واملجلس
األورويب واملجلس الدويل للمؤسسات اخلريية ومكتب اجلامعة األوروبية للشؤون اإلنسانية
ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية واملنظمة الدولية للدفاع املدين واملنظمة الدولية للهجرة
ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة حلف شامل األطليس والوكالة األملانية للمساعدة التقنية.
وتتعلق التغيريات التي أدخلت يف هذا التنقيح األول بتغيري اسم وحدة الشؤون العسكرية وشؤون
الدفاع املدين التابعة ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ليصبح قسم التنسيق املدين  -العسكري يف
 3ترشين األول/أكتوبر  .2005كام أنه يصحح تعريف اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت
الرسمـي حلاالت الطوارئ املعقّدة (الفقرة  )1ليصبح“ :أزمة إنسانية يف بلد أو إقليم أو جمتمع
يشهـد اهنيار ًا تام ًا أو كبري ًا نامج ًا عن رصاع داخيل أو خارجي وتتطلب استجابة دولية تتجاوز والية
أو قدرة أية وكالة بمفردها و/أو برنامج األمم املتحدة القطري اجلاري”.
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املصطلحات والتعاريف الرئيسية

للمصطلحات التالية أمهية جوهرية لتوفري فهم مشرتك للمصلحات املستخدمة يف املبادئ
التوجيهية الواردة يف هذه الوثيقة.

 - 1حالة الطوارئ املع ّقدة:

حالة الطوارئ املع ّقدة ،حسب التعريف الذي وضعته هلا اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت،
هي “أزمة إنسانية يف بلد أو إقليم أو جمتمع يشهد اهنيار ًا تام ًا وكبري ًا للسلطة نامج ًا عن رصاع
داخيل أو خارجي ،وتتطلب استجابة دولية تتجاوز والية أو قدرة أية وكالة بمفردها و/أو
برنامج األمم املتحدة القطري اجلاري”.

 - 2املساعدة اإلنسانية:

املساعدة اإلنسانية هي معونة تقدم لسكان
مترضرين ويقصد هبا يف املقام األول السعي
إىل إنقاذ األرواح والتخفيف من معاناة السكان
املترضرين باألزمة .وجيب أن تقدم املساعدة
اإلنسانية وفق ًا للمبادئ اإلنسانية األساسية املتمثلة
يف التحيل بالروح اإلنسانية واحلياد والنزاهة.
وألغراض هذه املبادئ التوجيهية ،يمكن تقسيم
املساعدة إىل ثالث فئات حسب درجة قرهبا من
السكان املترضرين .وهلذه الفئات أمهيتها ألهنا
تساعد يف حتديد أنواع األنشطة اإلنسانية التي قد
يكون من املناسب دعمها بموارد عسكرية دولية
حسب مقتضيات خمتلف الظروف ،برشط إجراء
مشاورات وافية مع كل األطراف املعنية لرشح
طبيعة املساعدة ومدى رضورهتا.

مقدمة

مقدمـة
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•املساعدة املبارشة هي توزيع البضائع واخلدمات وجه ًا لوجه.
•واملساعدة غري املبارشة هي مساعدة تبعد خطوة عىل األقل عن االتصال بالسكان
وتنطوي عىل أنشطة مثل نقل مواد اإلغاثة أو موظفي اإلغاثة.
•ودعم اهلياكل األساسية ينطوي عىل تقديم خدمات عامة من قبيل إصالح الطرق
وإدارة املجال اجلوي وتوليد الطاقة من أجل تسهيل تقديم اإلغاثة ،ولكنها ال تكون
بالرضورة مرئية للسكان املترضرين أو تكون موجهة حرص ًا ملنفعتهم.

 - 3البيئة التنفيذية للعمل اإلنساين:

ثمة عنرص أسايس بالنسبة للوكاالت واملؤسسات اإلنسانية عند تقديم خدماهتا ،يتمثل يف هتيئة
وسط تشغييل مؤات لتقديم املساعدة اإلنسانية واحلفاظ عليه (ويشار إىل ذلك أحيان ًا باسم
“املجال اإلنساين”) .ويمثل اإلدراك احليس بالتقيد بمبدأي احلياد والنزاهة ،ومها من املبادئ
التنفيذية الرئيسية يف العمليات اإلنسانية ،وسيلة حاسمة إلمكانية حتقيق اهلدف األسمى
اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﺤﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﺳﺘﺼﻮاب اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي
ﺣﻴﺎد اﻟﻘﻮات وﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﻟﺪﻋﻢ
اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

ﺗﻨﺎﻗﺺ
وﺿـﻮح
اﻤﻟﻬـﺎم

وﻗﺖ
اﻟﺴﻼم

ﺣﻔﻆ
اﻟﺴﻼم

إﻧﻔﺎذ
اﻟﺴﻼم

اﻟﻘﺘﺎل

ﻣﺒﺎﴍة

رﺑﻤﺎ

رﺑﻤﺎ

ﻛﻼ

ﻛﻼ

ﻏﺮﻴ ﻣﺒﺎﴍة

ﻧﻌﻢ

رﺑﻤﺎ

رﺑﻤﺎ

ﻛﻼ

اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ

رﺑﻤﺎ

رﺑﻤﺎ

اﺳﺘﻨﺎدا ً إﱃ ﻧﻤﻮذج ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻤﻟﺪﻧﻲ  -اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺬي ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ اﻷﻣﻢ اﻤﻟﺘﺤﺪة،
واﻟﺪﻟﻴﻞ اﻤﻟﻴﺪاﻧﻲ ﻤﻟﻮﻇﻔﻲ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻤﻟﺪﻧﻲ  -اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟﻸﻣﻢ اﻤﻟﺘﺤﺪة
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 - 4األصول العسكرية وأصول الدفاع املدين:

األصول العسكرية وأصول الدفاع املدين حسب التعريف الوارد هلا يف “مبادئ أوسلو
التوجيهية”“ ،تتألف مما توفره املؤسسات العسكرية ومؤسسات الدفاع املدين األجنبية من
موظفي اإلغاثة ومعداهتا وإمداداهتا وخدماهتا للمساعدة اإلنسانية الدولية .وعالوة عىل
ذلك ،يراد بمؤسسة الدفاع املدين * كل مؤسسة تقوم ،حتت إرشاف احلكومة ،بأداء الوظائف
املنصوص عليها يف الفقرة ( )1من املادة  61من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف
لعام  .”1949وعندما تكون تلك األصول خاضعة إلرشاف األمم املتحدة يشار إليها بأهنا
األصول العسكرية وأصول الدفاع املدين التابعة لألمم املتحدة.
[* ملحوظة املحرر ( :)2008لالطالع عىل مناقشة أحدث عهد ًا بشأن الدفاع املدين واحلامية املدنية،
انظر أعامل “الدورة االستثنائية للفريق االستشاري املعني باستخدام األصول العسكرية وأصول
الدفاع املدين” املعقودة يف  28ترشين الثاين/نوفمرب .]2007

 - 5القوات املنترشة األخرى:

يراد هبا كل القوات العسكرية وقوات الدفاع املدين املنترشة يف املنطقة وال تشكل جز ًءا من
األصول العسكرية وأصول الدفاع املدين التابعة لألمم املتحدة .وألغراض هذه املبادئ
تقسم هذه القوات إىل أربع فئات حسب مهامهتا ،وهي مهامت وقت السالم،
التوجيهيةّ ،
وعمليات حفظ السالم اخلاضعة لقيادة األمم املتحدة ،واملهام األخرى لعمليات السالم/
دعم السالم ،واملهامت القتالية .ومهمة أية قوة هي العامل األول الذي حيدد توافر الوحدة
العسكرية وسالمتها ألداء املهام اإلنسانية ،حيث إن ذلك يؤثر عىل ما إذا كان اآلخرون
سينظرون إليها باعتبارها قوة حمايدة ونزهية.

مقدمة

املتمثل يف كفالة وجوب ختفيف املعاناة أينام وجدت .وبالتايل فإن املحافظة عىل متييز واضح
بني دور اجلهات الفاعلة اإلنسانية ووظيفتها ودور ووظيفة القوات العسكرية هي العنرص
املحدد يف إجياد بيئة تنفيذية يمكن فيها للمؤسسات اإلنسانية أن تنهض بمسؤولياهتا بصورة
فعالة ومأمونة يف آن واحد .ويكون استمرار إمكانية وصول املساعدة اإلنسانية إىل السكان
ّ
ً
ً
املترضرين مكفوال إذا مل يكن تلقي املساعدة اإلنسانية مرشوطا بإعالن الوالء أو تقديم الدعم
ألطراف يف الرصاع ولكن باعتباره حق ًا قائ ًام بمعزل عن العمل العسكري أو السيايس.
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•مهامت وقت السالم تشمل التدريب واملناورات يف املنطقة بدون قصد عدائي.
•عمليات حفظ السالم اخلاضعة لقيادة األمم املتحدة تشمل املهام التي يتم
االضطالع هبا بمقتىض الفصلني السادس والسابع من ميثاق األمم املتحدة.
•املهام األخرى لعمليات السالم/دعم السالم تشمل طائفة من املهام التي تضطلع
هبا القوات العسكرية وال تكون خاضعة لقيادة األمم املتحدة ،ويشمل ذلك حفظ
السالم وإعامل السالم وبناء السالم وسائر ما يسمى عمليات دعم السالم حيث
تنرش القوات وفق ًا ملؤرشات تشغيلية متيل استعامل احلد األدنى الالزم من القوة.
•املهام القتالية هي املهام التي يكون فيها الغرض الرئييس من العملية هو هزيمة
عدو بعينه.

 - 6اإلرشاف املدين:

جيب أن حتتفظ العملية اإلنسانية التي تستخدم فيها أصول عسكرية بام هلا من طابع وسامت
مدنية .ومع أن األصول العسكرية تظل حتت سيطرة العسكريني ،إال أن العملية يف جمموعها
جيب أن تبقى خاضعة للسلطة واإلرشاف العامني للمنظمة اإلنسانية املسؤولة .وليس من
مؤدى ذلك أن تصبح األصول العسكرية خاضعة للقيادة املدنية أو اإلرشاف املدين.
اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،واﻟﺤﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﺣﻴﺎد اﻟﻘﻮات،
واﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ اﻤﻟﺴﺎﻋﺪة واﻷﻣﻦ
ﺣﻴﺎد اﻟﻘﻮات وﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﻟﺪﻋﻢ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
وﻗﺖ اﻟﺴﻼم
اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ
اﻤﻟﺴﺎﻋﺪات
ﺗﺘﺰاﻳﺪ

ﻣﺴﺘﻘﺮة
ﻏﺮﻴ ﻣﺴﺘﻘﺮة

ﺣﻔﻆ
اﻟﺴﻼم

إﻧﻔﺎذ
اﻟﺴﻼم

اﻟﻘﺘﺎل

اﻟﺤﺎﺟ
ﺔ إﱃ اﻷﻣ
ﻦ
ﺗ
ﺘ
ﺰا
ﻳ
ﺪ

دوﻟﺔ ﻓﺎﺷﻠﺔ

اﻤﻟﺼﺪر :ﻧﻤﻮذج ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻤﻟﺪﻧﻲ  -اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺬي ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ اﻷﻣﻢ اﻤﻟﺘﺤﺪة واﻟﺪﻟﻴﻞ اﻤﻟﻴﺪاﻧﻲ ﻤﻟﻮﻇﻒ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻤﻟﺪﻧﻲ  -اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟﻸﻣﻢ اﻤﻟﺘﺤﺪة.
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 - 7املالذ األخري:

مقدمة

ال تطلب األصول العسكرية إال إذا مل يتوفر بديل مدين مقابل وإال إذا كان استعامل األصول
العسكرية ملبي ًا حلاجة إنسانية حرجة .ولذلك فإن األصول العسكرية جيب أن تكون فريدة من
حيث القدرة والتوفر.

 - 8املنسق املقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية:

املنسق املقيم هو رئيس فريق األمم املتحدة القطري .ويف حالة الطوارئ املع ّقدة ،جيوز تكليف
املنسق املقيم أو مسؤول خمتص آخر لألمم املتحدة بالعمل بصفة منسق للشؤون اإلنسانية .ويف
حاالت الطوارئ املع ّقدة الواسعة النطاق ،يتم يف العادة تعيني منسق مستقل للشؤون اإلنسانية.
وإذا شملت حالة الطوارئ أكثر من بلد واحد ،جيوز تعيني منسق إقليمي للشؤون اإلنسانية.
يعني ممث ً
ال خاص ًا له يف البلدان التي ُتري فيها األمم املتحدة عمليات ميدانية
ولألمني العام أن ّ
ضخمة متعددة التخصصات .وقد تم حتديد العالقة بني املمثل اخلاص لألمني العام واملنسق
املقيم/منسق الشؤون اإلنسانية يف مذكرة أصدرها األمني العام يف  11كانون األول/ديسمرب
( 2000مذكرة توجيهية بشأن العالقات بني ممثيل األمني العام واملنسقني املقيمني ومنسقي
الشؤون اإلنسانية ،املؤرخة  30ترشين األول/أكتوبر .)2000
اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻮل اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وأﺻﻮل اﻟﺪﻓﺎع اﻤﻟﺪﻧﻲ ﻛﻤﻼذ أﺧﺮﻴ
اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ
اﻤﻟﺴﺎﻋﺪة

أﺻﻮل اﻟﻘﻮات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
واﻟﺪﻓﺎع اﻤﻟﺪﻧﻲ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻤﻟﺪﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ/اﻤﻟﺤﻠﻴﺔ
ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻤﻟﻮارد اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
اﻟﺰﻣﻦ
إﻋﺎدة اﻟﺘﻌﻤﺮﻴ
اﺳﺘﻨﺎدا ً إﱃ :ﻧﻤﻮذج ﻣﻨﻬﺎج اﻷﻣﻢ اﻤﻟﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ اﻤﻟﺪﻧﻲ  -اﻟﻌﺴﻜﺮي

اﻹﻏﺎﺛﺔ
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 - 9منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ واللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت:

منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ هو وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية ،وهو يتوىل تنسيق
االستجابة الدولية حلاالت الطوارئ والكوارث اإلنسانية .ويتوىل منسق اإلغاثة يف حاالت
الطوارئ رئاسة اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت التي تضم يف عضويتها كل وكاالت
األمم املتحدة اإلنسانية التنفيذية ،وتوجه دعوة دائمة إىل جلنة الصليب األمحر الدولية واالحتاد
الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر واملنظمة الدولية للهجرة ومفوضية األمم
املتحدة لشؤون الالجئني ،وممثل األمني العام املعني باملرشدين داخلي ًا ،والبنك الدويل وتمعات
املنظامت غري احلكومية الثالث (املجلس الدويل للمؤسسات اخلريية واملجلس األمريكي للعمل
الدويل الطوعي واللجنة التوجيهية لالستجابة اإلنسانية) .ومن املهم مالحظة أن قرار تعيني
منسق للشؤون اإلنسانية واختيار الشخص الذي يكلف هبذه املهمة أمر يرتك البت فيه ملنسق
اإلغاثة يف حاالت الطوارئ ،بالتشاور مع اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت.

 - 10التنسيق املدين  -العسكري لألمم املتحدة يف امليدان اإلنساين:

هو احلوار والتفاعل األساسيان بني اجلهات الفاعلة املدنية والعسكرية يف حاالت الطوارئ
اإلنسانية الالزمان حلامية وتعزيز املبادئ اإلنسانية ،وتنب التنافس ،والتقليل إىل أدنى حد من
التضارب ،وعند االقتضاء السعي إىل حتقيق أهداف مشرتكة .وترتاوح االسرتاتيجيات األساسية
بني التعايش والتعاون .أما التنسيق فمسؤولية مشرتكة تتيس باالتصال والتدريب املشرتك.
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هدف هذه الوثيقة

نطاقها

 - 12تشمل هذه املبادئ التوجيهية استعامل األصول العسكرية وأصول الدفاع املدين التابعة
لألمم املتحدة — أي املوارد العسكرية وموارد الدفاع املدين التي تطلبها الوكاالت اإلنسانية
لألمم املتحدة ويتم نرشها حتت إرشاف األمم املتحدة دع ًام لألنشطة اإلنسانية حتديد ًا —
وما قد يكون متاح ًا من املوارد العسكرية وموارد الدفاع املدين .ويشار إىل هذه القوات األخرى
املكلفة بمهام أخرى باسم القوات املنترشة األخرى.
 - 13وقد أوردت املبادئ واملفاهيم واإلجراءات لطلب وتنسيق املوارد العسكرية وموارد
الدفاع املدين إذا اعتربت هذه املوارد رضورية ومناسبة ،وللتفاعل مع القوات العسكرية
الدولية التي تضطلع بأنشطة تؤثر عىل األنشطة اإلنسانية لألمم املتحدة.

مقدمة

 - 11توفر هذه الوثيقة مبادئ توجيهية الستخدام األصول العسكرية وأصول الدفاع املدين
الدولية من أفراد ومعدات وإمدادات وخدمات دع ًام لألمم املتحدة يف سعيها إىل حتقيق أهداف
إنسانية يف حاالت الطوارئ املع ّقدة .وهي تقدم التوجيه بشأن الوقت الذي يمكن فيه استخدام
هذه املوارد ،وكيف ينبغي استعامهلا ،والطريقة التي ينبغي أن يتم هبا االتصال والتنظيم والتنسيق
بني وكاالت األمم املتحدة والقوات العسكرية الدولية فيام يتعلق باستخدام األصول العسكرية
وأصول الدفاع املدين .ويمكن أن تكون هذه الوثيقة ذات قيمة أيض ًا يف سائر حاالت الطوارئ
واسعة النطاق.
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 - 14ومقصود هبذه املبادئ التوجيهية يف املقام األول أن تستخدمها الوكاالت اإلنسانية
لألمم املتحدة والوكاالت املنفذة والتشغيلية الرشيكة ،واملنسقون املقيمون ومنسقو الشؤون
اإلنسانية ،وقادة األصول العسكرية وأصول الدفاع املدين التابعة لألمم املتحدة ،وقادة القوات
املنترشة األخرى التي تضطلع بمهام دع ًام للوكاالت اإلنسانية لألمم املتحدة ،وموظفو االتصال
الذين يتولون تنسيق األنشطة اإلنسانية لألمم املتحدة مع القوات العسكرية الدولية .وينبغي
أيض ًا جلميع اجلهات الفاعلة اإلنسانية االطالع عىل املبادئ واملفاهيم واإلجراءات املنصوص
عليها يف هذه الوثيقة ويطلب منها التقيد هبا حسب االقتضاء.
 - 15كام يمكن لصانعي القرار يف الدول األعضاء وللمنظامت اإلقليمية استعامل هذه املبادئ
التوجيهية لدى النظر يف استعامل املوارد العسكرية وموارد الدفاع املدين من أجل تقديم
املساعدة للسكان املدنيني .وقد تكون هلا قيمتها أيض ًا لقادة القوات العسكرية وقوات الدفاع
املدين الدوليني ،بام يف ذلك قوات حفظ السالم ،يف أدائهم ملهامهم.

 - 16وتركز هذه الوثيقة عىل استخدام األصول العسكرية وأصول الدفاع املدين يف حاالت
الفعال
الطوارئ املع ّقدة .ويف غالب األحيان
يرتسخ األساس الذي يقوم عليه التنسيق ّ
ّ
للمساعدة العسكرية واملدنية أثناء إعادة بناء جمتمع وإصالحه بعد تعرضه لكارثة أو يف مرحلة
ما بعد انتهاء الرصاع ،يف أثناء عمليات اإلغاثة؛ عىل أن أنشطة إعادة البناء واإلصالح تقع
خارج نطاق هذه الوثيقة.
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مركزها

 - 18حظيت هذه املبادئ التوجيهية بموافقة جلنة األمم املتحدة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت،
والوكاالت اإلنسانية لألمم املتحدة .وت َُش َّجع الوكاالت املنفذة والتشغيلية الرشيكة عىل اتباع
هذه التوجيهات .كام ت َُش َّجع الدول األعضاء واملنظامت اإلقليمية املشرتكة يف عمليات إغاثة
أو عمليات عسكرية يف حاالت الطوارئ املع ّقدة عىل استعامل املبادئ واإلجراءات املنصوص

عليها يف هذه الوثيقة .ولئن كان عدد كبري من الدول األعضاء قد اشرتك يف وضع املبادئ
التوجيهية وأيد استعامهلا ،فإهنا ليست ملزمة للدول األعضاء .وتعترب هذه املبادئ التوجيهية
وثيقة حية جيوز إعادة النظر فيها مستقب ً
ال حسب االقتضاء.

مقدمة

 - 17أما املبادئ التوجيهية الستخدام املوارد العسكرية الدولية يف حاالت الكوارث الطبيعية
وحاالت الطوارئ التكنولوجية أو البيئية التي تقع يف زمن السلم فقد أوردت يف وثيقة منفصلة
بعنوان“ :املبادئ التوجيهية الستخدام األصول العسكرية وأصول الدفاع املدين ألغراض
اإلغاثة يف حاالت الكوارث” (أيار/مايو  ،)1994التي تعرف أيض ًا باسم “مبادئ أوسلو
التوجيهية”.
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بأي شكل من األشكال حقوق والتزامات ومسؤوليات
 - 19وال متس هذه املبادئ التوجيهية ّ
الـدول واألفـراد بموجب القانون اإلنسـاين الدويل .ويشـمل ذلك عىل سـبيل املثال ال احلرص
االلتزام بإجازة وتسهيل وصول شحنات ومعدات وأفراد اإلغاثة بسعة ودون عوائق وتوفري
احلاميـة ملثل هذه الشـحنات وتسـهيل توزيعهـا بسعة .كام أن هـذه املبادئ ال متـس التزامات
الدول األطراف يف اتفاقيات
األمم املتحدة املتعلقة بسالمة
موظفـي األمـم املتحـدة
وأمنهـم أو اتفاقيـات جنيف
لعـام  1949وبروتوكوالهتا
اإلضافيـة لعـام  1977أو
ميثاق األمم املتحدة.

تنظيمها:

 - 20تنقسم بقية الوثيقة
إىل جزأين ،يتضمن أوهلام
املبادئ التي توجه استخدام
املوارد العسكرية وموارد
الدفاع املدين الدولية من جانب الوكاالت اإلنسانية لألمم املتحدة يف حاالت الطوارئ املع ّقدة
وتنسيقها مع القوات العسكرية الدولية .ويتضمن اجلزء الثاين وصف ًا ملهام ومسؤوليات
اجلهات الفاعلة الرئيسية يف احلاالت التي تستخدم فيها األصول العسكرية وأصول الدفاع
املدين التابعة لألمم املتحدة واحلاالت التي تطلب فيها األمم املتحدة من القوات املنترشة
األخرى دعم األنشطة اإلنسانية.

التعليقات والتوصيات والتغيريات
التي ُتدخل مستقبالً:

 - 21أعدّ ت هذه الوثيقة حتت رعاية مرشوع األصول العسكرية وأصول الدفاع املدين
التابعة لألمم املتحدة .وهي تستكمل “املبادئ التوجيهية الستخدام األصول العسكرية
وأصول الدفاع املدين ألغراض اإلغاثة يف حاالت الكوارث” (أيار/مايو  )1994التي تعرف
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OCHA (Geneva), Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland

أو  .cmcs@un.orgوسيتم سنوي ًا إدراج التغيريات املقرتحة يف اجتامعات الفريق االستشاري
املعني باستخدام األصول العسكرية وأصول الدفاع املدين ،بالتشاور مع الفريق االستشاري
لقسم التنسيق املدين  -العسكري ،وستحال عند االقتضاء إىل منسق اإلغاثة يف حاالت
الطوارئ واللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت.

مقدمة

أيض ًا باسم “مبادئ أوسلو التوجيهية” .ويقوم قسم التنسيق املدين  -العسكري التابع ملكتب
األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بالعمل كأمانة ملرشوع األصول العسكرية وأصول
الدفاع املدين التابعة لألمم املتحدة ويتوىل مسؤولية احلفاظ عىل هذه املبادئ التوجيهية.
ويرجي توجيه التعليقات إىلChief, CMCS, Emergency Services Branch, :
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املبادئ واملفاهيم
املبادئ األساسية:

املبادىء

 - 22وفق ًا ملا نص عليه قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ،182/46جيب تقديم املساعدة
اإلنسانية وفق ًا ملبادئ اإلنسانية واحلياد والنزاهة.
•اإلنسانية :جيب معاجلة املعاناة اإلنسانية أينام وجدت ،مع إيالء اهتامم خاص ألشد
فئات السكان ضعف ًا ،مثل األطفال والنساء واملسنني .وجيب أن تكون كرامة مجيع
الضحايا وحقوقهم حمل احرتام ومحاية.
•احلياد :جيب تقديم املساعدة اإلنسانية دون اشرتاك يف األعامل العدائية أو االنحياز
إىل طرف من أطراف اخلالفات ذات الطابع السيايس أو الديني أو العقائدي.
•النزاهة :جيب تقديم املساعدة اإلنسانية دون متييز عىل أساس األصل العرقي أو اجلنس
أو اجلنسية أو اآلراء السياسية أو العنرص أو الدين.وجيب االستهداء يف ختفيف اآلالم
باالحتياجات دون غريها وجيب إعطاء األولوية ألشد حاالت الكرب إحلاح ًا.

 - 23باإلضافـة إىل هـذه املبادئ اإلنسـانية الثالثة ،تسـعى األمم املتحدة إىل تقديم املسـاعدة
اإلنسـانية موليـة االحـرتام التـام لس�يادة الـدول .وكـام جـاء أيض ًا يف قـرار اجلمعيـة العامة
:182/46

“جيب احرتام سيادة الدول وسالمتها اإلقليمية ووحدهتا الوطنية احرتام ًا كام ً
ال
وفق ًا مليثاق األمم املتحدة .ويف هذا السياق ،ينبغي أن توفر املساعدة اإلنسانية
بموافقة البلد املترضر ،ومن حيث املبدأ عىل أساس نداء يوجهه البلد املترضر”.

 - 24وتتقيد الوكاالت اإلنسانية لألمم املتحدة التي تشارك يف أنشطة إنسانية هبذه املبادئ
وقد أدخلت هذه املفاهيم يف اختصاصات كل منها ويف مبادئها التوجيهية التنفيذية.

 - 25ومن حيث املبدأ ،ال تستخدم يف دعم األنشطة اإلنسانية األصول العسكرية وأصول
الدفاع املدين للقوات املتحاربة أو للوحدات التي جتد نفسها مشرتكة اشرتاك ًا فعلي ًا يف أعامل
قتالية.
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املعايري

يستهدى يف استخدام األصول
 - 26باإلضافة إىل املبادئ املذكورة أعاله ويف إطارهاْ ُ ،
العسكرية وأصول الدفاع املدين باملعايري الستة التالية:



يجب أن تصدر طلبات التماس األصول العسكرية عن منسق الشؤءن
اإلنسانية/املنسق املميـا ميدانياً ،ءليس عن السلطات السياسية ،ءأن تكون
مستندة إىل معايري إنسانية.



ينبغي أن يكون استخدام الوكاالت اإلنسانية لألصول العسكرية ءأصول
الدفاع املدني بمثابة مالذ أخري ،أي فمط يف حالة عدم توفر أيّ بديل مدني
آخر لتلبية االحتياجات اإلنسانية العاجلة يف الوقت املطلوب.



يجب أن تحتاظ أية عملية إنسانية تستخدم أصوال ً عسكرية بما لها من
طابع وسمات مدنية .ءبينما تظل األصول العسكرية خاضعة للسيطرة
العسكرية ،فإن العملية يف مجموعها يجب أن تبمى تحت السلطة ءاإلرشاف
العامني للمؤسسة اإلنسانية املسؤءلة .ءليس من مؤدا ذلك أن تصبح
األصول العسكرية خاضعة للميادة املدنية أء اإلرشاف املدني.



ينبغي أن تؤدي األعمال اإلنسانية مؤسسات إنسانية .ءإذا قامت مؤسسات
عسكرية بدءر يف دعم األعمال اإلنسانية ،فإن مذا الدءر ينبغي أالّ يشمل،
بمدر اإلمكان ،تمديا املساعدة املبارشة ،ءذلك من أجل املحافظة عىل تمييز
ءاضح بني الوظائف ءاألدءار العادية للمؤسسات اإلنسانية ءللمؤسسات
العسكرية.

 كل استخدام لألصول العسكرية ءأصول الدفاع املدني ينبغي ،بداية ،أن
يكون ذا فرتة زمنية ونطاق محدودين ،ءأن يوفر اسرتاتيجية لالنسحاب
تحدد بوضوح الكياية التي يمكن بها للموظاني املدنيني االضطالع بهذه
املهمة مستمبالً.



ينبغي أن تكال البلدان التي توفر موظاني عسكريني لدعا العمليات
اإلنسانية ،مراعاتها ملدونات األمم املتحدة لقواعد السلوك ءاملبادئ
اإلنسانية.

املبادئ
واملفاهيم

املفاهيم الرئيسية الستخدام املوارد
العسكرية/موارد الدفاع املدني:
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 - 27و ُي ْنتظر من الرشكاء املن ّفذين والتشغيليني وأعضاء املجتمع املدين الدويل االلتزام هبذه
املبادئ األساسية ،وقد تم حثهم عىل تب ّني “مدونة قواعد السلوك حلركة الصليب األمحر
واهلالل األمحر الدولية واملنظامت غري احلكومية يف برامج االستجابة يف حاالت الكوارث”.

تاليف االعتماد عىل املوارد العسكرية:

 - 28تعتمد الوكاالت اإلنسانية لألمم املتحدة ورشيكاهتا من املؤسسات املنفذة والتشغيلية
عىل الدول يف ضامن أمنها ومراعاة مبدأ التمكن من الوصول التام ودون عوائق إىل السكان
املترضرين .فإذا مل يكن يف مقدور احلكومة املضيفة كفالة األمن (وذلك مث ً
ال يف املناطق
اخلاضعة لسيطرة جهات فاعلة ليست دو ً
ال) و/أو عندما تُواجه صعاب يف الوصول إىل
السكان املترضرين ،يتعني عىل الوكاالت اإلنسانية لألمم املتحدة ورشيكاهتا املنفذة والتشغيلية
االعتامد عىل حيادها طلب ًا لألمن واستعامل املفاوضات كوسيلة رئيسية للوصول إىل املترضرين.
ولذلك ،فإن استخدام املوارد العسكرية وموارد الدفاع املدين ينبغي أ ّ
أي ظرف،
ال يؤدي ،حتت ّ
إىل تقويض صورة احلياد أو النـزاهة للجهات الفاعلة اإلنسانية وأ ّ
ال يعرض للخطر الوصول
حالي ًا أو مستقب ً
ال إىل السكان املترضرين.

