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 CIVICحول 
ما ال یتعرض فیھ عال CIVIC تتصور. في الصراع لتعزیز حمایة المدنیین مكرسة) ھو منظمة دولیة CIVICمركز المدنیین في الصراع (

 تصمیم في سعیھا للحصول على الحمایة وتعزیز نزاعدعم المجتمعات المتضررة من ال تتمثل مھمتنا فيالصراع.  أي مدني لألذى جراء
 .ھقدرة الجھات المسلحة على منع الضرر الذي یلحق بالمدنیین واالستجابة لو
 

وزیكا ، ناشطة شابة دافعت عن المدنیین المتضررین من الحرب في العراق وأفغانستان. من قبل مارال ر 2003في عام  CIVICتأسس 
مناطق النزاع والعواصم  في  CIVICتركیزه وبثبات على حمایة المدنیین في الصراع. الیوم، یتواجد CIVICتكریًما إلرث مارال ، أبقى 

خرط الرئیسیة في جمیع أنحاء العالم حیث یتعاون مع المدنیین لتوضیح ومناقشة مخاوفھم المتعلقة بالحمایة مباشرة مع من ھم في السلطة ، وین
ورة للحكومات والجھات مع الجھات المسلحة لتقلیل الضرر الذي قد یلحق بالسكان المدنیین جراء عملیاتھم وانشطتھم العسكریة، ویقدم المش

 متعددة الجنسیات والھیئات ذات الصلة حول كیفیة إجراء تغییرات منقذة للحیاة ودائمة في السیاسات.
 

في نھجھ المثبت وسجلھ في تحسین نتائج الحمایة المدنیة من خالل العمل مباشرة مع المجتمعات المتضررة من النزاع  CIVICتكمن قوة 
یمكن ویجب منع  -، نعتقد أن المدنیین لیسوا "أضراًرا جانبیة" وأن الضرر المدني لیس نتیجة حتمیة للنزاع  CIVICوالجھات المسلحة. في 

 الضرر المدني.
 
 

 شكر وتقدير
ف ، بقلم سحر محمد علي. یود المؤلف أن یشكر الذوات التالیة أسمائھم على األفكار التي شاركوھا: الدكتور علي العسا ه المقدمة التمھیدیةھذ

ك سیرجي دوما ، الرائد جایسون جیرو ، إیریني جیورجو ، الدكتور راسل جلین ، الجنرال ھاجار إسماعیل ، دیفید كیلكولین ، ستیفن كیلباتری
،  CIVIC، الري لویس ، مارك لینینج ، دان ماھنتي ، سامان عمر ، جون سبنسر ، آني شیلز ، الجنرال روبرت وولدریدج. قدم موظفوا 

 .كتابال یقدر بثمن إلنتاج ھذا ال سیكورسكي ونیكو جافارنیا ومارتا مارتینیلي والمتدرب السابق في المركز إیفان ھراري ، دعًما ناتالي
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 قائمة المصطلحات 

 

AAR  ما بعد التنفیذمراجعة IED عبوة ناسفة بدائیة الصنع 

AI الذكاء االصطناعي IHL يالقانون الدولي اإلنسان 

AOR  عملیاتالمنطقة IOT نترنت األشیاءإ 

CIVIC  لمدنیین في الصراعامركز IO تیةمعلوماالعملیات ال 

CDEM األضرار الجانبیة ییممنھجیة تق ISR یةمراقبة واستطالع استخبارات 

CBRN  الكیمیائیة والبیولوجیة واإلشعاعیة والنوویةالمواد LOAC لنزاع المسلحا قانون 

CHM تخفیف الضرر المدني SME خبراء متخصصون 

COA مسار عمل PID التأكد من مشروعیة الھدف قبل االستھداف 

DDR جنزع السالح والتسریح وإعادة اإلدما POC نحمایة المدنیی 

EOD ةالتخلص من الذخائر المتفجر SDG ھداف التنمیة المستدامةأ 

ERW المتفجرات من مخلفات الحرب SSR إصالح القطاع األمني 

EWIPA المتفجرة في المناطق المأھولة بالسكان سلحةالأ TEA  شروعةالمسلطة تحدید األھداف 

ICRC اللجنة الدولیة للصلیب األحمر TTP تتكتیكات وتقنیات وإجراءا 

UN األمم المتحدة UXO الذخائر غیر المنفجرة 
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 المقدمة
. المناطق الحضریة معرضة آلثار الصراع 1ملیون شخص 50تؤثر على حوالي الیوم، تتزاید النزاعات المسلحة في المناطق الحضریة التي 

. في السیاق المعقد والدینامیكي للنزاع الحدیث، یتزاید الخطر على المدنیین واألعیان المدنیة بشكل كبیر في 2ألنھا مراكز جاذبة للحیاة المدنیة
ة تحدیات أمام المتحاربین لالمتثال للقانون الدولي اإلنساني. لذلك، تتطلب البیئات الحضریة حیث یخلق اختالط األھداف العسكریة والمدنی

 حمایة المدنیین في البیئات الحضریة اتباع نھج شامل للتنبؤ بالمخاطر التي یتعرض لھا المدنیون وتخفیفھا وضمان احترام القانون الدولي
 .اإلنساني

 
یصعب على الجیوش فصل األھداف العسكریة عن السكان 

المدنیین في أي بیئة، لكن القتال في المناطق الحضریة یتطلب 
بشكل خاص قوة بشریة وموارد كثیفة. إن كثافة السكان واألعیان 

المدنیة مثل المنازل والمدارس والبنیة التحتیة مثل المستشفیات 
میاه تضخم تحدیات إجراء وشبكات الطاقة الكھربائیة ومصادر ال

العملیات وتقلیل الضرر. یمكن للبیئات الحضریة أن تعطي افضلیة 
للمدافع، حتى لو كانت القوة المھاجمة متفوقة تقنیاً ومادیاً ، ألن 

التضاریس تجعل اكتشاف األھداف العسكریة وتحدیدھا أمًرا 
صعبًا. باإلضافة إلى ذلك، یمكن للمناطق السطحیة وما تحت 

رض ان تغطي وتخفي األھداف العسكریة وتمكن من استخدام األ
ھذه المناطق لشن الھجمات. تتفاقم ھذه التعقیدات بسبب الذخائر 

المتاحة، مثل األسلحة المتفجرة ذات اآلثار واسعة النطاق، والتي 
لھا عواقب مدمرة على المدنیین والبنیة التحتیة عند استخدامھا في 

الي، فإن بناء القدرات عبر طیف . وبالت3المناطق الحضریة
العملیات الحضریة یتطلب توقع المخاطر التي یتعرض لھا 

المدنیون واألعیان المدنیة، فضالً عن التخطیط والتدریب وتوفیر 
 .الموارد للتخفیف من تلك المخاطر

 
، واتخاذ المدنیة آثار العملیات العسكریة واألعیانتلتزم أطراف النزاع، بموجب القانون الدولي اإلنساني، بالحرص الدائم على تجنیب السكان 

، والسماح بالمساعدات التمییز بین المدنیین والمقاتلین، ولضرر العرضي الذي یلحق بالمدنیینجمیع االحتیاطات الممكنة لتقلیل وتجنب ا
یین واألعیان المدنیة من األھداف العسكریة في . ونظًرا لقرب المدن4اإلنسانیة للمدنیین. كما یحظر علیھم شن ھجمات عشوائیة وغیر متناسبة

لقواعد البیئات الحضریة، فإن تنفیذ قواعد القانون الدولي اإلنساني ھذه یتطلب فحًصا وتقییما لكیفیة تفسیرھا ودمجھا في التدریب والعقیدة وا
والروبوتات واإلنترنت ومخاطرھا المدمرة  (AI) اعيوالقدرات مثل المعدات والذخائر. یتطلب استخدام التقنیات الناشئة، مثل الذكاء االصطن

 .في العملیات الحضریة تقییما من جانب االعتبارات األخالقیة والقانونیة واالستراتیجیة 5المحتملة على المدنیین أو االستخدام اإلیجابي المحتمل
 
العملیات، على سبیل المثال، الجھود المبذولة لالستجابة الجدیر بالذكر أن لیس كل العملیات الحضریة تنطوي على قتال. یمكن أن تشمل و 

ملیات لتفشي األوبئة والكوارث الطبیعیة وعملیات اإلجالء اإلنسانیة. فیما یتعلق بالنزاع، على وجھ التحدید، ھناك أیًضا أنواع عدیدة من الع
 ر المتكافئة والعملیات القتالیة واسعة النطاق والھجماتالتي یمكن أن تحدث في المناطق الحضریة، بما في ذلك مكافحة التمرد والحرب غی

 .بشكل أساسي النزاعات المسلحة التي تحدث في المناطق الحضریة كتاباإللكترونیة. یتناول ھذا ال
 

ات المسلحة في القرارات واإلجراءات التي تتخذھا الجھ (CHM) بالنظر إلى التعقیدات، ھناك حاجة إلى نھج شامل لتخفیف األضرار المدنیة
في تطویر المھمة / التفویض ، واستخدام  (CHM) وقوات األمن قبل وأثناء وبعد العملیات الحضریة. وھذا یشمل تخفیف األضرار المدنیة

بل وبعد توجیھ القوة ، والتدریب القائم على السیناریو ، والتنفیذ التكتیكي ، وجمع المعلومات االستخباریة ، واختیار الذخائر ، وتقییم ما ق
الضربات ، والتعلم والتكیف ، واإلخالء اآلمن للمدنیین ، وتسھیل المساعدات اإلنسانیة ، واستعادة الخدمات األساسیة ، وخدمات متابعة 

 6. االستقرار
 

 

تتطلب حما�ة 
ي البيئات 

ف �ف المدنيني
�ة نهج�  ا شامً� الح�ف

ي 
للتنبؤ بالمخاطر اليت

يتعرض لها المدنيون 
وتخف�فها وضمان 

ام القانون  اح�ت
 . ي

 الدو�ي اإل�سايف
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إلى المساھمة في المناقشات حول نھج شامل لحمایة المدنیین في العملیات الحضریة. ویستند إلى دراسة النزاعات في  كتابیسعى ھذا ال

، باإلضافة إلى مقابالت مع المدنیین والجھات أفغانستان، وغزة ، والعراق ، ونیجیریا ، والفلبین ، وسوریا ، والصومال ، وأوكرانیا ، والیمن 
 الفاعلة المسلحة والمنظمات اإلنسانیة وممارسي حمایة المدنیین والخبراء العسكریین في حرب المدن .

من النزاع أو في النزاعات الحالیة، رأینا أن الخیارات التكتیكیة لھا تأثیر استراتیجي على االستقرار طویل األمد ، سواء داخل البلد المتضرر 
زوح على المستوى اإلقلیمي. كیف ان الطریقة التي تقاتل بھا جھة ما في یوم من األیام یمكن أن یھیئ الظروف للیوم التالي ، مما یؤدي إلى ن

نھج شامل مطول ، ویؤجج الصراع ، ویعزز التجنید في الجماعات المسلحة غیر الحكومیة بدالً من تمھید الطریق لالستقرار. یمكن لتطبیق 
للتخفیف من األضرار المدنیة أن یقلل من المعاناة اإلنسانیة في العملیات الحضریة ، ویعزز معاییر الحمایة ، ویساھم في جھود تحقیق 

خیارات للحكومات والجیوش لتكییف سیاساتھا وممارساتھا وتدریباتھا للعملیات  كتابام حقوق اإلنسان. یقدم ھذ الاالستقرار المتجذرة في احتر
الحضریة من أجل فھم تحدیات الحرب الحضریة ، وتوقع المخاطر على المدنیین واألعیان المدنیة ، واتخاذ تدابیر للتخفیف من الضرر 

 .المدني

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة المدمرة.بالعبوات الناسف لئةممت تشفى غرب الموصلمس :  2017اب    
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 المصطلحات الرئ�س�ة

ر  ي ال�ف
 المديف

یشمل الضرر المدني الموت المرتبط بالصراع ، واإلصابات الجسدیة والنفسیة ، وفقدان الممتلكات وسبل العیش ، وانقطاع الوصول إلى 
 الخدمات األساسیة.

 

ف  ر ع� المدنيني  تخف�ف ال�ف
الضرر الذي یلحق بالمدنیین الناجم  جمیع التدابیر التي تتخذھا الجھات المسلحة لمنع وتقلیل ومعالجة (CHM) یشمل تخفیف الضرر المدني (

 عن عملیاتھم.
 

ف   حما�ة المدنيني
قد ال یتم  تعتبر حمایة المدنیین أثناء النزاع المسلح حجر الزاویة في القانون الدولي اإلنساني. وھو یمتد إلى المدنیین واألعیان المدنیة الذین

كافیة للنازحین استھدافھم عمداً، ولكن یجب حمایتھم من العنف ومعاملتھم معاملة إنسانیة. یشمل حمایة المدنیین أیًضا ضمان اإلغاثة اإلنسانیة ال
 ، بما في ذلك الطعام والملبس والمأوى والعالج الطبي.

 

 المناطق الماهولة
یجب فھم المصطلحین "مناطق مكتظة بالسكان" و "مناطق مأھولة بالسكان" على أنھما مرادفان لمصطلح "تمركز المدنیین" ، والذي تم 

 7بلدة أو قریة أو منطقة أخرى بھا تركیز مماثل للمدنیین أو االعیان المدنیة."تعریفھ في القانون اإلنساني الدولي على أنھ "مدینة أو 
 

�ة  المناطق الح�ف
نسمة إلى المدن الكبیرة التي یزید عدد سكانھا  3٫000یتم تحدید المناطق الحضریة "وفقًا للحجم ، ابتداءاً من القرى التي یقل عدد سكانھا عن 

إلى أكثر من  100٫000یرة بشكل كبیر من حیث الحجم ، حیث یتراوح عدد سكانھا من نسمة. تختلف المدن الكب 100٫000عن 
. تعتمد التعریفات الحالیة لكلمة "حضري" عادة على الكثافة 8وفي منطقة تتراوح من عدة إلى مئات األمیال المربعة " 000٫000٫20

 9السكانیة و / أو منطقة جغرافیة تحددھا السلطات البلدیة.
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اعات الحديثةال ف  تح�ف وال�ف
. من 10بالمائة من سكان العالم سیعیشون في بیئات حضریة 68، تقدر األمم المتحدة أن  2050یزداد سكان العالم تحضًرا. وبحلول عام 

 11.إفریقیا وآسیا المتوقع أن یكون النمو في المدن والبلدات األصغر مسؤوالً عن معظم الزیادة السكانیة في المناطق الحضریة، ال سیما في
 

أتاح التحرك نحو المدن لمالیین األشخاص إمكانیة الحصول على الكھرباء والمیاه الجاریة والصرف الصحي والتعلیم والتوظیف واالتصاالت. 
حیث یمكن للزیادات السكانیة أن تطغى على البنیة  إن ضغوط ھذا االتجاه المتزاید نحو التحضر ملموسة بشكل خاص في البلدان النامیة ،

التحتیة الحالیة والخدمات الحكومیة. بسبب التحضر السریع غیر المخطط لھ ، بما في ذلك نمو المستوطنات العشوائیة في المناطق شبھ 
اعات مسلحة غیر حكومیة، وبنیة ، حیث یمكن أن یكون ھناك وجود محدود للحكومة مما قد یسمح بظھور شبكات إجرامیة أو جم12الحضریة

 13تحتیة سیئة اإلعداد للسالمة العامة والعمل الشرطي.
 

. ھذا القرب من سكان الحضر من المناطق الساحلیة 14میالً من الساحل 60عالوة على ذلك ، یعیش أكثر من ثلث سكان العالم في نطاق 
. یمكن أن یساھم النمو السكاني والتنافس على 15زف الموارد المحدودةیجلب مخاطر أخرى ، مثل الكوارث الطبیعیة ، التي یمكن أن تستن

خطر الموارد والتوترات الطائفیة والدینیة وسوء اإلدارة ونقاط الضعف في سیادة القانون في عدم االستقرار في المناطق الحضریة. كما یرتفع 
 16عدم االستقرار مع تزاید التفاوتات االجتماعیة واالقتصادیة.

 
أن یشمل العنف في المناطق الحضریة سیناریوھات مثل: نزاع مسلح غیر دولي (نزاع داخل أراضي الدولة یشمل الدولة المضیفة یمكن 

وحدھا أو یشمل قوات التحالف ضد الجھات المسلحة غیر الحكومیة) ؛ نزاع دولة ضد دولة ؛ عدم االستقرار والعنف الذي یتفاقم بسبب تغیر 
حاالت العنف التي تغذیھا الجریمة المنظمة ؛ والعنف نتیجة تفشي أي جائحة. یمكن أن تكون العملیات الحضریة  المناخ ؛ أو غیرھا من

ھجومیة أو دفاعیة ویمكن أن تستمر عبر نطاق الصراع. وبالتالي ، ستضطر الجیوش والقوات األمنیة بشكل متزاید إلى إجراء عملیات في 
 .لمسلح إلى المساعدة اإلنسانیة واإلغاثة في حاالت الكوارث وعملیات االستقرارالمناطق الحضریة تتراوح من النزاع ا

 
ات تشیر الدینامیكیات واالتجاھات العالمیة الحالیة إلى أن الجیوش والقوات األمنیة یجب أن تكون مستعدة لمواجھة تحدیات فریدة في العملی

والصومال وأوكرانیا والیمن ، حیث أدى القصف الجوي والقصف المدفعي  الحضریة. شھد العالم حرًبا حضریة في العراق وسوریا وغزة
 17نيوحرب الحصار والقتال العنیف في الشوارع إلى تدمیر الحیاة والبنیة التحتیة. لكن الجماعات المتمردة الریفیة مثل حزب العمال الكردستا

لمناطق الحضریة وشنت ھجمات. نفذت الجماعات الموالیة لتنظیم ، تحولت أیًضا إلى ا2021وطالبان، قبل استیالئھا على كابول في عام 
الدولة اإلسالمیة ھجمات في باریس ومومباي وبروكسل ومراوي ونیروبي. في أمریكا الالتینیة، یمكن أن یتأجج العنف الحضري عن طریق 

الدوافع الحالیة  COVID-19 . كثفت جائحة18االتجار بالمخدرات عبر الحدود والجریمة المنظمة كما ھو الحال في المكسیك والبرازیل
یساھم تغیر المناخ في زیادة العنف في مالي والعراق، وھما بلدان یتعامالن بالفعل مع ضغوط  .19للصراع في أماكن مثل نیجیریا وكولومبیا

لمسلح ومرحلة االستقرار التي یمكن . باإلضافة إلى ذلك، ھناك تحوالت مائعة بین النزاع ا20الصراع على مرونة االستجابة والصمود لدیھما
 أن تشمل االنشطة بین الجماعات اإلجرامیة وقوات األمن المحلیة غیر المستعدة. 