 - 29عالوة عىل ذلك ،فإن معظم القوات العسكرية التي توفرها الدول األعضاء بصورة
حمددة لألصول العسكرية وأصول الدفاع املدين لألمم املتحدة أو املوارد التي حتوهلا القوات
العسكرية الدولية من بعثات أخرى من أجل دعم تقديم املساعدة اإلنسانية ،هي قوات
وموارد ال تكون متوافرة إ ّال لفرتة مؤقتة فقط .فإذا نشأت مهامت عسكرية ذات أولوية أعىل،
استدعت الدول األعضاء أو املنظامت اإلقليمية هذه القوات .لذا ،جيب كمبدأ عام أن تتالىف
الوكاالت اإلنسانية لألمم املتحدة االتكال عىل املوارد العسكرية ،كام ُت َش َّجع الدول األعضاء
عىل االستثامر يف زيادة القدرات املدنية ً
بدال من االلتجاء وقتي ًا إىل استخدام القوات املسلحة يف
دعم اجلهات اإلنسانية الفاعلة.
 - 30عىل أنه قد تنشأ ظروف تكون فيها معظم االحتياجات أو األحوال األمنية عىل نحو
فعالة .ويف
جيعل املوارد العسكرية هي املالذ األخري كوسيلة لتلبية احلاجات يف حينه وبطريقة ّ
مثل هذه احلاالت ،قد يكون من املناسب استعامل املوارد العسكرية إذا توفرت .وبوجه عام
يمكن تقسيم هذه املوارد إىل فئتني :األصول العسكرية وأصول الدفاع املدين ،واملوارد من
القوات املنترشة األخرى.

املباداو ءاملااميا
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متى ُتستخدم املوارد العسكرية وموارد
الدفاع املدني لدعم األنشطة اإلنسانية:

ّ - 32
إن قرار استخدام أو عدم استخدام املوارد العسكرية وموارد الدفاع املدين يف حالة
طوارئ مع ّقدة ،هو قرار جيب أن يتخذ بمنتهى احلرص .ذلك أن استخدام هذه املوارد بصورة
عشوائية وغري مالئمة أمر يمكن أن يرض بمبدأي احلياد والنزاهة وسائر املبادئ اإلنسانية
بالنسبة جلميع اجلهات الفاعلة اإلنسانية التي تستجيب حلالة الطوارئ .وفقدان صفة احلياد
يمكن أن يؤدي إىل جعل موظفي اإلغاثة هدف ًا مبارش ًا للمتحاربني وإىل حرماهنم من التمكن
من الوصول إىل السكان املترضرين ،ليس يف حالة الطوارئ الراهنة فحسب ،وإنام أيض ًا يف
األزمات اإلنسانية التي تنشأ مستقب ً
ال .وباإلضافة إىل ذلك ،يمكن أن يؤدي فقدان صفة احلياد
إىل حتول السكان املترضرين إىل أهداف مبارشة للمتحاربني .ويف هناية األمر ،يتعني عىل صانعي

املبادئ
واملفاهيم

 - 31والفروق الرئيسية بني هاتني الفئتني من املوارد هي أن األصول العسكرية وأصول
الدفاع املدين التابعة لألمم املتحدة توضع حتت إرشاف الوكاالت اإلنسانية لألمم املتحدة،
وتنرش عىل أساس التفرغ لدعم األنشطة اإلنسانية لألمم املتحدة حتديد ًا .وعادة ال يتاح جلل
حاالت الطوارئ إ ّ
ال عدد حمدود من هذه املوارد .أما القوات األخرى املنترشة فهي ختضع
لتوجيه و/أو دعم كيانات أخرى ،ويف العادة تضطلع بمهام تتصل باألمن ،وقد تكون متوفرة
فور ًا أو ال تكون .عىل أنه قد تنشأ مناسبات يشكل فيها تقديم الدعم لألنشطة اإلنسانية جز ًءا
حمدد ًا من والية تلك القوات.
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القرار أن يوازنوا بني اخلطر الذي يتعرض له موظفو اإلغاثة وقدرهتم عىل العمل بفعالية ،حالي ًا
ويف املستقبل ،وبني االحتياجات الفورية للسكان املترضرين واحلاجة إىل استخدام األصول
العسكرية وأصول الدفاع املدين.

 - 33ويوفر منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ ،بالتشاور مع اللجنة الدائمة املشرتكة بني
الوكاالت ،التوجيه العام بالنسبة لكل حالة طوارئ مع ّقدة بذاهتا ،بام يف ذلك وضع املعامل
العسكرية الستخدام األصول العسكرية التابعة لألمم املتحدة وغريها من املوارد العسكرية
وموارد الدفاع املدين دع ًام لألنشطة اإلنسانية لألمم املتحدة .ويقوم املنسق املقيم أو منسق
الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة أو املمثل اخلاص لألمني العام بتحريك طلب استخدام
هذه املوارد املوجودة يف امليدان داخل تلك املعامل .ويف إطار املعايري الرئيسية املبينة يف الفقرة 26
أعاله ،تقدم األسئلة التالية للمساعدة يف توجيه هذه القرارات:


 مل البلدان التي تعرض األصول العسكرية ءأصول الدفاع املدني أطراف

مل مي الخيار الذي يعترب املالذ األخري أء الذي ال مناص منه أء املناسب؟

أيضا ً يف الرصاع؟

أسئلة



عىل أساس الحاجة المائمة ،مل تمدر ءحدة عسكرية أء ءحدة دفاع مدني
أداو املهمة؟


 مل يمكن نرشما بدءن أسلحة أء قوات أمن إضافية؟
ما مي مدة استمرار الحاجة إليها؟



ماذا سيكون تأثري مذا االرتباط عىل أمن موظاي األما املتحدة ءسائر العاملني
يف األنشطة اإلنسانية؟



كيف سيؤثر ذلك عىل صورة الحياد ء/أء النزامة التي تظهر بها األما
املتحدة؟


 كيف ءمتى ستتحمق العودة إىل نطاق املسؤءلية املدنية؟
 ما مي النتائج التي سترتتب عىل ذلك بالنسبة إىل املستايدين ءإىل سائر
ما مي ترتيبات الرقابة ءالتنسيق الالزمة؟

الجهات الااعلة يف امليدان اإلنساني ءالعمليات اإلنسانية يف األجلني املتوسط
ءالطويل؟

املباداو ءاملااميا
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 - 35أما استخدام القوات املنترشة األخرى لدعم األنشطة اإلنسانية لألمم املتحدة أمر
أكثر صعوبة .وهناك قوات عسكرية دولية عديدة تقدم املساعدة للسكان املدنيني يف مناطق
مسؤوليتها .ويف حني أن الدافع إىل ذلك يمكن أن يكون إنساني ًا حمض ًا وقائ ًام عىل احلاجة،
فإن تقديم املساعـدة يمكـن أيض ًا أن يكون مدفوع ًا بالرغبة يف إضفاء صفة الرشعية عىل مهام
معينة و/أو استقاء املعلومات خلسة و/أو تعزيز محاية القوات .وتقديم الدعم انفرادي ًا عىل هذا
النحو يمكن أن يكون غري مناسب ومفتقر ًا إىل الدوام طوي ً
ال كام يمكن أن يعمل عىل انقطاع
املساعدة التي تشكل جز ًءا من
برنامج متجانس عاجل وطويل
األجل .وفيام يلزم فصل
األنشطة اإلنسانية عن املآرب
السياسية والعسكرية ،فإنه جيب
موازنة ذلك مع وجود حاجة
معني من
واضحة إىل مستوى ّ
التشاور والتنسيق يكفل أ ّ
ال
تؤدي املساعدة التي تقدمها
القوات العسكرية الدولية إىل
تقويض رشعية أو مصداقية
اجلهود اإلنسانية.
 - 36مع ذلك ،غالب ًا ما تتوفر لدى القوات املنترشة األخرى موارد قد تكون هلا فائدة قصوى
يف حالة الطوارئ ،وينبغي أ ّ
ال تتجاهل تلك املوارد ،مع مراعاة الفقرة  24أعاله .واالعتبارات
األساسية التي ينبغي أن توضع موضع التقييم حسب كل حالة قائمة بذاهتا هي مدى إحلاح
احلاجة ،ومدى القدرة عىل الوفاء باالحتياجات باستعامل األصول املدنية ،واألثر الذي يلحق
صورة احلياد والنزاهة التي تظهر هبا جهود املساعدة .وجيب اإلقرار أيض ًا بأن توافر هذه املوارد
غالب ًا ما يتوقف عىل مهمة القائد وكفاءته و تقديره.

املبادئ
واملفاهيم

 - 34وينبغي أن يقوم منسق الشؤون اإلنسانية ،بنا ًء عىل طلب أو موافقة الدولة املترضرة
أي دعم تتلقاه األنشطة اإلنسانية لألمم املتحدة من األصول
ذات السيادة ،بتحديد بداية ومدة ّ
العسكرية وأصول الدفاع املدين التابعة لألمم املتحدة .فإذا مل يتسن احلصول عىل الطلب أو
املوافقة املذكورين ،ومع مراعاة الظروف االستثنائية الناشئة عن حالة الطوارئ ،جيب أن يتخذ
القرار الذي يصدر هبذا املعنى من جانب منسق الشؤون اإلنسانية بام يتمشى متام ًا مع ميثاق
األمم املتحدة والقرارات املقابلة الصادرة عن جملس األمن التابع لألمم املتحدة.
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املعايريالتنفيذية الستخدام األصول العسكرية
وأصول الدفاع املدني التابعة لألمم املتحدة:

ُ - 37تقدَّ م املعايري التنفيذية التالية ،باإلضافة إىل املبادئ الرئيسية التوجيهية ،لكفالة أن يكون
استخدام األصول العسكرية وأصول الدفاع املدين ،إذا تم ،متمشي ًا مع املبادئ اإلنسانية
ومبادئ األمم املتحدة األساسية ،فض ً
ال عن القانون اإلنساين الدويل.

املعايري

 - 38من حيث املبدأ ،يمكن استخدام األصول العسكرية التابعة لألمم املتحدة ،وغري
املسلحة ،مقبولـة بصفتها أصو ً
ال حمايدة ونزهية ومتميزة بوضوح عن سائر الوحدات العسكرية،
لدعم كامل طائفة األنشطة اإلنسانية .عىل أن مشاركتها يف تقديم املساعدة املبارشة ينبغي أن
تقيم حسب كل حالة قائمة بذاهتا ،وفقط إذا كانت مستوفية ملعايري املالذ األخري .وينبغي أن
َّ
تركز أنشطتها عىل تقديم املساعدة غري املبارشة والقيام بمهام دعم اهلياكل األساسية.
•اإلرشاف املدين :تقع املسؤولية عن سالمة األصول العسكرية وأصول الدفاع املدين
التابعة لألمم املتحدة عىل عاتق القائد العسكري أو قائد الدفاع املدين املكلف .عىل
أن حتقيق الفعالية لتوجيه وتنسيق أية عملية إنسانية شاملة ،هي مهمة تتطلب وجود
موظفني فنيني خمتصني بالشؤون اإلنسانية .وملا كان األمر كذلك ،فإن األصول
العسكرية وأصول الدفاع املدين التابعة لألمم املتحدة ينبغي أن تبقى دائ ًام حتت اإلرشاف
املدين .ومع هذا ،فإن درجة إرشاف األمم املتحدة عىل تلك األصول سوف ختتلف
عن درجة توجيه األمم املتحدة للقوات املنترشة األخرى التي تضطلع بمهام دعم
مؤقتة .وبالنسبة إىل أصول األمم املتحدة فإهنا ستكون يف العادة عىل سبيل “الدعم
املبارش” لوكالة إنسانية تابعة لألمم املتحدة .وسيقوم منسق الشؤون اإلنسانية ،يف
إطار االختصاصات املتفق عليها ،بإسناد املهام بالتشاور مع منسق اإلغاثة يف حاالت
الطوارئ واللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت.
•جمانية التكلفة :توفر األصول العسكرية وأصول الدفاع املدين التابعة لألمم املتحدة،
شأهنا شأن مجيع املساعدات اإلنسانية التي تقدمها األمم املتحدة ،باملجان للدولة
املترضرة أو الوكالة املتلقية .وينبغي أ ّ
ال ينتج عن ذلك مساعدة الدول عىل االقتطاع أو
التخفيض من برامج املساعدة األخرى ،مثل موارد املعونة اإلنامئية ،من أجل اسرتداد
تكاليف أصول األمم املتحدة أو غري ذلك من دعم اإلغاثة.
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 - 40والوسائل املقبولة لتمييز األصول العسكرية وأصول الدفاع املدين التابعة لألمم املتحدة
عن قوات األمن والقوات املشاركة يف عمليات عسكرية هي عالمات الوكالة اإلنسانية لألمم
املتحدة املتلقية للدعم أو استعامل عالمات الدفاع املدين املشمولة باحلامية بموجب اتفاقيات
جنيف .وإذا كانت أصول األمم املتحدة مستمدة من مؤسسات عسكرية ،جيوز استخدام
املناسب من العالمات البيضاء وشعارات األمم املتحدة .وينبغي عند استخدام أصول الدفاع
املدين أن توضع عليها عالمات وفق ًا التفاقيات جنيف .وال يمكن وضع عالمات عىل القوات
العسكرية باعتبارها قوات دفاع مدين .ويف كل احلاالت ،فإن اإلذن بتحرك أصول األمم
املتحدة ،بام يف ذلك دخوهلا إىل منطقة بعثة األمم املتحدة حلفظ السالم ،ينبغي أن يصدر عن
مقر بعثة األمم املتحدة حلفظ السالم.
 - 41وينبغي أ ّ
ال يكون األفراد العسكريون الذين يقدمون مساعدة مبارشة مسلحني وأن
يعتمدوا عىل تدابري األمن التي تتخذها الوكالة اإلنسانية املتلقية للدعم .واملبادئ التوجيهية
تعني
املتعلقة بأمن أفراد األمم املتحدة يقررها منسق األمن التابع لألمم املتحدة .عىل أنه إذا ّ
تسليح القوات العسكرية التي تقدم املساعدة املبارشة أو تقوم بمهام دعم اهلياكل األساسية
حـرص ًا عىل أمنهم و/أو حلامية معداهتم ،وجب أن يامرسوا العمل بالتقيد الشديد بقواعد
االشتباك التي تقوم عىل قانون املنازعات املسلحة وأن يأخذوا يف اعتبارهم مشورة وتوجيه
أي مسؤول خمتص آخر من األمم املتحدة،
منسق الشؤون اإلنسانية أو املمثل اخلاص أو ّ
بالتشاور مع اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت.

أي حال من األحوال تفسري طلب توفري األصول العسكرية وأصول الدفاع
 - 42ال جيوز يف ّ
املدين التابعة لألمم املتحدة عىل أنه تأييد ألية عمليات عسكرية أو اختاذه ذريعة للقيام بعمليات
قتالية ،أو اللجوء إىل استعامل القوة ،أو انتهاك سيادة الدولة.

أي حال من األحوال استخدام أصول األمم املتحدة العسكرية لتوفري
 - 43وال جيوز يف ّ
األمن لألنشطة اإلنسانية لألمم املتحدة .عىل أنه جيوز استخدام قوة أمن مستقلة لكفالة
األمن يف املناطق التي قد يتعرض فيها موظفو األمم املتحدة لالعتداء لدى قيامهم بتسليم
املساعدة اإلنسانية .عىل أن هذه الوثيقة ال تتناول تلك املساعدة .ويمكن االطالع عىل مزيد
من املعلومات يف هذا الشأن بالرجوع إىل التوجيهات غري امللزمة بشأن استخدام احلراسات

املبادئ
واملفاهيم

يعينون حرص ًا لدعم األنشطة
 - 39أما األفراد العسكريون وأفراد الدفاع املدين الذين ّ
اإلنسانية لألمم املتحدة فينبغي أن يكونوا متميزين بوضوح عن القوات املشرتكة يف مهامت
عسكرية أخرى ،بام يف ذلك العنرص العسكري من بعثات حفظ السالم وعمليات السالم
وأي أطراف متقاتلة.
ودعم السالم ،وأن ُيمنحوا احلامية املناسبة من جانب الدولة املترضرة ّ
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أقره
العسكرية واملسلحة للقوافل اإلنسانية (النص املؤرخ  14أيلول/سبتمرب  2001الذي ّ
الفريق العامل ل ّلجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت).

املعايري التنفيذية الستخدام
القوات املنترشة األخرى:

 - 44مع مراعاة الفقرة  ،25فض ً
ال عن الفقرة  ،37فيام يتعلق باإلرشاف املدين ،يقوم
منسق الشؤون اإلنسانية يف حالة القوات املنترشة األخرى بتحديد املهام اإلنسانية التي
يلزم االضطالع هبا ،واألساليب الواجب مراعاهتا ،وطلب الدعم املناسب .ويقوم القائد
العسكري أو قائد الدفاع املدين املقدم للدعم بتحديد ما إذا كان باستطاعته إكامل املهمة يف
حدود الوسائل والقدرات املتوفرة لديه يف ضوء املتطلبات األساسية ملهمته .وبرشط مراعاة
الوسائل التي يعرضها القائد العسكري أو قائد الدفاع املدين للمبادئ املنصوص عليها يف هذه
التوجيهات ،ملنسق الشؤون اإلنسانية عندئذ اإلذن أو عدم اإلذن باملهام املطلوب القيام هبا من
جانب الوحدة املكلفة.
 - 45وتقع عىل الدول بموجب اتفاقيات الهاي ،واتفاقيات جنيف وبروتوكوالهتا اإلضافية،
التزامات بموجب القانون اإلنساين الدويل .وهذه تشمل االلتزام بعدم عرقلة األنشطة اإلنسانية،
فض ً
ال عن مسؤوليات عن إتاحة الوصول إىل السكان املترضرين ومحاية موظفي اإلغاثة.

 - 46وجيوز أيض ًا للقوات املسلحة التي تنرشها الدول األعضاء أو املنظامت اإلقليمية
وال يدخل تقديم املساعدة اإلنسانية ضمن مهامها األصلية ،أن تقدم الدعم للوكاالت
اإلنسانية لألمم املتحدة إذا طلب إليها ذلك منسق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة
أو غريه من املوظفني املكلفني .وعند اضطالع هذه القوات بأنشطة لدعم الوكاالت اإلنسانية
لألمم املتحدة أو رشيكاهتا املنفذة أو التشغيلية ،فإن تقديم ذلك الدعم جيب أن يتقرر عىل
ويتعني أن تبقى املوارد العسكرية خاضعة إلرشاف
وبناء عىل طلب.
ّ
أساس كل حالة عىل حدة ً
قائد القوة العسكرية.
 - 47وينبغي أن تكيف القوات العسكرية وقوات الدفاع املدين التي تضطلع بمهام دع ًام
لألنشطة اإلنسانية لألمم املتحدة أساليب عملها مع الظروف القائمة يف الوسط التشغييل.
وال جيوز ملنسق الشؤون اإلنسانية أو غريه من املسؤولني يف األمم املتحدة أن يأذن باملهمة
إ ّ
ال بموجب هذه الظروف وبرشط مراعاة أساليب العمل املذكورة جلميع املبادئ اإلنسانية
ذات الصلة.
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املبادئ
واملفاهيم
 - 48أما القوات العسكرية التي ليست من األصول العسكرية وأصول الدفاع املدين التابعة
لألمم املتحدة والتي تؤدي مهام املساعدة فال ُتنح من حيث املبدأ أية محاية خاصة وال يؤذن هلا
برفع شعارات الوكاالت اإلنسانية لألمم املتحدة املتلقية للدعم.

 - 49وعندما تكون القوات املنترشة األخرى هي قوات حفظ سالم تابعة لألمم املتحدة
متارس العمل بمقتىض والية صادرة عن جملس األمن ،فإن الدرجة التي يمكن أن تشارك
هبا هذه القوات يف دعم األنشطة اإلنسانية حيددها رئيس بعثة األمم املتحدة عىل أساس والية
قوة حفظ السالم وقدراهتا .كذلك يقوم هذا املسؤول بإنشاء آليات للتنسيق بني الوكاالت
اإلنسانية لألمم املتحدة وقوة حفظ السالم ،مع احلرص عىل إيالء االهتامم لقيام تانس يف
املهمة .ويف كل احلاالت ،جيب أن ُجييز مقر بعثة حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة حترك
املوارد العسكرية وموارد الدفاع املدين الداعمة لألنشطة اإلنسانية ،بام يف ذلك الدخول إىل
منطقة بعثة حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة .ويمكن االطالع عىل مزيد من التفاصيل
يف الوثيقة “سياسة إدارة عمليات حفظ السالم بشأن التنسيق املدين  -العسكري” املؤرخة
 9أيلول/سبتمرب  ،2002فض ً
ال عن الوثيقة “مذكرة توجيهية بشأن العالقات بني ممثيل األمني
العام واملنسقني املقيمني ومنسقي الشؤون اإلنسانية” الصادرة عن األمني العام يف  11كانون
األول/ديسمرب .2000
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التنسيق املدني  -العسكري لألنشطة اإلنسانية
ّ
املعقدة:
لألمم املتحدة يف حاالت الطوارئ

 - 50ينبغي أن حتافظ املنظامت املدنية الدولية التي تقدم املساعدة اإلنسانية إىل السكان
املترضرين والقوات العسكرية الدولية ،بغض النظر عن مهامها ،عىل درجة من االتصال
وذلك لكفالة عدم تعريض السكان املدنيني ألية معاناة ال داعي هلا ،ولتل ّقي املحتاجني ما يلزم
من مساعدة ،وتوفري احلامية ملوظفي اإلغاثة إىل أقىص حد ممكن.

املتصور أو الفعيل ينبغي مع ذلك أن يتم
 - 51واالتصال يف غمرة النشاط العسكري اهلجومي
ّ
حتى إذا مل يتسن التوصل مع القوات العسكرية إىل ترتيبات تعاونية .ويستلزم األمر قيام احلد
األدنى من االتصال حتى يف أسوأ احلاالت من أجل محاية األفراد واألصول من األذى غري
املقصود ،واحلد من التنافس عىل املوارد ،وتنب تضارب املصالح.

 - 52يف كل األحوال ،وبغض النظر عن مهمة أو مركز القوة العسكرية ،جيب أن يتم لزوم ًا
تشارك املعلومات .فالقوات العسكرية بإمكاهنا التقاط معلومات إنسانية مجة يف أثناء مزاولتها
ألعامهلا العسكرية (مثل حالة السكان املترضرين ،ومدى توافر اخلدمات الرئيسية واهلياكل
األساسية البالغة األمهية) .وخالف ًا ملا تتطلبه مقتضيات أمن التشغيل ،ينبغي أن حتاول القوات
العسكرية عدم فرض السية عىل هذا النوع من املعلومات وأن تتيحها بسهولة للمختص
من الوكاالت اإلنسانية لألمم
املتحدة من خالل هياكل
التنسيق املدين  -العسكري.
ويف املقابل ،ينبغي أن توفر
الوكاالت اإلنسانية لألمم
املتحدة املعلومات الالزمة
بشأن أنشطتها لكي يمكن
التوفيق بني أية عمليات
عسكرية والعمليات التي
تضطلع هبا اجلهات اإلنسانية
الفاعلة .فهذا املستوى البسيط
من تبادل املعلومات مهام كان صغري ًا يمكن أن يساعد عىل تاليف إحلاق الرضر واخللل والتدمري
عن طريق اخلطأ بأصول اإلغاثة وأن حيول دون تعريض موظفي املساعدة اإلنسانية والسكان
املدنيني ملخاطر ال داعي هلا.
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 - 54وتشمل املجاالت البالغة األمهية للتنسيق األمن والسوقيات (اإلمدادات اللوجيستية)
واخلدمات الطبية والنقل واالتصاالت .ويف هذه املجاالت يكون التدفق املستمر للمعلومات
اآلنية أمر ًا جوهري ًا لنجاح املهامت اإلنسانية .وستتاح غالب ًا يف هذه املجاالت فرص لتقسيم
املهام والتخطيط هلا عىل املستويات الرفيعة يف األمم املتحدة ويف القوات العسكرية وعىل
املستوى امليداين.
الفعالة لتشارك املعلومات ،وعند االقتضاء تقاسم املهام واملشاركة يف
 - 55من الطرق ّ
التخطيط ،أن يتم ذلك من خالل تبادل موظفي االتصال بني وكاالت األمم املتحدة اإلنسانية
املختصة والقوات العسكرية عىل املستويات الالزمة .ويقوم قسم التنسيق املدين  -العسكري
بمكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بتقديم تدريب للجهات الفاعلة العسكرية
وكونت
واملدنية يف جمال التنسيق املدين  -العسكري واالتصال يف حاالت الطوارئ املع ّقدةّ .
أيض ًا عدة وكاالت إنسانية تابعة لألمم املتحدة كوادر من املوظفني ذوي اخلربة يف جمال
االتصال مع األفراد العسكريني .ويتوفر أيض ًا موظفو اتصال مدربون يف هذا القسم لوكاالت
األمم املتحدة اإلنسانية وسائر اجلهات العاملة التي تستجيب حلاالت الطوارئ العاجلة.

املبادئ
واملفاهيم

ألي سبب كان،
 - 53وينبغي للقوات العسكرية التي تقدم املساعدة للسكان املترضرينّ ،
أن تقوم يف األحوال العادية بتنسيق هذه األعامل مع منسق األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية.
وينبغي كذلك للقوات العسكرية املنترشة كجزء من عملية حلفظ السالم بقيادة األمم املتحدة
أن تنسق مجيع أنشطة املساعدة اإلنسانية مع منسق األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية من خالل
هياكل التنسيق املدين  -العسكري للمهام .ومن شأن تنسيق هذه األعامل يف حينه أن حيول
دون وقوع أعامل غري مالئمة ،وأن يسمح ،عند االقتضاء ،برسم احلدود الفاصلة السليمة بني
النشاط العسكري والنشاط اإلنساين ،وتشجيع زيادة أثر املساعدة عىل السكان املترضرين.
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املهام واملسؤوليات
الدولة املترضرة ودول العبور:

 - 56تقع عىل الدولة املترضرة املسؤولية األساسية عن تقديم املساعدة اإلنسانية لألشخاص
املوجودين داخل حدودها .وحتى يف حالة طلب الدولة املترضرة أو األمني العام لألمم املتحدة
إىل وكاالت األمم املتحدة اإلنسانية تقديم مساعدة إضافية ،حيق للدولة املترضرة ،عىل أساس
كل حالة عىل حدة ،أن ترفض استخدام األصول العسكرية وأصول الدفاع املدين التابعة لألمم
املتحدة ،أو أية موارد عسكرية وموارد الدفاع املدين األخرى من جانب الوكاالت اإلنسانية
لألمم املتحدة.
 - 57وللدول التي تتبع سياسة معينة بشأن استخدام األصول العسكرية أو أصول الدفاع
املدين األجنبية التابعة لألمم املتحدة داخل حدودها أن تنظر يف إبالغ هذا املوقف إىل منسق
األمم املتحدة املقيم و/أو منسق األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية (يف حالة وجوده) ،ومكتب
األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية.
 - 58وعىل الدول التي تسمح لوكاالت األمم املتحدة اإلنسانية باالستعانة بقوات خارجية
أو قوات منترشة بالفعل داخل حدودها وتابعة لدول أخرى أن تقوم بإعالم مكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية بأية قيود مفروضة عىل استخدام هذه القوات ،وأن تدرج هذه القيود يف
اتفاقات مركز القوات املربمة بني حكوماهتا واحلكومات أو احللف/التحالف املسؤول التي هلا
قوات ترابط يف بلدها .وال حيول ذلك دون قيام الدول ،عىل أساس كل حالة عىل حدة ،بفرض
قيود عىل استخدام القوات املسلحة املنترشة داخل حدودها.

 - 59وينبغي أن توفر الدول املترضرة األمن لألصول العسكرية وأصول الدفاع املدين لألمم
املتحدة التي تزاول العمل دع ًام ألنشطة إنسانية تضطلع هبا األمم املتحدة وذلك بنفس الطريقة
التي توفر هبا األمن لسائر أفراد وموارد األنشطة اإلنسانية لألمم املتحدة .وتتمتع األصول
العسكرية وأصول الدفاع املدين لألمم املتحدة عىل األقل بنفس حرية احلركة واحلصانات
واالمتيازات واإلعفاءات التي متنح للوكاالت اإلنسانية لألمم املتحدة عند مزاولتها للعمل
دع ًام هلذه األنشطة ،بام يف ذلك وهي يف طريقها إىل وحداهتا أو حمطاهتا أو العودة منها.
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منسق الشؤون اإلنسانية/املنسق املقيم

 - 61عند تعيني منسق للشؤون اإلنسانية ،تقع عىل هذا املنسق مسؤولية حتريك طلبات
استخدام األصول العسكرية وأصول الدفاع املدين التابعة لألمم املتحدة أو املوافقة عىل
يعني منسق للشؤون اإلنسانية،
استخدام موارد عسكرية وموارد دفاع مدين أخرى .فإذا مل ّ
يرتك للمنسق املقيم اختاذ قرار استخدام أصول األمم املتحدة أو استخدام موارد عسكرية
وموارد دفاع مدين أخرى ،بعد التشاور مع فريق األمم املتحدة القطري .وعىل الشخص الذي
يكلف بتنسيق جهود األمم املتحدة أن يكفل احلصول عىل إذن الدولة املترضرة قبل معاجلة
الطلب عىل الصعيد القطري.

 - 62وعىل منسق الشؤون اإلنسانية/املنسق املقيم أن يقوم ،قبل طلب هذه األصول ،بالتشاور
مع السلطات املختصة يف الدولة املترضرة ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ واملمثل اخلاص
لألمني العام لألمم املتحدة واملمثل املقيم ،حسب مقتىض احلال .وإذا توفرت املقدرة والرغبة
لدى الدولة املترضرة لتوفري هيكل التنسيق حلالة طوارئ مع ّقدة ،فإنه ينبغي استعامل هذا
الرتتيب.

 - 63ويف حالة عدم وجود منسق للشؤون اإلنسانية أو منسق مقيم أو ممثل خاص لألمني
العام ،يقوم منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ ،بالتشاور مع اللجنة الدائمة املشرتكة بني
الوكاالت ،باختاذ قرار استخدام أو عدم استخدام أصول األمم املتحدة العسكرية لدعم
األنشطة اإلنسانية لألمم املتحدة.
 - 64ويكفل منسق الشؤون اإلنسانية أو املنسق املقيم أو املمثل اخلاص لألمني العام توفر
فعالة الوكاالت اإلنسانية
آليات التنسيق واملبادئ التوجيهية املحددة لكي تستخدمها بصورة ّ
لألمم املتحدة التي تستجيب حلاالت طوارئ مع ّقدة ،وبحيث تشمل هذه اآلليات تشارك
املعلومات ،وعند االقتضاء ،تبادل موظفي االتصال.

املهـام
واملسؤوليات

 - 60ودول العبور هي الدول التي تتاز األصول العسكرية وأصول الدفاع املدين التابعة
لألمم املتحدة حدودها الوطنية ومياهها اإلقليمية وفضاءها اجلوي وهي تنتقل إىل الدولة
املترضرة ومنها وتقوم بعمليات فيها .وعىل دول العبور ،وبخاصة تلك التي تتاخم الدولة
املترضرة ،أن تيس حركة املطلوب من األصول العسكرية وأصول الدفاع املدين لألم املتحدة
بنفس الطريقة التي تيس هبا حركة بضائع وموظفي عمليات اإلغاثة التي تضطلع هبا األمم
املتحدة.
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 - 65ويتوىل منسق الشؤون اإلنسانية/املنسق املقيم التخطيط لإلفراج يف أقرب وقت ممكن
عن األصول العسكرية وأصول الدفاع املدين التابعة لألمم املتحدة وكفالة عدم توقف األنشطة
اإلنسانية لألمم املتحدة عىل توافر هذه املوارد أو غريها ،بمجرد أن تنتهي حالة الطوارئ
املع ّقدة.

 - 66وإذا نشأت ظروف حيتمل فيها أن يطول أمد حالة الطوارئ املع ّقدة ،أو حيتمل أن تعود
أوضاع حالة الطوارئ املع ّقدة إىل الظهور ،جيب أن تقوم الوكاالت اإلنسانية لألمم املتحدة
املتلقية للدعم باختاذ ترتيبات لتلبية هذه االحتياجات من موارد تتوفر من الدولة املترضرة
أو من مصادر مدنية أخرى.

 - 67وعند توفري هذه األصول للوكاالت اإلنسانية لألمم املتحدة أو لرشيكاهتا املنفذة
والتشغيلية ،بنا ًء عىل طلب من سلطة صنع القرار ّ
املطلعة عىل احلالة ،يكفل منسق الشؤون
اإلنسانية/املنسق املقيم وضع نظام مناسب ،يتمشى مع هذه املبادئ التوجيهية وسياسات
وقواعد األمم املتحدة ،ملراقبة استعامل األصول العسكرية وأصول الدفاع املدين التابعة لألمم
املتحدة.

 - 68وإذا كانت قوات منترشة أخرى تقدم الدعم ،عىل أساس كل حالة عىل حدة ،للوكاالت
اإلنسانية لألمم املتحدة أو الرشيكات املنفذة والتشغيلية ،وجب أن يكفل منسق الشؤون
اإلنسانية/املنسق املقيم أ ّ
ال يؤدي تقديم املساعدة اإلنسانية من جانب القوات العسكرية إىل
تعريض اجلهات الفاعلة اإلنسانية للخطر ،وأن القوات العسكرية التي تؤدي هذه املهام تفهم
أمهية الغرض اإلنساين ملثل هذه املهام .وعىل منسق الشؤون اإلنسانية/املنسق املقيم أن يعمل
أيض ًا عىل كفالة أ ّ
ال تؤدي أنشطة املساعدة التي تضطلع هبا القوات املنترشة األخرى باألصالة
عن نفسها إىل تعريض اجلهود اإلنسانية لألمم املتحدة للخطر.

املعني من األمم املتحدة
 - 69وعىل منسق الشؤون اإلنسانية أو املنسق املقيم أو املسؤول ّ
الذي يطلب املوارد العسكرية وموارد الدفاع املدين أن يستعرض بانتظام مع قادة هذه املوارد
العسكرية وقادة الدفاع املدين ،طريقة عمل القوات الداعمة وأن يقدم املشورة والتوجيه
املناسبني .وينبغي أن يشمل هذا االستعراض اعتبارات مثل :أنواع املهام التي يمكن القيام
هبا ،ونوع تسليح الوحدات وقواعد االشتباك التي تتبعها ،وأنواع البزات واملعدات ،وتسلسل
القيادة ،واستخدام ضباط االتصال ،واملعايري لالنسحاب من أداء املهام ،ومركز القوات عىل
أن يكون شام ً
ال االمتيازات واحلصانات ،واملطالبات ومسائل التأمني من قبيل التعويض عن
األرضار.
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 - 70تطلب الوكاالت اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة استعامل األصول العسكرية وأصول
الدفاع املدين التابعة لألمم املتحدة من خالل منسق الشؤون اإلنسانية أو املنسق املقيم املوكلة
إليه مسؤوليات التنسيق يف حاالت الطوارئ املع ّقدة.

 - 71وفيام عدا احلاالت التي يكون فيها حدوث خسائر يف األرواح أو معاناة شديدة وشيك
الوقـوع ،عىل الوكاالت اإلنسانية لألمم املتحدة تاليف توجيه طلبات خاصة عىل الصعيد
املحيل التامس ًا ألصول األمم املتحدة هذه وتاليف االستخدام غري املنسق للموارد العسكرية
وموارد الدفاع املدين األخرى .وإذا نشأت حاالت استثنائية استخدمت فيها األصول املذكورة
أو املوارد األخرى ،كان عىل الوكاالت اإلنسانية لألمم املتحدة أن تبلغ ذلك االستخدام إىل
املنسق املسؤول ،عىل أن يشمل اإلبالغ الوقت الذي تتوقع اإلفراج فيه عن األصول والكيفية
التي تزمع أن تقلل هبا إىل أدنى حد من استخدامـها مستقب ً
ال.
 - 72وعىل الوكاالت اإلنسانية املدعومة بأصول األمم املتحدة العسكرية أن تراعي سالمة
الوحدات املقدمة للدعم والتسلسل القيادي فيها .وعليها أن تبني بوضوح املهام التي تريد
من الوحدة إنجازها وأن ترتك لقائد الوحدة أكرب قدر ممكن من حرية الترصف يف حتديد
الكيفية التي حي ّقق هبا النتيجة املنشودة ،برشط أن تكون املبادئ اإلنسانية األساسية موضع
احرتام تام.

 - 73وال جيوز يف األحوال العادية استخدام األصول العسكرية وأصول الدفاع املدين التابعة
لألمم املتحدة التي تدعم األنشطة اإلنسانية لألمم املتحدة يف إيصال املساعدة بصورة مبارشة.
وعىل الوكاالت اإلنسانية لألمم املتحدة املتلقية للدعم أن حتاول كلام أمكن استخدام األصول
املذكورة بطريقة حتد من رؤية اجلمهور هلا مع الرتكيز عىل املهام التي ال تثري الشك حول حياد
أو نزاهة الوكالة أو رشيكاهتا املنفذة والتشغيلية أو اجلهات اإلنسانية الفاعلة.
تقر الوكاالت اإلنسانية لألمم املتحدة بالدعم الذي تتل ّقاه من األصول
 - 74وينبغي أن ّ
العسكرية التابعة لألمم املتحدة ولكن عليها أن تتجنب إصدار أية بيانات عامة باسم وحدات
تلك األصول.
 - 75وعىل الوكاالت اإلنسانية لألمم املتحدة أن تبلغ قسم التنسيق املدين  -العسكري التابع
ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،عن طريق منسق الشؤون اإلنسانية/املنسق املقيم ،بوصول
األصول املذكورة ورحيلها وحالتها ،لكفالة تتبع هذه األصول عىل النحو الواجب وتسجيل
مسامهتها واالعرتاف هبا من جانب األمم املتحدة.

املهـام
واملسؤوليات

الوكاالت اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة:
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مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية:

 - 76ويتوىل قسم التنسيق املدين  -العسكري داخل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،بجنيف،
املسؤولية األساسية عن تعبئة أصول األمم املتحدة العسكرية وعن التنسيق املدين  -العسكري
يف حالة طوارئ مع ّقدة.

 - 77ويعالج قسم التنسيق املدين  -العسكري طلب توفري األصول العسكرية وأصول الدفاع
ويتتبع استخدام
املدين التابعة لألمم املتحدة ويتخذ ما يلزم من ترتيبات مع الدول األعضاءّ ،
هذه املوارد من جانب الوكاالت اإلنسانية لألمم املتحدة.
 - 78ويواصل قسم التنسيق املدين  -العسكري تقديم برنامج تدريب للمشرتكني يف استخدام
املوارد العسكرية وموارد الدفاع املدين لدعم األنشطة اإلنسانية لألمم املتحدة ،مع إيالء اهتامم
خاص لتدريب موظفي االتصال وإلجراءات التنسيق املدين  -العسكري وأساليبه يف حاالت
الطوارئ املع ّقدة.

 - 79وحيتفظ قسم التنسيق املدين  -العسكري ،نيابة عن الدول األعضاء ،ووفق ًا ملرشوع
األصول العسكرية وأصول الدفاع املدين التابعة لألمم املتحدة ،بسجل يضم أسامء موظفي
االتصال الذين تلقوا التدريب يف جمال التنسيق املدين ـ العسكري ويساعد يف تعبئة هؤالء
املوظفني لدعم منسق الشؤون اإلنسانية/املنسق املقيم والوكاالت اإلنسانية لألمم املتحدة.

 - 80وإذا أنشئ مركز مشرتك لألمم املتحدة لإلمدادات امليدانية (اللوجستيات)ّ ،
توىل قسم
التنسيق املدين  -العسكري تنسيق األصول التابعة لألمم املتحدة املستخدمة يف دعم اإلمدادات
امليدانية مع ذلك املركز .وباملثل ،يقدم القسم املساعدة إىل مراكز املعلومات اإلنسانية التابعة
ملكتب تنسيق املساعدات اإلنسانية من أجل احلصول عىل املعلومات ذات الصلة من القوات
أي نشاط مشابه لتشارك
العسكرية يف احلاالت التي يتم فيها إنشاء مركز معلومات إنسانية أو ّ
املعلومات.
 - 81حيتفظ قسم التنسيق املدين  -العسكري باألدوات الرضورية لتسهيل ودعم التنسيق
املدين  -العسكري وتعبئة األصول العسكرية لألمم املتحدة يف حاالت الطوارئ املع ّقدة ،عىل
أن يشمل ذلك إنشاء قاعدة بيانات وقدرات لالتصاالت.
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 - 82الدول أو املنظامت اإلقليمية وقوات حفظ السالم التي تشارك يف حاالت طوارئ مع ّقدة
أو عمليات عسكرية خارج حدودها ينبغي أن تدرج يف التوجيهات أو األوامر التي تصدرها
لقادة القوة أو الوحدة معامل استخدام مواردهم ،لدعم األنشطة اإلنسانية لألمم املتحدة يف
رﺳﻢ ﺑﻴﺎﻧﻲ ﻤﻟﺮاﺣﻞ ﻃﻠﺐ اﻤﻟﺴﺎﻋﺪة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻃﻠﺐ اﻤﻟﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﻮات ﻏﺮﻴ ﻣﻠﺒﻰ
ﻛﻼ

ﻗﺎدرة ﻋﲆ ﺗﻮﻓﺮﻴ أﺻﻮل ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ؟

اﻤﻟﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ
ﻃﻠﺒﺎت أﺧﺮى
ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة
ﻣﻦ اﻟﻘﻮات

ﻧﻌﻢ

اﻟﺤﺎﺟﺎت ﺗﻠﺒﻴﻬﺎ
اﻷﺻﻮل اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ

اﻟﻄﻠﺐ ُﻗﺪم إﱃ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻤﻟﺪﻧﻲ  -اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺑﺎﻷﻣﻢ اﻤﻟﺘﺤﺪة
ﻛﻼ

اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻘﻮات ﻗﺎدرة؟

اﻤﻟﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻧﻌﻢ

اﻟﺤﺎﺟﺎت ﺗﻠﺒﻴﻬﺎ
اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﻠﻴﺎ

اﻟﻄﻠﺐ ﻗﺪم إﱃ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻛﻼ
ﻛﻼ

ﻣﺼﺎدر
أﺧﺮى

اﻟﻘﻮات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
اﻤﻟﻨﺘﴩة ﻗﺎدرة؟

ﻧﻌﻢ

اﻟﻄﻠﺐ ﻗﺪم إﱃ اﻟﻘﻮات
اﻤﻟﻨﺘﴩة
ﻛﻼ

ﻛﻼ

اﻷﻣﻢ اﻤﻟﺘﺤﺪة/اﻤﻟﻨﻈﻤﺎت ﻏﺮﻴ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أو ﻏﺮﻴﻫﺎ ﰲ اﻤﻟﻮﻗﻊ ﻗﺎدرة؟

ﻧﻌﻢ

اﻟﺤﺎﺟﺎت ﺗﻠﺒﻴﻬﺎ
ﰲ اﻤﻟﻮﻗﻊ اﻟﻘﻮات
اﻤﻟﻨﺘﴩة

اﻟﺤﺎﺟﺎت ﺗﻠﺒﻴﻬﺎ ﰲ
اﻤﻟﻮﻗﻊ اﻷﻣﻢ اﻤﻟﺘﺤﺪة/
اﻤﻟﻨﻈﻤﺎت ﻏﺮﻴ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أو ﺟﻬﺎت
أﺧﺮى

ﻛﻼ

* ﺷﺎﻣﻼً اﻟﺠﻬﺎت اﻤﻟﺪﻧﻴﺔ
واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ

اﻤﻟﺴﺘﻮى اﻤﻟﻴﺪاﻧﻲ اﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻲ

اﻟﺪوﻟﺔ اﻤﻟﻀﻴﻔﺔ ﻗﺎدرة؟

*

اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻤﻟﺤﻠﻴﺔ ﻣﺤﺪودة
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت

اﺳﺘﻨﺎدا ً إﱃ :اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻴﺪوي ﻤﻟﻮﻇﻒ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻤﻟﺪﻧﻲ  -اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺑﺎﻷﻣﻢ اﻤﻟﺘﺤﺪة

ﻧﻌﻢ

اﻟﺤﺎﺟﺎت ﺗﺴﺪﻫﺎ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻤﻟﻀﻴﻔﺔ

املهـام
واملسؤوليات

الدول املقدمة للمساعدة والقادة العسكريون
وقادة الدفاع املدني الدوليون:
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حالة طوارئ مع ّقدة .وينبغي أن يضع القادة قبل االنتشار يف منطقة األزمة أساليب عمل
القوة آخذين يف االعتبار الظروف التشغيلية ،والقانون اإلنساين الدويل ،واملبادئ اإلنسانية
األساسية ،وأن يتشاوروا مع الدولة املضيفة ،ومنسق اإلغاثة يف حاالت الكوارث ،ومنسق
الشؤون اإلنسانية أو سلطة الشؤون اإلنسانية املختصة ،بام يف ذلك قسم التنسيق املدين -
العسكري التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية طلب ًا للمزيد من املشورة الفنية.
 - 83أما الدول التي ينتظر أن تقدم املساعدة يف حالة طوارئ مع ّقدة وهلا موارد عسكرية
منترشة يف املنطقة املترضرة ،فينبغي أن تعمل عىل تسهيل التنسيق .ويمكن أن يشمل ذلك
املعلومات عن أية أصول متاحة لدعم املهام اإلنسانية ،بام يف ذلك نقل مواد اإلغاثة ،ونقل
األشخاص املعرضني للخطر ،وإعادة إنشاء اخلدمات اإلنسانية األساسية ،بام يف ذلك الرعاية
الطبية.

 - 84وعىل قادة األصول العسكرية وأصول الدفاع املدين التابعة لألمم املتحدة املكلفة
خصيص ًا بدعم األنشطة اإلنسانية لألمم املتحدة ،وقادة القوات املنترشة األخرى التي تؤدي
مهام دعم إنسانية بنا ًء عىل طلب األمم املتحدة ،ت ُّنب إثارة الشبهات حول حياد ونزاهة هذه
الوكاالت ،ورشيكاهتا املنفذة والتشغيلية ،واجلهات اإلنسانية الفاعلة األخرى املستجيبة
حلاالت الطوارئ املع ّقدة .وباملثل ،يتعني القيام بكل األنشطة الداعمة بطريقة تراعي كرامة
السكان املترضرين وثقافتهم وأدياهنم وقوانينهم.

 - 85وينبغي أن تكون املؤسسات العسكرية ومؤسسات الدفاع املدين التي توفد لدعم
األنشطة املضطلع هبا يف حاالت الطوارئ املع ّقدة مكتفية ذاتي ًا طوال فرتة مهمتها من حيث
النقل والوقود واحلصص الغذائية واملياه وخدمات النظافة ،والصيانة واالتصاالت ،تنب ًا
لفرض ضغوط إضافية عىل السلطات املحلية املثقلة باألعباء أو اجلهات اإلنسانية الفاعلة
املتلقية للدعم.
 - 86وما مل يكن هناك نص حمدد باإلعفاء ،عىل األصول العسكرية وأصول الدفاع املدين
التابعة لألمم املتحدة أن تتقيد بإجراءات األمن والتحرك التي حيددها منسق األمن التابع
لألمم املتحدة لضامن سالمة موظفي األمم املتحدة ،وأن تكون مستعدة لتقديم املساعدات غري
املتصلة باألمن يف إعادة إسكان أو إخالء موظفي األمم املتحدة إذا نشأت رضورة لذلك.
 - 87و ُيمنع عىل الدول التي تقوم بتوفري أصول عسكرية تابعة لألمم املتحدة استغالل هذه
املهام يف أغراض مجع املعلومات خلسة أو الدعاية أو عمليات التأثري النفيس.
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 - 88وإذا اضطلعت القوات العسكرية باملسؤولية عن أداء الوظائف املدنية احليوية ،مثل
توصيل املياه أو توفري الطاقة الكهربائية أو التشغيل املأمون للمطارات ،بغض النظر عن كيفية
أيلولة هذه املسؤولية إليها ،فإن عليها أن تسهل انتقال هذه الوظائف يف أقرب وقت ممكن
بصورة سلسة إىل السلطة املدنية املناسبة ،بالتنسيق مع منسق األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية
أو املنسق املقيم .وجيب أن يتم ذلك يف حينه ،وقبل وقت كاف من إهناء هذا الدعم ،لكفالة
أي توقف للخدمات.
ألي أثر ضار من جراء ّ
عدم تعرض أنشطة اإلغاثة واإلنعاش ّ

3
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ورقة مناقشة
وتوجيهات عامة غري ملزمة
 14أيلول/سبتمرب 2001

اللجنة الدائمة املشرتكة
بني الوكاالت

استخدام احلراسات العسكرية أو املسلحة للقوافل اإلنسانية :ورقة مناقشة وتوجيهات عامة غري
ملزمة (توجيهات للحراسات املسلحة) أقرّ ها أعضاء اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت يف
 14أيلول/سبتمرب .2001
تطوير الوثيقة وجتهيزها املشرتك بني الوكاالت ()2001

الصياغة وتيسري التجهيز:
ديفيد هارالند
مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف عام 2001

األشكال املدرجة يف نص هذا الكتيب ليست جزءًا رسمياً من التوجيهات األصلية التي أقرّ هتا اللجنة الدائمة.
© اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت2001 ،
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تصدير
متى ينبغي أن تستخدم اجلهات الفاعلة اإلنسانية احلراسات العسكرية أو أشكال احلراسات املسلحة
األخرى و َمن ينبغي أن يقرر ذلك؟ و َمن يبت فيام إذا كانت احلالة األمنية تستدعي أو ال تستدعي
استخدام احلراسات؟ وما هي بعض العوامل الرئيسية التي سيكون من اجلوهري النظر فيها عند
استخدام احلراسات؟ واستناد ًا إىل أية معايري ينبغي أن تتخذ هذه القرارات؛ وعالوة عىل ذلك،
فإنه بمجرد اختاذ القرار باستخدام احلراسات العسكرية أو املسلحة .كيف ينبغي االضطالع بتلك
احلراسات وحتت اإلرشاف العام والسيطرة التشغيلية ألية جهة.

كل هذه أسئلة حقيقية وهامة جد ًا جتري مواجهتها يومي ًا يف العمليات اإلنسانية يف احلاالت الشديدة
ألي خطأ بسيط أن يؤدي إىل عواقب غري مقصودة قد تؤذي ال عمليات الوكالة
اخلطورة .ويمكن ّ
ً
اإلنسانية املعنية فحسب ،بل واملجتمع اإلنساين األوسع أيضا .ولذلك ،فإن مما له أمهية حيوية تطوير
معرفة متشاطرة وفهم متشارك لدى جمموعة واسعة من األفراد الذين قد يكون هلم دور يف تيسري صنع
القرار وتنفيذه.
واندفاع ًا هبذه الروح تم إصدار هذا الكتيب لتوفري أداة سهلة الفهم واالستعامل للمسامهة يف زيادة
فهم الن ُُهج التي تتبعها املنظامت اإلنسانية إزاء استخدام احلراسات العسكرية أو املسلحة للقوافل
اإلنسانية .وأنا أزكيه جلميع املهنيني والفنيني الذين قد يصبحون معنيني هبذا املوضوع.

“استخدام احلراسات العسكرية أو املسلحة للقوافل اإلنسانية — ورقة مناقشة ومبادئ توجيهية
غري ملزمة ” هي بني عدد من املبادئ التوجيهية واملراجع التي أبدهتا اللجنة الدائمة املشرتكة بني
الوكاالت .وأود أن أشجع القارئ الكريم عىل إلقاء نظرة عىل األجزاء األخرى يف هذه الكتيب
وكذلك عىل املواد املدنية  -العسكرية املتاحة من خالل:

.http://ochaonline.un.org/cmcs/guidelines

وهذا الكتيب متاح بكل اللغات الرسمية لألمم املتحدة.

(توقيع) جون هوملز
وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية
ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ
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مالحظة تمهيدية
طلبت فرقة العمل املعنية بالسياسة األمنية التابعة لنائب األمني العام من مكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية أن ُيعـدّ مرشوع توجيهات عامة بشأن استخدام احلراسات العسكرية
واملسلحـة للقوافل اإلنسانية .وقـد ُأعدّ النص التايل بالتعاون مع اهليئات أعضاء اللجنة
الدائمة املشرتكة بني الوكاالت ،ومنسق األمم املتحدة لشؤون األمن ،وإدارة عمليات حفظ
أقر النص الفريق
السالم ،واستعرضها أكاديميون وزمالء ميدانيون يف عدد من املنظامت .وقد ّ
العامل التابع ل ّلجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت ،ثم ُأحيل إىل مكتب الشؤون القانونية
الستعراضهُ ،
وأجري فيه بعد ذلك عدد من التعديالت اإلضافية.

ويستعرض اجلزء األول السياق األوسع للسياسة العامة .وخيلص إىل أنه بسبب التغيريات
يف طبيعة الرصاع ،ويف طابع املساعدة اإلنسانية ،تكون احلراسات العسكرية أو املسلحة
الزمة يف عدد حمدود من احلاالت .وينبغي أن تستخدم احلراسات ،يف هذه احلاالت ،باقتصاد
ووفق ًا فقط لتوجيهات واضحة .ويتألف اجلزء الثاين من جمموعتني من التوجيهات العامة غري
امللزمة :واحدة للحاالت التي جيوز فيها استخدام احلراسات ،والثانية تتعلق بكيفية استخدام
احلراسات.
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اجلزء األول
ورقة مناقشة
مقدمة:
الجهود الرامية إىل دعم العمليات اإلنسانية
يف بيئة تتسم بتآكل املجال اإلنساني
كان أحد االفرتاضات اهلامة املتعلقة بالعمليات اإلنسانية يف احلروب ،وال يزال ،أن القوات
العسكرية ستكسب برتكيز جهودها عىل األهداف العسكرية أكثر مما تكسبه بالرتكيز عىل
األهداف غري العسكرية  .1وما انفكت األطراف يف رصاعات عديدة تبدي استعداد ًا لتق ُبل
العمليات اإلنسانية إيامن ًا منها بأن هذه العمليات ال متثل عقبة هامة يف وجه حتقيق أهدافها
العسكرية اخلاصة وبأن املنظامت اإلنسانية ليست طرف ًا يف الرصاع .وقد سعى القانون اإلنساين
الدويل إىل تعزيز هذا التاميز بني املجال العسكري واملجال غري العسكري ،ملتمس ًا إجياد ما ُيشار
إليه اآلن بوصفه “املجال اإلنساين”  .2ويف سياق املسعى الرامي إىل تدعيم املجال اإلنساين ،مل
يكن استخدام احلراسات املسلحة أو العسكرية للقوافل اإلنسانية ،مالئ ًام بصورة عامة.
غري أن التفريق بني األهداف العسكرية واألهداف غري العسكرية ،غالب ًا ما أثار مشاكل.
ويف أحيان كثرية ،اعترب القادة العسكريون والزعامء السياسيون أن سكان الطرف اخلصم
بأكملهم هم العدو ورأوا فيهم هدف ًا مالئ ًام للعمليات العسكرية .ويف هذه احلاالت ال تكون
معاناة سكان “العدو” نتيجة عارضة للعمليات العسكرية ،بل هي يف الغالب هدف هذه
العمليات .3

1

Claude Bruderlein, Towards a New Strategic Approach to Humanitarian Protection and the Use of
2. New York and Geneva: United Nations (OCHA), 2000

.Protected Areas,

2

Ibid, citing Jean Pictet, Development and principles of international law. Geneva, Henry Dunant

3

انظر عىل سبيل املثال:

.Institute, 1985

Brooks D. Simpson and Jean V. Berlin, eds, Sherman’s Civil War: Selected

).Correspondence of William T. Sherman, 1860 -1865 (University of North Carolina Press, 2000
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وحتى عندما مل تكن هناك حماولة متعمدة الستهداف مدنيني ،فإن سقوط املدنيني ضحايا
“أسلحة املنطقة” ،بام يف ذلك القصف اجلوي للمناطق املأهولة ،آخذ يف التزايد .ويف زمن
احلرب العاملية الثانية ،كان التفريق بني املحاربني واملدنيني خيضع لضغوط كبرية 4 .وهكذا،
فإنه رغم التوسع يف القانون اإلنساين الدويل وقوانني احلرب وزيادة تقنينها ،ارتفع عدد املدنيني
5
الذين قتلوا كنسبة مئوية من جمموع القتىل خالل القرن املايض.

ويدور داخل املجتمع اإلنساين نقاش حول كيفية معاجلة هذه العملية .وتشدد إحدى وجهات
النظر عىل أن الرد املناسب هلذا اإلخفاء ملعامل كل من املجالني العسكري وغري العسكري هو
إعادة تأكيد اهلوية النزهية واملحايدة واملستقلة للمجتمع اإلنساين ،واختاذ كل اخلطوات املعقولة
6
وينصب التشديد
لتعزيز التفريق بني اجلهات الفاعلة العسكرية واجلهات الفاعلة اإلنسانية.
ّ
يف هذا املجال عىل تعزيز الوصول املتفاوض بشأنه إىل املستفيدين .ويؤكد رأي خمتلف بعض
اليشء ،أنه مع تآكل االفرتاضات املنطقية الرضائية التي يستند إليها العمل اإلنساين الدويل،
معينة  7بالوسائل
ال بد من أن
َّ
ينصب تشديد جديد عىل اإلنفاذ ،بام يف ذلك إنفاذ معايري دنيا ّ
العسكرية .ويف هذا السياقُ ،ينظر إىل استخدام حراسات عسكرية أو مسلحة باعتباره استجابة
للظروف املتغرية — وكوسيلة جديدة لتحديد هدف إنساين قائم منذ أمد بعيد.

وتزيد من إحلاح هذا النقاش عمليتان أخريان .أوالمها ،تزايد وقوع العاملني يف املجال
اإلنساين ضحايا املضايقة واهلجامت املسلحة .ويف بعض األحيان ،يكون هذا جز ًءا من جمهود
متعمد إلحباط إيصال املعونة واخلدمات اإلنسانية إىل السكان“األعداء” ،أو دالة عىل مدى
عدم اعتبار املنظامت “اإلنسانية” بعد ،نزهية وحمايدة ومستقلة .ويف بعض األحيان ،يكون جمرد

4

انظر عىل سبيل املثالPeter Calvocoressi, Guy Wint and John Pritchard, Total War, 2nd ed. (London: :

5

يعول عىل تقديرات النسب املئوية للمدنيني بني جمموع القتىل ،وقد قدمت تقديرات يف احلروب التالية داخل
ال ّ
األمم املتحدة ( ،)A/C/3/SR1780واستشهد هبا أزبيورن روزنبالت يف الصفحتني  55و 56من International
) humanitarian law of armed conflict, (Geneva: Henri Dunant Institute, 1979احلرب العاملية األوىل  5يف
املائة ،واحلرب العاملية الثانية  48يف املائة ،واحلرب الكورية  84يف املائة ،وحرب فييت نام أكثر من  85يف املائة.

6

.Penguin, 1989), 512

انظر عىل سبيل املثال:

Ed Schenkenberg van Mierop in ‘Civil-Military Cooperation in the Wake of

Kosovo: A Humanitarian Perspective’, Conference on Civil-Military Cooperation, Copenhagen,
7

.1-2 September 2000

انظر ،عىل سبيل املثال ،تقرير األخرض اإلبراهيمي ( ،)A/55/305الفقرتني  50و.63
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أما العملية الثانية التي تدفع النقاش بشأن العالقة بني القوات العسكرية واملجتمع اإلنساين
فهي تطور التفكري العسكري بصدد توفري املعونة واخلدمات اإلنسانية .وحدث تطور يف مبدأ
العمليات العسكرية  -املدنية يف منظمة حلف شامل األطليس وأماكن أخرى ،مع تزايد امليل
نحو استعامل القوات العسكرية يف إيصال املعونة اإلنسانية ،بل وحتى تقديم هذه املعونة
9
مبارشة ،يف بعض األحيان.

إعداد توجيهات عامة —
خمس مسائل أوّلية:

يف حماولة لتناول بعض هذه القضايا ،عقدت نائبة األمني العام لألمم املتحدة فرقة عمل بشأن
قضايا السياسة العامة املرتبطة بأمن املوظفني .واجتمعت فرقة العمل هذه يف نيويورك يف 17
و 18ترشين الثاين/نوفمرب  1999وأصدرت توصيات يف عدد من املجاالت  10 .وتناولت إحدى
التوصيات وجوب وضع توجيهات عامة تتعلق باستخدام حراسات عسكرية أو مسلحة لقوافل
املعونة اإلنسانيةُ .
وطلب إىل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أن يضع مرشوع التوجيهات.
ّ
إن عدد البعثات التي تنشأ فيها قضية من هذا القبيل قليل نسبي ًا .ذلك أن قوافل األمم املتحدة
تتنقل بدون حراسات عسكرية أو مسلحة يف  15من أصل  22حالة من حاالت الطوارئ
املع ّقدة التي يشرتك فيها مكتب تنسيق املعونة اإلنسانية عن كثب يف الوقت الراهن .ومع ذلك،
فإن القضية تتناول مسائل أوسع نطاق ًا يف العالقات اإلنسانية  -العسكرية.

ويف السعي إىل إعداد توجيهات عامة تتعلق باستخدام حراسات عسكرية أو مسلحة للقوافل
اإلنسانية يمكن طرح مخس جمموعات من األسئلة هي:

8

شجب قرار اجلمعية العامة  17( 192/54كانون األول/ديسمرب  )1999اخلسائر املتزايدة يف أرواح موظفي املساعدة
اإلنسانية التي تقدمها األمم املتحدة ،يف امليدان “وما يتعرض له احرتام مبادئ وقواعد القانون اإلنساين الدويل من تآكل
مستمر” .ويقدم تقرير األمني العام عن سالمة وأمن موظفي األمم املتحدة ( )A/55/494املؤرخ  18ترشين األول/
أكتوبر  2000رسد ًا أكثر تفصي ً
ال لتصاعد مستوى انعدام األمن.