 
ھكذا ، ولكي تكون الحكومات فعّالة ضد التھدیدات الھجینة، فالحكومات ال تحتاج فقط إلى جیوش تقلیدیة، بل یجب أن یكون لدیھا قدرات  

 21.رمة) التي تجمع بین الشرطة والسلطات وخدمات الطوارئدوالجنشرطة عسكریة (الدرك 
 

في حرب المدن، كان على المنظمات اإلنسانیة أیًضا تكییف نھجھا من التدخالت الفوریة المنقذة للحیاة مثل توفیر خدمات الغذاء والماء 
المیاه والكھرباء والمستشفیات عندما فشلت حكومات والصحة والمأوى إلى دعم إصالح البنیة التحتیة الحضریة الحیویة مثل مرافق معالجة 

الدول المضیفة في إجراء مثل ھذه اإلصالحات. في الواقع، أجبر حجم النزوح بسبب النزاع المنظمات اإلغاثیة على توسیع الخدمات من 
 .المخیمات لتشمل احتیاجات أولئك الذین یعیشون داخل المجتمعات المضیفة في المناطق الحضریة
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، من المھم اإلشارة إلى أن إعادة بناء المدن في أعقاب الحرب في المناطق الماھولة مھمة ھائلة. على سبیل المثال، قدرت احتیاجات أخیًرا
. إن تدمیر المدن من أجل االنتصارات 22ملیار دوالر 88إعادة اإلعمار المقدرة في العراق في أعقاب العملیات الكبرى ضد داعش بأكثر من 

ھ عواقب على االستقرار وإعادة اإلعمار والعودة اآلمنة للنازحین وسیادة القانون والحكم. وإذا تُركت دون معالجة أو لم یتم دعمھا التكتیكیة ل
 .بشكل كاٍف، فإن ھذه العواقب تخاطر بعودة البلد إلى العنف والنزاع المسلح
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 من الھجمات على المستشفیات. خوفاً مسعفون داخل مستشفى میداني أقیم داخل جبل في حماة ، سوریا ،    
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 عواقب اإل�سان�ةال
المباشرة للعملیات الحضریة على المدنیین واألعیان المدنیة أمر بالغ األھمیة لتوجیھ جھود التخطیط إن توقع العواقب المباشرة وغیر 

 والتأھب والتخفیف. فیما یلي بعض العواقب اإلنسانیة المحتملة لحرب المدن.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
. 23بخالف اآلثار المباشرة مثل الوفیات واإلصابات، فإن من عواقب حرب المدن ھي آثارھا غیر المباشرة / االرتدادیة على السكان المدنیین

تتعطل ھذه على سبیل المثال، عندما تتضرر البنیة التحتیة الحیویة مثل المیاه أو الكھرباء أو العیادات الطبیة من األسلحة المتفجرة ، أو عندما 
زید الخدمات أو حتى تنھار أثناء النزاع ، فإنھا تؤدي إلى تأثیر متتال وتزید من المخاطر الجسیمة على الصحة العامة وتفشي األمراض ، والم

إمدادات . عندما یغادر المھندسون والكھربائیون وغیرھم من مشغلي البنیة التحتیة الحیویة بسبب الصراع ، أو عندما تتدھور 24من الوفیات
. 25ومعدات اإلصالح أو ال تعود متوفرة بسبب الصراع، یمكن أن یؤدي ذلك إلى تدھور البنیة التحتیة الحرجة التي تمنع المدنیین من العودة
یش یؤدي القتال المستمر إلى النزوح، حیث یضطر السكان إلى البحث عن األمان من الھجمات أو الفرار من تدمیر منازلھم ، وفقدان سبل الع

، وتدھور الخدمات الحیویة. كما یھدد التلوث بالذخائر المتفجرة سبل عیش المدنیین وأطرافھم وأرواحھم ویعیق عودة األشخاص النازحین. 
. تؤثر ھذه العواقب اإلنسانیة على 26وتعاني مواقع التراث الثقافي من آثار القصف والقصف وتدمیر تاریخ وھویة المجتمعات ألجیال قادمة

، ولھا تأثیر عمیق على رأس المال البشري للبلد ، والنمو االقتصادي ، والتنمیة ، وتعطل التعلیم والصحة وسبل العیشسك االجتماعي التما
 .وقدرة بناء السالم ، وكلھا یمكن أن تستغرق عقوًدا إلعادة البناء

 

 

 التلوث بالذخائر المتفجرة • قتلى وجرحى في صفوف المدنیین •
المدنیة (المنازل والمدارس تدمیر االعیان  •

والبنیة التحتیة  والمباني الدینیة )
(المستشفیات ومحطات معالجة المیاه 

 وشبكات الكھرباء)

 النزوح •
 انفصال األسرة •
العنف الجنسي والعنف المبني على النوع  •

 االجتماعي
 الصدمة النفسیة • 
  

الخدمات األساسیة مثل الكھرباء  أنقطاع •
والرعایة الصحیة والمیاه والصرف 

 الصحي

التأثیر على البیئة الطبیعیة من جراء المواد  •
 الخطرة المنبعثة من االسلحة

 التأثیر على التراث الثقافي • تعطیل التعلیم •

 النزوح المطول •
 اضطرابات مابعد الصدمة •
اتالف األصول المدرة للدخل مثل  •

او الماشیة او موت او إصابة المحالت 
 المعیل

تعطل الخدمات المالیة والوصول إلى  •
الخدمات المصرفیة والنقدیة ، وانخفاض 

 النشاط االقتصادي
ضعف الحكومة وغیاب الخدمات القضائیة  •

 وسیادة القانون
دون فاعلون مسلحون متعددون یتصرفون 
 خوف من الوقوع تحت طائلة القانون

 وبدون رقابة

ة  المبا�ش

ةغ�ي   المبا�ش
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ي الدو�ي ال
 قانون اإل�سايف

على قواعد مھمة لحمایة المدنیین. یقوم القانون الدولي اإلنساني على  LOAC(27 (النزاعات المسلحةینص القانون الدولي اإلنساني أو قانون 
) أن الھدف المشروع الوحید الذي "تحققھ 1أساس التوازن بین مراعاة اإلنسانیة والضرورة العسكریة. ینص القانون الدولي اإلنساني على (

 29) لتحقیق ھذا الھدف، فإن اختیار "وسائل وأسالیب الحرب لیس بال حدود"2؛ ( 28ة للعدو"الدول أثناء الحرب ھو إضعاف القوات العسكری
 30) "یتمتع السكان المدنیون واألفراد المدنیون بالحمایة من األخطار الناجمة عن العملیات العسكریة."3؛ وأنھ (

 
فضالً عن التوازن بین الضرورة العسكریة واإلنسانیة. المبادئ األساسیة  ینظم القانون الدولي اإلنساني من وما الذي یمكن استھدافھ قانونًا ،

) اتخاذ االحتیاطات. یجب على القائد أن یقیم ، 3) التناسب. و 2) التمییز؛ 1للقانون الدولي اإلنساني التي تحكم سلوك الجھات المسلحة ھي: 
لوسائل واألسالیب المستخدمة غیر متناسبة او تتخذ بدون حكم دقیق ، وكذلك بناًء على المعلومات المتاحة لھ قبل شن ھجوم ، ما إذا كانت ا

 ما إذا تم اتخاذ جمیع االحتیاطات الممكنة لتقلیل الضرر الذي یلحق بالمدنیین
  

 س�ي العمل�ات العدائ�ة قواعد 
تدابیر احترازیة في الھجمات (وضد آثار الھجوم)، یطالب القانون الدولي اإلنساني أطراف النزاع باالمتثال لقواعد التمییز والتناسب واتخاذ 

االشتباك وحمایة المدنیین واألعیان المدنیة، وممارسة العنایة المستمرة أثناء العملیات العسكریة للحفاظ على المدنیین واالعیان المدني أثناء 
 31.مع األھداف العسكریة

 
"التمییز في جمیع األوقات بین السكان المدنیین والمقاتلین وبین األعیان المدنیة ینص مبدأ التمییز على أنھ یجب على أطراف النزاع المسلح 

. بعبارة أخرى، یتمتع المدنیون واألعیان المدنیة بالحمایة 32واألھداف العسكریة، وبالتالي یجب توجیھ عملیاتھم ضد األھداف العسكریة فقط"
 33.ویجب أال یكونوا ھدفًا للھجوم

 
عشوائیة ثالثة أنواع من الھجمات: الھجمات غیر الموجھة إلى ھدف عسكري محدد. الھجمات التي تستخدم أسلوبًا أو یشمل حظر الھجمات ال

الحرب ذات اآلثار التي ال یمكن تقییدھا  وسیلة حربیة ال یمكن توجیھھا ضد ھدف عسكري محدد؛ والھجمات التي تستخدم طریقة أو وسیلة
. باإلضافة إلى ذلك، یحظر القانون الدولي اإلنساني نوعین محددین من ھذه الھجمات 34القانون الدولي اإلنساني على النحو الذي یقتضیھ

العشوائیة: قصف المناطق والھجمات غیر المتناسبة. قصف منطقة ھو ھجوم یتعامل مع عدد من األھداف العسكریة المنفصلة والمتمیزة 
 .عسكري واحدبوضوح والواقعة في منطقة مأھولة كھدف 

 
وفي الوقت نفسھ، یحظر مبدأ التناسب الھجمات التي یُتوقع أن تسبب خسائر عرضیة في أرواح المدنیین، أو إصابات بالمدنیین، أو إلحاق 

تأكید . نقطة مھمة یجب ال35أضرار باألعیان المدنیة، أو مزیج منھا على نحو مفرط مقارنة بالمیزة العسكریة الملموسة والمباشرة المتوقعة
علیھا ھي أن ھذه القاعدة ال تقتصر على الوفیات واإلصابات. وبدالً من ذلك، یجب أال یكون الضرر الذي یلحق باألعیان المدنیة مفرًطا 
مقارنة بالمیزة العسكریة المتوقعة. تتطلب القاعدة، في سیاق كل ھجوم، إجراء تقییم مسبق للتعرض والمستوى المتوقع لإلصابة أو الضرر 

ذي قد یلحق بالمدنیین أو البنیة التحتیة نتیجة للھجوم، بما في ذلك النظر في الھدف نفسھ ومحیطھ، ونوع األسلحة المستخدمة. یجب أن ال
. كما یتطلب ذلك من القائد أن یأخذ في االعتبار جمیع األضرار 36یوازن التقییم بعد ذلك التأثیر المتوقع مقابل المكاسب العسكریة المتوقعة

 37.ضیة المتوقعة التي تلحق بالمدنیین واألعیان المدنیة بناًء على المعلومات المتاحة بشكل معقول ومن جمیع المصادر في ھذه الظروفالعر
 

والطویل بالنظر إلى الترابط بین البنیة التحتیة في المناطق الحضریة، یمكن أن یشمل تحلیل التناسب اآلثار "المتوقعة" على المدى المتوسط 
. في حین ال یوجد إجماع على النطاق الزمني والجغرافي لآلثار التي یجب  UXO(38 (ھجوم، مثل التھدید المستمر للذخائر غیر المنفجرةلل

، یمكن للجیوش أن تفحص العملیات السابقة بشكل نقدي إلبالغ التقییمات المستقبلیة والتعلم من األخطاء 39أن یأخذھا تقییم التناسب في الحسبان
لم یتم توقعھا أو تخفیفھا بشكل كاٍف. سیختلف ما یمكن توقعھ بشكل معقول اعتماًدا على ظروف الھجوم والھدف، ولكن یمكن توقع أنماط  التي

لتحتیة األضرار المدنیة العرضیة بناًء على التأثیرات السابقة، ودراسات الحالة للنزاعات الحضریة ، ونمذجة تأثیرات األسلحة ، وفھم البنیة ا
 . ترابط الخدمات األساسیةو
 



 civiliansinconflict.org          8 

ر متأصال في التطبیق العملي للتناسب والتمییز وھو شرط أن یتخذ كل من األطراف المھاجمة والمدافعة تدابیر احترازیة لتجنب أو تقلیل آثا
 40.أفعالھم على المدنیین

 
یجب اتخاذ تدابیر احترازیة من قبل أولئك الذین یدافعون 
عن آثار الھجوم ومن یشنون الھجمات. عند التخطیط 
للھجوم ، تلتزم األطراف بفعل كل ما ھو ممكن للتحقق من 

، وكذلك اختیار وسائل أن األھداف ھي أھداف عسكریة 
وأسالیب الحرب لتجنبھا ، وفي جمیع األحوال ، التقلیل من 
الخسائر المدنیة العرضیة واألضرار التي تلحق باألعیان 

. یُفھم أن االلتزام باتخاذ االحتیاطات "الممكنة" 41المدنیة
یعني االحتیاطات "القابلة للتطبیق أو الممكنة عملیًا ، مع 

ف السائدة في ذلك الوقت، بما في ذلك مراعاة جمیع الظرو
. یُطلب من القادة جمع 42االعتبارات اإلنسانیة والعسكریة"

كل المعلومات المتاحة التي تمكنھم من التحقق من الھدف 
. كما یُطلب منھم 43وتقییم اآلثار العرضیة المحتملة للھجوم

تعلیق الھجوم أو إلغائھ إذا اتضح أن الھجوم سیسبب 
.  تشیر ھذه المتطلبات مجتمعة 44بیة" مفرطة"أضراًرا جان

إلى أنھ یجب على القادة ، وقت الھجوم ، تحدید الطریقة 
والوسائل المتاحة لھم بھدف تقلیل الضرر الالحق بالمدنیین 

  45.واألعیان المدنیة
 

 إعطاء –كما تسمح الظروف  -مھاجم من جانبھ، یجب على الطرف ال
 . قد یتطلب مبدأ اتخاذ 46عسكریة وشیكةتحذیر مسبق وفعال عن عملیة 

االحتیاطات امتناع الطرف المھاجم عن شن عملیات على منطقة مأھولة بالسكان إذا كان من المرجح أن یسفر الھجوم عن خسائر في صفوف 
. 48ائر في صفوف المدنیین. وقد تحظر أیًضا الھجمات في أوقات معینة أو من زوایا معینة إذا كانت ھذه الھجمات ستؤدي إلى خس47المدنیین

عالوة على ذلك ، عندما یكون من الممكن االختیار بین عدة أھداف عسكریة من شأنھا أن تؤدي جمیعھا إلى نفس المیزة العسكریة ، "یجب 
 49.یةأن یكون الھدف المراد اختیاره ھو [الذي] قد یُتوقع منھ أن یسبب أقل قدر من الخطر على أرواح المدنیین واألعیان المدن

 
یجب على الطرف المدافع، إلى أقصى حد ممكن، "السعي إلبعاد السكان المدنیین واألفراد المدنیین واألعیان المدنیة الخاضعة لسیطرتھ عن 
المناطق المجاورة لألھداف العسكریة" و "اتخاذ االحتیاطات الضروریة األخرى لحمایة السكان المدنیین واألفراد المدنیین واألشخاص. 

. باإلضافة إلى ذلك، یجب على طرفي النزاع االمتناع 50عیان المدنیة الخاضعة لسیطرتھم من األخطار الناجمة عن العملیات العسكریة "األ
إذا لم یكن ذلك ممكناً ، یجب على األطراف اتخاذ تدابیر أخرى لتجنیب . 51في أو بین السكان / األعیان المدنیة منشآت عسكریة وضععن 

 52.ر العملیات العسكریةالمدنیین مخاط
 

ألعیان ما إذا كانت العملیة تتماشى مع ھذه االحتیاطات یتطلب تحقیقًا محدًدا للحقائق حساًسا لآلثار العرضیة للعملیة على المدنیین و / أو ا
الحیطة ما یلي: موقع المدنیة. بشكل عام، تشمل جوانب العملیة التي قد تتسبب في خسارة عرضیة وبالتالي تخضع للدراسة بموجب مبدأ 

 المدنیین ضمن أو بالقرب من الھدف العسكري ؛ التضاریس (على سبیل المثال ، إذا كانت المنطقة معرضة لالنھیارات األرضیة أو الفیضانات)
ل المثال ، إذا كانت ؛ نوع األسلحة والذخائر ودقة األسلحة المستخدمة ؛ احوال الطقس؛ الطبیعة المحددة لألھداف العسكریة المعنیة (على سبی

األھداف عبارة عن مستودعات ذخیرة أو خزانات وقود أو طرق رئیسیة ذات أھمیة عسكریة بالقرب من مناطق مأھولة بالسكان) ؛ والمھارة 
 53.الفنیة للمقاتلین

 
، فإن االختیار غیر القانوني لطرف 54على الرغم من أن القانون الدولي اإلنساني یحظر استخدام المدنیین كدروع للعملیات واألعیان العسكریة

الصراع ال یعفي تحت أي ظرف من الظروف الطرف المھاجم من التزامھ باتخاذ جمیع التدابیر الممكنة لحمایة المدنیین واألعیان المدنیة 
 55.أثناء الھجوم

 
شامًال بالحرص الدائم على تجنیب السكان المدنیین  على الرغم من أن القانون الدولي اإلنساني أقل شیوًعا، إال أن علیھ أیًضا التزاًما عاًما

. یشمل مصطلح العملیات 57، وینطبق على النطاق الكامل للعملیات العسكریة، ولیس الھجمات فقط56واألفراد المدنیین واألعیان المدنیة
أو "المتعلقة باألعمال العدائیة" ولیس العسكریة "أي تحركات ومناورات وأنشطة أخرى مھما كانت تقوم بھا القوات المسلحة بھدف القتال" 

ي التطبيق 
يتأصل �ف

العم�ي للتناسب 
ط  ف هو �ش والتمي�ي

أن يتخذ كل من 
األطراف 

المهاجمة 
والمدافعة تداب�ي 

از�ة لتجنب أو  اح�ت
تقل�ل آثار أفعالهم 

 . ف  ع� المدنيني
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"غریزة فقط أثناء الھجمات. یجب تفسیر التزام الرعایة المستمرة على أنھ "بمثابة وظیفة توازن حیویة" لتذكیر القادة األخالقیین والجنود بأن 
  58."ى المدنیینالمحارب للعدوان والعمل الحاسم یجب أن یتم تلطیفھا دائًما بالتزام حقیقي لتخفیف المخاطر عل

 
ألھداف في العملیات الحضریة ، بما في ذلك العملیات القتالیة واسعة النطاق ، یتم زیادة متطلبات الرعایة المستمرة نظًرا لقرب المدنیین من ا

المھمة لیس فقط أثناء . لذلك یجب أن یشكل التزام الرعایة المستمرة التخطیط التشغیلي وتنفیذ 59العسكریة وتداخل البنیة التحتیة الحیویة
المنشآت العسكریة ، واالستعدادات الدفاعیة ، واستخدام  وتأسیس، بما في ذلك العملیات الجو والبریة ، 60الحرب، ولكن استعداًدا للحرب