9

انظر عىل سبيل املثال:

10

املعمم بمذكرة لنائبة األمني العام
“تقرير فرقتي العمل املعنيتني بقضايا السياسة العامة واملسائل القانونية والتشغيلية”ّ ،
مؤرخة  28آذار/مارس .2000

Jean-Daniel Tauxe, “The ICRC and civil-military cooperation in situations of

.armed conflict", 45th Rose-Roth Seminar, Montreux, 2 March 2000
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دالة عىل هيمنة العصابات واإلجرام والتفكك العام للسلطة بام يرتبط بالكثري من الرصاعات
8
احلديثة ،وبخاصة يف “الدول املنهارة”.
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‘’1

هل تنطوي طبيعة الرصاع احلديث عىل خماطر للعاملني يف املجال اإلنساين مل تكن
موجودة يف السابق؟

‘’3

تتعرض القوافل اإلنسانية أكرب ،وإذا مل يكن االرتباط بالقوات
إذا كان اخلطر الذي ّ
العسكرية مرضّ ًا بمبادئها أو عملياهتا ،هل سيكون توفري حراسات عسكرية
أو مسلحة مفيد ًا فعلي ًا؟ هل سيزيد ذلك أمنها أم خيفضه؟ وهل سيجتاز هذا اإلجراء
سيقرص عن بلوغها؟ وهل
عقبة معايري األمن التشغييل الدنيا لألمم املتحدة أم أنه
ّ
سيزيد ذلك كمية املساعدة التي يمكن إيصاهلا أم ي ّقللها؟ وهل ستزيد احلراسات
تعرضه للخطر؟
أمن السكان املستفيدين أم ّ

‘’5

هل هناك سياسات وممارسات تم اتباعها بالفعل فيام يتعلق باستخدام احلراسات
املسلحة أو العسكرية وما مدى فعاليتها؟

األسئلة

‘’2

‘’4

يف حالة اإلجياب ،هل يمثل تزويد القوافل اإلنسانية بحامية عسكرية أو مسلحة
رد ًا مالئ ًام ،أم أن من شأن االرتباط باجلهات الفاعلة العسكرية أن يرض بنزاهة
املنظامت اإلنسانية؟

ما هي نتائج عدم استخدام حراسات مسلحة أو عسكرية للقوافل اإلنسانية؟
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متيل احلروب احلديثة إىل االنطواء عىل أخطار متزايدة بالنسبة إىل العاملني يف املجال اإلنساين.
ويمكن حتديد ثالثة أسباب رئيسية لذلك.

(أ)

تزايد الطابع غري النظامي للحرب

خالل الفرتة من  1900إىل  1950كانت القوات النظامية تضطلع باجلزء األعظم من
األنشطة العسكرية .وكانت القوات تتميز بقوة قيادهتا وسيطرهتا واتصاالهتا ،مع انضباط
داخيل شديد ،وتفريق واضح بني استعامل القوة لألغراض العسكرية واستعامل القوة
ألغراض خاصة أو إجرامية .ويف أثناء هذه الفرتة كان العاملون يف املجال اإلنساين — من
حركة الصليب األمحر ،بصورة رئيسية — يؤدون عملهم بموافقة األطراف املتحاربة.
ألي درجة من اخلطر املادي.
تعرضوا ّ
ونادر ًا ما ّ
وكان رمز الصليب األمحر يوفر محاية معرتف ًا هبا
ً 11
بصورة عاملية تقريبا.
ويف الفرتة  ،2000 - 1950كانت القوات غري
النظامية تضطلع بجزء كبري من األنشطة العسكرية،
إذ ح ّلت حمل احلروب بني الدول ،التي ّ
شكلت معظم
النشاط العسكري يف النصف األول من القرن ،إىل
حد كبري ،حروب التحرير الوطني ،وحروب التمرد،
وحروب االنشقاق ،ويف السنوات األخرية ،من القرن،
نوع من حروب العصابات العرقية جزئي ًا والسياسية
جزئي ًا واإلجرامية جزئي ًا .ويف الغالب كانت عنارص
القيادة والسيطرة واالتصال فيها أضعف من احلقبة
السابقة ،مثلها يف ذلك مثل االنضباط الداخيل .وقد
يكون تزايد استخدام اجلنود األطفال ،واجلنود الذين

11

جلنة الصليب األمحر الدولية“ ،املبادئ واالستجابة يف جمال املساعدة واحلامية اإلنسانيتني الدوليتني (قارن ،استخدام
احلراسات املسلحة)” ،قدمت يف املؤمتر الدويل السادس والعرشين للصليب األمحر واهلالل األمحر 15 ،أيلول/سبتمرب
.1995
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أو ًال  -الخطر المتزايد الذي يتعرّ ض له
العاملون في المجال اإلنساني

استخدام الحراسات العسكرية أو املسلحة للقوافل اإلنسانية

84

يعملون حتت تأثري املخدرات ،قد أ ّدى إىل تفاقم هذا االجتاه مثلام زاده تفاق ًام إضفاء الطابع
12
اإلجرامي عىل الرصاعات و“خصخصتها”.

(ب)

تآكل الصورة العامة عن نزاهة العاملني يف املجال اإلنساين:
تزايد عدد املنظامت اإلنسانية

قبل عام  1950كانت حلركة الصليب األمحر هيمنة كاسحة يف جمال تقديم اخلدمات اإلنسانية
يف حاالت الرصاع املسلح .وكانت نزاهتها وحيادها مقبولني بصورة عامة .وبحلول هناية القرن
العرشين كانت املئات من املنظامت غري احلكومية ناشطة يف مناطق الرصاعات الرئيسية 13 .وكان
للعديد منها انتامءات دينية أو عرقية أو وطنية جعلتها أهداف ًا للشك يف الرصاعات التي كان
هلا طابع ديني أو عرقي .وكان للشكوك ،يف بعض احلاالتُ ،أ ُسس تربرها ،فعانت املنظامت
14
األخرى — امللتزمة التزام ًا حقيقي ًا باملبادئ اإلنسانية — بحكم التبعية.

(ج)

تآكل الصورة العامة عن نزاهة العاملني يف املجال اإلنساين:
املتغري للمنظامت اإلنسانية
ّ
الدور

يف أثناء الرصاعات الرئيسية يف الفرتة  ،1950 - 1900نزعت املنظامت اإلنسانية إىل عدم
أي منظمة
االضطالع بأنشطة يمكن أن تؤثر يف نتيجة الرصاع .وعىل سبيل املثال ،مل تقدم ّ
إنسانية غذا ًء لعامة سكان لينينغراد خالل احلصار الذي فرض عىل تلك املدينة يف الفرتة من
 1941إىل  .1944والواقع أنه بدا أن هناك قبو ً
ال عام ًا لسياسة أملانيا الرامية إىل جتويع املدينة
أي تضارب ،يف تلك
لكفالة خضوعها بوصفها هدف ًا حربي ًا مرشوع ًا 15 .ولذلك مل يكن هناك ّ
احلالة ،بني إجراءات فاريض احلصار وعمل املنظامت اإلنسانية.
12
13

 ،A/55/494املرفق الثاين.

يف البوسنة واهلرسك ،كان أكثر من  3 000شخص يتبعون أكثر من  250منظمة إنسانية ،حيملون بطاقات هوية
صادرة عن مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،يف عام Mark Cutts, ‘The Humanitarian operation .1995
in Bosnia and Herzegovina, 1992-95: Dilemmas in negotiating humanitarian access,’ (Geneva:

New Issues in Refugee Research — Working Paper No. 8, 1999), 7

 .UNHCR,ويف كوسوفو ،كانت

 180منظمة غري حكومية تعمل هناك عام Suhrke, Barutciski Garlock and Sandison, ‘The Kosovo( 1999

’Refugee Crisis: And independent evaluation of UNHCR’s emergency preparedness and response,
14
15

.(Geneva: UNHCR, February 2000), 65
ً
انظر عىل سبيل املثال َك ْتس أعاله ،الصفحات  7و 23و .24انظر أيضا جلنة الصليب األمحر الدولية“ ،املبادئ
واالستجابة”.
مثلام يذكر قانون ليبـر (املادة  )17أن “من املرشوع جتويع اجلانب املعادي املحارب ،مسلح ًا كان أو أعزل من
السالح ،بحيث يؤدي ذلك إىل إخضاع أرسع للعدو” ،فإن املحكمة العسكرية يف نورينبريغ ذكرت أنه فيام يتعلق
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ثاني ًا  -النزاهة واستعامل القوة ،بام يف ذلك
استخدام حراسات مسلحة
هناك حاالت عديدة يمكن فيها أن يؤدي استعامل القوة ،بام يف ذلك استخدام حراسات
مسلحة ،إىل إحلاق رضر بنزاهة املنظامت اإلنسانية.

إ ّ
ال أن هناك ظروف ًا أيض ًا يكون من شأن استخدام احلراسات املسلحة أو العسكرية فيها أن
يزيد من قدرة تلك املنظامت عىل تقديم املساعدة بطريقة نزهية أي “بغض النظر عن عنرص
املستفيدين أو معتقداهتم أو جنسيتهم ...وعىل أساس احلاجة وحدها”  .18وقد سبق وأوردنا
مثال حاالت احلصار ،وهذه يمكن توسيعها لتشمل حاالت أخرى يسعى فيها أحد األطراف
املحاربة ،الذي يسيطر عىل طرق الوصول إىل مناطق واقعة حتت سيطرة من جانب حمارب

16

بحصار مدينة لينينغراد كان “قطع كل مصدر من مصادر إقامة األود ،من اخلارج ،يعترب أمر ًا مرشوع ًا” .تقارير جرائم
احلرب ،املجلد  ،12الصفحة .84
انظر مث ً
الAction Against Hunger (ACF), Geopolitics of Hunger: 2000 -2001 — Hunger and Power. :
ً
 .Boulder: Lynne Rienner, 2000وانظر أيضا Catherine Bertini, “Statement to the United Nations

Security Council Debate on Security of UN Humanitarian Personnel, New York, 9 February 2000”,

).(Rome: World Food Programme, 2000

Larry Minear et al, ‘Humanitarian Action in the Former Yugoslavia: The U.N.’s Role, 1991-1993', 17
18

.Watson Institute Occasional Paper Series #18, 1994, 83-103

هذه الصيغة املتعلقة بالرضورة اإلنسانية احلتمية واردة يف املادة  2من “مدونة قواعد السلوك حلركة الصليب األمحر
واهلالل األمحر الدولية وللمنظامت غري احلكومية يف عمليات اإلغاثة يف حاالت الكوارث” .1994
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وبعد ذلك بخمسني سنة تزايد تضارب األهداف .وأحد األمثلة هو استعامل اجلوع كسالح
يف احلرب .غري أن انبعاث هذه املامرسة يف الرصاعات األخرية قوبل بإرصار متنام من جانب
املجتمع اإلنساين عىل وجوب إيصال معونات األغذية إىل املحتاجني إليها .وعندما استعمل
واحد أو أكثر من اجلوانب املتحاربة اجلوع استعام ً
ال فعلي ًا لتحقيق أغراض عسكرية يف
الرصاعات يف أفغانستان ،وأنغوال ،والبوسنة واهلرسك ،وكرواتيا ،وكوسوفو ،والصومال،
وجنوب السودان ،وشامل أوغندا ،وغريها من املناطق ،عرضت املنظامت اإلنسانية أنفسها
للخطر من خالل حماولة توفري األغذية 16 .ويف بعض األحيان ،كام حدث يف البوسنة واهلرسك،
متثلت استجابة املجتمع الدويل يف إقامة ارتباط مع اجلهات الفاعلة العسكرية التي كانت طرف ًا
17
يف الرصاع (أو كان ينظر إليها باعتبارها طرف ًا يف الرصاع).
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آخر ،إىل خفض كمية املساعدات املتدفقة عىل سكان يعتربون أعدا ًء .وأثناء الرصاع يف البوسنة
واهلرسك ،مل تكن املنظامت اإلنسانية قادرة عىل إيصال املعونة عىل أساس احلاجة بسبب عدم
تعاون العنارص العسكرية املسيطرة عىل طرق الوصول إىل أكثر السكان عوز ًا .ومل يصحح هذا
االختالل يف التوازن إال عندما تم توفري حراسات عسكرية وعندما أثبتت اجلهات التي وفرت
19
احلراسات مصداقية استعدادها الستعامل القوة.

ثالث ًا  -فائدة احلراسات املسلحة أو العسكرية
ثمة حاالت عديدة — بل الغالبية العظمى من احلاالت — التي يكون فيها استخدام احلراسات
يعرض للخطر
املسلحة أو العسكرية غري جمد .واستخدام حراسات من هذا القبيل يمكن أن ّ
فعالة عىل أساس احلاجة وبغض النظر عن
أمن األفراد اويق ّلص قدراهتم عىل تقديم مساعدة ّ
العنرص أو املعتقد أو اجلنسية .وعىل سبيل املثال:



يمكن أن يؤدي التعاون مع قوة عسكرية خارجية — بما يف ذلك التعاون
مع قوة تعمل بوالية من األمم املتحدة — إىل قيام الجهات الفاعلة املحلية
بربط املنظمات اإلنسانية باألهداف العسكرية والسياسية لتلك القوة.



التعاون مع حراسات مسلحة أو عسكرية ليست لديها القدرة عىل
االنتصار إذا هوجمت — وإبقاء الطرق مفتوحة أمام قوافل أخرى —
يمكن أن يعرّض القافلة أو طريق القافلة لخطر أكرب ممّا لو كانت بدون
حراسة.



غالبا ً ما يؤدي االعتماد عىل دعم من قوة عسكرية أو مسلحة — أجنبية
كانت أم محلية — إىل استحالة العمل بدونها.



التعاون مع أحد األطراف املحاربة يمكن أن يجعل من املستحيل أو من غري
املأمون العمل يف أرض يسيطر عليها طرف محارب آخر ،ما لم يكن هناك
اتفاق بشأن تسليم عىل الحدود.

وتتفاقم هذه املشاكل عندما تبقى اجلهات الفاعلة اإلنسانية ،كام هو احلال عامة ،يف منطقة
الرصاع بعد مغادرة القوات العسكرية األجنبية للمنطقة.
19

كتس ،الصفحات  14إىل .16
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هناك بعض املنظامت اإلنسانية التي لن تستخدم ،ألسباب تتعلق باملبدأ األوسع ،حراسات
عسكرية أو مسلحة حلامية قوافلها ،بغض النظر عن فائدة تلك احلراسات .وهذا املوقف قد
يساهم يف تطور اجتاه عام نحو قيام القوات العسكرية األجنبية بتوفري اخلدمات اإلنسانية
بصورة مبارشة.
وعندما تكون املنظامت اإلنسانية غري مستعدة لتوفري
اخلدمات اإلنسانية أو غري قادرة عىل ذلك ،يتزايد
االحتامل بأن تقوم قوات عسكرية أجنبية بسدّ
الفجوة .وهذا صحيح سواء كانت األسباب عسكرية
(مث ً
ال عندما يكون ذلك جز ًءا من جمهود يرمي إىل
كسب ُحسن نية السكان الذين تعمل القوة بينهم)،
ضيقة (مث ً
ال عندما تنشأ حاجة إىل إظهار
أو مؤسسة ّ
نشاط القوات العسكرية خالل فرتات تدين درجات
اخلطر) أو سياسية مبارشة (مث ً
ال كجزء من جمهود
عالقات عامة موجهة نحو الدوائر االنتخابية يف
الدولة مرسلة القوات).

ويبدو أن خربة كوسوفو مثال آخر عىل مدى استطاعة
اجلهات الفاعلة الثنائية والعسكرية أن تتوىل مهام تقوم
هبا عادة منظامت إنسانية مستقلة 20 .عىل أنه حتى لو
مل تتكرر حالة كوسوفو ،فإن “بعض الدول الغربية،
واالحتاد األورويب ومنظمة حلف شامل األطليس تعيد
التفكري يف املبادئ العسكرية ،وال سيام يف ميدان األمن،
وتلتمس طريقة الستخدام بعض من قدراهتا وأصوهلا
العسكرية ،التي تستخدم اآلن استخدام ًا منقوص ًا ،يف
21
األغراض املدنية”.

 20للمزيد من املعلومات ،انظرLarry Minear et al, ‘NATO and Humanitarian Action in the Kosovo Crisis’ :
21

.in Watson Institute Occasional Papers Series #36, 2000
 ،Tauxeاملرجع نفسه.
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خامس ًا  -السياسات واملامرسات املتبعة بالفعل
داخل األمم املتحدة ،كان تطور السياسات فيام يتعلق باستخدام حراسات مسلحة وعسكرية
للقوافل اإلنسانية ،وفيام يتعلق بالقضايا املتصلة بذلك مثل استخدام األمن املسلح أو العسكري
للمنشآت الثابتة ،جمزأ .غري أن أعضاء منظومة األمم املتحدة ،بصورة عامة ،اعتمدت سياسات
22
تعرتف باحلاجة إىل حراسات مسلحة أو عسكرية يف ظروف استثنائية.

احلراس املسلحني الذين تقدمهم رشكات اخلدمات األمنية ملرافقة القوافل
ومن شأن استخدام ّ
أن خيضع للتوجيه األمني الصادر يف  9كانون الثاين/يناير  1996بشأن استخدام مؤسسات
منظومة األمم املتحدة حلراس مسلحني .ويكون هذا االستخدام رهن ًا باحلصول عىل إذن من
منسق األمم املتحدة لشؤون األمن.
وبالنسبة إىل احلامية املقدمة من قوات األمم املتحدة ،يقع إصدار إذن بإيفاد قوة من هذا القبيل،
يقرر أيض ًا
سواء يف حالة حفظ السالم أو تنفيذ السالم ،داخل اختصاص جملس األمن الذي ّ
مكون عسكري لعملية سالم تضطلع
والية هذه القوة .وجيب أن تكون أية محاية متو ّقعة من ّ
هبا األمم املتحدة ،تقدم إىل قوافل إنسانية متمشية مع والية عملية السالم كام وضعها جملس
األمن.

أما داخل جمتمع املنظامت اإلنسانية خارج األمم املتحدة ،فإن هناك طيف ًا من السياسة العامة.
مكون من احلركة،
وحركة الصليب األمحر ترى أنه “كمبدأ عام ،تكون أية محاية مسلحة ّ
ألي ّ
23
متضاربة مع املبادئ األساسية التالية :اإلنسانية ،واالستقالل ،والنزاهة ،واحلياد” .وليس
لدى بعض املنظامت األخرى ،بام فيها بصورة خاصة الرشيكات التنفيذيات لوكاالت األمم
24
املتحدة ،مثل هذه االعرتاضات عىل السياسة العامة.
وبذلت بعض اجلهود إلجياد سياسة مشرتكة لكل املنظامت اإلنسانية ،بام يف ذلك املنظامت
األعضاء يف منظومة األمم املتحدة ذات الواليات اإلنسانية وكذلك املنظامت اإلنسانية غري

22

23

24

قارن ،عىل سبيل املثال ،مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني “أمن خميامت ومستوطنات الالجئني وطابعها املدين
واإلنساين” ،EC/49/SC/INF.2، 1999 ،بمنسق األمم املتحدة للشؤون األمنية“ ،دليل األمم املتحدة للعمليات
األمنية”.1995 ،

جلنة الصليب األمحر الدولية“ ،تقرير عن اسـتخدام احلامية املسـلحة للمسـاعدات اإلنسـانية” مسـتخلص من “ورقة
عمل ،جملس الوفود ”1995 ،قدمت إىل جملس الوفود ،جلنة الصليب األمحر الدولية واالحتاد الدويل ،جنيف 2 - 1
كانون األول/ديسمرب .1995
َك ْتس ،الصفحات .10 - 6
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‘’1
‘’2

املبادىء

‘’3

‘’4

‘’5
‘’6

1

25

املنظامت اإلنسانية ،ال السلطات السياسية ،جيب أن تتخذ قرارات قبول األصول
العسكرية ،استناد ًا فقط إىل معايري إنسانية.
ال تطلب إ ّ
األصول العسكرية ينبغي أ ّ
ال حيث ال يكون هناك بديل مدين مقارن
تلبي حاجة إنسانية حرجة .لذلك جيب
وال يمكن لغري األصول العسكرية أن ّ
أن تكون األصول العسكرية فريدة يف طابعها أو يف نرشها يف الوقت املناسب،
وينبغي أن يشكل استخدامها مالذ ًا أخري ًا.
العملية اإلنسانية التي تستخدم أصو ً
ال عسكرية جيب أن حتتفظ بام هلا من طابع
وسامت مدنية .وجيب أن تظل العملية حتت السلطة العامة للمنظمة اإلنسانية
املسؤولة عن تلك العملية وحتت سيطرهتا ،مهام كانت ترتيبات القيادة املحددة
لألصول العسكرية ذاهتا .وينبغي أن تعمل األصول العسكرية ،إىل احلد املمكن،
غري مسلحة وأن تكون مدنية يف مظهرها.
البلدان التي تقدم أفراد ًا عسكريني لدعم العمليات اإلنسانية ينبغي أن تكفل
احرتامهم ملدونة قواعد السلوك للمنظمة اإلنسانية املسؤولة عن تلك العملية،
وما هلا من مبادئ.
اشرتاك األفراد العسكريني عىل نطاق واسع يف اإليصال املبارش للمساعدات
اإلنسانية ينبغي جتنبه.

أي استخدام لألصول العسكرية ينبغي أن يكفل احتفاظ العملية بمميزاهتا الدولية
ّ
1
ومتعددة األطراف.
إدارة الشؤون اإلنسانية باألمم املتحدة “استخدام األصول العسكرية وأصول الدفاع املدين يف دعم العمليات
اإلنسانية :تقرير فرقة العمل” 27 ،أيلول/سبتمرب .1995

إدارة الشؤون اإلنسانية باألمم املتحدة“ ،الفريق العامل التابع ل ّلجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت ،االجتامع التاسع
عرش 27 ،أيلول/سبتمرب  ،1995جنيف :حمرض موجز”.
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أقر الفريق العامل التابع ل ّلجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت،
احلكومية .ويف عام ّ ،1995
تقرير فرقة العمل املعنية باستخدام األصول العسكرية وأصول الدفاع املدين يف دعم العمليات
اإلنسانية  25.ومل يرش التقرير إىل استخدام حراسات مسلحة أو عسكرية ،بصورة خاصة ،ولكنه
أرسى ستة ‘مبادئ عمل’ عامة فيام يتعلق باستخدام كل األصول العسكرية لدعم العمليات
اإلنسانية .وقد ذكرت هذه املبادئ أن:
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من الواضح أن أوسع هذه املبادئ — النقطتان ‘ ’1و‘ ’2أعاله — يمكن تطبيقهام عىل
حالة حمددة من احلراسات املسلحة والعسكرية .أما النقطتان ‘ ’3و‘ ،’4فقد تكونان أقل
تقوض قدرة احلراسة املسلحة
عرضة للتطبيق .وعىل سبيل املثال ،فإن النقطة ‘ ’3يمكن أن ّ
أو العسكرية عىل توفري رادع معقول للمهامجني املحتملني.
ويف املامرسة العملية ،ال تفصل مسافة كبرية بني مواقف خمتلف املنظامت اإلنسانية ،رغم أن
معايري خمتلفة قد تطبق يف عملية اختاذ للقرار.

الخالصة:

إن املامرسة التقييدية بصورة عامة التي تتبعها كل املنظامت اإلنسانية الرئيسية مالئمة .ومهام
كانت التوجيهات العامة املتعلقة بالسياسة التي توضع يف هذا املجال ،فإهنا ينبغي أن تعكس
اهلدف األوسع املتمثل يف احلد من الظروف التي يتعني فيها عىل املنظامت اإلنسانية أن تلجأ إىل
استخدام حراسات مسلحة أو عسكرية.
ويستحق التنويه التقارب يف املامرسات فيام بني املنظامت اإلنسانية العاملة يف امليدان ،األمر
الذي ينبغي تعزيزه بغية إجياد موقف مشرتك ،حيث يكون ذلك ممكن ًا ،فيام بني كل املنظامت
أي عملية بعينها.
اإلنسانية يف ّ

ومهام كانت التوجيهات العامة التي سيتم إقرارها ،فهي ينبغي أن تعكس مستويني الختاذ
القرار :األول ،متى تستخدم احلراسات املسلحة أو العسكرية ،والثاين ،بعد اختاذ القرار
باستخدام هذه احلراسة ،كيف سيتم استخدامها.
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متعلقة بحاالت استخدام
احلراسات العسكرية أو املسلحة
القاعدة العامة

ال تستخدم القوافل اإلنسانية ،كقاعدة عامة،

حراسات مسلحة أو عسكرية.

االستثناءات (املعايري)

يكون النظر يف استثناءات من القاعدة العامة عبارة عن مالذ أخري ،وال ُيلجأ إليها إ ّال بعد استيفاء
املعايري التالية:
‘’1

السيادة — السلطة ذات السيادة ،أو السلطة املحلية املسيطرة (“السلطات
املحلية”) تكون غري مستعدة لتوفري بيئة آمنة أو غري قادرة عىل توفريها بدون
استخدام حراسات عسكرية أو مسلحة.
ً
احلاجة — مستوى احلاجة اإلنسانية يكون قد بلغ حدا يؤدي عنده انعدام املساعدة
اإلنسانية إىل معاناة برشية غري مقبولة ،ومع ذلك ال يمكن إيصال املساعدة بدون
استخدام حراسات عسكرية أو مسلحة.

‘’4

االستدامة — استخدام احلراسة املسلحة أو العسكرية لن يرض بقدرة املنظمة ،يف
وفعال.
األجل الطويل ،عىل الوفاء بواليتها عىل نحو آمن ّ

املعايري

‘’2

‘’3

السالمة — يمكن توفري احلراسات املسلحة أو العسكرية بطريقة من شأهنا أن
توفر الرادع املعقول الالزم لتعزيز سالمة العاملني يف املجال اإلنساين وزيادة
القدرة عىل تقديم املساعدة إىل املستفيدين املقصودين دون تعريض أمن املستفيدين
ألي خطر.
والسكان املحليني اآلخرين ّ

التوجيهات
متى؟

اجلزء الثاين
توجيهات عامة غري ملزمة
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االستثناءات (اإلجراءات)

داخل منظومة األمم املتحدة ،يتوىل املسؤول املعني البت عادة فيام إذا كانت املعايري قد استوفيت
املعني عرضة للمساءلة بشأن األمور املتعلقة بأمن موظفي
أو مل تستوف .ويكون هذا املسؤول ّ
األمم املتحدة وممتلكاهتا ،من األمني العام عن طريق منسق األمم املتحدة لشؤون األمن.
مالحظة :يف معظم احلاالت ،ال ك ّلها ،يعمل فرد واحد بوصفه منسق الشؤون اإلنسانية،
املعني .ويرد النص الكامل لصالحيات املنسق املقيم فيام يتعلق
واملنسق املقيم ،واملسؤول ّ
بموظفي األمم املتحدة وممتلكاهتا يف الفرع اخلامس من الفقرة  20من دليل األمم املتحدة
لألمن امليداين.

املعني (أو منسق الشؤون اإلنسانية ،حسب االقتضاء) بأن وجود موقف
وتسلي ًام من املسؤول ّ
مشرتك بني اجلهات الفاعلة اإلنسانية سوف يزيد أمن اجلميع ،يقوم بإجراء مشاورات واسعة
املعني ممثيل الوكاالت اإلنسانية غري
داخل املجتمع اإلنساين قبل البت يف املعايري .ويدعو املسؤول ّ
التابعة لألمم املتحدة لالشرتاك ،إما كأعضاء وإما كمراقبني ،يف عمل فريق اإلدارة األمنية.

املعني أن يتصل رسمي ًا بالسلطات املحلية ملعرفة
وفيام يتعلق بمعيار السيادة ،يكون عىل املسؤول ّ
ما إذا كانت مستعدة لتوفري البيئة اآلمنة الالزمة والوفاء بالتزاماهتا بموجب القانون اإلنساين
املعني أعضاء املجتمع اإلنساين ،بصورة رسمية،
الدويل ،وقادرة عىل ذلك أم ال .ويطلع املسؤول ّ
عىل دور القوات العاملة بموجب والية من جملس األمن فيام يتعلق بدعم ذلك املجتمع وعىل
أحكام اتفاق مركز القوات الذي قد يكون ساري ًا.
مالحظة :حدث ارتباك يف بعض احلاالت بشأن ما إذا كان اتفاق قطري/اتفاق مركز
القوات/اتفاق مركز البعثة ساري ًا ،وبشأن اجلهات املشمولة به ،ومعناه من الناحية العملية.
املعني أن يوضح هذه املسألة ملمثيل املجتمع اإلنساين األوسع كأساس
وحياول املسؤول ّ
للتخطيط األمني.
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التوجيهات
متى؟

املعني ما ييل:
وفيام يتعلق بمعيار السالمة ،تشمل العوامل التي يتعني أن ينظر فيها املسؤول ّ
‘’1

‘’2

‘’3

‘’4

‘’5

َمن سيوفر احلراسة؟ (مث ً
ال ،قوات األمم املتحدة التي تضطلع بعمليات سالم
والتي حتكم عملها قرارات جملس األمن؛ قوات دولية أخرى؛ قوات حكومية؛
حراس مسلحون توفرهم رشكات اخلدمات
قوات جهات فاعلة من غري الدول؛ ّ
األمنية ،والذين خيضع استخدامهم من قبل جمتمع األمم املتحدة ،ملوافقة منسق
األمم املتحدة لشؤون األمن).
ما هي قدراهتم؟ (مث ً
ال ،هل يستطيعون تقديم معلومات استخبارية عن احلالة
ً
ً
فعاال هلجوم؟ هل سيكونون جديرين بالثقة يف حالة
األمنية؟ هل سيمثلون رادعا ّ
التعرض لذلك اهلجوم؟ ما هي قواعد االشتباك لدهيم؟ ما هي ترتيبات القيادة
والسيطرة؟ هل لدهيم القدرة عىل اجلالء؟ هل يستطيعون إبقاء الطريق مفتوح ًا
وآمن ًا ملرور القوافل يف املستقبل بعد استخدامهم القوة لفتح الطريق لقافلة؟)
ما هي درجة األولوية املمنوحة حلامية القوافل اإلنسانية عىل س ّلم األولويات
للجهة موفرة احلراسات؟ وهل احلراسات ذاهتا مصدر حمتمل من مصادر عدم
األمن؟
هل هناك خيار؟ (مث ً
ال ،هل الذين يوفرون احلراسات يرصون — ألسباب سياسية
أو عسكرية أو اقتصادية أو إجرامية — عىل استخدامها؟ وإذا كان األمر كذلك،
ما هي العواقب املمكنة التي تنجم عن مقاومتهم؟)
هل سيكون الستخدام احلراسات يف إحدى املناطق أثر مؤذ عىل قدرة املنظمة
عىل الوفاء بواليتها يف مناطق أخرى؟ (مث ً
ال ،إذا تقرر أن يوفر احلراسات طرف
حمارب ،هل سيؤثر ذلك عىل القدرة عىل العمل يف املناطق التي ال يسيطر عليها
هذا الطرف املحارب؟)
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املعني فيام إذا كان استخدام احلراسات املسلحة
وفيام يتعلق بمعيار االستدامة ،ينظر املسؤول ّ
ً
أو العسكرية يمكن أن جتعل تقديم املعونة أكثر صعوبة فيام بعد (مثال ،إذا كانت قوة عسكرية
خارجية توفر احلراسات ،ماذا سيحدث عندما تغادر تلك القوة املنطقة ،كام هو احلال عادة،
ولكن العمليات اإلنسانية جيب أن تظل مستمرة؟)
مالحظة :هناك حاالت لن ُيستوىف فيها معيار السالمة أو االستدامة ،وفق ًا ملا قرره
املعني .ويف هذه احلاالت ،قد يكون من املناسب وقف العمليات أو االنسحاب.
املسؤول ّ
ذلك أن امليض يف العمليات يف مواجهة درجة عالية غري مقبولة من املخاطرة نادر ًا ما يشمل
فعالة لسد احلاجات اإلنسانية .ويف أكثر من مناسبة ،شجعت السلطات السياسية
وسيلة ّ
اجلهات الفاعلة اإلنسانية عىل مواصلة العمليات — بحراسة عسكرية ومسلحة ويف
وجه درجة عالية إىل حد غري مقبول من املخاطرة — الستخدام ذلك ذريعة لعدم معاجلة
األسباب اجلذرية ألزمة إنسانية.