 .الذكاء االصطناعي واألدوات اإللكترونیة ، وإیواء القوات أو عملیات البحث
 

التحلیالت حول تطبیق ھذه القواعد في سیاق الحروب المستقبلیة التي یمكن أن تشمل العملیات اإللكترونیة أخیًرا ، ھناك مجموعة متزایدة من 
. في الحروب المستقبلیة ، على سبیل المثال ، یتوقع الجیش األمریكي أیًضا أن "تتطلب الوتیرة 61والفضائیة ضد البنیة التحتیة المدنیة

. وبالتالي، فإن التدریب على 62القرار فیما یتعلق بالمرؤوسین وقدرات صنع القرار غیر البشریة" المتسارعة للعملیات تفویض سلطة اتخاذ
، والتي تحدد الظروف التي یمكن فیھا  (ROE) القانون الدولي اإلنساني، والحكم األخالقي، وقواعد االشتباك الخاصة بمسرح العملیات

لبیئات العملیات المستقبلیة ھي أمور  (CHM) ي أدوات جدیدة لتخفیف الضرر المدنياستخدام القوة ، والقدرة على التكیف واالبتكار ف
 .ضروریة
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 الحصار /تكت�كات التط��ق 
إذا تعھد قائد عسكري بعزل قوات العدو وفصلھا عن التعزیزات واإلمدادات اللوجستیة والتحكم في الدخول والخروج من منطقة معینة ، یجب 
أن تكون العملیة متوافقة مع القانون الدولي اإلنساني. بموجب القانون الدولي اإلنساني ، یحق للطرف المحاصر مھاجمة القوات والحد من 
اإلمدادات التي تصل إلیھا ، لكن التجویع محظور. باإلضافة إلى ذلك ، ال یستطیع الطرف المحاصر حرمان المدنیین عمداً من اإلمدادات 

ال األساسیة الضروریة للبقاء على قید الحیاة. إذا لم تستطع توفیر الدعم للسكان ، فیجب أن توافق على المساعدة اإلنسانیة وغیرھا من أشك
مثل نقل ودفن الجثث من قبل المنظمات اإلنسانیة. القواعد التالیة ذات صلة أیًضا بالتطویق / الحصار حیث یكون المقاتلون والمدنیون  الدعم

 63:على مقربة من بعضھم البعض
 

اإلنساني ذات أوالً ، یجب أن تمتثل جمیع الھجمات على المنطقة المحاصرة ، بما في ذلك قصف المنطقة ، لقواعد القانون الدولي  •
الصلة. یجب أن تكون الھجمات ضد األھداف العسكریة فقط وبشكل مباشر ، ویجب أال تكون عشوائیة، ویجب أن تمتثل لقاعدة 
التناسب. یجب على المتحاربین توخي الحرص المستمر للمحافظة على السكان المدنیین واألعیان المدنیة ، ویجب على القوات 

 ذ تدابیر احترازیة لحمایة المدنیین من آثار الھجوم.المحاصرة والمحاصرة اتخا

ثانیاً ، ال یمكن استخدام الحصار إلجبار المدنیین على مغادرة المنطقة بشكل دائم. قد تكون عملیات اإلجالء المؤقتة ضروریة ،   •
مالئم والغذاء وما یساعد على الحفاظ ولكن بینما یتم تھجیر المدنیین مؤقتًا ، یجب اتخاذ جمیع التدابیر الممكنة لتوفیر المأوى ال

على الصحة والوقایة من األمراض ، وخاصة من خالل النظافة والرعایة الصحیة واالمن، بما في ذلك الحمایة من العنف الجنسي 
الت بدالً من والعنف القائم على النوع االجتماعي. باإلضافة إلى ذلك ، یجب اتخاذ جمیع التدابیر الممكنة للحفاظ على تماسك العائ

 .فصلھا

ثالثًا ، عند تدقیق األفراد الذین یغادرون منطقة تشھد قتاًال ، یجب أن یكون التدقیق متوافقًا مع القانون الدولي اإلنساني وقانون  •
 .حقوق اإلنسان وقواعد المعاملة اإلنسانیة. یجب أال یتم التدقیق بطریقة من شأنھا أن تشكل عقاًبا جماعیًا

 منطقة تسیطر  ) على مناطق سكنیة فيمنفلقةومتفجرات (قنابل  اً جوولة المدنیین الذین قتلوا جراء سقوط صواریخ محم ینتشلمتطوع في الدفاع المدني السوري 
 علیھا المعارضة في جنوب إدلب.

 

 ، 
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�ة تحد�ات ي البيئة الح�ف
 العمل�ات العسك��ة �ف

بما في ذلك التضاریس والسكان والبنیة التحتیة الداعمة والتكنولوجیا ، أمًرا ضروریًا للمخططین العسكریین لفھم  یعد فھم البیئة الحضریة ،
في  أفضل لكیفیة حمایة المدنیین واألعیان المدنیة من آثار الھجوم ، وكذلك لتخطیط المساعدة اإلنسانیة وتوضیح الدور من السلطات المدنیة.

بما في ذلك االتصاالت واإلنترنت  -متزاید ، یعد فھم الفضاء اإللكتروني والبنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات ل بشكعالمنا التكنولوجي 
أمًرا بالغ األھمیة أیًضا، حیث أن العدید من وظائف الحفاظ على الحیاة في  -وأنظمة الكمبیوتر وأنظمة الھاتف الخلوي والوسائط االجتماعیة 

 .مد على البیاناتالمناطق الحضریة تعت
 

من أجل تمكین التخطیط والتأھب ، بما في ذلك من منظور  تدقیقھاتمثل العملیات العسكریة تحدًیا في المناطق الحضریة لعدة أسباب یجب 
 64.التخفیف من األضرار المدنیة

 

 التضار�س
قة یمكن أن تشمل المناطق الحضریة األشكال األفقیة والعمودیة والداخلیة والخارجیة والجوفیة المفروضة على البیئة الطبیعیة. قد تظھر منط

حضریة متضائلة على الخریطة من قبل المناطق الریفیة المحیطة بھا ، ولكن الحجم الفعلي ونطاق منطقة العملیات الحضریة أكبر بعدة مرات 
حجم جزء مماثل من التضاریس الطبیعیة غیر المطورة. یشغل المبنى متعدد الطوابق نفس مساحة حقل صغیر ، لكن كل طابق یحتوي من 

مرة من  11طوابق على مساحة قابلة للدفاع أكثر بـ  10على مساحة مساویة تقریبًا للطابق األرضي. في الواقع ، یحتوي المبنى المكون من 
والسقف. باإلضافة إلى ذلك ، یمكن أن تشمل المناطق الحضریة المستوطنات العشوائیة  10وتمثل الطوابق ال -دة" مساحة األرض "المجر

لتي ، والتي یمكن أن تشمل أي شيء من مدن األكواخ إلى المباني الشاھقة. إن الحجم والكثافة الھائلة الناتجة عن ھذه الھندسة الحضریة ھي ا
 65.فة االستخدام للموارد من حیث الوقت والموارد البشریة والموادتجعل العملیات الحضریة كثی

 
في المائة من المباني في العالم من الطوب أو الخرسانة  60استخدام الذخائر في المناطق الحضریة أمر حیوي. یتكون أكثر من آثار إن فھم 

. نظًرا لتداخل التضاریس الحضریة ، 66و البالیستیة أو االختراقأتشظي األسلحة واالنفجار أو ال مفعولالمقاومة لالختراق ، مما یؤثر على 
 تساقطا تشھداألسلحة  تھافإن كیفیة تشیید المباني ، سواء كانت مسطحة أو صلبة أو ملساء ، مھمة لتحدید تأثیرات الذخائر. المباني التي أضعف

 .لحطام مما یزید من خطر إصابة المدنیین والجنود في المنطقةل
 

التي تقع تحت سطح االرض تزید من تعقید التضاریس الحضریة. المرافق الموجودة تحت األرض ھي سمات مادیة متأصلة في  المناطق
قبل  مدن الیوم ، مع تزاید عددھا وتشتتھا جنبًا إلى جنب مع النمو السكاني واالنتشار الھیكلي المصاحب لھ. تم استخدام األنفاق الجوفیة من

المراقبة ، وكذلك الستھداف وتھریب اإلمدادات. قد یكون اكتشاف مداخل ومخارج المنشآت تحت االرض صعبًا للغایة  الجھات المسلحة لمنع
 ، مع وجود أنواع مختلفة من الموارد الالزمة الكتشاف األھداف العسكریة وتعقبھا واستھدافھا. یكاد یكون تحدید الطرق تحت أرضیة مستحیًال 

تحتیة واإلخفاء الذكي ألعمدة الھواء. حتى عند اكتشافھا ، قد ال یتم االشتباك مع األھداف العسكریة بسبب موقعھا نظًرا لعمق بعض البنیة ال
 67.داعش وحماس في استخدام استراتیجیة حفر األنفاق تحت البنیة التحتیة المدنیة یة. على سبیل المثال ، نجح تنظیمتحت البنیة التحتیة المدن

 
من التضاریس المادیة المعقدة وأنماط الشوارع واألنفاق تحت األرض ووسائل النقل والبنیة التحتیة المترابطة ووجود السكان المدنیین تجعل 

 .الصعب على القوات والمعدات الثقیلة التحرك والمناورة ، األمر الذي یمكن أن یتسبب بدوره في أضرار جسیمة
 

 وتحدید المواقع العالميGPS فاق والھیاكل األخرى أن تتداخل مع استخدام إشارات االتصاالت وأنظمة المالحة یمكن للمباني والجدران واألن
 .وھذا یمكن أن یحد من الوعي بالموقف والقدرة على التحقق من مواقع كل من الخصم والمدنیین

 
رك عبر شوارع المدینة ، والساللم ، والممرات، وبالتالي تشتیت یمكن أیًضا أن تصبح العملیات البریة ال مركزیة حیث تحتاج القوات إلى التح

حكم القیادة والسیطرة وزیادة المخاطر على المدنیین. یجب أن یكون الجنود على المستوى التكتیكي على درایة كاملة بقواعد االشتباك ولدیھم 
 .في التمییز والتناسب وإتخاذ االحتیاطاتأخالقي عاٍل من أجل االمتثال لمبادئ القانون الدولي اإلنساني المتمثلة 

 
یة. تضیف المدن الواقعة بالقرب من السواحل ، بما في ذلك المناطق الساحلیة مثل المداخل واألنھار والقنوات ، وجًھا مھًما للتضاریس الحضر

یة ویتطلب اعتبارات تخطیطیة نظًرا لوجود التحكم في المناطق الساحلیة الحضري أو الوصول إلیھا یتیح للقوات المناورة والقدرات اللوجست
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 السكان والبنیة التحتیة والحكومة والنشاط االقتصادي والصناعي في المنطقة الساحلیة. تجلب مثل ھذه المواقع مخاطر الفیضانات واألمراض
تي تعتمد علیھا سالسل الطاقة واإلمداد وتشكل المنقولة بالمیاه والتعریة. عالوة على ذلك ، تشمل المدن الساحلیة الموانئ والمراكز التجاریة ال

 68.نقاط دخول رئیسیة لحركة الناس وإیصال المساعدات اإلنسانیة
 

إن الحجم الھائل للتضاریس في المناطق الحضریة ال یتحدى أنشطة القیادة والسیطرة وجمع المعلومات فحسب ، بل إنھ یزید من الموارد 
 .المطلوبة إلجراء العملیات الحضریة

 

 السكان
في التخطیط للتخفیف من آثار الھجوم والدفاع ضد الھجمات. معرفة  -تكوینھم وحجمھم وموقعھم  - یةالحضرالمناطق یساعد فھم سكان 

ھنة والمالعرق ، والدین ، واألصل القومي ، والقبیلة ، والعشیرة ، والطبقة االقتصادیة أو االجتماعیة ، ومستوى التعلیم ، والعمر ، والجنس ، 
في ، والتركیبة السكانیة االجتماعیة المھمة األخرى ، باإلضافة إلى مصادر القوة والتأثیر للمجتمعات الحضریة (الرسمیة وغیر الرسمیة) 

شریة ز فھم السكان. إن معرفة تصور السكان فیما یتعلق بسالمتھم وأمنھم بما في ذلك ما یعتبرونھ تھدیدات تمكن القادة من فھم البیئة البیعزت
بشكل أفضل. یحتاج القادة إلى فھم كیفیة استخدام الخصوم للمدنیین وكیف سیعیش المدنیون ویتحركون خالل المعركة، خاصة في ظل البیئات 

ن التواصل بشكل فعال مع المدنیین من أجل حمایتھم أثناء الھجوم وم یةقوات األمنلالحضریة الدینامیكیة. سیوضح ھذا الفھم أیًضا كیف یمكن ل
 .آثار الھجوم ، وتمكین الجھود المبذولة لحمایة المدنیین أو إجالئھم بأمان من مناطق القتال

 

 البن�ة التحت�ة
تم تصمیم البنیة التحتیة الحضریة لدعم السكان وتشمل أنظمة مترابطة مثل التجارة والثقافة واالتصاالت والمعلومات واإلدارة والصرف 

األنفاق والموانئ والقطارات وممرات العبور للسلع  وقطاراتالصحي والمیاه والكھرباء والمستشفیات والمطارات والطرق والجسور 
ن یكون تعطیل ھذه األنظمة أو تدھورھا مفیًدا عسكریًا ولكن تدمیر ھذه المكونات المترابطة لھ آثار ضارة على السكان والخدمات . یمكن أ

والتي تعتبر  -الصرف الصحي والمیاه والكھرباء والخدمات الطبیة  -لحق بالخدمات تالمدنیین. على وجھ الخصوص ، األضرار التي 
یاة. وبالتالي ، فإن معرفة مواقع ھذه الھیاكل وتأثیرات األسلحة علیھا یتطلب التشاور مع المھندسین ضروریة لبقاء السكان على قید الح

 .والخبراء الحضریین لتمكین أي قائد من تحدید مسارات العمل المناسبة التي تتوافق مع القانون الدولي اإلنساني
 

. یجب أخذ ذلك في االعتبار عند ارد بشریةموارد كبیرة ومو الىصیانتھا ضا وأیمتطلبات حمایة البنیة التحتیة الحیویة واستعادتھا  تحتاج
قات التخطیط لتلبیة االحتیاجات الملحة للسكان والسماح بعودة السكان النازحین لتمكین ظروف االنتقال إلى السلطات المدنیة ، وتحسین العال

 .المدنیة العسكریة ، والفعالیة التشغیلیة الشاملة
 

ان�ة ، وحرب المعلومات االتصاالت   ، السي�ب
 في المناطق الحضریة ، یخلق الترابط بین الشبكات والبنیة التحتیة الداعمة تحدیات عندما تسعى الجھات الفاعلة الحكومیة وغیر الحكومیة

یمكن للھجمات اإللكترونیة المتطورة أن تعطل توفیر الخدمات األساسیة  إلى تحقیق أھداف عسكریة باستخدام التكنولوجیا. على سبیل المثال ،
ني للسكان المدنیین ، بما في ذلك أنظمة الرعایة الصحیة والكھرباء والطاقة وإمدادات المیاه. على ھذا النحو ، فإن تسلیح المجال السیبرا

 69.على مثل ھذه البنیة التحتیة ذات االستخدام المزدوجواالستھداف داخلھ یشكل خطًرا على السكان المدنیین الذین یعتمدون 
 

 -یمكن أیًضا دمج التطورات في الذكاء االصطناعي في القدرات اإللكترونیة العسكریة ، مما قد یؤدي إلى درجة من االستقاللیة التشغیلیة 
. عالوة على ذلك ، یمكن أن یؤدي نمو إنترنت على الرغم من أنھ قد یؤدي أیًضا إلى حدوث مخاطر جدیدة تتعلق بإلحاق ضرر بالمدنیین

إلى توسیع نطاق الھجوم ونطاق نقاط الضعف المتاحة الستغاللھا من قبل الجھات المسلحة ، ولكن لھا أیًضا استخدامات  (IoT) األشیاء
. یجب أن تكون االستفادة من ھذه القدرات 70إیجابیة مثل جعل التدابیر االحترازیة أكثر فاعلیة والمساعدة في التمییز بین المدنیین والمقاتلین

 .متوازنة مع التأثیرات على المدنیین واألعیان المدنیة
 

عب تزید التكنولوجیا أیًضا من خطر وصول الجھات المسلحة إلى البیانات لتحدید أو استھداف أو التأثیر على السكان المدنیین من خالل التال
بما في ذلك التضلیل (نشر معلومات كاذبة بقصد الخداع) أو التضلیل (نشر معلومات كاذبة دون نیة محددة  . حرب المعلومات ،71بالمعلومات

للخداع) ، یمكن استخدامھا من قبل الجھات المسلحة ولھا عواقب ملحوظة على المدنیین. في حین ان حرب المعلومات قدیمة قدم الحرب 
 ى اآلراء والسلوك على نطاق أوسع من أي وقت مضى. نفسھا ، یمكن للتقدم التكنولوجي أن یؤثر عل
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ات المزیفة التي تنتجھا األنظمة التي تدعم الذكاء االصطناعي من خالل النصوص والصوت على سبیل المثال ، تزداد صعوبة تمییز المعلوم
. یمكن نشر المحتوى الكاذب على نطاق واسع على وسائل التواصل االجتماعي ، مما یؤجج 72والصور والفیدیو عن المعلومات الحقیقیة
رض المدنیون لسوء المعاملة أو االعتقال أو التمییز أو الحرمان من الوصول . نتیجة لذلك ، قد یتع73التوترات العرقیة والعنف بین المجتمعات

إلى الخدمات األساسیة أو الھجمات على أشخاصھم أو ممتلكاتھم. أدت المعلومات المضللة أیًضا إلى تعریض عمال اإلغاثة للخطر ویمكن أن 
م تأثیرات المعلومات المضللة في أوضاع النزاع ویمكن أن تزید من . یتم تضخی74تعطل الوصول إلى الخدمات الحیویة أثناء النزاع المسلح

الذین  تأكید التحیز وتسریع مشاركة التقاریر الخادعة التي یمكن أن تؤثر على جودة جمع المعلومات االستخباریة التي یمكن التحقق منھا للقادة
  .یخططون للھجمات

 

 الذخائر والموارد والتدر�ب
، ومواقع إجالء طبي وموارد لكل من المدنیین والعسكریین  كوادر بشریةالعملیات الحضریة كثیفة الموارد ، وتتطلب دعًما لوجستیًا كافیًا ، و

ات ی، وتنسیقًا كافیًا لتسھیل وصول المساعدات اإلنسانیة إلى السكان المدنیین. ھناك حاجة إلى المھارات المتخصصة والخبرة والتدریب للعمل
المناطق الحضریة الكثیفة بالسلوك البشري المناسب والبنیة التحتیة  یحاكي ذجونمخلق التدریب عندما ال یكون من الممكن  عاقالحضریة ، وی

وخرقھا ، ویتم إجراؤه عموًما في مراكز تدریب غیر مأھولة بالسكان  االماكنوالتكنولوجیا. یتضمن التدریب في حرب المدن عادةً تطھیر 
. غیر مواضب علیھأو أقل وھو  سریةالتدریب عادة على مستوى  جري. عالوة على ذلك ، یھاجمینعدد قلیل جًدا من المدنیین أو الممع 

 75.مدنیة وإنسانیة جھات خارجیةیحدث بدون و، فرضیات والسیناریوھاتالذي یقتصر على دراسات الحالة أو الو، كادرتدریب ال
 

شمل المشاة والقوات المدرعة وأنظمة أسلحة النیران المباشرة والمدفعیة ت، وصنوف متعددة أسلحة تشترك فیھ تشمل العملیات الحضریة قتاال
القوات الخاصة واالستخبارات والشؤون المدنیة والضربات الجویة لدعم القوات البریة. كما تضم  انیةوالنیران غیر المباشرة والقناصة والسیبر

، یجب دمج اعتبارات تخفیف الضرر الذي یلحق بالمدنیین في جمیع وظائف القتال ، باإلضافة إلى عوامل  والمھندسین. في ھذا السیاق
 .التمكین األساسیة

 رجالن یمشیان في مخیم غیر رسمي للنازحین في عدن ، الیمن.
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 أخیًرا ، فإن االفتقار إلى الذخائر المناسبة للمناطق الحضریة یعني أن العدید من الجھات المسلحة تعتمد على ذخائر ذات تأثیرات واسعة
المدفعیة وقذائف الھاون غیر الموجھة أو أنظمة و (IEDs) والعبوات الناسفةذات نصف القطر الكبیر والصواریخ  النطاق مثل القنابل

الصواریخ متعددة اإلطالق. عند استخدامھا في المناطق الحضریة، یمكن أن تتسبب ھذه الذخائر في إلحاق الضرر بالمباني ، وتدمیر البنیة 
 76.قوع إصابات أو وفیاتالتحتیة الحیویة ، والتسبب في و

 

 الطقس واالمراض
التي یمكن أن تختلف اختالفًا كبیًرا من حتى وان كانت على مقیاس صغیر نسبیا ویمكن أن تتأثر المناطق الحضریة بشدة بالظروف الجویة 

ألرصاد من قبل جھات اإلى أخر، خاصة في المناطق القریبة من المسطحات المائیة الكبیرة. لذلك، تتطلب العملیات العسكریة دعًما  حي
، من أجل فھم أفضل لكیفیة تأثیر الطقس على القوات الصدیقة والمدنیین "الصغیرة"الجویة، بما في ذلك معلومات دقیقة حول ھذه المناخات 

 .اتتفشي األمراض في المدن تحدیًا خطیًرا آخر عند االستعداد للمساعدات اإلنسانیة والطبیة، وإزالة التلوث، وحمایة القو . یعد77عدووال
 

 تكت�كات الخصم
، ومھاجمة صراع، ومنع المدنیین من مغادرة مناطق ال78یمكن للخصوم االنخراط في تكتیكات غیر قانونیة مثل استخدام المدنیین كدروع بشریة

، والتسبب في خسائر جسیمة. إن دراسة 79ممرات اإلنسانیة، وإساءة استخدام شعارات اتفاقیات جنیف مثل الصلیب األحمر والھالل األحمرال
 .تكتیكات الخصم التي تعرض المدنیین للخطر ستمكن من االستعداد بشكل أفضل بشأن أفضل طریقة للعمل للحد من ھذا الضرر

 

ة  الخسائر ال�ب�ي
 (WHO) ، والتي یمكن أن تطغى على البنیة التحتیة الطبیة. وفقًا لمنظمة الصحة العالمیةجسیمةالمدن، یمكن أن تحدث إصابات خالل حرب 

بسرعة على  ىطغتیمكن أن  التيفي أعقاب الكوارث والحوادث الكبرى بكمیة وشدة وتنوع اإلصابات  الجسیمة الخسائرغالبًا ما تتمیز "، 
 80.تامة المحلیة على تقدیم خدمات طبیة شاملة ورعایةقدرة الموارد الطبیة 

 
التأثیرات  لالنفجارات؛صاحبة حرارة اللھب او النار الم ات من جراءیمكن أن یشمل نوع اإلصابات التي تستخدم فیھا األسلحة المتفجرة اإلصاب

شظایا  التي تسببھا اختراقصدمة حادة والجروح اتجة عن اإلصابات النالمباشرة للضغط الزائد لالنفجار (أي اإلصابة األولیة باالنفجار) ؛ 
البالیستیة. یمكن أن یتسبب انھیار المبنى أیًضا في إحداث صدمة ساحقة للعدید من المدنیین في وقت واحد. قد تكون االنفجارات  المقذوفات

الكھربائیة الخاطئة. یمكن أن یؤدي  التراكیبیة أو والحرائق ناتجة عن حرق متعمد أو عبوات ناسفة أو حوادث المركبات أو الحوادث الصناع
 81.انھیار المبنى إلى إصابات ناتجة عن االستنشاق وإصابات سحق وكسور

 
لتوفیر رعایة  -وتسھیل عمل الوكاالت اإلنسانیة مع احترام حیادھم  -یجب على المخططین العسكریین التفكیر في توفیر الموارد الخاصة بھم 

 .اع النشطصربالقرب من مناطق ال )یعاني من إصابة جسدیة مفاجئة التي یتم تقدیمھا لمنالطبیة  الخدمات(الصدمات 
 

 (CBRN)  ةمواد ال��م�ائ�ة والبيولوج�ة واإلشعاع�ة والنوو�ال
عًما اطبیًا ود اسنادایمكن أن تؤدي الحوادث الكیمیائیة والبیولوجیة واإلشعاعیة والنوویة إلى خسائر فادحة في األرواح والممتلكات وتتطلب 

خالء وفحص أعداد كبیرة من المدنیین. ھناك نقص حاد في الخبرات داخل معظم الجیوش للتعامل مع الكوارث إلزالة التلوث وإلللحیاة وموارد 
عاعیة والنوویة، حیث الكیمیائیة والبیولوجیة واإلشعاعیة والنوویة. تكثف المنطقة الحضریة من آثار الھجمات الكیمیائیة والبیولوجیة واإلش

 82.تتأثر أنماط انتشار األسلحة الكیمیائیة والبیولوجیة واإلشعاعیة والنوویة بالتضاریس الحضریة
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�ةاال   ستقرار والمرونة الح�ف
للجماعات   (DDR) مع انتقال العملیات القتالیة إلى االستقرار، فإن مسائل الحوكمة وسیادة القانون ونزع السالح والتسریح وإعادة اإلدماج

) وإعادة اإلعمار واالنتعاش االجتماعي واالقتصادي ھي قضایا رئیسیة یجب معالجتھا. یشكل تكامل  SSRالمسلحة وإصالح القطاع األمني (
جھود ھذه القضایا تحدیات كبیرة للحكومات وكذلك الحكومات الدولیة والجیوش التي تدعم الحكومة. وتشمل التحدیات األخرى الجمع بین ال

. العسكریة والمدنیة وتھیئة الظروف إلنعاش النمو االقتصادي مع معالجة األولویات العاجلة مثل: استعادة األمن والحوكمة وتفعیل المحاكم
خائر إعادة بناء الخدمات األساسیة والبنیة التحتیة الضعیفة؛ إعادة فتح المدارس وتسھیل عودة النازحین إلى مناطق آمنة تم تطھیرھا من الذ

 .(ERW)) والمتفجرات من مخلفات الحرب UXOغیر المنفجرة (
 

كما أشارت اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، للنزاعات المسلحة التي طال أمدھا، "أثر تراكمي على ثالثة مكونات رئیسیة للنظام الحضري": 
. یتطلب العمل على أحد 83االستھالكیة (الماء والوقود واألدویة) األشخاص (بمھاراتھم الفریدة)، واألجھزة (المباني والبنیة التحتیة)، والمواد

ھذه العناصر حواًرا عبر القطاعات، بما في ذلك الجیوش وفي بعض الحاالت الجماعات غیر الحكومیة التي تمارس سیطرة إقلیمیة بحكم 
 .الواقع على بعض األطراف الحضریة أو األحیاء الفقیرة

 
قتصادي لبلدانھا وتعتمد المناطق الریفیة والحضریة على وجود البنیة التحتیة وسالمتھا. بدون إعادة بناء البنیة تعد المدن أیًضا المحرك اال

 -یتضمن إزالة الذخائر المتفجرة، وإعادة بناء الطرق، وإزالة األنقاض لتمكین نقل السلع الزراعیة من الریف إلى أسواق المدینة  - التحتیة
 .صاد سیكون أمًرا صعبًافإن إعادة تشغیل االقت

 
ود إن قدرة أي مدینة على التكیف أثناء انتقالھا من النزاع المسلح إلى االستقرار تتطلب أیًضا إدارة وتطویرا حضریین فعالین لتكملة الجھ

ألمن األخرى أمًرا بالغ األمنیة الموجھة نحو بناء المرونة في مواجھة التحدیات المستقبلیة. تعد العالقات المجتمعیة مع الشرطة وقوات ا
كات األھمیة، حیث تلعب المجتمعات دوًرا رئیسیًا فیما ھو مطلوب للشرطة لتحسین السالمة، والتحقیق في الجرائم، ومحاسبة األفراد على انتھا

ءھا، مثل المحاكم والسجون القانون. ومع ذلك، فمن المالحظ أن قوات الشرطة ال یمكن أن تكون فعالة إال مثل المؤسسات العاملة التي تقف ورا
 .والنظام القضائي ككل

 
في المائة من البلدان الخارجة من حرب أھلیة من المحتمل أن تعود إلى  40عودة اشتعال الصراعات أمر شائع، ویقدر بعض الباحثین أن 

 84.الصراع في غضون عقد من انتھاء األعمال العدائیة
 
ماعات المسلحة غیر الحكومیة والجماعات االجرامیة على أنھم المحركون الرئیسیون النعدام واألھم من ذلك، أنھ في حین تم تحدید الج 

األمن، فقد تبنت سلطات الدولة مثل الجیش والشرطة أیًضا ردوًدا قمعیة وقاسیة على التحدیات األمنیة وكان لھا دور مباشر في الجرائم 
تعادة شرعیة السلطات في أعین السكان المدنیین ، وذلك لحل المظالم التي طال أمدھا بالتالي، فإن إصالح قطاع األمن ضروري الس .الجنائیة

والتي ربما تكون قد ساھمت في الصراع وللمساعدة في ضمان أال یعید التاریخ نفسھ. إن أھمیة إصالح قوات الشرطة ضروریة أیًضا في 
دود واالتجار غیر المشروع واالقتصادات غیر المشروعة أن تؤثر على طبیعة المدن المتأثرة بالنزاع حیث یمكن للجریمة المنظمة العابرة للح

. تعتبر األنشطة مثل االتجار بالمخدرات واألسلحة ، وغسیل األموال ، واالبتزاز من األنشطة المتوطنة في المدن بسبب 85الصراع ومدتھ
 86.لخطر حتى تستغلھا الجماعات المسلحةوجود روابط دولیة والتوافر الواسع النطاق للمناطق والسكان المعرضین ل
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طابع النظامي للمناطق الحضریة ، مما یعني أن الخدمات العامة والبنیة التحتیة األخرى مترابطة مع تتأثر جھود تحقیق االستقرار أیًضا بال
أداء الخدمات والھیاكل األخرى. ھذه خاصیة تمیزھا عن المناطق الریفیة. كما یوضح تقریر اللجنة الدولیة للصلیب األحمر حول الخدمات 

یتسبب في التدھور التدریجي للخدمات  -مثل المیاه النظیفة أو الكھرباء  -ة باالحتیاجات األساسیة الحضریة ، فإن تعلیق تقدیم الخدمات المتعلق
. یؤثر التأخیر في إعادة إنشاء 87واألعمال األخرى. بل یمكن أن یؤدي إلى الھجرة من المدینة ، مما قد یؤدي إلى نقص في الید العاملة

ة الناس على الوصول إلى وظائفھم ودخلھم واقواتھم. ویمكن ان یؤثر أیًضا على آراء السكان الكھرباء والخدمات األساسیة األخرى على قدر
 .فیما یتعلق بالقیادة السیاسیة

 
، عند إعادة بناء البلدات والمدن ، من الضروري إشراك الجھات الفاعلة اإلنسانیة واإلنمائیة ، ومكونات التخطیط الحضري وإعادة اإلعمار 

. المساكن المتضررة والمدمرة ، ونقص الوظائف ، وتعطل الخدمات األساسیة 88البلدیة ، والقطاع الخاص، وكذلك مساھمة المجتمعوالجھات 
ھي تحدیات تواجھ العائالت النازحة عند العودة إلى دیارھا.  -وكذلك األماكن العامة اآلمنة لألطفال  -مثل المیاه والصرف الصحي والمدارس 

نظمة استجابة مرنة خالل عملیة االستقرار إلى التخفیف من االضطرابات المدنیة ، ومحركات الصراع الجدیدة ، والفقر سیؤدي تطبیق أ
 .89المزمن ، ونقص الغذاء والماء ، والنقل غیر الفعال، وبالتالي تقدیم حلول أكثر استدامة للنازحین

 
فید للممارسین لدعم التعافي وبناء المرونة الحضریة كمنطقة انتقالیة من الصراع ھو تأطیر م 90نھج النظم الثمانیة لألمم المتحدة للمستوطنات

 :عالي الوتیرة إلى االستقرار. یحدد ویصنف مجموعات األنظمة الرئیسیة التالیة
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 أطفال نازحون یجلسون على األنقاض في مخیم للنازحین في عدن ، الیمن.
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 البیئة المبنیة (الشكل الحضري ، حیازة األراضي ، اإلسكان ، األصول المبنیة). .1

 سلسلة التورید والخدمات اللوجستیة (موارد المیاه ، موارد الطاقة ، اإلمدادات الغذائیة ، النقل واإلمداد / حركة الشحن). .2

 البنیة التحتیة األساسیة (الطاقة والمیاه والنفایات الصلبة واالتصاالت). .3

 التنقل (التنقل الحضري ؛ التنقل بین األقالیم). .4

لمقابر ومحارق الجثث ؛ التسجیل المدني ؛ العدالة الجنائیة وإنفاذ القانون ؛ التراث الثقافي واألنشطة ؛ الخدمات العامة البلدیة (ا .5
خدمات الطوارئ واإلنقاذ ؛ مؤسسات التفتیش على األغذیة ورصدھا ؛ نظام مراقبة األمراض المعدیة واالستجابة لھا ؛ الضرائب 

 والغرامات البلدیة ؛ اإلضاءة العامة).
ج االجتماعي والحمایة (المساءلة االجتماعیة ؛ الوصول إلى الحمایة االجتماعیة ؛ الوصول إلى الخدمات االجتماعیة اإلدما .6

 .األساسیة)

 ).االقتصاد (الھیكل االقتصادي المحلي ؛ االستقرار المالي وتمویل البلدیات ؛ ربط السوق .7

 .ع البیولوجي والمناطق الخضراء ، جودة البیئة)علم البیئة (خدمات النظام البیئي ، البصمة البیئیة ، التنو .8

 
وأھدافھا المخصصة لجعل المدن شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة  (SDG) ألھداف التنمیة المستدامة 2030وتجدر اإلشارة إلى أن خطة عام 

جدول أعمال للتنمیة. إن كیفیة دمج ھذه ھي أولویات رئیسیة في العالم.  -) 16) وتعزیز عدالة السالم والمؤسسات القویة (الھدف 11(الھدف 
 91.العوامل لدعم المرونة المجتمعیة ھي جوانب مھمة لمنع الصراع وحمایة المدنیین
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ي ( نهج
ر المديف �ة) CHMتخف�ف ال�ف   للعمل�ات الح�ف

إن تطبیق التخفیف من الضرر الذي یلحق بالمدنیین على العملیات الحضریة سیمّكن القوات بشكل أفضل من االستعداد لتقلیل الضرر الواقع 
ات للحكوم على المدنیین ، وااللتزام بالقانون الدولي اإلنساني ، وأن تكون فعالة من الناحیة العملیاتیة. نھج التخفیف من الضرر المدني المقترح

والجیوش یقر بأن الضرر المدني ھو تأثیر تراكمي لصنع القرار. یقیِّم نھج التخفیف من الضرر المدني المخاطر التي یتعرض لھا المدنیون 
 قبل العملیات وأثنائھا -من أجل تقلیل المخاطر التي تم تحدیدھا  -ویسمح بالتخطیط والتنفیذ واالستجابة واالستفادة من الدروس المستقاة  

ویمكن تكییفھا وتوسیع نطاقھا  92وبعدھا. تمكن إجراءات التخفیف من الضرر المدني من حمایة المدنیین أثناء الھجوم ومن آثار الھجوم
 .(LSCO) للعملیات القتالیة واسعة النطاق

  
تضم العدید من الفرق أو الفیالق أو الصنوف المیدانیة أو القوات المشتركة وستكون متعددة  العملیات القتالیة واسعة النطاق والجدیر بالذكر أن

الغزو  العملیات القتالیة واسعة النطاق . یمكن أن تشمل أمثلة93المجاالت تشمل (الجو ، واألرض ، والبحر ، والفضاء ، والفضاء السیبراني)
، أو تصعید عملیات الطوارئ المحدودة ، مثل العملیات في الموصل والرقة ،  5لمادة ، وإعالن الحرب ، وتفعیل عملیات الناتو بموجب ا

. من المحتمل أن تحدث مثل ھذه العملیات في المناطق الحضریة أو حولھا ، حیث یكون الوصول 94ولكنھا تنطوي على فرق وألویة متعددة
 .المدن ویتطلب وضع الید علیھا ومصادرتھا لدعم االنتشار والمناورة إلى الموانئ الجویة أو الساحلیة أو البحریة التي تقع بالقرب من

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حض�ي الت علمالت

 ستجابةاال 

 قي�مالت

 التخط�ط

 نف�ذالت
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 تحض�ي والتخط�طال 
ومھام عملیاتیة یمكن  إن تحدید موضع حمایة المدنیین والحد من األضرار المدنیة كأھداف إستراتیجیة

. یجب أن تشمل مرحلة 95ان یوفر وبشكل أفضل الموارد بنفس مستوى جھد إشراك األھداف العسكریة
التحضیر جمع المعلومات المتاحة عن السكان ، والدیموغرافیا ، والبنیة التحتیة والترابط ، ومسار 

ثناءھا وبعدھا. یغذي التحلیل المستمر العمل الذي یحتمل أن یتخذه المدنیون قبل العملیات العسكریة وأ
للسلوك المدني تحلیل نمط الحیاة ، والذي یتیح جمع معلومات أفضل للتمییز بین األھداف المدنیة 

والعسكریة ولتخطیط المساعدة اإلنسانیة. بینما یمكن لمصادر ووكاالت االستخبارات العسكریة والیات 
، یجب استخدام مصادر االستخبارات أن تساھم بشكل كبیر (ISR) والمراقبة واالستطالع االستخباریة

غیر العسكریة وغیر التقلیدیة لتطویر فھم شامل لبیئة العملیات. بالنظر إلى المخاطر المتزایدة على 
المدنیین والبنیة التحتیة في المناطق الحضریة ، یمكن أن یساعد اإلعداد االستخباري للبیئة الذي یركز 

فضل في التخطیط التفصیلي واإلعداد ومسارات اإلجراءات التي تخفف من على السكان بشكل أ
 .الضرر الذي یلحق بالمدنیین

 
............................................................................................................................................. 