الجزء الثاني :توجيهات عامة غري ملزمة
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حيدد دور ووالية القوات العاملة بموجب والية من األمم املتحدة ،جملس األمن التابع لألمم
املتحدة بقرار يكون ملزم ًا .وتسرتشد العالقة بني ممثيل األمني العام ،واملنسقني املقيمني ،ومنسقي
الشؤون اإلنسانية ،بمذكرة األمني العام
املؤرخة  30ترشين األول /أكتوبر ،2000
يف تنفيذ هذه الوالية .وتتقرر العالقة بني
العنرصين السيايس والعسكري لوجود األمم
املتحدة ووجود املجتمع اإلنساين باالتفاق
بني املمثل اخلاص لألمني العام/ممثل األمني
العام ومنسق الشؤون اإلنسانية/املنسق املقيم،
ويكون متطابق ًا مع الوالية املمنوحة من جملس
األمن .ووفق ًا للفقرة  8من مذكرة األمني العام
ينبغي أن حيل املمثل اخلاص لألمني العام/ممثل
األمني العام ومنسق الشؤون اإلنسانية/املنسق
املقيم ،اخلالفات املتعلقة بالسياسة عىل املستوى
امليداين .وحني يتعذر ذلك ،حتال املسألة إىل
فرقة العمل يف املقر العام كلها.
[* ملحوظة من املحرر ( :)2008انظر مرفق
هذا الكتيب لالطالع عىل أحدث صيغة صدرت يف عام  2006للبعثات املتكاملة].

مالحظة  :1إن عدد احلاالت التي تنطوي عىل احتامل طلب حراسات من القوات العاملة
بموجب والية من األمم املتحدة قليل جد ًا ،ويف الوقت احلايل تشكل تيمور  -ليشتي،
*
وإريرتيا/إثيوبيا وسرياليون أمثلة حمتملة ولكن احلراسات ال تُستخدم فع ً
أي منها.
ال يف ّ
[* ملحوظة من املحرر ( :)2008ازداد عدد األمثلة املمكنة منذ أن اعتمدت اللجنة الدائمة املشرتكة
بني الوكاالت هذه الصيغة يف عام .]2001

مالحظة  :2يقرتح تقرير اإلبراهيمي (الفرع الثاين/هاء) فكرة النزاهة التي ستكون،
يف بعض الظروف ،بعيدة بعض اليشء عن املبادئ اإلنسانية التي حتكم إيصال املساعدة
اإلنسانية .ويف هذه الظروف ،لن يكون هناك تطابق آيل يف املصالح بني عنارص األمم املتحدة
التي تقدم تقاريرها إىل ممثل األمني العام/املمثل اخلاص لألمني العام والعنارص التي ّ
يتوىل
تنسيقها منسق الشؤون اإلنسانية/املنسق املقيم.

التوجيهات
متى؟

العالقات مع القوات العاملة بموجب
والية من األمم املتحدة
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متعلقة بكيفية استخدام
احلراسات العسكرية أو املسلحة

مبادئ توجيهية للعالقات اإلنسانية  -العسكرية

يف احلاالت التي تنطوي عىل وجود جهة فاعلة عسكرية خارجية ،ينبغي أن تستند العالقة بني
املجتمع اإلنساين والقوات العسكرية اخلارجية إىل عدد من املبادئ التوجيهية تشمل ما ييل:

املبادىء

‘’1

‘’2

‘’3

سيادة املنظامت اإلنسانية يف العمل اإلنساين — ينبغي أن يؤدي العمل اإلنساين ،يف
املقام األول ،املنظامت اإلنسانية .وبقدر ما يكون للتنظيامت العسكرية دور مبارش
تؤديه يف دعم العمل اإلنساين ،ينبغي أن يتمثل هذا الدور يف توفري بيئة مأمونة
و/أو توفري الدعم اللوجيستي عندما تطلب ذلك املنظامت اإلنسانية.
غلبة املعايري اإلنسانية — جيب أن تتخذ القرار بطلب أو قبول استخدام احلراسات
العسكرية أو املسلحة املنظامت اإلنسانية ،ال السلطات السياسية أو العسكرية،
استناد ًا فقط إىل املعايري اإلنسانية.
اهلوية اإلنسانية — جيب أن حتتفظ القوافل اإلنسانية بطابعها املدين وسمتها
املدنية ،وفيام عدا املركبات واألسلحة واألفراد الذين يوفرون احلراسات ،جيب أن
تظل القوافل ذات طابع إنساين خالص وجيب أن يستقل األفراد املسلحون مركبات
منفصلة .وبغية إبراز الطابع املدين للقوافل اإلنسانية جيوز أن يوضع عىل املركبات
التي ال تنقل احلراسات املسلحة ملصقات تعلن أهنا “خالية من األسلحة”.

مالحظة :حيث تنطوي احلالة عىل وجود جهات فاعلة عسكرية خارجية ،ينبغي االتفاق
عىل املبادئ التوجيهية الواردة أعاله مسبق ًا .وقد يود ممثلو املجتمع اإلنساين النظر يف إعداد
اتفاقات مع املؤسسات العسكرية الرئيسية تؤكد هذه املبادئ ،كأساس للتعاون وتقسيم
العمل يف جمال توفري احلراسات للقوافل اإلنسانية.

الجزء الثاني :توجيهات عامة غري ملزمة

ينبغي أن يتوىل فريق واحد يمثل كل املنظامت اإلنسانية التي تلتمس حراسات مسلحة أو عسكرية
لقوافلها ،حيثام أمكن ،التفاوض بشأن ترتيبات احلراسة .وينبغي قبل الرشوع يف تلك املفاوضات،
أن يعتمد الفريق هنج ًا مشرتكاً إزاء العنارص اإلجرائية التي سيجري التفاوض بشأهنا.
مالحظة ،عىل سبيل املثال:



ما إذا كانت املنظمات اإلنسانية ستربم اتفاقا ً موحدا ً باسم كل املنظمات
املهتمة باألمر ،أم أنه سيلزم إبرام اتفاق مستقل مع كل منظمة.



مع أيّ األطراف سيتم التفاوض بشأن اتفاق الحراسة.



عىل أيّ مستوى سيجري التفاوض بشأن اتفاق الحراسة.



ما إذا كان االتفاق سيوضع بصورة رسمية وكتابة ،أم أنه سيتخذ شكل
تفاهم غري رسمي.



ما هي األحكام والرشوط التي س ُتقبل؛ وما إذا كان سيدفع رسم للجهة
املوفرة للحراسات أم ال ،والتكاليف التي ينطوي عليها ذلك.



ماهية املضاعفات السياسية لالتفاق؛ أيّ مسائل تتعلق باملسؤولية القانونية
تنشأ وما إذا كان يمكن أم ال التذرع بامتيازات األمم املتحدة وحصاناتها
ومَن سيكون مشموال ً بها.



ما إذا كان وجود ومحتويات االتفاق ستتاح بصورة عامة أم ال.

التوجيهات
متى؟

العمل الجماعي من جانب املجتمع
اإلنساني — عملية التفاوض
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العمل الجماعي من جانب املجتمع
اإلنساني — جوهر املفاوضات

حيثام أمكن ،ينبغي أن يكون لفريق التفاوض التابع للمنظامت اإلنسانية موقف مشرتك بشأن
العنارص اجلوهرية التي سيجري التفاوض بشأهنا.
مالحظة ،عىل سبيل املثال:
ً
 اإلجراءات املتعلقة بتقييم الحالة األمنية قبل التحرك (مثال دور املسؤول
ّ
املعني وفريق إدارة األمن يف تقييم مستوى الخطر واتخاذ الرتتيبات الالزمة؛
ما إذا كان يتعني إجراء تحديد رسمي “للمراحل” التي يتطلب كل منها
ترتيبا ً مناسباً).
 اإلجراءات فيما يتعلق بتكوين القوافل (ما إذا كانت ستضم خليطا ً من

عربات تابعة لألمم املتحدة وللمنظمات غري الحكومية؛ ما إذا سيكون بيان
الشحنة املوحّ د متاحاً ،وملن يُوجّ ه؛ وما إذا كان سيسمح بوجود مسافرين،
ويف حالة اإليجاب ،ما هي فئات املسافرين).
ً
 اإلجراءات فيما يتعلق بقيادة القوافل والسيطرة عليها (مثال ،مَن الذي
سيخوّل السلطة عىل تشكيل القافلة وبشأن ما إذا كان ينبغي إلغاء القافلة
أم ال ،أو إعادة رسم طريقها ،وما إذا كانت للعربات املحروسة صالحية
تحرك القافلة من طرف واحد).
ً
 اإلجراءات فيما يتعلق بحمل واستعمال األسلحة (مثال ،يجب أن تحتفظ

القوافل اإلنسانية بطابعها وخصائصها املدنية؛ وفيما عدا املركبات واألسلحة
واألفراد الذين يوفرون الحراسات ،يجب أن تظل القوافل إنسانية خالصة.
وينبغي أن يظل األفراد املسلحون يف مركبات مستقلة).
 اإلجراءات فيما يتعلق باالتصاالت واالرتباط (مثالً ،كيف تقيم الحراسات
اتصاالت مع القوافل املشمولة بالحراسة ،يف الطريق ويف املقر).
 اإلجراءات فيما يتعلق باملطالبات بالحركة املوافقة عليها مسبقا ً وبنقاط
التفتيش ،والتوقفات ،والبحث واملدفوعات إلخ.

 اإلجراءات فيما يتعلق بالتفاعل مع األشخاص الذين يُصادفون يف الطريق.
 اإلجراءات فيما يتعلق بالحوادث األمنية.

الجزء الثاني :توجيهات عامة غري ملزمة

عىل املجتمع اإلنساين أن يشجع وضع مدونات لقواعد السلوك يف حاالت حمددة ،استناد ًا إىل
إطار مشرتك ،يتوىل وضعه ممثلو وكاالت املجتمع اإلنساين التابعة لألمم املتحدة وغري التابعة
هلا .وينبغي أن تكون مدونات قواعد السلوك هذه متامشية مع معايري األمن التشغييل الدنيا
لألمم املتحدة بالنسبة إىل ذلك املوقع.

التوجيهات
متى؟

العمل الجماعي من جانب املجتمع
اإلنساني — مدونات قواعد السلوك
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أع ّدت جل مواد املرفقات خارج إطار عمل اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت ،بيد أنها
ال تخرج عن نطاق منظومة األمم املتحدة بأرسها .وقد ورد ذكر املصادر ذات الصلة يف
كل مادة.
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105

توجيه بشأن البعثات املتكاملة
قدمت يف إيعازي املؤرخ  11كانون األول/ديسمرب  2000توجيه ًا حمدد ًا بشأن العالقات فيام بني
ممثيل األمني العام واملنسقني املقيمني ومنسقي الشؤون اإلنسانية .ومنذ ذلك الوقت ،تطور التكامل
تطور ًا هام ًا وأصبحت البعثات املتكاملة تنص اآلن بصورة روتينية عىل وظيفة مدجمة هي وظيفة
نائب املمثل اخلاص لألمني العام/املنسق املقيم/منسق للشؤون اإلنسانية .ورغم أن ذلك قد سهّ ل
إىل حد بعيد التنسيق والتعاون بني البعثة والفريق القطري التابع لألمم املتحدة ،فقد أبرز أيض ًا
احلاجة إىل مزيد من التوضيح ألدوار ومسؤوليات كبار موظفي البعثة وعالقتهم بالفريق القطري
التابع لألمم املتحدة.
لقد عهدت إلدارة عمليات حفظ السالم ،يف أعقاب مناقشة يف جلنة السياسة العامة ،بأن تتوىل
بالتشاور مع اجلهات الرشيكة الرئيسية األخرى ،صياغة مذكرة توجيهية منقحة .وقد وضعت
اآلن الصيغة النهائية هلذه الوثيقة ويرسين أن أالحظ أهنا تستند إىل توافق عريض يف اآلراء فيام بني
الوكاالت والصناديق والربامج التي اشرتكت يف هذه العملية التشاورية .وهي عىل هذا األساس،
تويل املراعاة الواجبة للشواغل املحددة فيام يتعلق باملجال اإلنساين ودور حقوق اإلنسان ،وتؤكد
يف الوقت ذاته السلطة العامة ملمثيل اخلاص فيام يتعلق بأنشطة األمم املتحدة يف بلد بعينه.
وأنا أؤيد مذكرة التوجيه وكيل ثقة بأهنا سوف حتسّ ن متاسك منظومة األمم املتحدة يف دعم البلدان
اخلارجة من الرصاع .وأنا أعتمد عليكم يف كفالة أن يتم التقيد بأحكامها يف جمال مسؤولية كل منكم.
وأود أيض ًا أن أطلب تعميم مذكرة التوجيه عىل موظفيكم ،بمن فيهم املوظفون امليدانيون.
وشكر ًا لكم.

(توقيع) كويف عنان
 9شباط/فرباير 2006

املرفق ألف

مذكرة من األمني العام
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مذكرة توجيهية بشأن
البعثات املتكاملة:
لتوضيح دور ومسؤولية وصالحيات
املمثل الخاص لألمني العام
ونائب املمثل الخاص لألمني العام/
املنسق املقيم/
منسق الشؤون اإلنسانية

 - 1قدمت مذكرة التوجيه الصادرة يف كانون األول/ديسمرب  2000إيعازات بشأن
العالقات بني املمثلني اخلاصني لألمني العام ،وممثيل األمني العام/املنسقني املقيمني
ومنسقي الشؤون اإلنسانية ،ودعت بالتحديد أن يقوم املنسق املقيم/منسق الشؤون
اإلنسانية بالعمل نائب ًا للممثل اخلاص لألمني العام يف بعثات حفظ السالم املتعددة
األبعاد .ومع تزايد تعقيد عمليات حفظ السالم وحجمها منذ ذلك التاريخ ،أصبح
ال بد من أن يكون هناك فهم واضح ألدوار ومسؤوليات خمتلف اجلهات الفاعلة
الفعال بني البعثة ،ووكاالت األمم املتحدة 1 ،واجلهات الرشيكة
بغية كفالة التنسيق ّ
اخلارجية األخرى.

 - 2ويتطلب االنتعاش الناجم من الرصاع اشرتاك طائفة واسعة من اجلهات الفاعلة،
بام فيها السلطات الوطنية والسكان املحليون ،يف جمهود طويل األجل لبناء السالم.
والسبب املنطقي الذي يدفع إىل تكامل اجلهود التي تضطلع هبا األمم املتحدة هو
مساعدة البلدان يف هذا االنتقال من مرحلة الرصاع إىل مرحلة التنمية املستدامة.
ولذلك ،جيب أن يكون وجود األمم املتحدة مستند ًا إىل فهم واضح ومتشاطر
لألولويات وإىل استعداد كل اجلهات العاملة للمسامهة يف حتقيق األهداف
املشرتكة.
1

املتخصصة.
يف هذه املذكرة ،يعني مصطلح “وكاالت” كل إدارات وبرامج وصناديق األمم املتحدة ووكاالهتا
ّ
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 - 4إن التكامل هو املبدأ املوجه لتصميم وتنفيذ عمليات األمم املتحدة املع ّقدة يف حاالت
ما بعد الرصاع ولربط خمتلف أبعاد بناء السالم (السياسية ،واإلنامئية ،واإلنسانية،
املتعلقة بحقوق اإلنسان ،وسيادة القانون ،واجلوانب االجتامعية واألمنية) ،يف
اسرتاتيجية دعم متامسكة .وتقوم البعثة املتكاملة عىل أساس خطة اسرتاتيجية مشرتكة
وفهم متشارك لألولويات وألنواع التدخالت الربناجمية التي يلزم االضطالع هبا يف
خمتلف مراحل عملية التعايف واالنتعاش .ومن خالل هذه العملية املتكاملة ،تسعى
األمم املتحدة إىل أن تزيد إىل احلد األقىص مسامهتها يف البلدان اخلارجية من الرصاع
بإرشاك قدراهتا املختلفة عىل نحو متامسك ومتضافر .واملقصود بمذكرة التوجيه هذه،
يف املقام األول ،هو إيضاح العالقات املؤسسية وتيسري االتصال والتنسيق بني البعثة
ومنظومة األمم املتحدة املوجودة بالفعل يف البلد.

املرفق ألف

 - 3وتنطبق مذكرة التوجيه املستكملة هذه عىل كل البعثات املتكاملة التي يكون فيها املمثل
اخلاص لألمني العام مدعوم ًا بمنسق مقيم ومنسق للشؤون اإلنسانية يعمالن كنائب
للممثل اخلاص لألمني العام .وتظل األحكام املتعلقة باملمثل اخلاص لألمني العام أو
ممثل األمني العام غري املقيم ،وفق ما وردت يف مذكرة التوجيه الصادرة عام ،2000
سارية .ومن املس ّلم به أن “البعثات املتكاملة” ،هي مفهوم متطور وأن توجيهات
أخرى بشأهنا ستكون الزمة .ولذلك ،فإن مذكرة التوجيه هذه ،سوف تستكمل عىل
فرتات منتظمة لتعكس هذه وغريها من االعتبارات.
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دور املمثل الخاص لألمني العام
ومسؤوليته وصالحياته

 - 5املمثل اخلاص لألمني العام هو أكرب ممثل لألمم املتحدة يف البلد وله سلطة عامة عىل
أنشطة األمم املتحدة هناك .وهو/هي ممثل األمني العام ويتحدث باسم األمم املتحدة
معني .ويريس املمثل اخلاص لألمني العام اإلطار الشامل الذي يوجه أنشطة
يف بلد ّ
البعثة والفريق القطري التابع لألمم املتحدة ويكفل أن تتبع عنارص األمم املتحدة يف
ذلك البلد هنج ًا منسق ًا ومتكام ً
ال .ويقدم املمثل اخلاص تقاريره إىل األمني العام عن
طريق وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم.

 - 6ويدعم املمثل اخلاص لألمني العام نائبان ،أحدمها يؤدي وظيفة نائب املمثل اخلاص
لألمني العام/املنسق املقيم/منسق الشؤون اإلنسانية .وعىل املمثل اخلاص أن يضع
فعالة للتنسيق فيام بني عنارص البعثة األمنية ،والسياسية ،واملتعلقة بحقوق
آليات ّ
اإلنسان ،وسيادة للقانون ،واإلنسانية ،واإلنامئية.

الفعالة ،أن يستفيد
 - 7وعىل املمثل اخلاص لألمني العام ،لدى وضعه ترتيبات التنسيق ّ
من القائم فع ً
ال من آليات التنسيق اإلنسانية واإلنامئية ومن خربة الفريق القطري التابع
لألمم املتحدة .وعليه أيض ًا أن يضع اآلليات املالئمة للتنسيق بني خدمات الدعم التي
تديرها البعثة واخلدمات اإلنسانية املشرتكة.

الفعال لعمليات التخطيط وكذلك لالستعراضات املنتظمة لتنفيذ
 - 8وبغية كفالة التنسيق ّ
والية البعثة ،ينبغي أن ينشئ األمني العام وحدة ختطيط يف البعثة لتشرتك مع الفريق
القطري التابع لألمم املتحدة ،واملؤسسات املالية الدولية ،واملنظامت غري احلكومية
واجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلة.

 - 9وينبغي أن تكفل أجزاء األمم املتحدة التي حتتفظ بدور دعوة عامة أن تلك الدعوة تدار
بتنسيق كامل مع املمثل اخلاص لألمني العام وعىل نحو ال يقوض الوالية املمنوحة
للبعثة.
 - 10وعىل املمثل اخلاص لألمني العام أن يؤيد املبادئ اإلنسانية (وفق ما يوجزه قرار اجلمعية
العامة  )182/46يف تنفيذ والية البعثة وأن يدعم إجياد وسط تشغييل إنساين.

 - 11وعىل املمثل اخلاص لألمني العام أن يشرتك مع الفريق القطري التابع لألمم املتحدة،
عن طريق نائب املمثل اخلاص لألمني العام/املنسق املقيم/منسق الشؤون اإلنسانية
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 - 12وحيث يكون ألنشطة البعثة تأثري عىل االستجابة اإلنسانية أو اإلنامئية ،مثل محالت
كسب “األفئدة واألدمغة” ،واملشاريع ذات الوقع الرسيع ،أو أنشطة نزع السالح
والترسيح وإعادة اإلدماجُ ،ينشئ املمثل اخلاص لألمني العام ،عن طريق نائب املمثل
فعالة للموافقة
اخلاص لألمني العام/املنسق املقيم/منسق الشؤون اإلنسانية ،آليات ّ
أي تأثري معاكس
والتنسيق لكفالة أقىص قدر من التامسك وللحيلولة دون حدوث ّ
عىل العمليات اإلنسانية واإلنامئية.
املوكل ،فإنه يكون مسؤو ً
يعني املمثل اخلاص لألمني العام بوصفه املسؤول َ
ال
 - 13وعندما ّ
أمام األمني العام ،عن طريق وكيل األمني العام إلدارة السالمة واألمن ،عن أمن مجيع
ومعاليهم املعرتف هبم يف كل
األفراد الذين وظفتهم مؤسسات منظومة األمم املتحدة ُ
أنحاء البلد أو املنطقة املسامة .وعىل املمثل اخلاص لألمني العام أن يكفل أن أهداف
نظام إدارة األمن لألمم املتحدة جيري حتقيقها ،وأن فريق ًا إلدارة األمن قد ُش ّكل ،وأن
نائب املمثل اخلاص لألمني العام/املنسق املقيم/منسق الشؤون اإلنسانية ،تم تعيينه
بوصفه نائب املسؤول َ
املوكل.

املرفق ألف

ليكفل أن يكون ختطيط البعثة وإدارة عملياهتا متفقني مع األهداف اإلنامئية الوطنية
طويلة األجل وأن اسرتاتيجيات اخلروج للبعثة تعالج بصورة واضحة تسليم األنشطة
اجلارية للبعثة إىل الفريق القطري واجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلة.
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 - 14وجيوز للممثل اخلاص لألمني العام ،رغم تسليمه بأن وكاالت األمم املتحدة مسؤولة
معينة أن تعيد توجيه
عن تنفيذ األنشطة املسندة إليها بوالياهتا ،أن يطلب من وكالة ّ
تدخالهتا بام يتامشى مع األهداف االسرتاتيجية للبعثة ،رهن ًا بمراعاة والية الوكالة
ومواردها املتاحة.

 - 15ويكفل املمثل اخلاص لألمني العام أن جتري االستفادة من الطاقات املوجودة يف تنفيذ
خمتلف عنارص والية البعثة .وحني تكون هذه العنارص تنفذ عىل أفضل وجه عن
طريق القدرات املجتمعة للفريق القطري التابع لألمم املتحدة والبعثة ،يتوىل املمثل
اخلاص لألمني العام توفري التوجيه العام ويشجع تصميم وتنفيذ الربامج املشرتكة
وقيام رشاكات تنفيذية بني وكاالت األمم املتحدة والبعثة .وحيث يكون ممكن ًا قيام
معني ،يتم اختيار الوكاالت املالئمة عن طريق آليات
عدة وكاالت بتنفيذ عنرص برجمة ّ
التنسيق القائمة وعىل أساس ميزهتا املقارنة.
 - 16وملا كانت حقوق اإلنسان شاغ ً
ال يشمل كل القطاعات بالنسبة إىل كل من البعثة
والفريق القطري التابع لألمم املتحدة ،فإهنا حتتاج إىل أن تُدمج إدماج ًا كام ً
ال يف
عمليات السالم  .2وعىل املمثل اخلاص لألمني العام أن يؤيد قانون حقوق اإلنسان
يف تنفيذ والية البعثة .وينبغي أن تكون كل وظائف حقوق اإلنسان منسقة باالشرتاك
مع عنرص واحد من عنارص البعثة وينبغي لرئيس عنرص حقوق اإلنسان أن يقدم
تقاريره إىل املمثل اخلاص لألمني العام ،إما بصورة مبارشة وإما عن طريق واحد من
نائبي املمثل اخلاص لألمني العام ،حسب االقتضاء .وجيري االحتفاظ بخط إبالغ
ثانوي ألغراض التوجيه والدعم الوظيفي بني رئيس عنرص حقوق اإلنسان واملفوض
السامي حلقوق اإلنسان .وينبغي أن يكون رئيس عنرص حقوق اإلنسان ،بوصفه ممثل
املفوض السامي حلقوق اإلنسان ،عضو ًا كام ً
ال يف الفريق القطري املوسع التابع لألمم
املتحدة .وينبغي أيض ًا أن يكون اإلبالغ العام املستقل من جانب البعثة و/أو املفوض
السامي بشأن مسائل حقوق اإلنسان أمر ًا روتيني ًا.

2

نظر ًا إىل األمهية الغالبة حلقوق اإلنسان كشاغل يشمل كل القطاعات ،فقد استُعرض دورها يف البعثات املتكاملة يف دورة
استثنائية للجنة السياسة العامة التابعة لألمني العام (انظر املقرر .)24/2005
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 - 17يكون خط اإلبالغ الرئييس لنائب املمثل اخلاص لألمني العام/املنسق املقيم/منسق
الشؤون اإلنسانية مع املمثل اخلاص لألمني العام الذي يوفر اإلرشاف املبارش والتوجيه
االسرتاتيجي العام.

 - 18ويكون نائب /نائبة املمثل اخلاص لألمني العام/املنسق املقيم/منسق الشؤون اإلنسانية،
بصفته املنسق املقيم ،مسؤو ً
ال عن تنسيق الفريق القطري التابع لألمم املتحدة ،وعن
ختطيط وتنسيق العمليات اإلنامئية لألمم املتحدة .ويكون مسؤو ً
ال أيض ًا عن تنسيق
اجلهات املتربعة يف جماالت اإلنعاش والتنمية وحيافظ عىل روابط مع احلكومات،
واجلهات املتربعة ،والرشكاء اآلخرين يف التنمية ،حتقيق ًا هلذا الغرض .وحيتفظ نائب
املمثل اخلاص لألمني العام/املنسق املقيم/منسق الشؤون اإلنسانية ،بخط إبالغ ثانوي
مع مدير برنامج األمم املتحدة اإلنامئي ،بوصفه رئيس اجلهاز اإلنامئي لألمم املتحدة.
وسوف يواصل برنامج األمم املتحدة اإلنامئي توفري الدعم لوظيفة املنسق املقيم.

 - 19وباملثل ،فإن نائب املمثل اخلاص لألمني العام/املنسق املقيم/منسق الشؤون اإلنسانية
مسؤول ،بصفته منسق الشؤون اإلنسانية ،عن ختطيط وتنسيق العمليات اإلنسانية
وحيافظ عىل روابط مع احلكومات (واألطراف األخرى) ،واجلهات املتربعة ،واملجتمع
اإلنساين األوسع ،حتقيق ًا هلذا الغرض .كام أنه حيتفظ بخط إبالغ ثانوي مع منسق
األمم املتحدة لإلغاثة يف حاالت الطوارئ .وحيث يكون منسق الشؤون اإلنسانية
مدعوم ًا بمكتب تابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،فإن هذا املكتب سيعمل بوصفه
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية .وحيثام كان ذلك مناسب ًا ،جيوز أن يقام هذا املكتب
الداعم ملنسق الشؤون اإلنسانية يف موقع منفصل عن البعثة تيسري ًا لوصول املجتمع
اإلنساين األوسع إليه.

املرفق ألف

دور ومسؤولية وصالحيات
نائب املمثل الخاص لألمني العام/
املنسق املقيم/
منسق الشؤون اإلنسانية
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ّ
وخطا اإلبالغ الثانويان هذان أساسيان يف توفري التوجيه والدعم الوظيفي لنائب املمثل
- 20
اخلاص لألمني العام/املنسق املقيم/منسق الشؤون اإلنسانية ،ولكنهام ال يشكالن
عالقة إرشافية يومية .وحيتفظ نائب املمثل اخلاص لألمني العام/املنسق املقيم/منسق
الشؤون اإلنسانية ،يف أدائه لكل من دوري املنسق املقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية،
باملساءلة القائمة وفق ًا ملجاالت االختصاص السائدة هلذين الدورين.

 - 21ويتوىل نائب املمثل اخلاص لألمني العام/املنسق املقيم/منسق الشؤون اإلنسانية
إطالع املمثل اخلاص لألمني العام عىل كل اتصاالته املتعلقة بالسياسة العامة مع كل
من مدير برنامج األمم املتحدة اإلنامئي ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ .ويقوم
املمثل اخلاص لألمني العام بدوره بإطالع نائبه هذا عىل كل االتصاالت اجلوهرية ذات
الصلة باملوضوع مع املقر العام.

 - 22وملا كان للممثل اخلاص لألمني العام الصالحية العامة لتنسيق أنشطة األمم املتحدة،
فإنه يتوقع من نائب املمثل اخلاص لألمني العام/املنسق املقيم/منسق الشؤون
اإلنسانية أن يعمل بوصفه جهة االتصال الرئيسية بني البعثة والفريق القطري التابع
لألمم املتحدة ،وأن يقود جمهود التنسيق لألنشطة اإلنسانية واإلنامئية واإلنعاشية،
وأن يلفت انتباه املمثل اخلاص لألمني العام إىل الشواغل التي يثريها الفريق القطري.
ويتوىل نائب املمثل اخلاص أيض ًا االتصال مع املنظامت غري احلكومية.

حل الخالفات
 - 23يتوىل املمثل اخلاص لألمني العام حل أية مسائل متصلة بتنسيق العنارص املختلفة للبعثة
التي يمثلها نائباه ،بوصفه املرشف/املرشفة املبارش عليهام .وحني ال تكون اخلالفات
فعالة ،جيوز
املتصلة بدور املنسق املقيم أو منسق الشؤون اإلنسانية قد ُحلت بصورة ّ
ملدير برنامج األمم املتحدة اإلنامئي (بوصفه رئيس اجلهاز اإلنامئي لألمم املتحدة)
أو ملنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ أن يثري املسألة مع وكيل األمني العام لعمليات
حفظ السالم ،يف حماولة للمساعدة يف إجياد حل.

 - 24وينبغي أن ُحت ّل كل اخلالفات بشأن السياسة العامة املتصلة بتفسري الواليات عىل
نحو آين وعىل املستوى امليداين .وإذا كانت املسألة تنطوي عىل وكالة لألمم املتحدة
ممثلة يف الفريق القطري التابع لألمم املتحدةُ ،يتو ّقع من نائب املمثل اخلاص لألمني
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 - 25وحني يتعذر التوصل إىل اتفاق ،جيوز إحالة املسألة إىل األمني العام أو إىل جلنة السياسة
العامة التابعة له ،حسب االقتضاء.

املرفق ألف

العام/املنسق املقيم/منسق الشؤون اإلنسانية ،أن يتوىل دور ًا قيادي ًا يف جمهود الوساطة.
وحيث يتعذر حل املنازعات عىل مستوى داخل البلد ،يكون مطلوب ًا من املمثل اخلاص
لألمني العام أن يستعرض املسألة
بصورة مشرتكة مع الرئيس
التنفيذي للوكالة بغية التوصل
إىل اتفاق رسمي ،مع إبقاء وكيل
األمني العام لعمليات حفظ
السالم عىل اطالع عىل جمريات
األمور .ويف احلالة التي ال تُسفر
بحسن
فيها اجلهود املبذولة ُ
نية لتسوية اخلالفات عن نتيجة ،قد يود املمثل اخلاص لألمني العام و/أو الرئيس
التنفيذي للوكالة املعنية أن يتصل بوكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم.
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بالقانون اإلنساين الدويل
نرشة األمني العام

 6( ST/SGB/1999/13آب/أغسطس )1999
إن األمني العام ،حرص ًا عىل بيان املبادئ األساسية للقانون اإلنساين الدويل وقواعده السارية
عىل قوات األمم املتحدة التي تقوم بعمليات حتت قيادة وسيطرة األمم املتحدة ،يصدر ما ييل:

املادة  — 1مجال التطبيق
املبينة يف هذه النرشة قابلة
 1 - 1تكون املبادئ األساسية للقانون اإلنساين الدويل وقواعده ّ
للتطبيق عىل قوات األمم املتحدة عندما تتواجد يف حاالت الرصاع املسلح ،ويكون أفرادها
مشرتكني فع ً
ال كمحاربني بقدر اشرتاكهم وطيلة مدة ذلك االشرتاك .وبنا ًء عليه ،فإن هذه
املبادئ والقواعد سارية عىل عمليات اإلنفاذ أو عىل عمليات حفظ السالم التي ُيسمح فيها
للقوات باستعامل القوة دفاع ًا عن النفس.
 2 - 1ال يم�س إص�دار هذه الن�رشة مركز أعضاء عمليات حفظ الس�الم املش�مول باحلامية
بموج�ب اتفاقي�ة ع�ام  1994بش�أن س�المة موظف�ي األم�م املتح�دة واألف�راد املرتبطني هبا
أو مركزه�م بوصفهم غري حماربني ،ما داموا مؤهلني للحامي�ة املقدمة للمدنيني بموجب قانون
الرصاع املسلح الدويل.
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املادة  — 2انطباق القانون الوطني

ال تشكل هذه األحكام قائمة جامعة مانعة بمبادئ القانون اإلنساين الدويل وقواعده املل ِزمة
لألفراد العسكريني ،وال ختل بتطبيقها ،كام أهنا ال حتل حمل القوانني املحلية التي يظل األفراد
العسكريون ملزمني باتباعها طيلة العملية.

املادة  — 3اتفاق مركز القوات
تتعهد األمم املتحدة ،يف اتفاق مركز القوات املربم بينها وبني دولة سيجري وزع قوة تابعة لألمم
املتحدة يف أراضيها ،بأن تكفل قيام القوة بعملياهتا باحرتام تام ملبادئ وقواعد االتفاقيات العامة
املنطبقة عىل سلوك األفراد العسكريني .وتتعهد األمم املتحدة أيض ًا بأن تكفل أن يكون األفراد
العسكريون من أعضاء القوة عىل اطالع تام عىل مبادئ هذه الصكوك الدولية وقواعدها.
وينطبق االلتزام باحرتام هذه املبادئ والقواعد عىل قوات األمم املتحدة حتى يف حالة عدم
وجود اتفاق مركز القوات.
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املادة  — 4انتهاكات القانون اإلنساني الدويل
يكون األفراد العسكريون األعضاء يف قوة تابعة لألمم املتحدة ،يف حالة انتهاكاهتم للقانون
معرضني للمالحقة القانونية يف حماكمهم الوطنية.
اإلنساين الدويلّ ،

املادة  — 5حماية السكان املدنيني

 1 - 5عىل القوة التابعة لألمم املتحدة أن تقيم متييز ًا واضح ًا يف كل األوقات بني املدنيني
واملحاربني وبني األهداف املدنية واألهداف العسكرية .وال توجه العمليات العسكرية إ ّ
ال
ضد املحاربني واألهداف العسكرية .أما اهلجامت عىل املدنيني أو األهداف املدنية فمحظورة.
 2 - 5يتمتع املدنيون باحلامية التي توفرها هلم هذه املادة ،ما مل يكونوا قد قاموا بدور مبارش يف
األعامل القتالية وعن الوقت الذي قاموا فيه بمثل هذا الدور.

أي
 3 - 5تتخذ القوة التابعة لألمم املتحدة كل االحتياطات املمكنة عملي ًا لتتجنب ،إحلاق ّ
خسائر عرضية يف أرواح املدنيني أو إصابات يف صفوف املدنيني أو أرضار بممتلكات املدنيني،
ويف كل األحوال لتقلل منها إىل احلد األدنى.
 4 - 5تتجنب القوة التابعة لألمم
املتحدة ،يف منطقة عملياهتا ،إىل احلد
املمكن عملي ًا ،إقامة أهداف عسكرية
داخل املناطق املأهولة بكثافة أو
بالقرب منها ،وتتخذ كل االحتياطات
الالزمة حلامية السكان املدنيني واألفراد
املدنيني واألشياء املدنية من األخطار
النامج�ة ع�ن األع�امل العس�كرية.
وال تعترب املنشآت واملعدات العسكرية
لعمليات حفظ السالم ،هبذه الصفة،
أهداف ًا عسكرية.

ُ 5 - 5متنع القوة التابعة لألمم
املتحدة من شن عمليات ذات طابع حيتمل أن يرضب أهداف ًا عسكرية ومدنيني عىل نحو
عشوائي ،وكذلك العمليات التي يتوقع أن تسبب خسائر عرضية يف أرواح املدنيني أو تُلحق
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 6 - 5ال تشرتك القوة التابعة لألمم املتحدة يف أعامل انتقامية ضد املدنيني أو األشياء املدنية.

املادة ُ — 6سبُل القتال ووسائله

ّ 1-6
إن حق القوة التابعة لألمم املتحدة يف اختيار طرق ووسائل القتال ليس غري حمدود.

تقيد استعامل أسلحة وطرق
 2 - 6حترتم القوة التابعة لألمم املتحدة القواعد التي حتظر أو ّ
معينة بموجب صكوك القانون اإلنساين الدويل ذات الصلة .وتشمل هذه ،بصورة
قتال ّ
خاصة ،حظر استعامل الغازات اخلانقة أو السامة أو الغازات األخرى ووسائل احلرب
البيولوجية؛ والعيارات النارية التي تنفجر أو تتوسع أو تنبسط بسهولة يف اجلسم البرشي؛
معينة ،مثل األسلحة ذات الشظايا
معينة .وحيظر استخدام أسلحة تقليدية ّ
وقذائف متفجرة ّ
املموهة واألسلحة احلارقة.
غري القابلة للكشف ،واأللغام املضادة لألفراد ،واملتفجرات ّ

 3 - 6حيظر عىل القوة التابعة لألمم املتحدة استخدام طرق احلرب التي قد تسبب إصابات
زائدة عن احلد أو آالم ًا ال لزوم هلا أو التي يقصد هبا أو يتو ّقع منها أن تسبب أرضار ًا بالغة
واسعة النطاق وطويلة األجل بالبيئة الطبيعية.
 4 - 6حيظر عىل القوة التابعة لألمم املتحدة استخدام أسلحة أو وسائل قتال ذات طابع
يسبب آالم ًا ال لزوم هلا.
ّ

أي أمر بأ ّ
ال
 5 - 6حيظر إصدار ّ
تسفر العملية عن ناجني.

 6 - 6حيظ�ر ع�ىل الق�وة التابعة
لألم�م املتح�دة مهامج�ة النص�ب
الفني�ة أو املعامري�ة أو التارخيية ،أو
املواق�ع األثري�ة واألع�امل الفنية،
وأماك�ن العب�ادة ،واملتاح�ف
واملكتب�ات الت�ي تش�كل ال�رتاث
الثق�ايف أو الروح�ي للش�عوب.
وعىل القوة التابع�ة لألمم املتحدة

املرفق باء

أرضار ًا باألشياء املدنية تكون مفرطة بالنسبة إىل ما ينتظر أن تسفر عنه من ميزة عسكرية
ملموسة ومبارشة.
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أ ّ
ال تستخدم ،يف منطقة عملياهتا ،املمتلكات الثقافية هذه أو حميطاهتا املبارشة ألغراض قد
وأي
تعرضها للدمار أو الرضر .وحيظر بشكل قاطع رسقة املمتلكات الثقافية أو هنبها أو سلبها ّ
عمل من أعامل العربدة املوجهة ضدها.
 7 - 6حيظر عىل القوة التابعة لألمم املتحدة مهامجة األشياء التي ال غنى عنها لبقاء السكان
املدنيني ،أو تدمريها أو إزالتها أو جعلها عديمة اجلدوى ،مثل املواد الغذائية ،واملحاصيل،
واملوايش ،ومنشآت مياه الرشب وإمداداهتا.

 8 - 6ال جتعل القوة التابعة لألمم املتحدة منشآت حتتوي عىل قوى خطرة ،مثل السدود،
والسدود البحرية ،وحمطات توليد الكهرباء بالقوة النووية ،أهداف ًا لعمليات عسكرية ،إذا
كانت هذه العمليات ستسبب إطالق تلك القوى اخلطرة وخسائر جسيمة يف األرواح يف
صفوف السكان املدنيني ناجتة عن إطالقها.
 9 - 6ال تشرتك القوة التابعة لألمم املتحدة يف أعامل انتقامية ضد األشياء واملنشآت املشمولة
باحلامية بموجب هذه املادة.

املادة  — 7معاملة املدنيني واألشخاص
العاجزين عن القتال
 1 - 7يعامل األشخاص غري املشرتكني ،أو الذين مل يعودوا مشرتكني يف العمليات
العسكرية ،بام يف ذلك املدنيون ،وأفراد القوات املسلحة الذين ألقوا سالحهم ،واألشخاص
املصنفني عاجزين عن القتال بسبب املرض أو اجلروح أو االحتجاز ،يف كل الظروف ،معاملة
أي سبب
أي متييز ضار هبم بسبب العنرص أو اجلنس أو املعتقدات الدينية أو ّ
إنسانية خالية من ّ
آخر .ويمنحون االحرتام الكامل لشخصهم ورشفهم ومعتقداهتم الدينية وغريها.

أي من األشخاص املذكورين يف
أي مكان األفعال التالية ضد ّ
أي وقت ويف ّ
 2 - 7حتظر يف ّ
املادة  :1 - 7العنف الذي هيدد حياهتم أو سالمتهم اجلسدية؛ القتل وكذلك املعاملة القاسية،
أي شكل آخر من أشكال العقوبة اجلسدية؛ والعقوبة اجلامعية؛
مثل التعذيب والتشويه أو ّ
وأي شكل من
واألعامل االنتقامية؛ وأخذ الرهائن؛ واالغتصاب؛ واإلكراه عىل مزاولة البغاء؛ ّ
أشكال االعتداء اجلنيس واإلهانة واملعاملة التي حتط من القدر؛ واالسرتقاق؛ والنهب.
أي اعتداء ،وعىل األخص احلامية
 3 - 7تكون النساء بصورة خاصة مشموالت باحلامية من ّ
أي شكل آخر من أشكال االعتداء البذيء.
من التعرض لالغتصاب ،واإلكراه عىل البغاء ،أو ّ
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املادة  — 8معاملة األشخاص املحتجزين
تعامل القوة التابعة لألمم املتحدة األعضاء املحتجزين من القوات املسلحة واألشخاص اآلخرين
الذي�ن مل يع�ودوا يش�رتكون يف العمليات العس�كرية بس�بب االحتجاز ،معاملة تتس�م باإلنس�انية
واالح�رتام لكرامته�م .وبدون
مس�اس بمركزه�م القان�وين،
يعامل�ون وفق� ًا لألح�كام ذات
الصلة من اتفاقي�ة جنيف الثالثة
لع���ام  ،1949وف�ق م�ا يكون
قاب ً
ال للتطبيق عليهم مع التعديل
ال�ذي يقتضيه اخت�الف احلال.
وبصورة خاصة:

( أ ) ُيب ّل�غ أرسه�م أو
احتجازهم بدون
تأخ�ري إىل اجله�ة
الت�ي يعتم�دون
عليها وإىل وكالة
التق�ي املركزي�ة التابع�ة للجن�ة الصلي�ب األمحر الدولي�ة ،وخاصة ألج�ل إعالم
ّ
عائالهتم؛

(ب) حيتجزون يف أماكن آمنة ومأمونة تتوافر فيها كل ضامنات النظافة الشخصية
والصحة ،وال ُحيتجزون يف مناطق معرضة ألخطار منطقة القتال؛
(ج) يكونون مؤهلني لتل ّقي الغذاء واملالبس ،وألن توفر هلم أسباب النظافة
الشخصية والعناية الصحية؛
ألي شكل من أشكال التعذيب
أي ظرف من الظروفّ ،
(د ) ال يتعرضون يف ظل ّ
أو سوء املعاملة؛

املرفق باء

أي شكل من أشكال االعتداء
 4 - 7يكون األطفال موضع احرتام كامل وجتري محايتهم من ّ
البذيء.
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(ه�) حتتجز النساء ال ّ
اليت تكون حريتهن مقيدة يف أماكن منفصلة عن أماكن الرجال،
وحتت اإلرشاف املبارش من نساء؛

(و ) يف احلاالت التي تعتقل فيها القوة التابعة لألمم املتحدة أو حتتجز أو تأرس أطفا ً
ال
مل يبلغوا سن السادسة عرشة من العمر ولكنهم اشرتكوا بصورة مبارشة يف
القتال ،يظل هؤالء يستفيدون من احلامية اخلاصة املوفرة لألطفال .وبصورة
خاصة يوضعون يف أماكن منفصلة عن أماكن الراشدين ،إ ّ
ال إذا تم وضعهم مع
عائالهتم؛

(ز ) يكون حق جلنة الصليب األمحر الدولية يف زيارة املسجونني واملحتجزين مضمون ًا
وموضع احرتام.

املادة  — 9حماية الجرحى واملرىض واملوظفني
الطبيني وموظفي اإلغاثة
 1 - 9يكون اجلرحى أو املرىض من أعضاء القوات املسلحة واألشخاص اآلخرون الذين
تأرسهم القوة التابعة لألمم املتحدة متمتعني باالحرتام واحلامية يف كل الظروف .ويعاملون
أي متييز ضار هبم.
معاملة إنسانية ويتلقون ما يلزم حالتهم من العناية واالهتامم الطبيني ،بدون ّ
وال يسمح بإعطاء أولوية يف ترتيب تل ّقي العالج الالزم إ ّ
ال يف احلاالت التي تستلزم عناية طبية
عاجلة.

 2 - 9يتم ،كلام سنحت الظروف ،االتفاق عىل وقف إطالق النار أو عىل ترتيبات حملية
أخرى ،إلتاحة البحث عن اجلرحى واملرىض والقتىل الذين تُركوا يف ساحة املعركة ،والسامح
بجمعهم وإزاحتهم وتبادهلم ونقلهم.
 3 - 9ال هتاجم القوة التابعة لألمم املتحدة املنشآت الطبية أو الوحدات الطبية املتنقلة.
وتكون هذه يف كل األوقات موضع احرتام ومحاية ،إ ّ
ال إذا استُخدمت ،خارج وظائفها
بأي شكل آخر يف ارتكاب أعامل مؤذية ضد
اإلنسانية ،ملهامجة القوة التابعة لألمم املتحدة أو ّ
هذه القوة.
 4 - 9حترتم القوة التابعة لألمم املتحدة وحتمي يف مجيع الظروف املوظفني الطبيني الذين
يشرتكون فقط يف البحث عن اجلرحى أو املرىض أو نقلهم أو معاجلتهم ،وكذلك رجال
الدين.

تقيد قوات األمم املتحدة بالقانون الن انو الدوت

121

 5 - 9حترتم القوة التابعة لألمم املتحدة وحتمي وسائل نقل اجلرحى واملرىض أو املعدات
الطبية بنفس الطريقة التي حترتم وحتمي هبا الوحدات الطبية املتنقلة.

 6 - 9ال تش�رتك الق�وة التابع�ة لألم�م املتح�دة يف أع�امل انتقامي�ة ضد اجلرح�ى أو املرىض
أو املوظفني املشمولني باحلامية بموجب هذه املادة وال ضد ما حتميه من املنشآت واملعدات.

 7 - 9حترتم القوة التابعة لألمم املتحدة يف كل الظروف شعاري الصليب األمحر واهلالل
األمحر .وال جيوز استخدام هذين الشعارين إ ّ
ال لبيان ومحاية الوحدات واملنشآت واملواد الطبية
واملوظفني الطبينيُ .
وحتظر إساءة استعامل شعاري الصليب األمحر واهلالل األمحر.
 8 - 9حترتم القوة التابعة لألمم املتحدة حق ُ
األرس يف معرفة مصري أقربائهم من املرىض
تيرس القوة عمل وكالة التقي املركزية التابعة للجنة
واجلرحى والقتىل .وحتقيق ًا هلذه الغايةّ ،
الصليب األمحر الدولية.

تيرس القوة التابعة لألمم املتحدة عمليات اإلغاثة التي تكون ذات طابع إنساين وحمايد
ّ 9-9
ُ
أي متييز ضار ،وحترتم املوظفني املشرتكني يف هذه العمليات وما تستخدمه من
وجترى بدون ّ
عربات وأماكن.

املادة  — 10بدء نفاذ
يبدأ نفاذ هذه النرشة يف  12آب/أغسطس .1999

(توقيع) كويف أ .عنان
األمني العام
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نحن حفظة السالم
من األمم املتحدة
معيار األمم املتحدة للسلوك:
ّ
إن منظمة األمم املتحدة جتسد تطلعات كل البرش نحو السالم .وملا كان ميثاق األمم املتحدة
يقيض ،يف هذا السياق ،بأن عىل مجيع املوظفني احلفاظ عىل أعىل معايري النزاهة والسلوك،
فإننا سنلتزم باملبادئ التوجيهية للقانون اإلنساين الدويل املتعلقة بالقوات التي تضطلع بعمليات
األمم املتحدة حلفظ السالم * واألجزاء السارية من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان بوصفها
األساس اجلوهري ملعايرينا.

وإننا ،بوصفنا أفراد ًا عاملني يف حفظ السالم ،نمثل األمم املتحدة ووجودنا يف البلد يقترص عىل
مساعدته عىل اخلروج من هول الرصاع .ونتيجة لذلك علينا االستعداد عن وعي لتقبل القيود
اخلاصة التي ستحد من أسلوب حياتنا العامة أو اخلاصة يف سبيل القيام بالعمل وحتقيق املثل
العليا التي تتطلع إليها منظمة األمم املتحدة.

تتقرر من خالل اتفاقات يتم التفاوض عليها
وسنُمنح بعض االمتيازات واحلصانات التي ّ
بني األمم املتحدة والبلد املضيف لغرض أداء مهامنا يف جمال حفظ السالم فقط .واآلمال
التي يعقدها علينا املجتمع الدويل والسكان املحليون كبرية وبالتايل فإن ما يصدر عنا من فعل
وسلوك وقول سيخضع للمراقبة عن كثب.
(* ملحوظة من املحرر :هذه هي نرشة األمني العام بشأن “ تقيد القوات التابعة لألمم املتحدة
بالقانون اإلنساين الدويل”  ST/SGB/1999/13املؤرخة  6آب/أغسطس )1999
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املرفق جيم

•الترصف بطريقة تتسم بالكفاءة املهنية واالنضباط يف مجيع األوقات؛
•وتسخري أنفسنا لتحقيق أهداف األمم املتحدة؛
•وفهم الوالية والبعثة وامتثال أحكامهام؛
•واحرتام بيئة البلد املضيف؛

•ومعاملة سكان البلد املضيف باحرتام وجماملة وتقدير؛
•والترصف بحياد ونزاهة وحصافة؛

•ودعم العاجزين واملرىض والضعفاء ومساعدهتم؛

Anexo C

•واحرتام القوانني والتقاليد واملامرسات املحلية واالطالع عىل الثقافة والدين والعادات واملسائل
اجلنسانية واحرتامها؛

•وطاعة رؤسائنا/املرشفني علينا من موظفي األمم املتحدة واحرتام التسلسل القيادي؛

•واحرتام مجيع أفراد حفظ السالم اآلخرين بغض النظر عن مركزهم أو رتبتهم أو أصلهم العرقي
أو القومي أو جنسهم أو عقيدهتم؛
•وتأييد وتشجيع السلوك السليم فيام بني زمالئنا من أفراد حفظ السالم؛

•واإلبالغ عن مجيع األفعال التي تنطوي عىل االستغالل اجلنيس واالعتداء اجلنيس؛
• واحلفاظ عىل لباس الئق وسلوك شخي سليم يف مجيع األوقات؛

•وتقديم بيانات عىل الوجه املطلوب بجميع األموال واملمتلكات التي يعهد هبا إلينا كأفراد عاملني
يف البعثة؛
•والعناية بجميع معدات األمم املتحدة التي توضع حتت ترصفنا؛
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نشوه سمعة األمم املتحدة أو سمعة بلداننا بالترصف الشخي غري الالئق أو بعدم القيام بواجباتنا
• ّ
أو إساءة استغالل مناصبنا كحفظة سالم؛
أي إجراء قد يعرض البعثة للخطر؛
•نتخذ ّ

•نتناول الكحول بإفراط أو نتعاطى املخدرات أو نتجر هبا؛

•نقدم بيانات بدون إذن إىل وكاالت خارجية بام يف ذلك بيانات صحفية غري مرصح هبا؛

•نكشف عن معلومات اطلعنا عليها من خالل عملنا أو نستخدمها عىل وجه غري سليم؛
أي حمتجز أو هندده؛
•نستعمل العنف الذي ال لزوم له ضد ّ

ألي فرد من السكان
أي فعل يمكن أن ينشأ عنه أذى بدين أو جنيس أو نفيس أو معاناة ّ
•نرتكب ّ
املحليني ،وخاصة النساء واألطفال؛

أي فعل ينطوي عىل االستغالل اجلنيس واالعتداء اجلنيس وممارسة اجلنس مع أطفال دون
•نرتكب ّ
ً
سن  18عاما أو نقدم النقود أو العمل أو السلع أو اخلدمات مقابل اجلنس؛
•نضلع يف عالقات جنسية يمكن أن تؤثر يف حيادنا أو يف رفاه اآلخرين؛

أي فرد من عامة الناس أو نترصف إزاءه بأسلوب غري متمدن؛
•نيسء معاملة ّ
•نلحق الرضر عمد ًا بممتلكات أو معدات لألمم املتحدة أو نيسء استعامهلا؛
•نستخدم املركبات عىل الوجه غري السليم أو بدون إذن؛
أي مواد تذكارية غري مرصح هبا؛
•نجمع ّ

أي أنشطة غري مرشوعة أو ممارسات فاسدة أو غري سليمة؛
•نشارك يف ّ

•نحاول استغالل مراكزنا لتحقيق مكاسب شخصية أو تقديم ادعاءات كاذبة أو قبول استحقاقات
ال تعود لنا؛

نحن مظة ال ال من األمم املتحدة
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•تعريض إنجازات البعثة للخطر؛

•تعريض مركزنا وأمننا كحفظة للسالم للخطر؛
•اختاذ إجراءات إدارية أو تأديبية أو جنائية.

ملحوظة من املحرر :ترد هذه املعايري بوصفها املرفق حاء يف “مرشوع مذكرة التفاهم النموذجية
املنقح بني األمم املتحدة و[الدولة املشاركة] املتربعة بموارد [لعملية األمم املتحدة حلفظ
السالم]” — أو املسامة “مذكرة التفاهم النموذجية” بني األمم املتحدة والبلدان املسامهة بقوات.
وترد الصيغة األصلية ملذكرة التفاهم يف “دليل السياسات واإلجراءات املتعلقة بتسديد تكاليف
املعدات اململوكة للوحدات/الرشطة التابعة للبلدان املسامهة بالقوات واملشاركة يف بعثات حفظ
السالم ،وبمراقبة تلك املعدات (دليل املعدات اململوكة للوحدات) املرفقة بوثيقة اجلمعية العامة
.A/C.5/60/26

املرفق جيم

•إضعاف الثقة واإليامن باألمم املتحدة؛
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ويف حزيران/يونيه  ،2007أوىص فريق عامل تابع ل ّلجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ السالم بأن
تطلب اجلمعية العامة من األمني العام أن ُيدرج يف مذكرة التفاهم النموذجية عدد ًا من التعديالت
املقرتحة ،بام فيها هذه املعايري باعتبارها املرفق حاء ،كام وردت يف تقرير الفريق ( A/61/19اجلزء
الثالث) املؤرخ  12حزيران/يونيه  .2007وبعد ذلك أقرت اجلمعية العامة التوصيات من خالل
قرارها  267/61باء املؤرخ  24آب/أغسطس  .2007وهذه املعايري متاحة أيض ًا بوصفها املرفق
الثالث بمذكرة األمني العام إىل اجلمعية العامة بشأن “سبل جعل املعايري الواردة يف نرشة األمني
العام ملزمة ألفراد الوحدات وتوحيد معايري السلوك لكي تطبق عىل مجيع فئات أفراد حفظ
السالم” —  A/61/645املؤرخة  18كانون األول/ديسمرب .2006
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 - 1لتكن مالبسك وتفكريك وكالمك وسلوكك وترصفك بام يليق بكرامة جندي منضبط
مهتم باآلخرين ومراع هلم وناضج وحمرتم وجدير بالثقة ،مع إبداء أعىل درجات
االستقامة والنزاهة .وكن فخور ًا بوضعك بوصفك من حفظة السالم وال تتجاوز
سلطتك وال تيسء استخدامها.
 - 2احرتم القانون الساري يف الدولة املضيفة ،وثقافتها وتقاليدها وعاداهتا وممارساهتا
املحلية.

 - 3عامل أهايل البلد املضيف بكل احرتام وجماملة واعتبار .فأنت هناك كضيف ملساعدهتم
وبفعلك هذا ستنال الرتحيب مع اإلعجاب .ال تطلب أو تقبل أية مكافأة أو تكريم
أو هدية مادية.
 - 4ال تتورط يف أية أفعال ال أخالقية تنطوي عىل انتهاك أو استغالل جنيس أو بدين
أو نفيس للسكان املحليني أو ملوظفي األمم املتحدة ،وال سيام النساء واألطفال.

 - 5احرتم وراع حقوق اإلنسان للجميع .قدّ م يد املساندة والعون للعجزة واملرىض
والضعفاء .ال تترصف بأسلوب انتقامي أو كيدي ،وال سيام عند التعامل مع السجناء
أو املحتجزين أو َمن هم يف حراستك.

 - 6اعتن عناية صحيحة بجميع ما يوضع حتت إرشافك من أموال األمم املتحدة ومركباهتا
ومعداهتا وممتلكاهتا وكن مسؤو ً
ال عن متامها ،وال تتاجر أو تقايض هبا التامس ًا ملنافع
شخصية.

املرفق دال

عرش قواعد:
مدونـة السلوك
الشخيص لذوي
اخلوذ الزرقاء
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 - 7أظهر االحرتام العسكري وقدّ م املجامالت الالئقة جلميع أعضاء البعثة ،بام يف ذلك
للوحدات األخرى التابعة لألمم املتحدة ،برصف النظر عن عقيدهتم الدينية أو نوع
جنسهم أو رتبهم أو أصلهم.
 - 8أظهر االحرتام لبيئة البلد املضيف ،بام يف ذلك احلياة النباتية واحليوانية الطبيعية،
وحافظ عليها.
 - 9ال تنغمس يف االستهالك املفرط للكحول أو االجتار باملخدرات.

 - 10مارس أقىص درجات التحفظ يف التعامل مع املعلومات واملسائل الرسية املتعلقة باألعامل
تعرض األرواح للخطر أو تشوه صورة األمم املتحدة.
الرسمية والتي يمكن أن ِّ
(* ملحوظة من املحرر :هذه القواعد متاحة أيض ًا بوصفها املرفق الرابع بمذكرة األمني العام
إىل اجلمعية العامة بشأن “سبل جعل املعايري الواردة يف نرشة األمني العام ملزمة ألفراد الوحدات
وتوحيد معايري السلوك لكي تطبق عىل مجيع فئات أفراد حفظ السالم” —  A/61/645املؤرخة
 18كانون األول/ديسمرب .)2006
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نشرة األمين العام

 9( ST/SGB/2003/13تشرين األول/أكتوبر )2003

منع ًا حلاالت االستغالل اجلنيس واالعتداء اجلنيس ومواجهتها ،ومراعاة لقرار اجلمعية العامة
 306/57املؤرخ  15نيسان/أبريل  2003واملعنون “التحقيق يف قيام عاملني يف جمال املساعدة
اإلنسانية باالستغالل اجلنيس ل ّ
الجئني يف غرب أفريقيا”ُ ،يصدر األمني العام بالتشاور مع
الرؤساء التنفيذيني للهيئات والربامج املدارة بصورة مستقلة التابعة لألمم املتحدة ما ييل:

البند :1

تعاريف

البند :2

مجال التطبيق

أي إساءة استغالل فعلية
ألغراض هذا النرشة ،فإن مصطلح “االستغالل اجلنيس” يعني ّ
أو حماولة إساءة استغالل حلالة ضعف أو لتفاوت يف النفوذ أو للثقة من أجل حتقيق مآرب
جنسية ،مما يشمل عىل سبيل املثال ال احلرص ،حتقيق كسب مايل أو اجتامعي أو سيايس من
االستغالل اجلنيس لطرف آخر .وباملثل ،فإن مصطلح “االعتداء اجلنيس” يعني التعدي
بالفعل أو التهديد بالتعدي البدين الذي حيمل طابع ًا جنسي ًا ،سواء باستعامل القوة أو يف ظل
ظروف غري متكافئة أو قرسية.

 1 - 2هذه النرشة تنطبق عىل مجيع موظفي األمم املتحدة ،بمن فيهم موظفو اهليئات والربامج
املدارة بصورة مستقلة ،التابعة لألمم املتحدة.

املرفق هاء

تدابري خاصة للحامية
من االستغالل اجلنيس
واالعتداء اجلنيس
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 2 - 2حيظر عىل القوات التابعة لألمم املتحدة التي تقوم بعمليات حتت قيادة األمم
أي عمل من أعامل االستغالل اجلنيس واالعتداء اجلنيس ،ويقع
املتحدة وسيطرهتا ارتكاب ّ
ً
عىل كاهلها واجب خاص بحامية النساء واألطفال عمال بالبند  7من نرشة األمني العام
 ،ST/SGB/1999/13املعنونة “تقيد قوات األمم املتحدة بالقانون اإلنساين الدويل”.

 3 - 2حتدد نرشة األمني العام  ،ST/SGB/253املعنونة “تعزيز مبدأ املساواة يف املعاملة
بني الرجل واملرأة داخل األمانة العامة ومنع التحرش اجلنيس” ،واألمر اإلداري ذو الصلة
السياسات واإلجراءات املتبعة يف مواجهة حاالت التحرش اجلنيس يف األمانة العامة لألمم
املتحدة .وقد اعتمدت اهليئات والربامج املدارة بصورة مستقلة التابعة لألمم املتحدة سياسات
وإجراءات مماثلة.
3

البند :3

حظر االستغالل الجنيس واالعتداء الجنيس

 1 - 3يشكل االستغالل اجلنيس واالعتداء اجلنيس انتهاك ًا للقواعد واملعايري القانونية الدولية
املعرتف هبا عاملي ًا ،وقد اعتربا دوم ًا ترصف ًا غري مقبول أن يأتيه موظفو األمم املتحدة وسلوك ًا
منهي ًا عنه .فالنظامان اإلداري واألسايس ملوظفي األمم املتحدة ينهيان عن هذا السلوك.