�ةاإلعداد الشامل للبيئة   الح�ف
ضمان وقت یجب یعد االستعداد للبیئة الحضریة أمًرا صعبًا ویمكن أن یستنزف الموارد. إلنشاء تخطیط تشغیلي استخباراتي دقیق وموثوق ، 

ا في كاٍف لجمع البیانات والمعلومات ومشاركتھا حول البیئة التشغیلیة ، وعدد ال یحصى من الجھات الفاعلة التي قد یتفاعل معھا الجیش ، بم
 .ذلك فھم السكان والتضاریس والبنیة التحتیة واالتصاالت والتكنولوجیا في البیئة الحضریة

............................................................................................................................................. 

ي 
 فهم السلوك المديف

دینامیكیة ، یتطلب األمر جمع وتحلیل استخباراتي شامل للتخفیف من  عملیاتیةلتحلیل كیفیة عیش المدنیین وتصرفھم بشكل أفضل في بیئة 
الضرر الواقع على المدنیین. یجب استشارة شریحة واسعة من الخبراء مثل علماء األنثروبولوجیا وعلماء االجتماع ومستشاري المدینة / 

حلیین والقادة غیر الرسمیین (الدینیین والمجتمعیین والقبلیین) والقوى الشریكة المحلیة. یمكن أن تشمل األسئلة التي یجب مراعاتھا البلدیة الم
 :ما یلي

 
 ما ھي المخاطر التي یواجھھا المدنیون من جمیع الجھات المسلحة (بما في ذلك العناصر الحكومیة وغیر الحكومیة واإلجرامیة)؟ •

 اع؟صرالمدنیون إلى أطراف الكیف ینظر  •

 ھل یتجنب المدنیون مناطق القتال؟ •

 ھل من المحتمل أن یغادر المدنیون أم سیبقون في المنطقة الحضریة أثناء العملیات العسكریة؟ •

یبقون في منازلھم ، ینتقلون إلى المباني المھجورة بحثًا عن األمان ،  في المنطقة حیث تجري العملیات ، ى المدنیونھل سیبق •
بین المباني بحثًا عن األمان ، االنتقال إلى جزء مختلف  الممرات او مناطق التخزین، استخدام  االرض منشات تحتاالختباء في 

 ویصبحون الجئین؟من البلد حیث ھناك قتال أقل (أي یصبحون نازحین داخلیًا) ، أو یعبرون الحدود 

 ما ھي األعراف والممارسات الدینیة والثقافیة والعرقیة التي تؤثر على سلوك المدنیین أثناء العملیات العسكریة؟ •

 ما ھي الممارسات المحلیة التي یمكن اعتبارھا معادیة أو مشبوھة (على سبیل المثال ، إصالح الطرق أو حفر الخنادق في اللیل)؟ •

 ة من النھار أو اللیل یكون فیھا المدنیون أكثر عرضة لمخاطر الھجوم؟ھل ھناك أوقات معین •

التأكد من أثناء االستھداف لضمان  االنحیاز في التأكیدما ھي الممارسات أو المعاییر المحلیة التي یمكن تحدیدھا من أجل مواجھة  •
 ؟(PID)مشروعیة الھدف قبل االستھداف 

ي قد تجعل التقییم بعد اإلضراب أكثر صعوبة (على سبیل المثال ، ممارسات الدفن السریع ما ھي الممارسات الثقافیة المحلیة الت •
 ، وإخفاء الخسائر في النساء واألطفال ، واإلبالغ عن التحیزات)؟
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 حرجةالتحت�ة ال بيف ال
، بما في ذلك المدخالت من المھندسین والمخططین الحضریین ، لتجنب االنقطاع المطول 96ترابطیجب إجراء تحلیل للبنیة التحتیة الحیویة وال

للخدمات األساسیة (المیاه والصرف الصحي والكھرباء والرعایة الصحیة والتخلص من النفایات الصلبة). یجب أن یشمل ھذا التحلیل فھم 
دات المیاه ، وإدارة النفایات ، وتخزین المواد الخطرة). السؤال الذي یجب مراعاتھ موقع البنیة التحتیة (على سبیل المثال ، المستشفیات ، وإمدا

 ھو ما ھي الحالة األساسیة للبنیة التحتیة الحیویة التي تدعم تقدیم الخدمات األساسیة؟

............................................................................................................................................. 

 عقد النقل الحرجة
بما في ذلك البنیة التحتیة المدنیة والبنیة التحتیة التي یمكن  -وتحدید موقع البنیة التحتیة للنقل ثنائي االستخدام  التعرف علىمن األھمیة بمكان 

شبكة والتخطیط الستخدامھا لتسھیل حركة الموارد والخدمات اللوجستیة لإلمداد. یمكن أن تشمل ھذه البنیة التحتیة:  - عدوأن یستخدمھا ال
، والموانئ ، رافيء، والموالطرق متعددة المستویات القطارات ، والطرق السریعة ، والطرق ، والجسور ، ومترو األنفاق ، واألنفاق ، 

 .والقطارات الكھربائیةالكابالت مسارات ، والنقل الجماعي ، والمطارات ، ومھابط الطائرات العمودیة ، و والممرات المائیة الداخلیة

............................................................................................................................................. 

 اتاالتصال والمعلوم
. یمكن استخدام ھذه األنظمة إلبالغ 97یمكن ألنظمة االتصاالت والمعلوماتیة ان تستخدم من قبل القوات الصدیقة والقوات المعادیة والمدنیین

، أو تحذیرات فعالة بشأن ھجوم أو كارثة طبیعیة ، أو تقدیم معلومات حول المساعدة اإلنسانیة ، أو تحدید المناطق المحظورة أثناء العملیات 
مشاركة مواقع األلغام والمتفجرات من مخلفات الحرب ، والذخائر غیر المنفجرة. جمع مثل ھذه المعلومات وتحدید أنظمة االتصال في مرحلة 

الذي یتضمن عملیات  (COA) یمكن أن یمّكن بشكل أكثر فاعلیة مسار العمل المناسب -ال سیما كجزء من اإلستعداد االستخباري  -التخطیط 
 .وتدابیر التخفیف من الضرر المدني (IO) علوماتالم

........................................................................................................................................................... 

ون�ة ع� البن�ة التحت�ة  المدن�ة الحي��ة العواقب المحتملة للهجمات اإلل��ت
الضرر المدني الدمار ویجب أن یشمل جمع المعلومات النتائج المحتملة للھجمات السیبرانیة على البنیة التحتیة المدنیة الحیویة ، بما في ذلك 

 :والقدرة على تقدیم الخدمات األساسیة للسكان المدنیین. یمكن أن یشمل ھذا التقییم
 

ت السیبرانیة التي تؤثر على الطاقة والمیاه والنقل والخدمات اللوجستیة والسدود ومحطات الطاقة ما ھي العواقب المحتملة للھجما •
 النوویة أو الصناعات الكیمیائیة والبیولوجیة؟

 ھل یمكن لمقدمي الخدمات المدنیة األساسیة االستمرار في تقدیم خدماتھم للسكان إذا تأثروا بالھجمات السیبرانیة؟ •

 ظم الصناعیة؟ما مدى مرونة الن •

 ما ھي العوامل التي قد تؤثر على وقت الشفاء؟ •

على سبیل المثال من خالل ( مخاطر أن تؤدي الھجمات اإللكترونیة عبر اإلنترنت إلى تدمیر مادي أو إصابة / وفاة بشریةالما ھي  •
اد الكیمیائیة أو المشعة من المنشآت الموكانفجار مصنع صناعي) أو إطالق قوى خطرة (مثل المیاه من السدود ، أو المواد الخطرة 

 الصناعیة)؟

........................................................................................................................................................... 

 فهم التأث�ي ع� البيئة الطب�ع�ة
. أثناء التخطیط للعملیات، یجب مراعاة تأثیر النزاع المسلح على 98اإلنساني ، تتمتع البیئة الطبیعیة بحمایة خاصةبموجب القانون الدولي 

فقدان البیئة الطبیعیة ، مثل فقدان المحاصیل أو الماشیة ، وعدم الوصول إلى المیاه النظیفة أو األراضي الزراعیة ، وتلف النظام البیئي ، و
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وتنفیذ ھذه العملیات مع تدابیر للتخفیف المناسب للسماح لألشخاص بالعودة. كما یمكن أن یؤدي تدھور أو تدمیر األراضي التنوع البیولوجي ، 
ومصادر المیاه إلى زیادة المخاطر التي یتعرض لھا المدنیون الذین یعیشون في منطقة العملیات. یمكن أن یشمل الضرر البیئي إطالق مواد 

خطرة أخرى ، فضالً عن التلوث بالمتفجرات من مخلفات الحرب / الذخائر غیر المنفجرة. سیؤدي تأثیر الطقس كیمیائیة سامة أو قوى 
الى التاثیر أیًضا على الظروف المعیشیة للمدنیین وعلى القوات العسكریة والذي یمتد من آثار الحرارة  العملیات الحضریة والمناخ أثناء

 .أثناء العملیات الى الطقس البارد دون توفر الكھرباء أو الوقودالشدیدة عندما تكون المیاه محدودة 

........................................................................................................................................................... 

 الب�اناتتوسيع جمع المعلومات لضمان الثقة وأمن 
، فضالً عن المشاركة مع اراتیة المصنفة والمفتوحة المصدرالوصول إلى كل من المعلومات االستخب العملیاتیةیتطلب تطویر فھم شامل للبیئة 

 .الجھات الفاعلة الخارجیة
 

لصناعة ، ومقدمي المرافق مع األوساط األكادیمیة ، وا یجب االنخراطولتقلیل المخاطر،  العملیاتیةللحصول على فھم شامل للبیئة  •
، وكذلك المنظمات الدولیة ومنظمات المجتمع المدني  (SME) التجاریة ، والمخططین الحضریین ، والخبراء المتخصصین

 .وحالیة مسبقةوالمجتمعات المحلیة ، الذین على األرض ولدیھم معرفة 

انیة التي لھا وجود طویل األمد في المنطقة. من األھمیة من المھم بناء الثقة مع الجھات الخارجیة ، خاصة مع المنظمات اإلنس •
 99.في تقدیم المساعدة اإلنسانیة وضمان عدم إساءة استخدام المعلومات الخاصة بھمفھم تفویضھم بالحیادیة بمكان 

یجب أن یتأكد من  -موقع المواقع المحمیة (ثقافیة أو دینیة أو طبیة)  على سبیل المثال ، -أي فاعل یرغب في مشاركة البیانات  •
 .أن المعلومات ستكون آمنة ولن یساء استخدامھا ألغراض االستھداف

 .یحتاجھا، وألي غرض ، وبأي شكل: من توضیح البیانات •

........................................................................................................................................................... 

 تحذيرات فعالة
 .100اع حمایة المدنیین واألعیان المدنیة الواقعة تحت سیطرتھم من آثار الھجماتصربموجب القانون الدولي اإلنساني ، یتعین على أطراف ال

فإن توفیر تحذیر مسبق فعال لھجوم قد یؤثر على السكان المدنیین ضروري لضمان اتخاذ جمیع االحتیاطات  ما لم تسمح الظروف بذلك ،
 :الممكنة لحمایة المدنیین وااللتزام بمبدأ التمییز. األسئلة التي یمكن للقائد و / أو أفراد طاقمھم العسكري طرحھا

 
ي منطقة العملیات بالنظر إلى الثقافة والعادات والممارسات المحلیة، فضالً ما الذي یمكن أن یكون بمثابة تحذیر "فعال" للمدنیین ف •

 على التنقل والبحث عن مأوى وحمایة أنفسھم في الوقت المناسب؟ ة المدنیینعن قدر

ت قادرین على اتخاذ اإلجراءاكیف سیكونون كیف ستفھم النساء والرجال والفتیان والفتیات واألشخاص ذوو اإلعاقة التحذیر و •
 المناسبة للبحث عن مأوى وحمایة أنفسھم؟

 ما ھي وسائل االتصال التي تعمل على تحذیر المدنیین من العملیات العسكریة الوشیكة أو لتزویدھم بمعلومات روتینیة؟ •

 رسائل مثل تحذیرات الھجوم؟لل لالستجابةما المدة التي قد یستغرقھا السكان  •

 وم للرد على مثل ھذه التحذیرات والتصرف؟ما ھو الوقت الذي قد یستغرقھ قادة الخص •

 ما ھو التنسیق الضروري مع القوات الشریكة والمنظمات اإلنسانیة لتسھیل قدرة المدنیین على االنتقال إلى مكان آمن؟ •

........................................................................................................................................................... 

 �سان�ةاإل مساعدة ال
طین العسكریین الذین یخططون ویوجھون مسارات تتیح معرفة حالة الصحة والغذاء والمیاه المتوفرة للسكان اتخاذ قرارات أفضل بین المخط

ة العملیات في المناطق الحضریة. یحدد القانون الدولي اإلنساني أیًضا القواعد األساسیة ألطراف الصراع من أجل تمكین المنظمات اإلنسانی
ل احتیاجات المساعدة اإلنسانیة ، . لیمكن جمع معلومات حو101غیر المتحیزة من الوصول إلى األشخاص المتضررین من القتال ومساعدتھم

 :ضع في اعتبارك
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 ما ھو الواقع الصحي للسكان؟ •

 إلى متى یمكن أن یستمر الوصول إلى الغذاء أو الماء أو اإلمدادات الطبیة الحالیة إذا توقفت بسبب العملیات العسكریة؟ •

 األدویة في حالة تلف الخدمات األساسیة؟ما ھي التدابیر الوسیطة التي یمكن اتخاذھا إلیصال الغذاء األساسي والماء و •

كم من الوقت قبل أن تبدأ المنظمات اإلنسانیة في تقدیم المساعدة أو دعم احتیاجات الحمایة األخرى (على سبیل المثال ، البحث  •
 عن العائالت أو األشخاص المفقودین أو جمع الموتى)

، ومواقع المرافق الطبیة ومركبات ومالبس العاملین  (AOR) لیاتكیف یتم تحدید تحركات المنظمات اإلنسانیة في منطقة العم •
 الطبیین ألغراض عدم التضارب لتجنب الھجمات الخاطئة؟

في حالة نشوء ظروف شبیھة بالحصار ، كیف سیتم دعم الجھات اإلنسانیة الفاعلة في توفیر الغذاء والماء واألدویة للمدنیین وفي  •
 102.بالمغادرة طواعیة وبأمانالتفاوض للسماح للمدنیین 

........................................................................................................................................................... 

ي 
  التدقيق االميف

في حالة انتقال أعداد كبیرة من المدنیین بین المدن والبلدات. لضمان من المھم وضع مبادئ توجیھیة وإجراءات مشتركة بشأن التدقیق األمني 
 :االتساق والشفافیة وااللتزام بین جمیع الجھات األمنیة ذات الصلة ، یمكن للقادة وأفرادھم العسكریین

 
وتحدید المواقع الرسمیة التي سیتم فیھا إجراء الفحص یة المصرح لھا بإجراء التدقیق األمني ان یحددوا وبوضوح القوات األمن •

 .األمني

لتوفیر المعلومات اإلجرائیة األساسیة للمدنیین الذین یتم تدقیقھم وعائالتھم ، وكذلك إخطار توجیھ القوات التي تقوم بالتدقیق األمني  •
 .یھ خالل ھذه العملیةأفراد عائالت أي شخص یتم القبض عل

بما في ذلك  -تحدید الحد األدنى من الشروط الواجب توفیرھا لألشخاص الذین یخضعون للتدقیق وألقاربھم الذین ینتظرونھم  •
 .المأوى األساسي والغذاء والماء والرعایة الطبیة

 .طفال واألفراد المعرضین للخطرتحدید العملیات الخاصة لتفتیش النساء (على سبیل المثال ، وجود مفتشات إناث) واأل •

........................................................................................................................................................... 

 التخط�ط لعمل�ات اإلجالء
یة أمًرا بالغ األھمیة لتقلیل الضرر الذي یلحق بالمدنیین. قد یحدث ذلك في المرحلة المبكرة یعد إجالء السكان المدنیین أثناء العملیات الحضر

من الصراع ، استعداًدا لعملیات دفاعیة أو ھجومیة مخططة ، من خالل عملیات تطھیر حي تلو آخر ، أو بعد شھور أو سنوات من الجمود. 
للمدنیین بالمغادرة ، أو قد یشمل عمل القوات المسلحة بمفردھا أو باالشتراك مع قد یشمل اإلخالء مفاوضات بین أطراف النزاع للسماح 

المنظمات اإلنسانیة. قد یشمل مدنیین ، ومرضى أو جرحى ، و / أو محتجزین ال عالقة الحتجازھم بالنزاع. یجب السماح للمدنیین بالفرار 
الء عن المدنیین الذین یقررون بمفردھم الفرار من األعمال العدائیة دون من األعمال العدائیة في جمیع األوقات. ومع ذلك ، یختلف اإلج

 .مشاركة أطراف الصراع
 

بما في ذلك بسبب األلغام أو العبوات  قد یواجھ المدنیون الذین یتم إجالؤھم عدًدا من المخاطر. یمكن أن یُصابوا أو یُقتلوا أثناء اإلخالء ،
الناسفة أو المتفجرات من مخلفات الحرب / الذخائر غیر المنفجرة. قد یواجھون مخاطر إضافیة مثل االعتقال التعسفي أو االختفاء أو سوء 

وة على ذلك ، قد تكون العائالت المعاملة. وتشمل ھذه المخاطر أیضا العنف القائم على النوع االجتماعي واإلعدام خارج نطاق القضاء. عال
مشتتة وغیر قادرة على الوصول إلى الخدمات أو الدعم. والجدیر بالذكر أن اإلجالء القسري قد یصل إلى حد التھجیر القسري ، وھو أمر 

 .محظور بموجب القانون الدولي اإلنساني
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الء باإلضافة إلى اإلجراءات اللوجیستیة والتنسیق الالزمة. یتم تنظیم عملیات اإلجالء اآلمنة بشكل أفضل عندما تتفق جمیع األطراف على اإلخ
 :یجب على القادة طرح األسئلة التالیة

 

ما ھي أفضل طریقة للتواصل والتنسیق مع جمیع األطراف المعنیة ، بما في ذلك المدنیین والمنظمات اإلنسانیة وقادة الخصوم  •
 (عند االقتضاء)؟

كیف یمكن إعطاء المدنیین إخطاًرا مسبقًا بشأن المتعلقات الشخصیة التي یمكنھم أخذھا ، وعملیة اإلخالء، والموقع المقصود  •
 بطریقة ولغة محلیة مفھومة؟

 ما ھي التدابیر التي یمكن اتخاذھا لمنع تفكك األسرة وضمان وحدة األسرة؟ •

 أین یجب إقامة الممرات اآلمنة؟ •

طرة (على سبیل المثال ، بسبب المتفجرات أو الھجمات من قبل الخصم الذي ال یوافق على اإلخالء)؟ كیف ما ھي المناطق الخ •
 یمكن تجنب ھذه المناطق وكیف سیتم تمییزھا؟

 كیف سیتم نقل األشخاص وما ھي وسائل النقل التي سیتم توفیرھا لنقلھم إلى وجھة آمنة؟ •

 األشخاص الذین تم إجالؤھم ، وكیف یمكن حمایتھم من ھذه التھدیدات أثناء اإلخالء؟ ما ھي التھدیدات التي یتعرض لھا المدنیون / •

 كیف سیتم توفیر الرعایة الطبیة والغذاء والنظافة والمأوى لألشخاص الذین تم إجالؤھم في وجھتھم؟ •

 ما ھي إجراءات الفرز القانونیة التي سیتم تطویرھا لفرز المدنیین عن المقاتلین؟ •

 وأنظمة االحتجاز التي سیتم وضعھا للمعالجة القانونیة للمقاتلین / المقاتلین؟ ما ھي مرافق •

 2017یة ، غرب الموصل ، آب في منطقة سكن داعش مدمرةسیارات 

لي
 ع

مد
مح

حر 
س

 , 
C

IV
IC

 



 civiliansinconflict.org          24 

 ما ھي األوامر التي ستصدر ، والموارد المخصصة ، والتنسیق المنظم لإلخالء؟ •

 كیف ستتم رعایة األشخاص ذوي االحتیاجات الخاصة ونقاط الضعف ، بما في ذلك كبار السن والمرضى والجرحى؟ •

........................................................................................................................................................... 