 2 - 3وتعزيز ًا حلامية أكثر فئات السكان ضعف ًا ،السيام النساء واألطفال ،تصدر املعايري
املحددة التالية التي تكرر تأكيد االلتزامات العامة القائمة يف إطار النظامني اإلداري واألسايس
ملوظفي األمم املتحدة:

( أ ) متثل حاالت االستغالل اجلنيس واالعتداء اجلنيس أشكا ً
ال خطرية من سوء
السلوك ،ومن ثم تعدّ سبب ًا موجب ًا الختاذ تدابري تأديبية بام يف ذلك الفصل
بإجراءات موجزة؛

أي نشاط جنيس مع األطفال (األشخاص الذين تقل أعامرهم
(ب) حتظر ممارسة ّ
عن  18سنة) بغض النظر عن سن الرشد أو سن الرضا املقررة حملي ًا .وال يعتدّ
بالتعلل بإساءة تقدير سن الطفل؛

(ج) حتظر مبادلة اجلنس باملال أو العمل أو السلع أو اخلدمات ،بام يف ذلك طلب
خدمات جنسية أو غري ذلك من أشكال السلوك املهني أو املحط للكرامة

3

حالي ًا الوثيقة  ،ST/AI/379املعنونة “إجراءات مواجهة التحرش اجلنيس”.
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(د ) من غري املقبول عىل اإلطالق قيام عالقات جنسية بني موظفي األمم املتحدة
واملستفيدين من املساعدة ،حيث إهنا تقوم عىل ديناميات للقوى غري متكافئة
بطبيعتها ،مما ينال من مصداقية ونزاهة أعامل األمم املتحدة؛

أي من موظفي األمم املتحدة تتولد لديه خماوف أو شكوك تتعلق
(ه�) جيب عىل ّ
بإقدام أحد زمالئه عىل ارتكاب فعل استغالل جنيس أو اعتداء جنيس ،سواء
أكان ذلك أم مل يكن يف الوكالة نفسها أو كان داخل منظومة األمم املتحدة أم ال،
أن يبلغ عن تلك املخاوف عن طريق آليات اإلبالغ القائمة؛
(و ) يتحتم عىل موظفي األمم املتحدة هتيئة وإدامة بيئة متنع حدوث االستغالل
اجلنيس واالعتداء اجلنيس .وتقع عىل عاتق املديرين من مجيع الرتب مسؤولية
خاصة عن دعم وتطوير النظم التي حتفظ هذه البيئة.

 3 - 3ال يقصد باملعايري املذكورة أعاله أن تكون قائمة جامعة مانعة .فثمة أنواع أخرى
من الترصفات التي تنطوي عىل االستغالل اجلنيس أو االعتداء اجلنيس يمكن أن تكون
أسباب ًا الختاذ إجراءات إدارية أو تدابري تأديبية ،بام يف ذلك الفصل بإجراءات موجزة ،عم ً
ال
بالنظامني اإلداري واألسايس ملوظفي األمم املتحدة.

البند :4

واجبات رؤساء اإلدارات واملكاتب والبعثات

 1 - 4يكون رئيس اإلدارة أو املكتب أو البعثة ،وفق ًا ملا يقتضيه احلال ،مسؤو ً
ال عن هتيئة
وإدامة بيئة متنع حدوث االستغالل اجلنيس واالعتداء اجلنيس ،وعليه اختاذ التدابري املالئمة
لتحقيق هذا الغرض .وعىل رئيس اإلدارة أو املكتب أو البعثة أن يقوم ،عىل وجه اخلصوص،
بإبالغ موظفيه بمحتويات هذه النرشة والتأكد من استالم كل موظف نسخة منها.

 2 - 4يكون رئيس اإلدارة أو املكتب أو البعثة مسؤو ً
ال عن اختاذ اإلجراء املناسب يف
بأي من املعايري الواردة يف الفرع
احلاالت التي تتوافر فيها أسباب لالعتقاد بأنه قد تم اإلخالل ّ
أي سلوك مشار إليه يف الفرع  3 - 3أعاله .و ُيتخذ ذلك اإلجراء
 2 - 3أعاله ،أو إتيان ّ
وفق ًا للمعايري واإلجراءات املتبعة يف معاجلة حاالت سوء سلوك املوظفني.

املرفق هاء

أي مبادل�ة بمس�اعدات واجب�ة
أو املنط�وي ع�ىل االس�تغالل .ويش�مل ذل�ك ّ
ملستحقيها؛
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يعني رئيس اإلدارة أو املكتب أو البعثة مسؤو ً
ال ،يف رتبة عالية بالقدر الكايف،
ّ 3-4
ً
ليعمل باعتباره منسقا لتلقي البالغات عن حاالت االستغالل اجلنيس واالعتداء اجلنيس.
وفيام يتعلق بالبعثات ،ينبغي إبالغ موظفي البعثة والسكان املحليني ،عىل نحو مناسب،
بوجود املنسق وإطالعهم عىل دوره وكيفية االتصال به .وتُس ّلم مجيع بالغات االستغالل
اجلنيس واالعتداء اجلنيس بطريقة رسية محاية حلقوق مجيع املعنيني .إ ّ
ال أنه جيوز استخدام
تلك البالغات ،عند الرضورة ،ألغراض اختاذ اإلجراءات عم ً
ال بالبند  2 - 4أعاله.

 4 - 4ال يطبق رئيس اإلدارة أو املكتب أو البعثة املعيار املنصوص عليه يف البند ( 2 - 3ب)،
يف حالة الزواج القانوين ملوظف من شخص يقل عمره عن  18سنة ،ولكنه يتجاوز سن الرشد
أو سن الرضا يف بلد املواطنة.

 5 - 4لرئيس اإلدارة أو املكتب أو البعثة أن يستعمل تقديره يف تطبيق املعيار املنصوص عليه
يف الفرع ( 2 - 3د) ،يف حال جتاوز عمر املستفيدين من املساعدة  18سنة ،وحيث تربر ظروف
احلالة االستثناء من تطبيق املعيار.

 6 - 4عىل رئيس اإلدارة أو املكتب أو البعثة أن يبلغ فور ًا إدارة الشؤون اإلدارية عام جيرى
من حتقيقات يف حاالت االستغالل اجلنيس واالعتداء اجلنيس ،وما يتخذ من إجراءات نتيجة
هلذه التحقيقات.

البند :5

اإلحالة إىل السلطات الوطنية

جيوز إذا توافرت ،بعد إجراء حتقيق شامل ،أدلة تدعم االدعاءات بوقوع استغالل جنيس
أو اعتداء جنيس ،أن حتال هذه القضايا بعد التشاور مع مكتب الشؤون القانونية إىل السلطات
الوطنية لتتوىل املالحقة القضائية اجلنائية.

البند  :6الرتتيبات التعاونية مع الكيانات أو األفراد
غري التابعني لألمم املتحدة

 1 - 6عند الدخول يف ترتيبات تعاونية مع كيانات أو أفراد غري تابعني لألمم املتحدة ،يتوىل
مسؤولو األمم املتحدة ذوو العالقة إبالغ تلك الكيانات أو األفراد بمعايري السلوك الواردة يف
الفرع  ،3ويتلقون تعهد ًا كتابي ًا من تلك الكيانات أو األفراد بقبول هذه املعايري.
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البند :7

بدء النفاذ

يبدأ نفاذ هذه النرشة يف  15ترشين األول/أكتوبر .2003

(توقيع) كويف أ .عنان
األمني العام

املرفق هاء

 2 - 6يشكل عدم قيام تلك الكيانات أو األفراد باختاذ التدابري الوقائية إزاء االستغالل
اجلنيس أو االعتداء اجلنيس ،أو بالتحقيق يف االدعاءات بحدوثهام ،أو باختاذ اإلجراءات
أي ترتيب تعاوين مع األمم املتحدة.
التصحيحية عند حدوثهام ،سبب ًا إلهناء ّ
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موظف تنسيق
مدين  -عسكري
تابع لألمم املتحدة
اختصاصات عامة

البيئة التنظيمية وعالقات اإلبالغ :تقع هذه الوظيفة يف مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.
ويوفد موظف التنسيق املدين  -العسكري إىل [املدينة ،البلد] .ويقدم موظف التنسيق املدين -
العسكري تقاريره إىل منسق الشؤون اإلنسانية/املنسق املقيم عن طريق رئيس مكتب [البلد]
التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.

املساءالت :يكون موظف التنسيق املدين  -العسكري مسؤو ً
ال ،يف حدود الصالحيات
املفوضة إليه ،عن أداء الواجبات التالية:

 - 1يعمل كمستشار ملنسق الشؤون اإلنسانية/املنسق املقيم ألمور التنسيق املدين -
العسكري اإلنسانية؛ ويقدم املشورة بشأن الوجهة التي تتخذها السياسة العامة
معينة؛ ويقوم بصورة أعم ،باستعراض طائفة متنوعة من مسائل السياسة
يف قضايا ّ
املتصلة بالتنسيق املدين  -العسكري وضامن املبادئ اإلنسانية ويقدم املشورة بشأهنا.

 - 2يعمل بوصفه جهة التنسيق جلميع املسائل ،بام يف ذلك السياسة العامة ،املتصلة بالتنسيق
املدين  -العسكري ،بتشاور وثيق مع منسق الشؤون اإلنسانية/املنسق املقيم.
 - 3يساعد ويقدم املشورة يف وضع املبادئ التوجيهية اخلاصة ببلد بعينه بشأن العالقات
املدنية  -العسكرية واستخدام األصول العسكرية وأصول الدفاع املدين ،استناد ًا
إىل “الورقة املرجعية ل ّلجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت بشأن العالقة املدنية -
العسكرية يف حاالت الطوارئ املع ّقدة” ،و“مبادئ توجيهية بشأن استخدام األصول
العسكرية وأصول الدفاع املدين لدعم األنشطة اإلنسانية لألمم املتحدة يف حاالت
الطوارئ املع ّقدة” ،و“استخدام احلراسات العسكرية أو املسلحة للقوافل اإلنسانية”،
وقرارات جملس األمن املنطبقة وغريها من الصكوك ذات الصلة باملوضوع.

موظف تن يق مدنو  -ع ةري تابع لألمم املتحدة
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 - 5يقيم حوار ًا وتنسيق ًا مع القوات العسكرية يف منطقة مسؤوليته وحيافظ عليهام .وحيدد
النظراء العسكريني املالئمني ويقيم اتصا ً
ال معهم وحيافظ عليه ويكفل تبادل املعلومات
بني اجلانبني بشأن مسائل املساعدة اإلنسانية اجلارية .ويقدم املشورة إىل القوات
العسكرية يف منطقة مسؤوليته بشأن آليات التنسيق اإلنسانية الدولية .وقد تشمل
هذه اآلليات الفريق القطري التابع لألمم املتحدة وفرق األمم املتحدة لألمن وإلدارة
حاالت الكوارث ،ومركز األمم املتحدة املشرتك لإلمدادات امليدانية (اللوجستية)،
ومركز املعلومات اإلنسانية ،واملجموعات اإلنسانية ،إلخ.

 - 6وبموازاة ذلك ،يقيم اتصا ً
ال مع اجلهات الفاعلة اإلنسانية املدنية يف منطقة مسؤوليته
وحيافظ عليه ويعمل بوصفه قناة للمعلومات عن هذه اجلهات وداعية لقضاياها لدى
النظم العسكرية ذات العالقة.

 - 7يعمل بتعاون وثيق مع قسم التنسيق املدين  -العسكري يف جنيف التابع ملكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية باألمم املتحدة ،لدعم برنامج األمم املتحدة للتدريب عىل التنسيق
املدين العسكري ،حسب االقتضاء .وحيدد وينسق مع قسم التنسيق املدين  -العسكري
املرشحني املحتملني لربنامج األمم املتحدة للتدريب عىل التنسيق املدين  -العسكري.

 - 8يقيم ،بتنسيق مع قسم التنسيق املدين -العسكري ،اتصا ً
ال مع اجلهات الفاعلة
املشرتكة يف التدريبات العسكرية يف منطقة العملية وحيافظ عليه ،ويقدم املشورة بشأن
األحداث التي ينبغي مراقبتها و/أو دعمها .ويؤيد التخطيط للتامرين وحلقات العمل
بشأن الدروس املستفادة ،واحللقات الدراسية ،واألحداث التدريبية ،بمشاركة من
العسكريني حسب االقتضاء ،ويدعم تنفيذها.
وأي تقدّ م رئييس ،وحيدّ د
أي منجزات رئيسية ّ
 - 9يرصد وحيلل ويقدم التقارير عن ّ
الصعوبات التي تواجه يف العالقات بني املجتمعني اإلنساين والعسكري.

املرفق واو

 - 4يكفل أن يتم نرش وفهم املبادئ التوجيهية اخلاصة ببلد بعينه ،وعند اللزوم ،املبادئ
التوجيهية العامة املذكورة أعاله ،عىل الوجه السليم لدى كل من اجلهات اإلنسانية
الفاعلة والقوات العسكرية املوجودة ،وكذلك اجلهات الفاعلة املحلية ،حسب
االقتضاء .ويقوم بالرتويج للمبادئ التوجيهية املذكورة أعاله ويكفل التقيد هبا داخل
جمتمع اجلهات اإلنسانية بأكمله ويقدم املشورة بشأن العواقب املمكنة إذا ُخرقت هذه
املبادئ.
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 - 10يشارك يف فرق العمل واالجتامعات واملشاورات مع وكاالت األمم املتحدة األخرى
واملنظامت اإلنسانية الرشيكة؛ وينظم االجتامعات مع رؤساء الوكاالت بشأن أمور
التنسيق املدين  -العسكري.
 -11يدعم موظفي اإلمدادات امليدانية (اللوجستية) وموظفي العمليات يف منطقة مسؤوليته
بشأن كل املسائل املتصلة بالعالقات املدنية  -العسكرية.

ُ - 12ينشئ ،إذا كان ذلك مالئ ًام ،منتدى لتبادل املعلومات ألصحاب املصلحة واألطراف
املهتمة بالعالقات املدنية  -العسكرية ،ويشارك يف االجتامعات املتصلة بذلك.

 - 13يعدّ الطلبات لألصول العسكرية أو أصول الدفاع املدين أو يوفر املدخالت لتلك
الطلبات.

 - 14يقدم تقارير عن حالة األنشطة املدنية  -العسكرية اجلارية ،وعن حالة العالقات
املدنية  -العسكرية بصورة عام�ة يف [البل�د] يف أشكال ُ
وأ ُطر زمنية متفق عليها.
وعند موافقة منسق الشؤون اإلنسانية/املنسق املقيم عىل هذه التقارير ،ينبغي أن تنرش
وتوزع عىل الفريق القطري التابع لألمم املتحدة ،ومكتب [البلد] التابع ملكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية/قسم التنسيق املدين  -العسكري يف جنيف واملكاتب ذات الصلة
لشعبة التنسيق واالستجابة ،ووحدة تعزيز جدول األعامل اإلنساين التابعة لفرع تطوير
السياسات العامة ودراساهتا .وجيوز أيض ًا نرش التقارير يف الوكاالت األخرى إذا كانت
ذات عالقة ،وعند االقتضاء.
 - 15أية واجبات قد يطلبها منسق الشئوون اإلنسانية/املنسق املقيم.

(* ملحوظة للمحرر :املادة أعاله مقتطفة من “مرشوع االختصاصات العامة ملوظف التنسيق
املدين  -العسكري (بالرتبة ف /4 -م  ،)4 -الصادر يف شباط/فرباير  .2008وقد ُوضع استناد ًا
إىل “املرفق ألف” من الوثيقة “مفهوم التنسيق املدين  -العسكري اإلنساين الذي تضطلع به األمم
املتحدة” التي أقرهتا اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت يف آذار/مارس .)2005

التذييالت
ألف  -املخترصات ومركبات احلروف األوىل
باء  -املواد ذات الصلة باملوضوع

التذييالت
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[ألف]

المختصرات
توجيهات بشأن
احلراسات املسلحة
الورقة املرجعية ل ّلجنة
الدائمة

استخدام احلراسات العسكرية أو املسلحة للقوافل اإلنسانية:
ورقة مناقشة وتوجيهات غري ملزمة ( 14أيلول/سبتمرب
)2001

العالقة املدنية  -العسكرية يف حاالت الطوارئ املع ّقدة:
ورقة مرجعية صادرة عن اللجنة الدائمة املشرتكة بني
الوكاالت ( 28حزيران/يونيه )2004

مبادئ توجيهية بشأن
األصول العسكرية

مبادئ توجيهية الستخدام األصول العسكرية وأصول
الدفاع املدين لدعم األنشطة اإلنسانية لألمم املتحدة يف
حاالت الطوارئ املع ّقدة (آذار/مارس  ،2003التنقيح 1
كانون الثاين/يناير )2006

مفهوم التنسيق
املدين  -العسكري

املفهوم اإلنساين للتنسيق املدين العسكري الذي تضطلع به
األمم املتحدة ( 22آذار/مارس )2005

دليل التنسيق
املدين  -العسكري

الدليل امليداين ملوظف التنسيق املدين  -العسكري التابع
لألمم املتحدة ( 29ترشين الثاين/نوفمرب )2007

مبادئ توجيهية الستخدام األصول العسكرية وأصول
الدفاع املدين األجنبية يف عمليات اإلغاثة يف حاالت
مبادئ أوسلو التوجيهية
الكوارث (ترشين الثاين/نوفمرب  ،2006التنقيح 1 - 1
ترشين الثاين/نوفمرب )2007

املخترصات

املخترصات
ومركّ بات احلروف األوىل

140

ّ
مركبات الحروف األوىل

][باء

 هذه القائمة تربز بعض مركبات احلروف األوىل الشائعة االستخدام يف السياق:مالحظة
 ويف املامرسة العملية توجد فروق طفيفة بني البعثات. العسكري لعمليات األمم املتحدة- املدين
. وهذه ليست نسخة رسمية وال هي قائمة جامعة مانعة.يف استعامل هذه املركبات
 ال تستخدم مركبات احلروف األوىل هذه يف اللغة العربية بل ترد:مالحظة للنسخة العربية
. ولذا تُركت القائمة ورشوحها باللغة اإلنكليزية.األسامء أو العبارات كاملة
AdPro or AP
I, II

1977 Geneva Protocol
(I, II) Additional to the
Geneva Conventions
of 1949

3Ds

Diplomacy, Development
and Defence

3BW

Three Block Wars

AG

Advisory Group

A

AG

Adjunct General

AA

Agency Agreements

A/G

Air to Ground

A/A

Air to Air

AGL

Above Ground Level

AAM

Air to Air Missile

AGM

Air to Ground Missile

AASLT

Air Assault

AI

Air Interdiction

ABN

Airborne

AIREVAC

Air Evacuation

AC

Aircraft Commander

ACABQ

Advisory Committee
on Administrative and
Budgetary Questions

ACA

Airspace Coordination
Area

ACA

ALITE

Augmented Logistics
Intervention Team for
Emergencies (WFP)

Airspace Control
Authority

ACC

Administrative
Committee on
Coordination

ALO

Air Liaison Officer

ALT

Altitude, Alternate

ACFT

Aircraft

AMB

Area Mission Brief

ACM

AMISOM

African Union Mission to
Somalia

Airspace Control
Measures

ACQ

Acquisition

AMMO

Ammunition

ACR

AO

Area of Operations

Armoured Cavalry
Regiment

AOC

Air Operations Centre

ACT

Analysis Control Team

AOI

Area of Interest

AD

Air Defence

AOR

Area of Responsibility

AD

Armoured Division

AOS

Area of Separation

ADA

Air Defence Artillery

AP

Advisory Panel

ADM

Admiral
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BDZ

Battle Defence Zone

AP

Ammunition Point

BINUB

United Nations
Integrated Office
in Burundi

AP

Anti-Personnel

APC

Armoured Personnel
Carrier

APM

Anti-Personnel
Landmines

ARMD

Armoured

ARTY

Artillery

BOI

Board of Inquiry

BONUCA

United Nations
Peacebuilding Office
in the Central African
Republic

BP

Battlefield Positions

AS

Area Security

B/P

Be Prepared Mission

ASG

BRIG GEN
or BG

Brigadier General

Assistant SecretaryGeneral (UN)

ASLT

Assault

BSA

Brigade Support Area

ASOC

BTRY

Battery

Air Support Operations
Centre

BZ

Buffer Zone

ASP

Ammunition Supply
Point

ASR

Alternative Supply Route

ASR

Ammunition Supply Rate

ATA

Actual Time of Arrival

ATC

Air Traffic Control

C
C

Chemical

C2

Command and Control

C2W

Command and Control
Warfare

C3

Command, Control and
Communications

ATD

Actual Time of
Departure

CA

Civil Affairs

ATF

Amphibious Task Force

CA

Combat Assessment

ATK

Attack

Civil Aviation Authority

ATM

Anti-Tank Mines

CAO

Chief Administrative
Officer

ATO

Air Tasking Order

ATS

Air Traffic Services

CAO

Civil Affairs Officer

AU

African Union

CAP

Combat Air Patrol

AVN

Aviation

CAP

Consolidated Appeals
Process

AXP

Ambulance Exchange
Point

CAP

Crisis Action Planning

B

CAS

Casualty

BAT or BN

Battalion

CAS

Country Assistance
Strategy

BC

Battle Command

BDA

Battle Damage
Assessment

BDE

Brigade, Brigadier

BDU

Battle Dress Uniform

CAA

CAS

Chief Administrative
Services (DPKO)

CATK

Counter-attack

CAV

Cavalry
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CMO

Civil-Military Operations
(US)

CBRN

Chemical, Biological,
Nuclear, Radiological

CMOC

Civil-Military Operations
Centre

CBT

Combat

CCIR

Commander’s
Critical Information
Requirements

CCPOQ

Consultative Committee
on Programme and
Operational Questions

CCW

1980 Convention on
Certain Conventional
Weapons

CDR

Commander

CE

Command Element

CERF

Central Emergency
Revolving Fund

CFL

Coordinated Fire Line

CG

Consultative Group

CHAP

Common Humanitarian
Action Plan

CIMIC

Civil-Military
Cooperation (NATO)

CMSEC or
COMSEC

Communication Security

CO

Commanding Officer

CO or COY

Company

COA

Course of Action

COE

Contingent Owned
Equipment (DPKO)

COIN

Counter-insurgency

COL

Colonel

COMD or
CMD

Command

COMM

Communication

COMMZ

Communication Zone

CONOPS

Concept of Operations

CONPLAN

Concept Plan

CONST

Construction

COS

Chief of Staff

CIVPOL

Civilian Police

CP

Check Point

CJTF

CP

Command Post

Combined Joint Task
Force

CPL

Corporal

CJTF

Commander of Joint
Task Force

CPO

Chief Procurement
Officer

CMA

Civil-Military Affairs

CMCO

EU Civil-Military
Coordination

CMCoord

Civil-Military
Coordination

CMCS

Civil-Military
Coordination Section
(OCHA)

CMDR

Commander

CPX

Command Post Exercise

CRD

Coordination and
Response Division
(OCHA)

CS

Combat Support

CSAR

Combat Search and
Rescue

CSE

Contingent Support
Element

CMLO

Civil-Military Liaison
Officer (DPKO)

CSS

Combat Service Support

CMLO

CT

Counter-Terrorism

Chief Military Liaison
Officer (DPKO)

CW

Chemical Warfare

CMO

Chief Military Observer

CMO

Chief Military Officer

CZ

Combat Zone
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DSRSG

Deputy Special
Representative of the
Secretary-General (UN)

D
DCM

Deputy Chief of Mission

DSS

Department of Safety
and Security (UN)

DCO

Deputy Commanding
Officer

DZ

Drop Zone

DCOS

Deputy Chief of Staff

D-DAY

Day on which a Particular
Operation Starts

DDRR

Disarmament,
Demobilisation,
Reintegration and
Rehabilitation

E
EA

Engagement Area

EASBRIG

Eastern African Standby
Brigade

ECHA

Executive Committee on
Humanitarian Affairs

DFC

ECPS

Executive Committee on
Peace and Security

Deputy Force
Commander

DFS

ECOMOG

Economic Community
of West African States
Monitoring Group

Department of Field
Support (UN)

DGZ

Desired Ground Zero

DHA

Department of
Humanitarian Affairs
(changed to OCHA in
1998)

DIV

Division

DMT

Disaster Management
Team

DO

Designated Official

DO

Director of Operations

DO

Duty Officer

DOA

Director of
Administration

DOA

Direction of Attack

DOS

Date of Supply

DOW

Died of Wounds

DP

Decision Point

ECOSOC

Economic and Social
Council

ELINT

Electronic Intelligence

ELSEC or
ESEC

Electronic Security

EMOP

Emergency Operations

EN, ENG or
ENGR

Engineer

EOD

Explosive Ordnance
Disposal

EOM

Experts on Mission

EOSG

Executive Office of the
Secretary-General

ERC

Emergency Relief
Coordinator

ERDC

Enhanced Rapid
Deployable Capacity

DPA

Department of Political
Affairs (UN)

ERW

Explosive Remnants of
War

DPI

Department of Public
Information (UN)

ETA

Expected Time of Arrival

DPKO

ETD

Expected Time of
Departure

Department of
Peacekeeping
Operations (UN)

EU

DSA

European Union

Daily Subsistence
Allowance

EW

Electronic Warfare

DSG

EZ

Extraction Zone

Deputy SecretaryGeneral (UN)
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GA

General Assembly

F

GC I, II, III, IV

1949 Geneva
Conventions I, II, III, IV

FAA

Forward Assembly Area

FAO

Food and Agriculture
Organisation

FB

Fire Base

FC

Force Commander

GEN

General

GIS

Geographic Information
Systems

GPS

Global Positioning
System

FCL

Final Coordination Line

GW

Guerrilla Warfare

FH

Field Hospital

FIR

Force Information
Requirements

FITTEST

Fast Information
Technology &
Telecommunications
Emergency Support
Team (WFP)

FLB

Forward Logistics Base

FLOT

Forward Line of Own
Troops

H
HA

Holding Area

HA

Humanitarian Assistance

HACC

Humanitarian Assistance
Coordination Centre

HAO

Humanitarian Affairs
Officer

HC

1907 Hague Conventions

HC

Humanitarian
Coordinator (UN)

FLT

Fork Lift Truck

HE

High Explosive

FM

Field Manual

HELO

Helicopter

FOB

HET

Heavy Equipment
Transporter

Forward Operations
Base

FPU

Formed Police Units

HIC

Humanitarian
Informatiom Centre

FSCO

Field Security
Coordination Officer

HN

Host Nation

FSO

Field Security Office

HOC

Humanitarian Operations
Centre

FWD

Forward

HOM

Head of Mission

HOS

Hostile

HOSP

Hospital

HVT

High Value Target

I
IASC

Inter-Agency Standing
Committee

IASC-WG

Inter-Agency Standing
Committee Working
Group

IBRD

International Bank for
Reconstruction and
Development

G
G1, J1, or U1

Personnel

G2, J2 or U2

Intelligence, Information,
or Security

G3, J3 or U3

Operations

G4, J4 or U4

Logistics, Field Support

G5, J5 or U5

Planning or Civil Affairs

G6, J6 or U6

Communications

G7, J7 or U7

Training

G8, J8 or U8

Finance

G9, J9 or U9

Cooperation,
Capabilities or Doctrine
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J
JAM

Joint Assessment
Mission

JEZ

Joint Engagement Zone

JLOC

Joint Logistics Operation
Centre (DPKO)

JMAC

Joint Mission Analysis
Centre (DPKO)

JMC

Joint Military
Commission

JMC

Joint Movement Centre

JMCC

Joint Movement Control
Centre (DPKO)

JOA

Joint Operations Area

JOC

Joint Operations Centre
(DPKO)

JTF

Joint Task Force

K
KIA

Killed in Action

L

ICC

International Criminal
Court

ICDO

International Civil
Defence Organisation

ICJ

International Court of
Justice

ICL

International Criminal
Law

ICRC

International Committee
of the Red Cross

ICVA

International Council of
Voluntary Agencies

IDP

Initial Delay Position

IDP(s)

Internally Displaced
Person(s)

IFRC

International Federation
of Red Cross and Red
Crescent Societies

IFV

Infantry Fighting Vehicle

IG

Inspector-General

IGO

Inter-Governmental
Organisation

IHL

International
Humanitarian Law

LAV

Light Armoured Vehicle

LC

Line of Contact

LEMA

Local Emergency
Management Authority

IMPP

Integrated Missions
Planning Process (UN)

LF

Landing Force

IMTF

LNO or LO

Liaison Officer

Integrated Missions Task
Force (UN)

LO

Law and Order

INF

Infantry

LOA

Letter of Assist

INSARAG

International Search &
Rescue Advisory Group

LOAC

Law of Armed Conflict

INT

Intelligence

LOC

Line of Communication

INTREP

Intelligence Report

LOC

Logistics Operations
Centre

InterAction

LOD

Line of Demarcation

American Council for
Voluntary International
Action

LOG

Logistics

IO

International
Organisation

LRS

Long-Range Surveillance

IOM

LT COL or
LTC

Lieutenant Colonel

International
Organisation for
Migration

LZ

Landing Zone

IRIN

Integrated Regional
Information Networks
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MONUA

UN Observer Mission in
Angola

MONUC

UN Organisation Mission
in the Democratic
Republic of the Congo

M
MACC

Mine Action
Coordination Centre

MAG

Mine Advisory Group
Primary Command Post

MOOTW

Military Operations
Other than War

MAIN
MAPEX

Map Exercise

MOTAPM

Mines Other Than AntiPersonnel Landmines

MBA

Main Battle Area

MOA

Memorandum of
Agreement

MCDA

Military and Civil
Defence Assets

MOU

Memorandum of
Understanding

MCDU

MP

Military Police

Military and Civil
Defence Unit (changed
to CMCS in 2005)
(OCHA)

MPS

Military Planning Service
(DPKO)

M-DAY

Mobilisation Day

MECH

Mechanised

MPV

Multi-Purpose Vehicle

MED

Medical

MSA

Mission Subsistence
Allowance

MEDEVAC

Medical Evacuation

METL

Mission Essential Task
List

MG

Machine Gun

MILAD

Military Adviser

MILOB

Military Observer

MINOPUH

UN Civilian Police
Mission in Haiti

MINUGUA

UN Verification Mission
in Guatemala

MINURCA

UN Mission in the
Central African Republic

MINURCAT

UN Mission in the
Central African Republic
and Chad

MINURSO

UN Mission for the
Referendum in Western
Sahara

MINUSTAH

UN Stabilisation Mission
in Haiti

MLO

Military Liaison Officer
(UNHCR, WFP)

MLRS

Multiple Launch Rocket
System

MOB

Main Operations Base

MSD

Minimum Safety
Distance

MSR

Main Supply Route

MTF

Medical Treatment
Facility

MU

Medical Unit

N
NATO

North Atlantic Treaty
Organisation

NBC

Nuclear, Biological,
Chemical

NCA

National Command
Authorities

NCC

National Contingent
Commander

NEO

Non-combattant
Evacuation Operation

NFA

No Fire Area

NFL

No Fire Line

NFI

Non-Food Item

NGO

Non-Governmental
Organisation

NVD

Night Vision Device
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PAX

Passenger

O

PDSB

Policy Development &
Studies Branch (OCHA)

OAS

Offensive Air Support

OAS

Organisation of
American States

OCHA

UN Office for the
Coordination of
Humanitarian Affairs

OHCHR

UN Office of the High
Commissioner for
Human Rights

OIOS

UN Office of Internal
Oversight Services

OLA

UN Office of Legal
Affairs

OMA

Office of Military Affairs
(DPKO)

ONUB

UN Operation in Burundi

ONUC

UN Operations in the
Congo

PETD

Policy, Evaluation &
Training Division (DPKO)

PHA

Promotion of the
Humanitarian Agenda
Unit (OCHA)

PKO

Peacekeeping Operation

PL

Platoon

PM

Provost Marshal

POC

Point of Contact

POC

Protection of Civilians

POD

Point of Debarkation

POE

Point of Embarkation

POW

Prisoner of War

PSN

Position

PSO

Peace Support
Operations

ONUCA

UN Observer Group in
Central America

PSYOP

Psychological
Operations

ONUSAL

UN Observer Mission in
El Salvador

PVO

Private Voluntary
Organisation

OO

Office of Operations
(DPKO)

PZ

Pick-up Zone

OP

Observation Post

OPCOM

Operational Command

OPCON

Operational Control

OPLAN

Operational Plan

Q
QIP

Quick Impact Project

R
R2P

Responsibility to Protect

OPO

Operation Order

R3P

Rearm, Refuel, Resupply
Point

OPS

Operations

OPSEC

Operations Security

ORLSI

Office of Rule of Law
and Security Institutions
(DPKO)

RAA

Rear Assembly Area

RAS

Rear Area Security

RC

Resident Coordinator
(UN)

OSOCC

RDRA

Regional Disaster
Response Advisor
(OCHA)

On-site Operations
Coordination Centre

OT

Observer Target

RFA

Request for Assistance

RFA

Restrictive Fire Area

P
PA

Public Affairs, Political
Affairs

PAO

Political Affairs Officer
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Multinational Standby
High Readiness Brigade
for UN Operations

RFI

Request for Information

RFP

Request for Proposal

SITMAP

Situation Map

RECCE or
RECON

Reconnaissance

SITREP

Situation Report

REGT

Regiment

SMILAD

Senior Military Advisor

ROE

Rules of Engagement

SMO

Senior Military Officer

ROI

Rules of Interaction

SMT

Security Management
Team

ROZ

Restricted Operations
Zone

SMT

Senior Management
Team

RPV

Remotely Piloted Vehicle

SO

Special Operations

RSGIDP

SOF

Special Operations
Forces

Representative of the
Secretary-General on
the Human Rights of
IDPs

SOFA

Status of Forces
Agreement

S/A

Surface to Air

SOMA

Status of Mission
Agreement

SALW

Small Arms and Light
Weapons

SOP

Standard Operating
Procedures

SAM

Surface to Air Missile

SAR

Search and Rescue

SAT

Security Assistance
Team

SHIRBRIG

S

SPEC

Specification

SQN

Squadron

SRSG

Special Representative
of the Secretary-General
(UN)

SATCOM

Satellite Communication

SC

Security Council

SSM

Surface to Surface
Missile

SCR

Security Council
Resolution

STM

Standard Training
Module

SCHR

Steering Committee for
Humanitarian Response

SECT

Section/Sector

TA

Technical Agreement

SF

Special Forces

TA

Travel Authorisation

SG

Secretary-General

TACC

Tactical Air Control
Centre

SGB

Secretary-General’s
Bulletin

TACOM

Tactical Command

SGT

Sergeant

TACON,
TACCON

Tactical Control

SGTM

Standard Generic
Training Module

TAM

Technical Assessment
Mission

SHAPE

Supreme Headquarters
Allied Powers Europe

TCC

Troop Contributing
Countries

T
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UNFICYP

UN Peacekeeping Force
in Cyprus

UNFPA

UN Population Fund

UNGOMAP

UN Good Offices
Mission in Afghanistan
and Pakistan

UNHAS

UN Humanitarian Air
Service (WFP)

UNHCR

UN Office for the High
Commissioner for
Refugees

UNIC

UN Information Centre

UNICEF

UN Children’s Fund

UNIFIL

UN Interim Force in
Lebanon

UNIIMOG

UN Iran-Iraq Military
Observer Group

UNIKOM

UN Iraq-Kuwait
Observation Mission

UNIOSIL

UN Integrated Office in
Sierra Leone

UNJLC

TCF

Tactical Combat Force

TF

Task Force

TGT

Target

TOC

Tactical Operations
Centre

TOR

Terms of Reference

U
UAV

Unmanned Aerial Vehicle

UHF

Ultra High Frequency

UN

United Nations

UNAMA

UN Assistance Mission in
Afghanistan

UNAMI

UN Assistance Mission
for Iraq

UNAMIC

UN Advance Mission in
Cambodia

UNAMID

African Union / United
Nations Hybrid
Operation in Darfur

UN Joint Logistics
Centre

UNAMIR

UN Assistance Mission
for Rwanda

UNMO

UN Military Observer

UNAMSIL

UNMOGIP

UN Observer Group in
India and Pakistan

UN Mission in Sierra
Leone

UNASOG

UNOE

UN Owned Equipment

UN Aouzou Strip
Observer Group

UNPOL

UN Police

UNAVEM

UN Angola Verification
Mission

UNIPOM

UN India-Pakistan
Observation Mission

UN CMCoord UN Humanitarian CivilMilitary Coordination

UN MCDA

UN Military and Civil
Defence Assets

UNCRO

UNMEE

UN Mission in Ethiopia
and Eritrea

UN Confidence
Restoration Operation in
Croatia

UNCT

UN Country Team

UNMIBH

UN Mission in Bosnia
and Herzegovina

UNDAC
Team

UNMIH

UN Mission in Haiti

UN Disaster Assessment
and Coordination Team
(OCHA)

UNMIK

UN Interim
Administration Mission
in Kosovo

UNDG

UN Development Group

UNDOF

UN Disengagement
Force

UNDP

UN Development
Programme

UNEF

UN Emergency Force

UNMIL

UN Mission in Liberia

UNMIN

UN Mission in Nepal
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UNSMIH

UN Support Mission in
Haiti

UNTAC

UN Transitional Authority
in Cambodia

UNTAES

UN Transitional
Administration for
Eastern Slavonia, Baranja
and W. Sirmium

UNMIS

UN Mission in the Sudan

UNMISET

UN Mission of Support in
East Timor

UNMIT

UN Integrated Mission in
Timor-Leste

UNMOP

UN Mission of Observers
in Prevlaka

UNMOT

UN Mission of Observers
in Tajikistan

UNOCI

UN Operation in Côte
d’Ivoire

UNOGBIS

UN Peacebuilding
Support Office in
Guinea-Bissau

UNTAET

UN Transitional
Administration in East
Timor

UNTAG

UN Transition Assistance
Group

UNTMIH

UN Transition Mission
in Haiti

UNTOP

UN Tajikistan Office of
Peacebuilding

UNOGIL

UN Observer Group in
Lebanon

UNTSO

UN Truce Supervision
Organisation

UNOSOM

UN Operation in Somalia

UNOMIG

UN Observer Mission in
Georgia

UNV

UN Volunteers

UNYOM

UN Yemen Observation
Mission

UNOMIL

UN Observer Mission in
Liberia

USG

Under-Secretary-General
(UN)

UNOMSIL

UN Observer Mission in
Sierra Leone

UW

Unconventional Warfare

UNOMUR

UXO

Unexploded Ordnance

UN Observer Mission
Uganda-Rwanda

UNOWA

UN Office of the Special
Representative of the
Secretary-General for
West Africa

W
WFP

World Food Programme

WHO

World Health
Organisation

UNPOS

UN Political Office for
Somalia

WIA

Wounded in Action

UNPREDEP

WMD

Weapons of Mass
Destruction

UN Preventive
Deployment Force

UNPROFOR

UN Protection Force

UNSCO

Office of the UN Special
Coordinator for the
Middle East

UNSF

UN Security Force in
West New Guinea

Z
ZOS

Zone of Separation

ZULU

Universal Time
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[ألف] توجيه إنساني بشأن القضايا املدنية  -العسكرية
والجماعات املسلحة

عامة
ّ
املعقدة (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية)2008 ،
مبادئ توجيهية مدنية  -عسكرية لحاالت الطوارئ
الدليل امليداني ملوظف التنسيق املدني  -العسكري التابع لألمم املتحدة (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية،
 29ترشين الثاني/نوفمرب )2007
أداة دراسية إلكرتونية للنهج العميل للبعثات املتكاملة إزاء أدوات التنسيق (مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية ،شباط/فرباير )2007
هيكل قسم التنسيق املدني  -العسكري ووظائفه ودوره داخل املجتمع اإلنساني (مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية ،كانون األول/ديسمرب )2006
املفهوم اإلنساني للتنسيق املدني  -العسكري الذي تضطلع به األمم املتحدة (اللجنة الدائمة املشرتكة بني
الوكاالت ،آذار/مارس )2005
استخدام األصول العسكرية وأصول الدفاع املدني دعما ً للعمليات اإلنسانية :تقرير فرقة العمل (اللجنة
الدائمة املشرتكة بني الوكاالت 27 ،أيلول/سبتمرب )1995
مبادئ اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت بشأن العالقات العسكرية  -املدنية (اللجنة الدائمة املشرتكة
بني الوكاالت ،كانون الثاني/يناير )1995
قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة ( 182/46الجمعية العامة ،كانون األول/ديسمرب )1991
ميثاق األمم املتحدة ()1945
ّ
املعقدة
حاالت الطوارئ
ّ
املعقدة :ورقة مرجعية صادرة عن اللجنة الدائمة املشرتكة
العالقة املدنية  -العسكرية يف حاالت الطوارئ
بني الوكاالت (اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت 28 ،حزيران/يونيه )2004
العالقات املدنية  -العسكرية يف الرصاع املسلح :منظور إنساني (بسلر وسيكي ،مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية ،ترشين الثاني/نوفمرب ُ ،2004نرش يف عام )2006
مبادئ توجيهية بشأن استخدام األصول العسكرية وأصول الدفاع املدني دعما ً ألنشطة األمم املتحدة
ّ
املعقدة (اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت ،آذار/مارس /2003كانون
اإلنسانية يف حاالت الطوارئ
الثاني/يناير  - 2006التنقيح )1
استخدام الحراسات العسكرية أو املسلحة للقوافل اإلنسانية :ورقة مناقشة ومبادئ توجيهية غري ملزمة
(اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت 14 ،أيلول/سبتمرب )2001

الكوارث الطبيعية
مبادئ توجيهية بشأن استخدام األصول العسكرية وأصول الدفاع املدني األجنبية يف عمليات اإلغاثة يف
حاالت الطوارئ ،ترشين الثاني/نوفمرب ( 2006اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت ،التنقيح ،1 - 1
ترشين الثاني/نوفمرب )2007

املواد ذات الصلة
باملوضوع

املواد ذات الصلة باملوضوع
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مواد خاصة ببلدان بعينها
بعثة األمم املتحدة يف ليربيا  -توجيهات للتنسيق املدني  -العسكري يف ليربيا (بعثة األمم املتحدة يف ليربيا،
كانون األول/ديسمرب )2006
مبادئ توجيهية للتفاعل بني العنرص العسكري لبعثة منظمة األمم املتحدة يف الكونغو الديمقراطية
واملنظمات املدنية (بعثة منظمة األمم املتحدة يف جمهورية الكونغو الديمقراطية ،نائب املمثل الخاص
لألمني العام/منسق الشؤون اإلنسانية ،حزيران/يونيه )2006
مبادئ توجيهية للمنظمات اإلنسانية بشأن التفاعل مع العسكريني والجهات الفاعلة األمنية األخرى
يف العراق (بعثة األمم املتحدة للمساعدة يف العراق ،نائب املمثل الخاص لألمني العام/منسق الشؤون
اإلنسانية ،ترشين األول/أكتوبر )2004
مبادئ موجهة للتفاعل املدني  -العسكري يف أفغانستان (بعثة األمم املتحدة للمساعدة يف أفغانستان)2004 ،
العالقات مع القوات العسكرية يف هايتي  -مبادئ توجيهية ملوظفي األمم املتحدة (بعثة األمم املتحدة يف
هايتي ،نيسان/أبريل )2004
توجيه عام للتفاعل بني موظفي األمم املتحدة واملمثلني العسكريني واملدنيني للسلطة القائمة باالحتالل يف
العراق (األمني العام 8 ،أيار/مايو )2003
العالقات مع القوات العسكرية يف أفغانستان — مبادئ توجيهية ملنسقي املنطقة يف بعثة األمم املتحدة
للمساعدة يف أفغانستان وغريهم من موظفي األمم املتحدة (بعثة األمم املتحدة للمساعدة يف أفغانستان،
نائب املمثل الخاص لألمني العام/منسق الشؤون اإلنسانية)2002 ،
توجيه بشأن استخدام الطائرات العسكرية لعمليات األمم املتحدة اإلنسانية أثناء الرصاع الراهن يف
أفغانستان (بعثة األمم املتحدة للمساعدة يف أفغانستان ،نائب املمثل الخاص لألمني العام/منسق الشؤون
اإلنسانية ،ترشين الثاني/نوفمرب )2001

املجال اإلنساني
احرتام مجاالت االختصاص اإلنسانية يف حاالت الرصاع (اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت)1994 ،

مواد خاصة بمنظمات بعينها
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني والعسكريون :دليل ميداني (مفوضية األمم املتحدة لشؤون
الالجئني ،أيلول/سبتمرب )2006
دليل مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني للعسكريني عن العمليات اإلنسانية (مفوضية األمم املتحدة
لشؤون الالجئني ،كانون الثاني/يناير )1995
لجنة الصليب األحمر الدولية والعالقات املدنية  -العسكرية يف حاالت الرصاع املسلح (لجنة الصليب
األحمر الدولية )2001 ،
لجنة الصليب األحمر الدولية والتعاون املدني  -العسكري يف حاالت الرصاع املسلح (لجنة الصليب األحمر
الدولية )2000 ،

املجموعات املسلحة من غري الدول
املفاوضات اإلنسانية مع املجموعات املسلحة :دليل يدوي للممارسني (بسلر وماكهيو ،مكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية)2006 ،
مبادئ توجيهية بشأن املفاوضات اإلنسانية مع الجماعات املسلحة (بسلر وماكهيو ،مكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية)2006 ،

التذييالت
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بعض البنود املدرجة يف القائمة يف هذا الفرع
مقترصة عىل األمم املتحدة فقط

نظرة عامة عىل عمليات األمم املتحدة لحفظ السالم
عمليات األمم املتحدة لحفظ السالم :مبادئ وتوجيهات( :إدارة عمليات حفظ السالم 18 ،كانون الثاني/
يناير )2008
دليل بشأن عمليات األمم املتحدة املتعددة األبعاد لحفظ السالم (إدارة عمليات حفظ السالم ،كانون
األول/ديسمرب )2003

التنسيق واالتصال املدني  -العسكري
أمر توجيهي يف السياسة العامة صادر عن إدارة عمليات حفظ السالم بشأن التنسيق واالتصال املدني -
العسكري (مرشوع أمر توجيهي ،إدارة عمل حفظ السالم)2008 ،
تقرير مكتب خدمات املراقبة الداخلية عن استعراض االشرتاك العسكري يف املساعدة املدنية يف عمليات
حفظ السالم ( A/60/588 -مكتب خدمات املراقبة الداخلية ،كانون األول/ديسمرب )2005
سياسة التنسيق املدني -العسكري إلدارة عمليات حفظ السالم (إدارة عمليات حفظ السالم ،أيلول/
سبتمرب )2002
دليل الرموز العسكرية لألمم املتحدة (إدارة عمليات حفظ السالم)2000 ،

التنسيق عىل نطاق املنظومة والبعثات املتكاملة
عملية التخطيط لبعثات األمم املتحدة املتكاملة :مبادئ توجيهية يؤيدها األمني العام (األمني العام،
حزيران/يونيه )2006
مذكرة األمني العام التوجيهية بشأن البعثات املتكاملة (األمني العام ،شباط/فرباير )2006
مذكرة األمني العام التوجيهية بشأن العالقات بني ممثيل األمني العام ،واملنسقني املقيمني ومنسقي
الشؤون اإلنسانية (األمني العام 11 ،كانون األول/ديسمرب )2000
أوامر توجيهية موحدة ملمثيل األمني العام (األمني العام)1999 ،
توجيهات لجنة التنسيق اإلدارية بشأن تشغيل نظام املنسق املقيم (اللجنة االستشارية املعنية بمسائل
السياسة العامة ،أيلول/سبتمرب )1999

استعمال القوة
مبادئ توجيهية لوضع قواعد االشتباك لعمليات األمم املتحدة لحفظ السالم (إدارة عمليات حفظ السالم،
ترشين الثاني/نوفمرب )2000
نرشة األمني العام :تقيد القوات التابعة لألمم املتحدة بالقانون اإلنساني الدويل — ST/SGB/1999/13
(نرشة األمني العام ،آب/أغسطس )1999
السياسة التي تحكم قيام أفراد أمن األمم املتحدة باستعمال القوة واستعمال األسلحة النارية (األمم
املتحدة ،كانون الثاني/يناير )2001

املواد ذات الصلة
باملوضوع

[باء] عمليات األمم املتحدة السلمية والقضايا
املدنية  -العسكرية
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مبادئ أساسية بشأن قيام املسؤولني عن إنفاذ القانون باستعمال القوة واألسلحة النارية (األمم املتحدة،
أيلول/سبتمرب )1990

القيادة والرقابة
السلطة ،والقيادة والرقابة يف عمليات األمم املتحدة لحفظ السالم (إدارة عمليات حفظ السالم،
 15شباط/فرباير )2008
قيادة عمليات األمم املتحدة لحفظ السالم (معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث (يونيتار))2004 ،

التدريب عىل التنسيق املدني  -العسكري واالرتباط يف عمليات حفظ السالم
نموذج التدريب املوحد رقم  6 - 2عىل التنسيق املدني  -العسكري (إدارة عمليات حفظ السالم ،نيسان/
أبريل )2005
نموذج التدريب العام املوحد رقم  10عىل التنسيق املدني  -العسكري الذي تضطلع به األمم املتحدة
(إدارة عمليات حفظ السالم ،شباط/فرباير )2005

مبادئ توجيهية وإيعازات للعسكريني
مرشوع مذكرة التفاهم املنقح بني األمم املتحدة والبلدان املساهمة بقوات — ( A/61/19الجزء الثالث)
(الجمعية العامة 12 ،حزيران/يونيه )2007
مبادئ توجيهية لوضع أوامر القيادة التوجيهية لقائد القوة وكبري املراقبني العسكريني يف عمليات األمم
املتحدة لحفظ السالم (إدارة عمليات حفظ السالم ،ترشين األول/أكتوبر )2001
إجراءات التنفيذ املوحدة العامة لقيادة القوة التابعة لألمم املتحدة املكلفة بعمليات سالم (إدارة عمليات
حفظ السالم ،نيسان/أبريل )2001
نموذج أمر توجيهي لقائد القوة (إدارة عمليات حفظ السالم ،ترشين الثاني/نوفمرب )2000
نموذج أمر توجيهي لكبري ضباط االتصال العسكريني (إدارة عمليات حفظ السالم ،ترشين الثاني/
نوفمرب )2000
اتفاق نموذجي بشأن مركز القوات لعمليات حفظ السالم — ( A/45/594الجمعية العامة 9 ،ترشين
األول/أكتوبر )1990

متنوعات
مشاريع التأثري الرسيع ،أمر توجيهي يف السياسة العامة من إدارة عمليات حفظ السالم (إدارة عمليات
حفظ السالم ،شباط/فرباير )2007
مراكز العمليات املشرتكة واملراكز املشرتكة لتحليل البعثات ،أمر توجيهي يف السياسة العامة من إدارة
عمليات حفظ السالم (إدارة عمليات حفظ السالم ،تموز/يوليه )2006

[جيم]

األمن امليداني

العمل معا ً عىل إنقاذ األرواح :إطار لتحسني ترتيبات األمن فيما بني املنظمات الحكومية الدولية واملنظمات
غري الحكومية واألمم املتحدة يف امليدان (صيغة ع ّدلتها اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت ،ترشين
الثاني/نوفمرب )2006

التذييالت
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[دال]

مدونة قواعد السلوك ومعاييره

املساءلة الجنائية ملوظفي األمم املتحدة والخرباء املوفدين يف بعثات — قرار الجمعية العامة 63/62
(الجمعية العامة 18 ،آب/أغسطس )2007
معيار األمم املتحدة للسلوك“ :نحن حفظة السالم من األمم املتحدة” يف الوثيقة ( A/61/19الجمعية
العامة ،حزيران/يونيه )2007
عرش قواعد :مدونة قواعد السلوك لذوي الخوذ الزرقاء يف الوثيقة ( A/61/645الجمعية العامة ،كانون
األول/ديسمرب )2006
مرشوع “سفري” :امليثاق اإلنساني واملعايري الدنيا يف االستجابة للكوارث (“سفري” ،طبعة منقحة)2004 ،
أمر توجيهي بشأن املسائل التأديبية ألفراد الرشطة املدنية واملراقبني العسكريني (إدارة عمليات حفظ
السالم)2003 ،

[هاء]

الجنسانية/االعتداء/العنف

املساواة بني الجنسني
بيان بسياسة اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت بشأن املساواة بني الجنسني (اللجنة الدائمة املشرتكة
بني الوكاالت ،آذار/مارس )2008
تنفيذ قرار مجلس األمن  )2000( 1325بشأن املرأة والسالم واألمن يف سياقات حفظ السالم :حلقة عمل
بشأن االسرتاتيجية عقدت بمشاركة نساء من البلدان املساهمة بقوات وبأفراد رشطة :تقرير نهائي (إدارة
عمليات حفظ السالم ،شباط/فرباير )2007
نساء وفتيات ،صبية ورجال :حاجات مختلفة — فرص متكافئة ،دليل جنساني يف العمل اإلنساني
(اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت ،كانون األول/ديسمرب )2006
توجيه يف السياسة العامة من إدارة عمليات حفظ السالم بشأن املساواة بني الجنسني يف عمليات األمم
املتحدة لحفظ السالم (إدارة عمليات حفظ السالم 3 ،ترشين الثاني/نوفمرب )2006

املواد ذات الصلة
باملوضوع

السياسة العامة بشأن التعاون والتنسيق بني إدارة السالمة واألمن وإدارة عمليات حفظ السالم (إدارة
السالمة واألمن وإدارة عمليات حفظ السالم ،ترشين األول/أكتوبر )2006
كوني حريصة عىل سالمتك وأمنِك :مبادئ توجيهية أمنية للمرأة (إدارة السالمة واألمن ،أيلول/سبتمرب
)2006
توصيات موجهة إىل الفريق العامل التابع للّجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت من فرقة العمل املعنية
بأمن املوظفني املنبثقة عن الفريق العامل (اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت 18 ،كانون الثاني/يناير
)2002
األمن يف امليدان :معلومات ملوظفي مؤسسات منظومة األمم املتحدة (إدارة تنسيق شؤون األمن يف األمم
املتحدة سابقاً)1998 ،
اتفاقية األمم املتحدة بشأن سالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني بها لعام 1994؛ وبروتوكولها
االختياري لعام 2005
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مجموعة مواد مرجعية يف الجنسانية لعمليات حفظ السالم (إدارة عمليات حفظ السالم ،تموز/يوليه
)2004
قرار مجلس األمن ( 1325مجلس األمن 31 ،ترشين األول/أكتوبر )2000

االستغالل واالعتداء الجنسيان
اسرتاتيجية األمم املتحدة الشاملة بشأن املساعدة والدعم لضحايا االستغالل واالعتداء الجنسيني من جانب
موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني بها — الوثيقة  ،A/62/595املرفق ،اع ُتمدت بقرار الجمعية
العامة ( 214/62الجمعية العامة 21 ،كانون األول/ديسمرب )2007
أمر توجيهي من إدارة عمليات حفظ السالم بشأن التحرش الجنيس يف بعثات األمم املتحدة لحفظ السالم
والبعثات امليدانية األخرى — موجّ ه لألفراد العسكريني يف الوحدات الوطنية ،واملراقبني العسكريني،
وأفراد الرشطة املدنية (إدارة عمليات حفظ السالم)2003 ،
نرشة األمني العام بشأن التدابري الخاصة للحماية من االستغالل الجنيس واالعتداء الجنيس —
( ST/SGB/2003/13نرشة األمني العام ،ترشين األول/أكتوبر )2003

العنف القائم عىل الجنسانية
مبادئ توجيهية للتدخالت ملنع العنف القائم عىل الجنسانية يف بيئات العمل اإلنساني (اللجنة الدائمة
املشرتكة بني الوكاالت ،أيلول/سبتمرب )2005
إجراءات التصدي للعنف القائم عىل الجنسانية يف حاالت الطوارئ :بيان تعهد من اللجنة الدائمة املشرتكة
بني الوكاالت (اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت 22 ،كانون األول/ديسمرب )2004

[واو]

القانون اإلنساني الدويل

بصورة عامة
نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998
بروتوكوالت جنيف اإلضافية لعام  1977امللحقة باتفاقيات جنيف لعام  — 1949الربوتوكول اإلضايف
األول املتصل بحماية ضحايا الرصاعات املسلحة الدولية؛ والربوتوكول اإلضايف الثاني املتصل بحماية
ضحايا الرصاعات املسلحة غري الدولية
اتفاقية عام  1968بشأن عدم انطباق التقادم عىل جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية
اتفاقيات جنيف لعام  — 1949اتفاقية جنيف األوىل بشأن تخفيف حالة الجرحى واملرىض يف القوات
املسلحة يف امليدان؛ والثانية بشأن تخفيف حالة الجرحى واملرىض والغرقى من أفراد القوات املسلحة يف
البحر؛ والثالثة املتصلة بمعاملة أرسى الحرب؛ والرابعة املتعلقة بحماية املدنيني يف زمن الحرب
اتفاقيات وإعالن الهاي لعام  — 1907وبصورة خاصة اتفاقية الهاي الرابعة بشأن احرتام قوانني
وأعراف الحرب الربية؛ والخامسة بشأن احرتام حقوق وواجبات الدول املحايدة واألشخاص املحايدين يف
حالة الحرب الربية؛ والسابعة املتصلة بتحويل السفن التجارية إىل سفن حربية؛ والثامنة املتعلقة بوضع
ألغام تحت سطح املاء تنفجر ذاتيا ً بالتماس؛ والتاسعة املتعلقة بالقصف املدفعي من القوات البحرية يف
زمن الحرب؛ والحادية عرشة املتصلة بقيود معينة فيما يتعلق بممارسة حق االستيالء يف الحرب البحرية؛
والثالثة عرشة املتصلة بحقوق وواجبات الدول املحايدة يف الحرب البحرية
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بروتوكول الهاي الثاني لحماية املمتلكات الثقافية يف حالة الرصاع املسلح لعام 1999
اتفاقية الهاي لعام  1954لحماية املمتلكات الثقافية يف حالة الرصاع املسلح
بروتوكول الهاي األول لحماية املمتلكات الثقافية يف حالة الرصاع املسلح لعام 1954

البيئة
املبادئ التوجيهية للجنة الصليب األحمر الدولية/الجمعية العامة لألمم املتحدة لألدلة والتعليمات
العسكرية بشأن حماية البيئة يف أوقات الرصاع املسلح ،لعام 1994
اتفاقية األمم املتحدة لعام  1976لحظر استخدام أساليب التعديل البيئي ألغراض عسكرية أو أيّ غرض
عدائي آخر

األسلحة
اتفاقية أوتاوا لعام  1997لحظر استخدام وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد ولتدمريها
فتوى محكمة العدل الدولية لعام  1996بشأن مرشوعية التهديد باستعمال األسلحة النووية
أو استعمالها
اتفاقية عام  1993لحظر تطوير األسلحة الكيميائية وإنتاجها ونقلها وتكديسها واستعمالها ولتدمري
تلك األسلحة
اتفاقية األمم املتحدة لعام  1980بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة قد تعترب مفرطة
الرضر أو عشوائية األثر؛ والربوتوكول األول لعام  1980بشأن الشظايا غري القابلة للكشف؛ والربوتوكول
الثاني لعام  1980بشأن حظر أو تقييد استعمال األلغام واألفخاخ املموهة واألجهزة املتفجرة األخرى
وبروتوكوله املعدِل لعام 1996؛ والربوتوكول الثالث لعا م 1980بشأن حظر أو تقييد استعمال األسلحة
الحارقة؛ والربوتوكول الرابع بشأن أسلحة أشعة الليزر املف ِقدة للبرص لعام 1995؛ والربوتوكول الخامس
بشأن بقايا الحرب املتفجرة لعام 2003
اتفاقية عام  1972لحظر تطوير األسلحة الجرثومية (البيولوجية) واألسلحة السمّية (التكسينية)
وإنتاجها وتكديسها ولتدمري تلك األسلحة
اتفاقية جنيف لعام  1925لحظر استعمال الغازات الخانقة أو السامة أو الغازات األخرى يف الحرب
ولحظر أساليب الحرب الجرثومية

[زاي]

حماية املدنيني يف الرصاعات املسلحة

دور مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف دعم الحماية :املسؤوليات الدولية وعىل املستوى امليداني (مكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية ،أيلول/سبتمرب )2006
مذكرة مساعدة للنظر يف القضايا املتصلة بحماية املدنيني (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية)2004 ،
أسئلة يتكرر طرحها بشأن القانون اإلنساني الدويل وحقوق اإلنسان وقانون الالجئني يف سياق الرصاع
املسلح (فرقة العمل التابعة للّجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت)2004 ،
مرسد املصطلحات اإلنسانية بالنسبة إىل حماية املدنيني يف الرصاع املسلح (مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية)2003 ،

املواد ذات الصلة
باملوضوع

امللكية الثقافية
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[حاء]

املعلومات واالتصال

نرشة األمني العام عن حساسية املعلومات وتصنيفها ومعاملتها — ( ST/SGB/2007/6نرشة األمني
العام 12 ،شباط/فرباير )2007
السياسة العامة والتوجيه لإلعالم يف عمليات األمم املتحدة لحفظ السالم (إدارة شؤون اإلعالم وإدارة
عمليات حفظ السالم ،تموز/يوليه )2006
اإلجراء املعياري إلصدار البيانات الصحفية (إدارة عمليات حفظ السالم 3 ،نيسان/أبريل )2006
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مالحظة :هذه القائمة ليست جامعة مانعة وهي ال تشمل مبادئ توجيهية
خاصة ببلد بعينه/بعثة بعينها.
ويشجع القارئ الكريم عىل الرجوع إىل أحد املواقع التالية عىل الشبكة العاملية
للحصول عىل مزيد من املواد بشأن العالقة املدنية  -العسكرية.
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيةhttp://ochaonline.un.org/cmcs/guidelines :
ريليف ويب الدوليةhttp://www.reliefweb.int :
اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت:
http://www.humanitarianinfo.org/iasc

إدارة عمليات حفظ السالم:

http://pbpu.unlb.org/pbps/Pages/Public/Home.aspx

التصوير الفوتوغرايف:
مصورو األمم املتحدة (لوغان آبايس ،خورخي آرامبورو ،مريام أسامين ،س .دي بانيو ،ريك بايورناس،
ياسمينة بوزيان ،ر .شاالساين ،هـ .ج .ديفيس ،إسكندر دبيبي ،ماركو دورمينو ،ماري فريشون ،مارك غارتن،
غرافامن ،ميلتون غرانت ،جون إسحاق ،ر .ليموين ،ستيفن ماللوك ،ديفيد مانيوال ،يوستينا ملنيكيوفيتش،
يوتاكا ناغاتا ،ميشال نوفوتني ،فرد نوي ،صوفيا فاريس ،مارتني برييه ،لوك باول ،ماريو ريزوليو ،إيفن شنيدر،
سغار رشيستال ،ستيف وايتهاوس ،شريين زوربا )