�ة ي المناطق الح�ف
ف من آثار الهجمات �ف  حما�ة المدنيني

القوة  تمتلك القوات المدافعة سیطرة كبیرة على المكان الذي ستوضع فیھ القوات والمعدات العسكریة بالنسبة للسكان المدنیین. غالبًا ما تمتلك
المدافعة معلومات أفضل من المھاجم حول مكان وجود األشخاص المدنیین والممتلكات بالفعل ، وبالتالي فھي في وضع أفضل لتجنب تعریضھم 

، ألذى عن قصد. ومع ذلك ، فإن اإلجراءات التكتیكیة للمدافع واالستراتیجیة الشاملة قد تساھم أیًضا في المخاطر التي یواجھھا المدنیون ل
 .سواء من أفعال المدافع نفسھ أو من تصرفات المھاجم

 
یجب على المدافعین تجنب وضع األھداف العسكریة الحترام مبدأ التمییز والحرص الدائم على عدم تعریض المدنیین للخطر أثناء الھجوم ، 

المدنیین  في مناطق مدنیة و / أو التواجد مع المدنیین. إذا كان المدنیون في موقع یُعتبر مھًما للدفاع العام ، فیجب على القوة المدافعة تشجیع
 .وى والغذاء والماء والرعایة الطبیةعلى المغادرة وتسھیل النقل خارج المدینة إلى المواقع التي سیحصلون فیھا على المأ

لتحسین الوعي باألوضاع حول الھجمات القادمة ، یمكن للمدافعین وضع أجھزة استشعار في المناطق التي یتم االتجار بھا بكثافة لتوقع 
وى المناسب. یمكن للتنبیھات عبر تحركات قوات العدو في المنطقة وتوفیر اإلنذار المبكر حتى یتمكن المدنیون من المغادرة أو االحتماء بالمأ

رسائل الھاتف المحمول أن تحذر المدنیین من الھجمات القادمة من الخصم وتحذرھم من مغادرة المنطقة. یمكن تنشیط صفارات اإلنذار أو 
د أو توقعًا لھجوم مضاد اإلشارات الصوتیة في مناطق الخطر ومبرمجتھا إلرسال رسائل متعددة ، بما في ذلك االحتماء استعداًدا لھجوم وار

 .لعملیة جاریة
 

ا. یمكن للمدافعین أیًضا استخدام اإلشارات المرئیة والعالمات ، مثل األضواء الساطعة أو طالء الرش ذي األلوان الزاھیة بلون محدد مسبقً 
المنطقة. كما یمكن استخدامھا لتحدید  یمكن استخدام ھذه اإلشارات أو العالمات لتحذیر المدنیین عند توقع ھجوم للمساعدة في تفریقھم عن

كن المناطق المحمیة ، ال سیما في بیئة تشغیلیة متقلبة. إذا تم تجمیع المدنیین النازحین في مكان مخصص مثل مبنى ، على سبیل المثال ، یم
ف على الصور بالذكاء االصطناعي لتحدید استخدام العالمات إلعالم المھاجم بطبیعة المبنى المحمیة مؤقتًا. یمكن أیًضا استخدام تقنیة التعر

  103.الشعارات المحمیة مثل الصلیب األحمر والھالل األحمر والدفاع المدني والممتلكات الثقافیة
........................................................................................................................................................... 

 تكت�كات الخصم
ضرًرا للمدنیین أمر مھم لتقییمھ لتحدید التي تعرض المدنیین للخطر ویمكن أن تسبب  (TTP) إن فھم تكتیكات الخصم وتقنیاتھ وإجراءاتھ

مسار العمل المناسب لتقلیل المخاطر التي یتعرض لھا المدنیون ومنع وقوع إصابات جماعیة. تتضمن بعض األسئلة التي یمكن للمخططین 
 :أخذھا في االعتبار ما یلي

 
 ھل سیستخدم الخصم تكتیكات قد تلحق الضرر بالمدنیین؟ •

 ضد المدنیین واألعیان المدنیة؟ ھل سیوجھ الخصم ھجماتھ •

 ھل من المحتمل أن یستخدم الخصم المدنیین كرھائن و / أو یستخدم المدنیین لحمایة عملیاتھ ، وإذا كان األمر كذلك ، فكیف؟ •

ركة ھل سترافق القوات المعادیة أفراد عائالتھم من المدنیین والمستحقین للحمایة ، ما لم یتم تصمیمھم بشكل فردي على المشا •
 مباشرة في األعمال العدائیة؟

ھل یقع الخصم بالقرب من أماكن تواجد المدنیین بتركیزات عالیة ، وإذا كان األمر كذلك ، فكیف یمكن أن تتسبب أعمال القوة  •
 الخاصة في إحداث ضرر عارض للمدنیین؟

 ھل ستسمح القوات المعادیة للمدنیین بالمغادرة بأمان؟ •

 استعداد لمناقشة وقفة للسماح للمدنیین بالمغادرة؟ھل سیكون قائد الخصم على  •
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م أثناء النزاع المسلح ، یمكن أن تنشأ أیًضا الحاالت التي تنخرط فیھا الجھات المسلحة في فظائع جماعیة متعمدة ضد السكان لخدمة أھدافھ
والتطھیر  105ضد اإلنسانیة وجرائم الحرب والجرائم 104العسكریة والسیاسیة. أربع جرائم فظیعة جماعیة كبرى تشمل اإلبادة الجماعیة

. یحتاج القادة الذین یدافعون عن منطقة وسكان تحت التھدید ، أو یدعمون قوة الدولة المضیفة ، أو في تحالف دولي إلى تطویر 106العرقي
راعاة تحدیات تلك العملیات في مسارات عمل مختلفة بشأن االستجابة للفظائع الجماعیة لمنع المدنیین وردعھم والرد علیھم وحمایتھم مع م

 107.المناطق الحضریة

........................................................................................................................................................... 

 س�مةالتحض�ي لإلصابات الج
 :، یحتاج المخططون إلى إعداد خطة استجابة كاملة وتزویدھا بالموارد ویجب أن یأخذوا في االعتبار ما یلياستعداًدا لإلصابات الجماعیة 

 
فھم المسؤولیات المنصوص علیھا في اتفاقیات جنیف والبروتوكوالت اإلضافیة لحمایة وتقدیم الرعایة للجرحى المدنیین في ساحة  •

 .المعركة في النزاعات بین الدول وداخل الدول

 108.الصدماتمعالجة التخطیط لتطویر المعاییر السریریة لرعایة الصدمات المدنیة في أماكن النزاع مع مدخالت من خبراء  •

التخطیط للموارد والتنسیق الالزمین مع جمیع الجھات الفاعلة ، بما في ذلك الوكاالت اإلنسانیة في المنطقة ، لتسھیل ودعم إنشاء  •
 109؟والمستشفیات المیدانیة لتقدیم رعایة عاجلة للصدمات للمرضى ومسارات اإلحالة لمزید من العالجنقاط استقرار الصدمات 

 كیف سیتم نشر المعدات والتریاق لالستجابة لألحداث الكیمیائیة والبیولوجیة واإلشعاعیة والنوویة بشكل فعال؟ •

دمات الطبیة المدنیین المستقلین في مناطق النزاع وعدم كیف سیتم إخبار الجنود باحترام حیادیة الجھات اإلنسانیة ومقدمي الخ •
 110.عسكرة مرافق الرعایة الصحیة
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 التنف�ذ 
یمثل العثور على أھداف في بیئة حضریة تحدیًا بسبب التضاریس ووجود المدنیین وتحركاتھم 

والبنیة التحتیة المترابطة والضعف المتأصل للمدنیین واألعیان المدنیة من آثار األسلحة. في 
العملیات الحضریة ، بما في ذلك العملیات القتالیة واسعة النطاق ، یجب على الجیوش بذل 

 د من الجھد لتكییف أدوات تحدید االھداف واألسلحة مع بیئات العملیات المتنازع علیھا. المزی
اف. یمكن للجیوش فحص العملیات السابقة إلبالغ التقییمات المستقبلیة والتعلم من المواقف التي لم یتم توقعھا أو التخفیف من حدتھا بشكل ك

 .ظروف الھجوم والھدف وبیئة العملیاتما یمكن توقعھ بشكل معقول سیختلف اعتماًدا على 

........................................................................................................................................................... 

 التدر�ب

دریبًا محدًدا ومرّكًزا ، حیث یجب على القادة والقوات فھم المشھد الحضري حرب المدن ھي واحدة من أكثر أشكال الحرب تعقیًدا ، وتتطلب ت
 :وأبعاده المدنیة. یجب أن تتكیف القوات مع بیئة تدرك أن كل عمل یؤثر على المدنیین. یمكن أن تشمل اعتبارات التدریب ما یلي

 
یجب أال یقتصر التدریب القائم على السیناریو على محاكاة الوجود والنشاط المدنیین الواقعیین فحسب ، بل یجب أن یعكس أیًضا  •

 .اإلعداد العملیاتي والذخیرة والمعدات المناسبة والسلوك المحتمل للعدو وكیف تخلق ھذه العوامل خطًرا على المدنیین

الحضریة من خالل التدریب على الواقع االفتراضي أو الغامر الذي یكرر المناطق الحضریة ،  فھم التحدیات المتعلقة بالعملیات •
 وكذلك من خالل ألعاب القرار التكتیكیة والمقاالت القصیرة. حیث المدنیین والتضاریس عوامل رئیسیة

تكامل بشكل كاٍف باستخدام مصادر تدریب أفراد االستخبارات في سیاق العملیات الحضریة لتحسین إعداد االستخبارات الذي ی •
 .مختلفة للمعلومات ، كیف سیتصرف السكان ویتحركون في بیئة دینامیكیة

 .(CDEM) من خالل التدریب الواقعي ، تحدید متطلبات اعتماد المعاییر للمستھدفین ومنھجیة تقدیر األضرار الجانبیة •

تعرض المدنیین للخطر ، مثل التواجد في مناطق مدنیة، واستخدام التي  TTP الفھم الكافي لتكتیكات وتقنیات وإجراءات العدو •
 .المدنیین كدروع البشریة ، وقطع طرق اإلخالء المحتملة

 .السیناریوھات التي تؤكد على اتخاذ القرار في تطبیق مبادئ التمییز والتناسب واالحتیاطات في البیئات الحضریة •

في المواقف التي یختلط فیھا المدنیون مع المقاتلین  (ROE) قرارات وقواعد االشتباكالسیناریوھات التي تختبر اخالقیات اتخاذ ال •
 .وحول أفضل السبل لتقلیل الضرر الذي یلحق بالمدنیین

 .دمج المدربین المعینین في الوحدات لتسریع نشر الممارسات الجیدة في المناطق الحضریة •

وار لتعریف العسكریین بالوالیات ودورھم في المسرح وإعداد القوات قبل الوكاالت المدنیة / المنظمات الدولیة في لعب األد •
 .االنتشار

النظر في العملیات السابقة لھذه القوات أو قوات أخرى فیما یتعلق بطرق القتال في المناطق الحضریة وإدماج التحدیات والممارسات  •
 .الجیدة لتقلیل الضرر الذي یلحق بالمدنیین

........................................................................................................................................................... 

 فاهدتحد�د االتط��ر 
 یتطلب القانون الدولي اإلنساني أن تتخذ الجیوش خطوات لتجنب وتقلیل األذى واألضرار التي تلحق بالمدنیین في جمیع العملیات والصراعات

، بما في ذلك من خالل التفعیل القوي لمبادئ التمییز والتناسب والتدابیر االحترازیة. لذلك یجب على الجیوش تكییف إجراءات االستھداف 
ات المتعمدة والدینامیكیة مع تقییم عمیق لكیفیة جعل التضاریس الحضریة (السطحیة والجوفیة) والبنیة التحتیة والكثافة السكانیة للضرب

 .االستھداف أكثر تعقیًدا
 

مع المقاتلین قبل مھاجمة منطقة حضریة ، تقوم الجیوش عادة بجھود التشكیل للحد من التحدیات التي تواجھ القوات البریة عند االنخراط 
ه األعداء ، وجھود القیادة والسیطرة ، وخطوط االتصاالت واللوجستیات ، والقدرة على بناء مواقع دفاعیة. تساعد عملیات تحدید االھداف ھذ

ن النفس . یتم تنفیذ الضربات الدینامیكیة في معركة حضریة دفاًعا ع111في تشكیل البیئة من خالل ضرب أھداف العدو قبل المناورة األرضیة
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للقوات البریة وتنطوي على مخاطر أكبر في إلحاق ضرر بالمدنیین بسبب الجدول الزمني المضغوط الذي تحدث فیھ، مما یحد من الوعي 
 112.بالظروف ، وقد ال تمر عبر نفس تسلسل الموافقات ، بما في ذلك افتقارھا للتقدیرات الكاملة لألضرار الجانبیة

 

وع�ة الهدف قبل االستهداف (و  )ROEs(وقواعد االشتباك الس�اسات   )     PIDالتأ�د من م�ش

إصدار توجیھات القائد بشأن االلتزام بالقانون الدولي اإلنساني ، وقواعد االشتباك ، وأفضل الممارسات للتخفیف من الضرر الواقع  •
 .على المدنیین

 .السكان ، والتضاریس المبنیة ، والترابط بین البنیة التحتیةتطویر قواعد االشتباك التي تعكس بشكل كاف التحدیات المتعلقة بوجود  •

، والتأكد من أنھا تعكس 113ضمان أن تتضمن قواعد االشتباك ما یحدث عندما یشارك المدنیون بشكل مباشر في األعمال العدائیة •
 .وعیاً كافیاً فیما یتعلق بخطر أن یتم الخلط بین الجھات الفاعلة المدنیة والقوات المعادیة

تحدید مجموعة من مصادر المعلومات البصریة والبشریة والكھرومغناطیسیة أو غیرھا من مصادر المعلومات التي تُستخدم  •
 .وتحدید عدد المصادر الالزمة لـھذا التأكد لتسھیل متطلبات التمییز (PID)لتشكیل تعریف إیجابي للتأكد من مشروعیة الھدف 

أرض، وتكلیفھم -أرض وجو-قبین جویین مدربین ضمن الوحدات لطلب االسناد بنیران أرضتعیین مراقبي االستطالع العمیق ومرا •
 .لدعم التأكد من مشروعیة الھدف قبل االشتباك وتقییم األضرار المدنیة

) ISRاالستطالع ( ضمان توافر وسائل استخباراتیة أخرى لتحدید األھداف العسكریة والتأكد من مشروعیة الھدف إذا كانت قدرات •
 .) غیر متوفرة في العملیات الحضریة GPSأو تحدید المواقع (

) بخصوص كیفیة االمتثال لقواعد القانون الدولي اإلنساني TEAتوضیح مسؤولیات سلطة تحدید األھداف المشروعة ( •
 .والمحظورات ضد الھجمات العشوائیة وغیر المتناسبة وكذلك في ظروف الدفاع عن النفس

) والتي تشمل ، على سبیل المثال، البنیة التحتیة NSLالتي الیجوز مھاجمتھا او قائمة األھداف المحظورة (إنشاء قائمة باالھداف  •
الحیویة لتقدیم الخدمات المدنیة األساسیة والمواقع الثقافیة والمستشفیات والمشارح والمناطق السكنیة والمدارس واألسواق وأماكن 

 .زمة لالشتباك بما یتوافق مع القانون الدولي اإلنسانيالعبادة وتحدید الصالحیات والسلطات الال

 

�ة  الذخائر المناسبة للعمل�ات الح�ض

یمكن أن تشكل األسلحة المتفجرة ذات اآلثار واسعة النطاق تحدیات كبیرة من حیث الضرر الذي یلحق بالمدنیین بسبب قرب األھداف 
 114.منطقة حضریةالعسكریة من المدنیین والبنیة التحتیة الحیویة في 

 
استخدام أسلحة النیران المباشرة (على سبیل المثال ، القناصة ، والبنادق ، واألسلحة الموجھة المضادة للدبابات ، ومدافع الدبابات  •

في وضع إطالق النار المباشر ، وصواریخ الھلیكوبتر الموجھة جًوا لألرض) حیث یتم تحدید الھدف بشكل إیجابي ویمكن وضع 
 .ن النطاقالھدف ضم

 .استخدام الذخائر الدقیقة (التي تقلل من احتمال دائرة الخطأ) مع حشوة متناسبة مع الھدف •

استخدام ذخائر محدودة التشظي إلى أقصى حد ممكن  عندما یكون من غیر الواضح ما إذا كان المدنیون موجودین في مبنى أم ال ، •
لالشتباك مع ھدف عسكري ، وبالتالي تقلیل العائد المتفجر للذخیرة وتأثیر االنفجار الواسع ، وتجنب تدمیر الھیاكل على نطاق 

یمكن أن یحتوي على واسع ، وخفض نطاق تساقط الحطام. یحد الحطام الزائد من القدرة على المناورة في المناطق الحضریة ، و
 .ذخائر غیر منفجرة ، ویمكن أن یستخدمھ الخصم إلخفاء العبوات الناسفة

االمتناع عن / تجنب استخدام األسلحة المتفجرة التي لھا آثار واسعة النطاق في التضاریس الحضریة الكثیفة كمسألة سیاسة ما لم  •
 :اق. یمكن أن تشمل ھذه التدابیریتم اتخاذ تدابیر تخفیف كافیة للحد من اآلثار واسعة النط

بما في ذلك عن طریق اختیار الصاعق المناسب ، مثل االنفجار في الجو أو التفجیر عند االصطدام  -ضبط صواعق التفجیر  -
باإلضافة إلى اتجاه وزاویة الھجوم لتقلیل الضرر المدني. وھذا یمكن أن یضمن أن التأثیر ینصب على  -أو التفجیر المتأخر 

 .ف العسكري إلى أقصى حد ممكنالھد
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النظر في التالعب بالسمات التقنیة لألسلحة المتفجرة (بما في ذلك الرؤوس الحربیة أو العیار أو الصواعق) لتقلیل الضرر  -
 .العرضي الذي یلحق بالمدنیین والبنیة التحتیة

 .االستھداف بنیران غیر مباشرة حول او على الھدف بعیًدا عن المباني المدنیة •

دراك بأن تقییم المسافات اآلمنة للمدنیین واألعیان المدنیة باستخدام أسالیب المسافة اآلمنة المماثلة التي تستخدمھا القوات لوحداتھا ، مع اإل
 .المدنیین ال یرتدون دروعا واقیة أو خوذات ویمكن یصابوا مباشرة أو یسحقوا تحت الحطام المتساقط بسبب الذخیرة

 

 القب�ي  تداب�ي التقي�م

إلى أن یثبت العكس ، یجب أن تفترض القوات وجود المدنیین في المباني عند القیام بالعملیات في المناطق الحضریة. یجب  •
، 115والذكاء البشريبما في ذلك تكنولوجیا المراقبة ،  -مالحظة الوجود المدني وأنماط الحیاة باستخدام أسالیب استخباراتیة مختلفة 

 .ویجب دمجھا في عملیات تحدید الھدف -مفتوحة المصدر ، والمعلومات المحدثة واالستخبارات 

تقییم التكتیكات التي یمكن أن تكون فعالة إلضعاف الخصم في الھیاكل تحت االرض دون المساھمة في انھیار المباني على السطح  •
 .، حیث یمكن أن یتواجد المدنیون

الخاصة بتحدید االھداف من مصادر متعددة لتحسین الثقة في دقتھا والحمایة من المعلومات یجب تدقیق المعلومات االستخباراتیة  •
 .المتحیزة من المصادر

ضمان إشراك المستشارین القانونیین في عملیات االستھداف لتقدیم المشورة القانونیة في جمیع الجوانب ، ال سیما فیما یتعلق  •
 .العسكریة بالتمییز والتناسب واالحتیاطات والضرورة

ضمان الوصول الكافي إلى الخبرات واألدوات لتقییم اآلثار المحتملة في المناطق الحضریة ، بما في ذلك التأثیرات على األھداف  •
 .الفردیة والعواقب على مستوى العملیة

(صور "نمط الحیاة" والذي یوفر -مثل األشخاص والمباني والمركبات  -استكشاف استخدام النموذج المدروس لتحدید األشیاء  •
 116.لمشھد المعركة ، ویتتبع األھداف عالیة القیمة في الوقت الفعلي مع تقلیل األضرار الجانبیة

نظراً للقیود التكنولوجیة المتعلقة بالقدرة على تحدید من ھو داخل المبنى ، یجب على فرق تحدید االھداف ارسال معلومات  •
 .ألحمر (فریق التنفیذ) للتحقق من األھداف العسكریة والوجود المدني داخل المبنى قبل الھجوماستخباراتیة قابلة للتنفیذ الى الفریق ا

) واإلجراءات لمساعدة القادة على تقییم مخاطر األذى المدني مقابل الضرورة CDEMتطویر منھجیة تقییم األضرار الجانبیة ( •
 :ى منھجیة تقییم األضرار الجانبیة انالعسكریة أثناء التخطیط للعملیات القتالیة وتنفیذھا. یجب عل

 إدراج الضرر المتوقع للمدنیین والبنیة التحتیة المدنیة ؛ -
 

طلب إشراك المھندسین / المخططین الحضریین لتقدیم المشورة بشأن احتمالیة حدوث آثار أولیة وثانویة من االنفجار على  -
 الھیاكل؛ و

 
 .خائر من العملیات السابقة عند تقییم التأثیر على الھیاكلتضمین الدروس التي تم تحدیدھا من تأثیرات الذ -

توفر منھجیة تقییم األضرار الجانبیة تقدیًرا للتأثیرات من نقطة ھدف في شكل نصف قطر، لكنھ ال یعكس الطبیعة المعقدة للمناطق  •
واالضطراب، األمر الذي یمكن أن الحضریة مثل "األخادید الحضریة". غالبًا ما تتسبب ھذه األخادید في زیادة سرعة الریاح 

یتسبب في فقدان بعض الذخائر ألھدافھا وبالتالي زیادة خطر إلحاق الضرر بالمدنیین والنیران الصدیقة. بالتالي ، یجب تنمیة 
 .مصادر المعلومات األخرى للمساعدة في تحدید االھداف وفي عملیة تحدید التسلیح المطلوب

الجانبیة في االعتبار األخطاء التالیة في إجراء تقییمات المخاطر ، وبالتالي یجب تطویر مصادر ال تأخذ منھجیة تقییم األضرار  •
 :أخرى للمعلومات للمساعدة في عملیة تحدید االھداف

 غیر معروف مرتبط بنظام السالح؛ إلمرعطل في األسلحة أو تشتت التصویب  -
 

 تھدفة ؛حركة عابرة غیر متوقعة أو وجود مدنیین في المناطق المس -
 

 تغییر في التكتیكات بناًء على ما یراه القائد أو المتحكم بالنار في الوقت الحالي ، بما في ذلك خطأ تحدید الھدف ؛ -
 

 بشري واخطاء اآللة ؛ واللخطأ الا -
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 التأثیرات غیر المباشرة (انظر قسم العواقب اإلنسانیة أعاله). -

ال تنطبق منھجیة تقییم األضرار الجانبیة أیًضا على الذخائر غیر المصممة إلحداث تأثیرات ممیتة ، مثل اإلضاءة أو الدخان أو  •
الفوسفور األبیض أو المشاعل أو غیرھا من اإلجراءات المضادة. ومع ذلك ، یمكن أن تصبح الذخائر مثل الفوسفور األبیض التي 

 .ارقة ، مع إلحاق أضرار كارثیة بالمدنیین عند استخدامھا في المناطق الحضریةتُستخدم كحاجب من الدخان ح

بما في ذلك الخبراء المتخصصین في  -تتطلب النمذجة المعقدة لألھداف في المناطق الحضریة بالتالي مصادر مختلفة للذكاء  •
، بما في ذلك االستخدام المحتمل للذكاء االصطناعي والوصول إلى مجموعات البیانات الحالیة  -التضاریس والبنیة التحتیة والسكان 

 .لتعزیز البیانات العسكریة والبیانات مفتوحة المصدر لتحدید موقع البنیة التحتیة المدنیة بشكل افضل

بالنظر إلى التحدیات في الدفاع عن النفس أو الضربات الدینامیكیة ، یجب على المخططین والمشغلین العسكریین استكشاف طرق  •
 .لتطویر خیارات تقییم االضرار الجانبیة  أو أدوات لتحسین وعي المشغل بالحركة المدنیة واألعیان المدنیة

 

 مشاركة المعلومات

التأكد من أن الصورة التشغیلیة المشتركة في الوقت الحقیقي التي تتضمن مواقع مدنیة ومواقع یحضر استھدافھا متاحة لجمیع  •
راقبین والمسیطرین المشاركین في عملیة االستھداف، بما في ذلك قوات التحالف والقوات الشریكة، إن القادة وسلطات القیادة والم

 .أمكن

یعد جمع المعلومات ومشاركتھا في المواقف الدینامیكیة تحدیًا ویتطلب قواعد بیانات دقیقة ومفصلة یتم تحدیثھا باستمرار لدعم  •
من التصنیف حول المشاركة في مرحلة التخطیط من أجل مشاركة معلومات االستھداف. یجب تحدید المستویات المناسبة 

استخباراتیة موثوقة وقابلة للتنفیذ مع قوات التحالف والقوات الشریكة. بمجرد بدء العملیة، سوف یتكیف العدو إلحباط مزایا 
 .الخصم، مما یتطلب من الطاقم االستخباري تلبیة احتیاجات قادة العملیات بسرعة

 

ان الصد�قة وقائمة األهداف المحظورةئم قوا  تجنب الن�ي

یجب أن تأخذ عملیات التخطیط في االعتبار التحدیات المحتملة في تحدیث واستخدام قوائم األھداف التي الیجوز استھدافھا، ویجب  •
ل المعلومات أن توفر ضمانات ضد الھجمات على األعیان المدنیة المدرجة في قوائم األھداف المحضورة. یجب أن تعم

على تغذیة وإبالغ الحالة المحمیة  -بما في ذلك البنیة التحتیة الحیویة  -واالستخبارات متعددة المصادر المتعلقة باألعیان المدنیة 
لألشیاء وإدراجھا في قوائم األھداف المحضورة وباستمرار. في بیئة حضریة فوضویة وسریعة اإلیقاع، یجب أن تكون قوائم 

یتم تحدیثھا في الوقت الفعلي ویتم ایصالھا إلى الخطوط األمامیة التشغیلیة لضمان تحدید المخاطر  -حضورة دینامیكًیة األھداف الم
 .وتمكین التدابیر المناسبة لتخفیف الضرر الذي یلحق بالمدنیین واألعیان المدنیة

من المواقع المحمیة أو الحساسة، مثل مواقع یجب أن تتضمن قوائم األھداف المحضورة تحدید وموقع المرافق الطبیة وغیرھا  •
 .التراث الدیني والثقافي

یجب أال یقلل استخدام خطابات األمن القومي من أھمیة التمییز بین األعیان المدنیة األخرى (غیر المدرجة في قوائم األھداف  •
 المحضورة) واألعیان العسكریة.

التضارب مع النشاط اإلنساني في منطقة العملیات تتطلب استثمارا في جودة البیانات البیانات المطلوبة لتجنب النیران الصدیقة وفك  •
وصیانتھا وبروتوكوالت لنشرھا ومشاركھا في الوقت المناسب حول تحركات القوافل اإلنسانیة ألغراض تحدید األھداف 

 .واستھدافھا

لدولیة والوطنیة مشاركة المعلومات بشكل فعال حول تطویر قنوات التواصل المدني العسكري المناسبة حیث یمكن للمنظمات ا •
 .المرافق والحركات اإلنسانیة في منطقة المسؤولیة
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 تحذيرات فعالة
 :أثناء العملیات، یجب أن یكون التخطیط المسبق بمثابة تحذیر فعال للمدنیین بالھجوم، وھذا یشمل

تحذیر المدنیین بلغة یمكنھم فھمھا ومن خالل الوسائل التي یمكنھم الوصول إلیھا (مثل الرادیو والتلفزیون ووسائل التواصل  •
ل النصیة)، وكذلك في إطار زمني معقول ، یسمح لھم باتخاذ تدابیر لحمایة والرسائWhatsApp االجتماعي والمنشورات و

 .أنفسھم من آثار العملیات العسكریة

ال یمكن االفتراض بأن جمیع المدنیین قد رحلوا أو أن من بقوا في الخلف مرتبطون بالعدو ، فقد یكونون قد منعوا من المغادرة ،  •
كن لدیھم وقت للمغادرة. أولئك الذین بقوا ، ال یمكن مھاجمتھم إال إذا تقرر قانونًا أنھم أو غیر قادرین على المغادرة ، أو لم ی

 117.یشاركون بشكل مباشر في األعمال العدائیة

........................................................................................................................................................... 

 تأخ�ي أو إ�قاف العمل�ات
وقت لتنفیذ العدید من اإلجراءات، بما في ذلك نشر التحذیرات، أثناء العملیات، قد یكون التأخیر أو اإلیقاف المؤقت للعملیات ضروریًا إلتاحة ال

"وقفًا مؤقتًا لألعمال العدائیة ألغراض إنسانیة  ةنسانیألسباب إوقف تأو إنشاء ممر إنساني. یشمل ال ةإنسانیالعملیات ألغراض وتسھیل توقف 
. یشمل الممر اإلنساني إنشاء طرق وأسالیب لوجستیة 118ینةبحتة"، لكن التوقف یكون لفترة زمنیة محددة ویقتصر على منطقة جغرافیة مع

. تتطلب ھاتان اآللیتان 119محددة "للسماح بالمرور اآلمن للبضائع اإلنسانیة و / أو األشخاص من نقطة إلى أخرى في منطقة القتال النشط"
 .موافقة جمیع األطراف المعنیة

........................................................................................................................................................... 

 إ�شاء تضار�س دفاع�ة
والمواقع من الھجمات من خالل إنشاء تضاریس یمكن أن تقلل القوات المدافعة من المخاطر التي یتعرض لھا المدنیون والبنیة التحتیة 

 120:دفاعیة. األمثلة التي لوحظت خالل العملیات األخیرة في العراق وسوریا وأوكرانیا تشمل
 

 .بناء دفاع معزز مثل الجدران الخرسانیة لتطویق منطقة من الھجمات المباشرة •

 .والمناورة في المنطقة بھندسة میدانیة إلبطاء تقدم القوات المھاجمة إنشاء خنادق وسواتر •

إنشاء أو تكییف مالجئ عمیقة تحت األرض للمدنیین بحثًا عن األمان أثناء الھجمات ، وتجھیزھا بالطعام والماء والعیادات  •
 .الطبیة

........................................................................................................................................................... 

ون�ة  الحما�ة من الهجمات اإلل��ت
من خالل إنترنت  یمكن أن تحدث الھجمات السیبرانیة من خالل استغالل نقاط الضعف في نظام التشغیل. ولكن نظًرا لنمو الفضاء السیبراني

األشیاء، ھناك زیادة في أسطح الھجوم، وبالتالي یمكن ألي جھاز متصل أن یصبح ھدفًا أو جزًءا من عملیة إلكترونیة ھجومیة (مثل روبوت 
نترنت، في شبكة الروبوتات). یمكن أن تؤثر الھجمات اإللكترونیة على تقدیم الخدمات األساسیة للسكان، أو تؤثر على موثوقیة خدمات اإل

. یمكن للحكومات اتخاذ تدابیر في وقت السلم لتحسین المرونة السیبرانیة وتقلیل 121ویمكن أن تسبب الوفاة أو اإلصابة أو الضرر الجسدي
 .التكلفة البشریة للھجمات السیبرانیة

 
 :تطویر استراتیجیات لحمایة البنیة التحتیة السیبرانیة الحیویة ، مثل •

 .المھمة في الوقت المناسبإصالح أنظمة الكمبیوتر  -
 

 .لنسخ االحتیاطي للبیانات الھامةا -
 

 .تطویر مصادقة كلمة مرور قویة متعددة العوامل ونسخ البیانات احتیاطیًا -
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 122.العمل مع شركات التكنولوجیا لتحدیث تصحیحات البرامج باستمرار -
 

 .الكشف عن نقاط الضعف لمطور البرامج المناسب حتى یمكن إصالحھا -
 

دام العالمة المائیة الرقمیة (جزء من رمز مضمن في صورة رقمیة) لتحدید بعض الفاعلین المدنیین أو البنیة التحتیة في استخ •
. ویمكن أن تشمل الشعارات 123الفضاء اإللكتروني التي یجب حمایتھا ألنھا تتمتع بحمایة خاصة بموجب القانون الدولي اإلنساني

الصلیب األحمر ، والھالل األحمر ، وشارات الكریستال األحمر ، وعالمات الممتلكات الثقافیة  والعالمات أو األعالم، بما في ذلك
 .، واألعمال والمنشآت التي تحتوي على قوى خطرة والدفاع المدني

 .العمل مع مؤسسات الدفاع المدني لتطویر قدراتھا على الصمود في الفضاء السیبراني وتجرید ھذه القدرات من السالح •

 .الشبكات العسكریة والمدنیة وفصل أنظمة الكمبیوتر التي تعتمد علیھا البنیة التحتیة المدنیة األساسیة على اإلنترنت عزل •

........................................................................................................................................................... 

 مكافحة التضل�ل والمعلومات المضللة
ستند إلى الحقائق وفي تواصل ونقل للمعلومات یتخصیص الموارد لمواجھة المعلومات المضللة والمعلومات الخاطئة من خالل  •

ن تكون مھور وامصداقیة، وتوعیة السكان المدنیین لتحدید المعلومات المضللة وتأثیرھا. إن إشراك الج يالوقت المناسب وذ
في الحقائق، بما في ذلك األخطاء التي أدت إلى إلحاق ضرر بالمدنیین، ھي الطریقة األكثر فعالیة للتحصین ضد المعلومات صادقا 

 .المضللة

السعي إلى التعامل مع منصات وسائل التواصل االجتماعي للفت انتباھھم إلى المعلومات المضللة والمعلومات المضللة، ال سیما  •
 .إلى إلحاق ضرر بالمدنیینتلك المعلومات ندما یمكن أن تؤدي ع

........................................................................................................................................................... 

 (غ�ي القتال�ة) العمل�ات غ�ي الحرك�ة
في العملیات الحضریة، قد تكون ھناك حاالت یمكن فیھا تحقیق األھداف العسكریة من خالل وسائل غیر قتالیة مع تقلیل الضرر المحتمل 
للمدنیین. على سبیل المثال، العملیات المعلوماتیة لطرد العدو من منطقة حضریة أو إقناعھ بوقف القتال (على سبیل المثال ، من خالل 

 .توزیع المنشورات ، أو الرادیو ، أو وسائل رقمیة أخرى) التفاوض ، أو

........................................................................................................................................................... 

ا
�
 أسلحة أقل فتك

 العملیاتیةمن المدنیین، ینبغي النظر في استخدام األسلحة والمعدات األقل فتًكا بموجب األطر القانونیة عندما تجري العملیات على مقربة 
طي المعمول بھا ، بما في ذلك القانون الدولي اإلنساني. ومن األمثلة على ذلك المقذوفات ذات التأثیر الحاد (الرصاص البالستیكي أو المطا

. ال یؤثر استخدام األسلحة األقل فتًكا على الصوتیة القنابلربائي (مسدسات الصعق) وقنابل الصعق أو أو الرغوي) ، وأسلحة الصعق الكھ
 .الذین یجب عدم استھدافھموللمدنیین بموجب القانون الدولي اإلنساني في حاالت النزاع المسلح ،  حمایةوضع ال

........................................................................................................................................................... 

ك العمل�ات  124ةالمش�ت

لمصاحبة، باإلضافة إلى المساعدة في عملیات یمكن أن تشمل العملیات الشریكة التدریب والتجھیز وتقدیم المشورة والمساعدة والمھام ا
 االحتجاز. في العملیات الحضریة، تشكل الفجوات في العقیدة والسیاسات وقواعد االشتباك والتدریب والقدرات والقیادة مع القوات الشریكة

 .خطًرا على المھمة بشكل عام وعلى المدنیین
 

الدولي اإلنساني، وأفضل الممارسات للتخفیف من أضرار المدنیین في البیئات تدریب القوات الشریكة على حرب المدن، والقانون  •
الحضریة. سیؤدي ذلك إلى تحسین السلوك المشترك، وتمكین جمیع القوات من العمل بفعالیة وفقًا للقانون الدولي اإلنساني ودون 

 .مما قد یھدد المدنیین ویقوض المھمة ككل -استخدام األسلحة بشكل عشوائي 
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ن بروتوكوالت لتبادل المعلومات االستخباراتیة وآلیات تجنب النیران الصدیقة وقوائم األھداف المحظورة لضمان فھم واضح س •
 .عند تنفیذ أنشطة الدعم اللوجستي وأنشطة تحدید االھداف والعمل االستخباراتي

  (AARs) ء مراجعات مشتركة بعد اإلجراءتحدید الدروس ومجاالت التحسین للتخفیف من الضرر الذي یلحق بالمدنیین، وإجرا •
 .وتقییمات ما بعد الضربات التي تشمل تقییم األضرار التي لحقت بالمدنیین

 .تشجیع الشركاء على االلتزام بالقانون الدولي اإلنساني وتوفیر اإلشراف على قواتھم •

 .اإلنسانیةتشجیع الشركاء على التعاون مع المنظمات الدولیة والوطنیة لتسھیل المساعدة  •

تشجیع الشركاء على إیجاد طرائق وانماط تلقي المعلومات من المنظمات الدولیة والوطنیة ووسائل اإلعالم حول الضرر المدني  •
المنسوب إلى أفعال ھؤالء الشركاء. ستدعم ھذه األسالیب التحقیقات في انتھاكات القانون الدولي اإلنساني وتحسن من التكتیكات 

 .راءات لتخفیف الضرر الواقع على المدنیینوالتقنیات واإلج
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 التقي�م 

ر حوادث �شأن والتعلملتقي�م ا ف  ال�ف  125بالمدنيني

في ذلك الوفیات واإلصابات وأضرار  بما )إصدار إرشادات لتتبع الضرر المدني (جمع وتخزین وتحلیل ودمج ما تم تعلمھ •
 .الممتلكات / البنیة التحتیة في أي اشتباك

مثل الھواء أو المدفعیة  -تخصیص الموارد الكافیة، بما في ذلك األفراد، لتقییم ما بعد الضربة للتفكیر في أنواع األسلحة المستخدمة  •
تقییم في الوقت المناسب لتأثیرھا في التضاریس الحضریة الكثیفة لتحسین الدقة وضمان ال -أو النیران المباشرة للقتال المباشر 

 .بالسكان و البنیة االساسیة

وتوفیر الكادر البشري لھ وبشكل كامل لتتبع األضرار المدنیة والتوصیة  (CCMT) إنشاء فریق التخفیف من الخسائر المدنیة •
فریق  یب. ضمان توافر الموظفین والموارد الكافیة لتمكین عمل) والتدرTTPبالتغییرات على التكتیكات والتقنیات واإلجراءات (

 .الفعال في العملیات الحضریة واسعة النطاق ذات الوتیرة العالیة التخفیف من الخسائر المدنیة

 .التأكد من أن إجراءات التشغیل الموحدة إلدارة الخسائر المدنیة یتم تحدیثھا بانتظام وتضمین الدروس المستفادة •

تقییمات میدانیة حیثما كان ذلك ممكناً لألضرار التي لحقت بالمدنیین لدعم المعلومات التي تم جمعھا من خالل نظم إجراء  •
في  (ISR) . نظًرا للتحدیات التي تواجھ االعتماد فقط على نظام أمن المعلومات (ISR) االستخبارات والمراقبة واالستطالع

 یكون من الممكن القیام بزیارة خاصة للموقع ، اعمل مع شركاء موثوقین وقم حالة عدم وجود دلیل على الضرر، وعندما ال
 .بتدریبھم على إجراء التقییمات

 فریق التخفیف من الخسائر المدنیة ضمان تخزین بیانات الضربة والوصول إلیھا بسھولة في بیئة دینامیكیة عالیة السرعة لموظفي •

وضع بروتوكوالت للتعامل مع المنظمات الخارجیة (مثل األمم المتحدة ، واللجنة الدولیة للصلیب األحمر ، والمنظمات الدولیة ،  •
ومنظمات المجتمع المدني ، والمجتمعات المحلیة) الموجودة على األرض وجمع المعلومات عن الضحایا المدنیین. استخدم مصادر 

ة المصدر للتحقق من المعلومات التي تم جمعھا من خالل التقاریر الداخلیة لضمان مصداقیة خارجیة أخرى ومعلومات مفتوح
 .وصحة الحوادث

إجراء مراجعات سنویة لتقییم األضرار المدنیة ونشرھا كأدوات لتثقیف القوات وتدریبھا على التكتیكات المرغوبة التي أدت إلى  •
 .ن مجاالت التحسین والتدریب اإلضافيالحد من الضرر الذي یلحق بالمدنیین ، فضالً ع

تشجیع القوات على اإلبالغ عن أمثلة تظھر نتائج جیدة من البدائل التكتیكیة التي حالت دون وقوع إصابات في صفوف المدنیین.  •
 .التكتیكات والتقنیات واإلجراءات ، والتدریب ادمج ھذه األمثلة في عملیات الدروس المستفادة ، و

 .یم اآلثار الثانویة والثالثیة لألسلحة في المناطق الحضریةتطویر وسائل تقی •
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 االستجابة 
 

االعتراف بالضرر المدني ، واستعادة الخدمات األساسیة ، وإزالة الذخائر غیر المنفجرة ، واستعادة األمن 
، وإعادة اإلعمار ھي مھام حاسمة تتطلب الجیش والشرطة والحكومة والمنظمات الدولیة  والحوكمة

 .والمنظمات غیر الحكومیة لتنسیق وتزامن الجھود

........................................................................................................................................................... 

 ستجابةالتحقيق واإلقرار واال 
العتراف بالكرامة اإلنسانیة للضحایا ، واحترام خسائرھم یعتبر االعتراف باألخطاء والرد على مزاعم الضرر بالمدنیین خطوات حاسمة في ا

 .، وردع المنتھكین ، وتمكین الثقة مع المجتمعات
 

اإلعالن عن نتائج تقییمات األضرار التي لحقت بالمدنیین ، فضالً عن الخطوات التي یتم اتخاذھا لتحسین العملیات لتقلیل الضرر  •
ة لتحقیق الشفافیة واتخاذ إجراءات عالجیة رداً على الضرر الذي یلحق بالمدنیین سترسل الواقع على المدنیین. إن الجھود المبذول

 .إشارة واضحة للمدنیین عن التزامك بحمایتھم ، بغض النظر عما إذا كان الضرر عرضیًا أم ال

والقانون الدولي لحقوق التحقیق مع األشخاص ومحاسبتھم على انتھاك القانون الدولي اإلنساني وقواعد االشتباك والسیاسات  •
 F126.اإلنسان ونشر نتائج آلیات المساءلة

، والتي تتراوح بین االعتذار ، والتعویض المالي 127تقدیم تعویضات وما یجبر الضرر بما یتناسب مع االعراف الثقافیة للضحایا  •
 .االنتھاكات، والمساعدة الطبیة إلى التعویض الكامل ، فضالً عن أشكال أخرى من التعویض عن 

........................................................................................................................................................... 

 استعادة الخدمات األساس�ة، و�زالة الذخائر غ�ي المنفجرة، وتوف�ي إدارة الجثث
 F128.لتسھیل حركة خدمات الطوارئ والنازحینإزالة األنقاض  •

 .إعادة بناء الجسور أو إنشاء جسور مؤقتة للسماح بحركة األشخاص وخدمات الطوارئ •

والتي تعتبر  استعادة الخدمات األساسیة (المیاه والصرف الصحي والكھرباء والرعایة الصحیة والتخلص من النفایات الصلبة) ، •
 .بالغة األھمیة للسماح للنازحین بالعودة

تخصیص الموارد والخبرة الفنیة إلزالة المتفجرات من مخلفات الحرب والذخائر غیر المنفجرة ، ووضع  لتقلیل اإلصابات ، •
عالمات على المناطق الملوثة بالمتفجرات، ودعم وتنفیذ برامج التوعیة بالمخاطر للمدنیین (مع رسائل مختلفة لألطفال) قبل 

 .عودتھم وعند عودتھم

 F129.الجثث وإزالتھا ودفنھا، باإلضافة إلى نقطة اتصال مع المجتمعات التي تبحث عن أحبائھا توفیر الموارد والتخطیط للبحث عن •

 .بالموارد المناسبة لتطھیر الطرق من الذخائر غیر المنفجرة (EOD) التأكد من تزوید وحدات معالجة الذخائر المتفجرة •

........................................................................................................................................................... 

 130 العام والنظام القانون
كل من القانون الدولي جھة استخدام القوة واالحتجاز من  بخصوصالتأكد من أن قوات األمن المحلیة تفھم القواعد المطبقة  •

 F131.لحقوق اإلنسان أثناء انتقال المنطقة من النزاع المسلح إلى االستقراراإلنساني والقانون الدولي 

تدریب قوات األمن المحلیة على استخدام القوة واالحتجاز بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان، وإنشاء نقاط محوریة لالتصال  •
 .بالمدنیین لمعالجة المخاوف (ضمان التمثیل المناسب للمرأة في قوات األمن)

 .نشاء محیط أمني في المحاكم والمباني الحكومیة والبنیة التحتیة الحیویة والحدود لمنع العنف واإلجرام والنھبإ •
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إعادة فتح المحاكم والخدمات اإلداریة حتى یتمكن المدنیون من تسجیل الموالید والزیجات واإلقامة، وكذلك الحصول على شھادات  •
 .ضروریة للوصول إلى الخدمات الحكومیة الوفاة وبطاقات الھویة، والتي قد تكون

 .ضمان الحفاظ على األدلة الجنائیة مع تسلسل الحبس القضائي لیمكن استخدامھا في المقاضاة في المحاكم الدولیة أو الوطنیة •

السالح  دعم وتوفیر الموارد لعمل وكاالت األمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني األخرى بشأن إصالح القطاع األمني، ونزع •
 .)، ودعم الحوكمة للسلطات المحلیةDDRوالتسریح وإعادة اإلدماج (

........................................................................................................................................................... 

 إعادة اإلعمار و�عادة البناء
یل وتمویل ودعم قدرات الحكومة المحلیة والمنظمات المحلیة والدولیة إلعادة بناء المناطق الحضریة، مع مراعاة وجھات نظر المجتمع تسھ

 .ونھج تحلیل النظم لتحدید أداء النظام لبنیة المنطقة لبناء المرونة الحضریة

 

 

 التعلم
 

ھو المفتاح لفھم آثار الھجوم من أجل توجیھ التخطیط المستقبلي ، والتعلم من األخطاء ،  التعلم العملیاتي
واستخدام البیانات القائمة على األدلة من أجل التغییر ، وتحدید الممارسات الجیدة لتقلیل الضرر الذي یلحق 

عملیاتي والمؤسسي لتحسین بالمدنیین. نظًرا لتحدیات حرب المدن وتأثیرھا على المدنیین ، یعد التعلم ال
 .التدریب والتكتیكات واإلجراءات أمًرا بالغ األھمیة

 
 .دراسة النزاعات السابقة وتحدید األخطاء الرئیسیة والدروس إلثراء التعلم •

 .حتیة المدنیة) لتحدید الدروس والمتابعة ، بما في ذلك تحلیل التأثیر على المدنیین والبنیة الت AARs( إجراء مراجعة ما بعد التنفیذ •

 .غرس ثقافة التعلم والمشاركة والشفافیة لتحدید أفضل الممارسات •

 F132.استكشاف استخدام تحلیالت البیانات الضخمة لدعم التعلم السریع حول اآلثار األولیة والثانویة لألسلحة في البیئات الحضریة •

الكتساب نظرة ثاقبة لالتجاھات الناشئة من أجل وضع تدابیر  )CCMTفریق التخفیف من الخسائر المدنیة ( استخدام البیانات من •
 F133.لالستجابة لألضرار المدنیة

تشجیع القوات على اإلبالغ عن األمثلة التي تظھر نتائج جیدة من البدائل التكتیكیة التي حالت دون وقوع إصابات في صفوف  •
 .) والتدریبTTPتیكات والتقنیات واإلجراءات (المدنیین. ادمج ھذه األمثلة في عملیات الدروس المستفادة ، والتك

 .تدریب الكوادر البشریة على كیفیة إجراء عملیات الدروس المستفادة •

إضفاء الطابع المؤسسي على جمع وتبادل الدروس المستفادة والممارسات الجیدة بین الدول بشأن الحد من المخاطر على المدنیین  •
 .، بما في ذلك من األسلحة المتفجرة
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 الملحق

........................................................................................................................................................... 

ف  مرجع�ة قائمة  134للمدافعني
مكان تواجد األشخاص المدنیین والممتلكات. ولذلك فھي في وضع أفضل غالبًا ما یكون لدى القوة المدافعة معلومات أفضل من المھاجم حول 

 .لتجنب تركھم عن قصد في طریق األذى
 

 .احترام القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان .1

 .إصدار توجیھات من القائد تنص على أن حمایة المدنیین أولویة إستراتیجیة وقانونیة وأخالقیة .2

تجنب وضع أھداف عسكریة في مناطق مدنیة أو في مبان مستخدمة بشكل أساسي من قبل المدنیین، بما في یجب على المدافعین  .3
 .ذلك المستشفیات والمباني السكنیة والمواقع الدینیة

 .یجب على المقاتلین ارتداء زي رسمي أو شارات تمیزھم عن المدنیین .4

من خالل صفارات اإلنذار ووسائل التواصل  -لھجمات القادمة توفیر تحذیرات فعالة وفي الوقت المناسب للمدنیین بشأن ا .5
 .إلتاحة الوقت الكافي للمدنیین للبحث عن مأوى -االجتماعي والرسائل النصیة ومكبرات الصوت 

 .تخزین الطعام والماء واإلسعافات األولیة مسبقًا في مالجئ للمدنیین .6

ر الغذاء والماء والدواء ونقل المدنیین المصابین بین جبھات القتال. احترام السماح بمرور آمن للعاملین في المجال اإلنساني لتوفی .7
 .حیاد منظمات اإلغاثة اإلنسانیة

 .القیام بتمییز المناطق المحمیة بشكل واضح: المدارس والمستشفیات والمواقع الدینیة والمالجئ. ال تختلط بالمدنیین .8

 .ومتفجرات من مخلفات الحرب حتى یتم تطھیر المنطقةحدد المناطق التي توجد بھا ذخائر غیر منفجرة  .9

 .تحدید الطرق اآلمنة لمغادرة المدنیین ، ودعم خروجھم من طریق األذى .10

 .تقدیم نصائح اإلسعافات األولیة للمدنیین ، وتوزیع اإلسعافات األولیة ، وحیثما أمكن ، توفیر عصابات وقف النزیف للمدنیین .11

وف على الشرفات أو بالقرب من النوافذ وعدم استخدام المناظیر أو الكامیرات ، حیث یمكن أن یخطئ إرشاد المدنیین إلى عدم الوق .12
 بالخصم ویستھدفھم.

التأكد من أن الدفاع المدني مجھز بشكل كاٍف ببطانیات الحریق ، ومعدات إزالة األنقاض ، وأقراص معالجة المیاه ، وأكیاس  .13
 .رة ، والتریاق في حالة اإلصابة باألسلحة الكیمیائیة والبیولوجیة واإلشعاعیة والنوویةالجثث ، وعالمات لتطویق المناطق الخط

تدریب ونشر الفرق الطبیة التي تعرف كیفیة عالج الجروح الناتجة عن الطلقات ناریة ، وإصابات الشظایا ، وجروح االنفجارات  .14
 مختلفة).، والحروق للبالغین ، وعظام األطفال (حیث أن الھیاكل العظمیة 

 .عند اإلمكان، إعادة الخدمات األساسیة التي یعتمد علیھا المدنیون، مثل مرافق معالجة المیاه وشبكات الطاقة الكھربائیة .15
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 135المهاجمة للقوات مرجع�ة قائمة

 .دمج حمایة المدنیین في اھداف القادة وقواعد االشتباك والتوجیھ .1

 .تكییف التكتیكات والتدریب والمعدات للمناطق الحضریة .2

 .تدریب للعملیات الحضریة من عدسة حمایة المدنیین .3

 .كیفیة تجنب الضرر العرضيتعلم من العملیات الحضریة السابقة حول  .4

 .تعرف على تأثیر األسلحة على المناطق الحضریة وتسلیح وتجھیز القوات وفقًا لذلك لتقلیل الضرر الذي یلحق بالمدنیین .5

 .االستثمار في الموارد لمعرفة ما ھو داخل المبنى بشكل أفضل .6

 .تعیین خبراء حضریین للفرق التي تحدد االھداف .7

 .خطط لتقلیل المخاطر على المدنیین من خالل استكشاف خیارات لبناء دفاعات مثل الخنادق والسواتر والجدران والجرافات .8

تحدث إلى المجتمعات المتأثرة بالنزاع لتوقع المخاطر التي یتعرض لھا المدنیون والبنیة التحتیة الحیویة التي تحافظ على الحیاة  .9
 .ف سیتصرف المدنیون أثناء النزاعوسبل العیش ، وكذلك لتوقع كی

السماح للجھات اإلنسانیة بالمرور اآلمن لتوفیر الغذاء والماء والدواء ونقل المدنیین الجرحى بین جبھات القتال. احترام حیاد  .10
 .منظمات اإلغاثة اإلنسانیة

 .التخطیط لخیارات اإلخالء والممرات اآلمنة للمدنیین الذین یرغبون في المغادرة طواعیة .11

 .الحصول على الموارد الالزمة لتتبع وتحلیل تأثیر العملیات. االعتراف باألخطاء ومساعدة المدنیین والتحقیق في االنتھاكات .12

 .دراسة وتحلیل تكتیكات القوات المعادیة التي تھدد المدنیین لتمكین تدابیر التخفیف .13

 .سمة لدعم اھداف المدنیین والقادة حول حمایة المدنیینوضع خطة لدمج وتمكین مستشاري الشؤون المدنیة للسماح بمدخالت حا .14

 .التخطیط الستعادة الخدمات األساسیة وإزالة المتفجرات من مخلفات الحرب وإدارة الرفات البشریة .15

 .تبادل الممارسات الجیدة بشأن التخفیف من األضرار المدنیة في عملیات الشراكة أو الدعم .16
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